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 چكيده

هاي هفتم تا يازدهم ق به شكلي است كه بر ذهن و رفتار مردم  نفوذ عرفان شيعي در جامعة ايران در سده
چگونگي ظهور هنر . هاي مختلف، از جمله هنر، نتايج عملي به همراه داشته است ته و در حوزهتأثير گذاش

در اين پژوهش سعي . اي از حصول نتايج عملي مباني فكري عرفان شيعي باشد تواند نشانه خاتم مربع مي
صحت فرضية  گيري از مشاهدات عيني و استداللي، اي و تاريخي و بهره شده، با شيوة مطالعة كتابخانه
گيري و ظهور هنر  اي از عرفان شيعي را با شكل اي كه بلوغ و شيوع شيوه مطروحه ارزيابي شود؛ فرضيه

يا عرفان » ال«هاي اخالقي با عنوان عرفان  رسد تأثير يكي از اين روش نظر مي به. داند خاتم مربع مرتبط مي
دربارة خاتم مربع و پيدايش . مربع شده باشدتواند موجب پيدايش شيوة خاتم  بر تزئينات چوبي مي» نفي«

كند و نتايج پژوهش را درخور  هاي تاريخي از وجود اين امكان حمايت مي نقشي تا اين حد مقدس نشانه
 .سازد  تأمل مي

 .عرفاني صفوي، هنر شيعي، هنر مربع، هنر خاتم :هاي كليدي واژه
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 و طرح مسأله مقدمه
هاي عرفاني در جامعة ايران ضرورت توجه دقيق بـه نـوع و    آموزهگي مفاهيم و عمق نفوذ  گسترد

دهد، زيـرا ايـن    شيوة تأثير مباني فكري شيعي در عملكرد روزمره و مادي ايرانيان را افزايش مي
هاي سنّتي و ديني، قابليت بسط و توسعه در همة اركان زندگي  مفاهيم، به دليل تبعيت از آموزه

شيعه را آبشخور هنرمندان و هنر اسالمي بدانيم و هنر اسالمي را زبان اگر مباني فكري . را دارند
گوياي اعتقادات شـيعه در قـرون متمـادي قلمـداد كنـيم، اهميـت رهيافـت علمـي بـه ريشـة           

يـابي بـه حقـايق و     تواند موجب رفع ابهامات و دسـت  گيري هر يك از هنرهاي اسالمي مي شكل
اگرچه تا قبل از حكومت صـفويان در ايـران مـذهب    . تعابير عميق آييني و تاريخي هر هنر شود

شيعه به عنوان مذهب رسمي در ايران اعالم نشده بود، تمايالت شيعي و طيف وسـيع شـيعيان   
هاي فكري و فرهنگي پيش از دوران صـفويه   گيري جريان در ايران از جمله عوامل مؤثر در شكل

تيموري بيانگر ارتباط مستقيم هنـر و   هاي فرهنگي و عاليق شخصي حاكمان برنامه«. بوده است
دهنـدة   دادند كـه نشـان   ايشان آثار هنري با مضامين شيعي را سفارش مي. ايدئولوژي بوده است

وجود آوردند و در نهايـت،   هايي را به عالقه و ارادتشان به مذهب شيعه بود و به اين وسيله رقابت
» گـذاري كردنـد   ق جهـان اسـالم پايـه   استانداردهاي جديدي را در زمينة هنرهاي بصري در شر

هاي تصوف، همسو با مذهب تشيع،  هاي عرفاني و شاخه پيدايش فرقه). 196: 1384فر،  شايسته(
هـاي    كه از سدة سوم ق همواره روندي رو به گسترش در ايران داشته، توجه مـردم را بـه جنبـه   

زي مردم براي پـذيرش تشـيع   سا ها نقش كليدي در آماده اين فرقه«. كند عبادي اسالم جلب مي
فـر،   شايسـته (» هاي روحاني و معنوي مذهب داشتند تحت حاكميت صفويه از راه تأكيد بر جنبه

با روي كار آمدن صفويان راه گسترش نفوذ تفكرات عرفاني در جامعة ايران هموار ). 196: 1384
قـدرت  «. رسيد آن زمان شد و نمود خارجي و ظاهري آن به حداكثر خود از آغاز تاريخ اسالم تا 

ايران را از نفوذ اميران محلي نجات داد و تكيه بر مذهب تشـيع آن را از قلمـرو    سياسي صفويانْ
در اين بين، تأثير جانبي عرفـان، كـه از   ). 29: 1389داري،  تميم(» امپراتور عثماني جدا ساخت

تاوردهاي عيني خـويش را،  رنگ، پا به عرصة وجود نهاده بود دس زمان ظهور تشيع، به شكلي كم
هاي رفتاري شـكل گرفتـه بـود، بـه طـور فراگيـر در        ها در قالب آثار هنري و شيوه كه طي سده

هـاي عميقـي بـه مباحـث      رسد هنرمندان اين عصر، كه گـرايش  نظر مي به. اختيار عموم قرار داد
. هنر خـويش وارد كننـد  اند تا برخي از تعابير عرفاني را در  اند، سعي كرده عرفاني و تشيع داشته

مانـده از   شايد يكي از اين موارد هنر خاتم مربع باشد كه مباني تكنيكيِ پيدايش آن در آثار باقي
اين هنر، با ايجاد نقشي نمادين و زيبا، برگرفته از عرفـان  . سدة هشتم قمري قابل مشاهده است

ظهور آن بـه عنـوان يـك    اما، زمان دقيق . كند ، هويت و شخصيت هنري خويش را پيدا مي»ال«
در اين راستا، هـدف اصـلي   . شود روش مستقل با نقوشي معنادار به پس از اين تاريخ مربوط مي
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چـرا ايـن هنـر در    «و » خاتم مربع چگونه به وجود آمـده اسـت؟  «مقاله پاسخ به سؤاالتي مانند 
2Fنقش مورد(نخستين ظهور خود از نقشي خاص 

 . بوده است» استفاده كرده است؟) 1
ر صورت صحت اين فرضيه، شايد بتوان هنر خاتم مربع را نمـود عينـيِ هنـري ناميـد كـه      د

هـايي از اصـالت و    مايـه  اي عرفاني است كه رنگ نتيجة عملي تفكري مذهبي و فراتر از آن شيوه
 .تقدس را در خود جاي داده است؛ هنري عرفاني و مقدس

 پيشينة تحقيق
ي ايران منابع چندي به زبان فارسي وجود دارد كه برخي در خصوص ارتباط عرفان و هنرهاي سنّت

اما، يكـي از بهتـرين منـابع ايـن پـژوهش مطالعـة خزائـي        . ها داراي مطالب ارزشمندي است از آن
اسـت كـه در آن مفـاهيم    » موضوعات و مفاهيم نمادين در هنر طراحي ايرانـي «با عنوان ) 1387(

و نقـوش  » ال«اشارات بسيار ارزشمندي به عرفـان   طراحي در هنرهاي سنّتي ايراني بررسي شده و
مدخلي بر رمزشناسي با عنوان ) 1386(كتاب ستاري . شده از آن در نگارگري و تذهيب دارد گرفته
ها، بايد بـه كتـاب    عالوه بر اين. هاي عرفان و نمود آن در هنر دارد نيز نگاهي عميق به نشانه عرفاني

، دربارة تجسم عرفـان در هنـر و   )1386(زاده  ، اثر معمارميتصوير و تجسم عرفان در هنرهاي اسال
، دربارة هنر دوران تيموري اشاره كرد كـه مجموعـاً پيشـينة    )1389(، از كاوسي تيغ و تنبوركتاب 

