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عربي ابن عرفان و انديشه منظر از شمسه نقش بر تحليلي
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ايران تهران، ،)س( الزهرا دانشگاه هنر دانشكده هنر پژوهش دكتراي دانشجوي

چكيده
مختلف از معماري تا يها شاخهيكي از نقوش بكار رفته در هنر اسالمي از جايگاه خاصي در  عنوان بهنقش شمسه 

فرهنگ و هنر خواستگاه ازبرخوردار است. بدون شك نقش تجريدي شمسه و هندسه آن، كه  يدست عيصناكتابت و 
موجود در باور اسالمي به شكلي نوين سر برآورد. يها شهياندپيش از اسالم است، در تركيب با مباني عرفاني و 

 بيانگر راز و رمزهاي فرهنگي و ديني نهفته ،صوريي زيباشناسانه ها بر ارزش  عالوهچنين نقوشي در هنر اسالمي 
ارتباط است. بهره بردهخود باورمدار توحيدي  يها آرماندر جهت بيان از اين نقوش هنرمند مسلمان . استدر خود 
. در مياندهد بازتاب مي ها آننوعي جاودانگي، اصالت و خلوص را در  توحيدمدارها با ايمان و عقايد  رايهاين آ

كه هنر اسالمي به هويتي مستقل ستهيز يم يا دوره درهـ.ق.)  638- 560( فيلسوفان بزرگ اسالمي، ابن عربي
به  مفاهيم توان يمبا مطالعه آرا ابن عربي  ازآنجاكهرسيد.  يتأمل قابلدست يافت و به دستاوردهاي ملموس و 

در نظر است تا در اين ،كليديِ چون تأويل، كنز مخفي، اعيان ثابته، خيال متصل و منفصل و وحدت وجود رسيد
آن به بررسي و تحليل نقش شمسه بپردازد و به اساس برو  افتهي دستمقاله با بيان اين آرا به يك مدل نظري 

بر اساس عرفان نظري ابن عربي اصولي را مستخرج و به تحليل نقش شمسه توان يمچگونه « خود در باب سؤال
آيد كه تبيين حاصل مي استنتاجدر انتها اين  شده انجامهاي  پاسخ دهد. بر اساس روند مطالعات و تحليل »پرداخت؟

معناگراي نقش شمسه در هنر اسالمي با عرفان نظري ابن عربي مرتبط است. روش تحقيق اين مقاله تحليل كيفي
اي به نگارش درآمده است. كتابخانه مستندات بر ديتأكاست كه با 

كليدي: واژگان
انديشه ابن عربي، نقش شمسه، هنر اسالمي، هنر تجريدي.

1993893973ده ونك، دانشگاه الزهراء، كد پستي: - مسئول مكاتبات: تهران ∗
 shad@alzahra.ac.irالكترونيكي:  پست

 سال چهارم  شماره  1 بهار و تابستان 1۳99 �ی�نا 
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  مقدمه 
  

ء و  ، يـك شـي انديشه  يك  براي بيان تصويري انسان در طول تاريخ
بردند كـه در  ها و تصاويري را به كار مـي يـك مكان مقدس عالمت

 هـا  آنمقدسـي بـه     هاي ارزش   ، فـردي و گـروهي  مـوارد اسـتفاده
  از جانب مرتبط شده و  بنابراين با آداب و شعائر مذهبي بخشيدند، مي

يافتند و ارزش  اينكه مفهومي نمادين ميو يا  شدند مي  تكريم  مردم
هنر  . شدند مبدل مـي  يافتند و به مأوايي معنوي مي  مقدس يا نشانه

اسالمي   و انديشه سنت  در  ريشه زباني بصري عنوان بهنيز  اسالمي
تــجسم    آشـكارترين وجـه مــمكن در     دار بودن آن به ريشه دارد.

و  ر تجسـمي در آثــا   دين مبـين اسـالم   رهنمودهاي اهم بـصري
صورت تجسمي توحيد و نبـوت   .است  نموده  تجلي   اسالمي يبناها
در  هنر قدسي ترين شكل كـيان هنر اسالمي حامل و منشأ اصيلدر 

 تـاريخ اسـالم   هـاي مختلـف   در دورهو  گردد مي  اسالم  آغاز  همان
را در  و مفهوم توحيد  معنا  و تجريد نمادپردازي به كمكهـنرمندان 

، از معمـاري مسـاجد و شـكل    سـازند  يمـ ثار مختلف خود متجلي آ
تا نقوش بكار  ها محرابو  ها حوض، گنبدهاورودي بناهاي مذهبي، 

ترين و زيـباترين شكل  لطـيف رفته در آثار مختلف، اين مفاهيم را به
  .اند نمودهتصوير ممكن 

مفـاهيم معـارف اسـالمي را بــا    در جغرافيـاي اسـالم،   هنرمنـدان  
 يهـا  نگـاره در  خصـوص  بـه بصري و نمادين در آثـار هنـري     صورتي
در قالـب اشـكال تجريـدي     ها آنكه بسياري از  نمايند ارائه مي منقوش
. يكـي از ايـن نقـوش    دينما يمو غيره بروز  ها ييختا، ها يمياسلهمانند 
است كه هرچند سبقه آن به هنر ايران پـيش   »نقش شمسه« تجريدي
نمـاد و   عنوان بهو  افتهي تحولاما در دوران اسالمي  گردد يبازماز اسالم 

 ابـد ي يمبا شعار الاله اال اهللا و مظهر توحيد پيوند  هنر نبوي نمود بصري
يكـي از زيبـاترين نمادهـا در هنـر      عالوه بر ديگر مفـاهيم نمـادين،   و

لـذا مسـئله اصـلي ايـن پـژوهش بررسـي        .رود يمـ اسالمي به شـمار  
در  بـاألخص چگونگي پيوند نقش شمسه با مفاهيم مسـتتر در اسـالم   

. اسـت و استفاده مداوم از اين نقش در هنر اسـالمي   يريگ شكلزمان 
در حقيقت هنرمند مسلمان از مفـاهيم اسـالمي و عرفـاني موجـود در     

 .ابدي يمدر اثر او تجلي نبوده و نيست و اين مفاهيم  ريتأث يبجامعه خود 
ـ.ق  در تمـام ابعـاد جامعـه      ازآنجاكه انديشه ابن عربي در قرن هفتم هـ

اسالمي بخصوص در ايران و عـراق مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت لـذا       
با اين مفاهيم حكمـي پيونـد    تواند يمالگوي تجريدي نقش شمسه نيز 

سده هفتم ه.ق عبـور از طـرد هنرهـا و     ازآنجاكهخورده باشد. همچنين 
مفـاهيم و   ريتـأث گسترده هنـري اسـت لـذا     يها تيفعالآغاز  يها سال
اهميـت دارد، زيـرا هنـر     هـا  آنموجود در هنـر و شـناخت    يها شهياند

اصول و مفاهيم دروني و اصـيل خـود را همچـون     ها قرناسالمي طي 
اسـت. بنـابراين   بعـد انتقـال داده    يهـا  دورهسنتي ارزشمند حفظ و به 

پژوهش حاضر با كنكاش در انديشـه ابـن عربـي و عرفـان نظـري او      
بـر هنـر را    رگـذار يتأثايـن متـون مبـاني     يال البـه است تـا از   درصدد

استخراج و آن را الگويي براي تحليل نقش بصري شمسه قـرار دهـد و   
مـدل نظـري ارائـه دهـد تـا در       عنـوان  بهبا مرور انديشه وي چارچوبي 

  اهيم و مباني موجود در نقش شمسه راهگشا باشد.بررسي مف
رابطه متقابل مفاهيم موجود در انديشه عرفـاي اسـالمي    ازآنجاكه

پژوهشـگران   موردتوجهبا هنر اسالمي و اشكال تجريدي نقوش كمتر 
ابعاد تاريخي و سـير تحـول تكنيكـي    به  ها پژوهشو بيشتر  قرارگرفته

رابطه ميان عرفان نظـري   به بيانتا  سعي دارداين مقاله  اند پرداختهآثار 
به اين مهـم در رونـد    يابي دستابن عربي با نقش شمسه بپردازد. براي 

بـر اسـاس عرفـان     توان يمچگونه « اصلي خود در باب سؤالمقاله به 
نظري ابـن عربـي اصـولي را مسـتخرج و بـه تحليـل نقـش شمسـه         

پاسخ داده و از تحليل و تفسير مسـتخرج فرضـيه پـژوهش     »پرداخت؟
اصـول تفكـر و عرفـان ابـن عربـي       رسـد  يمـ به نظر « مبني بر اينكه

اولين ساختارهاي مكتوب در عرفان نظري بـر هنـر اسـالمي     عنوان به
  را توضيح دهيم. »بوده است رگذاريتأث

  
  
