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چكيده
نگارگري به عنوان يکي از جلوه هاي هنراسالمي، سير تحول  معنوي خود را از فرهنگ حاکم  برجامعه گرفته 
و در بخشي از آثار  با اتکاء به هندسه معماري اسالمي فضايي متناسب با آن معاني ايجاد نموده است. 
از آنجايي که نگارگران به طور معمول و متناسب با موضوع آثار خود از فضاها و تزيينات واقعي وعيني 
موجود در معماري زمان خويش براي طراحي آثارشان بهره  برده اند، لذا کشف و تاويل معاني آنها مي 
تواند تاثير شگرف آموزش هاي معنوي را بر ابعاد مختلف زندگي آن دوره نشان دهد. متن حاضر نيز 
با هدف شناسايي چگونگي بازتاب عناصر معماري در نگارگري انجام شده و بدين منظور مشترکات 
ساختاري و مفهومي نگاره «اولين سخنراني امام حسن(ع) درباره شناخت امام معصوم» و معماري دوره 
صفويه مورد بررسي قرار گرفته، تا عوامل موثر بر کاربرد آنها و همچنين مفاهيم و ماهيت باطني نهفته 
در آن ها مشخص شود. بر اين اساس مقاله در پي پاسخ گويي به اين سوالها است ١- مهم ترين فضاها 
و تزيينات واقعي موجود در معماري که در طراحي نگاره  مورد پژوهش بکار رفته اند، کدامند؟٢- آيا 
ارتباطي ميان کاربرد اين عناصر ساختاري با مفاهيم عرفاني شيعي دوره صفويه بازتاب يافته در نگاره  
وجود دارد؟  روش تحقيق توصيفي -تحليلي با رويكرد تفسيري و تطبيقي انجام شده و اطالعات آن 
از طريق مطالعات کتابخانه اي- اسنادي گردآوري شده است. نتايج پژوهش عالوه بر اينکه بر انطباق و 
پيوند ساختاري و مفهومي نقوش هندسي اين نگاره با تزيينات و فضاهاي معماري بناهاي هم عصر آن 
تاکيد دارند، مبين اين امر هستند که نگاره  با توجه به مفاهيم عميق عرفاني نهفته در اعداد، نقوش هندسي 
و رنگ هايي که در تزيينات و فضاهاي آن  بکار رفته است، مفاهيمي از مذهب تشيع را به صورت نمادين 

به نمايش گذاشته است.    
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مقدمه
عرفا معتقدند که هنر حب ظهور و اظهار است و حضرت حق 
از حيث اليتناهي  بودنش به مظاهر تجلي براي آشکارنمودن 
وجه متجلي خود روي مي آورد. شيخ اوحدالدين کرماني، 
اين عالم را عالم صور مي داند و صورت هم در مقام ظاهر 
ساختن معنا مي باشد. بنابراين بايد ميان صورت و معنا 
تناسبي وجود داشته باشد، زيرا هر معنايي در هرصورتي 
امکان ظهور ندارد. عارفان در عين  اين که توجه صرف به 
صورت و عدم اعتنا به معنا را نهي مي کردند، بر اين باور 
بودند که معاني فقط در صورت هاي متناسب و زيبا قابل 
بيان هستند و اگر صورت هنري نتواند متناسب با معنايش 
باشد، نه تنها معنا را نشان نمي دهد، بلکه حجاب رسيدن به 
معنا هم مي شود. نگارگري نيز که يکي از جلوه هاي زيباي 
هنر اسالمي است و سير تحول معنوي خود را از ادبيات  
اسالمي گرفته، در جلوه ظاهر با تکيه بر هندسه معماري 
 اسالمي ـ که مقدار و اندازه هاي قدسي دارد ـ فضايي را 
متناسب آن با معاني ايجاد کرده است. هم چنان که معماري 
مبتني بر ديدگاه  ديني که بر محور قداست مکان شکل گرفته، 
با ياري جستن از روش هاي فني، فضا را آن چنان ترسيم 
مي نمايد که داراي معاني و تاثيرات روحاني بر انسان باشد، 
به گونه اي که وي خود را براساس تعاليم الهي در محضر 
پروردگار ببيند. البته تمامي علوم و صنايع هدف واحدي 
دارند و آن وصول به سمت حق تعالي است. در نظر حکما 
صناعت امري قدسي، ضروري و زاييده حکمت است و 
ميرفندرسکي صنايع و هنرها را از جهات مختلف نظري و 
عملي، يا متکي بر تصوف و حکمت اسالمي  مي داند يا مرتبط 
با آن. از اين رو، صنايع نزد اهل تصوف و حکمت پيشه اي 
هستند براي اشتغال که مورد استفاده عموم قراردارند و 
در عين حال راه سلوک معنوي(عرفان) نيز محسوب مي 
شوند و عرفا در راه  رسيدن به حقيقت مطلق دو چيز را 
درنظر دارند؛ يکي شناخت مراحل رسيدن به حقيقت که 
همان «مقامات عرفاني» است و ديگري چگونگي  رسيدن به 
آن  مقامات. بر اين اساس، عارفان اهل رمزآموزي هستند و 
براي  رسيدن به مقامات  متعالي، آيين هايي را انجام مي دهند 
تا بتوانند موانع را کنار بزنند. آنها معتقدند که رموز خلقت 
در اعداد و اشکال نهفته  است و آنها جهت بيان مقامات، 
نقوش هندسي را انتخاب کرده اند. در دوره صفويه، با توجه 
به بازتاب انديشه شيعي در فرهنگ و به تبع آن در آثار 
هنري، دستاوردهاي معماري نيز به عنوان يکي از مهمترين 
جلوه هاي هنر و اندشه شيعي، به لحاظ عظمت و نفاست از 
شکوه خاصي برخوردار بوده اند و از مهم ترين ويژگي هاي 
قاعده هاي  از  تبعيت  به  مي توان  دوره،  اين  در  بنا  تزيين 
تقارن، انعکاس، تکرار و نظم هندسي، هم چنين ضرورت 
تفسير شکل يک نقش به شکل هاي کوچک تر و تکرار و يا 
تقسيماتي از آن، با هدف نمايش عمق و حرکت در دنياي 

دوبعدي اشاره کرد.

 اين پژوهش به بررسي مشترکات  ساختاري و مفهومي 
نگاره «اولين    سخنراني امام حسن(ع) درباره شناخت امام 
فرهنگ  بستر  در  که  دوره صفويه  معماري  و  معصوم» 
 شيعي رشد يافته اند، مي پردازد. هدف اين پژوهش شناسايي 
عوامل موثر بر کاربرد اين مشترکات و هم چنين مفاهيم و 
تا بدين طريق درک  ماهيت باطني نهفته درآن ها مي باشد 
هنر شيعي صفويه حاصل گردد.  از  دقيق تر و جامع تري 

اين تحقيق در صدد پاسخ گويي به سواالت ذيل است:
ـ مهمترين فضاها و تزيينات واقعي موجود در معماري 

که در طراحي اين نگاره بکار رفته اند، کدامند؟
ـ آيا ارتباطي ميان کاربرد عناصر ساختاري معماري 
دوره  شيعي  عرفاني  مفاهيم  با  نگاره،  در  يافته  بازتاب 

صفويه وجوددارد؟
ضرورت و اهميت  در اين است كه بسياري از نگارگران 
به طور معمول و متناسب با موضوِع آثار خود به عنوان 
مجاليي ديگر از انديشه شيعي، از فضاها و تزيينات  واقعي 
و عيني موجود در معماري براي طراحي آثارشان بهره 
برده اند که به بازگويي بسياري ازحقايق معنوي و عرفاني 
شگرف  تاثير  آنها  معاني  تاويل  و  کشف  و  مي پردازد 
آموزش هاي عرفاني را بر ابعاد مختلف زندگي آن دوره 
از اين  نشان خواهد داد که اهميت و ضرورت تحقيقاتي 

دست را آشکار مي سازد.

روش تحقيق 
اين تحقيق در زمره تحقيقات کيفي و از نوع بنيادي 
بوده و بر اساس ماهيت و روش توصيفي- تحليلي و با 
اطالعات  گردآوري  و  است  تفسيري  و  تطبيقي  رويکرد 
شده  انجام  کتابخانه اي-اسنادي  مطالعات  طريق  از  آن 
«اولين   نگاره  بصري  عناصر  پژوهش  اين   در  است. 
سخنراني امام حسن(ع) درباره شناخت امام  معصوم» به 
دوره   معماري  با  مفهومي  و  ساختاري  مشترکات  لحاظ 
ارتباط  تا  گرفته است  قرار  تطبيقي  مطالعه  مورد  صفويه 
ميان اعتقادات مذهبي حاکم بر دوره صفويه را در نحوه 
شکل گيري عناصر بصري موجود در نگارگري و معماري 
مشخص  نمايد. الزم به  ذکر است که در اين  تحقيق براي 
شناخت مفاد حقيقي و ارزش هاي عرفاني شيعي عناصر 
تصويري، از تفسير و تاويل آنها بر اساس منابع عرفاني 

استفاده شده است. روش تجزيه و تحليل كيفي است.

پيشينه  تحقيق
در ميان پژوهش هاي دوره  صفوي، مطالعه تاثير فضاها 
و تزيينات واقعي و عيني موجود در معماري زمان بر نحوه 
برخوردار  جايگاه ويژه اي  از  دوره  آن  نگاره هاي  طراحي 
است. اگرچه در مقاله «تطبيق نقوش  تزييني معماري دوره  
تيموري در آثار کمال الدين بهزاد با تاکيد بر نگاره گدايي 
بر در مسجد» مهناز شايسته فر و فاطمه سدره نشين در 
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فصلنامه نگره شماره ٢٥ (١٣٩١) به بيان ارزش هاي هنري 
اين نگاره در حوزه معماري و تطبيق نقوش تزييني معماري 
موجود در نگاره با نمونه هاي کاربردي در بناهاي هم عصر 
آن پرداخته اند، وليکن تاکنون مطالعه مستقلي در خصوص 
مشترکات ساختاري و بياني نگارگري و معماري اين  دوره 
انجام نشده است تا عوامل  موثر بر کاربرد آنها و همچنين 
مفاهيم و ماهيت  باطني نهفته در آن ها مشخص شود. از 
تحقيقاتي که در راستاي اين پژوهش واقع مي شوند، مي توان 
ايراني  نگاره هاي  در  معماري  کتيبه هاي  «نمود  مقاله  به 
نوشته  بهزاد»  آثار  و  هرات  مکتب   نمونه هاي  بر  تحليلي 
رباب فغفوري و حسن بلخاري در فصلنامه پژوهش هاي 
معماري اسالمي شماره٤ (۱۳۹۵) اشاره نمود که به  مطالعه 
جايگاه و اهميت کتيبه نگاري در معماري اسالمي و نمود آن 
در نگاره هاي  بهزاد پرداخته اند تا ميزان تاثير کتيبه ها را در 
فهم داستان و معنويت حاکم بر ساختار نگاره را مشخص 
نمايند. در تحقيقي با عنوان «معماري در نقاشي مکتب هرات» 
نوشته مهدي محمدزاده و مريم مسينه اصل در دوفصلنامه 
فيروزه اسالم شماره٣ (١٣٩٥) با مقايسه انواع بناها در دو 
دوره پيشين و پسين مکتب هرات، جايگاه عناصر معماري 
در نقاشي مکتب هرات را مورد مطالعه قرار مي دهند و نقش 
آنها را در ساختار تجسمي نگاره ها بررسي مي نمايند. در 
مقاله «نقاشي ايراني در مقام منبع تاريخ معماري ايران» 
ايران  مريم حيدرخاني در دوفصلنامه مطالعات معماري 
شماره ٧ (١٣٩٤) به واکاوي جايگاه انواع نگاره در مطالعه 
تاريخ معماري مي پردازد و چگونگي استفاده از آنها را در 
جهت تحقيق درباره معماري ايراني تجزيه و تحليل مي کند. 
پيش ازحيدرخاني نيز در مقاله «زبان معمارانه نگاره هاي 
ايراني» منوچهر فروتن در نشريه هويت شهر شماره ٦ 
روش  به  معماري  اجتماعي  معاني  بررسي  با   (١٣٨٩)
معناشناختي تطبيقي و بازخواني معماري، ويژگي هاي بياني 
نگارگري ايراني را در تبيين معماري  ايراني مورد مطالعه 
قرارمي دهد. در تحقيق «نمودهاي  معماري در نگارگري» 
 (١٣٨٦) هنر شماره ١٠٣  ماه  نشريه  در  حاصلي  پرويز 
ضمن بيان نقاشي  ايراني را به عنوان يکي از جلوه هاي هنر 
اسالمي، به مطالعه مشترکات ساختاري و بياني نگارگري و 
معماري اسالمي مي پردازد تا نحوه تاثير و کاربرد فضاها 
و تزيينات موجود در معماري تجلي يافته در نگارگري را 

