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دوران ایلخانی فامهای زرینزیبایی از دیدگاه موالنا و انعکاس آن درمحراب

عسگر احمدى عالى برى 1
عیسى نجفى *2

چکیده 

نظریه های مکاتب زیبایی شناسیِ مکاتب فلسفی هر یک به تعریف مفهوم زیبایی و تبیین فرآیند ادراک آن پرداخته اند. 

فلسفی غرب، همگی با تحلیل معرفت شناختی مفهوم زیبایی، زیبایی را امری محسوس  در نظریه های زیبایی شناسی مکاتب

و سوبژکتیو دانسته اند. امّا در عرفان اسالمی شاهد رویکردی متمایز به مسأله زیبایی و ادراک آن هستیم. در نگرش عرفانی، 

عالم یکپارچه زیباست و زیبایی نه امری  حقیقت و هستی انسان و عالم که عالم را تجّلی حُسن و جمال الهی می داند.

معرفت شناختی و سوبژکتیو می باشد، بلکه امری وجود شناختی و ابژکتیو است. هنر و زیبایی برای شاعر عارفی همچون 

موالنا تجربه ایی است که در آن زیبایی نه یک مفهوم خاص بلکه عبارت است از حقیقت زنده یگانه ای که انسان را به ذات 

نزدیک می کند و وسیله ایی برای درک و شناخت حقیقت، آراء و نظریات موالنا دربارۀ زیبایی صرفاً دین مدارانه و حق 

اسالمی و هنر و زیبایی تحت الشاع نوعی خداشناسی عرفانی است. در این پژوهش که به شیوه کتابخانه ایی صورت گرفته 

تبریزی، به اجمال این نگرش خاص را بیان شده است. نتایج پژوهش  است، با استناد و استشهاد به مثنوی و غزلیات شمس

در بر دارنده این است که ادراک زیبایی نزد موالنا لذّت حسی نیست بلکه راهی است به سوی هدایت و اتصال به مبدأ 

ن، موالنا درک وجود، خیر، و زیبایی. از نظر او، بحث هنر و زیبایی تحت الشعاع نوعی خداشناسی عرفانی است. همچنی

جایگاه ُحسن و زیبایی در عالم را برای کسی که انسی با آن ندارد و از آن عالم بی خبر است دشوار بلکه غیر ممکن می 

پندارد که وجود حقیقی و زیبایی را به مساوات هم می داند که در واقع عالم تجّلی و ظهور خداوند در این عالم ناسوت 

.است

:اهداف تحقیق

.بررسی آراء و نظریات موالنا درباره زیبایی در مثنوی و غزلیات شمس.    1

.بررسی مسئله زیبایی و ادراک آن در عرفان اسالمی.   2

:سؤاالت تحقیق

برداشت ها و تعابیر موالنا درباره امر زیبا و زیبایی در مثنوی و غزلیات شمس چگونه است؟.   1

اسالمی چطور بیان شده است؟ مسئله زیبایی و ادراک آن در عرفان.   2
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 مقدمه:

ای فیلسوفان بوده است که زیبپیشینه ای بس طوالنی دارد و از دیرباز این پرسش میان عالمان و  بحث دربارۀ زیبایی    

اینرو  زیبایی و هنر از زاویای متعددی مورد بررسی قرار گرفته ولی به جرات می توان تعریف یگانه از زیبایی . از چیست

ه تاریخی ایی از دیدگااگر به مطالعۀ نظریه زیب نمی توان یافت و بنظر برخی صاحب نظران این مقوله  قابل تعریف نیست.

و پس از آن عرفا و عالمان اسالمی در اینباره به بحث و  ( آغاز می شود بپردازیم. این مبحث از فیلسوفان یونانی )افالطون

 سندیده استپ ،ان بوده که میان عرفا وصوفیه مسلم اند. به دلیل نگرش خاص عرفانی تأمل دربارۀ زیبایی پرداختهگفتگو و 

مذهب و هنر این  فرهنگ، ایرانی و اسالمی از آن بهره جست در عین حال که با شناسی نظری در هنر و زیباییدر مبانی 

اسیر از تف های موالنا  ارتباط  داد، آثار و اندیشه نیز آن را با دانش زیبایی شناسی معاصر سرزمین سنخیت دارد می توان

ق ه حقیقتی است که انسان را به ذات حدر نگرش موالنا زیبایی نه یک مفهوم خاص بلک .بی نظیر است که می توان نام برد

نزدیک می کند و وسیله ای برای درک و شناخت حقیقت هستی و عالم است، آراء و نظریات موالنا دربارۀ زیبایی دین 

در توصیف هنر و زیبایی میان  واژگانی که  مدارانه و اسالمی  بوده و هنر وزیبایی در واقع نوعی خداشناسی عرفانی است.

ُحسن، نیکویی، جمال، تجّلی که کلید واژۀ حُسن  اند عبارتند از؛ بویژه موالنا در بحث زیبایی شناسی به کار برده عرفا و 

ارکان زیبایی و امر زیبا از دیدگاه موالنا در مثنوی و غزلیات  بررسی قرار میگیرید. بحث مورد . آنچه در این مقاله .است

است. محراب  شاهکار هنرمندان سفالگر در اواخر سلجوقی و دوره ایلخانی  و انعکاس آن بر محراب های زرین فام؛ شمس

جایگاه مذهبی و  و دراست  زیرا نشان دهنده جهت  قبله  دبه عنوان یک عنصر مهم در ابنیه های مذهبی تلقی میشو

 اهمییت بسیاری دارد.و خداشناسان  انمسلمان عبادی

ویژگی  فام، زرین سفال خاستگاه زمینۀ در بیشتر شده انجام بررسی های و نپرداختهنوشتار  این موضوع به پژوهشی کنون تا 

« خاندان طاهر کاشانی»که از آن میان می توان به کتاب   است گرفته صورت آن زیباشناسی جنبه های و تزئینات فنی، های

، اشاره کرد. همچنین  1393در سال   ترین خاندان سفالگر ایرانی تألیف کیانوش معتقدیدرباره تاریخچه و آثار قدیمی

فام عصر ایلخانی و بزرگترین یحیی ورامین، شاهکار زرین تحلیل مضمونی و تصویری محراب امامزاده مقاالتی با عنوان 

 جستجوی مفاهیم نمادین در کاشی های زرین فام( ، 1397زهدی، محمد فرخ فر، فرزانه؛)فام ایرانمحراب زرین

 ( اشاره کرد.1381)طهوری،نیر،

 

 منشأ و حقیقت زیبایی از دیدگاه موالنا 

از جمله پرشسهایی که در زیبایی شناسی مطرح است پرسش از موطن زیبایی است. آیا زیبایی امری عینی      

(objective)(و خارجی است یا صرفًا پدیدهای ذهنی و درونیsubjective است و حظی از واقع ندارد.از آنجا که در )

دستگاه عرفان زیبایی مساوق وجود است میتوان مدعی شد در اندیشۀ عرفانی موطن اصلی زیبایی در خارج و عالم عین 

جود واست، و نمیتوان زیبایی را صرفاً به امر ذهنی و درونی تقلیل داد. از نظر عارفان نه تنها زیبایی موجود است بلکه اساساً 
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زیباست و زیبایی به عنوان یک صفت وجودی همواره با هستی و وجود همراهی دارد. امکان انفکاک از هم و یافتن موجودی 

که متصف به زشتی باشد، محال است.به باور موالنا اصل همۀ زیباییهای موجود در عالم ناشی از زیبایی خداوند است و این 

رشیدی همه جا را از نور خود منور کرده است. درست است که همۀ امور در همان ُحسن کلی و مطلق است که چون خو

عالم از جمال خداوندی بهره منداند، اّما زیبایی به یک اندازه نیست همانطور که بهرۀ هر مکان از آفتاب به ظرفیت آن و 

به  ظرفیت و قُرب و بُعد آن نسبتقُرب و بُعد آن نسبت به خورشید بستگی دارد بهره هر چیز از حُسن کلی نیز متناسب با 

خداوند است. از اینجاست که موجودات همه به یک درجه حُسن الهی را نشان نمیدهند. بعضی از بعض دیگر زیباترند، به 

. در پرتو نگرش عرفانی (213: 1372.) پورجوادی،دلیل آن که در سلسله مراتب وجود به حق تعالی و حُسن کلی نزدیکترند

عالم یکپارچه زیباست و زیبایی  -که عالم را تجّلی حُسن و جمال الهی میداند –یقت و هستی انسان و عالم موالنا به حق

نه امری معرفت شناختی و سوبژکتیو که امری وجود شناسی و ابژکتیو است. وی زیبایی را به زیبایی ظاهری صُور محسوس 

دراک اوّلی را مقدمه، واسطه، و اشاراتی برای نایل شدن به ادراک و زیبایی باطن عالم معنا یا زیبایی مطلق تقسیم کرده و ا

دومی میداند. از نظر وی، زیبایی مطلق با حقیقت امری بی صورت و فرا حسی است وهمۀ ُصور زیباییهای محسوس ظهور 

 )رفرنس مقاله( و بروز آن هستند.