  
  پيشينه پژوهش .1

در پيشينه پـژوهش   ،فضاي پژوهشي بهتر  اما به منظور شناخت
شـده مـرتبط بـا موضـوع      به بررسي و مطالعـة تحقيقـات انجـام   

)، در مقالـه اي بـا   2006شكاري نيـري، جـواد (  ايم.  پژوهش پرداخته
عرفان نظري و نقوش هنرهاي كاربردي در معماري اسـالمي  «عنوان 

كه در نشريه كتاب ماه هنر به چاپ رسـيده اسـت، بـه تحليـل      »اناير
نقوش كاربردي در بناها بر اساس انديشـه وحـدت وجـود و كثـرت در     

ه.ق) پرداخته اسـت.  8و  7وحدت بر اساس انديشه عرفان نظري (قرن 
ــه 2010ايمنــي ( ــان نمــادين در تزيينــات معمــاري «)، نيــز در مقال بي
ررسي و شناخت انـواع تزيينـات در   نشريه كتاب ماه هنر به ب »اسالمي

پرداختـه و   هاي معمـاري اسـالمي   نمادشناسي آرايه-معماري اسالمي 
عناصر معماري اسالمي را در پيوندي نزديك بـا اعتقـادات اسـالمي و    

از فيلسوفان مفسر فلسـفه  ( ايزوتسو. داند يمي هويت اسالمي ده شكل

زندگي و انديشه ابـن  «). در مقاله 1993) (متون ابن عربي ژهيو بهشرق، 
ــي ــاب وجــود شناســي و    »عرب ــي(در ب ــن عرب ــل انديشــه اب ــه تحلي ب
رهبـر نيـا   ي) و كتاب فتوحـات مكيـه آن پرداختـه اسـت.     شناس يهست

 در عرفـاني  و هنـري  ابعـادي  بـا  خـره  نـور  تجلي «)، در مقاله 2014(

 »سـهروردي  نيالـد  شهاب شيخ آراء بر ديتأك با اسالمي -ايراني معماري
آن بـر هنـر و هنرمنـدان     ريتـأث ابتدا به فلسفه نور در آراء سـهروردي و  

و سپس تجلي نور حكمت اشراق را در معماري ايراني   پرداختهمسلمان 
، در »هنـر اسـالمي   حاشـيه و مـتن در   «سـت. در مقالـه   ا نمودهبررسي 

) وابسـتگي مـتن كتـب    2002نشريه كتاب ماه هنر، مصطفي زادگـان ( 
دارد و به تحليـل رابطـه    مدنظررا  ها آنكهن اسالمي و تزيينات حاشيه 

كاربرد تزييني «)، در مقاله با عنوان 2011است. حسيني (  ها پرداخته آن
در  »اردبيلـي  نيالـد  يصـف و مفهومي نقش شمسه در مجموعـه شـيخ   
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نشريه هنر اسـالمي، اشـكال هندسـي در تزيينـات مختلـف چـوبي و       

اردبيلي را بررسي و به ارتبـاط   نيالد يصفي و غيره بقعه شيخ كار يكاش
 .پـردازد  يمي ديني شناخت ييبايزاين اشكال با مفاهيم عرفان اسالمي و 

شمسـه؛  «) در نشريه كتاب ماه هنر، مقاله اي بـا عنـوان   2008( خزايي
به چاپ رسانده كـه   »ت محمد (ص) در هنر اسالمي ايراننقش حضر

 عنـوان  بـه يي از مفاهيم بصـري نقـوش شمسـه    ها جلوهدر آن به بيان 
(ص)، مظهر نبوت و دومـين اصـل    تجلي و نماد تجسمي پيامبر اسالم

از اصول دين اسالم كه در هنر اسـالمي از تقدسـي خـاص برخـوردار     
  نمـادگرايي «) در كتاب 2009(  رانابراهيم مدكور و ديگ. پردازد يماست 

كه اصل آن به زبان عربي است، به جسـتجو   »انـديشه ابـن عـربي  در
در ميان متون مختلف ابن عربي پرداخته و توجه او بـه نمـاد و اشـارات    

ي هـا  فصـل قرار داده اسـت.   مدنظر) را عتيطبتلويحي (اعداد و عناصر 
 نصراهللاست.  شده ليتحلو  فيتألاين كتاب توسط نويسندگان مختلف 

حكمـت و هنـر در عرفـان ابـن     «)، در كتابي با عنوان 2005حكمت، (
. بخـش اول در  پردازد يمبه آشنايي اجمالي با عرفان ابن عربي  »عربي

باب انسان شناسسي است، در بخش دو به تعريف حكمت قلب و عقـل  
 پرداخته است و در بخش سوم با تعريف چيسـتي هنـر، دربـاره خيـال،    

اما آنچه مقالـه حاضـر را از   خالقيت، عشق و زيبايي بحث نموده است. 
كند تمركز بر انديشه ابن عربـي   متمايز مي شده انجامي ها پژوهشساير 

يك انديشمند اسالمي است و سعي بر آن شـده   عنوان بهخاص  طور به
تا با استخراج اصول مرتبط با هنر در عرفان اين انديشمند بتوان مبـاني  

و معناي دروني نقش شمسـه را تحليـل و تفسـير نمـود. آنچـه       بصري
 طـور  بـه  انـد  نمـوده در آراء و تفاسير خود بدان اشاره  انيگرا سنتبيشتر 

محدود تمـام مفـاهيم اسـالمي و نـه انديشـه فـردي مشـخص را در        
مشخص بـه يـك نقـش خـاص      طور بهاست و از سوي ديگر  برداشته

ن مفاهيم  بر وحدت وجود و كثرت در و در ميا اند نپرداختهكامل  طور به
. مقاله حاضـر بـا   اند گرفتهو كمتر اصول ديگر در نظر  شده اشارهوحدت 

نمونـه   عنـوان  بهرويكردي مختص به ابن عربي و تحليل نقش شمسه 
  موردي خاص در تالش است پژوهشي نو به مخاطب خود ارائه دهد.

  
 پژوهشروش  .2

روش تحقيق اين پژوهش از نوع كيفي است كه به توصـيف و تحليـل   
. بـا اسـتفاده از   پـردازد  يمنقش شمسه از منظر انديشه و آرا ابن عربي  

كـه نقـش    رسـد  يمـ اين رويكرد نظري به هفت اصل مستخرج از آن 
ـ تجزشمسه بدان وسيله مـورد   ـ وتحل هي ـ گ يمـ قـرار   لي . گـردآوري  ردي

 هـا  دادهتحليل كيفـي   اساس براست و  يا كتابخانهمستندات اين مقاله 
  .  رسد يمبه استنتاج 

 
 هنر در انديشه ابن عربي .3

 نيالـد  يمحيكي از وقايع مهم سده ششم و هفتم هجري قمري ظهور 
عارفـان و صـوفيان جهـان     نيرگذارتريتأثو  نيتر برجسته، از 1ابن عربي

عرفاي اهل شهود همه  نيتر بزرگكه از  اند گفتهاسالم است. درباره او 
آغـاز   عصر زرين حكمت عرفانياعصار بوده است و با حضور وي 

يك مكتب مـنظم   صورت به. او اولين كسي است كه عرفان را شود يم
. زيرا آغازگر مباحـث عرفـان   دانند يموي را پدر عرفان اسالمي . درآورد
وجـه   نيتـر  كامـل در اسالم بود و اصول و قواعد عرفاني را بـه   2نظري

  تبيين كرد.  

ابن عربي بحث مستقلي درباره هنر به معناي امروزي كلمـه نـدارد   
اما او هنرمند مقتدر و خالقي است و هنر خـود را در عرصـه ادبيـات و    

 يهـا  ينمادپردازميدان كالم به نمايش نهاده است. تركيبات ابداعي و 
ديـوان   .دهد يماو در قالب شعر و نثر قدرت خالقيت هنري او را نشان 

شـمار  ه ترجمان االشوق در تصويرپردازي عشق يك اثر بزرگ هنري ب
  .رود يم

، واژه صنعت را معادل تخنه يوناني بكـار  شيها نوشتهابن عربي در 
. براي فهم آراي او در بـاب هنـر بايـد مبـاني وجـود شـناختي،       برد يم

حقيقـت  « او ازنظرداشت.  مدنظررا  اش يشناختو جهان  يشناخت انسان
تكثري در آن نيست. اين حقيقـت وجـود،    گونه چيهوجود واحد است و 

است كه واحـد، مطلـق متعـالي وكنـز مخفـي اسـت و        يتعال حقذات 
حقيقت هسـتي بـه مرتبـه     كه آنگاهظهوري براي آن نيست.  گونه چيه

، اقتضاي ظهـور دارد و بـه لحـاظ همـين     ابدي يماسماء و صفات تنزل 
و بـدين ترتيـب    نديآ يمكثرات و تعينات پديد ظهور و تجلي است كه ت

ظهـور آن   عنـوان  بـه انسان  ازجمله اند آنعالم و همه موجوداتي كه در 
 ).Chittick, 2009, p. 135( »ابندي يمحقيقت واحد تكوين 

يـك   عنـوان  بهابن عربي در كتاب فتوحات مكيه ادراك زيبايي را 
و يكـي   كنـد  يمخصلت و امتياز بشري نسبت به ساير جانداران معرفي 

. بـه  دانـد  يمـ بارز انسانيت انسان را همين زيبا خـواهي او   يها نشانهاز 
 را هـا  آنازلـي كـه وي    يها نمونهگفته او آفريدگان، در اصل، همچون 

، در ذهن الهي وجود داشـتند، امـا خـدا كـه در     خواند يم »اعيان ثابته«
(گنج پنهان) بود، اراده كـرد تـا از خـود پـرده بـردارد؛       صل كنز مخفيا
به امر خويش، تمام  آفريدگان را پديد آورد. حديث مشهور كنـز   رو نيازا

من گنجي مخفي بودم، دوست داشـتم شـناخته شـوم، پـس     « مخفي:
بر اساس اين حديث معرفت بـه وجـود   » خلق را آفريدم، تا مرا بشناسد.

