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چكيده
در فرهنگ اسالمي، عالم و مراتب حقايق آن در نسبت با اسماء الهي تحقق يافته  و  دوره تاريخي اسالم تحقق اسم 
اعظم اهللا، جامع حقايق باطني اسماء الهي است. مسئله اصلي در اين مقاله بررسي کيفيت تجليات رمزي اسم اعظم 
اهللا در صور توحيدي آثار هنر و معماري اسالمي است. دست يابي به اين امر درگرو پاسخ به دو سؤال مبتني بر 
نسبت رمز و صور رمزي با حقايق اسماء الهي و جلوه هاي رمزي اسم اعظم اهللا در صور توحيدي آثار هنر و 
معماري اسالمي است. هدف، دست يابي به راز جاودانگي زبان رمزي شکل ها، نقشمايه ها، الگوها و ساختارهاي 

آثار هنر و معماري اسالمي در طي زمان ها و مکان هاي مختلف است.
روش تحقيق تحليلي - تفسيري و شيوه جمع آوري اطالعات به طريق کتابخانه اي است.

ازجمله يافته ها مي توان به شهود صور مثالي عالم مثال در ساحت خيال منفصل، تقرب صور آثار هنر اسالمي 
به اســم اعظم الهي و تجلي صور توحيدي به صورت اختيار صور تنزيهي اسليمي و ختايي، سازمان بندي 

مرکزگرايانة  فضا و حاکميت نظم و هماهنگي در ذيل اسم اعظم اهللا اشاره نمود.
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روش تحقيق
روش پژوهش تحليلي- تفسيري با رويکرد به دو شيوة 
انجام  به  استقرايي  و  قياسي  استداللي  تحليل  و  تجزيه 
کتابخانه اي  شيوه  به  اطالعات  جمع آوري  است.  رسيده 
دانش رمز،  منابع گوناگون در حوزه هاي مختلف  است. 
اصول و مباني حکمت هنر اسالمي و مباني زيبايي شناسانه 
موردمطالعه قرارگرفته است. جامعه آماري، نمونه هايي 
از حوزه هاي نگارگري و نسخه آرايي، معماري، فرش و 
صنايع دستي در ادوار مختلف تمدن اسالمي ايران است. 

پيشينه تحقيق
در مورد موضوع مقاله منابع پژوهش به دو گروه کلي 
اسالمي  معماري  و  هنر  مباني  و  اصول  و  رمز  دانش 
دسته بندي شده است. رمز و دانش رمز در آراء مختلف 
و حکماي مسلمان  رمزپژوهان، سنت گرايان  روانکاوان، 
در  مختلف  ديدگاه هاي  است.  قرارگرفته  موردبررسي 
فروم  اريک  روانکاوان،  آراء  در  رمز  دانش  خصوص 
رمزپژوهان،  آراء  در  ازيادرفته؛  زبان  کتاب  در   (١٣٦٢)
داستان هاي  و  کتاب رمز  در   (١٣٧٥) پورنامداريان  تقي 
رمزي در ادب فارسي؛ داريوش شايگان (١٣٧١) در کتاب 
بت هاي ذهني، خاطره ازلي؛ کارل گوستاو يونگ (١٣٥٢) 
در کتاب انسان و سمبل هايش و آراء دالشو و آندره الالند 
لوبل و الندريت (١٩٧٣) در  و ديل و رنه گنون و ژول 
اثر دن خوان سرلوت موردمطالعه  کتاب فرهنگ نمادها 
از منظر نگاه و  اين آثار دانش رمز را  قرارگرفته است. 

جهان بيني خود مورد تجزيه وتحليل قرار داده اند.
آراء  در  اسالمي  معماري  و  هنر  نظري  مباني  و  اصول 
مختلف؛ غالمرضا اعواني (١٣٨٥) در کتاب حکمت و هنر 
معنوي؛ محمد مددپور (١٣٧١) در کتاب حکمت معنوي و 
تيتوس بورکهارت (١٣٦٩) در کتاب هنر  ساحت هنري؛ 
مقدس؛ نادر اردالن (١٣٨٠) در کتاب حس وحدت؛ نصراهللا 
راز  گلشن  در  خيال  متافيزيک  کتاب  در   (١٣٨٥) حکمت 
شبستري و هانري کربن (١٣٨٤) در کتاب تخيل خالق در 
عرفان ابن عربي موردبررسي قرارگرفته است. اين منابع 
با اتکا بر حکمت اسالمي بنيان هاي نظري هنر و معماري 

اسالمي را موردمطالعه قرار داده است.

دانش رمز در آراء مختلف
دانش رمز عمدتًا در آراء مختلف روانکاوان، رمزپژوهان 
است.  گرفته  قرار  بررسي  مورد  مسلمان  حکماي  نيز  و 
رواني  و  عاطفي  حاالت  بيان  به  روانکاوان  آراء  در  رمز 
«زبان  مي نويسد:  فروم  اريک  است.  اختصاص يافته 
مانند  را  انسان  دروني  احساسات  و  تجربيات  سمبليک، 
تجربيات حسي توصيف مي کند. در زبان سمبليک دنياي 
برون مظهري است از دنياي درون يا روح و ذهن انسان ها 
و رابطة بين جسم و روان انسان است.»(١٣٦٢: ١٤ و ١٥)

مقدمه
قرآن اساس و محور دين اسالم است و حوزه هاي مختلف 
فرهنگ اسالمي را در برمي گيرد. از ويژگي هاي شاخص 
فرهنگ اسالمي، اتکا به اصول وحي قرآني و بنيان هاي 
توحيد؛  چهارگانه  مراتب  از  است.  يکتاپرستي  و  توحيد 
توحيد در عبادت، توحيد عملي است و از اقسام توحيد 
نظري؛ توحيد در ذات يا توحيد ذاتي- توحيد در صفات يا 
توحيد صفاتي و توحيد در خالقيت يا توحيد افعالي است.

