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چکیده
بیان مسئله: نقوش سنتی عنصر جدایی ناپذیر معماری سنتی ایرانی_ اسالمی، معناگرا، نمادپردازانه و 
بهره مند از اصول هندسه و ریاضیات است. اوج شكوفایی این تزیینات در ایران مقارن با سلجوقیان و 
حاصل توجه روزافزون به علم، فلسفه و هنر  بوده است. بی تردید گفتمان علمی و فلسفی متداول در هر 
دورۀ تاریخی بر سایر عرصه های اجتماع، از جمله فرهنگ و هنر تأثیرگذار است؛ فلسفۀ خردگرای اسالمی 
که با اندیشه های ابن سینا اوج گرفته از این  دست است. وی معتقد است »ابداع« به کمک »حواس 
باطنی« یا »قوای نفس«، به ویژه قوۀ عقل، صورت می گیرد. لذا در روند خلق نقوش سنتی وجه پنهان 

خردگرایی می تواند مورد مداقه قرار گیرد. 
هدف پژوهش: این پژوهش به دنبال تحلیل و تبیین وجوه پنهان خردگرایی در روند خلق نقوش 
هندسی در تزیینات وابسته به معماری دورۀ سلجوقی است؛ تا در نهایت به تبیین نظریه ای در باب ابداع 
خردگرایانۀ نقوش هندسی بر پایۀ نظریات ابن سینا منجر شود. لذا پژوهش با طرح این پرسش که در 
فرآیند خلق نقوش هندسی در تزیینات وابسته به معماری آرامگاهی دورۀسلجوقی، مؤلفه های خردگرایی 

ابن سینا چگونه قابل تبیین است، آغاز شده است.
بنیادی بوده و گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای_اسنادی و  از نوع  این پژوهش  روش پژوهش: 
مشاهده ای و ارائۀ یافته ها به طریق توصیفی_تحلیلی صورت گرفته، بدین منظور نقوش و گره های 
هندسی به کار رفته در تزیینات پنج بنای آرامگاهی دورۀ سلجوقی به صورت هدفمند انتخاب شده است. 
نتیجه گیری: طراحی و کاربرد نقوش در تزیینات معماری آرامگاهی دورۀ سلجوقی، برمبنای نظریات 
ابن سینا روندی از جنس»ابداع« و »خردگرایانه« است. به عبارتی تعامل قوای نفس با یكدیگر، راهبر 
طراحی و ایجاد نقوش هندسی از مرحلۀ مشاهدۀ اشیا و اجرام در طبیعت، تجزیه و ترکیب آنها در قوۀ 
خیال و سازماندهی و ایجاد طرح و نقش در قوۀ عقل بوده و چون صور از جنس عقل است، موجب 
معرفت انسانی و درك متقابل مخاطب می شود. همچنین وحدت و انسجام اجزای تشكیل دهندۀ بنا، 
با نقوش و آرایه ها حفظ شده، و با تدبیری عقالنی، هماهنگی و سازماندهی الزم جهت رسیدن به کمال 

مطلوب انجام پذیرفته است.
واژگان کلیدی: خردگرایی، ابن سینا، نقوش هندسی، تزیینات معماری، آرامگاه، سلجوقی.

روند  »تبیین  عنوان  با  سالور«  »ندا  دکتري  رسالۀ  از  برگرفته  مقاله  این   *
طراحي نقوش سنتي گیاهي و هندسي در هنر ایراني اسالمي از منظر آراء 
ابن سینا« است که به راهنمایی دکتر »مهین سهرابی نصیرآبادی« و مشاورۀ 

دکتر » نرگس نظرنژاد« در سال 1400 در دانشكدۀ هنر دانشگاه 
الزهرا )س( انجام شده است
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مقدمه
سلیقه،  و  ذوق  هنر،  و  علم  از  آمیخته ای  ایرانی  معماری 
اعتقاد و ایمان و مهارت های فنی و محاسبات ریاضی است 
زبان گویای  و  تاریخ  بیانگر  فرهنگ  و  تمدن  راستای  در  که 
تزیینات  و  آرایه ها  از  پوشیده  سراسر  است؛  خویش  زمانۀ 
پرکاربردترین  از  یكی  اقلیم.  و  فضا  با  متناسب  اما  متفاوت 
به  موسوم  هندسی،  نقوش  از  استفاده  تزیینات،  این 
در  که  است،  گوناگون  مصالح  و  مواد  با  هندسی  گره های 
و  داخل سقف  دیوارها،  بر  داخلی  فضای  یا  خارجی  نمای 
یكی  سلجوقی  عصر  میان،  این  در  است.  بسته  نقش  گنبد 
از مهمترین ادوار هنر ایران پس از اسالم بوده که به دلیل 
مساعدتری  شرایط  هنرمندان  سیاسی،  ثبات  و  آرامش 
خصوصاً  هنر،  در  بسیاری  تحوالت  توانسته اند  و  داشته  
ترکان  آورند.  وجود  به  آن  به  وابسته  تزیینات  و  معماری 
وارد  را  آیین های سنتی خود  و  از رسوم  بسیاری  سلجوقی 
با آن درآمیخته اند؛ از جمله ساخت  ایرانی کرده و  فرهنگ 
از  دور  و  وسیع  دشت های  در  آرامگاهی  بناهای   و  مقابر 
مناطق مسكونی )مرادی، عمرانی و موسوی حاجی، 1398 
بسیار  سازماندهی  از  برخوردار  سلجوقی  بناهای   .)109،
با مصالحی  تزیینات پیچیدۀ هندسی و غیرهندسی  عالی و 
چون آجر و گچ است. از آنجایی که در معماری ایرانی هیچ 
نمی گیرد،  انجام  زیبایی  و  تزیین  قصد  به  منحصراً  عملی 
در  هندسی  نقوش  از  استفاده  و  گنبد  زیر  »کاربندی  لذا 
آجرچینی نمای خارجی و گاه داخلی که نیازمند محاسبات 
دقیق است، متناسب با نیارش، محاسبۀ دقیق وزن بنا و به 
تناسب آن میزان گودی پی ساختمان و همچنین ضخامت 
جهت  به  بصری  التذاذ  ایجاد  بر  عالوه  دیوارها،  ارتفاع  و 
معماران  توجه  مورد  جرزها  بر  گنبد  بار  تقسیم  و  کاهش 

بوده است« )ابوالقاسمی، 1389، 386(. 
در این دوره علوم نظری و عملی همچنین فلسفه و منطق، 
بسیار  پیشین  دهه های  در  مشائی1«که  »فلسفۀ  از  متأثر 
متداول بوده، مورد توجه قرار داشته و از آنجا که هنر زادۀ 
زمانۀ خویش است، این گفتمان بر روند شكل گیری هنرها 
آغاز  هرچند  است.  بوده  تأثیرگذار  آن  به  وابسته  صنایع  و 
نسبت می دهند،  الكندی2«  »ابواسحاق  به  را  فلسفۀ مشائی 
مشائی  فلسفۀ  نمایندۀ  بزرگترین  حق  به  »ابن سینا3«  اما 
و  استداللی  فلسفی،  مسائل  در  وی  روش  است.  اسالمی 
عقلی است )ذبیحی،1398 ،10(. او دانش را امری فطری و 
نیست  فطری  امری  »علم،  بیان می کند:  و  نمی داند  درونی 
که در زمانی معلوِم ما بوده و در زمان دیگری آن را از یاد 
جز  نیست  راهی   مشكل  این  حل  برای  بنابراین  برده ایم؛ 
اینكه در ما قوه ای باشد که شأن آن، دانستن اموری باشد 
که نیازمند تعلیم نیست، اگرچه به کمک چیزهایی حاصل 

کمک  تعلیم  به  که  هستند  چیزهایی  از  غیر  که  می آید 
این   .)180، صفری،1397  قوام  و  می کنند«)معمارزاده 
موجب  که  هستند  باطنی  و  ظاهری  حواس  همان  چیزها، 
شناخت و درك عالم و توانایی کسب علم و دانش می شود؛ 
در چندین  کند. وی  تعقل  می تواند  که  است  انسان  خاص 
»قوای  یا  باطنی«  »حواس  کمک  به  »ابداع«  از  خود  اثر 
»متفكرانی  رو،  این  از  است.  آورده  میان  به  نفس« سخن 
مگنوس«،  »آلبرتوس  و  »بیكن«  »آکوئیناس«،  جمله  از 
از  داشته اند.  اتكا  ابن سینا  کتب  بر  موضوع، سخت  این  در 
نقش  بر  که  هنر  در  آکوئیناس  روانشناسانۀ  نظریۀ  رو  این 
زیبایی  ادراك  و  هنری  خالقیت  در  باطنی  قوای  خاص 
اسالمی  نظریه های  به  نزدیک  وابستگی  می ورزد،  تأکید 