كل عالم در غايت زيبـايي  «وي  ازنظراست.  شده انيبخدا هدف خلقت 
و هر يـك از اشـيا بـا     شده دهيآفرو حسن كه زيباتر از آن امكان ندارد، 

اسـت.   »صنعت حكيم« احكام و جمال پديد آمده است زيرا كه آن شي
 »(عـالم هنـر خداسـت)    »العالم صـنعه اهللا «گفت كه  توان يم رو نيازا
)Chittick, 2005, p. 73(.        وقتي ابـن عربـي بـر آفـرينش عـالم كلمـه

ـ اشاره دارد كه عالم از  كند يمصنعت را اطالق  تجلـي اراده و   سـو  كي
ايـن   نيبنابراقدرت خدا و از سوي ديگر ظهور زيبايي و حكمت اوست. 

  عالم يك اثر هنري است ساخته دست يك هنرمند. 
ـ آفرخدا  صورت بهدر نگاه ابن عربي انسان  در  و خليفـه او  شـده  دهي

را آموخته اسـت و   »علم االسماء« زمين است. در كنار اين خدا به آدمي
مهيا شده براي آنكه آدمي بتواند در پهنـه زمـين    زيچ همهبدين ترتيب 

از  يا گوشـه گفـت هنرمنـد    تـوان  يمـ كار خدايي و هنرنمايي كند، لذا 
  .كند يمالهي را بازتوليد  يها ييبايز

در عرفان ابن عربي هنر محل تجميع ظاهر و باطن است. بـاطن و  
و آدمي خليفـه خـدا در زمـين     شده دهيآفرخدا  صورت بهحقيقت انسان، 

است. از طريق صنعتگري و هنر است كـه قـدرت خالقيـت انسـان، و     
. با صنعت و شود يمو آدمي متجلي  كند يماو ظهور  اهللا فهيخلخصيصه 

ـ نما يمكه خدا نيز تجلي  كند يمانسان ظهور  خود تنها نههنر انسان  . دي
(حـق   »ظهر الحق فـي الوجـود   باالصنعة« :ديگو يمآنجا كه ابن عربي  

 »صـنعة اللـه«دش تنهـا  ) مـرا كند يمبا هنر و صنعت در هستي ظهور 
  .شود يمرا نيز شامل » صنعة االنسان«نيست بلكه 
بـارز در عرفـان او نيسـت امـا      طـور  بـه پرداختن بـه هنـر    هرچند
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اثر هنري و عواملي كه نقش محـوري در آفـرينش هنـري     يها مؤلفه
دارند نقش مهمي در عرفان او دارند. سخن از زيبايي، خالقيـت، ذوق و  

خيال در عرفان او جايگـاهي   ژهيو به. شود يمخيال در اكثر آثار او ديده 
ـ نامبرجسته دارد تا جاييكه برخي عرفـان او را فلسـفه الخيـال      انـد  دهي

)Hekmat, 2005, p. 186 .(  
  

 نماد در انديشه ابن عربي .4
 بـاارزش  يهـا  نـه يگنج رنـده يدربرگابـن عربـي،    مورداستفادهنمادهاي 

تجربه كرده؛ او نمادهـا   شخصاًفراواني از حقايق و معارف است كه وي 
بـه   فهم قابلگاه پيچيده و گاه به شكل آشكار و  ،پنهان صورت بهرا گاه 

از عرفايي است كه اشـاره را بـه كـالم تـرجيح      يا نمونه. او برد يمكار 
ـ جو يمـ و از اشارات رمزآلود در بيان خود سـود   دهد يم . بسـياري از  دي

ـ  يها دانستهعرفا براي حفاظت از  ر نـااهالن از ايـن شـيوه    خود در براب
  .كردند يماستفاده 

نظـري و عملـي    يهـا  جنبـه آثار ابن عربي مملو از اسرار است كه 
ـ گ يبرمـ  درروحي اسالم را  يها ارزش و در كتـب خـود از علـومي     ردي
او بايسـتي از چشـم ديگـران پنهـان باشـند و       نظر بهكه  كند يمبحث 

خـوب اسـتفاده او از    يها نمونهرساله شق الجيب (گريبان پاره) يكي از 
اسـراري كـه    تـوان  ينمكه  دارد يمزبان نمادين است. ابن عربي اذعان 

خداوند بر راهيان طريق صوفيه مكشوف داشته است به كسـي اعتمـاد   
ابن عربي با بهره بردن از رمزها و نمادها براي اشاره بـه معـاني   « نمود.

ـ جو يمـ اصيل بهـره   ن مملـو از آيـات و   كـه قـرآ   دارد يمـ . او بيـان  دي
مجاز و كنايه و تشـبيه   ها آنو در  كرده ذكراست كه خداوند  ييها مثال
آيات و احاديث، نمـاد و اشـاره    ليتأوو در ادامه با  شود يميافت  وفور به

ــدان مســتند  ــرا ب ــد يم ــت  ).Madkur, 2009, p. 69(» كن در حقيق
از نمـاد و   يا نهيگنجدر سطح اولي فتوحات مكيه  ژهيو بهاو  يها نوشته

ـ و بـه مسلك و شيوه صوفيان  عنوان بهرمزپردازي است كه  از قـرن   ژهي
). ابن Vafayi, 2010, p. 67( گردد يمهفت ه.ق به بعد در جامعه مستتر 

 ييهـا  نشـانه  بـرد  يمنمادين بكار  طور بهعربي نام تمام چيزهايي را كه 
طبيعت همچـون   . او از نمادهايداند يمدال بر نورانيت و موهبت الهي 

خورشيد و درخت و همچنين گنجينه اعـداد و حـروف در متـون خـود     
مختلـف   يهـا  جنبـه . وي تمام نمادهاي عددي را در بيان برد يمبهره 

مثال الـف، دال، را، زا، واو، جـيم،    طور بهفلسفه تصوف بكار برده است. 
ها و تمام حروف ديگر نمادهايي هستند كه او براي داللت بـر حقـايق   

(در كتاب االحديه و كتاب االلف). بدين ترتيـب و   كند يمجودي ذكر و
انتظـار   تـوان  يمـ با چنين پيشينه ذهني در جامعه و عالم تصوف و دين 

بـه   يرمزپـرداز داشت كه نمادگرايي و اسـتفاده از اسـتعاره و تشـبيه و    
هـا را در نقـوش    رمزپردازي گونه نيانقوش هنري سرايت كرده باشد و 

  همچون نقش شمسه شاهد باشيم.اسالمي 
 

 چارچوب نظري .5
بر اساس مطالعه و مرور بر انديشه و ساختار عرفاني تفكرات ابن عربـي  

ـ گ شكلهفت قاعده در تفسير چگونگي  مفـاهيم و سـاختار نقـش     يري
اصول تفسـيري در مقالـه پـيش رو در نظـر      عنوان بهشمسه برگزيده و 

  .مييوگ يمكه به شرح زير از آن سخن  ميا گرفته
 

 (تفسير باطني) ليتأو •
 »ظـاهر «از سـطح بيرونـي لفـظ     كـه   است  تأويل نوعي روش تفسيري

مــعناي آن لفـظ پـيش     ) (بــاطن   عــميق   سـطح   يسو بهو   آغازشده
بـوده و از ظــاهر    يعيمابعـدالطب مخـتص معرفـت    رود.ايـن روش،  مي

 ,Izutsu( كنـد  پديـدارها به عمق و باطن فرا پديداري واقعيات سير مي

1993, p. 39 .( تـأويل هــستي شناسـانه     روش يريكارگ به  عربي باابن
اد اسـت كــه   تقـ بر ايـن اع   او .گذرد يدرماز سطح و ظاهر بدنه واقعيت 

چيزي اسـت كـه     همان  قاًيدق  بعد وجودي ديگري دارد و اين ،واقـعيت
  مــــعنوي  ايســـتي وارد يـــك نــــظام ب بايـــد در طلـــب آن بــــود.