اما، در زمينة هنر شيعي مربوط به دوران تيمـوري  . اند خوبي را براي اين مطالعة حاضر فراهم كرده
نگـاري تيموريـان و    هنـر شـيعي در نگـارگري و كتيبـه    عنوان عناصـر   با) 1384(فر  كتاب شايسته

در زمينـة  . آيـد  شمار مـي  منبع قابل استنادي است كه جزو پيشينة باارزش اين مطالعه به صفويان
هاي خارجي مرتبط با عرفان بيشتر منابع معتبر به زبان فارسي ترجمـه شـده و در اختيـار     پيشينه

هنـر و معنويـت   بـا نـام   ) 1375(توان به كتاب نصـر   ، از آن جمله ميمندان قرار گرفته است عالقه
جز مواردي معدود، به رابطة مسـتقيم عرفـان    نشده، به اما، از آثار خارجي ترجمه. اشاره كرد اسالمي

از معدود آثاري كه در حاشية پرداخـت بـه عرفـان    . و تأثيرات عملي آن بر هنر پرداخته نشده است
3Fصـوفي نيـز پرداختـه كتـاب     به بازتاب آثار هنري

4F، نوشـتة بختيـار  2

در مجمـوع،  . اسـت ) 1976( 3
ترين رويكرد پژوهشي نسبت به اين موضوع مربوط به ايرانيان بوده و شايد دليـل آن وجـود    پررنگ
اما، شايد، به دليل انزواي نسـبي  . هاي فرهنگي عرفان و هنر در ايران باشد هاي تاريخي و مايه ريشه

هـاي حـاكم در    بعي دال بر وجود ارتباط بين اين رشتة هنري با عقايد و انديشههنر خاتم مربع، من
كنـد بـا بررسـي و تطبيـق      اين مطالعه سعي مـي . دست نيامد زمان ظهور و شكوفايي خاتم مربع به

هاي فكري محـرك جهـت    هاي مذهبي، عرفاني، و هنري در بازة زماني محدود ريشه نمادها و نشانه
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را مطالعه و رابطة ميان اين موارد را بررسي كند؛ ايـن امـر وجـه تمـايز ايـن       ظهور هنر خاتم مربع
 .آيد شمار مي مطالعه از تحقيقات پيشين به

 روش تحقيق
هاي حوزة دين و هنر اسالمي نيازمند روشي است كه بر مبناي اصـول اوليـة ديـن و هنـر      پژوهش

. بيني و در آن لحاظ شـود  مطالعات پيشاسالمي شكل گرفته باشد تا نيازها و ملزومات اين قسم از 
گشـايي   هاي غربي اگرچه در برخي موارد بـه گـره   هاي ملهم از شيوه رويكردهاي نظري و چارچوب

گوي نيازهاي پژوهشـگر حـوزة هنـر اسـالمي      كنند، به طور كامل پاسخ مسائل پژوهشي كمكي مي
بر هنر به عنوان چـارچوب مفهـومي    از اين رو، در اين مطالعه سعي شده تا از تأثير عرفان. نيستند

هـاي غربـي    مستقلي استفاده شود كه شايد در صورت بسط پژوهش نقاط مشتركي با برخي شـيوه 
در ايـن  . گرايانـة هنـر داشـته باشـد     شناسي، هرمنوتيك، پديدارشناسي، و نقد سـنت  همچون نشانه

ر گرفتـه و سـپس مفـاهيم    هاي تاريخي آن قرا پژوهش نيز زمينه و مبناي تحقيق بر عرفان و ريشه
بـا ايـن حـال،    . ايجادشده توسط عرفان در هنر نيز دنبال شده تا نتيجة پژوهش درخور تأمل باشـد 

يابي به سرمنزل مقصود همت بلند ديگر پژوهشـگران را   بديهي است كه حركت در اين راه تا دست
حقيـق را در زمـرة   تـوان ايـن ت     هـاي رايـج پـژوهش مـي     بندي شيوه در چارچوب. كند نيز طلب مي

 .تحقيقات كيفي قلمداد كرد
) اي كتابخانـه (و اسـنادي  ) عينـي (ها در اين پژوهش به شـيوة ميـداني    روش گردآوري داده

يابي به اطالعات با دشواري در ميزان دسترسـي مواجـه اسـت، امـا در      است؛ در روش اول دست
در روش دوم از . كنـد  اهم مـي گيري منطقي را براي پژوهشگر فـر  عوض با دقت باال امكان نتيجه

تـر از   هـا بسـيار سـاده    شود و نحوة دسترسي بـه آن  برداري مي شدة موجود بهره اطالعات پااليش
همچنين، نتايج حاصل در اين تحقيق بر اساس مطالعة دقيق منابع موجـود  . شيوة مشاهده است

ـ  برداري ديجيتال از آن و فيش هـاي عينـي موجـود و     هها و مقايسة جزء به جزء اطالعات با نمون
 .دست آمده است بازآفريني نحوة كار در كارگاه و توليد نمونة عيني به

 »هنر مقدس«در باب 
بهترين راه براي شناخت امر قدسي آشنايي با بينش سنّتي نسبت به هستي و جهان است، زيـرا  

نگرش هنوز هم بشر در طول اعصار همواره خود را بر مبناي بينش سنّتي نگريسته و اين نوع از 
آن دسته از اموري است كه » سنّت«البته، منظور از . در بسياري از كشورهاي خاوري وجود دارد

كند و در زبـان فارسـي و عربـي از آن بـه      مبناي روحاني و متافيزيكي دارد و از آسمان نزول مي
دهـد   ن مـي اين برداشت نشـا . ها و رسوم متداول در يك جامعه شود و نه عادت تعبير مي» دين«

هـاي   گذار و گردانندة تمدني است كه در آن همـة جنبـه   كه سنّت، در معناي حقيقي خود، پايه
پختن، اصول خاصي را دنبال  كردن يا سياست و اقتصاد و حتي شيوة نان زندگي، همچون عبادت
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ايـن چنـين اسـت كـه     . گيرنـد  كنند كه آن اصول به نحوي از منبع الهي وحي سرچشمه مي مي
ناپذيري، يكسان نيز نيستند، زيرا  يابد، ولي اين دو، در عين تفكيك راه مي» سنّت«به » قداست«

سنّت بيانگر بخشي از تجليات تمدن خويش است كـه مبـاني روحـاني تمـدن سـنّتي را نشـان       
رود، فقط تجليـاتي را   كار مي كه در توضيح هنر به خصوص زماني  ، به»قدسي«ولي واژة . دهد مي

. كه سنّتي باشد و مستقيماً بازگوكنندة مباني روحـاني و متـافيزيكي آن نيـز باشـد    مد نظر دارد 
كنـد كـه در    بدين شكل، هنر قدسي ارتباطي عميق با اعمال مذهبي و رمزآلودگي آن پيـدا مـي  

اين سنّت، كـه همـة   . روحاني نيز برخوردار است) سمبوليسم(كنار مفاهيم ديني از نمادپردازي 
آورد كه در جامعة هنري خلق شود  وجود مي كند، اين امكان را به احاطه ميهاي زندگي را  جنبه

اين امر جداي از هنر مذهبي است كـه فقـط   . بودن، زميني و دنيوي نيز باشد كه، در عين سنّتي
هر دوي اين دو دسته، يعنـي هنـر   . موضوع ديني دارد و صور و شيوة اجراي آن غيرسنّتي است

اند، زيرا هنر مقدس در هيچ يـك از تجليـات خـود      از هنر مقدس وتسنّتي و هنر مذهبي، متفا
اي از نور آسماني اسـت كـه    در واقع، هنر قدسي بارقه. )Nasr, 1976(هرگز حالتي دنيوي ندارد 