معين نمايد. 
مطالعاتي  حوزه هاي  مهم ترين  از  يکي  آن جايي که  از 
در معماري اماکن مقدسه، تاريخچه پيدايش، سير تحول و 
تطور معماري و تزيينات بنا و مطالعه بسترهاي عقيدتي و 
عرفاني آنها مي باشد، بنابراين يافتن منابع مرتبط اعم از 
مکتوبات و منابع تصويري مي تواند در مطالعه و شناخت 
اجزاي بنا در بستر زمان و رمز و رازهاي آن مفيد باشد 
و به درك صحيح تري از آن منجر شود. بررسي نگاره 
امام   شناخت  درباره  امام حسن(ع)  سخنراني  «اولين  

معصوم» متعلق به احسن الکبار نيز از اين قاعده مستثني 
نبوده و برخي از ويژگي هاي هنر شيعي را در بناي امام زاده 
محروق نيشابور نمايان مي سازد. در نگاه اول به نگاره، 
انتخاب فضاي بسيار شبيه به امام زاده محروق که ارتباط 
تنگاتنگي با حديث سلسله الذهب و حضور امام رضا(ع) در 
نيشابور دارد، توجه بيننده را به خود معطوف مي دارد. اما 
با تعمق و تامل بيشتر، علت انتخاب اين فضاسازي بيشتر 
هويدا مي گردد. به نظر مي رسد نگارگر با پرداختن دقيق 
و وسواس گونه به جزييات بنا، سعي داشته بر جلوه هاي 
عارفانه و ماورايي آن تاکيد نمايد و با توجه به ويژگي هايي 
که در بناي امام زاده محروق وجود دارد، مي خواسته غبار 
از حقيقت مکنوني بردارد که امام رضا(ع) پيش تر از آن 
بتواند  اگر  پژوهش حاضر  بنابراين  است.  برداشته  پرده 
قدمي در بازگشايي اين اسرار بردارد دريچه جديدي به 
و  نگارگري  فضاهاي  در  عرفاني  اسرار  شناخت  سوي 

معماري شيعي خواهد گشود. 

امام زاده محروق نيشابور
سمت  به  مدينه  از  امام رضا(ع)  سفر  تاريخي  در 
مورخان  که  است  منطقه اي  تنها  «نيشابور»  مرو، 
باب  در  را  تاريخي  آگاهي هاي  بيشترين  و  مستندترين 
روايت  کرده  اند.  گزارش  آنجا  در  آن حضرت،  حضور 
محمد  امام زاده  زيارت  «سلسله الذهب»،  پرژرفاي  حديث 
از جمله دستاوردهاي  قدمگاه،  نيايش  و  نماز  و  محروق 
متبرک و رهاوردهاي افتخارآميز آن حضور معنوي در 
سرزمين ديرپاي و انديشه پرور نيشابور است. در زمان 
سلجوقيان، بقعه اي بر مزار امام زاده محروق و امام زاده 
نيشابور  به  هنگام حمله مغول  به  که  ابراهيم ساخته شد 
به کلي ويران گرديد و در دوره تيموريان، در زمان سلطان  
حسين بايقرا، به همت شاه  ميرحسين از رجال آن زمان، 
توسط معمار حيدرعلي بن ذوالفقار بنا شد و در زمان شاه 
طهماسب صفوي، ايوان و بخش هاي ديگري به بقعه افزوده  
شد و صندوق منبت روي مزار، درهاي منبت کاري بقعه، 
کاشي کاري داخل بقعه، ازاره ايوان، پيشاني نماي ايوان و 

کاشي کاري گنبد از آثار دوره صفوي است.(تصوير٢)
بقعه امام زاده محروق و ابراهيم(ع) شامل يک گنبد نار 
بزرگ (متعلق به امام زاده محروق)، يک گنبد نار کوچک با 
ساقه کوتاه (متعلق به امامزداه ابراهيم) و يک ايوان بزرگ 
تيزه دار و کتيبه است که  با قوس  و رفيع رو به شمال 
کف بناي ايوان به قدر يک پله از محوطه اطراف بنا بلندتر 
است و نرده سنگي قديمي و محکم کوتاهي در جلوي آن 
نصب مي باشد. اين ايوان در هر طرف شامل يک حجره 
دوطبقه است و در جلوي آن ايوانکي قرار دارد. در نماي 
اطراف آن قرار  ايوانکي هاي  ايوان و  شمالي که برروي 
دارد، تزيينات گره کاري و يک کتيبه بر رخ بام ايوان ديده 
مي شود که روي آن سال تعمير اخير اين بقعه شريف را 



نوشته است. زير اين کتيبه، دو قاب لچکي همانند کتيبه هاي 
واقع در پايه هاي  اطراف ايوان، با نقوش اسليمي هفت رنگ 
کار شده است و يک قاب نيز به صورت شبه هندسي ديده 

مي شود.(تصوير ٣)

ايوان
تزئينات ازاره در ايوان هاي جانبي با تزئين کاشي معقلي  
با طرح هندسي طبل و سلي موج دار است که در دو اشکوب 

به صورت مشابه به هم کار شده است. در سقف  ايوانک ها 
رسمي بندي با تزئين کاشي به رنگ هايي نظير الجوردي و 
زرد است که در نوع خود بسيار زيباست(تصاوير٤ و٥) 
و در بلنداي زير ايوانک نيز کتيبه اي، حديث ثقلين به نقل از 
پيامبر(ص) ذکر نموده است.(تصوير٦) دو کتيبه نيز در طبقه 
فوقاني هريک از ايوانک ها قرار دارد که نوشته داخل ايوان 
سمت راست آياتي  از سوره آل عمران به شرح: «ادخلوها 
بسالم امنين. قال اهللا تعالي شانه: قل اللهم  ملک الملک توتي 

تصوير٢ . نماي عمومي امام زاده محروق، نيشابور،  مأخذ: :
 www.mapio.net

تصوير٣ .  بخشي از تصوير ٢، کتيبه رخ بام ايوان 

تصوير١. نگاره «اولين سخنراني امام حسن(ع) درباره شناخت امام معصوم»، ٩٣٢ ه.ق، «احسن الکبار»، مأخذ:  کتابخانه ملي روسيه.

بازجست عناصر تصويري مشترک 
عرفان  شيعي  در هنر نگارگري و 
معماري  (نمونه:  نگاره  « اولين سخنراني 
امام   شناخت   درباره  حسن(ع)  امام 

معصوم») / ٢٥- ٤٣



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۲۹

فصلنامة علمي نگره

الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل 
من تشاء بيدک الخير انک علي کل شي قدير» و نوشته داخل 
ايوان سمت چپ : «انما يعمر مساجداهللا من آمن باهللا و اليوم 
االخر و اقام الصلوه  و اتي الزکوه و لم يخش االاهللا فعسي 
اولئک ان يکونوا من المهتدين» است(توبه /١٨)(تصوير٧)  
در باالتر از نقش گره و شمسه ها کتيبه معرفي از عهد شاه 
تهماسب صفوي است. در زمينه کاشي الجوردي و خط 
ثلث متوسط با کاشي سفيد که از طرف راست ايوان «آيه 
تمام ضلع  مبارکه  آيه  کلمات  کرده،  را شروع  الکرسي» 
شمالي و قدري از ضلع غربي ايوان را فراگرفته است و 
نوشته شده است.  هوالعلي)  و  تا جمله(و اليوده حفظهما 
سپس با خط ثلث و کاشي زرد نوشته شده است: «في 
دوله السلطان االعظم تراب آستان خيرالبشر ابوالمظفر شاه 
طهماسب الصفوي الحسيني بهادرخان خلد ملکه و سلطانه 
و افاض علي البرايا عدله و احسانه» و اين عبارت به طرف 
به  را  از سعدي  شيرازي  ايوان رسيده و دو شعر  چپ 
همان اسلوب خط ثلث با کاشي سفيد و زمينه الجوردي 

نوشته اند. 
در داخل کتيبه ايوان و در باالي کلمات آيه الکرسي 
ايوان با خط ثلث ريز و  و مطالب ديگر، از طرف راست 
کاشي زرد با ذکر «بسم اهللا الرحمن الرحيم» سوره مبارکه 
«البينه» شروع شده، سپس در اسپر و طرف چپ ايوان دور 
زده و تمام سوره را به انجام رسانده است. از باالي کتيبه 
ظريفي  بسيار  زير سقف رسمي بندي  تا  ايوان  کمربندي 
وجود دارد و دو فيل گوش در دو گوشه ايوان و شش پا 
باريک در دو طرف راست و چپ ايوان قرار داده شده است. 

(تصوير٨)

در باالي دري که در وسط اسپر ايوان است يک دهنه  
مشبک سازي با کاشي نصب شده و با کاشي معرق نقش 
ترنج درهم را به  وجود آورده اند، اين نقش بسيار جالب و 
خوشايند است و حاشيه لطيفي در چهار طرف مشبک دارد 
که در داخل حاشيه بازوبند ها کلماتي به نام چهارده معصوم 
(ع) با خط ثلث و کاشي معرق و الوان رقم شده است. در 
بين بازوبندها دوايري قرار دارد که يک در ميان در وسط 
دايره کلماتي از اسماء خدا را نوشته اند و در هر دايره که نام 
خدا رقم شده، دايره بعدي را به نقش ستاره هشت پر مزين 
ساخته اند. عالوه بر کتيبه هاي نفيس در گوشه و کنار ايوان، 
نقوش اسليمي مختلف با کاشي کاري بسيار نفيس به چشم 

مي خورد.(جعفري فرد و ديگران، ١١-٥)

درباره شناخت  امام حسن(ع)  «اولين سخنراني  نگاره 
امام معصوم» 

کتاب «احسن الکبار» تاليف ابن  عربشاه، محمدبن ابي زيد 
امامان  زندگي  درباره  نسخه  اين  است.  وراميني  علوي 
شيعه(ع) است که در سال ۸۳۷ ه.ق با نثري ساده و روان 
نخستين  نسخه  اين  است.  شده  تاليف  فارسي  زبان  به 
تاليف درباره زندگي امامان(ع) به زبان فارسي مي باشد 
شرح  باب  چهارده  و  دين  اصول  شرح  در  مقدمه اي  که 
حال ائمه(ع) دارد. نثر مولف به گونه اي است که با وجود 
آيات قرآني و احاديث و اصطالحات کالمي، از نمونه هاي 
روان نثر دوران خود است. اگرچه قرن ٩ ه.ق از ديدگاه 
چون  هنرهايي  به ويژه  ايران،  در  زيبا  هنرهاي  پيشرفت 
اينها  کتاب آرايي، معماري و جز  نگارگري، خوشنويسي، 
عصر شکوفايي است، اما در نثرنويسي هم چون قرن پيش 

www.mapio.net  :تصاوير ٤ و٥ . بخشي از تصوير ٢، تزئينات کاشي کاري و رسمي بندي هاي ايوانک هاي بقعه اصلي، مأخذ