زیباشناسی دارد« )نجیب اغلو، 1379 ،271(. 
طراحی  معماری،  از  اعم  ایرانی_اسالمی،  سنتی  هنرهای 
...، معناگرا و نمادپردازانه است. در طراحی نقوش  سنتی و 
هندسی محاسبات ریاضی و هندسی دخالت دارد؛ از طریق 
قوۀ  ویژه  به  نفس  قوای  باب  در  ابن سینا  نظریات  بر  تمرکز 
پنهان  وجوه  تبیین  و  تحلیل  دنبال  به  پژوهش  این  عقل، 
خردگرایی در روند خلق نقوش هندسی در تزیینات وابسته 
نظریه ای  تبیین  نهایت  در  و  سلجوقی  دورۀ  معماری  به 
نظریات  پایۀ  بر  هندسی  نقوش  خردگرایانۀ  ابداع  درباب 
ابن سینا است. برای این منظور نقوش هندسی به کار رفته 
و  بررسی  مورد  کشور  در  آرامگاهی  بناهای  از  تعدادی  در 

قرارگرفته اند. سنجش 

پیشینۀ پژوهش
تاکنون پژوهش های بسیاری دربارۀ معماری دورۀ سلجوقی 
صورت  بناها  این  داخل  گچ بری  و  آجرکاری  تزیینات  و 
ویژگی های  دربارۀ  بسیاری  مباحث  همچنین  است؛  گرفته 
معناگرایانه و نمادپردازانۀ نقوش سنتی مطرح شده، اما ابعاد 
با  آنها  انطباق  و  نقوش هندسی،  ابداع  در  مؤثر  خردمندانۀ 
نظریات فالسفۀ مسلمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، 
)نجیب  اغلو، 1379( درکتاب »هندسه و تزیین درمعماری 
محور  توپقاپی حول  به  معروف  طومار  تحلیل  به  اسالمی« 
سبقه، طراحی، محاسبه و نحوۀ اجرای انواع نقوش هندسي 
است.   پرداخته  اسالمی  کشورهای  بناهاي  در  رفته  کار  به 
)ماهرالنقش، 1381( درکتاب »کاشی و کاربرد آن«، کاربرد 
آجر و نقوش آجرکاری را مورد تحلیل و روش ترسیم آنها 
»گره  کتاب  در   )1365 )زمرشیدی،  نمودهاست،  بیان  را 
و  اصول  به  سنتی«،  هنرهای  و  اسالمی  درمعماری  چینی 
مبانی نقوش هندسی و شیوه های ترسیم آن پرداخته است.

کتب و مقاالت بسیاری نیز در زمینۀ مبانی هنرهای سنتی 
تألیف شده از جمله، )هوشیار، 1390( کتاب »مقدمه ای بر 
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مبانی هنرهای سنتی و تجسمی« را به رشتۀ تحریر درآورده 
)ربیعی،1390(،  نوشتۀ  ابن سینا«  است. کتاب »فلسفۀ هنر 
ابن سینا در خصوص مبانی حكمی و  آرای  بررسی  با هدف 
عرفانی هنر و زیبایی تألیف شده  است. اساتید بزرگی چون: 
نائیجی«، »دکتر  »دکتر حسن ملكشاهی«، »محمد حسین 
شیخ الرئیس  آثار  شرح  و  ترجمه  به   ... و  یثربی«  یحیی 
پایان نامه های  با محوریت هنر سنتی  پرداخته اند. همچنین 
در  که  یافته  تدوین  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  بسیاری 

پیشبرد این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند.

مبانی نظری
در  و  دارد  فراوان  تأکید  اندیشیدن  و  تعقل  بر  اسالم  دین 
است. داشته  اشاره  بدان  کریم«  »قرآن  از  متعددی  آیات 

مثال هایی  »این ها  »عنكبوت«:  سورۀ   3 آیۀ  در  جمله:  از 
را درك  آن  دانایان  و جز  برای مردم می زنیم،  ما  است که 
نمی کنند«. این آیه به مثل های قرآنی اشاره می کند که هر 
چند همۀ مردم آن را می شنوند، اما حقیقت این مثل ها را 

فقط اهل علم درك می کنند.
بحث دربارۀ عقل و تعقل از جمله مباحثی است که همواره 
دغدغۀ  فالسفه بوده است؛ در فلسفۀ اسالمی نظریۀ عقل از 
فلسفۀ اسالمی فهم  برخوردار است، »هدف  ویژه ای  جایگاه 
این  براساس  انسان  تدبیر زندگی  و  جهان هستی و هدایت 
به صورت  که  است  وسیله ای  تنها  عقل  و  است. حس  فهم 
و  اصالت  بر  اگر  بنابراین  است.  انسان  دسترس  در  بالفعل 
تنها  را  او  حواس  و  عقل  باید  باشیم،  پایبند  انسان  اعتبار 
)یثربی،1397  دانست«  وی  زندگی  تدبیر  و  فهم  وسیلۀ 
»ابن سینا«  فارابی«،  »ابونصر  کندی«،  »ابواسحاق   .)45،
»فلسفۀ  نام  با  را  نظریات خود  که  بودند  اندیشمندانی  و...، 
رسمیت  می کرد،  تأکید  برهان  و  استدالل  بر  که  مشائی« 
و  عقالنیت  بر  تكیه  مشاء،  فلسفۀ  اصلی  محور  بخشیدند. 
نمایندۀ  تأثیرگذارترین  ابن سینا  بی تردید  است.  خردگرایی 
فلسفۀ مشائی در میان سایر فالسفه این مكتب  بوده است.

نظریۀ ابن سینا در باب قوای نفس و خردگرایی   
»نفس شناسی4«  سینوی،  فلسفۀ  مباحث  مهم ترین  از  یكی 
بحث  به  آن،  تجرد  و  نفس  اثبات  از  پس  ابن سینا  اوست. 
قوایی  انسانی  نفس  او  نظر  از  است.  پرداخته  نفس  قوای 
است  انسان  خاص  ادراکی،  قوای  آنها  مهم ترین  که  دارد 
قوای  دارای  نفس  دارد.  استدالل  و  اندیشه  توانایی  که 
معرفت  کار  که  است  معتقد  وی  است5.  باطنی  و  ظاهری 
و  ظاهری  حواس  کمک  به  نفس  می شود؛  شروع  از حس 
قوۀ  مخزن  به  را  معانی جزئی  و  خیالی  باطنی صورت های 
مصوره وارد می کند. »قوۀ متخیله آن است که صورت های 
مصوره را هریک به دیگر بپیونداند و یک از دیگر جدا کند« 

که  است  ادراکی  قوه ای  تخیل   .)97 )ابن سینا،1383الف، 
یا  یكدیگر  با  صور  و  معانی  ترکیب  می دهد،  انجام  کار  دو 
مواد خود  تخیل،  قوۀ  که  هنگامی  هم.  از  آنها  جداساختن 
را از عقل بگیــرد، »مفّكــره« نامیده می شود و هنگــامی 
دارد.  نــام  »متخیلــه«  بگیــرد،  وهم  از  را  آنهــا  کــه 
نفس انسانی جوهری است دارای قوا و کماالت که می تواند 
مهمترین  که  گفت  بتوان  شاید  بیندیشد.  و  کند  تعقل 
نوآوری ابن سینا در نفس شناسی، این است که صور حاصل 
ادراك  مورد  بتوانند  تا  از مجرای عقل گذرانده  را  از خیال 
»شفا«  کتاب  طبیعیات  از  ششم  نمط  در  او  گیرند.  قرار 
ادراك را  بر چهار قسم: احساس، تخیل، توهم و تعقل و در 
نمط سوم کتاب »االشارات و التنبیهات«، قوای نفس را بر 

سه قسم، تقسیم کرده که عبارتند از: 
هیئت  با  که  چیزی  ادراك  از  است  عبارت  احساس:   -
و  وضع  و  زمان  و  مكان  از  محسوس  عوارض  و  مخصوص 
باشد.  معین حاضر  مادۀ  در  یابنده  نزد  در  آن،  و جز  کیف 
بنابراین امر محسوس که به وسیلۀ احساس ادراك می شود 
)برقراری  ماده  حضور   )1 است:  شرط  سه  این  دارای 
حواس(     از  یكی  توسط  ُمدَرك،  شیء  با  مستقیم  ارتباط 
همۀ  و  مادی  شیء  )صورت  غریب  هیئت  دربرداشتن   )2
خواجه  را  ویژگی  )این  جزئی بودن   )3 آن(    ویژگی های 
نصیر اضافه کرده است، به عبارتی فقط ربوط به یک صورت 

محسوس است(.
نزد  در  ماده  فوق، حضور  از سه شرط  تخیل  در  - تخیل: 
معتبر  دو شرط  تخیل  در  بنابراین  نیست.  معتبر  دریابندۀ 
است: 1( دربرداشتن عوارض دور)ویژگی هایی که قابل زوال 
صور  دریافت  عبارتی  به  2(جزئی بودن.  است(  انفكاك  و 
دریابنده حاضر  پیش  در  آنكه  است. خواه  جزئی محسوس 

باشد یا غایب.
ماده  از  مجرد  مفاهیم  و  کلی  دریافت  از  عبارت  تعقل:   -
موجود  احساس  در  که  سه گانه ای  شرایط  بنابراین  است. 
بود در آن معتبر نیست. تعقل در حقیقت نسبت به مفاهیم 
را  دارد که جزئی  توانایی  است. عقل  ماده  از  و مجرد  کلی 
از تمام عوارض دور برکنار کرده و ماهیت کلی آن را چنان 
امر معقول  ادراك  نوع است:  بر دو  تعقل  که هست دریابد. 
از طریق  ادراك   .)175 )ملكشاهی،1396،  امر محسوس  و 
تأثیر  ادراکات  این  بر  عقل  می گیرد؛ سپس  حواس صورت 
آن  دنبال  به  و  رقم می خورد  بدین گونه شناخت  و  گذارده 
معانی دریافت شده را متجسم می سازد. »تفاوت بین ادراك 
که  است  است که صورت چیزی  آن  معنا  ادراك  و  صورت 
ولی حس ظاهر  می نماید،  ادراکش  و ظاهری  باطنی  حس 
ابتدا آن را ادراك می کند، و مدرك خود را به حس باطنی 
محسوس  از  نفس  که  است  چیزی  آن  معنی  اما  می دهد، 



..............................................................................
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
...