  عمق و باطن مطلـوب واقــعيت بـر معرفـت مـا      تا لوك)شد،خـاص(س
  .گردد  آشكار
  

 فنا: زوال نفس •
  يـا ذهـن  و مـعلوم  شـناخت بر پايه جدايي بين عالم به نظر ابن عـربي،

و اسـت   »نفـس « همـان  مقصود از ذهن در مقابل عـين،  .است  و عين
هر چيـز  آدمي بايد پيش از  ،ها دهيپد در گذشتن از كثرت وجودي براي

  دشــوار   روند ايــن ســير   شعور به نفس خـود را نـفي كند و كنار نهد.
رســاند كــه در اصــطالح بـــه  اي مــي معنــوي آدمــي را بـــه تـــجربه

يعني رهايي كــامل   .)Chittick, 2009, p. 576( شود گفته مي»فـنا«آن
توجهي به نفس و مــحو آن، بــه معنـاي مــحو      از خود بي  اريع تمامو 

 سـان  نيبـد سـاحت مطلق و نامحدودي كه  ـهان هستي است.كـل ج
موجود در  »عين« و »ذهـن«شود خـود فـراتر از دوگـانگي كشف مـي

  مقـام   اين  ابن عربي است. آگـاهي بـشري است و واقعيتي فرا پديدراي
مطلـق   كـامالً كـه  واقعيتـي  (خوانـد   مـي  »يـگانه مطلـق «را أحـد يـا 

  ).اسـت
  

 اعيان ثابته •
آمـدن   وجـود  بـه ابن عربي معتقد است تمام چيزهاي جهـان پـيش از   

(چيزي شبيه مثـل افالطـوني) و   اند داشتهخدا در علم او وجود  فرمان به
وجود اشيا در علم خداوند وجود نيست بلكه ثبوت است. آثار اعيان ثابته 

بنـابراين ثابـت ذواتـي     هـا  آنو نه خود  ابندي يمدر خارج ظهور و وجود 
كه واسطه ميان عـدم و وجودنـد. اعيـان ثابتـه همـان حقـايق       هستند 

  موجودات در ساحت علم خداوند هستند. 
  آن را عـالم  عالم خلق كه به جهت ثابـت بـودنش در علـم الهـي،    

پيش از موجود شدن در عالم محسـوس، موجـود بـوده     ناميم، مي  ظاهر
در عقـل يـا ذات    ييها صورتحاالت يـا  اعيان ثابته، جهت نيازا است.

  ). Afifi, 2001, p. 258( الهي است
  كـه   موجود بودنشان و يا به اين اعتبار  اعـيان ثـابته به اعتبار بالقوه

امــا   رونـد.  موضوعات عقلي به شمار مـي صورتي در علم الهي هستند،
اعتبار ذاتي و تجلي ذات الهي،وجودهـايي برخـوردار از تمـام      اعـيان به

  .هستندحقيقت وجـود 
 

 خيال منفصل و خيال متصل •
ابن عربي در جلد دوم فتوحات المكيـه بـه ايـن دو نـوع خيـال اشـاره       

. خيال منفصل قائم به خود و مطلـق اسـت و عـالم ملكـوت را     كند يم
اما خيال متصل قائم به خيال منفصل و مـرتبط بـا عـالم     رديگ يم دربر

صور مثالي و نيروي تخيل انساني است. او به لحاظ وجودي به عـالمي  
قائل است كه واسطه و برزخ ميان خدا و عـالم محسـوس اسـت(خيال    
منفصل) و به لحاظ معرفتي درون انسـان نيـز قـوه خيـال وجـود دارد      

يق وجـودي در عـالم بـرزخ كـه     همه حقا« (خيال متصل). معتقد است



5 

  

 
 

لي
حلي

ت
 بر 

ش
نق

 
سه

شم
 از 

ظر
من

 
شه

ندي
ا

 و 
ان
عرف

 
ابن

بي
عر

 
همان عالم خيال منفصل باشد مستقرند كـه همـان سـرزمين حقيقـت     
است. از سوي ديگر قائل بر انست كه از قواي دروني و ادراكـي انسـان   
نيز قوه خيالي برآمده و متصل به خيال منفصل است؛ لذا آنچـه انسـان   

 »اسـت  متصل به عالم خيـال منفصـل و الهـي    نديآفر يماز قوه خيال 
)Afifi, 2001, p. 125-126 خيـال   منزله به). خيال منفصل در عالم كبير

  متصل در عالم صغير است.
خداوند اين خيال را نوري قرار داده كـه تصـوير توسـط آن ادراك    

در عدم محض نفوذ كنـد لـذا خيـال از همـه      تواند يمشود و نور خيال 
  .)Afifi, 2001, p. 106است ( تر ستهيشابراي اسم نور  ها آن

  
 وحدت وجود •

حقيقـي اسـت و ممكنـات داراي وجـود       موجـود خداوند وجود مطلق و 
  از  يـك  هــيچ  ، بـه تــعبير ديــگر    .)Shajari, 2011, p. 67( انـد  اضافي

خداونـد موصـوف بـه    « داراي وجود نيسـتند:  ممكنات در مقابل خداوند
بلكـه   وجـود نيسـت.   بــه   مــوصوف   وجود است و هيچ ممكني بـا او 

 (ص)اهللا رسـول   اين همـان قـول   گويم كه خداوند عين وجود است. مي
خدا هست و چيزي جـز او  »(معه ءيالشو  اهللاكان «اسـت كـه فرمود:

بر ايـن بـاور   او ). Ibn al-Arabi, 2002, part 3, p. 429( ) موجود نيست
اگـر مـا سـوي اهللا     .يقت، وجود تنها به خـدا تعلـق دارد  است كه در حق
 هـا  آن، به اين دليل است كه خداوند وجود را بـه  نديآ يمموجود به نظر 

. عـدم هسـتند   نفسه يفدر اين صورت، ما سوي اهللا  .عاريت داده است
در جهان ظهور  ها آن، كند يمخداوند وجود را به اشيا افاضه  كه يهنگام

  وجـود نـدارد كــه   مقـامي  «اما  بنابراين، وجود تنها يكي است ابندي يم
  بـاطن   در »3 هـو «  مگر اينكـه  از تجليات الهي در آن نباشد  تجلي  يـك
 تمـام  دربــه ايــن دليـل كـه احـديت الهـي       باشـد.  موجود   تجلي  آن

 الوجـود  واجبآن است كه  »هـو«مـوجودات جـاري است.حقيقت ايـن
قـائم بـه   مظاهر او و  است و كائنات،  چون قائم بالنفس بـه نفسه است؛

را نـدارد و شـرع نيـز آن را     قـت يحق نياعقل توانايي انـكار  او هستند.
). لذا عالم تجلـي  Ibn al-Arabi, 2002, part 1, p. 291( »كند تأييد مي

  صفات و اسماء الهي است.  
  

 كثرت در وحدت •
واحد   ظهور  با كه همچنان يزي جز وجوه وجودي خدا نيستند.كائنات چ

 بــا ظـــهور خـــداوند در اعيــان. پيــدا شــد مـــعلومه،اعداددر مـــراتب 
 همـان  آنچه خالق اسـت « بـنابراين ممكنات،مخلوقات پديدار گـشتند.

