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تطبیق مفهوم «حرکت جوهری» مالصدرا با قواعد «گرهسازی»
در هنر اسالمی بر مبنای رویکرد وجود تطبیق هم ارزی
اسداله شفیع

زاده 1

توکل کوهی گیگلو
فاضل عباس

زاده 3

چکیده:
هدف از این تحقیق ،انط باق قا عده «حر کت جوهری» مالصددددبا وانواه مرینرین گ ید اه ن اک ی ری
ح یت مناالیه وا قواعد ره سددازی هندسدد گب هنر م مایابی اسددالم ور مبنای بمی رگ تطبیق ِ مجوگِ ه
ابزی ،تیثال م هیانند سداتن  ،میاه ن اک جئی م ن اک کی عال سسدیهدیه مراتا عال

م واشدد گب نرر

ح یت مناالیه مال صدبا ،مجوگ مبابک حق تاال  ،حقیقن ماحد م شخ ص ا ست م تیام پدیدابهای عال
ام اه م کثرات ،از یک مجوگ گابای مراتا شدت م ضاف م ور مبنای قاعدة «محدت تش ی

مجوگ» که وه

ما سطة «ع شق» از م رر امّل سمجوگ منب هط -که گب عین محدت گابای تیاک کثرات ا ست -جابی م رگگ
گب این پژمهش که وه بم
م صداق م کی

تحقیق توصدددی  ،تحییی  ،تطبیق م وا تی یق از گم بمی رگ کیّ ساز ن ریه وه

ساز م صداق وه ن ریه انجاک رینه ا ست ،وه این ننیجه گ ست یایت که ت صو صیات وه کاب

رینه شده گب ره سازی هندس که گابای سه مشخصة « قاوییّت ت راب وه شرط ت امل» « ،قاوییّت تطوّب متبدّل
وواسددطة نقو

نانوی» م « توانای ح ظ محدت م وقاء موضددود گب عین کثرت نقو » م واشددند ،تیثالِ م وه

مثاوه ویاه هنری قاعدة «تیق مدامک م ت امی ِ» آیرینش عال گب گید اه عریان ِ صدبالینألرین شیرازی ووگه م
هدف هنرمند عابف گب تیق صُوبِ وینرایتْ کثرت پذیرِ نقو ِ هندس گب ره سازی ،نشاه گاگه تیق پیوسنه
م ا سن یال مخیوقات گب تجییات الر وه صوبت «لَبس واد لَبس» ووگه که وه طریقِ نقشهای واینه ،من ثّر م
ت رابپذیر اش ال هندس گب یضاسازی مایابی اسالم وازآیرین م تیق مجدگ م رگگ

کلید واژهها:
تجیّ  ،حرکت جوهری ،رهسازی ،مایابی اسالم

 -1اسناگیاب رمه مایابی ،ماحد اهر ،گانشراه آزاگ اسالم  ،اهر ،ایراه نویهنده مهئولShafizade.a@gmail.com :
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پیشگفتار
هنر م مایابی ا سالم شرحِ نیاگ ونةس 1حقایق از واد واطن مراتا ه هن ا ست که وه مرتبن
نازلتر از مانای تجریدی توگ تنئل نیوگهاند ،م هدف از آه وازنیای م وازآیرین نیاگینس 2حقایق
ا ست که وه قاموس عقل م ویاه ،ووا سطة ن سس 3هنرمند عابفس 4گبآمبگه شده ا ست گب اگویات م
هنر اسالم  ،سیبییه یا نیاگ رای  ،حاصل تانر از ن ریة «تیثال» ووگه م محصول آه وه شیاب م بمگ
سسنابی 9 :1366 ،م یونگ« 157-147 :1352 ،تیثال» یا وه عبابت «تیثّل» گب آناب مایابی اسالم
با گب گم وخش م تواه وربسدد کرگ ،الف :اعنقاگ وه مجوگ ن

م نهددق گب جراه ههددن سسددنابی،

 ، 20-21 :1373ب :احنیال مجوگ ه ابزی ،تیثال م هیانند ساتن میاه ن اک جئی م ن اک کی از
آه جییه وراور کرگه آیاق وا ان

سس5

گب این نوشددناب که ور وخش گمک آه اسددنواب اسددت ،وه وربس د

تحییی م تطبیق « رهسدددازی» وه عنواه غالاترین صدددوب تجریدی م تئیین هنر م مایابی گمباه
اسدددالم وه مثاوه ویاه هنری نحوه م نرونر ت ثّر تیق از ماحد حق تاال گب اندیشدددة عریان ِ
ح یت مناالیه مال صدبا م پرگازگ صوب تجریدی نقو
وینرایت هددنر

هند س گب مایابی ا سالم م نقشهای

پذیر آه ،ور رینه از قواعدی اسددت که نیاگی از واد واطن جراه اسددالک م م روک

صدددوییانة «کثرت گب محدت» م «محدت گب کثرت» اسدددت این موضدددود که گب وهدددیابی از آناب
اندیشدددینداه منأتر هی وه نصدددرس ، 6ابگالهس ، 7ووبکرابگتس 8م محققاه تصدددوّف هی وه کرون م
تو شیری و ایئمت هو م  ،وداه تاکید شده ا ست ،از مرینرین مبان م ا صول ح یت مناالیه ا سالم
ا ست م گب ور گابندة این ن ریة عریان ا ست که مجوگ مبابک حق تاال  ،حقیقن ماحد م شخ ص
اسددت م تیام پدیدابهای عال ام اه م کثرات ،از یک مجوگ گابای مراتا شدددت م ضدداف م ور
مبنای قاعدة «محدت تشد ی

مجوگ» که وه ماسدطة «عشدق» از م رر امّل سمجوگ منبهدط -که گب

عین محدت گابای تیاک کثرات اسدددت ،-جابی میررگگ که نه گب پیدایش م نه گب گماک م وقاء،
موجوگینشاه وه «اضایة اشراقیة» است م موجوگات عال وه طوب پیوسنه از ییوضات گاییة تدامندی
ورتوبگاب م مهدددن یه وه ییه گای النجیّ م منوال ِ امیند گب این نرر

که منأنر از قاعدة «تجدگ

امثال» گب عریاه اون عرو ا ست ساون عرو  ، 163 :1366 ،تجیّ حق تاال ور مبنای قاعده «ال ت راب
ی تجیّ س » 9ووگه م نحوه تجیّ وه صددوبت «تیق منوال م پیوسددنه» م یا وه عبابت گیرر ور مبنای
قواعد «حرکت جوهری» گب اندی شة مال صدبا ا ست ور این ا ساس م ور مبنای مجوه ا شنراک نرر
ح یت م اندی شة عریان وا تیق انر گب هنر م مایابی ا سالم  ،تحقیق حا ضر ،وه این سؤال پا سخ
م گهد که :ت صو صیات نقو

هند س « ،تیثال» م «هیانند ساتت» کدامین قاعده گب نرر

عریان
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ح یت مناالیه ا ست؟ آیا م تواه میژ

های صوب تجریدی نقو

هند س با وه مثاوة تامیل هنری

نحوه م مراتا ت ثّر تیق از حق گب ح یت مناالیة عریان ذکر نیوگ؟ ما وه االشدددنراک «محدت گب
کثرت» م «کثرت گب محدت» که از مشخصههای نقو