از آن سيري نزولي دارد. بيشتر آثار اين عصر در زمينه 
تاريخ است و نويسندگان آنها به ضرورت از کاربرد وسيع 
لغت هاي ديواني روز که بيشتر ترکي و مغولي بود گريز 
نداشته اند. اما در احسن الکبار از به کارگيري آنها اثري نيست. 
دستور  به  دهم  هجري  قرن  در  ص١٩٠)   ،١٣٨٨ (رجبي، 
شاه طهماسب اول صفوي به دست فخرالدين علي بن حسن 
زواره اي تلخيص شده و با افزودن مطالبي بر آن به نام 
«لوامع االنوار الي  معرفه  الي المعرفه االئمه االطهار» ناميده 
شده است. اين نسخه با ۳۹ مجلس نگارگري درباره حوادث 
زندگي پيامبر(ص) و ائمه اطهار(عليهم السالم) در کتابخانه 
ملي روسيه، سن پترزبورگ درن، نگهداري مي شود و نگاره 
معصوم»  امام  شناخت  درباره  امام حسن(ع)  «سخنراني 
توسط قاسم بن علي در ذي الحجه ۹۳۲ ه.ق در ابعاد ۲۱* 
ترسيم  نسخه  اين  در  آبرنگ  به شيوه  متر  ۱۵,۸ سانتي 

شده است.
به نمايش  را  که مجلس وعظ و خطابه  نگاره  اين  در 
گذاشته است، امام حسن(ع) بر روي منبر و درون محراب 
مسجد با چهره اي پوشيده و عباي مشکي و عمامه سپيد 
و  ۱۲ ترک صفوي درحالي که ايستاده و عصايي در دست 
دارد، مشغول اداي خطابه است. طبق روايات، هنگامي که 
اميرالمومنين  علي(ع) به شهادت رسيد، امام حسن(ع) باالي 
منبر رفت و خواست سخني بگويد، اما گريه ايشان را امان 
نداد، لحظاتي نشست، آنگاه ايستاد(قيومي اصفهاني،١٣٧٥) 
و پس از حمد و ثناي الهي، در ذکر فضايل علي(ع) و اهل 
بيت ايشان فرمود: «منم فرزند بشير(مژده دهنده به بهشت، 
يعنى رسول خدا(ص) كه از نام هاى آسمانى او بشير است) 
منم فرزند نذير(ترساننده از جهنم) منم فرزند آن  كس كه به 
اذن پروردگار مردم را به سوى او مى خواند، منم پسر چراغ 
تابناك(هدايت)، من از خاندانى هستم كه خداى تعالى پليدى 
را از ايشان دور كرده و به خوبى پاكيزه شان فرموده، من 
از آن خاندانى هستم كه خداوند دوستى ايشان را در كتاب 
خويش(قرآن) فرض و واجب دانسته و فرموده است: «بگو 
نپرسم شما را بر آن مزدى جز دوستى در خويشاوندانم 
و آنكه فراهم كند نيكى را بيفزاييمش در آن نكويى را» پس 
نيكى در اين آيه دوستى ما خاندان است....١»(شيخ مفيد، 
مردان،  از  کثيري  جماعت  مسجد،  صحن  در   (٤  :١٣٨٨
فرمايش حضرت(ع)  استماع  به  پيران،  و  جوانان  از  اعم 
مشغولند و سقايي به حضار آب مي دهد و عده اي از زنان 

نيز در حجره هاي فوقاني سمت چپ ايوان اصلي با البسه 
به  نيمه پوشيده  چهره هاي  و  الوان  و  سپيد  چادرهاي  و 
سخنراني امام حسن(ع) گوش فرامي دهند. در حجره هاي 
فوقاني سمت راست نيز چند پسر بازيگوش بي توجه به 
مجلس وعظ به کشتي و بازي سرگرم هستند. اين نگاره 
که معرف زبردستي قاسم بن عليـ  يکي از شاگردان تواناي 
بهزادـ  در مجلس آرايي و شبيه پردازي و تذهيب و ترصيع 
و ارائه حاالت گوناگون افراد است، او را از يکي از نقاشان 
در  هنرمند  اين  آورده است.  به شمار  خود  زمان  کمال  با 
آرايش و پيرايش عمقي صحنه با ابتکار بوده و در ترسيم 
اين عمارت پرجالل و ترسيمات هندسي دقيق و منظمي که 
انجام داده، لياقت و حدت قلم خود را برمال ساخته است. 
در قسمت هاي مختلف اين نگاره کتيبه هايي از خوشنويسي 
مشاهده مي شود؛ همچون کتيبه بلند و طوالني باالي مسجد 
که خطوط ثلث سفيدرنگ آن بر زمينه الجوردي چشم نوازي 

مي نمايد.

عناصر معماري در نگاره «اولين سخنراني امام حسن(ع) 
درباره شناخت امام معصوم»

در نگاره ايواني بزرگ و رفيع رو به شمال، با قوس 
آن  طرف  دو  در  که  است  شده  ترسيم  کتيبه  و  تيزه دار 
حجره هايي دوطبقه مشاهده مي شود. در جلوي هر يک از 
حجره ها ايوانکي قرار دارد و در سقف ايوان و ايوانک ها 
تزيينات رسمي بندي زيبايي مشاهده مي شود. رسمي بندي 
در سقف ايوان  اصلي متشکل از تزيينات شمسه، مقرنس 
و  الجوردي  نظير  رنگ هايي  (به  کاشي معرق  تزيين  با 
خود  نوع  در  که  است  کاربندي  و  کاشي معرق  سبز)، 
بسيار زيباست و دو فيل گوش در دو گوشه ايوان اصلي 
وجود دارد که مابين آن توسط نقوش اسليمي و ختايي 
کاشي کاري شده است. تزئينات گره کاري و کتيبه اي که بر 
رخ بام ايوان اصلي و ايوانک هاي اطراف آن ديده مي شود، 
جلوه  سپيدرنگ،  ثلث  خط  با  الجوردي  کاشي  زمينه  در 
«في  شده است:  نوشته  چنين  کاشي ها  روي  بر  مي کند. 
ايام خالفه السلطان االعظم و الخاقان االعدل االکرم ظل اهللا 
االرضين قهرمان الماء الطير السلطان بن  السلطان بن  السلطان  
ابي المظفر طهماسب بهادرخان  خلداهللا  تعالي  ملکه  و افاض 
علي العالمين  عداله في شهر ذي الحجه الحرام حجه اثنين و 
ثالثين و تسعمايه  الهجريه النبويه علي يد العبد الضعيف 

www.mapio.net :تصوير ٦ . بخشي از تصوير ٢، کتيبه «حديث ثقلين» در بلنداي زير ايوانک،  مأخذ

١. بخشي از خطبه امام حسن(ع) 
در فضيلت اهل بيت بعد از شهادت 
مفيد،  علي(ع)(شيخ  اميرالمومنين 

(١٣٨٨: ٤

بازجست عناصر تصويري مشترک 
عرفان  شيعي  در هنر نگارگري و 
معماري  (نمونه:  نگاره  « اولين سخنراني 
امام   شناخت   درباره  حسن(ع)  امام 

معصوم») / ٢٥- ٤٣



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۳۱

فصلنامة علمي نگره

زيبا به چشم مي خورد و دو ستون بزرگ با نقوش گره 
با کاشي معرق (گل هاي شش پره و قهوه اي  رنگ در داخل 
جلوه گري  ايوان  طرف  دو  در  که  سبزرنگ)  شش ضلعي 
محراب گون  ايوان  اين  در  همه  از  بيش  آنچه  مي کنند. 
جلب توجه مي نمايد ترسيم امام حسن(ع) بر روي منبري با 
هفت پله است که ايشان در حالت ايستاده سخنراني مي کنند. 
پله هاي منبر با کاشي هاي معرق و الجوردي تيره مفروش 
اساس  بر  گره چيني  نقش  با  مشبک  نرده هاي  و  شده اند 
نقش شش پر دو طرف آنها نيز مشاهده مي شود و ديواره 
جانبي آن مزين به نقوش پنج  ضلعي و ستاره پنج پر است. 
کتيبه اي نيز بر روي پيشاني چهارچوب ورودي به پلکان 
منبر با متن «اللهم افتح لنا ابواب الخير و السعاده» وجود 
دارد. تزيين و آرايش اين محراب بسيار شکوهمند است و 
نقوش هندسي زيبا و نقش و نگار طاليي و الجوردي نگاره، 
چشم ها را خيره مي نمايد و کاشي هاي متنوع و رنگارنگ 
که به سان ميناي ملون و درخشنده اي در صحن پر جالل 
مسجد مي درخشد، جلوه خاصي به اين اثر  بخشيده است. از 
آنجايي که موضوع اين نگاره اولين سخنراني امام حسن(ع) 
درباره شناخت امام معصوم مي باشد که ظاهرا حضرت 
دارد  احتمال  پرداخته است،  آن  ايراد  به  کوفه  مسجد  در 
هنرمند براي نمايش مسجد کوفه دو درخت بلند خرما که 
شاخه هاي آنها به طرفين متمايل گشته اند در کناره ها و پشت 
حجره هاي دو  طبقه ترسيم نموده است، هرچند نگارگر اين 
مسجد را بر اساس شواهد با الهام از امام زاده محروق در 
نيشابور ترسيم نموده است و در منطقه خراسان پرورش 

نخل وجود داشته است.

تحليل و تاويل ساختار و عناصر تصويري در نگاره
نگارگري عصر تيموري و صفوي در روند تکميل و 
شکوفايي بي نظير خود از عوامل متعددي تاثير پذيرفته که 

قاسم بن علي»، و بخشي از کتيبه باالي ايوان  اصلي با کاشي 
لچکي همانند  قاب  آن دو  که زير  نگاشته شده است  زرد 
لچکي هاي ايوانک هاي واقع در اطراف ايوان  اصلي، با نقوش 
اسليمي هفت رنگ کار شده است. ازاره ايوان حاشيه اي از 
بر زمينه سفيدرنگ است که در باالي  کاشي هاي گل دار 
ازاره مذکور نقش گره با کاشي  معرق (اشکال شش ضلعي 
سبزرنگ بر زمينه مشکي) بسيار پر جلوه است که حواشي 
آن با نقوش ستاره اي  شکل چهارپر بر زمينه زنجيره اي، 
جانبي  ايوانک هاي  در  ازاره  تزيينات  است.  شده  تزيين 
نيز با تزئين کاشي با طرح هندسي النه زنبوري و به  رنگ 
الجوردي است که در اشکوب ها به  صورت مشابه   هم 
کار شده است و در سقف ايوانک ها رسمي بندي با تزئين 
کاشي به رنگ هايي نظير الجوردي و سبز است و در ذيل 
رسمي بندي هايي با شمسه پنج پره، نقوش ترنجي شکل به 
 رنگ حنايي بر زمينه آجري رنگ مشاهده مي شود که در 
داراي  اشکوبه ها  اين  همچنين  زيباست.  بسيار  خود  نوع 
نرده هاي مشبک با نقش گره چيني بر اساس نقش شش 
هستند. در ايوان اصلي نيز درگاهي است که درب و مدخل 
مسجددر آن واقع شده است و باالي آن نيز رسمي بندي 
با تزيين کاشي معرق  با تزيينات شمسه پنج پره، مقرنس 
و کاربندي مشاهده مي شود و در دو طرف درب ورودي 
دارد.  و ختايي وجود  اسليمي  نقوش  با  تزييني  نوارهاي 
همچنين دو کتيبه کاشي با خط ثلث در وسط اسپر ايوان و 
باالي درب ورودي قرار دارد. يکي کتيبه اي از حديث نبوي 
«عجلوا بالصلوه قبل الفوت» است که با کاشي سپيد بر زمينه 
الجوردي داخل قوس وسط ايوان را آراسته و ديگري ذيل 
رسمي بندي باالي درب ورودي کتيبه اي با متن «الصلوه 
معراج المومن» و به خط مشکي است که بر زمينه آجري 
نقش بسته است. عالوه بر کتيبه هاي نفيس، در بخش هاي 
مختلف ايوان، نقوش اسليمي مختلف با کاشي کاري بسيار 

تصوير٧ .  بخشي از تصوير ٢ ، تزئينات کاشي و کتيبه ايوانک هاي 
www.mapio.net : :فوقاني،  مأخذ

تصوير٨ . بخشي از تصوير ٢، رسمي بندي هاي ايوان،  مأخذ: همان. 