از اين رو، موهبتي آسـماني بـراي انسـاني    . در زمانة ظلمت براي حفظ تجلي الهي ضروري است
 .برد سر مي مادي بههاي  است كه در احاطة صور و قالب
بندي جديد آن به دو گروه سـنّتي و مـدرن و ابـداع واژة مبهمـي      هنر نيز تا پيش از تقسيم

شـد اطـالق    به همـة آنچـه بـه نحـوي شايسـته و كـاربردي سـاخته مـي        » هنرهاي زيبا«چون 
و » سـاختن «معنـاي  » آرس«راستا با ريشة التين خود  نيز هم» آرت«گرديد، زيرا حتي واژة  مي

هاي زندگي انسـان   چنيني هرگز از جنبه از اين رو، هنري اين. را به همراه دارد» وجودآوردن به«
هاي مدرن، واالتـرين   تا پيش از قضاوت. آمده است شمار مي مجزا نبوده و همواره بخشي از آن به

دادن روح تا تبديل به يـك   بود كه معني آن به زبان ساده صيقل» شدن قديس«هنرهاي زندگي 
هاي معنويـت پيونـدي    از اين رو، هنر با جنبه. ثر هنري بود كه درخور تجلي مقام الوهيت باشدا

در  »هـونر «در زبان فارسي نيز در ريشة باسـتاني خـود   » هنر«از طرفي، واژة . بسيار عميق دارد
مرد يـا   و به نيك آمده است 50، هات 8و ديگري در بند  43، هات 5بند  ،ها در بخش گات اوستا

كند كه گويا بر اثر استغراق در حكمت عملي به مرحلـة فرزانگـي رسـيده     مردي اشاره مي اضلف
 .است

در باالترين مرتبه » شدن قديس«از اين رو، شايد بتوان گفت كه در ايران باستان نيز اهميت 
شـمار   از هنر قرار داشته و ساير هنرها ابزار يا تقليـدي از عمـل بـراي صـيقل و جـالي روح بـه      

بدين شكل، ارتباط ميان فن و هنر، كه همواره در كنار هم و گاه مترادف يكـديگر  . رفته است مي
 .دار و عميق خواهد بود گيرند، ارتباطي معنا مورد استفاده قرار مي
هـا و كارهـايي    ترين بخش از هنر سنّتي است و بيانگر آن دسته از خالقيـت  هنر مقدس مهم

در ايـن ميـان، تـداوم حيـات     . ك ديني و روحاني ارتباط دارداست كه مستقيماً با رمزها و مناس
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آورد كه حتي  وجود مي خورد، اما پيوندي به هنر مقدس به تداوم حيات دين در جامعه پيوند مي
 .با زوال ساختار جامعة سنّتي نيز بر هم نخواهد خورد

. شـود  تر مـي  شكارتر و آ پس از قرون اولية اسالمي در ايران، ارتباط ميان هنر و مذهب عميق
انـد كـه بـه دليـل      كـرده  ها يا صنوف مربوطه تبعيت مـي  نامه اغلب هنر صنعتگران از آداب فتوت

. هـاي معنويـت در ارتبـاط هسـتند     با سرچشـمه ) ع(نزديكي با عرفا و ارادت به امير مؤمنان علي
وليسـم  شد كـه، در نهايـت، مبنـاي سمب    هاي متافيزيكي مي همين ارتباط باعث فراگيري نظريه

 .آورد خاص هنر اسالمي و هنر سنّتي حقيقي يا هنر مقدس را فراهم مي
ترين بخـش هنـر    گذارد و باارزش چنين است كه عرفان به صورت عملي بر هنر تأثير مي اين

اين امر، كه در قـرون گذشـته امـري بـديهي و     . كند گذاري مي سنّتي، يعني هنر مقدس، را پايه
ده است، متأسفانه، در سدة اخيـر، بـه دليـل جداشـدن جامعـه از      هميشگي در روند خلق اثر بو

نكتة ديگر اينكه در بحث پـژوهش نيـز   . تجربة زيستة سنّتي، به حداقل موارد خود رسيده است
گوي نياز جامعة علمي كشـور بـه آفـرينش     اند تا پاسخ شده تا كنون قادر نبوده هاي انجام فعاليت

در اين پـژوهش  . دل و قابل استنادي در اين زمينه باشندپردازي مست چهارچوب فكري يا نظريه
هاي تاريخي آن قرار گرفته و سـپس مفـاهيم    نيز اگرچه زمينه و مبناي تحقيق بر عرفان و ريشه

ايجادشده توسط عرفان در هنر نيز دنبال گشته تا نتيجة پژوهش درخور تأمـل باشـد، گـواه آن    
 .كند  ژوهشگران را نيز طلب مياست كه حركت در اين راه همت بلند ديگر پ

 عرفان و تصوف
. و اختالفات و افتراقات اين دو بسيار است» تصوف«و » عرفان«وگو و نظر پيرامون دو واژة  گفت
انـد و برخـي ديگـر يكـي را بـر ديگـري رجحـان         نظران اين دو را يكي انگاشته اي از صاحب عده
م، الاقل در قرن اول هجري، گروهـي بـه   در صدر اسال«آنچه مسلّم است اين است كه . دهند مي

نام صـوفي در قـرن دوم هجـري پيـدا     . نام عارف يا صوفي در ميان مسلمين وجود نداشته است
م اين است كه اصطالح عارف در قرن سوم بـه بعـد شـيوع پيـدا كـرده      قدر مسلّ«و » شده است

 ةت اين اسـت كـه واژ  نظر غالبي كه در اين زمينه مطرح اس ،اما ).100: 1375مطهري، (» است
شده  دوم قرن دوم هجري قمري رايج بوده و به يك گروه گفته مي ةاز نيم »تصوف«و  »عرفان«

برخـي ايـن   . درستي روشن نيست كه اين يكپارچگي چگونه بـر هـم خـورده اسـت     اما، به .است
ظ داننـد كـه باعـث شـد تـا لفـ       جدايي را بر اثر فشار بر صوفيان در قرون دوم و سوم هجري مي

بنـا بـه دو    اما،).  البته تا اينجا هنوز هر دو يكي هستند(شود » صوفي«جايگزين كلمة » عارف«
يا در قـرن دهـم بـا ظهـور      ،گذار عرفان نظري بنيان ،بن عربيادر قرن هفتم با ظهور ديگر، قول 

و ورود علماي شـيعه بـه ايـن عرصـه ايـن دو واژه       ،شدن مذهب شيعه در ايران صفويه و رسمي
 .اند دريج از يكديگر جدا شدهت به
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اى  ويـژه  ةدر لغت به معناى شناخت و شناسايى است و در اصطالح روش و طريقـ  ‘عرفان’«
يابى به حقايق هستى و پيوند ارتباط انسان با حقيقت بر شـهود،   است كه براى شناسايى و دست

از طريـق اسـتدالل و    كند و نيل به اين مرتبه را نـه  و وصول و اتحاد با حقيقت تكيه مى ،اشراق
تـام بـه    هبلكه از راه تهذيب نفس و قطع عالقه از دنيا و تعلق به امور دنيوى و توج ،برهان و فكر

گـاه   به بيان ديگر، تكيـه . داند مى امور روحانى و معنوى و در رأس همه به مبدأ و حقيقت هستى
بـر آن اعتمـاد و بـه آن    جويـد و   از دانش شهودى مدد مى ،از اين رو .حضورى است ‘علم’عرفان

 5F1».كند استناد مى
شـمرند و معرفـت    را هدف نهـايي خـود برمـي   » توانايي نفس به معرفت حق«پيروان عرفان 

عرفـان عملـى؛   . 1: انـد  معموالً قائل به دو قسـم عرفـان  . دهند  نفس را سرلوحة كار خود قرار مي
هـاى كشـف شـهود     روش عرفان نظـرى؛ يعنـى ضـوابط و   . 2 ؛يعنى سير و سلوك و وصول و فنا