هندس گب مایابی است ،نرونه گب قاعدة

«حرکت جوهری» مالصدبا ویاه م شوگ؟
گب این نوشدددناب که وه طریق مطالاة کناوخانهای م میدان م وا تی یق از گم بمی رگ تحقیق کی
ساز نیونه موبگ مطالاه وه ن ریه م کیّ ساز ن ری ّه وه نیونة موبگ مطالاه انجاک م شدددوگ ،اوندا وه
بم

کیّ  ،نحوه م مراتا تجیی ّات م ت ثّر مخیوقات از حق تاال ور مبنای قاعدة «تیق مدامک م

پیوسنه» گب وینشِ عریان ِ صدبالینألرین م شابحاهِ می توصیف م موبگ تحییل قراب رینه ،سپس وه
م ن شانه شنا س و صری نقو

هند س  ،وه تحییل م تطبیق ت صو صیات صوب تجریدی

بم

کی

نقو

هندس وا قاعدة عریان ِ تیق مدامک گب حرکت جوهری مالصدبا تواهد پرگاتت
نحوة یال م ت ثّر مخیوقات از حق تاال گب اندیشة عریان صدبالینألرین
وه طوب کی گب طول تابیخ ح یت م ییهدد ة اسددالم  ،رمههای مخنیف یالسدد ه م من ییاه،

اقهداک من امت از یاعییت م نحوة بوط کثرت وه محدت با وه حق نهدبت

گاگهاندس10

سگب اینبابه بک،

اسدد اب 220 :2 ،م شددواهد الرووویه 55 :م سددبئمابی ،شددرح من ومه 118-9 :این امر گب ن ر اه
ح یت مناالیة صدبا منأنر از اندی شة عریان ِ اون عرو

س11

وه نحو تجیّ م ظروب م ور مبنای محدت

شدخصد مجوگ ووگه سمالصددبا ،الح یه الیناالیه 346 :1380 ،که گب آه تیاک موجوگات ،مراتا م
پرتوهای آه نوب حقیق م حاصددل تجییّات مجوگ قیّوم الر اسددت سهیاه 83 :1 ،گب اندیشددة
عریان ح یت مناالیه ،قواعد تجیی ّات حق تاال ور مبنای آیة شدددری ة « کل یوک هو یى شددداه»
سالرحین وه صوبت قاعدة «ال ت راب ی تجیّ » ا ست که مراگ از آه ،کثرت م تادگ گب تجیّ ا ست
که گب این تجییات م ظروبات منادگ حق تاالى ،ت رابى گب کابنیهت م هرتجیى ،امرى جدید است،
ا ر نه که مشاوه وا تجییات ساوقه از حیث صوبت متصوصیات مى واشد؛ این قاعده که گب کنا م
ب سایل اون عروى م سپس گب ب سایل تاوااه م شابحاه ام تحت عنواه «تجدگ امثال» وه تووى پرمبگه
شده ا ست سگب این وابه بک ،اون عرو  ،یص لوط  ،ی صوص الح

 ،وا کی تغییرات گب مبان آه

توسددط مالصدددبا این نین عنواه رگیده اسددت که تجییّات حق تاال وه صددوبت مدامک ،پیوسددنه م
منوال اسدددت م ت جدگ گب این م روک مر کا م ور تالف ن ر عر یا ،لئم ما وه ما نای تیع امری م
جایرئین امری گیرر که اسدداس داف من امت وا امر سدداوق واشددد ،نیهددت مراگ از تجدگ گب اینجا تحول
ا سن یال م «لبس واد لبس» ا ست نه «تیع م لبس» این امر که گب اندی شة مال صدبا مطاوق وا قاعدة
«حرکت

جوهری»س12

تبیین م رگگ ،تجیی ّات م ت ثّر مخیوقات از حق ت اال وه نحو یوق با از گم
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من ر قاول مصول م رگاند :الف -ت ثّر گب مراتا طول  ،ب -ت ثر گب مراتا عرض
گب نرر

عریان ِ صدبالینألرین ،ت ثّر گب مراتا طول  ،ط گم مرحیه صوبت م پذیرگ:

پیدایش کثرات از ماحد وابیناال م بوط کثرت وه محدت ور اسدداس «مجوگ منبهددط» وه طریق
تجیّ م ت شأه ت ثّر ووا سطة «مجوگ منب هط» وا ا سن اگه از ن ریّة «محدت ت ش ی

مجوگ» وه طریق

عیّ م مایول ت ثّر گب مراتا عرضددد گب حرکت جوهری صددددبا ،ور مبنای ن ریّة ودیع می یان
«اصالت مجوگ م اعنبابی ووگه ماهیّت» م تاریف جدیدی که مالصدبا از جوهر م عرض تبیین کرگه
است ،صوبت م پذیرگ
تکثّر در مراتب طولی:
گب گید اه عریان  ،نحوة صددددمب کثرات از ماحد حق تاال  ،وه نحو تجیّ ووگه م ور این ن ر
اسدنواب اسدت که «مجوگ» وابیناال امری ماحد م شدخصد اسدت ،م موجوگات گیرر از یک مجوگ
ماحد که جوهری ازل م غای ا ست ،وه ما سطة

«ع شق»س13

از م رر امّل سمجوگ منب هط که گب عین

محدت گابای تیاک کثرات اسدددت ،جابی میررگگکه گب عین ماوهدددنر م یقر مجوگی وه حق تاال
ههنندس14

سیاطر« 15 :مجوگ منبهط»که عییقتر از مجوگات تا صّه است م هی وه آنرا ،اصالت م

حقیقت گابگ« ،عیا»« ،مرتبة الجیع»« ،حقیقه الحقایق» م «حضدددرت احدیّه الجیع» م نامند گب نراه
صدددبالینألرین نیئ وا تأنیرپذیری از عریاه اون عرو  ،صدداگب امّل یا امّلین موجوگی که از ذات احدی
نشئت م

یرگ م کثرات با محقق م سازگ« ،مجوگ منبهط» است انشاء این مجوگ گب اندیشة عریان

ح یت مناالیة وه طریق عییّت نیهت زیرا الزمة عییّت از حیث عییّت ،مباینت عیّت م مایول است م
اتصدداف هر یک از آنرا وه
تاصدده م منایّنه ،از حیث تایّن آنرا م ّ
ّ
ننین نیئی یقط گبوابة موجوگات
عین ناونش م تواند مانا گا شنه وا شد این موجوگ مطیق ،گابای «محدت حقیّة ظییّه» ا ست ،محدت
تاصدده م رگگ م
ّ
غیر عدگی ،غیر نوع م غیر جنهدد که شددامل تیاک کثرات ناشدد از مجوگات
وناوراین گب عین کثرت ،محدت م گب محدت ،کثرت مجوگ گابگ سمالصدبا ،الح یه الیناالیه:1380 ،
352
گب مرحیة گمّک -ت ثّر موجوگات از مجوگ منبهدددط -ور طبق قاعدة «الواحد ال یصددددب عنه ال
الواحدس » 15یالسدد ه ،ت ثّر گابای سدداتناب طول م گابای مراتا عیّ م مایول اسددت که عقل امّل،
امّلین مرتبه از این مراتا ا ست سپس ،عقل امّل وا تاقّل ذات ماجا تاال  ،عقل گمّک ،از تاقل ذات
توگ از ح یث ما جا والغیر ووگه ،ن س م از تا قل توگ