توحيد ذاتي با شعار ال اله اال اهللا نفي شريک و شبيه از 
ذات مقدس رّبوبي است. توحيد صفاتي با شعار سبحان اهللا 
به نفي صفات مخلوقات از خدا و يگانگي صفات کماليه 
حق تعالي اشاره دارد. توحيد افعالي يا توحيد در خالقيت 
با شعار اهللا اکبر بيانگر آن است که تنها يک مؤثر مستقل و 

بي نياز در جهان وجود دارد و آن خداوند متعال است.
از ادله اصل مقدس توحيد در اسالم وحدت و هماهنگي 
به  اهللا اکبر  اعظم  اسم  ذيل  در  که  است  هستي  نظام  در 
توحيد افعالي اشاره دارد. وحدت و هماهنگي در سرتاسر 
هستي وام دار حاکميت وجه کيفي هندسه از طريق حضور 
قوانين تناسب، توازن، تعادل و تقارن در اجزاء و عناصر 
از مهم ترين مشخصه هاي وجاهت  سراسر خلقت است. 
توحيدي آثار هنر و معماري اسالمي در طي زمان ها و 
مکان هاي مختلف نفي هرگونه تشبه و تمثل در صورت 
و تجسم وحدتي است که از راه هندسه کيفي در سراسر 
شيوه هاي  بودن  دارا  ضمن  آثار  اين  مي يابد.  تجلي  اثر 
مختلف هنري، اما داراي سبکي منسجم، قدرتمند و يگانه 
در جنبه هاي گوناگون شکل، نقشمايه و نظام ترکيب بندي 
و فضاسازي است. اين امر ضرورت و اهميت پژوهش در 
حوزه صورت و جايگاه ساحات معاني پايدار در آثار هنر 

اسالمي را مورد تأکيد قرار مي دهد.
 اين مقاله باهدف دست يابي به راز جاودانگي صورت در 
آثار هنر و معماري جهان اسالم، مسئله اصلي آن کيفيت 
انحاء تجلي اسم اعظم اهللا در صور توحيدي اين آثار است. 
اين نوشتار داراي دو پرسش است مبني بر آنکه نسبت 
رمز و صور رمزي با حقايق اسماء و الهي چيست ؟ و نيز  
جلوه هاي رمزي اسم اعظم الهي در صور توحيدي آثار 
هنر و معماري اسالمي کدام اند؟ در پرسش نخست دانش 
رمز و نسبت ميان صورت و معنا در رمز و در پرسش 
دوم انحاء ظهورات حقايق باطني اسم اعظم اهللا در صور 
توحيدي آثار هنر و معماري اسالمي موردبررسي قرار 

مي گيرد. 
دست يابي به اين مهم در طرح مباحثي هم چون؛ نقش 
الهي در  اسماء  معنا در داللت رمزي صورت، جايگاه 
و  ملکوت  عالم  مثالي  صور  باطني  حقايق  با  نسبت 
در  توحيد  اصل  همچنين  و  اهللا  اعظم  اسم  تجلي  انحاء 
گرفته  قرار  توجه  مورد  اسالمي  معماري  و  هنر  آثار 

است. 
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1.sign
2.symbol
3.symbolized

رمز در آراء رمزپژوهان بر سه محور کلي استوار است:
اول. «مدلول رمز از جنس مفاهيم نبوده و دور از تجربه هاي 
معمول است.» در آراء تقي پورنامداريان «رمز باتجربه ها 
و ناشناخته هاي ماوراي حيطه حواس و تجربه و معارفي 
که حاصل شيوه اي خاص از ادراک و حال و هواي روحي 
 :١٣٧٥ دارد.»(پورنامداريان،  ارتباط  است  عادت  خالف 
٢٢) آندره الالند مي نويسد: «مدلول رمز از جنس مفاهيم 
نبوده و از تجربه هاي معمول دور و بيرون و در حوزه 

حواس و ادراکات ما نمي گنجد.» (دالشو، ١٣٦٤: ٩)
آراء  در  است.»  تاريخ مندي و مکان  از  فارغ  دوم. «رمز 
کارل گوستاو يونگ «پديده هاي سمبوليک با استقالل از 
امر تاريخي نه تنها آن ها را تخطئه نمي کند بلکه به عکس 
تمايل به ريشه دار نمودنشان در واقعيت دارند.»(١٣٥٢: ٢٢ 
- ٢٤) در آراء ديل «سمبل وسيله اي جهاني و درعين حال 
تاريخ  بر  به خاطر آن که  بيان است. جهاني،  براي  ويژه 
فائق است و ويژه ازآن جهت که به دوره معيني از تاريخ 

(Cirlot, 1973: XVI) «.مرتبط است
سوم. «رمز علم روابط دنياي مخلوق با خداوند است.» 
که  همان طور  آفريده اي  چيز  «هر  لوبل  ژول  آراء  در 
قابل ادراک  و  طبيعي  عالمتي  است،  الهي  کمال  بازتاب 
الندريت   (Ibid: xxx)«.است طبيعي  فوق  حقيقتي  از 
دنياي  که  است  روابطي  علم  «سمبوليسم،  مي نويسد: 
آفريده شده را باخدا و دنياي مادي را با فوق طبيعت متحد 

(Ibid)«.مي کند
رنه گنون از منظر سنت گرايان خاطرنشان مي سازد که 
«کل طبيعت يک رمز است يعني محتواي حقيقي آن تنها 
زماني آشکار مي گردد که به منزلة نشانگري تلقي شود 
که مي تواند ما را از حقايق فوق طبيعي (متافيزيکي) آگاه 
سازد. صورت عالم پايين تر رمز عوالم باالتر است و بدين 
ترتيب اين صورت، معناي عميق تر و گسترده تري از سعة 