 ).150: 1389تنهايي، (
در . شدن از تعلق به ما سـوى اللّـه و رذايـل نفسـانى     در اصطالح يعنى صافى »تصوف«اما، « 

پوش باشند يا منسـوب   شود كه پشمينه به كسانى اطالق مى: اند گفته »صوفي« ةواژ ةوجه تسمي
باشند و يا  ‘سوف’منسوب به حكمت به اصحاب صفه باشند يا برخوردار از صفاى باطنى باشند يا

 ).64 ـ  59: 1381، يثربي( »...
فرهنگـى و علمـى    ةعرفان بـه جنبـ  «از طرفي، استاد شهيد مرتضي مطهري اعتقاد دارد كه 

از ). 186  :1375 مطهري،(» اجتماعى آنان ةگردد و تصوف به جنب اهل شهود و كشف اطالق مى
 .شناسند را بخش عملي اين علم مي برخي عرفان را بخش نظري و تصوفاين رو، 

آنچه در ظاهر شايد بتوان مد نظر قرار داد اين اسـت كـه اعمـال برخـي سـاليق شخصـي و       
هاي سختي بر اعتبـار صـوفيه و پيـروان آن     هاي جديد و بعضي افعال در زمان حاضر لطمه شيوه

صوفيه براي سير و « .زده و اختالف بين عرفان و صوفيه را به حداكثر تاريخي خود رسانده است
هاي جديدي را  وجود آوردند و راه آداب و رسوم خاصي را كه در شريعت وجود نداشت به سلوك

پيوسته به آن افزودند و شرع را كنار گذاشتند تا اينكه به جايي رسيدند كه شـريعت را در يـك   
بـه   ،در نهايـت  ،ور شدند و واجبات را تـرك كردنـد و   طرف ديگر قرار دادند و در محرمات غوطه

اين حالت آخرين حالت تصوف است كه مقـام  . گري و استعمال بنگ و افيون روي آوردند يتكد
هـاي   با اين حال، قضاوت قطعي پيرامـون ريشـه  . )282: 1388طباطبايي، (» شود فنا ناميده مي

نظـران و علمـاي    تفاوت بين عرفان و تصوف از جمله مواردي است كه با اخـتالف نظـر صـاحب   
 .رجسته مواجه بوده و بسط آن از حوصلة اين مطالعه خارج استب

                                                           
 شده توسط سايت پرسمان دانشجويي  آوري  جمع .1

http://porseman.org/q/show.aspx?id=134080 

http://porseman.org/q/show.aspx?id=134080
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 »ال«تاريخچة مختصر عرفان 
هاي عبادت و عالقة پيروان آن به ائمة اطهار موجب شده تـا   نگرش خاص مذهب شيعه به جنبه

هاي مختلفي از عبادت اسالمي با عنـوان عرفـان و تصـوف     هاي نخست اسالمي شيوه بعد از سده
شايد به دليل استقبال گسـتردة ايرانيـان از مـذهب شـيعه و تجمـع      . وجود آيد هدر اين مذهب ب

هاي عرفان و تصوف   هاي متمادي در اين سرزمين بتوان بيشترين سرشاخه شيعيان در طي سده
 .را نيز در اين حدود ردگيري كرد

نقش عرفان، به منزلة شيوة خاصـي در نگـرش بـه جهـان هسـتي، تـأثيرات عميـق و قابـل         
ترين وجه تمـايز ظـاهري    ها دارد كه مبين مهم اي در بين طرفداران و پيروان اين شيوه هدهمشا

پوشي، قناعت، و دوري از  گي، ساده نمود صفاتي همچون افتاد. عرفا و صوفيان با ساير مردم است
و رسد كه با باالگرفتن موج تفكـرات عارفانـه    اما به نظر مي. امور دنيوي از جملة اين وجوه است

هاي صوفيانه در اجتماع ايران برخي از تعابير موجود در اين نـوع نگـرش پـا را از عـوالم      انديشه
ورود تعابير فكري بـه عـالم   . اند اخالق و مجالس درس و تفكر فراتر نهاده و وارد جهان ماده شده

كـرات در  ماده و بروز تأثير عيني در اجتماع گواه قدرت نفوذ و ميزان استقبال عمومي از ايـن تف 
گيـري و   عصر بـا شـكل   توان در عالم هنرهاي سنّتيِ هم مدخل اين امر را مي. سطح جامعه است

هـا و نمادهـاي عرفـاني و     نمود ظاهري برخي از سمبل. وجو كرد گسترش عرفان در ايران جست
آوردهاي ظهور ايـن جريـان    گيري بار معنايي و اعتقادي پيرامون آثار هنري از جمله دست شكل
ي در هنر است كه حتي بدون اشارة مستقيم به صورت ظـاهري خاصـي بـر معنـاي عميـق      فكر

راسـتا بـا    غناي فرهنگي واال و هم ثمرة ورود اين معاني به عوالم هنرْ. كند عرفاني داللت پيدا مي
هـاي   هاي پيشين ساية حمايتي خود را همواره بر سرشـاخه  تعابير اسالمي است كه در طي سده

 .سنّتي حفظ كرده استمختلف هنرهاي 
رغم گستردگي طيف استفاده، مـورِد توجـه و     هايي كه نقوش مرتبط با آن، به يكي از انديشه

اگرچه شـايد  . است» ال«يا عرفان » نفي«بررسي موشكافانه قرار نگرفته تعابير منتسب به عرفان 
لـف المـألوف   عطـف اال نتوان زمان دقيقي براي پيدايش و گسترش اين تفكر مشخص كرد، كتاب 

ترين منبع موجود است كه مسـتقيم بـه ايـن نـوع      ، از ابوالحسن ديلمي، جديالي الالم المعطوف
پـس از ايـن   . رسـاند  مـي ) ق 391(تفكر مربوط بوده و سابقة آن را تا سدة چهارم هجري قمري 

ر الهيجـي د . تاريخ، اشارات و جمالتي از ساير عرفا در اين باب قابـل بررسـي و ردگيـري اسـت    
وصول به منزل مراد بـي وسـيلة نفـي و    «: گويد شيخ محمود شبستري مي گلشن رازشرح كتاب 

فرماينـد تـا بـه     مـي  ‘ال اله الّا اهللا’سالك را اول تلقين ذكر گردد؛ فلهذا مرشدانْ اثبات ميسر نمي
قيقـي  اثبـات وحـدت ح   ‘الّا اهللا’جميع اغيار را كه نمودي دارند نفي نمايد و به كلمة  ‘ال’ كلمة 
هايي با آستين بسيار بلند،  دوري از امور دنيوي و پوشيدن لباس). 30: 1387الهيجي، (» فرمايد
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هـاي   به صورتي كه عمالً در دست گرفتن هر چيز دنيوي را نـاممكن سـازد، از جملـه مشخصـه    
 .است» ال«پيروان عرفان 

 :گويد نين ميفريب چ سعدي در سدة هفتم از سر مذمت رياكاري در بين صوفيانِ عوام
 »بايدت آستين دراز  چه مي      برو خواجه كوتاه كن دست آز«

 )84: 1389سعدي، (
الدين محمد حافظ نيز در ابياتي چند به رابطة ميان دست و آستين و ميـل بـه دنيـا     شمس

 :اشاره كرده است
ر با فلك حقه باز كردبنياد مكصوفي نهاد دام و سر حقه باز كرد«   

آستين كوته و دست دراز كرداي دل بيا كه ما به پناه خدا رويم »زانچه    
 )89: 1379حافظ، (