از ح یث م ن ووگه ،جرک یی

ووجوگ

م آید تاداگ عقول گب این ساتناب تط  ،وه اندازة تاداگ اجراک منحرک م ن وس مدوّر آنراست م غیر
از تدا تاداگ آنرا با که نی

گاند س16

سمالصدبا ،الح یه الیناالیه 174 :2 ،وه این ترتیا ،گب نراه
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حرکت طول ح یت عریان مال صدبا ،پس از صدمب عقل امّل از «مجوگ منب هط یا صاگب امّل» ور
اسددداس ن ری ّة محدت تشددد ی

مجوگ ،عال مجوگ گابای مراتا طول وا بماوط عی ّت م مایول

تواهد ووگ که مراتا آه گب شدددّت م ضدداف واه ت امت گابند م هر مرتبة واالتر عیّت ورای مرتبة
پایینتر اسددت م عیّت هیة مراتا نیئ مرتبة ماجا الوجوگ م واشددد سمالصدددبا ،الح یه الیناالیه،
352 :1380
تکثّر در مراتب عرضی
گب نرر

عریان ِ ح یت مناالیه ،صدداگب امّل «مجوگ منبهددط» وه گلیل آن ه از «امّل» وابیناال

یایه شددده اسددت ،محدت والذّات م کثرت والارض گابگ م گابای مراتب اسددت که وه حهددا هر
ص م
مرتبهای گابای ماهیّت تا ّ

رگگ؛ زیرا ماهیّت ودمه هیچ ونه جال م یقط وهبا نقص ذاتیش

وه آه الحق شده ا ست سهیاه 352 :ت ثّر گب مراتا عر ض بی شه گب ن رات ح یاء م عریای قبل
از مالصدددبا گابگ ،م اهی صدددمب م ییه ،از میرال اییوطین اسددت م مطرح کرگه گم جنبة ام اه م
مجوب یا ماهیّت م مجوگ گب عقول ،حا صل ای اب یاباو م اون سینا ا ست سایئمت هو46 :1368 ،
ل ن گید اه ح یت مناالیه ،ت یه ور این است که مجوگ عرض مجوگ انضیام گب کناب جوهر نیهت
م جوهر م عرض ،گم مرتبه از یک مجوگ ههنند ور اساس محدت تش ی

مجوگ ،یک مجوگ است

که از مرتبه ای از آه ،ماهی ّت جوهر م از مرتبة گیرر آه ،ماه ی ّت عرض اننئاد م

رگگ م این ودین

سبا است که مجوگ ی ن هه عرض ،عین مجوگ لغیره ورای موضود توگ است پس م تواه ت
تحوّل م تبدّل اعراض ناشد از تغییر م تحوّل جواهر اسدت م ور تالف تبیین که از سدوی ح یای
ذ شنه گب ت صوص مراتا ت ثّر طول که ور مبنای باوطة عیّ م مایول ت هیر م شد ،گب نرر
عریان ح یت مناالیة ،ور مایول ووگه حرکات عر ض ن هبت وه طبیات جوهری ت یه ن شده ،وی ه
ور این اصل اسنواب رگیده است که اعراض نیوگها م شئوه مجوگ جوهر ماری شدهاند
تجلّی و قاعدة «حرکت جوهری» در قوس نزول
تبیین صدددبالینألرین از نحوة ت ثّر کثرات -وه صددوبت «تجیّ » از ماحد تاال  -ور مبنای «مجوگ
منبهدددط» م گب قوس نئمل ،ور رینه از قاعدة تجدگ امثال عریا اسدددت که مانقد وه تغییر م تبدّل گب
سراسر ههن اع از جواهر م اعراض ههنند اون عرو گب ینوحات نرونر م نحوة تجییات حق
تاال با وطوب گای م پایاه ناپذیر عنواه کرگه م ننین ذکر م کند« :حق گب اعیاه م م اهر اشدددیاء
تجی م ظروب م کند که این امر پیوسددنه م ل یئل م الیئال م واشددد م آه با نه آغازی اسددت م نه
انجام  ،وناوراین ا شیاء گای گب تغییر م هنیر م تحول پ گب پ ه هنند م حق ه گب هر لح ه م آن
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وه صدددوبت ویشدددیاب منجی م

رگگ م هیچ اه این تجی ت راب نی پذیرگ زیرا هر تجی تیق با

م میراند م تیق جدید با م آمبگ» ساون عرو  ،ینوحات م یه 61 :1 ،1381 ،م «تجی ام ت راب
نی شوگ ،زیرا آن ه موجا ینا ست ،غیر از آه ا ست که موجا وقا ست گب هر آن ینا م وقا حا صل
م

رگگ ،الجرک تجی غیرم رب م واشددد » ستوابزم  448 :1368 ،ور این اسدداس تجییات الر گب

گید اه عریان وا مجوگ گماک م ت ثّرشدداه ،ت راب نی یاود وی ه وه جرت توسدداش گب هر ن هدد وه
تجی م گب هر آن وه شددان  ،ملو گب شددش م شددخص ماحدی منجیّ م رگگ م هر تجیّ تیق با
م ورگ م تیق جدیدی با م آمبگ سجرانریری 332-3 :1367 ،صدددبالینألرین شددیرازی تحت تأنیر
قاعدة عریان تجدّگ امثال که گب اس اب ذکر کرگه است سصدبا :الح یة الیناالیه1419 ،ق ، 23 :م ط
وراهین عقی م ن ریّة ودیع توگ یان «اشدددنراک مانوی م روک مجوگ»« ،اصدددالت مجوگ م اعنبابیّت
ماهیّت» م «تش یک حقیقت مجوگ» ،ور تالف ن ر اه عریان که حضرت حق با جوهر ازل م غای
م پندابگ ،وه انبات تحوّل م تجدّگ گب جواهر ماگّی م ذات اشددیاء گب آناب توگ پرگاتت سگب این زمینه
بک ،هیو ،الح یة الیناالیة 48 :3 ،م مالصدددبا ،الشددواهد الرووویه 201 :م ودین ترتیا از گید اه
می ،ور مبنای تشدد یک مجوگ ،جواهر ماگّی نیئ وه عنواه منبع م منشددأ تحول م تجدّگ م تواند قراب
گاشنه واشد از این بم مقصوگ از اعراض ،منایّقات جوهر یان آه امصاف م تصوصیّات شش است
که از توگ اسدددنقالل نداشدددنه وی ه وه تبع از جوهر گب حرکت م تحوّل م تبدّلند می وه پیرمی از
قاعدة عریا ،جوهر با باوط میاه منغیر م ناوت قراب گاگ م آه با وه اعنباب ماهیت ناوت م از جرت
مجوگ منجدگ گان هت م وا تو صیف تغییر م حرکت ذات م گایی جوهر مجوگ ،ویاه کامل گیال نی
از جنبش جامید م هیران وه گ ست آمبگ ن نه مر گب این ت ر گیال نی