يـك    از  خـالق اسـت و همـه    همان مخلوق است مخلوق است و آنچه
. »بلكه او عـين واحـد اســت و هــم اوعيـون متكثـره اسـت        ، اند عين

)Movahed, 2007, p. 299-300(. حـد و بـه لحـاظ    ر ذات خود واخدا د
، ابن عربي گاهي از خداونـد بـا عنـوان    رو نيازا. اسماي خود كثير است

. انـد  افتـه ي تحقـق حقيقت احـدي    كثرات باكه  كند يمالواحد الكثير ياد 
 ،هـا  آنممكنات و قبول احكـام   خداوند به اعتبار ظهور در صـور اعـيان
مخلوقات  نيست؛بلكه خالقخلق  خلق اسـت و بـه اعتبار احديت ذاتي،

 باشـد.   و بصـر   بصيرت  كند كه صاحب را درك مي  نكته  اين  است.كسي
دو اعــتبار  ايـن  ظاهر را درك كند و بـين  باطن را و با بصر، ،رتيبص با

  .شود تمايز قائل مي
 احد به سبب اقـتضاي ذاتـي خـود، از طريـق تجليـات تـدريجي،    

  قــالب   تـر بگـوييم خـود را در    قيـق آفريند يا د موجودات متكثره را مي

بايد خـود   يريزناپذيگر طور بهناچار  مقام احديث، دهد. كـثرت تنزل مي
پديداري متجلي سـازد، در غــير ايـن صـورت     يها صورترا در قالب 

كـه مطلـق    جهـت  ازآن  مطلـق  .توانـد جهـان را بيافرينـد    خداوند نمـي 
داري هـيچ كــاري   هو مطلق)بدون جــهان پديــ    ما  بـه  است(مـطلق

نـيز جــز در پرتـو    جهان پديداري گونه هماندرست  تواند بـكند، نـمي
 تواند دوام بياورد.   نمي  مطلق  هستي  فعل تجلي

  
  كنز مخفي •

تـرين مسـتندات حـديثي اهـل      يكي از رايج »4مـخفي  كـنز«  حـديث
ابـن عربـي ايـن حـديث را      .مكتب ذوق و اشاره است  تصوف و پيروان

جـا)و خداونـد را بـا هـدف شناسـاندن آفريـدگار        كرد(همان  تفسير بارها
دوسـت داشــت     كـه   خوانـد  مـي   هستي و از زبان خود او،گنجي پنهان

  هـاي عـدم بـه    آفريـدگان را از تـاريكي   از همـين روي،  ود. ش  شناخته
ـ پد(و خود را گنج پنهان در پس تمـام   هاي وجود آورد روشنايي  هـا  دهي

ي پنهان و اشارت و نمـادگرايي در تصـوف بسـيار در    ؛ معاندهد يمقرار 
هاي انبـوه اهـل تصـوف و اهـل      به جهان نوشته ،اين تفكر ريشه دارد)

ــذيرش    ذوق و اشــاره راه ــار پ ــان در كن ــيافــت و آن  يوچــرا چــون يب
ـ ما دسـت آن را  دو دلـي،   از هــرگونه  بركنـار و »مخفـي   كنز« حديث  هي

عربي در چندين اثر خود،گاه بـه   ابن .هاي خود كردند ادعاها و استدالل
و گـاه بـا نسـبت     » كنز مخفي«درباره حديث ياظهارنظراشاره و بدون 

گـاه بـا    و ســرانجام، ) المــكيه   الفتوحاتدر ( دادن آن به خداي متعال
 .Afifi, 2001, p( گفته اسـت   از آن سخن آن به رسول خدا(ص)،  اسناد

302 .(  
مبـاني نظـري در    عنـوان  بهدر باال را  ذكرشدهبدين ترتيب مفاهيم 

بـه تفسـير ايـن نقـش      ها آنتا از خلل  ميا دهيبرگزتحليل نقش شمسه 
بپردازيم. در اين پژوهش سعي داريم با ايـن مبـاني و اصـول، مفـاهيم     

  ساختاري و عرفاني نقش شمسه را بررسي نماييم.
  

 مبادي بصري نقش شمسه  .6
(خورشـيد)جايگاه مــهمي را در    »شمسـه «تـجسم بـصري و نمـادين 

 موردتوجـه دوران متمـادي    و در  هـنر ايران بـه خـود اخــتصاص داده 
  فراوانـي   داراي مفـاهيم نمـادين    نقـش   اين . است  قرارگرفتههنرمندان 

اي بوده است كه نـور   قبل از اسالم، قرص خورشيد نـماد روزنـه است.
در نقـش   شـده اسـت.   يجــاري مــ     زمـين   بـر   الوهيت از طـريق آن

  خــورشيد   قـرص ، )بعدازآن(از دوران هخامنشي و  فروهر يها برجسته
نيز بيانگر ايـن   قرارگرفته بال كه در امتداد يكديگر هستند،  دو  وسط  در

ـ ما نقشدر ايران اسالمي هنر، «اما   .استموضوع  هـا)ي   (موتيفهـا  هي
غنـي آن و    العـاده  فـوق بسياري از ايران پيش از اسالم و ميراث هنري 

روح  واسـطه  بـه  هـا  هيما نقشنيز از آسياي مركزي اقتباس كرد، اما اين 
اجزايـي از سـاختارهاي اسـالمي كـه      عنوان بهاسالم استحاله يافتند و 

 .Nasr, 1996, p» (اسالمي بود، به كار گرفته شـدند  كامالً ها آنطرح 

  يشتر آثـار هــنر  در بــ هاست كه  ). نقش شمسه نيز از همين موتيف81
تـا  ( صـفحه آغـازين قـرآن بمثل تـذهي، مذهبي  آثار ازجمله  اسـالمي
ها با نقـش شمسـه    قرآن بلكه همه كتاب تنها نهي سلجوقي  اواخر دوره

سـاير   مــساجد و  تــزئين داخـل و بيـرون گــنبدها،     ،)شدند مي  شروع
 و جلدسازي يكار يكاش همچون يا در ديگر هنرها بناها و يها قسمت

  . است  قرار گرفته مورداستفاده
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شمسه از نقـوش تجريـدي هنـر اسـالمي اسـت كـه همانـا روح
يهـا  نقـش هندسي و موازنه و هماهنگي را در خـود دارد. پيچـاپيچي   

اسالمي داراي پيچيدگي رياضي و كيفيتي آهنگين است. در اين نقـش
، چشم بيننـدهاند متوازن باهمفضاي پرشده و خالي ارزشي برابر دارند و 

و ديـدگان سـرگرم شـود  ينمـ هرگز در يك نقطه از تزيينات متوقـف  
و همـاهنگي خاصـي را شـكل شـوند  يم ها آنپيمودن خطوط و نظام 

كه همراه با ارضايي عقلي كـه از نظـم هندسـي كـل شـكل دهند يم
، لطيف و زيبا نيز است.شود يمحاصل 

و مشـابه تصـوير در حقيقت ايـن نقـش مـدور، مـذهب، مرصـع     
و غالبـاً كتـاب5شـده  خـارج از اطراف آن  ييها شعاعخورشيد است كه 

آرايان پس از صفحه بدرقه ابتداي كتاب در ظهـر (پشـت) صـفحه اول
ــيم  ــترس ــد يم ــام    كردن ــد ن ــالبي مانن ــط آن مط ــفو در وس و مؤل
نقش شمسـه از تقسـيمات دايـره بـه . كردند يمرا ذكر  دهنده سفارش

ـ گ يمـ نقش ستارگان و يا بهتر بگوييم خورشيد شكل  و ايـن بـدان ردي
معني است كه تناسبات وابسته به يك نقش در سطح گسـترش طـرح

.شود يمتكرار 
بسـياري اززيبايي نقش شمسه و انتظام آن در حـدي اسـت كـه    

 شـوند.  اغلب به شمسه خــتم مــي    انواع گره ژهيو بههندسي   هاي طرح
از يــك منبـع  مــجموعه   ي نيز گويي تمام اجزايمقرنس و كاربند  در

ايـوان يـا  يك   يكار مقرنساگر در اجراهاي معماري بر  شود، صادر مي
مشـاهده   بنگـريم   پايين  از سمت طاق يا گنبد،  يطوركل بهو يـا  نما طاق

 زا و قــطعات آن بـه سـمت شمسـه منتهـيخواهيم كرد كه تمام اجـ 
اهميت و معناي دروني نقـش شمسـه اسـت دهنده نشاناين شوند  مي

.)2و  1(تصوير 
جيتـدر  بـه گفـت، كـه    تـوان  يمـ در خصوص طراحي تذهيب نيز 

، تغييـر شـكل مختصـريشد يمكه در كنار سر سوره نقش  ييها ترنج
يا گردتـر و شـبيه نقـش شمسـه كامـل زتريت نوكپيدا نموده و بعضي 

ها از سده سـوم هجـري ه بر اساس اسناد مكتوب گويا شمسهگشتند ك
مربـوط بـه مانده يباق يها نمونهاما بهترين  اند داشتهكاربرد  ها قرآندر 

).4و 3(تصوير  هستنده.ق دوره ايلخانان و تيموريان  9و  8سده 

 تحليل مفاهيم عرفان ابن عربي در نقش شمسه .7
در انديشه ابن عربي صنعت و هنر انساني، در صـورتي ظهـور و تجلـي
انسان و خداست و خالقيت، فاعليت و آفرينندگي آدمي را بـه نمـايش

كه به شكلي صحيح از انسان صـادر شـود. شـكل صـحيح و گذارد يم
وجـودي گـاه يجا وراستين اين صدور در صورتي اسـت كـه از مرتبـه    

مگـر در شود ينمنظر اين امر محقق  نيبنابراباشد.  گرفته نشئتانسان، 
اشكال تجريدي و نمادين كه شمسه يكي از اين اشكال اسـت كـه در

كنار زيبايي صورت، در نظر دارد سرّي دروني را آشكار سازد.
بر اساس آنچه از مباني انديشه ابن عربي و مفاهيم اهـم فلسـفه او