از مهمترين آنها، عقايد عرفاني حاکم بر اين عصر، زندگي 
هنرمندان و منبع توليد آثارشان مي باشد. زيرا برخي از 
هنرمندان بر اساس شواهد در حلقه هاي صوفيه شرکت 
مي جستند و از عقايد عرفاني بهره مند مي شدند و حمايت 
حاميان درباري نيز در اين امر آنها را ترغيب مي نمود۱، 
بهره  به دو صورت عمده  اسالمي  معماري  از  نگارگري 
مي برد و نهان و آشکار خود را با اين هنر قدسي آرايش 
دوم،  و  نگاره  هر  پنهان  هندسه  نخست،  مي دهد.   معنوي 
استفاده از ظواهر بناي معماري اسالمي يعني وجود قوس ها، 
کاشي کاري ها، تذهيب و خط مي باشد.(حاصلي، ۱۳۸۶: ۵۲) 
ساختار کلي اين نگاره نيز متشکل از دو مستطيل عمودي و 
افقي است که همچون مربع نمادي از دنياي  مادي و زميني 
را القا مي کنند، اما آنچه اين شکل زميني را هويتي روحاني 
مي بخشد، نوع ترکيب بندي و استفاده از آرايه هاي تزييني 
است که متانت، زيبايي و قداست مسجد را به خوبي به 
بيننده منتقل مي نمايند و در نتيجه يادآور فضايي قدسي 
مي شود که معماران در بناي آن عالي ترين جلوه هاي هنر  
معماري را ايجاد مي نمودند. آنچه بيش از همه در اين نگاره 
از  يکي  که  است  محراب گوني  ايوان  مي نمايد،  جلوه گري 
مقدسين بر روي منبر آن در حال سخنراني است و بازتابي 
از حقيقت آسماني وي مي باشد و معاني باطني اش ريشه 
در عالم باال دارد. از اين رو، اين تحقيق به تحليل و تاويل 
مشترکات ساختاري و مفهومي اين نگاره و معماري دوره 
صفويه که در بستر فرهنگ شيعي شکل گرفته اند، مي پردازد 
تا عوامل موثر بر کاربرد آنها و همچنين مفاهيم و ماهيت 

باطني نهفته در آن ها مشخص شود.

محراب
محراب يکي از عناصر معماري است که سرشار از 
نگيني  اوليه اسالم چون  از سده هاي  راز و رمز است و 
درخشان بر صدر مساجد نقش بسته و بامحوريت خود، 
برعهده  نيز  را  مسجد  عناصر  ساير  شکل گيري  نحوه 
گرفته است. هنرمندان همان گونه که در آراستن گنبدها و 
مناره ها و پوشش ديوار داخلي و خارجي مساجد کمال 
ذوق و هنر را بکار برده اند، محراب را نيز عرصه هنرنمايي 
خود قرار داده اند تا قبله نمازگزاران خالي از لطايف هنري 
نماند و عابد را در خلوص و صفاي عبادتش ياري دهد. 
معراج پيامبر(ص) از مکان مقدسي چون مسجد صورت 
گرفت و در هنر اسالمي جايگاه پيامبر(ص) در اين معراج 
به صورت محراب به تصوير کشيده شده است. وقتي سالک 
نيز در مقابل محراب قرار مي گيرد، نزديک ترين مکان به خدا 
را احساس مي کند و با مشاهده آن، به مشاهده جالل الهي 
نائل مي گردد، همان مقامي که پيامبر(ص) در آخرين مرحله 
عروجش ـ در حضرت قاب قوسين ـ در آن آرام گرفت و 
بر آن تکيه زد. براساس تفاسير عارفان از آيه «فکان قاب 
قوسين او ادني» مشخص مي گردد که بين پيامبر (ص)، 

معراج و محراب اتحادي از جنس سالک و سلوک و مسلک 
وجود داشته و محراب تجلي گاهي از قول (شريعت)، فعل 
۲.(شجاري،  است  پيامبر(ص)  (حقيقت)  حال  و  (طريقت) 
۱۳۹۳: ۵۲) همچنين از منظر عرفا، حق تعالي به واسطه حب  
ظهور، در عالم و آدم تجلي کرد تا زيبايي خود را در آنها 
ببيند. پيامبر(ص) نيز که به واسطه معرفت و عشق به مانند 
آيينه اي براي ديده شدنش الزم  خالق خود زيبا شده بود، 

تصوير ٩ . بخشي از تصوير١. محراب

١. در دوران تيموري و صفوي دربار 
پادشاهان محفل مناسبي براي رشد 
و ارتقاء انديشه هاي عرفاني بوده و 
تفکر عرفاي بزرگي همون ابن عربي 
سر منشاء فرقه هاي مختلف متصوفه 
و انديشه هاي عرفاني آنها بوده است. 
نقشبنديه يکي از مطرح ترين فرقه هاي 
که  است  تيموري  دوران  عرفاني 
بيشترين تاثير را بر روي هنرمندان 
شاگردانش  و  بهزاد  مانند  نگارگر 
(ساداتي زريني، ١٣٨٧:  گذاشته است. 

(١٠٥
٢. قاب قوسين با شکل خاص خود 
قوس نزولي و صعودي آفرينش را 
نيز بيان مي دارد، حرکت روح از سوي 
خداوند به سوي عالم سفلي و دوباره 
از عالم سفلي به عالم عليا(شجاري، 
١٣٩٣: ٦٦)، لذا مي توان نقوش اسليمي 
تصويري  را  محراب  در  ختايي  و 
انتزاعي از قوس نزولي و صعودي 
يا  شمسه  نقش  و  دانست  آفرينش 
قنديل در محراب نماد انسان کامل الهي 

باشد.(خزايي، ١٣٨٢: ١٣٨)

بازجست عناصر تصويري مشترک 
عرفان  شيعي  در هنر نگارگري و 
معماري  (نمونه:  نگاره  « اولين سخنراني 
امام   شناخت   درباره  حسن(ع)  امام 

معصوم») / ٢٥- ٤٣



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۳۳

فصلنامة علمي نگره

از آنجايي که  باشد.  او  آيينه اي که سزاوار مظهريت  بود، 
مجسمه سازي در اسالم حرام است(مسلم، ۱۴۰۷ق: ح ۳۹۳۶) 
مجاليي نيکوتر از محراب نمي توانست اين همه زيبايي را 
متجلي سازد. از اين رو، محراب آينه تمام نماي پيامبر(ص) 
شد، تجلي  گاه جمال و جالل او شد و تجلي سنت حسنه 
او ـ نماز ـ تحفه اي ارزشمند از عالم معنا شد.(شجاري، 
۱۳۹۳: ۶۶) پيامبر(ص) در عرصه معنا و محراب در عرصه 
حس، خط فاصل ميان حضرت الهي و حضرت کوني يعني 
«مقام او ادني» مي توان دانست.(همان: ۶۸) بکارگيري نقش 
محراب در ايوان بيشتر در ارتباط با محل عبادت است و 
از حضور عابد در پيشگاه معبود است.(حسيني،  نمادي 
از آنجايي که، محراب در تفکر شيعي يادآور   (۴۱ :۱۳۹۲
مکان ضربت خوردن و شهادت اميرالمومنين علي(ع) است و 
از جايگاه وااليي در مساجد شيعي برخوردار است. هنرمند 
براي تاکيد بر عظمت جايگاه امامت و واليت در ميان مردم، 
امام حسن(ع) را باالتر از همه و بر روي آخرين پلکان منبر 
در ميان محراب به تصوير کشيده است که نشاني از پيوند 
و دروازه اي  الهي  پرتو  ـ محل درخشش  با محراب  امام 
به سوي بهشت ـ  مي باشد. امام به عنوان قبله عالم هستي 
با محراب نماد کعبه ـ قبله مسلمانان ـ ارتباط معناداري 
دارد. همچنان که بر اساس حديثي از حضرت فاطمه (س) 
امام به مثابه کعبه است و مردم وظيفه دارند به سوي وي 
ترسيم  همچنين   (٣٥٣:  ٣٦ ج  بشتابند.(مجلسي،١٤٠٣ق، 
امام حسن(ع) در اين مکان، مبين جانشيني امام علي(ع) 
توسط امام حسن(ع) است که از جانشينان برحق رسول  
اکرم(ص) مي باشد. زيرا محراب آينه تمام نماي پيامبر(ص) 
است و از ديدگاه عارفان، پيامبر(ص) داراي جسمي مادي 
و حقيقتي روحاني است که اين حقيقت، يعني جلوه تام الهي 

را مي توان قرآن، نور، وحدت و کثرت، جنت، نبوت، امامت 
و واليت دانست.(شجاري، ۱۳۹۳: ۶۴) (تصوير ۹)

مقرنس ايوان
ترسيم  نگاره  اين  محراب  در  که  تزييناتي  از  يکي 
شده است مقرنس با تزيين کاشي  معرق است که هنرمند 
به زيبايي تجسم طيف هاي نوري را به صورت رنگ هاي 
متلون نمايش داده است. تمثيل نور داراي پيشينه اي قديمي 
ايران و  به  از ورود اسالم  ايرانيان است و بعد  باور  در 
بينش اسالمي، نور منزلتي خاص در بنا پيدا مي کند. بينش 
که  دارد  پيوسته اي  به هم  نقش  طبيعي  نور  با  اسالمي 
مي تواند معماري را از دل زمين جداکند و به عالم معنوي 
و باال نزديک نمايد.(کشميري، ۱۳۹۲) نور نماد وحدت الهي 
است و هنرمندان مسلمان در تداعي مفهوم نور در معماري 
به دليل تجرد نور عموما از فرم ها و گويش هاي انتزاعي 
همچون شمسه بهره برده اند. در معماري ايراني، نور داراي 
بار نمادين متافيزيکي و محفلي براي حضور الهي است. 
انعکاس نور از يک واسطه فيزيکي به آن معنا مي بخشد 
و مفاهيم متعالي را متجلي مي سازد.(حناچي، ١٣٩٤: ۵۱) 
مقرنس کاري  در  آن  محوري  جايگاه  و  نور  به  پرداختن 
به خوبي مشخص است؛ ترکيب بندي هاي متکثر و منتشر 
طاسه هاي مقرنس ستاره گون از تشعشعات شمسه مرکزي 
شروع شده و به کل فضاي مقرنس کاري منتشر مي شود که 
اين از صفات نور و حضور همواره آن در هنرهاي اسالمي 
است. اين نوع طرح يک رمز گيرا از مقام شهودي انسان در 
مرتبه اي است که وحدت را در کثرت و کثرت را در وحدت 
مشاهده مي کند. (تصاوير ۱۰ و ۱۱)                             