 ـعونـه راجرون         بـاز شــدإنــا الیـورتی آمد بصورت از بی ص        

 (54)مثنوی،دفتر اول:                                                                                                                             

 ید:مولوی معتقد است منشا صور زیبا در عالم ،همان حقیقت بی صورت است ولی توصیف آن در بیان نمی آ

 در بیــان نایـــد جمــــــال حــال او        هـــر دو عــــــالم چیست عکس خال او      

 (189) مثنوی، دفتر دوم:                                                                                                                   

در اندیشۀ مولوی زیبایی شناسی حسی و عقلی که مجال داوریهای حسی و عقلی است جایگاهی ندارد بلکه ادراک     

زیبایی نه حاصل ادراک حواس بلکه حاصل شهود قلبی و خالقّیت  قوّه خیال است و جمال واقعی تنها از طریق قلب و 

نا زیباییهای عالم محسوس را صورتهایی میداند که از بی .موالو عشق به جمال حضرتش ادراک میشودمشاهده ُحسن الهی 

ستند. صورتها ه اند و زیبایی مطلق و حقیقی امری بیصورت است و این صورتها تجّلی و ظهور و بروز آن بی صورتی گرفته

 )رفرنس مقاله(صورتها فرا میخواند. لذا مولوی ما را به فراروی از صُور محسوس و دیدار معانی و بی

 ــــن صـــورهای قدح کم باش مست              تـا نگــــردی بت تــراش و بت پـــرست   زی  

 از قــــــدحهای صــور بگذر مه ایست              باده در جــــام اسـت لیک از جـــام نیست  

 جـــام کم  ســــوی بـاده بخش بگشا پهــــن فــم              چـــو رســد بــــاده نیـــــاید  

 (1085)مثنوی، دفتر ششم                                                                                                     



 89 فصل زمستان 36 شمارهمی، سال شانزدهم الپژوهشی مطالعات هنر اس - نشریه علمی

 

 عنوان مقاله: زیبایی از دیدگاه موالنا و انعکاس آن درمحرابهای زرینفام دوران ایلخانی
234 

صُور زیبا اموری محسوس، شهودی، مُتکثر، ظاهری و متناهی است. امّا، بیصورت امری نامحسوس، غیبی، واحد، باطنی،    

 . در این رویکرد نقشها و صُور زیباییهای محسوس عالم به خودی خود، فاقد هرگونه ارزش هستند.و نامتناهی است

 این جهان خود حبس جــان هاس شماست        هیــــن روید آن سو که صحــــرای شماست

 این جهان محدود و آن خود بی حد اسـت         نقش و صــــورت پیش آن معنی ســـد است         

 (271)مثنوی، دفتر اول:                                                                                                                                   

مال ج این نقشها و صورتها در مواجهه و رویارویی مخاطب با آنهاست که ارزش و اعتبار پیدا میکند و محملی برای تجّلی   

الهی و تحقق مقام احسان بر انسان میشوند و تنها انسانی به این ادراک نایل میشود که اوالً روح و جان خود را پاالیش 

نموده و قوّۀ خیال وی از بندهای عقل و حس رهیده باشد و در مواجهه با پدیدههای عالم با خالقّیت از صورت به بیصورت 

عقول و نامتناهی دست یابد و از ورای ظاهر به ورطۀ باطن راه یافته باشد. برای نیل به و از زیبایهای محسوس به زیبایی م

عالم صورت و نیستی، سالک باید در پی بی صورتی و نیستی باشد، یعنی همچون آیینهای که هیچ نقش و آلودگی در او 

 ستی است در آن انعکاس یابد.نیست به تصفیه درون بپردازد تا نور عالم بیصورتی و نیستی، که مبدأ صُور و ه

 هـــرکجا کـــه این نیستی افزون تــر است        کــــار حــــــقّ و کـــارگاهش آن سَـــــر است 

 (989ی، دفتر ششم:) مثنو                                                                                                                                

     

در جای جای مثنوی شاهد نقد معرفت حسی و عقلی و ناقص هستیم، معرفتی که حاصل ادراک صُور حسی است. بر     

همین اساس، گرفتاری در صُور زیبای حسی نیز مورد انتقاد میگیرد و در مقابل اشعاری را بر میخوانیم که یکسره ما را به 

 رتِ جمال حق دعوت میکند.معرفت قلبِی معانِی بی صو

 علــــمهای اهل حــــس شـــد پوزبند            تــــا نگــیرد شـــیر زان علـــم بلــــند         

 قطـــــره دل را یکــــــی گوهـــر فتاد           کــــان به دریـــاها و گـــردون نــــــدا         

 چـــند صـــورت آخر ای صورت پرست           جـــان بــــی معنیت از صـــورت نرست        

 گــــــر به صـــورت آدمـی انسان بُــدی          احـــمد و بوجـــهل خـــود یکـسان بُدی        

 چـه حَیز او کم استنقـــــش بــر دیوار مـــثل آدم اســــت          بنــــگر از صــورت          

 (48) مثنوی، دفتر اول؛                                                                                                              

 تجّلی حُسن و شهود جمال 
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یکی از مهمترین ارکان عرفانی در باب زیبایی، مسأله تجّلی است که منشأ حُسن و زیبایی میشود. بعد از کلمۀ حُسن    

کلمه تجّلی بیشک کلیدیترین مفهوم است. شرح مطلب به قراری که عارفان میگویند و اجماالً چنین است که حضرت حق 

« تاریکی» یا « عمیا» یا « گنج پنهان» یا « *کنز مخفی» مقام  از مقام غیب الغیوبی خود که عرفای مسلمان آن را

از طرفی عالم نور وجود را مییابد و از طرف دیگر  میخوانند بیرون میآید و حجاب از دیده بر میکشد. در این کشف حجاب

لهی در همه حُسن حق ظاهر میشود. از آنجا که همۀ موجودات مظاهر تجّلی حضرت حق هستند،جمال حق و حُسن وجه ا

 )رفرنس مقاله(موجودات ساری است و به این معنا موجود بودن مساوی آیت حق و حُسن و زیبا بودن است 

بهره مند میشوند یعنی زیبایی الهی   کنند ازاندیشمندان عارف  به هر حیوان و گیاهی که نگاه   موالنا معتقد است    

 جمال الهی در مخلوقات میبینند.

 ــــر حیـوان و نامی کـــه مینگرند             از ریــاض حُــــــسن ربـــــانی چرندتا به ه       

ـَـــــهُ          بهـــــرایــن فرمود، با ایـــن اسپـــــه او            حــَــــیثُ وَلیتــُـم فَتــَــم وَجه

 (1082) مثنوی، دفتر ششم:                                                                                                                          

مراد از کنز مخفی همان صفات و اسماء و خداوندی است. خداوند میخواهد زیبائیش ) که صفت همه اسماء و صفات است( به صورت  ات حاشیه ای *ضیحتو 

ه در اید گفت کنامحدودی منتشر بیابد، به گونهای که بواسطۀ همۀ چیزهای خوب و زیبا شناخته شود و از این رهگذر به آنها عشق ورزیده شود.به طور کلی ب

قام غیب از م شۀ عرفانی خود بیرون میآید، زیبایی تحقق پیدا می کند در واقع حُسن بدون تجّلی معنا ندارد. حضرت حق ) به عنوان زیبایی اعلی و مطلق(اندی

حجاب از طرفی عالم نور الغیوبی خود که عارفان مسلمان آن را مقام کنز مخفی میخوانند بیرون می آید و در این حال حجاب از دیده بر میکشد. در این کشف 

 (26-25؛1382وجود مییابد و از طرف دیگر حُسن حق ظاهر میشود.) پازوکی، 

مطابق با این نگاه هستی شناختی، میتوان حکم به زیبایی در همه عالم داد. هر چیزی در عالم زیباست زیرا تجّلی یا    

خلق السموات و االرض بالحق » ن با اشاره به آیاتی چون، ظهور حقیقت مطلق یا همان زیبایی اعلی است. این ادعا را میتوا

این ادعا (57/37؛1403) مجلسی، «.اِنَّ اهللَ کَتبَ اِالحسانَ علیَ کُلُّ شَی  » و احادیثی چون  (30) تغابن،«و صورکم فاحسن صورکم

یت زیبای مطلق بی حاکی از مساوقت زیبایی با وجود است، یعنی هر چیزی که موجود است زیباست. شرط ادراک رو

صورتِ بی ّحدِ غیب، تصفیه دل و جان است. ازدیاد صفای نفس موجب اشتداد تجّلی وجهه غیبی و به تعبیر عرفانی مقام 

المقام و ساحت قدس میگردد.بنابراین هر اندازه که صورت زیباتر، تجّلی حُسن و جمال الهی افزونتر شور و شوق در انسان 

، از نظر مولوی زیبایی مطلق بی صورت از طریق حس و (11-4؛1382.) پازوکی،ن تر خواهد بودسالک بیشتر و حیرتش افزو

عقل قابل ادراک نیست بلکه از طریق شهود قلبی و فعّالیّت قوّه خیال به ادراک در میآید. مشاهده صورتهای زیبا، محسوس 

لیت قوّۀ خیال و راهیابی به عالم بیصورت که عالم و متکثر، ظاهری و متناهی عالم شهود، مقدمه و اشاراتی است برای فعّا

 غیبی، وحدت، باطنی و نامتناهی است.

 آیینه دل چــــون شود صـــافی و پـاک                 نقـــشها برون بینی از آب و خـــاک          

 فـــــــــراش را  هــــم ببینی نقـــش و هم نقــــاش را                 فــــرش دولــت و          

 چــــون خلیل آمـــد خیال یــــار من                  صــــورتش بت معنی او بت شـــکن          
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 (184م؛ ) مثنوی، دفتر دو                                                                                                                               

برای رویت و درک زیبای مطلق قوّۀ تّخیل نقش اساسی دارد. خیال بشری در خیال مطلق، که همان عالم به مثابۀ تجّلی     

الهی است، مندرج است. چرا که همین اندراج برای ما تضمین میکند که نیّات منبعث از قوّۀ خالقۀ دل به عنوان یک موجود 

 لذا، خیال آدمی با فعالیت میتواند به رویت جمال حق نایل آید.( 330؛1384ن، .) کُربمستقل اوهام واهی نیست

مولوی در  ابیات زیر  اشاره میکند که  افزودن خیال، آدمی را در مسیر ادراک حقیقت هستی و  جمال الهی رهنمون  

یاش ست، صورت خیالی، در مرتبه نهایمیسازد. به عبارتی او نیز معتقد است ؛ نقش صُور خیال به عنوان قید و قالب تجّلیات ا

نوعی رویت در صورت حق است که با وجود باطنی عارف که خود را به سان حق در مقیاس عالم صغیر الهی تجربه میکند، 

 ( 334منطبق است.) همان،

 

 گــــوش انـــگیزد خیال و آن خــــیال                   هســــت دلّاله وصــــال آن جــــمال       

 ــودد                   تـــا دلّالـه  رهـبر مجنون شــا این خیال افزون شـوجهـد کن ت       

 (918) مثنوی، دفتر پنجم؛                                                                                                                 

 االتش بود صاحب جمال یال               گـر خیـــمـی را فـــربهی هست از ـآد        

 (205) مثنوی، دفتر سوم؛                                                                                                                        

که مربوط به عالم صورت، ظاهر، شهود و  -امّا چنین نیست که قوّۀ خیال هر انسانی در مواجهه با زیباییهای محسوس     

رویت ) صورت حق( و جمال الهی نایل آید بلکه تنها انسانهایی به فراروی  کثرت است و با مشاهدۀ تجّلیات حُسن الهی به

نائل خواهد خواهد  –از آنها و رویت زیبای مطلق و دیدار چهرۀ حقیقت که قلمرو بیصورتی، باطن، غیب و وحدت است 

القیت قوّۀ خیال فراهم شد که با تصفیۀ دل و جان از پای بند حس و عقل رهیده باشند و زمینه را برای ظهور و بروز خ

 )رفرنس مقاله( نموده باشد. 