56

ندا سالور و همکاران

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر 

ادراك می کند بدون آنكه حس ظاهر در آغاز آن را ادراك 
کند« )نائیجی،1387، 143(؛ )تصویر 1(.     

 انواع عقل از نظر ابن سینا   
به دو بخش عقل  را  ناطقه  یا همان نفس  عاقله  قوۀ  بوعلی 
شناخت  در  عملی  عقل  و  هستی شناسی  حوزۀ  در  نظری 
از طبیعیات  فن ششم  در  است. وی  کرده  تقسیم  ارزش ها 
به گفتۀ  پرداخته است.  افعال عقل  و  به مراتب  کتاب شفا، 
»عالمه«  قوۀ  و  »عامله«  قوۀ  به  ناطقه  نفس  »قوای  وی: 
اشتراك  به  قوه  دو  این  از  هرکدام  به  و  می شود  تقسیم 
لفظی و اسمی و یا به مجاز و به تشبیه عقل گفته می شود« 
)همان، 154(. قوت عامله آن است که وی را »عقل عملی« 
صنایع  استنباط  و  آید  او  از  بد  و  نیک  اخالق  و  خوانند 
)ابن سینا،1383ب ،24(. دیگر قوای نفس، »عقل نظری«، 
بهره  آن  از  تكمیل جوهر خود  در  آدمی  که  است  گروهی 
شناختی  و  عقلی  باالتر  مراتب  به  آن  به کمک  و  می گیرد 
نكته  این  البته   .)251،  1375 سینا،  )ابن  می یابد  دست 
عقالنی  دریافت های  منشأ  بوعلی  که  است  اهمیت  حائز 
این  در  و  می داند  اول  عقل  یا  واهب الصور  به  اتصال  را  
یابد،  تعلیم  نیز چون  ناطقه  بیان می کند که: »نفس  زمینه 
است،  واهب صور  که  فعال،  عقل  به  بخواهد،  که  زمان  هر 
برای  استعداد  موجب حصول  تعلم  چون  و  می کند  رجوع 
از این اتصال،  آن شده است، بدین عقل، متصل می شود و 
افاضه می شود«  او  به  فعال  عقل  از طرف  مجرد  کلی  صور 
فعال  عقل  همانند  نیز  انسان  رو  این  از   .)208 )همان،

عالم صورت گری  در  خیال خود  قوۀ  توانایی  ذیل  می تواند 
کرده و صورتی هستی شناختی را به عالم اضافه کند. عقل 
ادراك حسی  صورت  می تواند  که  است  آدمی  در  نیرویی 
جزئی را به ادراك کلی عقلی تبدیل کند و برعكس. انسان 
می شود؛  نائل  معقول  امر  ادراك  به  نظری  خرد  در سطح 
عملی  خرد  یعنی،  است،  نظری  خرد  عكس  عملی  خرد 
مخیل  اضافه شدن صورت  به  و  می کند  آغاز  معقول  امر  از 
به  تنها  صورت  »این  می شود.  منتهی  محسوس  جهان  به 
شرطی انسان ساز است که معلول ادراك معقول انسان باشد؛ 
می کند  اضافه  عالم  به  آدم  که  اگر صورت هستی شناختی 
باشد صورتی  معرفت محسوس  از سطح  او  ادراکات  معلول 
انسان ساز نیست و هرچند توسط آدمی به عالم اضافه شده 
بنابراین  )همان،252(.  است«  حیوان ساز  اما صورتی  است 
صورت های محسوس به دلیل منبعث شدن از ادراك معقول 
از  فعال است، ماهیتاً  از سوی عقل  انسان، چون صادرشده 
در  انسان  ارادۀ  تازه  امر  این  خلق  در  هستند.  عقل  سنخ 
در  انسان  عمل  بین  این  در  و  است  فعال  عقل  ارادۀ  طول 

مسیر عقالنی عالم تبیین می شود.
بروز می یابد؛  علمی  اصول  قالب  در  ابن سینا، عقل  به گفتۀ 
در  را  و خود  است  علمی  موازین  رعایت  معلول  اثر  ساخت 
و  اثر  تشكیل دهندۀ  اجزای  بین  تناسب  و  اعتدال  ایجاد 
خیال  معلول  هنری  اثر  می دهد.  نشان  آن  فراگیر  وحدت 
در  را  صورتی  باید  خیال  یعنی  است.  عقل  به  معطوف 
معقول  امر  ادراك  از  منبعث  که  دهد  قرار  انسان  اختیار 

 

نفسقوای

نباتینفس

غاذیه

منمیّه

مولده

حیوانینفس

مدرکه

حواس پنجگانه

حس مشترک 
توهم-تخیل 

محرکه

(انسانی)ناطقهنفس

عملیعقل

عقل نظری

تصویر 1. نظریۀ قوای نفس و خردگرایی از نظر ابن سینا. مأخذ: نگارندگان.
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پذیرش  با  که  است  عقلی  زادۀ  هنری  اثر  همچنین،  است. 
واسطه  عنوان  به  انسان  سوی  از  گوناگون  محدودیت های 
در اعمال ارادۀ الهی به مجموعه هستی های موجود در عالم 
اضافه می شود. این هستی تازه )اثر هنری(، چون ماهیتاً از 
نظم  و  کرده  را حفظ  عالم  معقول  کلیت  است،  عقل  سنخ 
 115  ،1398 )جعفریان،  نمی زند  هم  بر  را  عالم  عقالنی 

و114(.
مفهوم ابداع از نظر ابن سینا   

بیان  که  است  سینا  ابن  نزد  »ابداع«  تعریف  دیگر  نكتۀ 
با  است  ایجاد  معنی  به  ابداع  و  صنع  از  »هریک  داشته: 
مسبوق  زمانی  عدم  به  امری  ایجاد  هرگاه  که  تفاوت  این 
امر  ایجاد آن  با معنی »صنع« است و در صورتی که  باشد 
گویند،  ابداع  را  امری  نباشد، چنین  زمانی مسبوق  به عدم 
وهلۀ  در  و  ابداع  دوم  وهلۀ  در  و  نخست صنع  وهلۀ  در  لذا 
مرحلۀ  در    .)281 )ملكشاهی،1396،  است«  احداث  سوم 
می تواند  تجرید صور  با  و  خداوند  از  تقلید  به  انسان  صنع 
معانی عالم قدس را دریافت کند. دریافت معانی و انعكاس 
پس  می شود؛  معانی  آبستن  عقل  لذا  اوست،  عقل  در  آنها 
و  جاری شده  او  نفس  در  معانی  این  می یابد.  تحقق  صنع 
موجب ابداع صورت در خیال آدمی می شود. معانی از عقل 
توانایی  شخص  و  می یابد  تسری  حس  سپس  و  خیال  به 
پیدا می کند، »پس سهم صانع در صناعت  را  احداث شیء 
باید  صانع  است.  صورت  انتقال  برای  از  وساطت  خویش 
پیروی  و شرط  باشد  داشته  را  الزم  آمادگی  امر  این  برای 
که صورت  است  این صورت  در  فقط  به جاآورد.  را  عقل  از 
عقلی از واهب الصور به عقل هنرمند و از آنجا به خیال و از 
طریق قوای جسمانی به مادۀ پذیرندۀ صورت هبه می شود« 

)داداشی، 1388، 67(. 