در تشبيهات قرآني نوري به همه عالم ساطع مي شود و 

تصوير١١ . بخشي از تصوير٢. مقرنستصوير ١٠ . بخشي از تصوير ١٠. مقرنس



تمام اشياء را دربرمي گيرد که در قالب فيض و رحمت دائما 
االرض»(نور:  و  نورالسموات  «اهللا  است:  جريان  حال  در 
۳۵). اين فيض الهي که همه عالم را فراگرفته است، زماني در 
نوع خود به کمال و تمام مي رسد که به واسطه برگزيدگان 
و مقربان درگاه الهيـ  پيامبر(ص) و اهل بيت(عليهم السالم) 
و  ملکوت  عالم  قدسيه  انوار  مظهر  و  اسماء اهللا  مظهر  که 
بارزترين چراغ هدايت و ايمان هستندـ تجلي پيداکند. امام 
صادق(ع) در پاسخ به سؤال از آيه ٣٥ سوره نور فرمود: 
«اين، مثالي است که خداوند درباره ما بيان کرده است؛ زيرا 
پيامبر(ص) و ائّمه(عليهم السالم)، از نشانه هاي وجود خدا 
هستند که به سبب آنان به توحيد و مصالح دين و شرايع 
اسالم و واجبات و مستحّبات، راه برده مي شود.»(صدوق، 
فرمود:  آيه نور  تفسير  در  ايشان  همچنين   (۱۵۷  :۱۳۵۷
«خداوند مي فرمايد: من هدايتگر آسمان ها و زمين هستم. 
مثال علمي که به اوـ  پيامبر(ص)ـ  بخشيده ام که نور من است 
و با آن هدايت شده است، مثال مشکاتي (چراغداني) است 
که در آن چراغي است. بنابراين، مشکات، قلب پيامبر(ص) 
و چراغ، نوري است که در آن، دانش نهفته است. (ٱْلِمْصَباُح 
ِفي ُزَجاَجٍة)، يعني من مي خواهم جان تو را برگيرم و آنچه 
را  چراغ  که  چنان  دهم،  قرار  وصي  نزد  توست،  نزد  را 
در زجاجه (حباب شيشه اي) قرار مي دهند. (َكَأنََّها َكْوَكٌب 
اين عبارت توصيف کرد] و  با  ُدرِّي) [خداوند، وصي را 
مردم را بر فضيلت وصي آگاه نمود ١. مراد از «شجره» 
افروخته  مبارک  درخت  از  َباَرَكٍة؛  مُّ َشَجَرةٍ  ِمن  (يوَقُد  در 
مي شود) شجره مبارک ابراهيم(ع) است؛ چرا که خداوند 
حميد  اّنه  البيت  اهل  عليکم  برکاته  و  اهللا  «رحمه  فرمود: 
جايي  در  صادق(ع)  امام   (۳۸۱ ج۸:  مجيد»(کليني،١٣٦٣، 
از شاخه هاي آن درخت  ديگر مي فرمايند: «من شاخه اي 
زيتون و قنديلي از قنديل هاي خانه پيامبر(ص) و تربيت شده 
سفيران (فرشتگان) و دست پرورده ارجمندان نيکوکار و 
يکي از چراغ هاي چراغدانم که در آن، نوِر نور است.علم از 
فاطمه افاضه مي شود. (ُنوٌر َعلي ُنوٍر)، امامي بعد از امامي 
ديگر از ايشان است. (يْهِدي اُهللا لُِنوِرهِ َمْن يشاُء)، خداوند، 
هرکه را بخواهد، به واليت ما هدايت مي کند.»(ابن مغازلي، 

۱۳۵۶: ۳۸۲ ـ ۳۸۳)
مقرنس نمادي از روشنايي و هدايت به سمت نور است 
و دليل طراحي آن در محراب به منظور هدايت مومنان به 
سمت روشنايي مي تواند تصور شود که همان پرستش 
معبود يگانه ـ کثرت در وحدت ـ مي باشد و جز به واسطه 
برگزيدگان و مقربان درگاه الهيـ  پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) 
ـ امکان پذير نيست. اين شان و مقام در پيشگاه الهي به آنان 
منزلتي مي دهد که بتوانند در عالم امکان دخل و تصرف کنند 
و صاحبان معنوي باشند که موجودات عالم را تحت رهبري 
خود قرار دهند. اين منزلت و جايگاه که از ناحيه ربوبيه به 
آنها اعطا شده است، همان واليت است که در طول واليت 
الهي به برگزيدگان و اولياي الهي داده مي شود تا در همه 

امور اين هسته مرکزي نقطه وحدت و اتکال بندگان الهي 
قرار بگيرد. از اين رو، احتمال دارد هنرمند براي نمايش 
واليت و امامت الهي امام حسن(ع) که در امتداد واليت اهللا 
است از تزيينات مقرنس  با تزيين کاشي معرق رنگارنگ در 
محراب اين نگاره استفاده  کرده  باشد. چنان که رنگ در جهان 
محسوس همنشين بي بديل نور است و بلکه صورت متکثر 
نور واحد، زيرا تجزيه که يک امر کامال مادي و مربوط 
به عالم مرکبات است تجسم طيف هاي نوري را به صورت 
رنگ سبب مي شود. بدين ترتيب رنگ با تجزيه نور شکل 
را  وحدت  کثرت  در  تجلي  در  تمثيل  نمادين  ترين  گرفته، 
مي سازد، زيرا از يک سو رنگ همان نور است (وحدت) و 
از ديگرسو، ذات متعالي، مجرد و بي رنِگ نور که خود نماد 
کامل وحدت است با رنگ تجسم مي يابد و خود تجلي و 
تجسم متّلون بي رنگي مي شود.(رادي، ١٣٩٣: ۱۱) همچنين 
درآيه ۲۵۷ سوره بقره، خداوند نور را در تقابل با تاريکي 
و ظلمت مي داند، نوري که متمايز مي کند و نوري که مورد 
تاکيد قرار مي گيرد: «يخرجهم من الظلمات الي نور» است 
که در اينجا نور واليت است که به پيامبر(ص) و اهل بيت 

ايشان داده شده است.۱
نقوش شمسه (پنج پر و هشت پر)

نقوش شمسه از ديگر نقوش تزييني است که محراب 
نگاره  اين  در  را  آن  دوطرف  ايوانک هاي  و  اصلي  ايوان 
آراسته است. در دين اسالم، به استثناي نور و روشنايي 
تصويري از خداوند ارائه نمي شود. در قرآن مجيد بارها 
مطلق  و  حقيقي  نور  را  حق تعالي  و  شده  اشاره  نور  به 
اهميت  دانسته است، به همين سبب عرفاي اسالمي به نور 

تصوير ١٢. بخشي از تصوير١. شمسه پنج پر باالي در ورودي 
مسجد

از  مي فرمايد:«مراد  باقر(ع)  امام   (٤
ِمْصباٌح)، نور دانش  فِيها  (َکِمْشَکوةٍ 
مراد  و  است  پيامبر(ص)  سينه  در 
از زجاجه در (اْلِمْصباُح ِفي ُزجاَجٍة)، 
سينه علي(ع) است که دانش نبوي 
[مراد  شده است.  منتقل  آن جا  به 
در]  شيشه اي  حباب  درخشش  از 
(الزُّجاَجُة َکَأنَّها َکْوَکٌب ُدرِّي يوَقُد ِمْن 
 ... ُمباَرَکٍة)، نور دانش است  َشَجَرةٍ 
(يکاُد َزيُتها يِضي ُء َو َلْو َلْم َتْمَسْسُه 
دانشمند  که  است  اين  مراد  ناٌر)، 
خاندان محّمد، پيش از آن که از او 
سؤال شود، لب به دانش باز مي کند. 
(ُنوٌر َعلي ُنوٍر)، يعني امامي که با نور 
دانش و حکمت تأييد مي گردد، از پس 
محّمد(ص)  خاندان  از  ديگر  امامي 
مي آيد و پي در پي آمدن امامي بعد از 
امامي ديگر، از زمان آدم تا قيام قيامت 

است.»(صدوق، ١٣٥٧: ۱۵۸)

بازجست عناصر تصويري مشترک 
عرفان  شيعي  در هنر نگارگري و 
معماري  (نمونه:  نگاره  « اولين سخنراني 
امام   شناخت   درباره  حسن(ع)  امام 

معصوم») / ٢٥- ٤٣



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۳۵

فصلنامة علمي نگره

به  باتوجه  مزبور  نقوش  کاربرد  بنابراين  داده اند.  بسيار 
جايگاه قرارگرفتن شان در آسمان مي تواند استعاره اي از 
آسمان غيب باشد که در نزد عارفان محل و موطن انوار 
و تجليات الهي است. (سجادي، ۱۳۷۰: ۷۷۱) شمسه نماد 
تجلي  کثرِت  است.  کثرت  در  وحدت  و  وحدت  در  کثرت 
صفات خداوند است که در اين نقش به صورت اشکال کثير 
اين  از مرکزي واحد ساطع شده اند.  ظهور کرده است که 
نقش چنان که از نام آن پيداست مفهوم نور را تداعي مي کند، 
همان طورکه قرآن نيز خداوند را نور مي نامد. پس در واقع 
شمسه نمادي از خداوند محسوب مي شود.(ستاري، ۱۳۷۶: 
حق،  ظهور  اعتبار  به  صوفيان  نزد  نور  آنجاکه  از   (۵۳
في نفسه وجود حق است، نقوش ستاره و شمسه مي تواند 
استعاره اي از نورالهي باشد که بنياد عرفان و حکمت مشرق 

زمين محسوب مي شود.(حسيني،۱۳۹۰: ۱۱)

ـ شمسه پنج پر
نقش شمسه پنج پر در مرکز سقف ايوانک هاي جانبي 
امتداد تشعشات  ايوان اصلي که سه نقش ترنج شکل در 
مقرنس کاري  شمسه  همچنين  و  گرفته است  قرار  آن ها 
باالي درب ورودي به مسجدمشاهده مي گردد. عدد پنج در 
سنت اسالمي از اهميت فراواني برخوردار است. اسالم، 
پنج را عددي مبارک مي داند؛ پنج نماز يوميه، ستاره پنج پر، 
پنج حس، خمس اموال، آداب حج (و روزهاي عرفات)، انواع 
روزه، بخش هاي مختلف وضو، حالليت روز جمعه، پنج 
شاهد در مباهله، پنج تکبير نماز... (شواليه،۱۳۸۴، ج۲:  ۲۵۲) 
پنج تن آل عبا (حضرت محمد(ص)، علي، فاطمه، حسن و 
حسين(عليهم  السالم)) که مهم ترين شخصيت هاي شيعه و 

مورد احترام اهل تسنن نيز هستند. همچنين اخوان الصفاي 
صريحا  بصره  در  هجري  چهارم   قرن  در  شيعي مذهب 
اعالم کردند که اسالم بر پنج پايه است، نه فقط به خاطر 
(نوح،  الوالعزم  پيامبر  پنج  بلکه چون  پنج تن،  پنج اصل و 
ابراهيم، موسي، عيسي و محمد (ص)) وجود دارد و هيچ 
مجموعه اي از حروف مقطعه قرآن بيش از پنج حرف نيست. 
(شيمل، ۱۳۸۸: ۱۲۷ -۱۳۱) در حديثي از امام باقر(ع) همه 
اعمال و عبادات دائر مدار واليت حقه اي قرار مي گيرد که 
بدون پايبندي به آن هيچ عملي مورد قبول درگاه الهي قرار 
پايه نهاده شده است: نمازو  نمي گيرد: « اسالم روي پنج 
زکات و روزه و حج و واليت. و به چيزي مانند واليت فرياد 
زده نشده، مردم آن چهار را گرفتند و اين (واليت) را رها 
کردند»(کليني، ۱۳۶۹: ۳۰) اگرچه اين پنج چيز ستون هاي 
اسالم  رکن  مهم ترين  اما  هستند،  موحدان  و  دين مداران 
واليت ائمه معصومين(ع) است که به عنوان اصل و پايه اين 

ارکان به حساب مي آيد.(تصاوير ۱۲ و ۱۳)