 آیینۀ دل صــــاف بـــــاید تـــا در او                واشنـاسی صــورت زشت زشت از نکـــو         

 (265) مثنوی، دفتراول؛                                                                                                                                  

ای وحدت جمالی است و زیبایی در نهایت، تجّلی و فیضان جمال الهی  وحدت وجود عرفانی، به گونه»بر این اساس      

یز موالنا ن .در همه عوالم هستی سریان یافته و در واقع، شکوه و فرۀ حضرت حق است که در پرتو هستی، تجّلی کرده است

به مانند دیگر عُرفا، هر جمالی و کمالی ناشی از تجّلی خداوند میداند و میگوید: هر جمالی و کمالی از دریای جمال و کمال 

او معتقد است هر ُحسن و جمالی بجز حُسن و جمال حق عاریتی است و به مانند فلزی است که  الهی سرچشمه میگیرد.

 رفرنس مقاله(»)روکش طال داشته باشد.
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 ای عجب حُسنی بــــود جـز عکس آن               نیست تـــــن را جنبشی از غیر جــــــان         

 زآنکه آن، حُسن زراندود آمـده اســــت             ظاهرش نــــــــور، اندرون دود آمده است         

 حُسن و نیکویی

عالم اسالم است. این واژه که بسامد بسیار باالیی در متون ای کلیدی در زیبایی شناسی  کلمه« حُسن » بی شک کلمه      

عرفانی دارد به عنوان مترادف کلمه زیبایی در متون عرفانی بویژه در مثنوی به کرات بکار رفته است.موضوع حُسن یا زیبایی 

ان، به نظر میرسد یکی از مهم ترین موضوعات مطرح شده در اندیشۀ عرفانی موالناست. در همان نگاه نخست به این عنو

دارای نوعی داللت اخالقی است. کلماتی چون احسان و مُحسن که از مشتقات  "نیکویی "که این واژه و برنهاد فارسی آن 

حُسن است، غالباً در حوزۀ اخالقی بکار میروند. همین نکته حاکی از آن است که بحث از زیبایی و حُسن در عرفان اسالمی 

شناختی صرف به شمار آید. جالب توجه است که در اندیشۀ عرفانی موالنا، برای همۀ مراتب  نمیتواند یک بحث زیبایی

زیبایی و بویژه زیباییهای اخالقی از کلمۀ ُحسن استفاده کرده است. همین واژه ریشۀ واژههایی چون احسان و مُحسن در 

به نظر میرسد که در عرفان اسالمی هرکار نیکو زبان عربی است که غالبًا به معنای نیکوکاری و نیکوکار ترجمه میشوند. 

 )رفرنس مقاله()حُسن(، از نظرگاه هستی شناختی، دارای زیبایی )حُسن ( است و زیبایی ریشۀ هر عمل نیک است.

 ماه رویان جهان از حُسن من دزدند ُحسن              ذره ای دزدیـــده اند از ُحسن و احسان من          

 (1947) غزل،                                                                                                                                      

 به عبارت دیگر میان نیکی و زیبایی، تعامل وجود دارد . عمل نیک به لحاظ ُحسن و زیبایی درونی دارای فضیلت است.      

به زبان فارسی، قرابت میان زیبایی و نیکوکاری در نظر قرار « ُحسن »بدین ترتیب، مشخص میشود که در ترجمۀ واژۀ 

گرفته و از همین رو، نیکو یا خوبی به عنوان برنهاد این واژه گزیده شده است.موضوع حُسن در اندیشۀ عرفانی موالنا بیشتر 

است. اصوالً بحث از حُسن و زیبایی در اندیشۀ عرفانی، پیوند بسیار ژرفی با  در بحث از تجّلی خداوندی و عشق مطرح شده

بحث آفرینش دارد. از این رو باید اذعان کرد که زیبایی در این وادی از اهمیت بسیار باالیی برخودار است. به نحوی که می 

خفیا ًَفاَحببَتُ ان اُعرفُ وَ خَلقُت الخلقَ لُکی ُکنتُ َکنزاً مَ»توان آن را بهانۀ آفرنش خداوند دانست. مطابق با حدیث قدسی 

 خداوند به بهانۀ مشاهده زیبایی خود دست به آفرینش میزند.«. اُعرفُ 

 که منـم آن اصــل هوش و مســت                   بــر صُور آن حُسن عکــس ما بُده اسـت             

 یـم                   حُـــــسن را بـــیواسطه بفـــــراشتیم پردههــا را ایــن زمـــان برداشت            

 (3278-79) مثنوی، دفتر پنجم)                                                                                                            

است. هنر حقیقی در نزد او همانند دیگر عرفا فضیلت  غربی بکار برده نشده artدر مثنوی مولوی، هنر هیچگاه به معنی  

انسانی است که حاصل دیدن ُحسن الهی است. هنر نیز به هنگام تجّلی و کشف حُسن و به عبارت  دیگر در مقام احسان 
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تحقق مییابد. هنرمند مُحسن یعنی اهل احسان است، اما احسان چیست؟ مقام احسان در عرفان پس از مراتب اسالم و 

سان آن حیمان است. در تعریف این مقام پیامبر میفرماید: )االحساُن اَن َتعبدُوا اللَهکاَنکَ تَراهُ، اِن لَم تکُن تَراهُ َفانهُ یَراکَ ( اا

است که خداوند را به گونهای عبادت کنی که گویی او را میبینی و اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند.هنرمند به نزد 

رفی عارفی است که متوجه حُسن میشود و آن را با چشم جان میبیند و به ظهور میآورد و از طرف دیگر عاشق موالنا، از ط

است. هنر مقام ظهور بطون است که در آن حُسن و زیبایی محقق میشود. هنرمند در مقام احسان، همه چیز را به حُسن 

و ناگفتنی و ناشنیدنی احسان را ظاهر میسازد تا گوش جان میبیند. از جهتی هنرمند مانند رسول میماند که لطیفه باطنی 

. در نظر موالنا اصل هنر و مذّکر یا یادآور حُسن الهی استو چشم دل اهل هنر را برباید و آنها را به سرزمین حُسن ببرد. ا

یرد، نقشی قلم به دست نگاز عالم بیرنگی و نیستی است. شاعر تا هوشیار و بیدار باشد دم نمیزند. نقاش نیز تا نقاش ازلی 

نمیکشد.کارگاه هنری، کارگاه نیستی است و استادان همه به دنبال نیستی هستند و نیستی میآموزند. البته این نیستی 

 هنرمند گردد نه خیاالت و اوهام نفسانی. ،باید از جانب حق باشد تا حُسن و زیبایی حضرت حق دیده شود و هنرمند

 د کـــه آن از حق بـــود            تـــا کــه بیند انــــدر آن حُسن َاحــــدنیستی بایــــ           

همان گونه که بیان شد زیبایی و ُحسن در اندیشۀ عرفانی مولوی با تجّلی مرتبط است. خداوند زیبایی خود را با تجّلی        

یبایی را مُساوق وجود دانست، امّا این نکته بسیار به نمایش در میآورد. از همین رو همه امور عالم زیباست و باید این ز

ارزشمند و شایسته توجه است که خداوند در فرایند تجّلی عالوه بر ظاهر ساختن زیبایی یا همان وجود عملی اخالقی انجام 

 می دهد. به عبارت دیگر وجود این عالم همه محصول فعل اخالقی و هم محصول فعل زیبایی شناختی خداوند است.

 جمال

جَمال به فتح اول به معنی خوب صورت ونیکو سیرت گردانیدن و خوبی و خوب شدن و ضد ضالل است. جمال در نزد     

در اصطالح صوفیه (. 149:48.) خلیل بن احمد، اهل لغت به معنای حُسن و خوبی در مخلوقات خداوند و خلق آدمی است

ود و نیز به معنی اظهار کمال معشوق از عشق و طلب عاشق آید. سعید عبارت است از الهام غیبی که بر دل سالک وارد میش

پس معنی جمال و حقیقت او کمال » الدین فرغانی، عارف شارح تائیه ابن فارض، نیز جمال را این گونه تعریف میکند: 

ۀ تقریباً در همکه البته کمال ظهور مشتمل بر تناسب و مالیمت نیز هست و این تعریفی است از جمال که « ظهور است

موارد در عرفان اسالمی حتی نزد حکمای باستان مثل افالطون و بعضی عُرفا و حکمای قرون وسطی مقبول و معروف بوده 

این اندیشۀ جمالی که خدا را زیبای مطلق میداند و همۀ موجودات را در آینه جمال او میبیند. پیش از مولوی و بعد  است.

از عناصر مکتب جمال اصالت انسان است. انسان به صورت الهی یکی المی  وجود داشته است. از او در عرفان ایرانی و اس

و چون خداوند انسان را به صورت خود آفرید و او که زیبای  (65) رازی،«خَلقَ اهلُل تعالی آدمَ عَلی صُورتَهِ» خلق شده است. 