آه ا ست که حرکت گب

جا زگه گب جای توگ م تیع م لبس نی هت ،وی ه تحوّل م تبدّل وه صوبت تدبیج  ،ات صال  ،پیش
بمنده م ت امی م وه عبابت «ایجاگ واد از ایجاگ» است
ح ظ محدت م وقاء موضود گب «تیق مدامک م پیوسنه» طبق قاعدة حرکت جوهری
صدبالینألرین اگلّة ح ظ محدت م وقاء مو ضود جوهر شش گب عین تغییر ،تحوّل م تجدّگ با گب
سه موبگ ویاه کرگه است:
الف -مهامق ووگه «محدت» م «مجوگ» گب «مجوگِ» شش منحرک :نوه اعراض گب حال تحوّل م
تبدّل ه هنند م مجوگ تحوّل م تجدّگ ،عین تغیّر ا ست یان ن هبت وه اجئاء آینده منجدگ م ن هبت وه
اجئاء ذ شنه منق ض ا ست ،ل ن ح ظ مو ضوعیّت اعراض م ضامن محدت آه ،وه گلیل عدک تغییر
جوهر گب جریاه تغییر م تبدّل نیهت ،وی ه وه گلیل ورتوبگابی جوهر از مجوگ ماحد گب تیاک مراحل
تحول م تجدگ ور اساس ن ریة محدت تش ی

مجوگ گب نرر

عریان مالصدبا است که موجا
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ح ظ محدت موضود گب عین تغییرات ناش از حرکت جوهری است
ب -مهامق ووگه محدت اشنداگی شش منحرک وا محدت شخص مجوگ :صدبالینألرین ور این
امر تأکید م کند که هی نان ه ماقایّت تابج امری ان اب ناپذیر اسدت ،کثرت آه نیئ ودیر اسدت
گب این گید اه ه مجوگات کثیرند م ه موجوگات مل نه کثرت محه ،وی ه کثرت سددداز اب وا
محدت م محدت سدداز اب وا کثرت ،کثرت که عین حقیقت مجوگ اسددت م محدت که آه نیئ عین
حقیقت مجوگ است پس حقیقت مجوگ ،ماحدی است عین کثیر م کثیری است عین ماحد
 «تدبیج »« ،اتصددال » ،م «ت امی » ووگه تحوّل م تجدّگ جواهر م اعراض ناشدد از حرکتجوهری :گب گید اه صددددبا ،ههدددن موجوگات ماگّی وه ونهای اسدددت که آنرا با زمانیند م کند،
هی نان ه هیین ههدن آنرا با م انیند نیئ م کند زمانیندی اجهداک نشدانة نوع امنداگ گب ههدن
آنرا ست گب ست وه هیاه ونه که م انیندی آنرا نیئ ن شانة نوع امنداگ گیرر گب ه هن آنرا ست
گلیل این امر آه اسددت که زماه امری ذباسددت م اجئاء آه منوالیاف ووجوگ م آید م تا جئی نرذبگ
جئء گیرری از آه تحقق نی یاود ،گب عین حال که مجیود اجئاء والقوّة آه مجوگ ماحدی گابند وا
توجه وه حقیقت زماه این ننیجه ودسدددت م آید که هر موجوگی که گب ذات توگ
گا شنه وا شد ،مجوگ تدبیج الح صول م اجئای

ننین امنداگی

هنرگه گب و هنر زماه تواهد گا شت م امنداگ زمان

آه ،قاول تقهدددی وه اجئاء والقوّة منوال تواهد ووگ که هی راه گم جئء زماه آه وا ی دیرر جیع
نی شوگ سهیو ،الح یة الیناالیة33 :3 ،
صدددبالینألرین م تواهد تأکید کند جوهر ماگی هی نان ه گابای مقاگیر هندسدد م اوااگ م ان
است ،گابای کییّت منّصل گیرری وناک زماه نیئ ههت م هیانرونه که امنداگهای گیا الحصول آه،
امصاف ذات مجوگ

وشیاب م بمند م مجوگ منحازی از مجوگ جوهر ماگّی ندابند ،هی نین امنداگ

تدبیج الح صول آه ،م ص

ذات م ان اک ناپذیر ورای آه ا ست سم صباح یئگی-6 :2 ،1373 ،

335
ربط «وحدت به کثرت» و «کثرت به وحدت» در تکثّر مخلوقات در «خلق مداوم»
صددددبالینألرین گب اسددد اب م گب تبیین نرونر ت ثّر گب مراتا طول وا اجنیاد ن ری ّه عریا م
ییی هویاه م شاء –«وا ا سن اگه از محدت ت ش ی

مجوگ» -من شأ ت ثر گب مراتا طول عال مجوگ با

ناش از ت ثر مراتا آه گانهنه ل ن ت ثر گب مراتا عرض مجوگ با ور اساس ن ریّة «اصالت مجوگ
م اعنبابی ووگه ماهیّت» ،نا ش از ماهیّات «منباث» از مجوگ م گاند که منباث از مجوگ ه هنند ل ن
گب ذات وا ی دیرر منخال ند سمالصددبا ،الح یة الیناالیة 53 :1383 ،ت ثّر گب مراتا عرضد  ،ت ثّر
ماهوی م جئی اسدددت که وه مانای ت ثّر ماهوی م مجوگی نیهدددت؛ ودین ترتیا مالصددددبا نحوة
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ت شخص م تیایئ موجوگات گب یک مرتبه با ننین تو ضیح م گهد :ت شخص هر مجوگی امّل ،یا وه
ن س حقیقت آه ا ست ،مثل تخ صص ماجا الوجوگ ل ن عوابض از لوازک ت شخّص ه هنند؛ گمّک وه
مراتا ناش از تقدک م تأتر م شدت م ضاف م سوّک ،وه ن س موضود آه تخصص گب حالت امّل
م گمّک ناش از شئوه ذاتیه ای است که مرووط وه ن س حقیقت وهیطة مجوگ م شوگ گب حالت سوّک
که تخ صص از ناحیة مو ضود ا ست – م من وب از مو ضود ،هیاه ماهیّات ه هنند که وه اعنباب عقل،
من صف وه مجوگند -تخ صص ووا سطة شئوه ذاتیه نی هت وی ه ووا سطة ماهیّات ا ست که منباث از
مجوگ م گب ذات وا ی دیرر منخال ند سمالصدددبا ،الح یة الیناالیة 53 :1380 ،اسددن اگة صدددبا از
م روک «انباال» گب تحییل محدت حا صل از صوب نقو