 :يا
»آستينان تا كي درازدستي اي كوتهپرهيز پيما، حافظ قرابه صوفي پياله«   

 )280: 1379حافظ، (
 :يا

»آستينان بين درازدستي اين كوتهها دارندبه زير دلق ملمع كمند«   
 )260: 1379حافظ، (

 در كتابت» ال«تأثير عرفان 
بيشترين نمود ظاهري پيروان اين انديشه مربوط به اسـتفادة خالقانـه از شـكل و صـورت ظـاهري      

اهي بـه صـورت   ايـن نمـود گـ   . هاي مختلف در خلق آثار هنري است ها و نمود در شكل» ال«كلمة 
ها ترسيم شده  و گاهي به صورتي غيرعلني در تزئينـات معمـاري و محصـوالت     مستقيم در نقاشي

هاي شمسة دورة تيمـوري، كـه اكنـون در مرقـع      در يكي از طرح«. صنايع دستي ظاهر شده است
اي  بـه خـط كـوفي تزئينـي داخـل شمسـه       ‘ال’شود، كلمة اري مي د دتيس كتابخانة ملي برلين نگه

» شـود  پر، كه آن هم در داخل شمسة تزئيني ديگري به شيوة چيني ترسيم شده، ديـده مـي   شش
 ).1تصوير ) (28: 1387خزائي، (

 
 
 
 
 
 

 )29: 1387خزائي، (در ميان شمسه، مكتب هرات، سدة نهم ق » ال«كلمة . 1تصوير 



 1394، بهار و تابستان 1 شمارة ،7دورة  جامعه شناسي هنر و ادبيات،

        10 
 

كتابخانة  ق در 813المنجمين، كه در سال  در دو صفحة اول كتاب روضة ‘ال’ نقش تزئيني«
اكنـون در كتابخانـة    ايـن نسـخه هـم   . اسكندر، سلطان شيراز، مصور شده، قابـل مشـاهده اسـت   

در اين دو صفحه به صورت مثبـت و منفـي و بـه     ‘ال’نقش . شود داري مي دانشگاه استامبول نگه
هنرمند در اين كتاب بـه جـاي نقـش مرسـوم شمسـه، كـه داراي       . شيوة تذهيب كار شده است

تصـوير  ) (30: 1387خزائي، (» بهره جسته است ‘ال’ين است، از تكرار شكل تزئيني مفهوم نماد
 .شود شناخته مي» مورد مداخل«همين طرح در هنر خاتم مربع با عنوان ). 2
 

 

ر شده در كتابخانة اسكندر، سلطان ق مصو 813، المنجمين روضةدر دو صفحة اول كتاب ‘ال’نقش تزئيني . 2تصوير 
 )30: 1387خزائي، (انة دانشگاه استامبول شيراز، كتابخ

ها و اعتقادات شيعي ريشه دارد، برخـي از نمودهـا و    منشأ تعاليم عرفاني در آموزهاز آنجا كه 
ها آستين  در تعدادي از طراحي«. شود رفته به نمادهاي تشيع بدل مي نمادهاي اين تفكرات رفته

آسـتين بلنـد جامـه نشـان و     . ها را پوشانده اسـت  كه دست اند لباس را چنان بلند طراحي كرده
روي هـم قـراردادن   ). 30: 1387خزائـي،  (» از دنيا بـوده اسـت   ‘ آز دست’كردن نمودي از كوتاه

. باشـد » ال«گر كلمـة   شود تا دنبالة بلند آستين تداعي ها در محضر استاد يا مراد باعث مي دست
حالـت دسـتان و    3ي ايراني وجود دارد، مـثالً در تصـوير   هاي زيادي از اين بازتاب در نقاش نمونه

 .است» ال«كنندة كلمة  آستين فرد سمت راست دقيقاً تداعي
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 )59: 1384ولش،  كري) (بخشي از اثر(زاده  رسوايي در مسجد، ديوان حافظ، اثر شيخ. 3تصوير 
 

) هوتن(طهماسبي  شاهنامةشيعه از  فرد اين تصوير مربوط به نگارة كشتي اما نمونة منحصربه
را در كنـار هـم ترسـيم    ) ع(و حضرت علي) ص(ترين بخش اثر حضرت محمد است كه در اصلي

هاي هر دو بزرگوار به حدي بلند است كه دستان مباركشان را  در اين تصوير آستين. كرده است
به شكلي است كه  ،»ال«، طبق شيوة مرسوم در عرفان )ع(پوشانده است، اما آستين حضرت علي

رسد كـه نقـاش    نظر مي به. وجود آورده است را به» ال«ها بر روي يكديگر كلمة  با قراردادن دست
 ).4تصوير (هاي اين تفكر را به امام اول شيعيان نسبت دهد  سعي داشته با اين حركت ريشه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ق، نيويورك، موزة هنر متروپوليتن،  937، قزوين، )هوتن(طهماسب  شاه شاهنامةكشتي شيعه، . 4تصوير 
 )149: 1384فر،   شايسته) (بخشي از اثر(
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هـاي   بـه شـكل انتزاعـي در گونـه    » ال«، از كلمـة  »نفي«رسد، پس از رواج عرفان  نظر مي به
مختلف هنري در كتابت قرآن، تزئين اماكن مذهبي، و نقاشي ايراني بـه زيبـاترين وجـه ممكـن     

دي ظاهري كلمه و همچنين اجراي قرينة آن از مواردي اسـت كـه   بن تركيب. استفاده شده است
اند،  نقوشي كه به اين شكل ايجاد شده. هنرمندان را در استفاده از اين نقش همراهي كرده است

عالوه بر بار معنايي عرفاني، از لطافت و زيبايي خوبي برخوردارنـد كـه در تركيـب بـا فرهنـگ و      
براي هنرمندان اين دوره استفاده از نمادهاي . اند ه بار آوردهمحيط اسالمي نتايج درخور توجي ب

و صـرفاً  ) 176: 1384فر،  شايسته(» اي ديني بوده است هاي مذهبي فريضه نوشتن پيام«ديني و 
 . دهنده نبوده است دادن به خواستة سفارش جنبة توليد اثري هنري يا تن

 »مورد«مباني عرفاني نقش 
در هنر به توليد نوعي نمادپردازي و رمزگونگي منجر شده كه در بطـن  ) 6تصوير (كاربرد اين نقش 

اي قـراردادي نيسـت،    نشـانه ْ رمز«در اينجا نيز . كند خويش به چيزي بيش از يك نقش داللت مي
6Fبلكه مظهر صورت مثالي

شناسـي   خود رمز به حسب قانوني مربـوط بـه معرفـت وجـود و هسـتي      1
7Fهمچنان كه كوماراسوامي. است

سازد، رمز به نوعي عين همـان چيـزي اسـت كـه      اطرنشان ميخ 2
هنـر  ... وانگهي، به همين علـت، رمزپـردازي سـنّتي هرگـز عـاري از زيبـايي نيسـت        . دارد بيان مي

اين رازآلودگي در بطن خـويش پيـامي   ). 8: 1390بوكهارت، (» راستين زيباست، زيرا حقيقي است
تجلـي مطلقيـت در   «كنندة كمال است، زيـرا   متجلي براي مخاطب دارد، زيرا نظمي چنين رازآلود

كمال در توازن اين دو است و . اين دو جنبه جداشدني نيستند. نهايتي در راز نظم است و تجلي بي
و نقـش  ) 62: 1385بينـاي مطلـق،   (» ...بايستي كـه هـر دو جنبـه را داشـته باشـد       كار هنري مي

وده و نظم و راز را در توازني كامـل بـه عـالم هنـر     در خاتم مربع واجد هر دوي اين موارد ب» مورد«
بيان پيچيدة مفهوم كثرت در وحدت و وحدت در كثرت از دو شاخه در ايـن نقـش   . دارد عرضه مي