(Ibid: xxxi) «.وجودي خويش را جلوه گر مي سازد
رمز در آراء حکماي مسلمان پيونددهنده عالم محسوس با 
حقايق آسماني است و صور رمزي بيان محسوس حقايق 
مي نويسد:  اعواني  غالمرضا  است.  ثابته  اعيان  متعالي 
و  حادث  واقعيات  واقعيت،  دو  که  است  تصويري  «رمز 
صور مثالي يا اعيان ثابته آن واقعيات محسوس را به هم 
پيوند مي زند و بدين ترتيب کارکرد خاص رمز، آشکار 
است.»(اعواني،١٣٨٥:  وجود  کيفيات  سري ترين  ساختن 
بيان  رمزي  «صور  بورکهارت  تيتوس  آراء  در   (٣٢٥
محسوس حقايق متعالي و به اعتباري همان اعيان ثابته 
يا صور مثالي افالطون است.»( بورکهارت،١٣٦٩: ٨) در 
آراء محمد مددپور «وجه مشترک ميان صور نوعيه، مثال 
(ايده) افالطون، اعيان ثابته ابن عربي و کهن الگوهاي يونگ 
در حکم مبادي بودن آنها براي اشياء و پديده ها است.»

( مددپور،١٣٧١: ٣٦)
در آراء حکماي مسلمان صورِت محسوسات و جنبه هاي 

ظاهري و کّمي هر چيز، داّلي است که بر جنبه هاي ذاتي و 
کيفي هر چيز تأکيد دارد و سپس جنبه هاي ذاتي و کيفي 
درجات  کيفيات  و  هستي  سلسله مراتب  به  داّل  مقام  در 
وجودي داللت دارد. (کربن، ١٣٨٤: ٥٣ و شايگان، ١٣٧١: 

(١٩٠
نگارنده در اين مقاله همسو با آراء حکمت اسالمي باهدف 
دست يابي به خوانش الگوهاي برخاسته از اسم اعظم اهللا 
در آثار هنر و معماري اسالمي به مطالعة انحاء تجليات 

رمزي برخاسته از اصل قرآني توحيد پرداخته است.

انحاء داللت رمزي در نسبت هاي ميان دال و مدلول و 
صورت و معنا

انواع داللت هاي مبتني بر رابطه داّل و مدلول داراي سه 
حالت قراردادي، تمثيلي و رمزي است. در داللت هايي که 
رابطه داّل و مدلول فارغ از وجاهت رمزي و تمثيلي است، 
مثل  که  دارد  «مدلول»  يک  تنها  نشانه١  مقام  در  «داّل» 
نشانه هاي زباني که پيرس به پيروي از سوسور آن ها را 

سمبل خوانده است، مبتني بر قرارداد است.
اساس  بر  مدلول  و  داّل  رابطه  که  معنايي  در داللت هاي 
معنا  قرينه  وجود  يا  و  معنا  تشبيه،  بر  مبتني  رابطه اي 
استوار است، داّل در مقام تمثيل پيام خود را به روشني 

به مخاطبان مي رساند.
 در آن دسته از داللت هاي معنايي که داّل در مقام رمز 
اشاره  مدلولي  به  داّل  مقام  در  نشانه  قرار مي گيرد، هر 
ديگر  داّلي  به  تبديل  خود  نوبه  به   مدلول  و سپس  دارد 
مي شود که معاني محتمل قابل حدس متعددي را فرا ذهن 
مخاطب پديد مي آورد که ممکن است مخاطب به اقتضاي 

ذهن و امکانات متن يکي از آن ها را برگزيند.
رابطه داّل و مدلولي صورت و معنا در داللت هاي رمزي 
به دو گونه است: يا «صورت» به «معنا» و يا معناهايي 
داللت دارد و يا «معنا» در «صورت» و يا صورت هايي 

تجلي يافته است.
در آن دسته از داللت هاي رمزي که معنا به عنوان داّل بر 
صورت داللت دارد، رمز نه به معني مثال٢ يا ظاهر که 
ممثول٣  معادل  بلکه  مي دارد  پوشيده  در خود  را  باطني 
يا معني باطني است. اين امر موجب تنوع پذيري رمز در 
صورت مي گردد زيرا معنا محصور در گروهي خاص از 
کلمات و يا تصاوير محدود نبوده و در صور متنوع به 

بيان و تجسم درمي آيد.
در هر دو گونه داللت رمزي (صورتي که بر معنا داللت 
دارد و يا معنايي که بر صورتي داللت دارد)، دست يابي 
به معنا به خوانشي از مراتب معارف باطني و شهودي 
مخاطب نسبت به اثر رمزي تعبير مي گردد. «در داللت هاي 
رمزي دستيابي به معنا، دست يافتن به مراتبي از روح متن 
است که در نسبت با تحقق معنا در شخص آشکار مي شود 
و از آن به تأويل نام برده مي شود.»(کربن، ١٣٧٢: ١١-



٣٠) تأويل طريق سلوک عملي براي دست يابي به مراتب 
معنا است و در داللت هاي رمزي مصداق دارد.