ـ شمسه هشت پر
نقش شمسه هشت پر در مرکز سقف ايوا ن اصلي که 
کل  به  و  منشعب  آن  از  ستاره گون  مقرنس  طاسه هاي 
فضاي مقرنس کاري منتشر شده اند، در اين نگاره جلوه گري 
مي نمايد. شمسه يا ستاره هشت پر که نماد خورشيد است در 
ادوار مکاني و زماني مختلف در هنر به شکل هاي متفاوتي 
بکاررفته است که هريک معاني گوناگوني دارند. از ديرباز 
عدد هشت، عدد رمزي خورشيد در سراسر اروپا، آسيا و 
آفريقا محسوب مي شده است و در اسالم در صور متفاوت 
بيان شده است: «هشت بهشت، هميشه درب بهشت که در 

ايوان  از تصوير١. شمسه هشت پر سقف  . بخشي  تصوير ١٤ 
اصلي 

تصوير١٣. بخشي از تصوير١. شمسه پنج پر سقف ايوانک 

بحث يک  با  نور  سوره   ٥)آيه ٣٥ 
 توحيدي آغاز و در ادامه به «واليت اهللا»
 شاخه اي از توحيد مي پردازد و در قالب
 معرفي مثل هاي نور خدا (اولياء اهللا(ع))
 که عهده دار هدايت اويند و واليت الهي
 را در مسير هدايت به سوي نور به کار
 مي گيرند توضيح مي دهد. بر اين اساس
 مومنين به واسطة  اعمال  صالحه خود
هدايت  پروردگارشان   از  نوري    به  
 مي شوند كه  نتيجه اش  معرفت  خداوند
 سبحانه  مي باشد و آن  نور آنان  را به 
 بهترين  جزاء و فضل  از خداي  تعالي 
 سلوك  مي دهد. قرآن کريم اين امر
 هدايت را در آغاز براي خداي رحمان
مثل هاي  مي داند و درصدد معرفي 
١٤ معصوم (ع)ـ   نور خداي رحمانـ 
 که هاديان امت اسالمي به سوي نور
 هستند مي باشد. خداوند مقام واليت
 را به رسول(ص) عنايت فرموده است
 تا با واليت الهي بتواند، امت ايماني را
 از ظلمت ها برهاند و به نور امنيت
 برساند. اين مقام واليت و راهبري الهي
 به سوي نور و امنيت پس از پيامبر
 اکرم(ص) به اميرالمومنين علي(ع) و
 سپس به يکايک امامان معصوم(ع)
حويزي، شده است.(عروسي   منتقل 

(۱۳۸۲، ج٥ : ١٥٦



باز محسوب  هميشه  در  و  توبه  در  درب هشتم،  عرفان 
مي شود.»(امامي، ۱۳۸۱: ۶۳) در حديثي از امام  سجاد(ع) 
هر  بر  و  است  هشت  رکن  داراي  الهي  آمده است:«عرش  
رکن فرشتگان بي شماري در حال تسبيح اند»(ابن بابويه، 
۱۳۸۲: ۳۲۷) عدد هشت، عدد آسماني در بين مسلمانان 
به خصوص شيعيان است و شيعيان با توجه به آيات و 
روايات مبناي معماري و هنري خود را در مکان هاي مذهبي 
گذاشته اند.(حسيني،  عدد  اين  بر  حرم ها  و  مساجد  مثل 
۱۳۹۲: ۳۶) در عصر صفوي بر مرحله هشتم  سلوک توجه 
خاص بوده است. هشتمين مرحله قداست است که در آن 
به روح توجه مي شود و نيروهاي روحي حضور مي يابند. 
صوفي در اين مرحله تحت تاثير صفات حسنه انساني قرار 
مي گيرد و آنها را بدست مي آورد. وي در اين مرحله به 
مقام جمع الجمع مي رسد يعني بعد از توجه به روح، خالق 
و مخلوقات و ذات را همه در وجود يگانه خداوند تبارک 
مي بيند. آثار متاثر از اين عدد در اماکن مقدس گويي همه 
ساکنان آن مکان را به مقام قداست فرا مي خواند.(کيانمهر، 

١٣٨٥: ۳۵)(تصوير۱۴)

گره چيني بر مبناي اعداد چهار و شش
به يقين فن گره چيني بر اساس اعداد و اشکال خاص، 
بياني براي مضامين عرفاني آنهاست.(همان: ۲۷) عرفا در 
راه رسيدن به حقيقت مطلق دوچيز را در نظر دارند يکي 
شناخت مراحل  رسيدن به حقيقت که همان مقامات عرفاني 

است و ديگري چگونگي رسيدن به آن مقامات.(همان: ۳۸) 
از نظر اصحاب حرف، تالش و جست وجو، براي رسيدن به 
مقامات  عرفاني است و اين اصحاب اهل رمزآموزي هستند 
انجام  را  آيين هايي  متعالي،  مقامات  به  رسيدن  جهت  و 
مي دهند تا بتوانند موانع را کنار زنند. آنها معتقدند که رموز 
خلقت در اعداد و اشکال نهفته است، بنابراين با ساخت و 
تکرار آنها سعي در درک مقامات متعالي دارند و هر يک از 
مقامات را با يکي از طرح هاي تعريف شده گره چيني نشان 

مي دادند.(همان: ۲۷)

ـ گره چيني بر مبناي عدد چهار
در اين نگاره گره چيني براساس عدد چهار در نقوش 
پلکان منبر، در نقوش حاشيه فوقاني و تحتاني ازاره هاي 
سنت  متصوفه  بنابر  مي گردد.  مشاهده  غيره  و  محراب 
و  عناصر  عدد  چهار،  ترک،  دراويش  اخوان  محافل  و 
آنها  از  بايد  عرفاني  راه  سالکان  که  است  شماره هايي 
عبورکنند. به هريک از اين درها، يکي از چهار عنصر وابسته 
است. در اول(شريعت) است و سالک نوپا که جز کتاب(ظاهر 
مذهب) را نمي شناسد، به در باد (هوا) يعني خالء مي رسد. 
او در عبور از آستانه عرفان سوخته خواهدشد، آستانه 
عرفان با در دوم نمايانده مي شود که همان راه يا عبارت 
ديگر اطاعت از فرايض راه انتخاب شده (طريقت) است. در 
سوم براي انسان در معرفت را مي گشايد، در اين مرحله 
او يک عارف است و مرتبط با عنصر آب است(معرفت) 

تصوير ١٥. بخشي از تصوير١. نقوش گره چهاربر روي پلکان 
منبر 

تصوير ١٦. بخشي از تصوير١. نقوش گره  شش بر روي نرده هاي 
مشبک جلوي ايوانک ها 

بازجست عناصر تصويري مشترک 
عرفان  شيعي  در هنر نگارگري و 
معماري  (نمونه:  نگاره  « اولين سخنراني 
امام   شناخت   درباره  حسن(ع)  امام 

معصوم») / ٢٥- ٤٣
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و سرانجام آنکه به خدا وصل مي شود و به حق و حقيقت 
عناصر  کدرترين  و  غليظ ترين  در  مي شود،  وصل  واحد 
خاک، از در چهارم و آخرين عبور مي کند (حقيقت) و او 
عاشق خوانده مي شود. در اعتقادات  صوفيه، آنچه حقيقت 
آسماني  و  الهي  حقيقت   از  انعکاسي  جز  مي شود  ناميده 
نيست (و بنابراين حقيقت غيرواقعي است) که زير حجاب 
دوئيت پنهان  شده و بدين ترتيب بي ايمانان نسبت به خدا را 
جدا مي کند و آنها را در مرحله گناه قرار مي دهد.(شواليه، 
۱۳۸۴، ج۲:  ۲۵۲)در ميان فرقه هاي صوفيه اغلب به عدد۸ 
اين  به خاطر  تبارک  از خداوند  ياد مي شود و  و۴ سوگند 
اعداد درخواست تعالي مي کنند. صوفيان در هر دو مرحله 
تبارک  خداوند  يگانگي  به  توجه  خودآگاه  به طور   ۸ و   ۴

مي نمايند.(کيانمهر، ١٣٨٥: ۳۵)(تصوير۱۵)

گره چيني برمبناي عدد شش
گره چيني هايي بر اساس عدد شش به وفور در بخش هاي 
مختلف نگاره ديده مي شود. همچون کاشي کاري معرق با 
نقوش شش ضلعي سبزرنگ که باالي ازاره ايوان  اصلي را 
ايوانک هاي جانبي  ازاره ها در  يا تزيينات  آراسته  است و 
به رنگ  و  النه زنبوري  طرح هندسي  با  کاشي هاي  با  که 
الجوردي است ديده مي شوند. همچنين دو ستون بزرگ با 
نقوش گره با کاشي معرق (گل هاي شش پره و قهوه اي رنگ 
ايوان  طرف  دو  در  که  سبزرنگ)  شش ضلعي  داخل  در 
 اصلي جلوه گري مي کنند. نرده هاي مشبک جلوي ايوانک ها 

و يا نقوشگره  موجود بر ستون هاي کرم رنگ حجره هاي 
نظر صوفيه  از  مي باشند.  نقش شش  اساس  بر  دوطبقه 
نزول اوليه از ذات الهي ترکيبي از اتحادهاي مزدوج است 
يعني چيزهاي متفاوت و حتي مخالفي مانند جمع و تفريق، 
اثر  مذکر و مونث، قبض و بسط و... آفريده است که در 
تضاد آن ها حاصلي بدست مي آيد که همانا يکي از مقامات 
تصوف است. دو مثلث هنگامي که مخالف هم قرار مي گيرند، 
مي توانند رئوس يک شش ضلعي را بوجود آورند که اين 
نشانه اولين مقام و اولين مرتبه سلوک است. هنگامي که 
اين شش ضلعي بسط پيدا نموده و يک شش ضلعي بزرگ 
بوجود مي آيد، نشانه مقام بعدي مي شود و اين ترکيب و 
مقام   نشانه  مرحله  هر  در  و  مي شود  انجام  بارها  تکرار 
بعدي مي شود.(همان: ٣٤) همان طورکه در اشکال هندسي 
جنبه هاي فعال و غيرفعال براي بوجودآوردن شکل سوم 
بوجود  جديدي  اشکال  نتيجه  در  و  متحد شده  بايکديگر 
مي آورند، به همان   صورت نيز، بسياري از اهل عرفان، از 
طريق ممارست هاي روحاني، به يک تمکين يا ثبات روحاني 
يعني تقارن شکل که به دنبال خود مقامي جديد را ايجاد 
مقام  بدست آوردن هر  لذا عرفابا  مي کند، دست مي يابند. 
جديد، معرفت مقام هاي قبلي را نيز با خود به همراه مي برند. 
(معمار زاده، ۱۳۸۶: ۱۹۰) از آنجايي که در ميان ابنيه دوره 
صفويه آنهايي که گره چيني با مبناي شش دارند بيشتر 
مربوط به اوايل و اواسط اين دوره اند و در ضمن در اماکن 
مقدسه بيشتر از مناطق ديگر بکار مي رفته است، از اين رو، 
احتمال ترسيم اين نگاره در آن زمان قوت مي يابد.(تصاوير 

۱۶ و ۱۷)