معماری  به  وابسته  تزیینات  هندسِی  نقوش 
آرامگاه های سلجوقی

فنی  هیچ  و  است  فنون  همۀ  مشترك  مبنای  هندسه:   •
کمال  به  تناسبات  و  نسبت ها  علم  به  اتكا  بدون  نمی تواند 
استفاده   .)256  ،1379 اغلو، )نجیب  برسد  خود  الیق 
سابقه ای  ایران  معماری  و  هنر  در  هندسی  ترسیمات  از 
طوالنی دارد. طرح مایه های هندسی خصوصاً پس از اسالم، 
مطلوب  تناسبات  به دست  آوردن  و  بنا  اندازۀ  تعیین  برای 
بدان  هندسه  دانش  جایگاه  می گرفت؛  قرار  استفاده  مورد 
»هندسه  رسالۀ  در  بوزجانی6«،  »ابوالوفاء  که  بوده  اندازه 
عملی« با ارائۀ روش های هندسی، به منظور کاربرد در آثار 
داد.  سامان  مشخصی  فصول  در  را  ترسیماتی  صنعتگران، 
ساختار کلی باب های رساله بر پایۀ ارائۀ راهكار برای مسائل 
اشكال  ترسیم  بر  آن  غالب  تمرکز  و  و مشكالت صنعتگران 

و  ) بهشتی نژاد، سامانیان  است  پرگاری  و روش هاِی  منتظم 
مازیار،1396 ،140(. هنر هندسه مهمترین ابزار برای ایجاد 
ذهن  در  سازنده  که  بود  آرایه هایی  و  معماری  بین  ارتباط 
تزیینات  در  که  ساخت،  در  نه تنها  رو  این  از  داشت؛  خود 
وابسته، مانند گچبری و آجرچینی، هنرمندان با بهره گیری 
پدید  ارزنده ای  آثار  هندسی  اشكال   و  هندسه  دانش  از 

آورده اند. 
که  می سازد  آشكار  سلجوقی  عصر  معماری  آثار  بررسی 
الهام  با تمام تنوع و پیچیدگی ظاهری،  این تزیینات  غالب 
مورد  تجریدی  و  ساده  شكل  به  و  بوده  طبیعت  از  گرفته 
استفاده قرار گرفته است. هنرمندان معمار ایرانی به مفهوم 
واقف  بود  شده  گرفته  طبیعی  از شكل های  که  هندسه ای 
ترسیم  ریاضی،  دقیق  معادالت  پایۀ  بر  نقوش  این  بوده اند. 
دایره و اشكال منتظم به ویژه مربع، پنج و شش ضلعی، با 
استوار است  بر روی حرکت حلزونی  و گاه  متقارن  چینش 
با تكامل و تكرار ریزنقش ها، طرح های پیچیده تری پدید  و 
تناسبات  به  توجه  بر  عالوه  معماران،  آنكه  حال  می آید. 
نظر  مد  نیز  را  نقوش  نمادین  مضامین  هندسی،  و  ریاضی 
مربع،  یعنی  سه گانه،  شكل های  از  یک  »هر  داده اند؛  قرار 
مثلث و دایره، کیفیات و توابع خاص دارد؛ اما همۀ آنها، در 
شكل منظم خود تابع دایرۀ محیطی خود هستند. دایره بر 
همۀ نقوش دیگر برتری دارد؛ زیرا رمز وحدت جهان است و 
کانون یا مرکز پنهانش»آِن« الَزمان تحوالت زمانی و نقطۀ 

بی بُعد مكان محیط است« )کریچلو،1384، 375(. 
محتوا  با  ذاتی  ارتباطی  نقوش  ایرانی،  سنتی  معماری  در 
ابن سینا  از آن جدا نمی شوند؛ در این میان  دارند و هرگز 
نیز تعبیر و تعریف دو وجهی از هندسه کرده است. از نظر  
و  اشكال  از  که  ریاضیات  از  بخشی  بر  عالوه  هندسه  وی، 
مفاهیم  به  و  داشته  رمزی  معنایی  شده،  تشكیل  کمیت ها 
این  عنصر  »اولین  دارد؛  اشاره  ماوراءطبیعی  موضوعات  و 
و  درآمد  طبیعت  فعل  تحت  که  بود  نقطه  اصل  در  جهان 
به  جسم  شد.  مبدل  جسم  به  باالخره  و  سطح  و  خط  به 
گرفت  قرار  نفس  تدبیر  و  تحریک طبیعت  تحت  نوبۀ خود 
... درآمده  و  مثلث  دایره،  مانند  اشكال کامل هندسی  به  و 
شد  افزوده  فعل  و  عقل  آن  به  و  یافت  تهذیب  و  صفا  و 
 .)72 کوهپر،1392،  موسوی  و  نیستانی  )شریفی نیا،  و...« 
و»هندسۀ  محسوس«  »هندسۀ  مقولۀ  دو  به  را  هندسه  او 
جهت  در  محسوس  هندسۀ  است.  کرده  تقسیم  معقول« 
آفرینندۀ  معقول،  هندسۀ  و  عملی  آفرینش های  و  صناعت 

علم و هردو مسیری است برای درك جوهر نفس.
دو دستۀ  به  نقوش  در طراحی سنتی،  نقوش هندسی:   •
شكسته و گردان تقسیم می شوند که دارای دسته بندی های 
گیاهی  حیوانی،  انسانی،  نقوش  جمله:  از  است،  متفاوتی 
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ستاره،  مانند:  طبیعی  پدیده های  از  برگرفته  نقوش  و 
خورشید، ماه، موج دریا و یا اشیاء. نقوش شكسته برگرفته 
از پدیده های طبیعی و اشیاء با نام »نقوش یا گره هندسی« 
صورت  به  که  هستند  تجریدی  صوری  می شوند؛  شناخته 
و  درهم تنیده  مشخصی،  هندسی  قواعد  پایۀ  بر  و  منظم 
رسم می شود. این نقوش یا گره ها با توجه به روش ترسیم 
تقسیم  مرکب«  و »گره های  بخش »گره های ساده«  دو  به 
بوده  لقاط  و سایر  دارای شمسه  می شوند. گره های مرکب، 
دایره(  و  مستطیل  مربع،  )چندضلعی،  زمینه ها  کلیۀ  در  و 
قابل ترسیم هستند، از این رو»کادر گره، مرکب از تعدادی 
هر  است.  شده  تكرار  کادر  داخل  در  که  است  گره  زمینۀ 
که  است  هندسی  اشكال  از  مجموعه ای  شامل  گره،  زمینۀ 
به هریک از آنها آلت می گویند« )زمرشیدی، 1365، 55(. 
آلت ها براساس قواعد منظم، خطوط راست و بر پایۀ اشكال 
نقش  آنها،  قرارگرفتن  کنار هم  از  و  آمده اند  پدید  هندسی 
به  قرن ها  برای  هندسی،  »نقوش  می گیرد.  شكل  گره  یا 
بازشوها، گنبدها  بر دیوارها، سقف ها،  تزیینی  نقوش  عنوان 

.)Embi, 2012( »و مناره ها استفاده می شده اند
و  تكرار  قابلیت  و  پویایی  هندسی،  نقوش  بارز  خصوصیت 
یكی  است.  گره  زمینۀ  جوانب  از  هریک  از  آن  گسترش 
دیگر از و ویژگی های گره ها، خاصیت زایندگی آن است؛ به 
طوری که گره ها قادر هستند از درون یكدیگر گرۀ جدیدی 
به وجود آورد. از این رو»چنان چه طرحی از گره در درون 
آلت های  تمام  که  گونه ای  به  کند شود  و سپس  تند  خود 
هرگاه  و  ایجاد می شود  درگره  گره  آورد،  وجود  به  را  خود 
آلت های گرۀ درون خود خرد شوند؛ به نحوی که گره های 
شاه  دهند،  کامل  زمینۀگره  یک  تشكیل  یكدیگر  با  درونی 
گره به وجود می آید« )شفیع زاده،1397، 56(. دیگر ویژگی 
اسالمی،  نقوش هندسِی  »در  است.  تقارن  اشكال هندسی، 
تقارن با بنیادی ترین مجموعۀ اعدادی به ظهور می رسد که 
می توان نقش معین را مطابق آنها الیه بندی و تقطیع کرد. 
بر همین قیاس، تقارن را می توان مظهر وحدت تلقی کرد« 
رعایت  گفت  می توان  رو  این  از   .)382 )کریچلو،1384، 
حرکت  ریتم،  ایجاد  با  همراه  تقارن  و  تكرارپذیری  اصول 
طرح های  ایجاد  موجب  هندسی  نقوش  در  هماهنگی  و 

پیچیده و متنوع شده است.
اسالمی،  اولیۀ  قرون  در  معماری:  به  وابسته  تزیینات   •
هنر  تأثیر  تحت  آن،  به  وابسته  تزیینات  و  ایران  معماری 
فلسفۀ  و ظهور  تحوالت سیاسی_مذهبی  اما  بوده؛  ساسانی 
بر  آرایه ها،  در  تحول  عامل  مهمترین  عنوان  به  اسالمی، 
محتوا و شكل آثار هنری تأثیر گذاشت. »این تحول، شامل 
حیوانی،  و  انسانی  نقش مایه های  انتزاعی، حذف  بروز صور 
و  هندسی  نقوش  سراسری  گسترش  خط نگاره ها،  ظهور 

)علیپور،  است«  رمزآمیز  و  وحدانی  محتوای  پیدایش 
اوج  سلجوقی  دورۀ  معماری  میان،  این  در   .)117  ،1395
داخلی  سطوح  و  خارجی  نمای  در  تزیینی  نقوش  ظهور 
بناها بوده که از لحاظ تكنیک و تنوع طرح، کم نظیر است. 
از  تزیینی  الگوهای  تغییر  در  بزرگی  گام های  سلجوقیان 
گل و گیاه و اشكال فیگوراتیو تا رسیدن به نقوش هندسی 
مراحل  از  دوران،  این  تزئینی  الگوهای  برداشته اند.»بررسی 
می دهد  نشان  را  هنری  جنبشی  ساخت،  زمان  تا  اولیه 
هندسی  الگوهای  از  استفاده  در  را  اساسی  تغییرات  که 
متداول ایجاد می کرد«)Embi, 2012(. این تزیینات موجب 
تزیینات  می شود.  بیننده  در  زیبایی  و  عظمت  القاء حس 
آجرهای  توسط  بناها  خارجی  نمای  روی  بر  شده  ایجاد 
سنتی  معماری  فضای  با  که  گرفته  صورت  تراش خورده 
ایران و مواد و مصالح بومی منطقه همخوانی دارد. آجر به 
لحاظ جنسیت و فرم، خشک و خشن است اما، »تزیین به 
خشونت و سنگینی مصالحی چون آجر روح بخشیده و آنها 