هند س گب عین زایشِ نقشهایِ وینرایت

ت رابپذیرِ هند س ِ آه ،گب عنا صر مایابی ا سالم و هیاب باهر شا ا ست؛ زیرا ه ن شاه گهندة مبنای
ح یت م اندیشددة عریان  ،یان ن ریّة تقدک مجوگ ور ماهیّت اسددت ،م ه ت ثر گب یک مرتبه با وه
مجوگ مرتبط م کند م تاطر ن شاه م سازگ که ت ثّر وادی که از عن صر امل ظروب م کند ،نا ش از
انباال صوب موجوگ گب توگ آه است ،نه ناش از قالبرا یا ماگّهای که از پیش موجوگ ووگه است ن نة
گیرر اینهت که ت ثّر گب عال پایینتر ناش از ت ثّر گب عال واالتر م منطبق وا آه است وا این گید اه
ماهیّ ات ،اموبی از پیش موجوگ نیهددنند که مجوگ وخواهد گب مرتبة وادی ور آنرا عابض شددوگ ،وی ه
اموبی ههدنند که از گل مجوگ ورم آیند م آه با من ثّر م سدازند گب ننین نررشد  ،مجوگ هیانند
یک گبیا ا ست که موجرای آه از گل توگ

ور م آیند یا هیانند یک یک مقداب آب ا ست که وا یخ

وهددنن آه ،ویوبهای تولید م شددوند که نه وا قالا های ویرمن  ،وی ه توگ وه توگ م ور انر شددرایط
گبمن آب ووجوگ آمدهاند سمال صدبا ،الح یة الیناالیة345 :1381 ،
ور این اسددداس ،گب نرر

عریان ح یت مناالیه ،ورای توجیه ت ثر گب یک مرتبه ،از الروی

ح یای ذشددنه هی وه مشدداء م اشددراق ،یان الروی «قاول م یاعل» اسددن اگه نشددده اسددت ،وی ه
مالصدبا ،وه الروی جدید یان الروی «یاعل م جرات من ثّر گب ام» تی هّک جهنه است گب گید اه
می ،تیاک جراه از یک یاعل ،یان «حقیقت مجوگ» نا ش م شوگ م ور هیاه نیئ قای ا ست م هرنه
گب مراتا پایینتر ههت بیشه گب مراتا واالتر گابگ م ننین نیهت که جراه حاصل ترکیا یال یک
یاعل م قبول یک قاول واشددد وه عبابت ورنر ،نحوة ت ثّر موجوگات گب یک مرتبه ،قیاک صدددمبی وه
عیّت توگ شاه ا ست م وناوراین ت ثّر آنرا نا ش از جرات مخنیف موجوگ گب عیّت یاعی آنرا ست
لی ن مالصدبا این امر با تبیین م کند که ت ثر آناب یک موجوگ گب مراتا عرض  ،نی تواند ناش از
ت امت گب قاول واشد ،زیرا ننین نیهت که از قبل قاوی مجوگ گاشنه واشد تا عقل وا تأنیر ذاشنن ور
آه ،نیئی با تیق کند وی ه توگ عقل وا یک ا ضایة ا شراقیّه موجوگ پایینتر با ووجوگ م آمبگ م این
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صوب ایجاگ شده ،مایول آه عقل م از شئوه آه ههنند م لذا قیاک صدمبی وه آه تواهند گاشت این
امر وه مانای آه ا ست که جرت ت ثّر گب یک مرتبه –م نیئ گب مراتا طول  ،-نیاز وه گا شنن م اه م
ماگّه که گب آه حیول ات اق وی ند مجوگ ندابگ
گب این گید اه مَحَط محدت م کثرت تنرا «حقیقت مجوگ» اسدددت ،حقیقن که گابای تشددد یک
طول م عر ض ا ست مالک ت ش یک این ا ست که «ماوه اال شنراک» م «ماوه االمنیاز» تیاک مراتا م
ایراگ ،یک نیئ واشدد م این امر ه گب مراتا طول جابی اسدت م ه گب یک مرتبه؛ م این «مجوگ»
است که ه گب مراتا طول منشأ ت ثّر م محدت است ه گب مراتا عرض
نشانه شناسی بصری خصوصیّات گره چینی
صوب تجریدی ره نین

س17

اطالق م شوگ که وه صوبت من

وه آه گ سنه از ی ضا

سازیس18

ور مبنای قواعد م نقشهای هند س

م هند س م وا قواعد م شخ ص که من ش ّل از رههای واینه م

من ثّر ونای است ،بس م شوگ ره ور سه نود «کند» م «تند» م « شُل» تقهی

شنه که ط مراحی

م وا تیریدات وه ی دیرر مبدّل م تحوّل م یاوند ره ون ّای  ،گب املّین مرتبه از تجیّ م ظروب توگ
«کند گم پنج» ناک گابگ م قالا م پی ره ا

وا نراب آلت « شی هه» م «ترنج» م «پنج» م «طبل» ساماه

م یاود م آلت پنجیین که سرمه گاه واشد گب ظروبات گیرر هیین ره وا قالا کند ،یان « سرمه گاه
نراب شیهه» ظاهر م رگگ سش ل 1م 2ور این اساس م تواه «کند گم پنج»« ،تند گم پنج» « ،سرمه
گاه قناس»« ،تند پا وئی گم ورگ ننابی» م نراینا « ره گب ره» سش ل  3م «شاه ره» سش ل  4م 5
با مراحل تطوّب م ا سن یال نقو

عنواه کرگ قواعد م ت صو صیّات نقش گب صوب تجریدی نقو

هندس ننین است :نخهت آن ه قاوییت ت راب ،حرکت م تیق مدامک م پیوسنه گب کنابههای توگ با
گاشنه واشد ،وه نحوی که هر اه زمینة ره گب هر یک از جوانبش ت راب شوگ ،آلتهای ره من املتر
م

رگگ گمک آن ه ره زایش گا شنه وا شدس ، 19یان گب گبمه توگ ام اه ترگ شده وو سییة رهای

نانوی گا شنه وا شد وه نحوی که آلت های ره نانوی ور لبة ره ا صی هیدیرر با کامل کند م نراینا
این ه آلت تاب ندا شنه وا شد ،ودین من وب که ره گب تیاک صوب م اطوابِ تویش ،صوبت جئ آن ه
وداه شناتنه م تاریف م رگگ ،نی پذیرگ که از مرینرین م شخ صههای ره گب جرت ح ظ محدت
م وقاء مو ضود صوب هند س گب ره سازی ا ست سلرزاگه 141 -2 :1384 ،م نیئ گب این وابه بک،
زمرشیدی1384 ،
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شکل  -1گره بنّائی ،در اولّین مرتبه از تجلّی و
ظهور خود «کند دو پنج » نام دارد و قالب و پیکره
اش با چهار آلت «شمسه» و «ترنج» و «پنج» و
«طبل» سامان می یابد .سه مشخصة «قابلیّت تکرار

طبل
پنج کند

به شرط تکامل»« ،قابلیّت تطوّر وتبدّل بواسطة کند کند
نقوش ثانوی» و «توانائی حفظ وحدت و بقاء کندترنج
موضوع در عین کثرت نقوش» در این تصویر
بخوبی دیده می شود .صف ّة استاد ،مسجد جامع
اصفهان (منبع تصویر :نگارندگان)

شمسه

پنج شل
شمسه
ترنج
طبل

ش د ل  -2ایواه مبمگی مهددجد جامع نطنئ ،یک زمینة ره طبل م شددش سش د ل :لرزاگه،1384 ،
 -184تصویر :نرابند اه

مرحیة پنج

مرحیة نرابک

مرحیة سوّک

مرحیة گمک

مرحیة امل

ش ل  -3ا ر گب یک زمینه ره «کند گم پنج» ب س کنی م سپس ور ا ساس ت صو صیت ت راب م
زایند