اسليمي ها
نقوش ظريف و متراکم اسليمي و ختايي با توازن فوق 
العاده ميان رنگ هاي سبز، زرد، قرمز وکرم بر کاشي هايي 
با زمينه الجوردي در لچکي هاي ايوان اصلي و ايوانک هاي 
بخش ها،  ساير  در  همچنين  مي کنند.  چشم نوازي  جانبي 
به خصوص هرجا که قوسي وجود دارد مانند کاشي معرق 
زير شمسه ايوان مرکزي و فيل گوش ها نيز از اين نقوش 
پررمز و راز استفاده شده است. رعايت تقارن در ترسيم 
نقوش اسليمي در فضاي معماري اين نگاره ديده مي شود. 
و  هستند  برين  خلد  از  نمادي  اول  وهله  در  اسليمي ها 
جاودانگي بهشت را به تصوير مي کشند. در مراحل عالي تر 
در تبيين مفهوم عرفاني از کثرت به وحدت نقش اساسي 
دارند، زيرا با پيچش خاص خود همه حرکت ها و جهت ها را 
به راه نقطه وحدت که نماد عالي توحيد است، سوق مي دهند. 
ريتم و تکرار اسليمي ها بيان گر ذکر عارف و سير سلوکي 
او است که از مرتبه خفي (حرکت به درون در نقش جزء 
اسليمي) به جلي (حرکت به بيرون در کليت بافت اسليمي) و 
بالعکس را بيان گراست.(پيراوي ونک، ١٣٩٢: ۵۱) از طريق 
ارتباط  به  آگاهي نسبت  نوعي  اسليمي و هندسي  نقوش 

تصوير ١٧. بخشي از تصوير١. نقوش گره  شش بر روي کاشي هاي 
باالي ازاره ها 



ميان فضاي خالي و حضور الهي در هنر اسالمي حاصل 
مي آيد که با نگرش معنوي نسبت «فقر» ارتباط نزديکي 
دارد.(محمد:٣٨) فضاي خالي رمز امر قدسي و دروازه اي 
است که از طريق آن حضور الهي به نظام مادي که محيط 
بر انسان در سفر زميني او است داخل مي شود. بدين سان، 
فضاي خالي اثر محدودکننده فضاي کيهاني بر انسان را 
حذف مي کند، زيرا هر وقت و هرجا حجاب ماده برداشته 
 (٢٠١: مي تابد.(نصر، ١٣٨٩  درون  به  الهي  نور  مي شود، 
اسليمي به واسطه مفهوم انتزاعي که از عالم مثال دربرگرفته 
در معناي «فراگيرنده همه چيز» و پيونده تمام هستي است 
که به شکل پيوسته اي هم در ظاهر و هم در باطن به صورت 
منظم قرار مي گيرند. با فيض مقدس، ظهور اعيان ثابته از 
صورت  در  است  بالقوه  آنچه  ظهور  يا  محسوس  عالم 
آنچه بالفعل است صورت مي پذيرد. اسليمي همچون عالم، 
لحظه به لحظه در خلع و لبس است که در آن، وجود شيء 
پي درپي به واسطه فيض وجود تجديد(معدوم و موجود) 
مي شود. نقش مايه اسليمي در دو مرحله نمادين قبض و 
بسط که در مرحله بسط (آشکارشدن و پديدارگشتن از 
الهي) با زايش ساقه ها و در حالت قبض (به خود  تجلي 
بازگشتن و نهان شدن و دوباره به اصل خويش بازگشتن) 
با پيچش ساقه ها به درون بي آن که فاصله زماني بين آن  
ونک، ١٣٩٢:  قابل تفسيراست.(پيراوي  بيايد  وجود  به  دو 

۵۱)(تصاوير ۱۸ و ۱۹)

کتيبه ها
اواخر قرن دوم  هجري در  از  کتيبه هاي خوشنويسي 
آثار مختلف هنري به مثابه عنصري غيرتصويري، جايگاه 
به  روحاني  پيام  ارسال  و  واال  مفاهيم  براي  شايسته اي 
شيوه اي زيباشناسانه در همه هنرها مخصوصا تزيينات 
و  ماهيت   (۱۰۲  :۱۳۹۰ کسب کرد.(زمرشيدي،  معماري 
زيبايي کتيبه ها به عوامل مختلفي بستگي دارد که از ميان 
همه عوامل مضمون و خط، نقش بي بديلي دارند. از اين رو، 
کتيبه هاي قرآني به همراه حضور قلب مومن، زمينه ساز و 
ايجادکننده فضايي معنوي و قدسي در مساجد هستند. (مکي 
نژاد، ۱۳۸۸: ۳۰) دوره صفويه از درخشان ترين دوره هاي 
ترقي و تکامل خطوط مختلف ايراني به ويژه ثلث، نستعليق 
کتيبه نگاري  به  معماري،  تزيين  در  و  بوده است  نسخ  و 
به خصوص در دو شکل کاشي معرق و هفت رنگ اهميت 
خاص  تحوالت  از  يکي  اين  که  شده است  داده  زيادي 

کاشي کاري اين دوره به شمار مي رود (اسکارچيا، ۱۳۷۶، 
ج ۱۰: ۹) و کمتر بنايي از اين دوران را مي توان  يافت که 
در آن از تزيين کتيبه اي که به خصوص با خط  ثلث و غالبا 
استفاده  مي شد،  نوشته  الجوردي رنگ  کاشي  زمينه  بر 
معنويت   براي  هنرمند   (۷:  ۱۳۸۸ نشده باشد.(حسيني، 
بخشيدن به اين نگاره کتيبه هاي روايي موجود در مساجد 
را در فضاي تصوير  وارد کرده است. چنانچه کتيبه اي به 
خط ثلث و سپيدرنگ بر زمينه کاشي الجوردي  رنگ رخ بام 
ايوان   اصلي و ايوانک هاي مجاور آن را آراسته است. با تبيين 
مضموني اين کتيبه  مصور مي توان اذعان داشت که هنرمند 
در انتخاب مضمون کتيبه احداثيه خود از يک سو متاثر 
از فرم ظاهري اين اثر و نوع بيان آن در بناهاي معماري 
بوده است و از سوي ديگر بر اساس سليقه و مقاصد هنري 
به گونه اي ديگر از آن استفاده کرده و به معرفي باني اثر 
مصور  عمارت  يا  معماري  اثر  باني  قالب  در  تصويري 
نام شاه  که  اين روست  از  پرداخته است.  نگاره خود  در 
طهماسب به عنوان  باني نسخه «احسن الکبار» با کاشي زرد 
بر رخ بام ايوان  اصلي مسجد قابل مشاهده است۱. همچنين 
کتيبه هايي در بخش هاي مختلف محراب مشاهده مي گردد. 
محراب قلب يک مکان مقدس است و گويي همه چيز پيوندي 
عميق با آن مي يابد، همه چيز در مکان عبادت به محراب 
ختم مي شود. ستون و قوس هاي رو به باال محراب تمثيلي 

تصوير ١٨ . بخشي از تصوير١. اسليمي

تصوير ١٩ . بخشي از تصوير٢. اسليمي

تصوير ٢٠ . بخشي از تصوير١. کتيبه

بازجست عناصر تصويري مشترک 
عرفان  شيعي  در هنر نگارگري و 
معماري  (نمونه:  نگاره  « اولين سخنراني 
امام   شناخت   درباره  حسن(ع)  امام 
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از گنبد و مناره هستند و به حقايقي وراي اين جهان خاکي 
داللت دارند. محراب تجلي گاه مجسم معراج بوده و انسان 
را به عالمي ديگر هدايت مي کند.(فغفوري، ١٣٩٣: ٩) چنانچه 
کتيبه اي با متن «الصلوه معراج المومن» باالي درب ورودي 
نظر  به  شده است.  داده  نمايش  نگاره  محراب  در  مسجد 
اصلي ترين  در  بايد  را  محراب  رموز  ريشه هاي  مي رسد 
آيين اسالم يعني نماز جست وجو کرد؛ چراکه محراب براي 
تحقق بخشيدن به اين آيين عبادي بزرگ شکل گرفته است و 
ارمغان معراج پيامبر(ص) براي امتش حقيقتي همچون نماز 
بوده است. همچنين هنرمند با کتيبه اي به مضمون «عجلوا 
بالصلوه قبل الموت» در باالي مقرنس کاري درب ورودي 
مسجد بر اين امر تاکيد کرده است که در خصوص اهميت 
و توجه به نماز از اينکه ديگر کاري از دست انسان برنيايد 
قالب  در  که  معادباورانه اي  و  اخالقي  عبارات  مي باشد. 
مضمون کتيبه ها، با تمام وسعت و عظمت خود بر پيشاني 
بناهاي اسالمي متجلي مي شده نقش حقيقي خود را در ابالغ 
و دعوت وسيع به اسالم ايفا مي کنند.(همان: ۱۱۴)(نکته حائز 
اهميت کاربرد اين دو کتيبه است که تاکيدي بر واقع گرايي 
خاص حاکم بر اين نگاره مي باشد که به لحاظ تاريخي، 
نوع خط و نوشتار و مضامين مطرح در آنها با کتيبه هاي 
بناهاي هم عصر همچون مسجد گوهرشاد و مدرسه دودر 
برابري  مي کند.) کتيبه  ديگري که ورودي به پلکان منبر را 
آراسته است، درباره يکي  از دعاهايي است که  به مومنين 
خداوند  از  مسجد  به  ورود  که  هنگام  است  توصيه شده 
باري تعالي درخواست کنند؛ «الّلُهمَّ افَتح لنا أبواَب الخير و 
اين ذکر روايت شده است.  به طرق مختلف  السعاده» که 
البته احتمال ديگري که وجود دارد اين است که اين روايت 
اشاره اي به واليت چهارده معصوم(ع) باشد که به سبب 
آنان به توحيد و مصالح دين و شرايع اسالم و واجبات و 

مستحّبات، راه برده مي شود.(تصاوير ٢٠ و ٢١)

منبر
تشريعي  نبوت  تجلي گاه  که  است  جايگاهي  منبر 
پيامبر(ص) مي باشد. نبوتي که به واسطه او خاتمه پذيرفت 
و به دست واليت سپرده  شد و پس از آن، امامت، رکاب دار 

تصوير ٢١ . بخشي از تصوير٢. اسليمي

اين براق عالم حس گرديد.(شجاري، ۱۳۹۳: ۶۵) (شاهد مثال 
منبر غدير است) اين عنصر نشان از افالک دارد، هفت فلک 
آسمان، هفت پله «همان پله هاي نوراني واقع در بيت المقدس 
بهشت که طبق تفاسير مذهبي مسلمانان عروج پيامبر(ص) 
از آن صورت گرفت»(سگاي، ۱۳۸۵: ۲۷) و در هر آسمان 
يکي از حجاب هايي که مانع ديدار حق با اوست برداشته 
مي شد و سپس به مرتبه قاب قوسين و در نهايت به مقام 

تصوير ٢٢ . بخشي از تصوير١. منبر



جدول١.  تطبيق نقوش هندسي نگاره با تزيينات معماري امام زاده محروق. ماخذ: نگارندگان

ديدار خداوند نائل شدند. در باب مقامات عرفاني، سالکان 
طريقت هرکدام برحسب دريافت خود، مقامات طريق عرفان 
را نام گذاري کرده اند. سراج در «اللمع» هفت  مقام را براي 
سلوک در نظر گرفته و آنها را «توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، 
توکل و رضا» مي داند.(ابونصرسراج، ۱۳۸۲: ۲۲) از اين رو، 
ترسيم امام حسن(ع) بر آخرين  پله منبر مي تواند مبين مقام  
واالي يکي از سالکان حقيقي طريق عرفان و همچنين تجلي 
دومين ولي و جانشين برحق پيامبر(ص) باشد، زيرا انسان 
کامل خليفه اهللا است و تنها اوست که حق واليت اهللا را بر تمام 
مخلوقات دارد. در تفکر عرفاني نيز انسان کامل با مساله 
واليت (و در عرفان شيعي با موضوع امامت) پيوستگي 

دارد ١.(ابن عربي ، ١٣٧٠،  ج۱: ۱۷۰-۱۷۱)(تصوير ٢٢)

تطبيق نقوش مسجد درون نگاره با امام زاده محروق
 نيشابور

تطبيق نقوش هندسي اين نگاره با تزيينات و فضاهاي 
معماري بناهاي هم عصر آن بر انطباق و پيوند ساختاري 
و مفهومي آنها تاکيد دارد. تحقيقات نشان مي دهد که هنرمند 
احتماال فضاي معماري موجود در اين نگاره را با الهام از 
تزيينات معماري امام زاده محروق طراحي نموده است که 
مبين درايت تام هنرمند است که از تزيينات معماري اين بنا 
و ساير ساختمان هاي هم دوره خويش به عنوان تزييناتي 
اصيل و مستند در جهت نقش آفريني در اين بهره برده است. 
با  نگاره  درون  مسجد  نقوش  تشابه  وجوه  از  بنابراين 

امام زاده محروق مي توان به موارد ذيل اشاره کرد. 