آيـد؛ و   دست مي يكي به علت شيوة اجرايي نقش كه از تجمع اجزاي كوچك به: قابل ردگيري است
آن . كنـد  اي را براي اثر هنـري فـراهم مـي    شيهديگري با تكيه بر خود نقش كه از تكرار موضوع حا

بخش از ارتباط ظريف و دوسويه ميان وحدت و كثرت، كه به شيوة خاتم مربع مربوط است، فقـط  
يكي از وجوه اين راز است كه منفصل از نقش است و به هر آنچه با اين روش شـكل بنـدد تفـيض    

رد دو رنـگ سـفيد و سـياه در خلـق     وجه ديگر، كه حامل چنين صفتي است، شايد كـارب . شود مي
گرفتـه از   قسمي از زبان صوري نشئت) جدا از بحث موضوع(كه هر دو . نقشي به مثابه هستي باشد

 ‘مقـدس ’براي آنكه بتوان هنـري را  «در اينجا اگر بپذيريم كه . دهند منبعي روحاني را تشكيل مي

                                                           
1  . archetype 
2  . Coomaraswami 
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فته باشد، بلكه بايـد زبـان صـوري    ناميد، كافي نيست كه موضوعِ هنر از حقيقتي روحاني نشئت گر
؛  آنگاه شايد بتوانيم با تطبيـق  )7: 1390بوكهارت، (» آن هنر نيز بر وجود همان منبع گواهي دهد

گيري كنيم كه ظهور ايـن نقـش در هنـر     گونه نتيجه در خاتم مربع اين» مورد«اين مفهوم با نقش 
قدس با ابزار نماد بيان شده است، زيـرا  اين ت. گاه نوعي تقدس در هنر سنّتي است خاتم مربع تجلي

بـه واسـطة نمادهاسـت كـه شـخص      . رسد به واسطة نمادها و رمز است كه شخص به بيداري مي«
نمادها حقايق موجـود  . دهد شود، و باز هم به واسطة نمادهاست كه شخص توضيح مي دگرگون مي

ستند كه ما را به وسـيلة انتقـال بـه    نمادها ابزار انتقال حقايق الهي ه... ها هستند  در طبيعت پديده
). 93: 1386معمـارزاده،  (» دهند اند، ارتقا مي مرحلة باالتر هستي خود، كه از آنجا سرچشمه گرفته

گيرد نحـوة عمـل    از اين روي، آنچه از طريق رمز و سمبل مورِد تقليد هنرمند هنر مقدس قرار مي
گرايانـة   ا و نه بر صـورت ظـاهري و طبيعـت   روح الهي است و از اين طريق است كه بر حقيقت اشي

رمزهـا يـا   «توان بيان كـرد كـه در ديـدگاه عرفـا دربـارة هنـر        در نهايت، مي. كند ها داللت پيدا مي آن
هـاي   كاررفته در زبان عرفاني هنرْ قراردادي و وضعي نبوده و داراي ارتباطي ذاتي با مـدلول  نمادهاي به

با توجه به اين مطالب، صحت تقدس اين هنر هنگـامي  ). 59: 1391پازوكي، (» شوند خود دانسته مي
و خاتم مربع هدف غايي آن را نيز بر هـدف نهـايي   » مورد«شود كه با نگاه عميق به نقش  تر مي روشن

هدف غايي و نهايي هنر مقدس فراخواني و يادآوري احساسـات يـا   «يابيم، زيرا  هنر مقدس منطبق مي
نر مقدس رمز است و بدين علت جز وسايل ساده و اولين و اصـلي از هـر   انتقال تأثرات نيست، بلكه ه

تواند بود، زيرا موضـوع واقعـيش    دستاويز ديگري مستغني است؛ وانگهي چيزي جز كنايه و اشاره نمي
واالكالم است و زبان از وصفش عاجز؛ ريشه و اصل آسـماني يـا ملـك خصـلت دارد، زيـرا الگوهـايش       

در خاتم مربع نيـز مـا بـا    » مورد«در نقش ). 9: 1390بوكهارت، (» عالم صورند بازتاب واقعيات ماوراي
رو هستيم كه حتي صورت معمول انتزاع در نقـوش مشـابه را نيـز نـدارد و      نقشي سراسر نمادين روبه

آورد؛  دسـت مـي   زيبايي صوري خود را از نوع خاص نقش و ارتباط اجزا در دو رنگ سـفيد و سـياه بـه   
ترين تعاليم اسالمي است كه هر جـزء آن حضـور    رت رمز بازگوكنندة برخي از عميقنمادي كه به صو

 ‘احـد ’توانـد محمـل ذكـر    اگر هنر اسالمي مي«راستي  به. شود خداوند و تمسك از غير او را يادآور مي
قرار گيرد، به اين دليل است كه اگرچه خالق آن انسان است، امـا از نـوعي الهـام فرافـردي و حكمـت      

آبشخور اين حكمت، كه در تعـاليم اسـالم   ). 18: 1375نصر، (» گردد مي باز  ‘او’ شود كه به  يناشي م
بنـابراين، هنرمنـد بـا شـوق     . هاي خود سيراب كرده اسـت  و تشيع قرار دارد، جان هنرمند را از آموزه

تنِ اين انـوار  گذاش فراوان در راه نشر تعاليم و گشودن ابواب آسماني جهت اخذ انوار الهي و در اشتراك
توانـد و نبايـد جـز بـه      هنرمند مسلمان نمـي «از اين رو، . كند با سايرين از هيچ كوششي فروگذار نمي

او ). 33: 1388رهنـورد،  (» سائقة عاليق و ايمان و تعهدات خود از كسي يا دسـتگاهي فرمـان پـذيرد   
ايـن  . ورزد آن عشـق مـي   كند كه از عالم قدس درك كرده و با همة وجود بـه  همان چيزي را بيان مي

شود و هنـر اسـالمي را بـه يكـي از تأثيرگـذارترين       امر باعث افزايش تأثير هنر مقدس در مخاطب مي
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هنـر اسـالمي   «كنـيم كـه    كند تا آنجـا كـه مشـاهده مـي     هاي هنري در بين اديان بدل مي گري جلوه
ش مهمـي در زنـدگي   تنهـا نقـ   اي نيست، بلكه هستة مركزي تجلي اسالم اسـت و نـه   واقعيت حاشيه

ترين ابعاد اسالم براي كساني باشد كه تنهـا   گشاي درك عميق تواند راه كند، بلكه مي مسلمانان ايفا مي
نصـر،  (» اند در صدد احساس رضايت از شكل ظاهري نيستند، بلكه در طلب درك واقعي معناي اسالم

كنـد   خورد و هر آنچه بيان مـي  نميچشم  اي از انسان زميني به در نظارة اين هنر نشانه). 216: 1385
از اين رو، شايد بتوان گفت كه هنر مقدس اسـالمي هـويتي مسـتقل از    . ارتباطي با وجود خداوند دارد

آورد  تـرين دسـت   اين امر شايد مهم. يابد كند و به درجات باالتري دست مي صانع زميني خود پيدا مي
ـ كـه خـود    معنـا «ه و در واقـع باعـث شـده تـا     اي زمينـي يافتـ   هنر و هنرمند مسلمان باشد كه جلوه

 ).80: 1385بيناي مطلق، (» ـ ديده شود ـ كه حامل آن است ـ در صورت حقيقتي است الهي
شده نشان از عمق دقت و تفكر موجـود در پـس طراحـي و     داللت اين نقش بر تعابير مطرح