بقلي شيرازي نقش مخاطب را در اين ميان ناديده نمي گيرد: 
«رمز معناي مستور و پوشيده اي است که جز به زبان 
رمز بيان شدني نيست. رمز عبارت است از معناي باطني 
که مخزون است تحت کالم ظاهري که غير از اهل آن به 

آن دست نيابند.» (بقلي شيرازي، ١٣٤٤: ٣٣٨)
از  صورتي  برقراري  درگرو  رمز  تأويل  ديدگاه،  اين  از 
اثر و مخاطب و به  صورت هاي ديالوگ و گفتمان ميان 
عبارتي پيوند ميان مخاطب و روح متن است. از اين منظر، 
فهم يک اثر رمزي لزومًا فهم نيات و مقاصد پديدآورنده 
ديالوگ هرمنوتيکي  اثر در يک  نيست زيرا خود  اثر  آن 
با مخاطب قرار مي گيرد و معنايي از مجموعه معاني آن 
يک  رمزي  اثر  يک  هيچ گاه  عبارتي  به  مي شود.  آشکار 
تمام شده نخواهد  نهايي و  يگانه، واحد، منحصر،  معناي 
داشت بلکه همچون چيزي که افتاده در يک رود جاري 
مواجه  رود  اين  با  کجا  اين که مخاطب  به  بسته  و  است 
مي شود ظهور متفاوتي خواهد داشت. به عبارتي هر يک از 
معاني مجازي و بالقوه رمز برحسب ميزان تحقق معرفت 

روحاني مخاطب آشکارشده و بالفعل مي گردد.
ابن سينا رمزگشايي نقش سالمان در داستان سالمان و 
آبسال را به مخاطب واگذار مي کند. «... سالمان َمَثلي است 
که ازبهر تو زدند در معرفت اگر تو از اهل حکمتي بايد که 

اين رمز را بگشايي» (ابن سينا،١٣١٦: ٢٤٧).
عين القضات همداني در برداشت از شعر به عنوان يک اثر 
رمزي چنين مي نويسد: «اين شعرها را چون آئينه اي دان! 
آخر داني که آيينه را صورتي نيست در خود، اما هر که 
در او نگاه کند صورت خود تواند ديدن.» (پورنامداريان، 
١٣٦٤: ٧٧) اين امر همسو با نظريه هاي نقد مدرن در آراء 
ساختارگرايي ١، نشانه شناسي٢ و علم تأويل جديد٣؛ تعدد 

معنا در شعر از طريق خوانندگان فعليت مي يابد.

تجلي حقايق اسماء الهي در آفرينش اثر هنري
از ديدگاه هستي شناسي اسالمي پيوستگي عالم محسوس 
به مبدأ وجود در تبيين رابطة پديده هاي عالم ُملک با حقايق 
از مهم ترين  يافته است. يکي  قرار  الهي  اسماء و صفات 
منابع در خصوص جايگاه اسماء و صفات الهي، آراء ابن 
عربي در شرح فرآيند پنج گانه آفرينش «حضرات خمسه» 
است که در سلسله مراتبي از قوس نزولي به ترتيب ذيل 

است:
اولين مرحله، هستي بخشيدن به عقل کل يا کلمه اهللا است 
که کل عالم را سراسر فراگرفته است. از طريق عقل ُکل 
يا کلمه اهللا، افاضه وجود در سلسله مراتبي از نزول به ما 

مي رسد.
دومين مرحله، خلق عالم اسماء٤ و صفات الهي است.

(عالم  ثابته٥»  «اعيان  پاک معنوي  عالم  سومين مرحله، 

ُمُثل نوّريه) است.
چهارمين مرحله، عالم «مثال يا ملکوت» (عالم ُمُثل معَلقه) 

است.
پنجمين مرحله، عالم ُملک و يا عالم حّس است. (حکمت، 

(١٣٨٥: ٧٤-٧٥
«هر يک از حضرات پايين تر؛ مثال، صورت و سايه حضرت 
باالتر است. پس هر چه در عالم حّس است، مثال و صورت 
عالم مثال است و آنچه در عالم مثال است صورت شأني 
از شئون ربوبيت است و شئوني که در حضرت ربوبيت 
از  اهللا و صورت صفتي  اسماء  از  اسمي  مقتضاي  است 
صفات اوست و هر صفتي، وجهي از ذات است که ذات با 

آن صفت دريکي از اکوان ظهور مي کند.»(همان)
عالم مثال يا عالم برزخ يا عالم مثل معلقه يا عالم صور 
شيخ  تعبير  در  ناکجاآباد  و  هشتم  اقليم  يا  و  جوهّريه 
يا  و  اثيري  عناصر  از  جهاني  به  سهروردي  اشراق 
دنياي صور مثالي «که در حکم مبادي اشياء و پديده ها 
هستند.»(مددپور، ١٣٧١: ٣٦) تعلق دارد. صور مثالي در 
بردارندة معنا و صورت اند. صورت برگرفته از پديده هاي 
عالم محسوس و معنا برآمده از نسبت ميان ذات و صفات 

الهي است که از آن به حقايق اسماء الهي تعبير مي گردد.

جلوه هاي رمزي اسم اعظم اهللا در صور 
توحيدي آثار هنر و معماري اسالمي

1.structuralism
2.semiotice
3.Hermeneutics

٤. ميان ذات حق با هر يک از اعيان ثابته 
نسبتي وجود دارد که از آن به «اسم» 
تعبير کرده اند. زيرا هر نسبتي مستلزم 
صفتي است و نسبت ميان ذات و صفت 
را «اسم» گفته اند و به همين اعتبار است 
الهيه  اسماء  ثابته صورت  اعيان  که 
هستند و هر يک مظهر اسمي از اسماء 
الهي به شمار مي روند. (الهيحي، ١٣٧٤: 

(١٠٤-١٠٥
٥. شيخ محمد الهيجي در «شرح گلشن 
راز» چنين مي نويسد: «اعيان ثابته که 
صور علميه حق هستند حکم آينه را 
دارند که وجود حق به احکام ايشان 
ظاهر شده و به صورت ايشان نمود 
شده است و آن اعيان متّصف به وجود 
ظهور  اقتضاي  هرگز  و  نشده اند 

نمي کنند.» (همان)
تصوير ۳. تذهيب با طرح ترنجي، برگي از قرآن صفوي، قرن ۱۰ ه ق،مأخذ: 