رد پاي ايـن توان يمبصري نقش شمسه  يها يژگيوگفته شد در كنار 
ـ گ شـكل انديشه را در  و تكامـل و تـرويج نقـش شمسـه در هنـر يري

فلسـفه او در ايـران قـرن ازآنجاكـه اسالمي سده هفتم مشاهده كرد. . 
و تصـوف طرفـداران بسـيار يافـت لـذا دور ازهفتم در ميان اهل تفكر 

انتظار نيست كه اين مفاهيم در رشـد و تكامـل نقـوش هنـري و آثـار
نهاده باشند. ما در اينجا با كمي تعمـق بـه تطـابق ايـن ريتأثهنرمندان 

:ميپرداز يممفاهيم با نقش تجريدي شمسه 

ليتأوقاعده •
بر اساس اين مفهوم در دوره اسـالمي اسـتفاده از نقـوش تجريـدي و
نمادين كه به معاني رازآميز و پنهاني اشاره دارند اهميت بسـيار زيـادي

. در حقيقت شمسه زرين، همان خورشـيد اسـت كـه بـا رنـگابدي يم
. خورشـيدي كـه نـور را كـه منبـع آفـرينش وابـد ي يمـ طاليي تاللو 

ر خود به همراه دارد. شمسه به دليـل فـرم وآشكارگي جهان است را د
رنگ خويش چون آيينه، دارنده حقايق و صفات الهي و تجلـي دهنـده

. به دليل تشعشعات بااليي كه شمسه دارد نماد سـتارگان نيـزهاست آن
قرآنـي يها بيتذهبه آسمان دارد كه در  يا اشارهباشد كه باز  تواند يم

جورد كه رنگ آسمان است اسـتفادهاين ويژگي شمسه زرين در كنار ال
) در حقيقت هدف هنر1(تصوير  شده است، نشان از حقيقت ازلي است

بـه عمـق و بـاطن نقـوش از ظــاهر  اسالمي توجه به معنويات و گذر 
بـههـستي شناسانه از سطح و ظاهر بدنه واقعيت . بايد با گذر هاست آن

نقش شمسه در آغاز كتاب مقدس قرآن و يريكارگ بههدف هنرمند در 
يـادآوري دنبـال  بهبناهاي اسالمي همچون مساجد پي برد كه چگونه 

و انسان ساطع شـده اسـت برجهانانوار الهي است كه از سمت خداوند 
ومطلوب واقــعيت   عمق و باطنِ تا بدين ترتيب روح انسان مسلمان بر

).2(تصوير  آگاه گرددمعرفت 

و زوال نفس توجه به فنا•
گفته شد هـدف رهـايي از تر شيپبر اساس اين اصل و بر اساس آنچه 

ســاحت مطلـق و نامحـدودينفس، جهان ماده و توجه به عدم است. 
و »ذهــن « شود خــود فــراتر از دوگــانگي    كشف مـي سان نيبدكه 

  اسـت.  موجود در آگـاهي بـشري است و واقعيتي فرا پديدراي »عين«
دوري از صورتگري و پرداختن به اشكال هندسـي پيچيـده يـا نقـوش
گياهي درهم كه در پس خود توجـه بـه عـدم را همـراه دارنـد شـاهد
تصويري اين انديشه هستند. در حقيقت هنرمندان با نفـي صـورتگري

) بـراي دوري از غـرور ودانسـتند  يم(كه تنها صنع الهي را شايسته آن 
فرينش الهي به سـمت تجريـد در هـر حركـتي همتاي آا دهيپدخلقِ 

اين نقوش تحريـدي اسـت كـه نيتر مهمكردند. نقش شمسه يكي از 
بـا ؛ در ادامـه  سـازد  يمزوال نفس بشر را در اشكال انتزاعي خود نمايان 

آيـات قـرآن بخـش  نـت يزي درخشـان و زيبـاي خـود    ها رنگي تجل
كـار  قرآني به . (در اوايل اسالم شمسه ها براي جداسازي آياتگردد يم
ـ و بـه  هاي مـختلف، در مكان  حضور اين نقوش) 3تصوير(، رفتند يم ژهي

، متبركـه   مـزارات و بقـاء   در مساجد، مدارس،  ازجملهدر بناهاي مذهبي 
يپرمعنـا ويژگي  است.  هاي عـرفاني بـا مـفاهيم خاص از بينش  نشاني

مركـزي آن  ي ها و اجزايي كه از نقطـه  اسـت كـه شعاع  اين نقش اين
شــكلي گـردان  پـس از چـرخش بــه    اند جادشدهياعبارتي   خارج و به
د.گردن مـتمايل مـي   آغازين  ي همان نقطه  دوباره به

ي منـتظم و متـوازنهـا  شـكل هنرمند مسلمان در پـس دوايـر و   
يدن به فنا براي ارتقـا بـه انسـانيشمسه به دنبال نفي نفس خود و رس

ـ ترد يبمعنوي و يكي شدن با روح الهي است كه  چنـين تزيينـات و دي
.دينما يمي آشنا چنان راز آشنا ا دهيپدنقوش زيبايي را بدون خلق 

خيال منفصل و خيال متصل•
صـور  خيال متصل قائم به خيال منفصـل و مـرتبط بـا عـالم     ازآنجاكه
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عر تخيل انساني است پس آفـرينش هنـري كـه از خيـالمثالي و نيروي 

از عامل ملكوت است. قـوه متأثر شك يب رديگ يممتصل انسان نشات 
آنچـه هنرمنـد نيبنـابرا خيال به لحاظ معرفتي درون انسان وجود دارد 

چيـزي نيسـت از خيـال كنـد  يمـ مسلمان در رقم نقش شمسه خلـق  
پـس ايـن نقـش نشـاني از رديگ يممنفصل كه از عالم ملكوت نشات 

بـاهم را  هـا  آنملكوت الهي و آسمان و خورشيد ازلي است كـه پيونـد   
. تزيينات پيچيده و بسيار زيباي نقـشگذارد يمزمين به نمايش  يدررو

درخشـان آن پيونـد يهـا  رنـگ چشمگير و  العاده فوقشمسه، جزييات 
بـه است از خيال متصل هنرمند به خيال منفصل كه در پـرده آگـاهي   

خيال منفصل الهي است. شأن همخلق هنري  دنبال
سراسـرش خيـال انـدرهستي « همچنين ابن عربي معتقد بود كه

در مقـام زيچ همهيعني غير از خدا  )Afifi, 2001, p. 104( »خيال است
ـ . بدين ترتيب اگر از استحاله است ، قـوه خيـال قـدرت ايجـادسـو  كي

ـ آفرخـدا   صـورت  بـه را دارد و از سوي ديگر انسان  زيچ همه و شـده  دهي
گفت كه خيال متصـل بـه توان يمهمانند او خالق باشد، پس  تواند يم

لحاظ معرفتي حاكم بر خيـال منفصـل اسـت و قـدرت آن را دارد كـه
حالـت نيتـر  كامـل و  نينوازتر چشمرا در  ها ييبايزهمانند خدا برترين 

پيچيـدگي را در حـال  نيدرعـ بيافريند كه ما اين توازن و همـاهنگي و  
درخشـان يهـا  رنـگ  بـا ) و تركيب آن 4 هندسه نقش شمسه (تصوير

طاليي و آبي به انضمام قرار گـرفتن در مكـاني همخـوان بـا شـكل و
در معمـوالً مثـال نقـش شمسـه كـه      طـور  بهكاربرد آن شاهد هستيم. 