 مطلق و جمال محض است انسان نیز جلوه تمام آن زیبایی میباشد.

 خلق ما به صــــورت خود کرد حــق            وصــــف مـــا از وصف او گیرد سبـــق             

 (8571)مثنوی،                                                                                                                                          
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 عاشقیرویت حُسن و 

ادراک زیبایی مطلق ادراک حقیقت است که وجد و ابتهاج و عشق و شوریدگی را به دنبال دارد. این فرایند به هیچ        

وجه با نظریۀ زیبایی شناسی غربی قابل فهم و تبیین و تفسیر نیست، دیدن معانی و حقایق و زیباییهای بی صورت دل و 

 داند و او را به سوی بارگاه عشق رهنمون میشود:جان آدمی را آکنده از رایحه عشق میگر

 عاشقان را شــد مُدرس حُسن دوســـت            دفتر و درس و سَبقشان روی دوســـت               

 خــــامشاند و نعـــره تکــــــرارشـان             میرود تــا عــــرش و تخت یـادشان              

 درسشان آشـــــوب و چــرخ و زلزلــه             نه زیـادات اســت ربــــاب و سلسلـه              

 (510) مثنوی، دفتر سوم:                                                                                                                                 

آیینۀ دل و جان در مواجهه با صورتها و راهیابی به صورتها از دریچه خیال، دچار سرگشتگی و شور و شیدایی میگردد.         

در مقابل، توقف در سطح ادراک عالم صورت و لذّات زیبایی محسوس و ظاهری انسان را همچنان در بند عالم کثرات و 

 ظواهر عشقهای دروغین گرفتار میسازد.

 عشقهــــایی کــــز پی رنگی بــــود               عـــشق نبــود عـــاقبت ننگی بــود               

 (13) مثنوی، دفتر اول:                                                                                                                                 

 آن بــاشد کـــه بـــستاند تــو را               بــی نیاز از نقش گــرداند ـــــو را معنی               

 معنی آن نبود کـــه کــور و کــــر کند               مـــرد را بــــر نقش عاشق تـر کند               

 جسم این خیاالت فناســتکــور را قسمت خیال غـــم فزاســـت            بهــــره                 

 (210) مثنوی، دفتر سوم:                                                                                                        

مولوی بارها و بارها اذعان میکند که برای درک جمال و ُحسن عالم باید عاشق بود و کسی که عاشق نیست صورت بین    

 و صورت پرست است.

 از قــــدح گــر در عطش آبی خورید           در درون آب حــــق را نـــاظریـــد                  

 آنکـه عــاشــق نیســـت او در آب در          صـــورت خــود بیند ای صاحب نظر                 

 (1083مثنوی، دفتر ششم: )                                                
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در عالم بر انسان تجّلی  -که جمال مطلق است –میان مبدأ هستی و خلق رابطۀ دو سویه وجود دارد. حُسن خداوند     

 میکند و انسان سالک و سلیم النفس در مواجهه با تجّلی حُسن الهی پای در وادی عشق مینهد.

 ن ودود          انـــــدرآتش افکنی جــــــان وجودگـــر ببینی یــک نفس حُــس                  

 جـــیفه بینی بعد از آن ایــن سُب را           چـــو ببینی کـرّ و فـَــرّ قـُــــرب را                  

 (696مثنوی، دفترچهارم: )                                                                                                     

همچنان که حافظ میگوید: تجّلی ُحسن حق، جذبه و شور عاشقانه را از سوی آدمی به دنبال دارد ؛ این فقط مقام        

 خاص آدمی است که عاشق شود: 

 در ازل پــرتو حسنت ز تجّلی دم زد         عشق پیدا شـد و آتش بر همه عالـم زد                   

 (152:296) غزلیات حافظ، غزل                                                                                                

اگر از آن طرف ظهور و تّجلی و بروز حُسن است از این طرف عشق و شور و شوق عاشقانه است، دلربایی و بی هوشی       

 ق نیست او حُسن الهی را در همه جا نمیبیند بلکه صورت خود را میبیند.و مستی است  امّا آن کس که عاش

 از قــدح گــر در آتش آبی خورید         در درون آب حــــق را نــــاظریـــد                     

 آن کـــه عاشق نیست او در آب در         صــورت خـــود بیند ای صـاحب نظر                     

 (8) مثنوی، دفتر اول:                                                                                                                        

عاشق واقعی که عشق صورت وی را تا حدی از خود خالی کرده باشد. به ورای صورت توجه میکند، گویی هر چند عشق     

آغاز میشود، اما به ظاهر پایان نمییابد و تمام عالم را از ظاهر به باطن از جلوۀ خویش سرشار میسازد. در چنین وی از ظاهر 

مرتبهای از عشق، آنچه را عاشق از مکتب عشق صورت آموخت، آن تسلیم و ایثار در مقابل معشوق است که تب آتش آن 

 وجود عاشق را میگدازد و جان وی را تصفیه میکند. 

 علــت عاشق ز علــتها جــداست              عـــشق اســطرالب اســــرار خــداست               

 (9)مثنوی، دفتراول:                                                                                                                      

ه عالم اسالمی منتقل شده بود.در سرتاسر متون عرفانی و اشراقی، دیالکتیکی بین حُسن از طریق رساله العشق ابن سینا ب

و  و اتحاد با نیمه ملکوتی« منطق پرواز»و عشق برقرار است که مرتب اوج میگیرد تا آنجا که سالک عاشق را به مرتبۀ مهم 

، آفرینی کرده و تجربه کند و به بارگاه حقیقت روحانی خویش برساند تا از این طریق، سالک معراج نفسانی و شخصی را باز

 شهود و حُسن بار یابد. مولوی در این باره میگوید:

 عشق معراجی است سوی بامِ سلطاِن جمال               از رخ عاشـــق فروخوان قصۀ معراج را       
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 چون دیگر عُرفای جمالی از این زیبایی هستی شناسی اشراقی نیز بر اساس نور که عین زیبایی است استوار گردیده،      

به عشق میرسد و چون همه موجودات عاشق آن جمال مطلق هستند به شوق او در حرکت هستند. چنانکه این زیبایی 

است که عشق را به وجود میآورد و الزمۀ آن بشمار میآید. همه ذرات هستی میل دارند که به سوی وطن اصلی خود یا 

بخش اعظم مثنوی شرح این ظهور و تجلی و بروز ُحسن از یک  ایی مطلق باشد، حرکت میکند.جنس ذاتی خود کهزیب

طرف و شور و شوق عاشق از طرف دیگر است و اینکه عاشق  چه راه هایی را باید طی کند و از چه عقباتی بگذرد تا به دژ 

 هوش ربای حُسن در انتهای مثنوی برسد. 

 عشق به زیبایی سبب حیرت است

در اندیشۀ موالنا زیباییهای صوری و ظاهری، عشقهای صُوری و ظاهری و ناپایدار به دنبال دارد و عشق حقیقی همان     

عشق به زیبایی مطلق است که منشأ حیرت و حرکت است.حیرت و حرکتی که انسان از مواجهۀ با زیبایی مطلقِ بی صورِت 

فتی که حیرتی وجودی است که منشأ حرکت میگردد؛ حرکت از بی منتهی بدان نائل میگردد. این حیرت نه حیرتی معر

ظاهر، از زیبایی محسوس به زیبایی مطلق و معقول، از ظاهر به باطن، از صورت به بی صورتی و از کثرت به وحدت و از 

 خلق به حق، لذا مولوی در وصف حیرت میگوید:

 کــم بُود آفت بُـــود اغلب خــالص عشق چـــون کشتی بــود بهـــر خواص                        

 زیرکــــی بـــفروش و حیرانی بــــــخر              زیرکــی ظّن اســــت و حیرانی نظر          

 (617ی، دفتر چهارم:) مثنو                                                                                                                         

 (263:1384.)حکمت،در فرهنگهای مثنوی سرگردانی و حیرت از ویژگیهای عشق است. حیرت باعث در به دری میشود     

چون عشق سر از تناقض در میآورد عاشق را به حیرت و سرگشتگی میکشاند. مولوی فکر و ذکر حسی و عقلی را در رسیدن 

 به معنی حقیقت و زیبایی مطلق ناتوان میداند و بر ضرورت حیرت تأکید میکند.

 را و ذکــر راحیرتـــی بــاید که روید فکـــر را             خــــورده حیرت فکـــــر           

 هــر کــه کامل تـــر بود او در هنر             او بـه معنی پـــس به صـــورت بیـــشتر          

 (391) مثنوی، دفترسوم :                                                                                                                       

 .) شهیدی،از نظر وی حیرت حالتی است که از فرط معرفت و غلبۀ شهود جمال و شّدت عشق نسبت به حق پدید میآید   

 (7:174،ج1373

 اصــــل صد یوسف جمال ذوالجالل             ای کـــم از زن شــــو فدای آن جمـــال          

 کـــاو ز گفــــت وگو شــود فریــادرس     عشق بُرّد بحث را ای جــــان و پس                  

 حیرتی آیــــد ز عشق آن نـــطق را             زهـــره نبود کـــه کـــند او ماجــــــرا          
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 حیرت آن مرغ اســت خاموشت کند              بـــرنهد ســر دیــگ و برجـــوشت کند         

 (877) مثنوی، دفترپنجم:                                                                                                  

و ادراک شهودی صورتهای نامتناهی هستی و تطّور و  –که تجّلی حُسن الهی اند  –مواجهه وجودی با کثرات عالم     

میکشاند.حیرت سلوک دائم عشق است به جانب تحّول دائم حق در صُور انسان را به وادی عشق و جمال الهی و حیرت 

است. عاشق از یک سو خود را چنان به معشوق نزدیک میبیند که انگار با « قرب و بعد » معشوق. این سلوک، برآیندی از 

او هیچ فاصلهای ندارد و با هم یکی شدهاند. از سوی دیگر، محبوب خود را گم کرده است و در اشتیاق وصال او میسوزد. 