خليلي، ۱۳۸۱: ۱۸۷



شماره۴۲  تابستان۹۶
۲۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

طرح ۱. آرايه هاي اسليمي و ختايي و هندسي 
در طراحي فرش، تهران، طراح: اسداهللا دقيقي، 

مأخذ: نگارنده

طرح ۲. قالي با طراح لچک ترنج، 
طراح: علي ابراهيمي،تهران،

 مأخذ: همان

تصوير ۱. قالي با طرح لچک 
ترنج، طراح: ارچنگ، اصفهان، 

مأخذ: همان

تصوير۲. قالي با طرح لچک ترنج، تبريز، طراح: 
جواد پورنامي، مأخذ: همان

تصوير ۴. تذهيب با طرح کتيبه، 
برگي از قران صفوي، قرن ۱۰ ه ق 

مأخذ:  خليلي،۱۳۸۱ :۱۳۷ 

تصوير ۵. تذهيب با طرح 
ترنجي، برگي از کتاب، صفوي، 

قرن ده ه ق مأخذ:  نجفي، 
 ۲۹۹ :۱۳۶۶

تصوير ۶. جلد با طرح لچک ترنج، 
صفوي، قرن ۱۲ ه ق

مأخذ:  خليلي، ۱۳۸۱: ۱۰۷

تصوير ۷. اسليمي و ختايي و تلفيق آن با 
گره هاي هندسي، کاشي کاري ايوان جنوبي 

مسجد جامع يزد، مأخذ:
 Giovanni and Gianroberto, 2007: 
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تصوير ۸. اسليمي و ختايي همراه با 
کتيبه، طالکوبي روي فوالد، موزه 

توپقاپي استانبول،
 Canby, 2000: 27  :مأخذ

تصوير ۹. بر تخت نشستن 
کيومرث از شاهنامه 

شاه طهماسب، اثرسلطان محمد، 
تبريز ۱۵۲۲- ميالدي،

 Canby, 2000: 50 :مأخذ

تصوير ۱۰. خودکشي شيرين از 
خمسه نظامي تبريز، ۱۵۰۵ م، 

مجموعه کي ير، مأخذ: 
همان:۳۰   

تصوير ۱۱. خاتم، شيراز، دورة معاصر
مأخذ: نگارنده

تصوير ۱۲.  سقف کاشي کاري ورودي 
شبستان مسجد امام اصفهان، صفوي، مأخذ: 
 Giovanni and Gianroberto, 2007: x

جدول ۱. صور تنزيهي اسليمي و ختايي و آرايه هاي هندسي، يافته هاي تحقيق،مأخذ: نگارنده.



هنرمند از راه خيال منفصل١ به عالم ملکوتي مثال واصل 
و با شهود صور مثالي، حقايق اسماء الهي را در آفرينش 
تجلي  نيز  هستي  آفرينش  مي گرداند.  متجلي  هنري  آثار 
حقايق اسماء الهي از سوي خداوند است. «صنع خدا که 
در خيال الهي متحقق مي شود سير از باطن به ظاهر يعني 
از وحدت به کثرت است و از آن عالم پديد مي آيد که هنر 
خدا است. خيال و تخيل هنري نيز خروج از ظاهر و رفتن 
به سوي باطن است و از آن اثر هنري پديد مي آيد.»(حکمت، 

(١٣٨٥: ١٠١
هانري کربن مي نويسد: «اندام ادراک عالم مثال خيال فعال 
است. فعال بودن خيال، آن را به صورت خيال تجلي گون 
تعين مي بخشد و به آن بعد خالقيت مي بخشد. لذا مي توان 
آن را خيال خالق ناميد. خيال فعال اندامي است که هم 
آن ها  ادراک  و  فهم  موجب  هم  و  مي کند  خلق  را  رمزها 
مي شود. لذا تأويل بر خيال فعال مترتب است و حقيقت 
رمز در مرتبه خيال فعال ادراک مي شود. خالقيت هنري 

نيز خيالي خالقانه است.»(کربن،١٣٨٤: ٣٩١)

و  هنر  آثار  توحيدي  صور  در  اهللا  اعظم  اسم  تجلي 
معماري اسالمي

در آراء متفکران مسلمان با استناد به آيات قرآني و روايات 
و احاديث معصومين عليهم السالم، «تاريخ» را تجلي حق 
و ظهور اسماء الهيه دانسته اند. از اين منظر تاريخ صورتي 
ادواري دارد و ماهيت فرهنگي و هنري هر يک از ادوار 
تاريخي برآمده و تجلي يافته يکي از اسماء الهي است. با 
ظهور اسمي از اسماء اهللا، اسماء ديگر نسخ و مستور و 
مختفي مي شوند تا اين که اسمي ديگر تجلي کند و تاريخي 

ديگر آغاز شود.
شيخ جامي گويد:

حقيقت را به هر دوري ظهوري است
ز اسمي برجهان افتاده نوري است

اگـر عـالــم بـه يـک منـوال بـودي
بسا انوار کان مستور ماندي (مددپور، ١٣٧١: ٢٥)

باطن آن  الحقايق» که  از «حقيقت  «حقيقت عبارت است 
«هويت غيب» و «ذات و وجود مطلق حق تعالي» است. اسماء 

الهي ظهور و تجلي ذات غيبي حق است.»(همان:٢٥)
انسان مظهر  تاريخي درعين حال که  ادوار  از  در هر يک 
بالقوه تمام اسماء و صفات الهي است ولي مظهر بالفعل 
اسمي قرار مي گيرد که آن دوره تاريخي مظهر آن اسم 
است. نبي هر دوره تاريخي نيز با مظهريت اسمي از اسماء 
اهللا دعوت به مقصد الهي و معرفت الهي مي کند. (همان:٢٧)