 .)Petersen, 2002, 37( »را زیبا، سبک و بی وزن می کند

بررسی موارد مطالعاتی 
در  دختران  چهل  آرامگاهی  برج  دختران7:  چهل  برج   •
اثر به سال 446ه. ق.  شهر دامغان، قرار دارد و قدمت این 
متنوع  نقوش  با  آجر  از  پوشیده  نمای خارجی  بازمی گردد. 
در  است.  شده  سفید  گچ  با  داخلی  دیوارهای  و  هندسی 
نواری پهن شامل یک  به صورت  تزیینات آجری  زیر گنبد 
ردیف کتیبۀ خط کوفی، چهار ردیف نقوش هندسی و  یک 
هندسی  نقوش  می شود.  دیده  زنبوری  النۀ  مقرنس  ردیف 
ساده ای  ترکیب   )1( ردیف  از:  عبارتند  بنا  در  رفته  کار  به 
)بازوبند( است. ردیف )4و6(  از گرۀ شمسه هشت و چلیپا 
هندسه  در  که  مهر8  گردونۀ  نقش  از  متفاوت  ترکیب  دو 
نقوش به آن»پیلی« می گویند.گره شمسه هشت و چلیپا از 
نقوش شمسه،  است.  هندسی  گره های  انواع  پرکاربردترین 
خورشید  از  گرفته  الهام  برمی آید،  آن  نام  از  که  همانگونه 
ایجاد  متفاوت  و  متساوی  کمان های  به  دایره  تقسیم  از  و 
نیز  آن  که  است  مهر  گردونۀ  همان  پیلی،  نقش  می شود. 

برگرفته از خورشید است )تصویر 2(.
سال  در  شرقی  برج  آجری،  برج  دو  های خرقان9:  برج   •
460ه .ق و برج غربی در سال 486 ه.ق ساخته شده است. 
پالن هردو بنا هشت ضلعی و هر ضلع، متشكل از گره چینی 
آجری، شامل حدود 25 نوع طرح تزیینی با نقوش مختلف 
مختلف  رگ چین های  جز  به  بنا  این  در  است.  هندسی 
آجری، نقوش هندسی سرمه دان و چلیپا، گرۀ شش ضلعی، 
تقسیم بندی شش ضلعی  از  که  فرفره  نقش  ستارۀ شش پر، 
عمودی  در جهت  که  لوز  گرۀ سرمه دان  می آید،  به دست 
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تصویر2. برج چهل دختران. مأخذ: بزرگمهری و خدادادی، 1392.

و افقی، شمسه دوازده کند و ...دیده می شود. در میان این 
که  متفاوت  با شعاع های  نقش شمسه  از همه  بیش  نقوش 
موجب ایجاد آلت های گوناگون می شود، به چشم می خورد 

)تصویر 3(.
• گنبد علویان: آرامگاه گنبد علویان در شهر همدان بازمانده 
از سدۀ ششم هجری و دورۀ سلجوقی است. مدخل ورودی 
دارای تزیینات گچبری پیچیده با طرح های متنوع هندسی، 
گیاهی و گره چینی های آجری است. در داخل بنا، محراب با 
کتیبه های قرآنی به همراه نقوش تزیینی گیاهی و هندسی 
دارد  قرار  ورودی  باالی  در  که  نقش  بارزترین  دارد.  وجود 
نقش1( گره شمسه ده تند است. نقش2( شمسه هشت تند 
است. نقش 3( سه لنگه شش و موج،  نقش 4( گره شش در 
ستارۀ شش پر و نقش 5( گرۀ شش ضلعی ساده است )تصویر 
                                                                                                                                                                                                                                                 .)4
پنج گانۀ  آرامگاه های  از  یكی  کبود،  گنبد  کبود:  گنبد   •
بین  را  این برج  تاریخ ساخت  از دورۀ سلجوقیان که  مراغه 
سال های 582 و 656 ه.ق. ثبت کرده اند. این برج  به شكل 
منشور ده وجهی و دارای گنبدی مخروطی بوده که در گذر 
نقوش گره در  است که  قابل ذکر  رفته  است.  بین  از  زمان 
ایجاد نشده، بلكه توسط آجرهای  با رگچین آجری  بنا  این 
 .)5 )تصویر  است  اجرا شده  نقش دار  سفالینه های  و  قالبی 
و  1(شمسه شش  بنا:  این  در  رفته  کار  به  هندسی  نقوش 

لوز 2( چلیپا 3( طبل و سرمه دان 4( شمسۀ هشت تند و 
5( پیلی        

ه.ق.   542 سال  در  مراغه10،  سرخ  گنبد  سرخ:  گنبد   •
ساخته شده  است. نقشۀ این بنا نیز چهارضلعی و شبیه به 
فضای  و  بیرونی  نمای  تزیینات  است.  آتشكده های ساسانی 
گرفته  آجری صورت  و گره چینی  نقوش هندسی  با  داخلی 
است که عبارتند از: نقش 1( در باالی مدخل ورودی نقش 
هندسی ستارۀ شش پر و طبل قرار دارد، 2( سه لنگۀ شش 
و موج، 3( چلیپا و سرمه دان.  4( چینشی متفاوت از نقش 

چلیپا است )تصویر 6(؛ )جدول 1(.              

تجزیه و تحلیل نقوش هندسی                                    
وسیلۀ  به  که  هندسی  و  گره چینی  نقوش  تمامی  میان  از 
از  تعدادی  است،  بسته  نقش  مذکور  بناهای  نمای  بر  آجر 
تا  شده  انتخاب  هدفمند  صورت  به  نقوش  پرکاربردترین 
با نظریۀ قوای نفس  انطباق  مورد تجزیه و تحلیل و سپس 
و  وسیع  کاربرد  گیرند.  قرار  نقوش  ابداع  روند  در  ابن سینا 
غیرقابل انكار ریاضیات و هندسه در شیوۀ طراحی و اجرای 
قرار  محققین  تصدیق  و  تحلیل  مورد  قباًل  ابنیه،  تزیینات 
باستان  دوران  هنر  به  هندسی  نقوش  ریشۀ  است.  گرفته 
ایجاد  و  تناسبات  رعایت  نقوش،  انسجام  اما  می گردد؛  باز 
دلیل  به  اجرا  زمینۀ  و  فضا  و  فرم  بین  منطقی  ارتباط 
اسالمی،  دوران  طی  در  هنرها،  انواع  در  گسترده  کاربرد 
روندی اصولی و حساب شده به خود گرفته است. در رسالۀ 
»هندسه عملی بوزجانی« آمده است که با روشمند ساختن 
شیوۀ طراحی و اجرای نقوش و گره های هندسی به وسیلۀ 
این  کاربرد  ترویج  در جهت  بزرگ  گامی  پرگار،  و  محاسبه 
به  هندسی  نقوش  است.  برداشته شده  معماری  در  نقوش 
کار رفته در تزیینات بناها، همانگونه که در جداول )2و 3( 
)آلت هایی( تشكیل شده  ریزنقش ها  از  است،  قابل مشاهده 

تصویر3. برج های دوقلوی خرقان. مأخذ: پیرنیا و معماریان، 1383.
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تصویر4. گنبد علویان. مأخذ: بزرگمهری و خدادادی، 1392.               

 تصویر5. گنبدکبود مراغه. مأخذ: بزرگمهری و خدادادی، 1392.

انتزاع شده  و  دریافت  اطراف  از محیط  که هریک جداگانه 
اما به کمک محاسبات دقیق، قابلیت تكرار و تطبیق با انواع 
را  مادر  گره  یا  طرح  هم  کنار  در  آلت ها  دارد.  را  زمینه ها 
ایجاد می کنند؛ گره ها در کنار هم به صورت واگیره درآمده، 

تكثیر شده و طرح نهایی را ایجاد می کنند.
در  رفته  کار  به  هندسی  نقوش  میان  در  نقوش شمسه:   •
از  بیش  سلجوقی  دورۀ  آرامگاه  بناهای  معماری  تزیینات 

با شعاع های متفاوت دیده می شود؛  هر نقش، طرح شمسه 
دوازده.  شمسۀ  و  پنج  دو  یا  ده  هشت،  شمسۀ  جمله  از 
یا  نقوش  اطراف  به  شمسه ها  این  شعاع های  گسترش 
آلت هایی را ایجاد کرده که از آن به عنوان ویژگی زایندگی 
در  که  همان گونه  آلت ها  این  می شود؛  یاد  هندسی  نقوش 
بازوبند،  سرمه دان،  نقوش  می شود،  مشاهده  )جداول2و3( 
ترنج و...نام دارد. شمسه در داخل دایرۀ ترسیم شده، دارای 
تقارن محوری و مرکزی است. قابلیت تكثر و انطباق با انواع 
کادر، سطوح تخت و مدور از جمله سطح گنبد را دارا است. 
گوشه های  تعداد  با  شمسه ها  از  آمده  دست  به  آلت های 
گوشه ها،  تعداد  افزایش  با  لیكن  است،  یكسان  متفاوت، 
زوایای آلت ها تندتر و نقوش کشیده تر می شوند. این تغییر 
طرح  تنوع  موجب  هندسی،  محاسبات  و  اصول  براساس 
بر  عالوه  نقوش  است.  متفاوت شده  کادرهای  با  انطباق  و 
از اصول هندسی، دارای معانی رمزی و نمادین  بهره مندی 
است. نقش شمسه محیط در دایره نمایشگر خورشید و نور 
است که در ایران قبل و بعد از اسالم جایگاه ویژه و آیینی 
نقوش  میان  در  یكپارچگی  و  وحدت  مظهر  شمسه  دارد. 
بسته  نقش  بناها  اغلب  روی  بر  که  است  اسالمی  هندسی 