بدین معناست که خود را از او دور میداند. همین دیالکتیک قُرب و بُعد جمال و جالل است که از یک طرف حرکت  این

.) مستمر او را به سوی حقیقت هستی تأمین میکند و از سوی دیگر او را گرفتار سرگشتگی و حیرت مینماید

 (281:1383حکمت،

 

 محراب

 اعموما قسمتی تعبیه شده است به عنوان محراب که جهت قبله ربویژه مساجد و ابنیه های مذهبی  در معماری اسالمی 

معموال به صورت طاق نما، نصف استوانه یا منشور یا نصف منشور است که سقف آن را  . این عنصر معماریدهدنشان می

هنگامی که نماز به صورت جماعت  بیجد مکانی است برای پیشوای مذه. محراب در مسدهدیک نیم گنبد تشکیل می

شود. که گاهی از سطح صحن مسجد میاران بنا شود و معموال در ضلع جنوبی دویار مسجد رو به قبله نمازگزبرگزار می

دیگر اجزای بنا عرصه هنرنمایی  ه است. هنرمندان محراب را مانندگودتر و گاهی در قسمتی از دیوار فرورفته قرار گرفت

ده تا قبله نمازگزاران خالی از لطایف هنری نباشد و عابد رادر خلوص و صفای عبادتش یاری دهند. به موازات خود قرار دا

محرابها  ییناتها از تزیینات متنوعی برخوردار شدند از جمله تزتحوالتی که هنر تزیین طی دوران مختلف رخ داده  محراب

ی های ، رنگاحتماال با توجه به قداست محراب اشاره کرد. شی کاریکاری ، کا بر گچ و سنگ، آجر یکنده کار می توان به

چون سبز، سفید و آبی تجلیل مها هخاص در این رابطه انتخاب شده اند چنانچه در احادیثی از پیامبر و ائمه از بعضی رنگ

 (9: 1393، رد رنگ سیاه مذمت شده است.)مهدی نژاد مقدم، گودرزیچنانچه در موشده 

 نمازگزاران توجه عطف محل مهمترین اینکه خاطر به ولی آمده، شمار می به مسجد بنای از جزئی منزلۀ به محراب اینکه با» 

به یقین هنرمندان با ایمان و خلوص مسلمان، نیک آگاه بوده اند که محراب شده. واقع هنرمندان خاص توجه مورد است بوده

 به ها اندیشه تمامی که وقت بدان تا کنند تزئین و نمایند برپا نمازگزاران چشم پیش در بهشت به و چونان دری گشوده

ایمان  و خلوص این بر خالقیت و استعداد نهایت بروز و هنر در دستی چیره با .شود می روان سو یک به ها نگاه وهمۀ خالق

 (246، 1396،محبوبه قزوینی، سلمانی«. )ارج نهند

 فام زرینتزیینات 
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 آن از پس میشد، داده لعاب و حرارت معمولی روش یک وسیله به ظرف ابتدا که بود چنین زرین فام تکنیک در کار شیوۀ

 .یگردید م نقاشی قرمز یا زرد اخرای گل با مس اکسید و نقره اکسید سولفور، از ترکیبی توسط شده، سرد لعاب روی طرح

 اتمسفر با که یافته کاهش و کمتر دمایی با های کور در دوم بار برای ظرف .یگرفتم قرار سرکه درون ظرف سپس،

 سرد ظرف سطح از آرام آرام اخرا رنگ آن از پس یدید، م حرارت محدود نهای مخز و مرطوب سوختی و مونواکسیدکربن

 نوع  این درخشندگی دلیل .(12، 1383 آلن، ویلسن)ماند ثابت می فلزگونه درخششی با لعاب روی طرح و رفته کنار شده

می  آن باعث درخشش و قرارگرفته لعاب سطح روی خاصی فلز اکسیدهای فلزی، و نمکها احیای اثر در که است آن لعاب

کاشی های  دوره ایلخانی از  حیث زیبایی شناسی بسیار قابل توجه و چشمگیر است. کاشان در دوره ایلخانی مرکز   .شود

مهمی در صنعت  سفالگری بشمار می آید رنگ و لعاب در سفالهای این دوره عالوه بر ظرافت و خوش ساختی خیلی زیبا 

 (1389چیت سازان، میر قدیمی ،ین هنرمندان می کرده است.)نی و حسن ذوق هنری او مطلوب بوده و داللت بر  مهارت ف

به نظر بعضی  .میشود همشاهد ین عرصه  نامشان بر آثار زرین فامدر ا از خاندان ابی طاهر کاشان هنرمندان به نامی

ر ا، موضوع هایی هست که سفالگران در تزیینات خود به کنر کاشی کاری و لعاب دوران کاشانه متخصصان وجه تمایز

ین ی، نقش بخصوصی را مورد نظر قرار نمیداده اند، بلکه صحنه تزنی که هنرمندان کاشان در کار خودبرده اند. بدین مع

از اینرو در آثار زرین فام و کاشی های این دوره تزیینات مملو از نقوش  (102: 1387رفیعی ،برای آنها بیشتر اهمیت دارد.)

فام یکی از  زرین لعاب نقاشی با می فضا در جهت تزیین و انتقال مفاهیم استفاده کنند.تالش داشته از تماهنرمندان اند. و 

، به طور ه در اکثر مواردروشها است. تنوع رنگ و نمایش قوس و قزح مانند آن ک ترین دشوارترین و در عین حال زیبا

کوره است  این فن را به جذابترین  مستقیم حاصل تغییر عواملی همچون ترکیبات پیگمنت ها و فعل و انفعاالت داخلی

 .شیوه های تزیین در سفالگری تبدیل کرده است

رود محراب اماکن مذهبی است. شکل یکی از بسترهای مهم معماری که عرصه اصلی کاربرد کاشی زرین فام نیز بشمار می

ها را و سنگی دانست. این محرابهای گچ بری طاق نمادار توان ادامه سنت ساخت محرابهای زرین فام را میکلی محراب

ها در این آثار نیز مشاهد های سنگ و گچ بری و شکل کلی آن در سطحی برجسته ساخته اند و اجزای تزیینی محراب

، نقوش اسلیمی، گل و های ثلث، کوفیبندی شده و بر حواشی کتیبهها حاشیه سازی و قاب. سطح این محرابشودمی

. همچنین در وسط طاق نمای زیرین نما با ستون هایی در پایه دارند ، دو یا سه طاقه و یکهای تزیینی نقش گردیدبرگ

 (31دی، کیانوش ،قمعموال نقش یک قندیل آویخته وجود دارد.)معت

 

  در عصر ایلخانی زیبایی شناسی محرابهای زرین فام

موجودات همان تجلی حُسن و جمال الهی است موالنا عنوان شد مبنای حُسن و زیبایی تجلی است و  دیدگاهآنچه در  

غیر قابل انکار است. از اینرو در ابتدای امر به زیبایی  هازیبایی در محراب ؛همه چیز در عالم هستی زیباست. با این توصیف

 صورتی)بی های تزیینی به معنای نهفتهآرایهمی پردازیم و سپس با بررسی مضامین و  محراب های زرین فام صورت در 

و نهایتا فرم محراب و جایگاه آن  ها، رنگ و لعاب و نقوش محراب تزیینات  نمود زیبایی در شود.موالنا( اشاره می ردر نظ
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ها بیانگر تسلط هنرمند بر هنر خویش و نیز قدرت بیانگری او در انتقال زیبایی نهفته در هر آنچه باشد. هر یک از اینمی

است که خداوند زیباست و هر آنچه هست از تجلی زیبایی خداوند نشات گرفته نا نیز بر این عقیده چرا که موالموجود است 

 است.

خداوندی است که خود  زیبایی در اندیشۀ عرفانی امری عینی و ملموس است، عالم زیباست چون تّجلی»در دیدگاه موالنا 

ه تعبیر دیگر متناسب و هماهنگ است؛ مگر میشود تجّلی باید گفت؛ هر چیزی که در عالم وجود دارد زیبا و بزیباست و 

گونه نمود می این مبحث در آثار زرین فام این رفرنس مقاله(« )ی داشته باشد.موجودی که زیباست در خود عیب و نقص

اسانهشن، نقشی مهم در واکنش زیباازن و تناسب است. درک آرایش فرمیشکلی یک اثر هنری تو از ویژگی های یابد که:

سازد برای نگارش ه به فضایی که میج. فرم در زیباشناسی سفال چه از نظر شکل و ظاهر و جه با توی ما در برابر اشیا دارد

ای متفاوت از اشکالی های ساخت و تزیین و لعاب و کاربردهتوجه به انواع تکنیک .کاشی بانقوش و تزیین اهمییت دارد

شده است )چیت سازان ده، مربع و مستطیل ، چلیپا، ستاره ای و غیره ساخته میهای پیچی، چند ضلعیچون شش ضلعی

این نوع ترکیب بندی و تزیین سفال دربردارنده ذوق هنری هنرمند در ایجاد تناسبات فرمی خاص  (64، 1389،میرقدیمی،

و مکان های گوناگون، اصول های مختلف هنرمندان اسالمی در زمان» و ویژه می باشد که قابل توجه و تحسین می باشد.

 بر اساس نظم و تکرار نقش مبنایی، طرح را در سراسر گرفتند وهندسی را در طرح الگوهای عملی در پیشه ی خود بکار می

گیری بود عملی اندازه –الگوی پایه، بهترین دستگاه هندسی  چون شبکه اصلید. ستاره هشت پر همگستریک سطح می

ها و کاشیهای محرابآمد. کتیبهبه حساب می یابیرسید قابل دستریاضی غیر ممکن بنظر می که در جایی که محاسبات

، احادیث، اشعار ردیده، عموما با مضمون ادعیه، آیاتهای زرین فام نیز که بر مبنای همین تقسیمات هندسی طراحی گ

 یین، رقاع و توقیع تزن انواع کوفی ، نسخاز خطوطی همچوعرفانی، نام سازنده و گاهی نام سفارش دهنده و با استفاده 

 (31،32دی ، کیانوش قمعتگردیده است.)