است تجلي زيبايي الهي است كه عالوه بـر شده يمابتداي كتب نقش 
اشرف مخلوقات در مقام صانع بـر زمـين اسـت عنوان بهاشارت انسان 
هـا  انسانكه تمامي  زند يمبه خيال منفصل پيوند  ينوع بهروح انسان را 

در ضمير ناخودآگاه خود در اتصـال بـا خيـال منفصـل بـه تجربـه آن
.)5 (تصوير اند پرداخته

وجـود  بـه در پرتو خيال صورت هـر چيـز    ازآنجاكهاز سوي ديگر 
گفت كه خيال نور است زيرا نور سبب توان يم شود يمو ادراك  ديآ يم

 ,Hekmat( نديب ينم زيچ چيهكشف و ظهور است و اگر نور نباشد ديده 

2005, p. 225(. پس خيـال هـم اگـر نباشـد تصـوير اشـيا بـه ادراك
پس خيال نور است و نقش شمسـه خـود تجلـي نـور اسـت ديآ يدرنم

طـه مركـز بـه(همچون منبع خورشيد يا چراغي كه از منبع خود و از نق
مستقيم به ايـن انديشـه ابـن عربـي طور به) كه شود يماطراف ساطع 

.گردد يممرتبط 

توجه به اعيان ثابته•
ـ اابن عربي معتقد اسـت هـر آنچـه در     ازآنجاكه وجـود دارد جهـان  ني

كـه كنـد  يمـ در علم خداوند موجود بوده است لذا وي اشاره  نيازا شيپ
زيبايي توجه به نمونه ازلي است. در حقيقت بر اسـاس چنـين تفكـري

ـ درنهااثـر خـود را    كند يماست كه هنرمند سعي  دقـت، زيبـايي و تي
نقشـي بـا عنـوان  بـه پيچيدگي خلق كنـد. نقـش شمسـه     حال نيدرع
تـوازن رنـگ و تزيينـات بـا حال نيدرعهندسي بسيار و  يها يدگيچيپ

زيچ همهوح هنرمند و بيننده مسلمن است كه جزييات وافر ارضاكننده ر
.نديب يمرا با اعيان ثابته الهي در پيوند 

اصل عالم خلق پـيش از موجـود بـودنش در علـم الهـي نيبنابرا
از ييهـا  صورت، شود يمموجود بوده لذا آنچه در جهان هستي مشاهده 

ذات الهي است لذا هنرمند با توجه بـه چنـين آراء اي بـا كمـك تمـام
) تـا تكنيـك و6در اختيار از علم رياضيات و هندسه (تصـوير   يابزارها

كه شايستگي اتصال به اعيـان ثابتـه نديآفر يمرنگ و متريال نقشي را 
اولـين نقـوش قابليـت عنـوان  بـه و علم الهي را داشته و از سوي ديگر 

ـ  شمسهحضور در قرآن كريم را بيابد.  ي شـيوه اتي چـون  ها كه با تركيب
و گـاهي بـه همـراه هشـت  شش، هاي پنج، ي در قالب ستارهگره چين

. كه نشان از اعيان ثابتـه واند شده، نقش ص)»(محمد«ناماسامي مانند 
دارد. يتعال يبارذات 

 وحدت وجود•
و مبـدأ   وجود در دوران دواير مسدودي كـه آغـاز و انجـام     وحدتتفكر 

بـه ايـن شـدت  بـه ، كه ابن عربي كند حركت مي ، ندارند  حق  غايتي جز

:تصویر 5 شمسه قرآن، قرن 10 ه.ق،
، (نجارپور جباري،موزه كاخ گلستان
2016 :45.(

Fig.5: Quran Shamseh, 16th 
century AD - Golestan Palace 

Museum 

تصویر 8 توجه به وحدت وجود در نقش شمسه :
(نصر وکریچلو، 93 :2011).

Fig. 8: Reference to the unity of being 
in the Shamseh motif 

:تصویر 2 قاب تزیینی کاشی کاري ورودي دارالسیاده با
ه.ق 9سده  ،مسجد گوهر شاد ،تزيين شمسه

).72: 1985(بوركهارت،
Fig. 2: Daralsiade Entrance Tile Decorative 

Frame with Shamseh Decoration - 

  Goharshad Mosque - 15th Century AD 
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وجـودي  عبـارت  كه است نيامبناي آن بر  وي تفكرمفهوم قائل بود. 
 ي دايـره و مظهـر كـل دايـره     بالقوه همه شود، مي  واقع  بـر روي دايـره

 (ذات الهـي)  مركـز آن   بـه   توجـه   نقـاط دايـره و بـا    ي بامالحظه است.
غــير  اعتبـاري   كه هر نقطه به اعتباري عـين ذات و بـه    توان گفت مي

توجه به مركزيت جهان در حول مركـز دايـره و توجـه بـه ذات اسـت.
مبـدأ حـول   زيچ همه يريگ شكلو فلسفه  شود يمنقطه شروع آن بيان 

اين نقش اشاره بسيار آشـكاريدر انديشه وحدت وجودي اهميت دارد. 
است بر انديشه اينكه يگانگي االهي يا وحـدت الوهيـت زمينـه و پايـه

وحـدت الوهيـت در وراي درواقـع جهان است.  كران يب يها يگونگونا
سرشت آن مجموع و كل است، چيزي را در كه رايزهمه مظاهر است. 

ـ گ يمـ و همـه را فـراي    گـذارد  ينمبيرون وجود خويش  وجـود« و ردي
بـر از طريـق همـاهنگي تابيـده     همـه  نيباا. گذارد ينمبر جاي  »دومي
و همـاهنگي شـود  يماست كه وحدت الوهييت در جهان نمودار  جهان

گفـت تـوان  يمـ هم چيزي نيست جز وحدت وجود. به تعبيري ديگـر  
الاهميت دايره و تكثير نقوش تجريدي شمسه از مركزيت آن به اشـك 

اهللا در خلق جهان اشارت دارد. در نقش گوناگون بر اهميت تكثير اسماء
شمسه ما شاهد شروع نقوش تجريدي بسيار ظريف از مركز دايـره بـه

باعث گردش چشم ما از بيـرون بـه تيدرنهاكه  ميهستسمت حواشي 
خـاص يا نقطـه درون و از درون به بيرون است، بدون توقف چشم در 

ـ تمام عناصر تصويري به  و در آنـي زيبـايي خـود را متجلـي بـاره  كي
. اين همان است كه عرفان نظري بـه دنبـال كشـف و بنـايسازد يم

اصلي آن در انديشه اسالمي بوده است. هر آنچه در اين دنياست چيزي
.)8و  7او نيست (تصوير  شمار يبو تجليات  يتعال حقخارج از وجود 

كثرت در وحدت•
يكـي از  در كيـان هنـر اسـالمي حامـل و منشـأ     شمسه  نقش بصري

هنرمندان عالوه اسـالم است.  در» هنر قـدسي« يها شكلترين  اصيل
و هماهنگي سـطوح، بـا بر حفظ مفاهيم نمادين با توجه به شكل نقش

 را عرضـه  آنآن با اصول اساسي زيباشناسي هنـر اســالمي    همراهي
همان خورشيد است كه با رنـگ طاليـي درواقعشمسه زرين،  .اند كرده
عظيمي چـون انـاهللا و انـا اليـه . اين نقش، مفاهيم قدسيابدي يمتاللو 

داده يجـا راجعون، كثرت در وحدت و جلـوه خفـي و جلـي را در خـود     
به دليل فرم و رنگ خويش چون آيينه، دارنـده حقـايق و چراكهاست؛ 

.هاست آنصفات الهي و تجلي دهنده 
و حركـت و متحـدالمركز شمسه در كثرت زوايـا و تعـدد خطـوط    

شـكل و بـالعكس نشـان از حقيقـتچرخش چشم از بيرون بـه درون  
و مفهوم كثرت در وحـدت را دارد، نيـز نشـان از يتعال يبارمطلق ذات 

جز نيـروي عشـق،مراحل سير و سلوك در مراتب نوراني هستي است. 

 آن نيست كـه چـنان جـذبه و كششي حاصل كند  هيچ قدرتي را توان
الهي و بركت محمدي(ص)بـه تجلـي ذات  را به وادي ذات  هنرمند  كه

بر اين اساس است كــهو  گرداند نائل  ساحت هـستي  در  بخش هستي
 گردد و هنرمنـد  ي حسن و جمال الهي ظاهر مي در هـنر اسالمي جلوه

 بــه   اي هندسي بـه نـحو بارزي كثـرت در وحـدت را  ه طرح  در  عاشق
 نمايـد    فضاي معنوي خاصي را ابداعسعي دارد كه  آورد و  نمايش درمي

در اين جهان نشان ذات الوهيت زيچ همه. به عالم توحيد دارد  كه رجوع
گشـت. در بازخواهدخود  مبدأروزي به اصل و  زيچ همهخداوند است و 

. شمسه حول شـكل دايـرهميينما يما مشاهده نقش شمسه اين تفكر ر
. در ايـن نقـشاند وابسته هم بهو اشكال و تزيينات آن  كند يمحركت 
تزيينات بيشمار و جزييات بسيار دقيقي كه دارد، اشـارتي اسـت باوجود

را دنبـال تامتكثـر موجود در اين عالم اما اگر ايـن   يها دهيپدبه تكثر 
يگانگي و وحدت شكل كلي شمسه اهميـت اساسـي .)9 كنيم (تصوير

كـه ايـن خورنـد  يمـ دارد و تمام جزييات در كليت شكل شمسه پيوند 
همان كثرت در وحدت انديشه ابن عربي را در پي دارد.