ره ،آنقدب «تند» م سپس «کند» م گموابه «تند» کنی که وه یک زمینة ره وا تیاک آلتهای آه
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ورسی « ره گب ره» تواهی گاشت سجدمل 2
مرحیه امل

ره کند گم پنج ساکّ الرره وه ره تند گم پنج تبدیل شده است از گبمه پنج کند ،پنج تند
ووجوگ آمده است

مرحیه گمّک

ره تند گم پنج وه ره کند سرمه گاه قناس وئبگ تبدیل شده است از گبمه پنج تند ،پنج
کند م پایههای سرمه گاه ووجوگ آمده است

مرحیه سوّک

تند شدة سرمه گاه قناس وئبگ

مرحیه

کند شدة مرحیه سوّک س ره گب ره کند

نرابک
مرحیه

تند شدة مرحیة گمّک از طریق تو حیق سوجای این ه از طریق تند کرگه پنج کند عیل شوگ،

پنج

توی حیقة سرمه گاه وه پنج تند تبدیل شده است

جدمل  -2مراحل تطوّب م تبدّل ره از «کند گم پنج» وه « ره گب ره» سمأتذ :لرزاگه-6 ،1384 ،
155

شکل  -4هرگاه آلتهای گره در
درون خود خورد شوند به نحوی
که گرههای درونی هم با یکدیگر

شکل  -5ایوان مسجد جامع کبیر یزد ،سیر تحّولی و استکمالی
نقش از مداخل -روآلت و بوم آلت -تا «گره» وگره تا «گره در

تشکیل یک زمینة گره کامل

گره» و «شاه گره » در این نقش بخوبی نمایان است (منبع تصویر،

دهند ،شاه گره بوجود میآید.

زمرشیدی،1384 ،ج)137 :3
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مقایسة تطبیقی
کثرت نقو

واینه م هندس د که ور انر ت ثیر اش د ال هندس د آه گب نقو

ره نین گب هنر م

مایابی اسددالم ودسددت م آید ،نیئی جئ نرره های از هیاه اش د ال هندس د نیهددنند لی ن این
ا ش ال ورنرین نیاگی ه هنند که تو سط هنرمند گب جرت ویاه قاعدة تیق مدامک م منوال گب گید اه
عریان تیق شدهاند گب این گید اه م این م روک مرکا ،تغییر م تجدّگ ،لئمما وه مانای ایول امری م
جایرئین امر گیرری که ا سا سا من امت وا امر ساوق وا شد ،نی هت وی ه مراگ از آه تحوّل ا سن یال
است ،ودین مانا که هر لح ه شش نهبت وه حالت م لح ة قبل تجدید م

رگگ م وا تجییّات ونا وه

بم وه سوی کیال م بمگ این امر گب تصوص بمند م توساة اسن یال نقو

نیئ مجوگ گابگ ،ودین

ترتیا که نقش پرگازاه گب تیق نقش ،اشدد ال با م آیرینند که «مداتل» ناک گابگ -م آه صددوبتِ
اَش ال است که «بمآلت» وه هنراک نقشپرگازی ،توگ وه توگ «ووک آلت» با نیئ مدّ ن ر گابگ -مداتل
نراینا گب پی یدهترین م بییانرین مرتبت توگ وه ره ونّای مبدّل م شوگ ،ره گب مهیر تحوّل توگ از
مداتل تا « ره» م از ره تا « ره گب ره» م حنّ «شداه ره» تا آنجای پیش م بمگ که وه کاملترین
سطح توگ م بسد ،امّا گب این عرصه هی ناه اناطاف م قالا توگ با وه صُوب م طرق مخنیف ح ظ
م نیاید سشددد ل  3از طری  ،گب تحییل عریان قاعدة تیق مدامک گب حرکت جوهری ،اِعراض،
نیوگها م شئونات جوهر ازل م غای ماری

شدهاند از این بم کییّتهای من صل هی وه ا ش ال

هند س  ،وه گلیل آن ه اوااگ م امنداگهای موجوگ شاه نیئی جئ نررههای از ا ش ال هند س هیاه
نقش نیهدددنند ،ور این اسددداس م تواند ویانرر گید اه عریان تیق پیوسدددنه م مدامک گب اندیشدددة
صدددبالینألرین واشددد وناوراین وا این گالیل م تواه آه با گب کی ینرای مخصددوص وه کییّاتْ هیانند
اش ال هندس منداتل م من ثر شونده جابی ساتت
نتیجهگیری :
هنر م مایابی اسالم وا پیش یرض این ه گب مباگی م پیدایش توگ ور اساس ح یت م اندیشة
اسالم  ،حاصل تجییّات عریان م وازآیرین صوب مایقة عوال ورتر است ،تحقیق حاضر وه این ننیجه
گست یایت ،که هدف هنرمند گب تیق صوب و نرایت کثرت پذیر نقو
نرونر تجییّات حق تاال گب نرر