 

شود عنصر رنگ است و ذوق هنری هنرمندان عصر عناصر زیبایی شناسی که در نگاه اول ببینده به آن جذب می دیگر از 

ها  های سبز و آبی در کنار دیگر رنگدهد. استفاده از تمام درجات رنگمی را نشان سازندگان کاشی و لعاب انی و نیزایلخ

کردند تمام . چون هنرمندان کوشش میهای خاصی ممتاز بودبه روش کاشان»در کاشی این دوران است.  امتیاز زیبایی

 ،بودنقوش انسانی یا حیوانی یا گیاه می . ابتدا زمینه ای را دارای عناصر اصلی، چهاصر نقوش تزیینی دارای وحدت شوندعن

. سپس تزیینات دقیقی از اشکال حلزونی یا خطوط منحنی یا نقطه ای بر آن نقاشی شده ایی شفاف می پوشانده میالی با

راری انسانی و کهای توعضمی شد که از شدت تاثیر لعاب براق قهوه ایی تیره میکاست. این تزیینات لعابدار بر روی مو

« ساختروی آن را مشکل می زمینه و موضوع های نقش شده، تشخیص بین حیوانی و گیاهی به طور فشرده و در هم

 (137: 1382عالم،)

اع گره های هندسی با نقوش های گسترده با انواع خطوط به ویژه گونه های مختلف کوفی، و به کارگیری انوابداع محراب

ودی و برجستگی نقوش، گ و نیزو اسپرهای خط با برگ های پهن ه ها در البه الی کتیب و گل اسلیمی اسلیمی طوماری
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انتخاب هوشمندانه آیات قرآنی  در تزیینات محرابهای دوره ایلخانی گردید. تحولی عظیم و خلق شاهکارهای عظیمب جمو

به نوعی جلوه ای از تعاریف  فضیلتهای اخالقی و نیز ستایش خداوند است ، عبادی و احادی ث  که هر یک مبین مضامین

 زیبایی را آشکار میسازد در اندیشه موالنا  عمل نیک به لحاظ حُسن و زیبایی درونی دارای فضیلت است..  

ها قصد داشته اند به برترین مرتبه محراب نقش و رنگ در ،طرح عواملی چوندن رهنرمندان سفالگر ایلخانی با جمع آو   

نهفته در آثار  به وحدت  امینضهمچنین معانی و مو  ب ویژه ای از عوامل زیبا شناسانهترکیجاودانگی دست یابند و با 

 ایلخانی، دوره منقوش های سفالینه تمام در اهداف خود را آشکار سازد. توانسته اندمی و تنها در همین صورت برسند

 بدون فضای و اند شده تزیین و پُر تکراری، تر ظریف عناصر با شونده و تکرار اصلی نقوش بر عالوه زمینه سطوح تمام معموالً

 .شود دیده می ندرت به نقش
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 ه.( در موزه مرکزی آستان قدس رضوی 612) )محراب پیش روی حضرت( محراب زرین فام

 قدسزه آستان به حرم مطهر امام رضا )ع( است و هم اکنون در مو ی زرین فام عصر ایلخانی که متعلقاز زیباترین محرابها

و ستون و کتیبه های قرانی به خط ثلث و کوفی هستیم. از مهمترین  محراب فوق شاهد طاقنما روی نگهداری می شود. در

نقش محراب همانا هدایت مومنان به سوی قبله و پروردگار است. هنرمند سفالگر نیز با سنجیدگی کاملی در ترکیبات و 

نجانده است . انتخاب آیات و احادیث همگی بر اساس ک معنوی را گو سلو نی از اعتقادت اسالمی و سیرتزیینات مفاهیم غ

 همین بینش، اعکاس یافته است. ترکیبات و تزیینات رنگی و لعاب زرین فام بازتاب عالم قدسی و حقیقت است تمام نقوش

 هدایت می کندبه آن اسلیمی و ختایی در ترکیب با کتیبه های قرآنی بازتاب بهشت برین است که مومنان را 
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ضوع اشاره کرد موالنا در اشعار خود به زیبایی و سیر سلوک  و درک زیبایی که جلوه جمال الهی است بارها به این مو 

به بی صورتی که همان مفاهیم و معانی نهفته در صورت می باشد او راه به حق و زیبایی مطلق  انسان توجه است.

  .سازدمی متصل )خداوندگار(

ها به گونه ای انعکاس یافته که ببینده با تماشا و تامل به موالنا در آثار زرین فام محرابدر نگاه  عشق و زیباییتعاریف  

داند. هنرمند در وهله سن و زیبایی را سبب بروز عشق میموالنا حُ یابد.دست میو غنی  احساسی ژرف محراب به اجزای

نور، فضا، طرح »را نمایان ساخته است.  و زیباییسن محراب شیفتگی و حّ  های زمینی و تزیینیو در آرایه هاول عاشق بود

 » آنها در این اثر در باالترین سطح آفرینش قرار دارد. دو رنگ چهار عنصر اصلی در هنر و معماری اسالمی هستند که نمو

ه ای که بر این کاشی ها نقش ها و کلمات و نقوش برجستهای زرین فام، لعاب به کار رفته در آنشیانور و درخشندگی ک

زده اند این اثر را همچون تابلویی پر نغز و زیبا متجلی ساخته است نور در تمامیت معنای خود در معماری اسالمی نمادی 

اشاره شد همه موجودات مظاهر تجلی همان طور که در بینش عرفانی موالنا  (.9، 1389،بلخاری«) از حضور الهی است

جاری است  محراب به عنوان یک عنصر و حّسن وجه الهی در همه موجودات اینرو جمال حق حضرت حق هستند از 

های و رنگدرخشندگی و نور لعاب زرین فام  متصل به معماری اسالمی و هنر قدسی یک جلوه از مظاهر خداوندی است

ب زرین فام حاصل فعل و انفعاالتی .درخشندگی طالگونه ی لعا استزتابی از هویت روحانی با، فیروزه ای و الجوردی شفاف 

شیمیایی استکه بر غنای معنوی محراب افزوده است. سطوح لعابی به جهت آینه گون بودن ، نورهای جذب شده را منعکس 

عنصری کامال مادی با درخشش نور از مادیت خود فاصله گرفته و به عرصه .»متجلی مظاهر الهی است  می سازد و گویی

( به اعتقاد همان«)ین حال ریشه در عالم دارد.فس آدمی تبدیل می شود : نفس که جوهره اش در عمناسب برای رورش ن

موالنا هرچند عشق، از ظاهر آغاز می شود اما به ظاهر پایان نمی یابد و تمام عالم را از ظاهر به باطن از جلوه خویش سرشار 

تزیینی محراب  ببینده را باطن اثر هنری و هنرمند رهنمون  هایعشق نهفته در وجود هنرمند و تجلیآن در آرایه می سازد.

 میساز و باطن هر چیزی همان ذات و اصفات الهی است.

 رویت و درک زیبایی مطلق نکته قابل تامل در دیدگاه زیبایی موالنا قوه تخیل و خیال است او قوه تخیل را عامل اصلی 

وه خیال قل قابل ادراک نیست بلکه از طریق شهود قلبی و فعالیت بی صورت از طریق حس و عق زیبایی مطلق» می داند.

، مشاهد صورتهای زیبا، محسوس و متکثر، ظاهری و متناهی عالم شهود، مقدمه و اشاراتی است برا به ادراک در می آید

هنرمندان همگی . آثار «فعالیت قوه خیال و راهیابی به عالم بی صورت که عالم غیبی ، وحدت ، باطنی و نامتناهی است

 با تخیل و ابداعات  و اشارات هنری خود هنرمند سفالگر نیز صور خیالند آنها با  کمک خیال به آفرینش هنری میپردازند

و محاکات حق و حقیقت می پردازد. و به عبارتی با آفرینش، اتصال درونی خویش را با مبدا  یانبه ب فام در محراب زرین

محراب به وضوح و با بینش آگاه در این عرصه دست به آفرینش زده او با ترکیبات  سازنده ی عالم و هستی بازتاب می دهد.

حاشیه های قرآنی و بویژه انتخاب رنگ آبی  سنجیده در تناسبات هندسی محراب و ترکیب بندی نقوش در طاق نماها و و

عالم قدسی را نمایان ساخته  اسالمی مشاهده میشود.در هنر و معماری  فیروزه ای و الجوردی که بیشترین استفاده ی آن

ب هنرمند این محرا» .برساند ، عالم قدسی جهانی مافوقبه مرتبه ای متعالی، خود  بیننده را از حیات و وجود مادی است و 

با ذوق سلیم خود ارتعاش ناشی از حضور  کالم الهی را با نمادهایی یوند زده  و فرد عابد را در برابر حقایق و ساختاری قارار 
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به  نماز اودر طنین دلنواز تکبیره االحرام و  می دهد که نمودی از سیر برون به درون است . معنایی که بارقه اصلی خود را

 (10، 1389،بلخاری« )سرانجام می رساند.

زیبایی و حُسن با تجّلی مرتبط است. خداوند زیبایی خود را با تجّلی به در اندیشه مولوی همانگونه که از نظر گذشت  

آورد. از همین رو همه امور عالم زیباست و باید این زیبایی را مُساوق وجود دانست، امّا این نکته بسیار نمایش در می

است که خداوند در فرایند تجّلی عالوه بر ظاهر ساختن زیبایی یا همان وجود عملی اخالقی انجام  ارزشمند و شایسته توجه

 می دهد. به عبارت دیگر وجود این عالم همه محصول فعل اخالقی و هم محصول فعل زیبایی شناختی خداوند است.