است.
ترسیم  لوزی  زمینۀ  در  - شمسۀ شش: شمسه شش گوشه 
می شود. در کنار این نقش، آلت های کمتری ایجاد می شود 
نیز  نقش  این  است.  منتظم  تقسیم شش ضلعی  حاصل  که 
دارای تقارن محوری و مرکزی، تعادل و ایستایی، تناسب با 
کادر و قابلیت تكثیر دارد و از دو مثلث متساوی االضالع در 

تصویر6. گنبد سرخ مراغه. مأخذ: بزرگمهری و خدادادی، 1392.      
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جدول 1. تعدادی از نقوش هندسی و آجرچینی به کار رفته در بناهای منتخب. مأخذ: نگارندگان.

جدول 2. تجزیه نقوش مرکب به آلت های تشكیل دهنده. مأخذ: نگارندگان.

    نقوش گنبد سرخ   نقوش گنبد کبود   نقوش گنبد علویان  نقوش برج های خرقان  نقوش برج چهل دختران

                

                  

                

                           

   

         

 

 نقش ۀدهندهای تشكیلآلت وع نقشن نام نقش  

1 

 

 مركب

                                            

 سلی                جناغی              یپر      شش منتظم        لوزشش ۀستار

2 

 

 مركب

                                   

 پرستاره پنج             ترنج تند              بندی       شش   شمسه دوازده         

3 

 

 مركب

                                     

 بندی               شش       ترنج تند           پر       ستاره پنج            شمسه ده تند   

4 

 

 مركب

                       

 گیوه       دان        سرمه         ضلعی منتظم      ترنج كند       پنج

5 

 

 مركب

                                                   

 بندی               شش   پر         ترنج تند         شمسه هشت               ستاره پنج 

6 

 

 مركب

                                

 شش بندشل                  پر             طبل              ستاره شش
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ادامۀ جدو.ل 2.

جدول 3. تجزیه نقوش هندسی ساده. مأخذ: نگارندگان.

جهت های مقابل هم، تشكیل شده است. رأس یک مثلث رو 
به آسمان و دیگری روی بر زمین دارد. 

چلیپا:  نقش چلیپا، متشكل از دو بازوی عمود بر هم است 
که در مربع محاط در دایرۀ ترسیم می شود که به آن گردونۀ 
عده ای  می گویند.  خورشید(  )نشان دهندۀ چرخندگی  مهر 
در  می دانند.  چهارگانه10  عناصر  به  فضا  تقسیم  را  آن  نیز 

ابنیۀ فوق سه طرح متفاوت از چلیپا دیده می شود. نقش مایه 
پیلی، در اصل همان نقش گردونۀ مهر است که  به  موسوم 
بازوهای آن چرخشی 90 درجه به اطراف دارند. در این بناها 
چلیپا، در ترکیب با شمسۀ هشت و یا در کنار سرمه دان قرار 
گرفته و هم به صورت گردونه ای منفرد ایجاد شده است.                                                                       
پنج  نقش  می رسد  نظر  به  پره:  پنج  پنج ضلعی و ستارۀ   -

 4نقش  3نقش  2نقش  1نقش  

 نقوش

 ساده
                            

 هاآلت

           

 هشت               بازوبند ۀشمس
          

 دان مربعبازوبند      سرمه     

 

 سلی       

    

 مهر ۀگردون    

 

 

 نقش ۀدهندهای تشكیلآلت وع نقشن نام نقش  

1 

 

 مركب

                                            

 سلی                جناغی              یپر      شش منتظم        لوزشش ۀستار

2 

 

 مركب

                                   

 پرستاره پنج             ترنج تند              بندی       شش   شمسه دوازده         

3 

 

 مركب

                                     

 بندی               شش       ترنج تند           پر       ستاره پنج            شمسه ده تند   

4 

 

 مركب

                       

 گیوه       دان        سرمه         ضلعی منتظم      ترنج كند       پنج

5 

 

 مركب

                                                   

 بندی               شش   پر         ترنج تند         شمسه هشت               ستاره پنج 

6 

 

 مركب

                                

 شش بندشل                  پر             طبل              ستاره شش

 

 نقش ۀدهندهای تشكیلآلت وع نقشن نام نقش  

1 

 

 مركب

                                            

 سلی                جناغی              یپر      شش منتظم        لوزشش ۀستار

2 

 

 مركب

                                   

 پرستاره پنج             ترنج تند              بندی       شش   شمسه دوازده         

3 

 

 مركب

                                     

 بندی               شش       ترنج تند           پر       ستاره پنج            شمسه ده تند   

4 

 

 مركب

                       

 گیوه       دان        سرمه         ضلعی منتظم      ترنج كند       پنج

5 

 

 مركب

                                                   

 بندی               شش   پر         ترنج تند         شمسه هشت               ستاره پنج 

6 

 

 مركب

                                

 شش بندشل                  پر             طبل              ستاره شش
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باشد  شده  گرفته  الهام  چنار  برگ  نوك  اتصال  از  ضلعی 
پنج ضلعی  رئوس  داخلی  اتصال  از  نیز  ستاره  نقش مایۀ  و 
منتظم و یا الهام گرفته از ستاره دریایی باشد. این نقش از 
آمده  وجود  به  مرکزی  امتداد خطوط شمسه های  و  زایش 

است.
در  اقتباس شده.  )لیمو(  ترنج  میوه  از  اولیه  ترنج: طرح   -
تعدد  دلیل  به  مادر  گره های  انواع  در  کند  و  تند  دوحالت 

تقسیمات محیط دایره )شمسۀ مرکزی( به وجود می آید.
نقش ِسلی: نقشی سه شاخه و جهت دار که از تقسیم دایره 
می تواند  آن  ابتدایی  می آید؛ طرح  وجود  به  قسمت  به سه 
ترکیب  بناهای مذکور  در  باشد.  گرفته شده  برگ شبدر  از 
و  آسمان  به  روی  یكی  که  رفته  کار  به  نقش  این  دوتایی 

دیگری رو به زمین دارد.
آن  و طرح  ایجاد شده  لوزی  زمینۀ  روی  بر  نقش طبل:   -

برگرفته از آلت موسیقی به همین نام است.
کشیده  لوزی  زمینۀ  در  نیز  نقش  این  نقش سرمه دان:   -
دلیل  به  احتماالً  سرمه دان  با  آن  تسمیه  وجه  و  می شود 

برآمدگی میانی آن است.
کفش  نوعی  یا  گیوه  از  شده  ساده  طرحی  گیوه:  نقش   -

است که بر روی زمینۀ مربع و لوزی ایجاد می شود.
است  ایرانی  در طراحی  متداول  نقوش  از  نقش جناغی:   -
فرم  از  برگرفته  می شود.  ترسیم  مربع  زمینۀ  روی  بر  که 

جناغ قفسۀ سینه است )جدول 4(.

مبنای  بر  لحاظ ساختاری،  به  نقوش  تحلیل  و  تجزیه 
نفس  قوای  نظریۀ  با  انطباق  و  روند خلق خردگرایانه 

ابن سینا
بنا بر آنچه پیشتر گفته شد، اثر هنری ماهیتاً از سنخ عقل 
در  عقل  و  نزند؛  برهم  را  عالم  عقالنی  نظم  چنانكه  است، 
به  نفس  ابن سینا،  منظر  از  بروز می یابد.  علمی  اصول  قالب 
معانی  و  باطنی صورت های خیالی  و  کمک حواس ظاهری 
جزئی را به مخزن »قوۀ مصوره« وارد می کند، با بهره گیری 
از قوۀ »خیال«، در این صورت ها به دخل و تصرف می پردازد 
انتزاع و سازماندهی آنها توسط »عقل«، زمینه  و با تجرید، 
زیرا  می آورد؛  فراهم  معنادار  صورت های  کسب  برای  را 
شرط دریافت معنا و خلق صورت به گفتۀ ابن سینا، گذر از 
مجرای عقل است. اثر هنری معلول خیال معطوف به عقل 
است. یعنی خیال باید صورتی را در اختیار انسان قرار دهد 
که منبعث از ادراك امر معقول باشد. اثر هنری زادۀ عقلی 
است که با پذیرش محدودیت های گوناگون از سوی انسان 
به عنوان واسطۀ میان افاضات عقل کل و عالم هستی، صور 
تازه ای که از سنخ عقل بوده و کلیت معقول عالم را حفظ 
و نظم عقالنی عالم را برهم نمی زند، به عالم اضافه می کند؛ 