هندس  ،وازآیرین نحوه م

عریان ح یت مناالیه م ور اسدداس قواعد تجیّ وه صددوبت

تیق مدامک ،پیو سنه م ت امی ا ست ت صو صیّاتِ ره گب نقو

هند س ِ و اب بینه گب آناب مایابی

ا سالم  ،که وا سه م شخ صة «قاوییّت ت راب» وه شرط ت امل« ،قاوییّت تطوّب م تبدّل» ووا سطة نقو
نانوی ،م از هیه مرینر « قاوییت ح ظ موضدددوعی ّت م محدت موضدددود» گب عین کثرت نقش ویاه
م شدددوگ ،ون ر م بسدددد هدف هنرمند از تیق قواعد و اب بینه گب آه ،وازتاب م ویاه هنری نرر
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عریان تیق مدامک م ت امی می نات گب نحوة تجیی ّات حق تاال ووگه که گب آه تیام می نات م
پدیدابهای عال اع از جواهر م اعراض ط حرکت جوهری گب تحوّل م تجدگ ت امی م وه صوبت
ایجاگ منوال م پیوسنه م واشند م وا مجوگ تغییر ،تجدگ م حرکت اسن یال جوهر ،ح ظ محدت م
وقاء مو ضود ،وه سه گلیل «م هامق ووگه «محدت» م «مجوگ» گب «مجوگِ» شش منحرک»« ،م هامق
ووگه محدت اشنداگی شش منحرک وا محدت شخص مجوگ» م ««تدبیج »« ،اتصال » ،م «ت امی »
ووگه تحوّل م تجدّگ جواهر م اعراض نا ش از حرکت جوهری» گب گید اه عریان ح یت مناالیه م
هی نین ودلیل آن ه تیام کثرات ،حقیقت م مجوگ عیی گب مرتبة «مجوگ منبهدددط» گابند ،ح ظ
م رگند
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پینوشتها:
نیاگ اسددناابهای اسددت م رب م تبدیل شددده وه ایده ،ودین مان که هر تصددویری نخهددنین واب
م تواند ا سناگی ا سناابی گا شنه وا شد اما ا ر ت رابی م قرابگاگی شوگ وه نیاگ ودل م شوگ سگب
اینبابه بک ،گاگ1368 ،
از گید اه اسدددالم  -وویژه محدت مجوگی اون عرو که تیاک عال ماگّی نیاگین م بمئ ونه
اسددت -ت هددیری نیاگین از جراه عرضدده م شددوگ م هر نیئی گب عال ماگّه نیاگ م م رری از عال
مانا ست ذ شنه از اون عرو و هیابی از اندی شینداه ا سالم نیئ ننین عقیدهای گابند وطوب نیونه
غئال قایل وه یرض مجوگ موازات تاک میاه عال شراگت م غیا ا ست ،یان هر نیئی که گب عال
شراگت مجوگ گابگ ودمه نیاگ م مثال گب عال می وت نی تواند واشد م هر نیئ گب عال ماگه ،میانل
وا عال غیا است سبک غئال  ،1357 ،از ص 57وه واد
قدبت م توانای آیرین شرری صوب عوال ورتر تو سط ن س ان هاه عابف ،مو ضوع ا ست که گب
آناب م مناوع گست امّل اسالم وداه پرگاتنه شده است وطوب مثال این قدبت م توانای آیرینشرری
صوب عوال ورتر توسط ن س انهاه گب پیشراه اون عرو تابیر وه «هیّت» ساون عرو  ،یصوص الح ،
 88 :1380م گب ح یت اشراق سررمبگی ،مقاک «کُن» است سسررمبگی371 :1377 ،م 564م صدبا
که تحت تأنیر اندیشدده عریان اون عرو  ،آه با گب اس د اب عی نا نقل کرگه اسددت ساس د اب:1 ،1368 ،
 ، 266ودلیل آن ه ن س انهاه از سوی تدامند ورونهای آیریده شده است که از سنخ می وت م عال
قدبت م یال است ،قاگب است صوبت اشیاء مجرگ م ماگّی با ایجاگ کند سمالصدبا ،بسایل ییه ،
34 :1362
گب نرر

عریان  ،ش ل یری ،ت وین م بشد هنر م مایابی اسالم  ،حاصل وازتاب م وازآیرین

ن ریه «محدت مجوگ» م «تجیّ » گب عریاه اسدالم اسدت که وواسدطة گبمهنرری م م اشد ة ن س
هنرمند عابف ودسددت م آید این امر واعث رگیده اسددت ،وه گلیل تقابه م ابتباط نئگی

که وین

مایاباه م رمهرای مخنیف عریان هی وه ینیاه یا اهل ینوّت از قرمه املیّه ا سالم مجوگ گا شت
سبک ،زبینکوب 187-151 :1362 ،م نجیا امغیو ، 1379 ،وهیابی از اندیشینداه وخصوص سنت
رایاه مااصددر تیق «صددوب تجریدی» هنر م مایابی اسددالم توسددط مایاباه با حاصددل تجییّات
عر یان م وازآیرین صدددوب مای قة عوال ورتر ودان ند سبک ،ووبک رابگت1376 ،؛ شدددؤاه1381 ،؛
کرون1372،م ،1383نصددر ،1375 ،گینان  1379 ،که وواسددطة ابتقاء م تاال ن س مایاباه م ابتباط
یاینن وا عوال مایوق ن س توسط کشف م شروگ ودست م آید
اووالاالء ع ی

گب ت هددیر ن ر غئال گب این وابه م نویهددد« :ن ریة بمئ ام [غئال ] ور اسدداس
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یرض موازات تاکّ م هیاهنر کامل وین عال شددراگت م عال غیا اسددت ،هیچ نیئ گب این عال
نیهت مرر آن ه نیونهای [نیاگی] ورای عال می وت واشد » سبک غئال 20 :1357 ،
نصر گب کناب «عی گب اسالک» هندسه با هی وه نیاگ م تیثیی از محدت الر م گاند سگب این
وابه بک Nasr, 1976, 75-78

ابگاله گب کناب حسّ محدت مدّع ا ست که «محدت گب کثرت» ،که از ا صول ت صوّف ا ست،
نیئی ا ست که هیة عنا صر مایابی ا سالم ایراه ،از تئیینات هند س نیا م ش ل مایابی رینه تا
طرح اسنقراب مجیوعههای شرری از آه ح ایت م کند سبک ،ابگاله1379 ،
ووبکرابگت گب مقالة «ابز های جامیداه گب هنر اسدددالم  »1967 ،وا تأکید ور ماهی ّت عریان
نقو

هندسد  ،م

وید :عروانه سنقو

گم شد ل نیونه گابگ ،ی

نقش هندسد واینه منشد ل از

کثیری از سنابه های هند س ا ست که شااعرای آنرا وه نق ش گبه تنیده م وینرایت م پیوندگ ،این
جالبنرین نیاگی اسددت که از تأمل گب «محدت گب کثرت م کثرت گب محدت» وه ذهن انهدداه فبف
اندیش م بسد

سبک ،نجیا امغیو110-109 :1379 ،

«قاعده الت راب» گب اینجا وه ماناى تحقق تجییات پیوسدددنه جدید م نوظروب حق تاالى گب قالا
می نات م ینام وقا م ایجاگ ماعداک جراه گب هر لح ه است سبک ،بحیییاه1376 ،
از آه جییه من ییاه وه یاعییت والقصد ،مشاییاه وه یاعییت والانایه ،اشراقیاه وه یاعییت والرضا م
ح یت مناالیه وه یاعییت والنجی قایل شدهاند
صدبالینألرین گب ح یت مناالیة منأتر توگ وا تبیین نراب ا صل اندی شة عریان ح یت مناالیه
با منأنر از آباء اون عرو  ،پایه بیئی کرگ :الف -ابجاد عیّیت وه تشدددأه م تجیّ  ،ب -ابجاد ام اه
ماهوی وه ام اه یقری - ،اننقال از محدت ت ش ی

م سنخ مجوگ وه محدت شخ ص مجوگ م

گب پ آه اننقال از کثرت مجوگ م موجوگ وه محدت مجوگ م موجوگ م گ -ت هددیر عی حق تاال وه
موجوگات ،قبل از ایجاگِ آه ها ،وه عی اجیال گب عین کشف ت صیی .