 نچرا که هنرمندان با تصفیه دل و جا تفعلی مقدس و نیکو اس این هنر،یافت می شود ت هنرمندان سفالگر آنچه در مرو

را در  و آندرک بی صورتی از صورت رسیده و عشق حاصل از آن به درک جمال الهی نائل آمده به  و کمک از قوه خیال

ر در ارا در انتخاب کتیبه های معناد اخالقی عبادت و توصیه به نیکویی فعلآثار خود به نمایش گذاشته است. هنرمند 

عالوه بر جنبه های تزیینی به کاربرد آن با هدف ترغیب مؤمنان به صبر و رستگاری  »هنرمند.نشان داده است حاشیه محراب

ت )کفیلی ، حشم« و برپای داشتن نماز، پرهیزگاری و دوری از کارهای بیهوده و تسلیم در برابر پروردگار توجه شده است

خشوع و تواضع از صفات اخالقی یک مومن در پیشگاه خداوندی است. در محراب پیش روی مبارک امام  همچنین( 1392،

محتوایی غنی از ستایش و پرستش  میانی محراب ش شده بر اطراف طاق قندیل دار در قسمترا)ع( کتیبه سوره توحید منق

واره از صفات نیکوی یک مومن بوده است ثبت . طلب مغفرت و استغفار هم خداوند یکتا  )فعلی اخالقی(را بروز میدهد

به خط  "کن فی صلواتک خاشعا "و نیز عبارت  "زیر النقاش استغفر  البی زید بن محمد بن ابی اللهم اغفر لمن "عبارت 

 های عمران،که همگی بخشی از سوره عبارات دیگر یان مفاهیم اخالقی و اعتقادی استکوفی از  اشارات هنری هنرمند در ب

از سوره فتح و نیز احادیث در مدح و  بیان ثواب  "انا فتحنا لک فتحا مبینا"(، عبارت 153-285، بقره )آیه (56حزاب )آیه ا

 یبه عبارت .صفات ستوده اخالقی در مسیر سیر الهی استزیارت امام رضا )ع( همگی در یکسو، هدایتگر مومن به کسب 

در سیر سلوک معنوی باید آراسته به صفات اخالقی و نیز طی کردن  انسان کهکند هنرمند نیز به همانند موالنا اشاره می

 .مراحلی باشد
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 ایرانی ملی بخش اسالمی موزه دوره ایلخانی،امام زاده علی بن جعفر، محراب کاشی زرین فام معروف به در بهشت

درخشش و جالی  به در بهشت اشاره کرد.زاده علی بن جعفر معروف ماز دیگر محرابهای زرین فام میتوان به محراب اما

الیی و قهوه ایی روشن  این و کاربرد رنگ  الجوردی در زمینه ط وش اسلیمی در ترکیبندی طاق نماهاو نق آیات کتبیه ها

متر بوده و قدمت آن سانتی 212×329 این محراب نفیس طول و عرضروازه ایی بهشتی تبدیل ساخته است.به د محراب را

 .گرددهجری باز می 734تا  713 هایموجود به سالطبق مدارک 

به قلم توانای یوسف بن علی بن این خطوط  باشد،می ثلث و کوفی، نسخ خط بهحاشیه ها اطراف طاق نماها  منقش  

طراحی شده است و خطوط کوفی به جهت استفاده وفور و زیبایی آن در هنر و معماری  )از نوادگان ابی طاهر( محمد

یبا و  در آثار هنری صورتی زاسالمی  به عنصری تزیینی و قدسی تبدیل شده است ایستایی و توازن حروف و کشیدگی آن 
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ی اسراء و سوره 78 یاعراف، آیهی سوره 55و  54 آیات  انتخاب معنادار آیات  هدف واالی هنرمند را آشکار میسازد.

 ایض دینیمعانی نهفته در آیات ارتباط بسیار روشنی با نیایش و فر .در این اثر به خوبی قابل تشخیص استی فاتحه سوره

 »سوره اسرا آمده است: 78یم. در ترجمه آیه اشاره می کن کتابت شده کی از آیات در اینجا به اختصار به ی بویژه نماز دارد.

نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاریکی شب به پا دار )یعنی نماز ظهرین را از اول ظهر و نماز عشائین را از بدو تاریکی شب 

آنچه در « .به پا دار( و نماز صبح را نیز به جای آر که آن نماز به حقیقت مشهود )نظر فرشتگان شب و فرشتگان روز( است

به نوعی اشاره به بینش هنرمند دارد . هنرمندان در بسیار از دوران  نقشی معلم گونه ترجمه و مفهوم آیه برداشت میشود 

و هدایتگر را در آثار خود ایفا میکردند. در این آرایه تزیینی فعل دینی و مذهبی؛ عبادت و بویژه نماز برای درک حقیقت  و 

شکار را آ و  ارتباط با کاربری آن  ذکاوت هنرمند. انتخاب هوشمندانه در انتخاب آیات سیر سلوک مومنان توصیه شده است

    می سازد.

جذب  بیننده راخود ببینده را به سوی عالم باال رهنمون میسازد گویی صورت هنر در وهله اول  یگانه ی هنرمند با آفرینش

و  ها ی رنگالنا بی صورتی است هدایت میکند. درخشندگی و جالرا به باطن صورت و آنچه در دیدگاه مو و سپس او

با توجه به ابراز  خود بیان احساس هنرمند در اثر هنری در بحث القا میکند.انعکاس نور فضایی روحانی و ملکوتی را 

تواند در مخاطب احساسی بر انگیزد و او را عاشق و سرمست می می قرآنی و سیر سلوک عرفانی در مسیر حق،  وعاتیضمو

 کند و در نظر موالنا این عشق و سرمستی، سبب درک حُسن و جمال الهی می شود. 

اثر  و توازن به نوعی تعادلبا پهنای متفاوت؛ اق نما و ستون دار و نیز چند حاشیه ای طضبه چند فتقسیم بندی محراب  

می . نقوش اسلی است افزوده یبه نوعی بر قداست هنر انتخاب نقوش اسلیمی و در کنار آیات قرانیهنری را نشان میدهد. 

 است.حق تعالی نمادی  از  تردگی آن در فضا به نوعی نمادین است و اشاره به وحدت در کثرت و سده و گچیدر هم پی

رتی در دیدن بی صو می شود. بهشت به ببیندهالقای عاطفی و نیز معانی و مضامین نهفته در آن سبب  یآرایه های تزیین

به اعتقاد موالنا تنها کسانی که عاشق  باشد می تواند  آثار زرین فام و و درک مضامین مستلزم کسب درجه ای عرفانی است

به نظر وی عاشق واقعی کسی است عشق صورت، وی را تا حدی از خود خالی کرده باشد جمال و حسن عالم را درک کند .

نیست بلکه متعقد صورت باید زیبا باشد تا جلوه حقیقت باشد. موالنا منکر زیبایی صورت  عث  توجه وی به ورای صورتو با

و حسن الهی را در آن ییافت. هنرمندان با بینشی عرفانی در ابتدای امر زیبایی هنری را که همان عناصر نقش ، رنگ، 

 .جمال الهی را محاکات کرده است ،در مرحله ای از عاشقی و شیفتگیتناسبات  است به بهترین شکل رعایت کرده و گویی 

 . و ببینده نیز همین سیر و سلوک را در  ارتباط با اثر هنری خواهد داشت
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ن سازنده: علی ابدو محراب زرین فام با کتیبه ثلث و نقش قندیل در سایز کوچک ، دوره ایلخانی موزه ویکتوریا و آلبرت لندن . 

 .س.م 46*62ابن علی الحسینی ابعاد : احمد 

زیبایی  رعایت قواعد است.لق به دوران ایلخانی عشود که متدر تصاویر فوق دو محراب در اندازه های بسیار کوچکتر دیده می

 قندیل در قلب محراب از عنصر نمادین هاستفاد مشهود است آثار به خوبی در شناسی از جمله تناسبات طرح نقش و رنگ

 محل نیایش پروردگارمحراب به دلیل کارکردش که »به عنوان جایگاه نور تاکیدی بر تجلی خداوند در انعکاس نور دارد. 

نگ هماادین با مفهوم ستایش و نیایش و تداوم حیات هنمهمراه است که از نظر مفهوم  بسیاری ای تزیینیادهمت با ناس

ی نهاسبو و نور مقدس با نش تصویری یانهنش با حیات آب ختایی، ریتصوی یهادها، درخت زندگی با نشــانمهستند. این ن

با  ازگزارمای قدسی را برای ارتباط ن لیمی و آیات الهی، مجموعهانتهای اسـ که در کنار خطوط بی است قندیل تصویری

به هم شبیه هستند . دو محراب بسیار (32 ،1393حسین، عابد دوست ، -، حسینالهی آیت) .«دهدپروردگار تشکیل می

ولی در آیات منتخب قرآن متفاوت هستند. در محراب سمت راست آیات سوره کافرون و در محراب سمت چپ سوره توحید 

های قهوه ایی به کتابت در آمده است. با وجود کوچک بودن بصورت برجسته و با رنگ الجور بر زمینه کرم رنگ و آرایه

با سنجیدگی بروز داده است او که در تالش است صورتی زیبا برای تجلی عالم نیستی  اندازه محراب هنرمند اهداف خود را

و بیصورتی مهیا سازد، از زیبای عناصر نکاسته و ادراک و اندیشه خویش را در نهان پرده هنرش مجسم ساخته است. صور 

 ونگار است.خیال هنرمند در موجب خلق چنین اثری ارزشمند گردیده اثری که خور جلوه ظهور خدا
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 -برلین موزه س.م. 284هجری، ارتفاع 623، سازنده: حسن ابن عربشاه، مسجد میرعماد کاشان م،زرین فا محراب کاشی

 (179، )اتینگهاوزن

از دیگر شاهکارهای کاشی های زرین فام در سده میانه محرابیست که در مسجد میرعماد کاشان قرار داشته و سپس بعد 

از جابه جایی هم اکنون در موزه برلین نگهداری میشود. از بزرگترین محرابهای زرین فام است.که هنرمند به مانند الگوهای 

یینی ابداع کرده است. انتخاب رنگ آبی الجوردی به عنوان یک رنگ پخته ) آن دوره طرحی بدیع و مملو از آرایه های تز

نقوش برجسته (و همنشینی آن با رنگ های کرم و قهوهایی روشن تعادلی ایجاد کرده است که هر بخش بصورت مجزا 

می ها گل اسلی نقوش اسلیمی طوماری وقابل دیدن باشد. تزیینات تمامی بخش ها توام با نقوش گیاهی و اسلیمی است. 