اسم اعظم اهللا صورت حقيقي و کلي اي است که کمال انسان 
در مظهريت آن متحقق مي شود و حقيقت محمدي (ص)٢ 
صورت اسم جامع الهي «اهللا» است. از اين منظر، تاريخ 
تجلي حقيقت محمدي است و همه انبياء و اولياء مظاهر 
انوار جمالي يا کمالي اين حقيقت اند. آن حضرت بر همه 
و  انبياء  مقدس  دارد. وجود  معنوي  تقدم  اولياء  و  انبياء 
اولياء عليهم السالم همه ظهور عيني و خارجي حقيقت آن 

حضرت است. (همان: ٢٧).
دوره تاريخي اسالم تجلي حقيقت حضرت نبي اکرم همان 
اهللا  اعظم  اسم  مظهر  و  است  (ص)  محمديه  نور  حقيقت 

جلوه هاي رمزي اسم اعظم اهللا در صور 
توحيدي آثار هنر و معماري اسالمي

جدول ٢.  تأکيد بر کانون و مرکزيت فضا،  از يافته هاي تحقيق، مأخذ: همان.

تصوير ۱۳. مجموعه باغ 
دولت آباد يزد، مأخذ: کسرائيان 

و افشار نادري، ۱۳۸۱: ۹۲

تصوير ۱۴. گرمابه عمومي، قزوين، 
مأخذ: همان:۱۷۵

١.  آفرينش اثر هنري در ساحت تخيل 
و حوزه خيال انسان تحقق مي يابد. 
ساحت خيال در انسان داراي دو شأن 
وجودي و معرفتي است که از آنها 
به خيال متصل و خيال منفصل ياد 
مي شود. «خيال متصل شأن معرفتي 
دارد و محصول قوة خيال است. به 
فاعل خيال وابسته است و بدون او از 
ميان مي رود. خيال منفصل در تناظر با 
عالم مثال در مرتبه ي عالم کبير شأن 
وجودي دارد؛ قائم بالذات و مستقل از 
فاعل خيال است و محصول قوة خيال 

انسان نيست.»(کربن، ١٣٨٤: ٣٢٥)
٢ . در عرفان اسالمي منظور از حقيقت 
حضرت  مقدس  وجود  نه  محمدي 
ختمي مرتبت (ص)، که حقيقت وجود 
او است در علم حق، و همين حقيقت 
است که انبياء از آن بهره مند اند، حتي 
حضرت آدم؛ و از اين جهت نبي اکرم 
(ص) تقدم معنوي بر همه انبياء دارد و 
همه کماالت منطوي در حقيقت او است 
که در وجود شخص حضرت محمد 
(ص) به ظهور تام و تمام مي رسد. 

(مددپور،٢٧:١٣٧١-٢٥)

تصوير ۱۵. خانه بروجردي ها، کاشان، مأخذ: همان: ۱۷۰

تصوير ۱۶. سقف گنبد خاکي مسجد جامع اصفهان، سلجوقي، مأخذ: 
نگارنده
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تبارک وتعالي است.
در ذيل تجلي اسم اعظم اهللا، صورت خيالي هنر اسالمي 
متکفل محاکات و ابداع نور جمال ازلي حق تعالي است؛ 
نوري که جهان در آن آشکار مي شود و حسن و جمال او 
را چون آيينه جلوه مي دهد. هنرمند مسلمان صنعتگري 
است که در اثر او اسم اعظم اهللا به ظهور مي رسد و او 
با صورت هايي سروکار دارد که واسطة حضور و تقرب 
به اسم اعظم اهللا  و ُانس به حق تعالي است. بدين اعتبار 
الهي مي گردد و  او «لسان الغيب» و «ترجمان االسرار» 
با قطع تعلق از ماسوي اهللا به مقام و منزل حقيقي يعني 
سير  است  انساني  محمود  منزل  و  مقام  که  «توحيد» 

مي کند.
صورت در هنر اسالمي در ذيل اسم اعظم اهللا بر محوريت 

و  نقاشان  معماران،  و  دارد  قرار  توحيد  قرآني  اصل 
خطاطان در تمدن اسالمي پيشه وراني مؤمن اند که اين 
توحيد  اصل  تجلي  انحاء  از  مي سازند.  ابداع  را  حقيقت 
مورد؛  سه  به  مي توان  اسالمي  معماري  و  هنر  آثار  در 
آرايه هاي  و  اسليمي و ختايي  تنزيهي  اختيار صور  اوال 
هندسي، دوما سازمان بندي مرکزگرايانة فضا و سوما به 

اصل نظم و هماهنگي اشاره نمود:

١. صور تنزيهي اسليمي و ختايي و آرايه هاي هندسي
از آثار تلقي اصل قرآني توحيد، تفکر تنزيهي است که آن 
را از ديگر هنرهاي ديني متمايز مي سازد. انتخاب آرايه هاي 
هندسي و نقش مايه هاي اسليمي و ختايي با دارا بودن صور 
تنزيهي، هم نقش و نگار عرشي را ابداع مي کنند و هم انسان 
را به فقر ذاتي خويش متذکر مي سازند. نقش مايه هاي اسليمي 
و ختايي به همراه آرايه هاي هندسي و کتيبه هاي مزين به 
آيات الهي در تزيينات آجرچيني، کاشي کاري، آيينه کاري و 
نيز انواع هنرهاي فلز، چوب، تذهيب و قالي همواره آدمي را 
به روحانيت فضايي ملکوتي پيوند مي دهند و اصل توحيد و 
مراتب تقرب به حق را به نمايش مي گذارند. وجود اين آرايه ها 
در فضاي معماري، بنا را چون مجموعه اي متحد و ظرفي 
مطابق با تفکر تنزيهي ديني جلوه گر مي سازد.(طرح هاي ١ 

و ٢ و تصاوير ١ تا ١٣)(جداول ١و٢)

و  هنر  آثار  در  فضا  گرايانة  مرکز  سازمان بندي   .٢
معماري اسالمي

از آثار تلقي اصل قرآني توحيد، توجه عميق  يکي ديگر 
به مراتب تجليات و کيفيت نگاهي است که براساس آن 
جهان همه تجلي گاه و آينه گردان حق تعالي است. اين 
امر به اصل توحيدي وحدت در کثرت و کثرت در وحدت 
اشاره دارد و در آثار هنر و معماري اسالمي به تحقق 
اصل مرکزيت در انحاء سازمان بندي مرکزگرايانه فضا 

در آرايه ها و احجام و اشکال مي انجامد.