این ایجاد از جنس »ابداع« است؛ زیرا خلق از هیچ، خاص 
از  الهام  و  مشاهده  با  سنتی  هنرمند  و  بوده  بارتعالی  ذات 
اطراف خود دست به خلق اثر می زند. در این فرآیند، نقش 
باید بیش از حس و خیال باشد. اگرچه که  خرد به مراتب 
بوده و شباهت های  اولیۀ تصور طرح  اخیر هستۀ  مؤلفۀ  دو 
فراتررفتن  سپس  و  محسوس  اشیاء  با  نقش مایه ها  اولیۀ 
نقوش از صور حسی و تجزیه و ترکیب صورت ها، تاحدودی 
برآمده از تخیل است، اما درواقع خرد وظیفۀ سازماندهی به 
نقش ها را داشته تا طرح از نظر اصول و مبانی قابل پذیرش 
باشد، این روند مطابق با تعریف عقل عملی از نظر ابن سینا 
است که بر حسن صناعت یعنی بر چینش نقوش و اجرای 
صحیح آن نظارت دارد. از این رو پس از ایجاد نقش مایه ها 
انسجام  و  ترکیب  عاقله،  قوۀ  به  آن  تسری  و  قوۀ خیال  در 
در  متصل  طرح هایی  ایجاد  و  عملی  عقل  کمک  به  آنها 
قابلیت  تعادل،  و  تناسب  اصول  رعایت  با  مشخص  فضایی 
تكرار و تكثیر و سازگاری با مواد و مصالح اجرایی، نشان از 

نقش پر رنگ خرد در این مسیر دارد. 
مجموعه ای  از  متصور  ترکیبی  طرح  هر  سنتی  طراحی  در 
طبیعت  از  غالباً  که  است  هنرمند  نزد  نقش مایه ها  از 
الگوبرداری شده است. روند خلق نقوش، از مشاهدۀ عناصر 
طبیعی تا ایجاد طرح نهایی، بر مبنای قوای نفس ابن سینا، 
به  هنرمند  که:  است  چنین  عقل«  و  خیال  یعنی»حس، 
به  می افكند؛  نظر  خود  اطراف  به  پنجگانه  حواس  واسطۀ 
را در  با دیدن »برگ درخت چنار«، تصویر آن  مثال،  طور 
قوۀ خیال خود کمک  از  می کند، سپس  ثبت  حافظۀ خود 
گرفته تصویر برگ را با مشخص کردن نقاط و زوایای اصلی 
نقش در ذهن خود مجسم می کند و پس از آن به تجزیه و 
در خیال  را  »پنج ضلعی«  نقش  و  پرداخته  آن  ساده سازی 
»قوۀ  نوبت  مراحل  این  از  عبور  از  بعد  ایجاد می کند؛  خود 
را سازماندهی،  آمده  به دست  است که صورت های  عاقله« 
چینش و ترکیب بندی کند و در قالب فرمی معنادار که از 
معقول  صورتی  و  شده  خارج  محسوس  و  جسمانی  حالت 
پیدا کرده ارائه کند؛ این عمل در ابتدا توسط »خرد نظری« 
و سپس توسط »خرِد عملی« انجام می گیرد؛ اجسام هریک 
هندسی  کامل  اشكال  به  و  گرفته  قرار  نفس  تدبیر  تحت 
در  شده  انتزاع  تصاویر  درآمده،   ... و  مثلث  دایره،  مانند 
معنادار»پنج ضلعی«  فرم  نظری،  عقل  توسط  خیال،  قوۀ 
معانی  این  سپس  می آورند،  وجود  به  را  پنج پر«  و»ستاره 
پنجگانه تحت  به حواس  آن  از  و پس  قوۀ خیال  به  مجدد 
با  مطابق  فرم محسوس  تا  یافته  تسری  عملی  عقل  نظارت 
همان فرم معنادار ایجاد کند. روند مشاهده صور طبیعی تا 
نقوش مشترك  بین همۀ  در  معنادار  و  انتزاعی  فرمی  خلق 
است. این ثبات رویه دلیل دیگری بر غلبۀ قوۀ عقل در روند 
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جدول 4. انواع نقوش هندسی به کاررفته در تزیینات معماری بناهای آرامگاه دورۀ سلجوقی. مأخذ: نگارندگان.

تصویرانواع نقوش هندسیردیف
شمسۀ شش1

چلیپا2

پنج ضلعی و ستارۀ 3
پنج پره

ترنج4

ِسلی5

طبل6

سرمه دان7

گیوه8

جناغی9

بزرگترین ویژگی مشترك  آنجایی که  از  خلق نقوش است. 
این  اگر  است؛  تعقل  قدرت  و  عقل  داشتن  انسان ها  بین 
مفاهیم و ترکیب ها توسط قوۀ عاقله به صورت صور معنادار 
خیال  و  که حس  ببینده ای  برای  هرگز  باشد،  نشده  ایجاد 

بود.  نخواهد  ادراك  قابل  و  گویا  نكرده،  تجربه  را  هنرمند 
به هر  به عبارتی در سطح حس و خیال صورت ها منحصر 
اشتراك  و  معنادار  تعقل صورت ها  در سطح  اما  است،  فرد 

می یابند. 
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دو  خرد  است  معتقد  ابن سینا  که  شد  اشاره  این  از  پیش 
نظری  عملی عكس خرد  نظری، خرد  و  عملی  است:  گونه 
به درك  و  آغاز می کند  امر محسوس  از  نظری  است. خرد 
امر معقول می رسد، حال آنكه خرد عملی از امر معقول آغاز 
به جهان محسوس  مخیل  افاضه شدن صورت  به  و  می کند 
ذیل  می تواند  فعال  عقل  همانند  انسان  و  می شود  منتهی 
عالم  در  عقل  عملی  دستگاه  در  خود  خیال  قوۀ  توانایی 
صورت گری کرده و صورتی هستی شناختی را به عالم اضافه 
کند. این مورد اخیر همان شرایطی است که هنرمند سنتی 
نقوش  ابداع  تا  از صور محسوس  نقوش  فرآیند طراحی  در 
بنا طی کرده  تزیینات  پیاده کردن آن در  هندسی و سپس 
عقل  عملی  دستگاه  در  خیال  قوۀ  توانایی  ذیل  او  است؛ 
که صورتی هستی شناختانه  رسیده  به صورت هایی  خویش 
نمایش  به  خاص  ماهیت  با  آرامگاهی  بنایی  چهرۀ  در  را 
درآورده است.  معمار عالوه بر استفاده از نقوش و گره های 
از چیدمان منتظم  به معماری  وابسته  تزیینات  هندسی در 
موزون  نقوش  ایجاد  برای  هم  کنار  در  آجر  متفاوت  و 
استفاده کرده است. چینش آجرها بر پایۀ معادالت ریاضی 
و اشكال منتظم هندسی چون شش ضلعی، لوزی، مربع و... 
است. حرکت آنها پیش رونده و غالباً بر مبنای حرکت دوار 
و  یكپارچگی  وحدت،  دارای  مرکزگرا،  صورت  به  حلزونی 
تكثیرپذیری در سراسر کادر است، لذا در ایجاد این صور نیز 
معمار با به کارگیری قوۀ عقل، اشكال منتظم هندسی را با 
مضامین وحدت گرای هنر اسالمی در قالب چیدمان آجری 
به  هندسی  نقوش  وسیع  کاربرد  است.  درآورده  نمایش  به 
با فرم، شكل و ماهیت ماده  تناسب بسیار  وسیلۀ آجر )که 
حكایت  سلجوقی،  دورۀ  بناهای  خارجی  نمای  در  دارد( 
ترکیب بندی،  واسطۀ  به  که  دارد  معنادار  صوری  ابداع  از 
از  طرح ها  تمامی  در  نقوش،  هماهنگی  و  ریتم  فضاسازی، 
و  انجام شده  معنا  با هدف خلق  مشابه  گره های  تا  شمسه 
دستگاه عملی عقل، صورتی هستی شناختی را هدفمندانه و 

آگاهانه ارائه داده است.
محتوا  با  ذاتی  ارتباطی  نقوش  ایرانی،  سنتی  معماری  در 
هنر  در  نیز  را  خود  نمادین  جنبۀ  مذکور  نقوش  دارند. 
اسالمی حفظ کرده اند؛ زیرا هندسه عالوه بر اینكه از اشكال 
داشته  رمزی  معنایی  شده،  تشكیل  ریاضی  کمیت های  و 
گرۀ  دارد.  اشاره  ماوراءطبیعی  موضوعات  و  مفاهیم  به  و 
شمسه در اوج کثرت خود، وحدت گرا است. ستارۀ شش پر، 
با نقشی دووجهی، هم نظر به آسمان دارد و هم به زمین. 
چلیپا نیز نشان از گردش و نور خورشید دارد و هم مفهوم 
عناصر چهارگانه را القاء می کند و تقریباً در تمامی بناها به 
آجری  رگچین  هم  و  گره چینی  در  هم  مختلف  شیوه های 
به کار رفته است. جالب اینكه آجر نیز همچون طرح چلیپا، 

باد ساخته شده است.  و  توسط چهارگانۀ خاك، آب، آتش 
آبستن  معمار  هنرمنِد  عقل  بنا،  تزیین  و  ساخت  روند  در 
را  انتزاعی  صور  عقل  به  معطوف  خیال  با  و  شده  معانی 
عقالنی  تدبیری  با  و  داده  مطابقت  شده  ادراك  معانی  با 
مكانی  در  هندسی  و  ریاضی  تناسبات  به  توجه  با  همراه 
مناسب طرح نهایی را اجرا کرده و توانسته خشكی و عدم 
معنادار،  صورت های  این  کمک  به  را  آجر  انعطاف پذیری 

تلطیف کند.