توجه به كنز مخفي•
در حقيقـت همـان چيـزي اسـت كـه ميرمستقيغخلق معاني پنهان و 

ن هستند. نقش شمسه دررقم زدن آ دنبال بهنقوش تجريدي اسالمي 
و شـروع همـه خطـوط و مبـدأ اتحاد مركزي و اشارت به نقطه اصل و 

اشـكال از يـك اصــل وجـودي بـه حقيقــت معنـي وجـود خداونــدي
كنز مخفي كه همان گنج پنهان و خداونـد متعـال اسـت در .پردازد يم

نمادين در مركز دايـره متحـدالمركز اهللا را نمايـان صورت بهاين نقش 
نهان در پـس صورت به. خداوندي كه مبدأ تمام هستي است و سازد يم

نمايان خواهد شد، اگر كه انسان با چشم دل به آن بنگـرد. يا دهيپدهر 
در انديشه ابن عربي پرداختن به رمزگان و علم اعداد براي خلق معـاني

يربنايز يريگ شكلپنهان اهميت دارد كه استفاده از همين اعداد را در 
) همچنـين اسـتفاده از اعـداد10مسه نيز شاهد هستيم (تصويرنقش ش

ستفاده از كنز مخفي و راز پنهـان ا تواند يمپنج، هشت، دوازده و... خود 
اعداد را در نقش شمسه همراه داشته باشد.

شـده  ارائهصورت گرفته و نتايج  يها ليتحلبر اساس مشاهدات و 
گفت انديشه عرفاني ابن عربي در قرن هفتم با نقـوش هنـري توان يم
نقوشي كه معاني تجريدي و نهفته دارند ماننـد نقـش شمسـه ژهيو بهو 

دارند. با توجـه بـه تحليـل ظـاهر و معـاني رگذاريتأثمتقابل و  يا رابطه
تـوان  يمـ باطني نقش شمسه بر اساس مباني نظري انديشه ابن عربي 

ه عرفاني و نماديني در جامعـه بـر فرهنـگ وگفت حضور چنين انديش
گذاشته و موارد تداخل عمل و نظر را در نقوش هنر اسـالمي ريتأثهنر 

.)1(جدول  مشاهده نمود توان يم

گيري نتيجه

كـه هنر اسـالمي  يها جلوهيكي از زيباترين  عنوان به »نقش شمسه«
ي هنـري چـونهـا  شـاخه در انواع  نمود تجلي وحدت در كثرت است

كتابت، نگارگري، معماري بكار رفت. شمسه با ساختار وحـدت گـرايش

كـه شـود  يمـ ي در هنر اسالمي شناخته توجه قابل هيما دست عنوان به
قابليت تقدس بخشي به بسياري از آثـار بـا مضـامين و حقـايقي وراي
جهان مادي را دارا بوده است. اين  نقش عـالوه بـر كـاربرد تزئينـي از
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ورزي ابن عربي در باب نقش شمسه : بررسي قواعد انديشه1جدول
Table 1: Study of Ibn 'Arabi's Rules of Thinking about Shameh motif  

توضيحات تصوير عنوان تحليل شماره تصوير
Image Number

نمونه شمسه طاليي با الجورد
رنگ آبي نمادي از اشارت به آسمان و حقيقت ازلي

است
)41: 1996(نصر، 

Sample of golden shamseh with azure 
Blue is a symbol of reference to heaven and 

eternal truth 

تأويلقاعده  -1
Interpretation or 

explication theorem
1

منع صورتگري و زوال نفس و روي آوردن هنرمندان
مسلمان به نقوش تجريدي همچون شمسه

)52: 1985(بوركهارت، 
Prohibiting portraiture and deterioration of 
self and Muslim artists turning to abstract 

motifs like Shamseh 

قاعده فنا و زوال نفس -2
2 - mortality and 

deterioration of self 
(nafs) theorem 

3

اتصال خيال منفصل بشر به خيال متصل و اعتالي
دقت، هماهنگي و درنهايتروح بشر و خلق آثاري 

نظم
).43: 2016(نجارپور جباري، 

Connecting the human imagination to the 
Non-Delimited Imagination and enhancing 

the human soul and creating works of 
ultimate accuracy, harmony and order 

قاعده خيال منفصل و -3
خيال متصل

3 – Delimited and 
Non-Delimited 

Imagination theorem  

4

هنرمند با تمام ابزارهاي در اختيار از علم رياضيات و
نديآفر يمهندسه تا تكنيك و رنگ و متريال نقشي را 

كه شايستگي اتصال به اعيان ثابته و علم الهي را
.داشته باشد

  )185: 2011(نصر وكريچلو، 
The artist, with all the tools at his disposal, 

from mathematics and geometry to 
technique, color and material, creates a motif 
that deserves to be linked to the fixed entities 

and the divine wisdom. 

توجه به اعيان ثابته -4
4 - fixed entities 

theorem 

6  

نقوش متداخل شمسه بندي تركيبوحدت عناصر در 
)93همان: (

Unity of elements in the composition of 
overlapping motifs 

قاعده وحدت وجود -5
5 - wahdat al-wujud 

(the Oneness of Being 
or the Unity of 

Existence) theorem 

7  
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جزييات نقش شمسه در عين كثرت در كل يك
زند ميوحدت را رقم 

)131(همان: 
The details of Shamseh motif, while at the 

same time a plurality, constitute a unity 

قاعده كثرت در وحدت -6
6 - plurality in unity 

theorem 

9

از شمسه شش و دوازده پر هايي نمونه
)103(همان: 

Examples of six and twelve petal Shamseh 
motif 

قاعده كنز مخفي -7
7 - Hidden Treasure

10

بـا مفـاهيم ارتبـاط  يببوده است كه  مند بهرهمفهومي متعالي و باورمدار 
عرفاني مستتر در آن نيست.

بـر اسـاس تـوان  يمـ چگونـه  « اصلي پـژوهش  سؤالبا توجه به 
عرفان نظري ابن عربي اصولي را مستخرج و به تحليل نقـش شمسـه

در مقالـه ايـن اسـتنتاج قرارگرفتـه از مطالب مورد تحليـل  » پرداخت؟
حاصل آمد كه با مطالعه و تحليل كيفـي انديشـه عرفـاني ابـن عربـي

) توجه بـه وحـدت3) اعيان ثابته، 2، ليتأو) 1اين هفت اصل،  توان يم
) خيال منفصل و متصل و6) كنز مخفي، 5) وحدت در كثرت، 4وجود، 

، را هم در شكل و هـم در محتـواي نقـش) توجه به فنا و زوال نفس7
تقارن اين مفاهيم بـا نقـش شده انجامي ها ليتحلشمسه تعميم داد. در 

ي قرار گرفت.موردبررس ليتفص بهشمسه 
بر اساس مستندات پژوهش، مقاله حاضر اين فرضيه را بـه اثبـات

اولـين سـاختار عنـوان  بـه رساند كه  اصول تفكر و عرفان ابـن عربـي   
رگذاريتأثمكتوب در عرفان نظري بر هنر اسالمي و نقوش برآمده از آن 

چون ساختار نظـم ييها يژگيورسد شمسه با دارا بودن  بود. به نظر مي
ـ خ وار ياضيرگرا و هارموني  كمـال وضـوح، رعايـت اصـل، كننـده  رهي

قابل تطبيق با مفاهيم عرفـاني انديشـه ابـن عربـي چـون معنويت نور
ـ ازا ييهـا  پـژوهش وحدت وجود و كثرت در وحـدت اسـت.    دسـت  ني

هنرمندان دوره اسالمي و بازتاب سرشت و ي شهياندسير تطور  تواند يم
را در فرهنگ و هنر اسالمي آشكار نمايند. نظران صاحباصالت انديشه 

ها نوشت پي
. او در آثارش نام خود را چنين نگاشته است: محي الدين ابو عبـداهللا محمـد1

 ,Uludag, 2008بن علي بن محمد بن العربي الحاتم الطـايي االندلسـي (  

p.6.(  
عرفان اسالمي پيش از وي بيشتر عرفان عملي و نوعي زهد و بي اعتنايي. 2

نظري و عرفان حب و عرفان به زندگاني دنيايي بود، اما عرفان ابن عربي
گذار عرفان نظري در اسالم به اصطالح عشق است. او به راستي بنيان

عرفان نظري است و اصل االصول عرفانش عشق و وحدت وجود است.
درباره وجود شناسي و معرفت شناسي است و عرفان عملي به مراحل سير

و سلوك عارف مي پردازد.
دارد اشاره به ذات الهـي   كه  احـديت است كنايه از »هو«. به تعبير ابن عربي 3

هـاي باطن هرموجـودي اسـت و لـذا در نــسبت     »هو« خـود  حقيقت  در و
كــه  ذات مـطلق اسـت »هو« .پس شود مـي  گفته »احد  اللّه هو قل« الهـي
هابـا افــكار خــود قـادر بـه درك او نيسـتند       ها با بينايي خود و عقـل  ديده

)Shajari, 2011, p.66 .(  
.كنز مخفي كه همان گنج پنهان و خداوند متعال است. 4
اند و به مصـداق . در بسياري تفاسير آن را همتاي خورشيد و نور الهي دانسته5

گيرند. آيه اهللا و نور السماوات و االرض مي
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