جدول ٣. تقارن فضا، از يافته هاي تحقيق، مأخذ: همان.

تصوير ۱۸. ايوان مسجد جامع اصفهان، مأخذ: 
Fisherman & Hassan- uddinkhan, 1997: 131

تصوير ۱۹. تيمچه امين الدوله 
و  کسرائيان  مأخذ:  کاشان، 

افشار نادري، ۱۳۸۱: ۹۱

تصوير ۲۰. پل خواجوي اصفهان، مأخذ: 
همان: ۱۷۶.

Canby, 2000: 99 :تصوير ۱۷. مسجد امام اصفهان، صفوي، مأخذ



٢-٢. انحاء تجلي سازمان بندي مرکز گرايانة فضا در 
آثار معماري اسالمي

٢-٢-١. تأکيد بر کانون و مرکزيت فضايي- کالبدي (با 
گرايش به الگوهاي سامان دهي مرکزي)

مي گرداند  حاکم  آثار  بر  را  هندسه اي  مرکزيت،  اصل 
که از طريق توازن در وزن ها و حجم ها و هماهنگي در 
و  منسجم  ساختار  موجب  فضا  طراحي  و  ترکيب بندي 
قدرتمند در شيوه هاي متنوع ترکيب بندي عناصر و ارکان 
مي گردد و به هماهنگي و وحدت فضاها، شکل ها، نقش مايه ها، 

نور و رنگ در کل اثر مي انجامد. (تصاوير ١٣ تا ١٦)

٢-٢- ٢. اصل تقارن فضاها، پالن ها و حجم ها در انواع 
يک محوري، دومحوري و يا چهار محوري

معماري اسالمي به بهترين وجه ممکن براي ظهور وحدت 
استفاده  تقارن  اصل  از  وحدت  در  کثرت  و  کثرت  در 
مي کند. (نقره کار، ١٣٩٤: ٣٣٨) تقارن در سه حوزه سطح 

٢-١.  سازمان بندي مرکزگرايانه فضا در آثار نگارگري 
و نظام طراحي سنتي

نگارگري  آثار  در  عمق ميدان  و  سه بعدي  فضاي  فقدان 
(مطابق تصاوير ٥، ٩ و ١٠) تنها ستيز با قوانين امتداد 
مفهومي، توالي زماني و رابطه عّلي منطقي نيست. غياب 
فضاي سه بعدي و به جاي آن اختيار چند نوايي سطوح و 
رنگ هاي متعدد در آثار نگارگري و ساختار نظام طراحي 
سنتي موجود در آثار تذهيب و فرش و کاشي جلوه هاي 
رمزي تجليات امر وجود و مطابقت ميان مراتب مختلف 

عالم است.(تصاوير ١ ، ٢، ١١ و ١٢)
چيدمان عناصر مختلف در طراحي سنتي اعم از فضاها 
و نقش مايه ها باهدف دست يابي به انسجام و وحدت است 
از طريق  که  است  زمينه  متن  در  قاب  مهم ترين  ترنج  و 
اثر  نگاه را به سرتاسر  سازمان بندي مرکزگرايانة فضا 
هدايت نموده و از طريق هماهنگي و وحدت موجب تعادل 

بصري مي گردد.

جلوه هاي رمزي اسم اعظم اهللا در صور 
توحيدي آثار هنر و معماري اسالمي

جدول ٤. اصل نظم و هماهنگي در آثار هنري، از يافته هاي تحقيق، مأخذ: همان.

تصوير ۲۱. سفال، نقاشي روي لعاب، دورة 
معاصر، تهران، مأخذ: نگارنده 

تصوير ۲۲. سفال، نقاشي روي لعاب، دورة معاصر، 
تهران، مأخذ: همان

تصوير ۲۳. آبخوري از جنس برنج با 
نقره کوبي، هرات، اواخر قرن ۶ هجري. 

Ferrier, 1989: 178 :مأخذ

Canby, 2000: 39  :تصوير ۲۴. قالي با طرح ترنجي بندي، اوايل يا نيمه قرن ۱۶ ميالدي، تبريز، مأخذ
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تصوير ۲۸. سي وسه پل اصفهان
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پالن، حجم و نما وجود دارد. بسياري از الگوهاي معماري 
اسالمي مانند چهار ايوان، چهار صفه، هشتي و ... بر مبناي 

تقارن ساخته شده اند.(تصاوير ١٧ تا ١٩)(جدول ٣)

٢-٢-٣. اصل محوربندي فضايي
در  توحيد  اصل  به  متکي  که  «وحدت»  بنيادي  مفهوم 
از  «حرکت  اصل  پديدآورنده  است،  اسالمي  جهان بيني 
زبان  به  هنگامي که  اصل  «اين  است.  وحدت»  به  کثرت 
معماري و شهرسازي ترجمه مي شود و در نمونه ها و 
در  را  خود  مي شود،  آشکار  کالبدي  فضايي-  مصاديق 

اصول زير معرفي مي کند: 
.سازواري و تناسب و همکاري و هماهنگي عوامل و پديد 

آوردن يک سامانه از عناصر کالبدي و فضايي.
تقارن و محوربندي فضايي-  يا  بر جفت سازي  .تأکيد 

کالبدي.
.جاي گيري فضاهاي اصلي روي محورهاي اصلي.