« الحرکه ن س ترم الشدددش من القوه ال ال ال ال ما وه یخر منرا الیه» م «انّرا ن س النجدگ م
االنقضاء» سمالصدبا :الح یه الیناالیه ی االس اب االبواه81 :3 ،م61
از ن ر اون عرو  ،تجیی ّات الر نامن ناه م گایی م باو طة تدام ند وا مخیو قات طبق حد یث
قدس «کنئ مخ

» ور مبنای «عشق» است سCorban, H, Creative imagination, P.184

یا ایرا الناس انن ال قراء ال اهلل
یییهدویاه ،آیرینش با مبنن ور تاقل م گانند م وا اسدن اگه از قاعدة «الواحد» ،سداتناب ههدن با
ساتناب تط م گان ند که از تدامند ماحد من جییع الجرات بم وه پایین آمده است اصل قاعده این
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است که ا ر عین وه تیاک مان ماحد واشد م گب آه کثرت نباشد ،مایول م انری که و ماسطه از آه
وه مجوگ م آید ماحد اسددت ساون سددینا ،النجاه 651 :1379 ،؛ االشددابات م الننبیرات1379 ،ق:3 ،
122؛ الش اء1404 ،ق404 :
مالاقول أعیرا مرتبه م أقرورا منئله من الحق م أ شدها عبوگیه م ع شقا له یادگها عی عدگ األکر
م عدگ مدوّراترا یجنوگ اهلل کثیره ال یای عدگها ال هو کیا قال« :م ما یای جنوگ بوک ال هو» سمدنّر:
24
من وب از آه ،ره سددازی گب مایابی اسددالم اسدد ت که وه لحاظ قواعد وا ره گب منبت ت امت
گابگ
گب آناب مایابی اه ی ضاهای گب انر تخیل م شوند که انر وه لحاظ کالبدی یاقد آه ا ست این با
گب اصطالح مایابی« ،یضاسازی» م نامند سنقش م نقش نقشبند گب مایابی ایران 600 :
توانای زایش م ووجوگ آمده رههای نو گب ره سددازی طوبی اسددت که گابای ه ناگ م گم وطن
م واشد سلرزاگه141 :1384 ،

منابع و مآخذ:
 -1قرآه کری
 -2اون عرو  ،لیشدددیخ االکبر مح الدین ،س ، 1380یصدددوص الح

م الناییقات عییه ،اووالاالء ع ی ،2 ،

ترراه ،الئهراء.
 -3ابگاله ،ناگب ،الله وخنیاب ،س ، 1379حس محدت ،سنت عریان گب مایابی ایران  ،ترجیة :حیید شاهرخ،
اص راه ،نشر تاک
 -4ایئمت هو ،تو شیری و ،س ، 1364تیق مدامک گب عریاه ا سالم م آیین ووگای ذه ،ترجیه م موتره :من صوبه
کامیان  ،ترراه ،شرکت اننشابات عیی م یرهنر
 -5ویخابی قر  ،حهن ،س ، 1388مبان عریان هنر م مایابی اسالم  ،ترراه ،اننشابات سوبة مرر
 -6ووبکرابگت ،تینوس ،س ، 1376هنر مقدس ،اصددول م بمشددرا ،ترجیة :جالل سددنابی ،ترراه ،اننشددابات
سرم
 -7جرانریری ،محهددن ،س ، 1367مح الدین اون عرو نررة ورجهددنة جراه اسددالک ،نام سددوک ،ترراه،
اننشابات گانشراه ترراه
 -8تواجوی ،محید ،س ، 1381ترجیة ینوحات م یّه ،مقدمة  ،1ترراه ،نشر ایراه مصوّب
 -9توابزم  ،تا الدین ح هین اون ح هن ،س ، 1368شرح ی صوص الح ،

امل ،ترراه ،انن شابات مول ،

نام گمک
 -10گاگ ،سییا ،س ، 1368یرهنگ اصطالحات اگو  ،1 ،ترراه ،اننشابات مرمابید
 -11زمرشیدی ،حهین ،س ، 1384کاشی ابی ایراه ،گمبة 3جیدی ،ترراه ،سازماه عیراه م ورهازی شرری
 -12سبئمابی ،مالهاگی ،سو تا  ،شرح من ومه سایهت طبع ناصری  ،ق
 -13سنّابی ،جالل ،س ، 1366بمئ م مثل گب بمان امی ،نام امل ،ترراه اننشابات توس
 -14سنّابی ،جالل ،س ، 1373مدتی ور بمئ شناس عریان  ،1 ،ترراه ،نشر مرکئ
 -15سجّاگی ،سید جا ر ،س ، 1362یرهنگ عیوک عقی  ،ترراه ،اننشابات انجین ح یت م ییه ة ایراه
 -16سررمبگی ،شیخ شراب الدین یحی  ،س ، 1377ح یه اال شراق ،ترجیة :سیدجا ر سجّاگی ،گان شراه
ترراه ،ترراه
 -17صدبالینالرین ،صدبالدین محید ،س ، 1360ال شواهد الرووویه ،ت صحیح :سیدجالل الدین آ شنیان  ،ترراه،
نشر گانشراه
 -18صدبالینألرین ،صدبالدین محید ،س ، 1362بسایل ییه  ،الیهایل القدسیّه ،تصحیح م تاییق :سیدجالل
آشنیان  ،ق  ،اننشابات گینر تبییغات اسالم
 -19صدبالینألرین ،صدبالدین محید ،س ، 1368اس اب ابواه ، 9 ،نام گمک ،ق  ،م نبة الیصط وی
 -20صدبالینألرین ،صدبالدین محید ،سق ، 1419الح یه الیناالیه ی االس اب االبواه ، 9 ،ویرمت ،گابالنرال
الارو

 -21غئّال  ،اووحامد محید ،س ، 1357مشدد اه االنواب ،ترجیة :صدداگق آیینه مند سوه ان یاک ترجیه م تالصدده
ت هیر م نقد اووالاالء ع ی

گبوابة ن ر غئال

ترراه اننشابات امیر کبیر

 -22کرون ،هانری ،س« ، 1372عال مثال» ،ترجیة :سیدمرت ض آمین  ،مجیه نامة یرهنگ ،سال سوک ،شیابة
2م3
 -23کرون ،هانری ،س ، 1383ابض می وت ،ترجیة :ضیاءالدین گهشیری ،ترراه ،طروبی
 -24لرزاگه ،حهددین ،س ، 1384احیاء هنرهای از یاگ بینه ،وه کوشددش :حهددین م ید م مرناز بییسزاگه ،ترراه،
اننشابات مول
 -25م ید ،حهدددین ،س ، 1385نقش م نقشِ نقشدددبند گب مایابی ایران  ،مجیوعه مقاالت هیایش وینالییی
عریاه ،اسالک ،ایراه م انهاه مااصر ،رگآمبی م تدمین :شرراک پازمک  ،ترراه ،اننشابات حقیقت
 -26مالصدددبا ،س ، 1380الح یه الیناالیه ی االسدد اب االبواه ،تصددحیح :مقصددوگ محیدی ،2 ،ترراه ،ونیاگ
ح یت اسالم صدبا
 -27مالصدددبا ،س ، 1381الح یه الیناالیه ی االسدد اب االبواه ،تصددحیح :بضددا محید زاگه ،5 ،ترراه ،ونیاگ
ح یت اسالم صدبا
 -28مالصدددبا ،س ، 1383الح یه الیناالیه ی االسدد اب االبواه ،تصددحیح :غالمرضددا اعوان  ،1 ،ترراه ،ونیاگ
ح یت اسالم صدبا
 -29نجیا امغیو ،ل بم ،س ، 1379هندسددده م تئیین گب مایابی اسدددالم ،ترجیة مررگاگ قیّوم ویدهندی،
ترراه ،اننشابات بمزنه
 -30ن صر ،سید ح هین ،س ، 1375هنر م مانویت ا سالم  ،ترجیة بحی قا سییاه ،ترراه ،گینر مطالاات گین
هنر
 -31یونگ ،کابل و سنام ،س ، 1352ان هاه م سیبیرایش ،ترجیة اووطالا هاگی ،نام امل ،ترراه ،انن شابات
امیر کبیر