نتیجه گیری 
هندسی  نقوش  از  نمونه هایی  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی 
دورۀ  آرامگاهی  معماری  به  وابسته  تزیینات  در  مندرج 
نقوش،  ین  ا خلق  فرآیند  در  که  داد  نشان  سلجوقی 
مؤلفه های  ر،  معنادا فرِم  یجاد  ا تا  مشاهده  مرحلۀ  ز  ا
هستند.  تطبیق  و  توجیه  بل  قا بن سینا  ا یی  ا خردگر
در  نقوش  کاربرد  و  طراحی  هنرمند  فرآیند،  این  در 
روندی  برطبق  را،  دوره  این  آرامگاهی  معماری  تزیینات 
به  است.  داده  انجام  »خردگرایانه«  و  جنس»ابداع«  از 
تعامل  ابن سینا  نظریات خردگرایانه  برمبنای  دیگر  عبارتی 
نقوش  این  ایجاد  و  طراحی  راهبر  یكدیگر،  با  نفس  قوای 
مورد  هندسی  گره های  و  نقوش  زیرا  است،  بوده  هندسی 
مرحله  اول  یافته اند:  موجودیت  زیر  مرحلۀ  سه  در  بحث 
ترکیب  و  تجزیه  دوم  طبیعت،  در  اجرام  و  اشیا  مشاهدۀ 
و  طرح  ایجاد  و  سازماندهی  سوم  و  خیال  قوۀ  در  آنها 
طریق  از  معمار  یا  نقوش  این  طراح  )جدول5(.  نقش، 
هماهنگی،  و  نظم  تناسب،  و  تعادل  عناصر  به کارگیری 
زایش  و  پویایی  تكثیرپذیری،  و  تكرار  قابلیت  و  ریتم 
الگوهای  رعایت  با  خالقه  فضاسازی های  لزوم  و  نقوش 
بنا  ماهیت  با  مطابق  و  منظم  الگوهای  براساس  سبكی، 
اولیۀ  اجرای  و  طراحی  شده،  گرفته  نظر  در  فضای  و 
نقوش و سپس پیاده سازی در طرح تزیینات بنا را صورت 
فقط  سابقه،  بدون  ایجاِد  اینكه  به  توجه  با  است.  بخشیده 
افتاده  اتفاق  فرآیند صنع  این  در  است،  مخصوص خداوند 
باید  نقوش،  و  تزیینات  این  انسجام  و  وحدت  زیرا  است؛ 
امر  ادراك  از  منبعث  صور  و  منظم  الگوهای  براساس 
به  اتصال  وسیلۀ  به  و  عقل  قوۀ  توسط  که  باشد،  معقول 
صور  و  عقالنی  موجود  نظم  لذا  شده،  دریافت  اول  عقل 
ادراك  از  پس  که  هستند؛  عقل  جنس  از  ماهیتاً  معنادار 
خیال  قوه  به  مجدد  دریافت شده  صورت های  معقول،  امر 
رفته و از آن طریق به صورت امر محسوس بروز یافته اند. 
دلیل  به  و  است  گرفته  »ابداع« صورت  که  همینجاست  و 
شده  طی  صور  این  به  دستیابی  در  عقالنی  سیری  اینكه 

می شوند.  انسانی  معرفت  موجب  است؛ 
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جدول 5. روند خلق نقوش هندسی از مشاهده تا ایجاد فرم معنادار. مأخذ: نگارندگان.

اول  تزیینات هندسی در وهلۀ  این  بنابراین هنرمند طراح 
تجربه  را  احداث  سوم  وهلۀ  در  و  ابداع  دوم  وهلۀ  صنع، 
کرده است؛ چنانكه در مرحلۀ صنع در تشبه به خداوند و 
دریافت  را  عالم قدس  معانی  است  توانسته  تجرید صور  با 
را  عقل  او،  عقل  در  آنها  انعكاس  و  معانی  شهود  و  کند 
این  و  یافته  تحقق  صنع  سپس  و  کرده  معانی  آبستن 
در  صورت  ابداع  موجب  و  شده  جاری  او  نفس  در  معانی 
خیاالش شده و در ادامه، معانی از عقل به خیال و سپس 
شیء  احداث  نایی  توا به  منجر  که  یافته،  تسری  حس 
صناعت  در  که  او  است.  شده  هندسی  تزیینات  این  یا 
این  برای  می کند،  انتقال صورت  برای  از  وساطت  خویش 
عقل  از  پیروی  شرط  و  داشته  را  الزم  آمادگی  قطعاً  امر 
واهب الصور  از  عقلی  صورت  چنانكه  است؛  آورده  به جا  را 
قوای  طریق  از  و  خیال  به  آنجا  از  و  هنرمندانه  عقل  به 
از  است.  شده  هبه  صورت  پذیرندۀ  مادۀ  به  جسمانی 
خیال  اثر  که  است  آمده  ابن سینا  نظریات  در  دیگر  سوی 

معطوف به عقل است؛ در واقع، اثر صورتگری خیال برای 
مخاطب  مواجهۀ  در  می توان  بنابراین  است.  عقل  نمایش 
که  خصوصاً  کرد،  معقول  امر  متوجه  را  او  خیال  اثر،  با 
و  عقل  داشتن  انسان ها  بین  مشترك  ویژگی  بزرگترین 
توسط  ترکیب ها  و  مفاهیم  این  اگر  لذا  است.  تعقل  قدرت 
قوۀ عاقله به صورِت صور معنادار ایجاد نشده باشد، هرگز 
ببینده ای که حس و خیال هنرمند را تجربه نكرده،  برای 
گویا و قابل ادراك نخواهد بود. به عبارتی در سطح حس 
در سطح  اما  است،  فرد  هر  به  منحصر  خیال، صورت ها  و 
لذا  می یابند؛  اشتراك  و  معنادار  صورت ها  که  است  تعقل 
مبتنی  باید  مخاطب  و  هنرمند  جانب  از  نقوش  با  مواجهه 
مشترك  لذت  و  درك  موجب  تا  باشد  عقلی  معرفت  بر 

شود.
تزیینی  الگوهای  تغییر  با  معمار  هنرمند  بنیه  ا این  در 
نقوش  به  رسیدن  تا  فیگوراتیو،  اشكال  و  گیاه  و  گل  از 
در  آن  تحلیل  و  تجزیه  و  انتزاعی  صور  درك  با  هندسی 

 (()عقالنی فرم معنادار خیال ۀقو صورت طبیعی  فرم معنادار)عقالنی( خیال ۀقو صورت طبیعی ردیف
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نقشۀ  بنا،  کاربری  به  توجه  با  را  طراحی  امر  خیال  قوۀ 
و  می شوند،  اجرا  آن  روی  بر  نقوش  که  بستری  و  اولیه 
ر  قرا استفاده  مورد  است  قرار  که  مصالحی  همین طور 
استوار  هندسی  و  ریاضی  علمی  اصول  پایۀ  بر  گیرد، 
تشكیل دهندۀ  اجزای  انسجام  و  وحدت  و  است؛  ساخته 
تدبیری  با  و  شده،  حفظ  همواره  آرایه ها  و  نقوش  با  بنا، 
رسیدن  جهت  را  الزم  سازماندهی  و  هماهنگی  عقالنی، 
انتخاب  که  معنا  بدین  است.  داده  انجام  مطلوب  کمال  به 
روندی   ، مگاه ها را آ بدنۀ  تزیین  برای  هندسی  نقوش 
معمار  هنرمند  که  چرا  است.  کرده  طی  را  خردگرایانه 
انتزاعی  نقوش  ابداع  به  دست  طبیعت  مشاهدۀ  از  پس 
حال  عین  در  و  متكثر   ، مرکزگرا که  زده  معناداری  و 
نشان دهنده وحدت و انسجام، تكثیرپذیر و باالرونده هستند 
نیز سازش دارد، همانند چلیپا و ستارۀ  آرامگاه  با ماهیت  و 
شش پر که هم روی به آسمان دارند و هم به زمین و امثالهم. 
این گزینش و ایجاد هماهنگی بین عناصر و اجزاء بنا، دلیل 
دیگری بر خردگرایانه بودن روند ابداع نقوش هندسی بر بدنۀ 
آرامگاه دارد که با نظریۀ قوای نفس ابن سینا، و نقش مهم قوۀ 
عقل قابل توجیه است. لذا در مورد نقوش هندسی تزیینات 
وابسته به معماری مورد بحث تبیین نظریۀ ابداع خردگرایانه، 
بروز  علمی  اصول  قالب  در  عقل  که  ابن سینا  گفتۀ  برطبق 
می یابد؛ ساخت اثر معلول رعایت موازین علمی است و خود 
را در ایجاد اعتدال و تناسب بین اجزای تشكیل دهندۀ اثر و 

وحدت فراگیر آن نشان می دهد، میسر می شود.  
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