گودی و برجستگی نقوش در القای  همچنین تزیین یافته استدر البه الی کتیبه ها و اسپرهای خط با برگ های پهن 

ایی چند الیه ببینده را مجذوب خود می سازد. تناسب و توازن فرم ها در اندازه و ترکیب بندی چشم نواز بیانگر یکی از ضف

ی است. هنرمند با کمک تناسبات فضای محراب به سه طاق نما و حاشیه های متعددی عوامل زیبایی در تزیین آثار هنر

و هنرمند عالوه بر زمینه پردازی درسطوح  هستند تقسیم نموده است. دو طاقنمای بیرونی دارای ستونهای بسیار برجسته 

 ، از برجستگی و ضخامت کاشی ها به نحو احسنت استفاده نمود است.
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نور و » ترین جنبه زیباشناسانه آن محسوب می شود.انعکاس آن در کاشی های به کار رفته در محراب از مهمتاللو نور و 

های کاشیهای ساخته شده توسط خاندان ابی طاهر، لعاب به کار رفته در های زرین فام بویژه در محرابدرخشندگی کاشی

 (154، 1383، مینو ،سلیمی«)ان می دهد.، آنها را به شکل تابلویی زیبا نشو کلمات و حروف برجسته

هر اندازه که صورت زیباتر باشد تجّلی امر غیبی شدیدتر میشود و بر :»ویژه موالنا آمده است  به آنچه در نظر عارفان و

س فرن«)حسب اشتداد آن عشق نیز شّدت مییابد. در این عشق و شوق تجّلیات هنری نمودار میشود و هنر شکل مییابد

شان  ساخت محراب زیبا و شایسته بوده اند به گونه که تمایز هنر کاشی کاری رمندان محراب تمام سعی و تالشهن مقاله(

 اظرافت در طراحی نقوش و آرایه های تزیینی  بویژه تلفیق خطوط بمیر عماد کاشان بسیار مشهود است محراب مسجد 

در مجموع وحدت شکل گرفته  تاکیدی برحضور پرودگار  دارد. بی شک این تجلی هنری از هنرمندی عاشق  نقوش اسلیمی

و عارف سرچشمه گرفته است. هنرمند در سیر و سلوک خود درکی کافی از پرودگار و حُسن جمال او دارد به گونه که در 

اصر مخاطب را به عالمی ورای این عالم صورت رهنمون همنشینی و انتخاب تمامی عن مهارت و افعال خود آنرا بروز میدهد.

 میسازد گویی هدف هنرمند هم تنها عنصر زیبایی نبوده است. 

 

 shangrilahawaii.org هجری ساخت کاشان . موزه شانگری ال 663امامزاده یحیی ورامین ،  محراب زرین فام
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هر ساخته شده است .  اندازه آن هجری به دست علی بن محمد بن ابی طا 663یحیی به تاریخ  امامزاده محراب زرین فام

ر تیزه دار ب یبا دو طاق نما ترکیب بندی بسیار زیبای محرابمل زیبایی در این شاهکار اشد از عوامی ب 86/22*  45/38

ا و هاز نقوش منحصر به فرد اسلیمی در لچک. استفاده است گلدانی و حاشیه های منقش به آیات قرانی یروی سر ستونها

محراب  یقسمتهادر تمامی اجزا و است  . آنچه مشهودسطوح متمایز و چشم نوازی را ایجاد ساخته استزیر طاق ها،

لق هر آنچه در جهان خموالنا ر اعتقاد عارفان و نیز . دزیبایی در اثر هستند و سفالگر مبین عنصر ارت طراحگی و مهیدسنج

بر سطوح کاشی های برجسته  اجرای فوق العاده تکنیک زرین فام .پروردگار است زیبایی از و وجود دارد جلوه ای  می شود

 دوران ایلخانی،این اثر نیز ستودنی و قابل و استفاده از رنگهای آبی فیروزه و الجوردی به مانند دیگر آثار زرین فام و مسطح

 توجه است.

. ایستایی و تناسب است آل عمران، جمعه و قدر کتابت شده ،در کتیبه های این محراب آیاتی منتخب از سوره های بقره  

ت. صالبت و استقامت حروف کشیده از عوامل زیبایی شناسی در هنر اسخطوط کوفی، نسخ و ثلث در آثار تزیینی معماری 

 ز جزا نرمند به مانند پیشینیان خود. هه استکرد توازن اثر را حفظبه نوعی تعادل و یچان اسلیمی پدر همسایگی نقوش 

جلی به نوعی ت فام جز سطوح برای ظهور زیبایی و تجلی نور در محراب بهره برده است. انعکاس نور بر کاشی های زرینبه 

بودن  لکانیپ. گویی اند سلوک اثر را خلق کرده یی عرفانی و آگاه به مسیراندیشه ا هنرمندان باحسن و جمال الهی است. 

بیان کننده مسیر حق و درک واالی حق است. در مرکزی ترین قسمت محراب نقش قندیلی  در توح و طاق های تو وسط

 و منتها درجه سیرسلوک عارفانه مومن است . نگر روشنیامشاهد میشود که نش

 

 محراب است   مشکوۀتیتوس بورکهارت در کتاب هنر مقدس درباره نقش قندیل در محراب آورده است که قندیل یادآور  

رمزپــردازی قندیل یا  ن جهت یشود و به همماز، رمز حضور پروردگار محسوب مینس کالم خداوند در ابه علت انعک

(. جلوه خداوند همان 149، 1381بورکهارت، )مشــکوۀ و مصباح ، منحرصاً فرعــی و یا بــه عبارتی دیگــر عبادی اســت 

میشود .  نعکاس آنموجب تاللو هر بیشتر نور و ا فام تکنیک لعاب زرین نوریست که روشنایی بخش و زیبایی بخش است.
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خود بلکه تمامی اجزا و عناصر آن همگی نمادی از حضور پروردگار دارد. هنر حقیقی در نزد موالنا محراب نه تنها جایگاه 

فضیلت انسانی است که حاصل دیدن حُسن الهی است. هنر نیز به هنگام تجّلی و کشف حُسن و به عبارت  دیگر در مقام 

سیرو سلوکی عارفانه و  مسببتزیینات آن   احسان تحقق مییابد. هنرمند ُمحسن یعنی اهل احسان است. هنر محراب و

جلی زیبای ت ه در موالنا تاکید میکندیلت محسوب میشود و همانا کضدیدن ُحسن الهی ست و اینگونه فعل هنرمند نیکو و ف

 .کویی حاصل میشود یو حُسن الهی با ن

 

 نتیجه گیری

در مکاتب فلسفی مدرن، زیبایی امری محسوس و سوبژکتیو محسوب میشود. اّما در عرفان اسالمی رویکردی متمایز به     

مسأله زیبایی وجود دارد که در آن زیبایی نه امری معرفت شناختی و سوبژکتیو بلکه امری وجود شناختی و ابژکتیو است. 

نیست بلکه راهی است به سوی هدایت و اتصال به مبدأ وجود، خیر، و زیبایی. ادراک زیبایی نزد موالنا نیز عامل لذّت حسی 

از نظر موالنا بحث زیبایی دین مدارانه و اسالمی است و هنر و زیبایی تحت الشعاع نوعی خداشناسی عرفانی است. از منظر 

عالم بی خبر است دشوار بلکه غیر موالنا درک جایگاه ُحسن و زیبایی در عالم برای کسی که انسی با آن ندارد و از آن 

ممکن است. از دیدگاه عرفا و بویژه موالنا وجود حقیقی و زیبایی مساوی همدیگر هستند و در واقع عالم تجّلی و ظهور 

 )مقاله(خداوند در این عالم ناسوت است. چنین دیدگاهی را در عرفان اسالمی بعینه می توان دید. 

به تدبیر هنرمندان که خود از  فام نصورت و نهان محرابهای زری یا و تطبیق آن بر زیبایتعاریف زیبایی در اشعار موالن 

همه موجوات تجلی زیبایی خداوند  بر اعتقاد عارفان و بویژه موالنااندیشه های عرفانی و مذهبی سیراب بوده اند اشاره دارد. 

هنرمندان سفالگر در ساخت محرابهای زرین فام بسیار  با قلمداد میشود.امری زی بی تردید هنر سفالگری از اینرو هستند

ینی زیینات . انتخاب و همنشتناسبات هندسی و فرمی در ت های تزیینی زده اند. هنتخاب آرایسنجیده و هوشمندانه دست به ا

به . همچنین ، درخشندگی و انعکاس نور، حاصل از پوشش لعاب زرین فامی الجورد، طالیی، قهوه ایی روشنرنگهای آب

از جمله عوامل زیبایی در محرابهای کارگیری کتیبه های قرانی به خط کوفی و ثلث در کنار آرایه های تزیینی اسلیمی 

زرین فام است. همچنین در اعتقاد موالنا درک زیبایی درونی مستلزم تصفیه دل و جان است هنرمندان که در سیر و سلوک 

، مملو از معانی با بهره گیری از قوه تخیل ، اثر هنری خود را همچو در دیگر آثار هنریعارفانه خود بدان دست یافته اند 

ی به عبارت  از اینرو محرابهای زرین فام جلوه ای از پروردگار هستی هستند.حقیقی و نمادین از زیبایی الهی کرده است . 

ر محرابها قصد داشته اند به برترین مرتبه هنرمندان سفالگر ایلخانی با جمع آوردن عواملی چون طرح، نقش و رنگ د

جاودانگی دست یابند و با ترکیب ویژه ای از عوامل زیبا شناسانه  و همچنین معانی و مضامین نهفته در آثار به وحدت 

 برسند و تنها در همین صورت می توانسته اند اهداف خود را آشکار سازد..
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