شکل نقش 
در بنا

شکل نقش در نگاره محل نقش در بنا محل نقش در نگاره نوع نقش رديف

رخ بام ايوان اصلي رخ بام ايوان اصلي و 
ايوانک ها

گره کاري و کتيبه ١

زير کتيبه باالي 
ايوان اصلي

زيرکتيبه باالي 
ايوان اصلي وايوانک ها

دو قاب لچکي با نقوش 
اسليمي هفت رنگ

٢

در سقف ايوان اصلي در سقف ايوان اصلي رسمي بندي با تزئين 
کاشي

٣

در سقف ايوانک ها در سقف ايوانک ها رسمي بندي با تزئين 
کاشي

٤

باالتر از نقش گره و 
شمسه هاي ازاره ايوان 

اصلي١

رخ بام ايوان و 
ايوانک ها

کتيبه از عهد شاه 
طهماسب صفوي

٥

در دو گوشه ايوان  اصلي 
طرف  دو  در  ايوانک ها  و 

راست و چپ آن ها 

در دو گوشه ايوان اصلي 
و در دو طرف راست و 

چپ ايوان 

دو فيل گوش و  پاهاي 
باريک رسمي بندي 

 ٦

در دو گوشه ايوانک ها در 
چپ  و  راست  طرف  دو 

آنها

به صورت  ايوانک ها  در 
ترنج ظاهر شده اند

دو فيل گوش ٧

و  درب  لچکي هاي  باالي 
مدخل ورودي بقعه 

باالي لچکي هاي درب و 
مدخل ورودي بقعه

کتيبه  ٨

مدخل  و  درب  باالي 
ورودي بقعه

مدخل  و  درب  باالي 
ورودي بقعه

مقرنس کاري ٩

نوارهاي تزييني ايوان کاشي هاي معرق پله هاي 
منبر

کاشي  با نقوش  اسليمي ١٠

 ١. از آنجايي که انسان کامل همچون
چون و  است  اهللا)  (ظل   سايه خدا 
 خداوند بالشک هميشه هست، پس
 سايه او هم بالفعل يا بالقوه هميشه
عربي ،۱۴۱۰ق، باشد.( ابن    مي بايد 
و تنوع  پذيرفتن  بنابراين    ج۱:۱۴) 
 چهره هاي گوناگون انسان کامل در
 جامه هاي نبي، ولي، امام، قطب، شيخ
از بديهي و طبيعي مي نمايد.   ....  و 
 مجموعه اشارات ابن عربي و پيروان
که صفت دريافت  مي توان  او   آراء 
 کمال که انسان را به مقام انسان کامل
است فطري  مقوله اي   مي رساند، 
فعليت به  تزکيه  و  مجاهده  با   که 
 مي انجامد، چنانکه اگر انسان سالک
 به صفات و اخالق الهي تخلق يابد و
 به اصطالح صوفيه «سير عروجي»
را منازل عرفاني  و  مقامات  و   کند 
جمع الجمع مقام  به  و  نمايد   طي 
برمي خيزد او  از  دوگانگي   برسد، 
با او  بشري  وجودي  قطره   و 
مي شود يکي  وحدت(حق)   درياي 
کامل انسان  با  را  خود  نسبت   و 
مي گرداند.(الهيجي،١٣٧١:  استوار 
است اعتبار  اين  به   (٢٦٩ و   ٢٠٦ 
 که صوفي نسبت عارفاني را که به 
رسيده اند ذاتي  وحدت  و  فنا   مقام 
يعني حضرت انسان کامل  اکمل   با 

.محمد(ص) استوار مي بيند

بازجست عناصر تصويري مشترک 
عرفان  شيعي  در هنر نگارگري و 
معماري  (نمونه:  نگاره  « اولين سخنراني 
امام   شناخت   درباره  حسن(ع)  امام 

معصوم») / ٢٥- ٤٣
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نتيجه
تطابق نقوش هندسي نگاره «اولين سخنراني امام حسن(ع) درباره شناخت امام معصوم» با تزيينات 
و فضاهاي معماري بناهاي هم عصر آن بر انطباق و پيوند ساختاري و مفهومي آنها تاکيد دارد و 
تاييدي بر ويژگي خاص اين نگاره و درايت هنرمند است که از تزيينات معماري به عنوان تزييناتي 
اين  در  مزبور  نقوش  قرارگيري  به نحوه  توجه  با  کرده است.  استفاده  اثر  اين  در  و مستند  اصيل 
نگاره مي توان چنين استنباط کرد که اين شيوه تزيين عالوه بر جنبه  تزيين و زيبايي يا تناسب با 
کارکردخاص آنها در مساجد، ريشه در مفاهيم عميق عرفاني و شيعي نيز داشته است. چنانکه هنرمند 
احتماال براي تاکيد بر عظمت جايگاه امامت و واليت، امام حسن(ع) را با عباي سياه باالتر از همه 
افراد و بر روي آخرين پلکان منبر در ميان محراب مسجد به تصوير کشيده است که رتباط معناداري 
ميان امام به عنوان قبله عالم هستي با محراب نماد کعبهـ  قبله مسلمانانـ  مي باشد. همچنين عالوه بر 
تناسب تزيينات مقرنس کاري در مرکز سقف محراب ايوان اصلي با مفاهيمي چون نور به مثابه حضور 
هميشگي پروردگار که در عرفان و تصوف اسالمي از جايگاه ويژه اي برخوردار است، اشاره اي 
بر آيه 35 سوره نور دارد که پيامبر(ص) و اهل بيت(عليهم السالم) را مظهر اسماء اهللا و مظهر انوار 
قدسيه عالم ملکوت و بارزترين چراغ هدايت و ايمان معرفي مي نمايد که به دليل واليت بر مردم و در 
امتداد واليت پروردگار بشريت را به سمت روشنايي که همان پرستش معبود يگانهـ  کثرت در وحدت 
ـ مي باشد رهنمون مي گردند. زيرا واليت كليه و مطلقه ائمه (عليهم السالم) همان طوركه در سلسله 
تكوين و ايجاد عالم تمام اثر را دارد، همان طور در ناحيه صعود و وصول سالک الي اهللا نيز ضرورت 
مي يابد. بنابراين نگاره «اولين سخنراني امام حسن(ع) درباره شناخت امام معصوم» با توجه به 
مفاهيم عميق عرفاني نهفته در اعداد، نقوش هندسي و رنگ هايي که در تزيينات و فضاهاي آن بکار 

رفته است، به زيبايي مهمترين اصل مذهب تشيع را به صورت نمادين به نمايش گذاشته است.

منابع و مآخذ
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در پايه گنبد کوچک تر٢ نقوش روي 
ستون هاي ايوان اصلي

کاشي با اشکال 
گل هاي شش پر در 

شش ضلعي هاي 
فيروزه اي

۱۱

حاشيه لطيفي در 
چهارطرف دهنه 

مشبک سازي

درب  دوطرف  نقوش 
ورودي بقعه

نقوش اسليمي ١٢

در حجره هاي تحتاني در حجره هاي تحتاني دو قاب لچکي با نقوش 
اسليمي

١٣

در دو طرف ايوان اصلي در دو طرف ايوان اصلي حجره هاي دو طبقه

ادامه جدول١. 
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turn to symbols and metaphors, but whenever Shia got the opportunity to become the official 

religion (as in the Safavid era) artists could show their beliefs through architecture and decorative 

elements easily. Islamic art lays its real nature on two elements, namely wisdom and technique. 

The main purpose of this research is to conduct a comparative study of the Architecture and 

the Persian painting of Safavid era through structural and conceptual common elements. Shiite 

principals dominated on design and ornaments of architecture of this period and Persian painters 

were influenced by them. Therefore, this research focuses on identifying the thoughts which 

provided grounds for the creation of such designing and decorative elements on architecture of 

the Safavid era; as semantic and decorative elements in architecture are one of the significant 

tools in hands of governors to develop their religious policies and beliefs among people in every 

period. Iranians have presented some of the greatest artworks based on Shiite view and artists 

could express beliefs of Shia through visual elements. Imamate and believing in Imam’s right 

to guide people after the passing of the prophet Mohammad are one of the two most essential 

and basic beliefs of the Shiism which is the real Islam. Being suppressed and having a strong 

will to establish Imamate have constantly been remarkable among the Shiite communities. This 

feature has found its way into art. Using symbols and ironies in the Shiite art has been widespread 

during different periods in Iranian art and culture. Also using geometries was mostly meant to 

help recall the manifest intellectual stages of Shiite school in artworks. Research findings show 

that the connections of precise appropriateness of ornament and symbolic and overt language 

of sacred geometry of architecture in this painting clearly reflect deep Gnostic thoughts of Shia. 

This masterpiece was painted based on Shia wise thought and culture. 

Keywords: Illustration of Imam Hassan,s Sermon, Visual Elements, Shiite Thoughts, Safavid 

Architecture, Safavid Persian Painting, Ahsan al-Kibar
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Persian painting is one of the most beautiful reflections of Islamic art, and its spiritual revolution 

roots in values of society which are manifested through Islamic architecture and decorative 

elements. Evidence supports the fact that painter of “The first sermon of Imam Hassan ibn Ali” 

painting was under the impression of architecture in the Safavid era. This painting was illustrated 

by Qasim ibn Ali, who was a contemporary of Bihzad and inferior to him in his artistry, based on 

Mohammad al-Husaini al Varamini’s masterpiece Ahsan – al-Kibar (1526). This manuscript has 

39 Persian paintings and now is in the National library of Russia in Saint Petersburg. Very little 

is known of Qasim -i Ali’s life, but judging by the less vivid palette of this copy’s miniatures in 

comparison to those of Tabriz in 1520s, one can assume that he worked in Herat and was still 

alive in the mind-1520s. During the rule of Timurids, Shiism grew more powerful while Sunni 

Islam tended to lose influence, which paved the way for the Shiite teachings to prevail further. 

Eventually, the Safavid Sufi-Shia movement established the Twelver Shiism as the official 

religion of the country in 1502. The connection between Sufism and exaggerated (ghulat) ideals 

of Shiism had a profound effect on turning it into a political-religious movement. Although 

these exaggerated Shia beliefs were not in conformity with the original ones, they were so 

dynamic that eminent figures such as Sheikh Junayd were encouraged to make efforts, which 

eventually resulted in the establishment of the government in the 16th century. The Safavid 

rulers, who took power afterwards, spared no attempt to expand and strengthen it even further. 

Shiite religion is one of the main foundations of creating artworks among Islamic artists. Shiite 

principles were based on verses of Quran and narrations of Prophet (p.b.u.h) and his family. In 

verse 3 of surah Maeidah: “…This day I have perfected for you your religion and completed my 

favor upon you and have approved for you Islam as religion…”, Imam Ali (as), who has been 

directly appointed by Allah and introduced to community of Muslims by prophet Mohammad 

in Ghadir Khom, is an evidence of necessity of accepting rightful succession of the prophet. 

Shia believes Allah chose Ali (as) as successor of the holy Prophet who continued his teachings 

among people after his passing. The method of Shiite manifestation has been varied during 

Islamic art history in Iran and depended on the ruling governments in different periods (Shiite 

or non-Shiite). When Shia had restrictions in expressing their beliefs, they had to deliberately 
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