مراتـب   مربع با سلسلهدر خاتم » مورد«گيري و حيات نقش  روند شكل. ساخت اين نقش را دارد
سيدحسين نصـر،  . هاي آن بهره برده است هنر در اسالم مطابقت دارد و از نقاط قوت اكثر شاخه

نخست هنر وابسته بـه كـالم   : كند ترتيب زير مشخص مي به طور كلي، مراتب هنر در اسالم را به
ه روح نزديك نويسي و ترتيل؛ سپس هنر لباس كه بعد از جسم بيش از همه ب وحي، يعني خوش

انـد؛ و در نهايـت، هنرهـاي     است؛ آنگاه هنرهاي صناعي و كاربردي كه با جسم و روح در ارتبـاط 
حـال  ). 218: 1385نصر، (گيرند  آرايي و نقاشي ايراني كه بيشتر جنبة تزئينات به خود مي كتاب

هفتـه در  در خاتم مربع شاهد آنـيم كـه، جـداي از سمبليسـم ن    » مورد«با نگاهي دوباره به نقش 
نويسي، است و نماد  ترين هنر اسالمي، يعني خوش نقش، شكل نوشتاري آن برگرفته از بااهميت

اشـاره بـه شـيوة    (آن با لباس، كه بعد از جسم كمترين فاصله را بـا روح دارد، در ارتبـاط اسـت    
ير و گر شده و تصـوير تـأث   در نهايت، بر روي لوازم كاربردي و هنرهاي صناعي جلوه). تلبس عرفا

 .آرايي و نگارگري ثبت شده است خلق اين نقش در هنر كتاب

 تاريخچة خاتم مربع
بـه  «شـود و   داري مي مانده رحلي است كه در موزة متروپوليتن نگه جاي يكي از آثار خوب به

هـاي سـادة خـاتم مربـع در      نمونـه ). 117: 1384فـر،   شايسته(» اواخر سدة هشتم ق تعلق دارد
نقشي كه در اين اثر از آن استفاده شده نقش معروف بـه  ). 5تصوير (فته است كار ر تزئين آن به

وجود آمده و اين  تر به چهارقُل است كه در واقع نمونة ساده از مربعي است كه از نُه مربعِ كوچك
كه با روش سنّتي خـاتم مربـع، يعنـي شـيوة     ) شطرنجي(اند  ها يكي در ميان سفيد و سياه مربع

ترين و شايد به لحاظي اولـين نقشـي باشـد كـه بـا       اين نقش ساده. شوند ليد مي، تو»اي دوقامه«
 .وجود آمده است كمك خاتم مربع به
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 )سايت موزة متروپوليتن: منبع(الدين حسن بن سليمان اصفهاني  رحل قرآن زين. 5تصوير 
 
ز اين هنر در زمـان گسـترش   اي ابتدايي ا اند كه شيوه  اي بر آن در شرح هنر خاتم مربع عده 

هاي هفتم و هشتم هجري قمري از چين به ايران راه يافته است؛ كه  روابط ايران و چين در سده
وجودآمدن نقشِ موسـوم   پس از اين دوره با به. تايي باشد ممكن است همين نقش شطرنجي سه

تـرين   نيكي، ساده، به لحاظ تك»مورد«نقش . گيرد تحول بزرگي در اين هنر شكل مي» مورد«به 
شاخصة اصلي ايـن نقـش   . شيوة اجرا بعد از نقش چهارقُل در بين همة نقوش خاتم مربع را دارد

شـود و پركـاربردترين و    است كـه در دو رنـگ سـفيد و سـياه اجـرا مـي      » ال«تكرار پياپي كلمة 
 ).6تصوير (ترين نقش در خاتم مربع است  محبوب

 
 
 
 
 

به صورت سياه و سفيد در اين » ال«كلمة . در زمان معاصر» مورد«بع با نقش اي از خاتم مر قطعه. 6تصوير 
 ).نگارنده(طرح قابل تشخيص است 

 
اگرچه تنوع نقوش تاريخي در هنر خاتم مربع بسيار كم است، بيشترِ اين نقوش حالتي سواد 

ب خوانشي ها مبين يك نقش است و از اين با و بياض دارند؛ يعني هر دو بخش تيره و روشن آن
 .اند  وجود آورده ايراني را از طرح يين و يانگ به
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هاي خاتم مربع استفاده شـده درِ منسـوب بـه مقبـرة      زيباترين اثري كه در آن از انواع شيوه
8Fشيخ صفي اردبيلي

. كه تاريخ آن مربوط به سـدة دهـم هجـري قمـري اسـت     ) 7تصوير (است  1
اي پوشـانده   هاي مختلف خاتم مربع و خاتم اليه سطح در به طور كامل با نقوش متنوعي از شيوه

گير روش خاتم سنّتي از زمان پيـدايش نقـش چهارقـل بـر      شده است و نشان از پيشرفت چشم
در . الدين حسن سليمان اصفهاني در سدة هشتم تا سدة نهم هجري قمـري دارد  رحل قرآن زين

ي پيچيده و كامل بـا تنـوع محصـول    اي ساده و ابتدايي به روش اين بازه، هنر خاتم مربع از شيوه
 . شود  قابل قبول بدل مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )نگارنده(درِ منسوب به مقبرةشيخ صفي اردبيلي . 7تصوير 

جالب اينكه در همين بازة زماني است كه عرفان و تصوف در ايران گسترش فراگيـري پيـدا   
ة دهـم هجـري قمـري بـه     يابد كـه در سـد   كند و باز نمود اجتماعي آن به حدي افزايش مي مي

ترين حامي هنـر و صـنايع    شود؛ دولتي كه پس از مدتي به بزرگ تشكيل دولت صفويه منجر مي
افزايش ميزان تقاضا و توليد آثار هنري در دورة صفويه . شود  دستي در طول تاريخ ايران بدل مي

. ي خـوبي دارنـد  پذير شود كه ماهيت تكثير موجب رويكرد هنرمندان به هنرهايي مانند خاتم مي
هنرمندان اين عصر استفاده از نمادهاي عرفاني و مذهبي را در آثار خود بخشي از فريضة دينـي  

 .اند آورده  شمار مي خود به
تقارن زماني همة اين موارد بيانگر پيدايش محيط و شرايط مناسب براي ظهور و تكامل هنر 

 .ين شرايط اشاره شده استبه برخي از ا 1در جدول . خاتم مربع در اين دوره است
 
 

                                                           
 .شود داري مي اكنون در كاخ موزة چهلستون اصفهان نگه اين در هم .1
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گيري  توانسته در شكل هاي هشتم و نهم ق كه مي برخي از شرايط محيطي و اجتماعي مابين سده. 1جدول 
 هنر خاتم مربع مؤثر باشد

 وضعيت شرايط 
 بعد از ساخت رحل سلمان اصفهاني در سدة هشتم ق تاريخي 1
 ه واسطة توسعة جغرافيايي مذهب تشيعگسترش تفكر عرفاني در محدودة ايران ب جغرافيايي 2
 يابي به آرامش نسبي پس از دورة طوالني هرج و مرج دست اجتماعي 3

 مذهبي 4
جستن از امور دنيوي بر مبناي تعاليم شيعي و عرفاني، از جمله  هاي عرفاني و دوري رواج آموزه

 »ال«عرفان 
 نفوذ وزراي خردمند ايراني در دستگاه حكومتي سياسي 5
 زمينة تكنيكي خاتم مربع آمدن پيش پس از پديدآمدن نقش چهارقل و فراهم هنري 6
 ترين شيوه در خلق قامة خاتم مربع ترين و ساده با كمك ابتدايي» ال«قابليت استفاده از كلمة  تكنيكي 7
 )نگارنده: مأخذ(