.جاي گيري فضاهاي فرعي و ارتباطي روي محورهاي فرعي.
سوي  دو  در  در  ميان  و  ميانجي  فضاهاي  .جاي گيري 

محورهاي اصلي.»(همان: ٣٣٦) (مطابق تصاوير ١٧ تا ٢٠)

٣.اصل نظم و هماهنگي در آثار هنر و معماري اسالمي
٣-١.جلوه هاي اصل نظم و هماهنگي در ساختار طراحي 

آثار هنرهاي صناعي
ايجاد انسجام، وحدت و هماهنگي در سرتاسر   .٣-١-١
ساختار نظام طراحي سنتي از طريق بهره گيري از اصول 
و قواعد انتظام يافته هندسي ازجمله رعايت، تعادل، توازن، 
تقارن و تناسب در طراحي اجزا و نيز چيدمان فضاهاي 
مختلف طرح. اساس گونه هاي طراحي سنتي همچون لچک 
ترنج، بندي، محرابي، گلداني و ... از ساختار هندسي در 

طراحي و ترکيب بندي برخوردار هستند.
٣-١-٢. ايجاد تعادل بصري در سطح اثر از طريق ريتم 
اجزا و ساختار فضاها با تأکيد بر اهميت تکرار منظم و 
انحاء  در  طرح  ساختار  سراسر  در  واگيره ها  قاعده مند 

هنرهاي مختلف
٣-١-٣. پرهيز از تجمع و تراکم و يا خلوتي عناصر در 
هندسه  اصول  رعايت  طريق  از  طرح  مختلف  بخش هاي 
هنرهاي  آثار  بر  حاکم  طرح  مختلف  اجزاي  چيدمان  در 

صناعي (تصاوير ٢١ الي ٢٤)
٣-١-٤. اهميت برقراري گفتمان ميان حاشيه و متن در 
سطح اثر از طريق هماهنگي ابعاد، اندازه و نوع نقش مايه هاي 

حاشيه و متن در آثار تذهيب، جلد و فرش. (تصوير ٢٤)

جلوه هاي اصل نظم و هماهنگي در آثار معماري
و  بنا  باکليت  اجزاء  تناسبات  و  اندازه  رعايت   .٣-٢-١
نيز مساحت فضاهاي مختلف که موجب حاکميت نظم و 

زيبايي در بنا مي گردد.
٣-٢-٢.رعايت تناسبات الزم در هم نشيني عناصر سازگار 

و مکمل.
٣-٢-٣. تقويت ترکيب بندي طرح از طريق هماهنگي فرم، 

اندازه، رنگ و فاصلة اجزاي مختلف در ساختار کلي طرح
٣-٢-٤. حفظ تناسب و احترام تمام فضاهاي طرح نسبت 

به يکديگر.
٣-٢-٥. بهره گيري از اصول و قواعد انتظام يافته هندسي 
ازجمله رعايت تعادل، توازن، تقارن و تناسب در طراحي 
اجزا و نيز چيدمان فضاها براي دست يابي به زيبايي و 

جلوه بخشي به کل اثر.
٣-٢-٦. ايجاد نظم از طريق رعايت تناسب و پيوستگي 

مطلوب ميان فضاها و شکل ها.

نتيجه
اين مقاله با محوريت بيان حکمي زبان و صورت آثار هنر و معماري اسالمي داراي دو سؤال است: 
اول. نسبت رمز و صور رمزي با حقايق اسماء الهي چيست؟ و دوم جلوه هاي اسم اعظم اهللا در صور 



توحيدي آثار هنر و معماري اسالمي کدام ها  هستند؟ در پاسخ به سؤال اول اين نتايج حاصل گرديد: 
در بيان رابطه صورت و معنا در داللت هاي رمزي، «رمز» معنايي است که قابليت داللت در صورت هاي 
متنوع و مختلف را دارد. دست يابي به معنا و مراتب معنا در نسبت با ميزان تحقق معرفت روحاني 
مخاطب است. از منظر فرهنگ اسالمي «معنا» حقيقت اسمي از اسماء اهللا است و ماهيت فرهنگي و هنري 
هر يک از ادوار تاريخي را دربر مي گيرد. دوره تاريخي اسالم تحقق اسم اعظم اهللا است که همان حقيقت 

نور محمديه (ص) است.
در پاسخ به سؤال دوم اين نتايج حاصل گرديد: به طورکلي آفرينش اثر هنري به واسطه تخيل تحقق 
مي يابد؛ اما ساحت تخيل داراي دو شأن وجودي و معرفتي خيال منفصل و خيال متصل است. خيال 
منفصل در تناظر با عالم مثال در مرتبه جهان کبير است. معنا در صور مثالي عالم مثال تحقق حقايق 
اسماء و صفات الهي است. با محاکات صور مثالي در آفرينش اثر هنري حقايق اسماء الهي در صور 
رمزي اين آثار به ظهور مي رسد. در دوره تاريخي اسالم در ذيل تجلي اسم اعظم اهللا، صورت در آثار 
هنر و معماري اسالمي واسطه حضور و تقرب و انس به حق تعالي است و بر محوريت اصل قرآني 
توحيد قرار دارد. جلوه هاي توحيدي صورت در آثار هنر و معماري اسالمي در انتخاب صور تنزيهي 
اسليمي و ختايي و آرايه هاي هندسي، سازمان بندي مرکزگرايانة  فضا و حاکميت نظم و هماهنگي تحقق 

مي يابد.
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