. تم مربع اسـت اي يگانه شيوة تاريخي و سنّتي هنر خا شايان ذكر است كه خاتم مربع دوقامه
. شـود  اي انجام مـي  اي دارد و تكرار نقش در آن به شيوة واگيره شكل بوده و مصرف حاشيه نواري

ترتيـب  (آيد  دست مي شدن صفحات نازك چوبي قامة اوليه به در اين روش، از روي هم چسبانده
كـه سـپس بـا    ) شـود  هاي موجود در طرح اصلي مشخص مي رنگ اين صفحات بر مبناي ستون

رش مـي     خامت يـك ميلـي  ض رش       متـر از پهلـو بـ هـاي   خـورد و از كنـار هـم قرارگـرفتن ايـن بـ
هـاي   شـباهت . آيـد كـه مبـين نقـش مـورِد نظـر اسـت        متري قامة ثانويـه حاصـل مـي    ميلي يك

آمده از نقوش اين شيوة خاتم مربع با هنر آجرچينـي بـراي بيننـدگان آشـنا بـه تـاريخ        دست به
» مورد«نقش . هاي اوليه در اين روش بسيار مهم است تعداد قامه. ستصنايع دستي انكارناپذير ا

شود و بدين لحاظ يكي  فقط داراي دو قامة اوليه است كه هر قامه از هفت الية افقي تشكيل مي
هاي اجرا در بين همة نقوش خاتم مربع را دارد، زيرا ساير نقوش خـاتم مربـع    ترين شيوه از ساده

اوليه دارند كه بسته به نوع طرح ممكن است حتي بـيش از شـش عـدد     معموالً بيش از دو قامة
وجـود   ظاهراً، بعد از تثبيت اين نقش در خاتم مربع، نقوش ديگري نيز بر همـين مبنـا بـه   . باشد
كند اين است كه اين نقش،  را از ساير نقوش پس از خود جدا مي» مورد«اما، آنچه نقش . آيد مي

تـرين نقـوش    اجرا در بين همة نقوش اين هنر، معنادارترين و عميق ترين شيوة با دارابودن ساده
 . آيد؛ كه در زمان و مكان درست خويش پا به عرصة وجود نهاده است شمار مي نيز به

 )شيوة سنّتي(اي  هاي خاتم مربع دوقامه مقايسة برخي از نمونه. 2جدول 

 
نام 
 كاربري مكان عكس نقش

مواد 
 تاريخ اوليه

 چهارقل 1
 

رحل موزة 
 متروپوليتن

حاشيه 
 رحل قرآن

 ق 8سدة  چوب

 مورد 2

 

درِ مقبرة شيخ 
 اصفهان/ صفي

 حاشيه
استخوان 
 و آبنوس

 ق 11سدة 
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3 
مورد 
 مداخل

 

درب مقبرة 
/ شيخ صفي
 اصفهان

حاشيه 
 عريض

استخوان 
 و آبنوس

 ق 11سده 

 رگي پنج 4
 

شاهزاده حسين 
 قزوين

حاشيه 
 گل

چوب 
نارنج و 

 فوفل
 زنديه

5 
مورد 
9Fگسترده

1 
 

 حاشيه اصفهان
چوب 
 چنار

 معاصر

6 
مورد 
 خوابيده

 

منبر سراي 
 اصفهان/ عطار

 حاشيه
چوب 
 چنار

 معاصر

 )1392كيانمهر، : 4تصوير رديف (؛ )نگارنده: مأخذ(

 گيري نتيجه
ز انـد معمـوالً ا   شده  هايي كه براي خلق آثار هنري در دوران تاريخي ايران استفاده مي نقوش و طرح

اند و هرگـز بـه صـورت     گرفته اند و در درازمدت شكل  مباني فكري ديني قدرتمندي برخوردار بوده
بـه شـكل دقيـق    » ال«اگرچه تاريخ پيدايش مباني فكـري عرفـان   . اند شبه پديد نيامده دفعي يا يك

در خـاتم مربـع   » مـورد «مشخص نيست، مسلّم است كه در چند سده پيش از خلق اولين نقـوش  
مطالعة حاضر سعي در طرح اين موضوع تـازه داشـت   . ين تفكر كامالً بنيان نهاده شده استاساس ا

و همچنـين فـرم   » ال«كه با تطبيقِ تاريخيِ زمان ظهور هنر خاتم مربع با زمان فراگيرشدن عرفان 
هاي ايـن عرفـان بـه شـكل      گيري و توجه هنرمند به آموزه بصري محصول خاتم مربع احتمال بهره

، بـا  )مـورد (رسـد ايـن نقـش خـاص      نظـر مـي   رتمندي تقويت شده است؛ تا آنجا كـه بـه  بسيار قد
از ديگـر سـو، بـه دليـل     . وجود آمـده باشـد   هدفمندي و طراحي ويژه، براي استفاده در اين هنر به

تـر از   فقدان آثار ديگري كه در آن از ساير نقوش خاتم مربع استفاده شده باشد و تـاريخي قـديمي  
نخسـتين  » مـورد «توان نتيجه گرفت كـه نقـش    داشته باشد، مي» مورد«ن به نقش هاي مزي نمونه

كاررفته در هنر خاتم مربع است كه اساس و بنيان شيوة خاتم مربع سنّتي بـر مبنـاي ايـن     طرح به
هاي عميـق مـذهبي و    ارتباط بين هنرمندان سنّتي در تاريخ ايران با آموزه. طرح شكل گرفته است

قابـل رهگيـري و   ) ع(ها و توسل اقشار مختلف به تعاليم حضرت علـي  نامه به فتوت عرفاني با استناد
وجود آورده كه اجـراي آن   طرحي را به» ال«هنرمند هنر سنّتي با تأثيرپذيري از عرفان . اثبات است
شيوة سادة اجراي اين نقـش و كـاربرد فـراوان آن در    . گيري هنر خاتم مربع شده است باعث شكل
از طرفي، تعابير بلنـد موجـود   . كن مذهبي شايد مهر تأييدي بر صحت اين فرضيه باشدتزئينات اما

                                                           
اثر نگارنده كه موفق به كسب باالترين عنوان در جشنوارة صنايع دستي دانشـجويان  » مورد گسترده«. 1

 .در شيراز شد 1384سراسر كشور در سال 
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گذاري هنـري كـامالً    خوبي با مفاهيم موجود در هنر مقدس هماهنگ است و از پايه در اين نقش به
توجه به اين نكتـه ضـروري اسـت    . كند شيعي در عصر گسترش مذهب شيعه در ايران حكايت مي

يك تفكر مذهبي و عرفان شيعي در خلق و توليد يك هنر سنّتي گواهي بر عمق كه تأثير مستقيم 
بـه لحـاظ گسـترة    . گي پيروان اين تفكر در جامعة ايران عهد تيموري و صفوي است نفوذ و گسترد

هاي ديگـري نيـز    توان احتمال داد كه نقوش و شيوه نفوذ اعتقادات مذهب شيعه در بين مردم، مي
بنابراين، اين امكـان وجـود دارد كـه بـا ادامـة ايـن قبيـل        . نهاده شده باشندبر همين اساس بنيان 

دسـت آيـد و شـرايط بسـط      گيري هنرهاي ديگـر بـه   مطالعات حقايق جديدي پيرامون نحوة شكل
تـوان   هاي مختلف هنري فراهم شود ـ كـه مـي    فرضية تأثير مستقيم مذهب در ظهور و بروز شاخه

را در هنر و فرهنگ اين مرز و بوم شناسايي كرد و بـا ثبـت علمـي    هاي باارزش ديگري از آن  نمونه
اين امر البته همـت واالي پژوهشـگران عرصـة هنرهـاي     . يابي هنر اسالمي دست يافت آن به ريشه

 .نمايد سنّتي را طلب مي
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