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چكيده: 
از ويژگي هاي هنر اسالمی، كاربرد نوع خاصي از هندسه است كه تحت تاثير پيشرفت علم 
رياضيات در ميان مسلمانان بوده است. هرچند از داليل رونق استفاده از اشکال هندسي در 
هنر اسالمي، می توان به ممنوعيت تصويرگري در دين اسالم هم چنين به مفاهيم نمادين و 
عرفاني نهفته در برخی از نقوش هندسي اشاره كرد؛ تحقيق حاضر برآنست اشکال هندسي 
شاخص در تزيينات مختلف چوبي، كاشي كاري و..... در بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي را به 
عنوان يکي از مهم ترين مجموعه هاي صوفی- شيعي ايران، شناسايي كرده و احتمال ارتباط 
بين انتخاب آن ها با مفاهيم عرفان اسالمي و آموزه هاي ديني را بررسي نمايد. مطمئنا انتخاب 
و كاربرد فراوان اشکال هندسي خاص از جمله نقوش ستاره و شمسه در تزيين اين مجموعه 
و ديگر مجموعه هاي مشابه، تصادفي نبوده و مانند ساير اجزاي هنر دوران اسالمي از مباني 
اعتقادي خاصي برخوردار است كه بسياري از آن ها بر ما پوشيده مانده است. انتخاب اشکال 
فوق را مي  توان به ارتباط اشکال ستاره و شمسه با مفاهيمي چون نور به عنوان تجلي وجود 
حق از يکسو و آسمان به مثابه موطن انوار و تجليات الهي از سوي ديگر نسبت داد كه خود 
ازمهم ترين مفاهيم عرفان اسالمي به شمار مي  روند. لذا اين نقوش به جهت برخورداري از 
پتانسيل باالی بصري و زيبايي شناختي مي تواند منبع الهام بخش مفيدي براي رشته هايي چون 

گرافيك با هويت ايراني و اسالمي نيز محسوب شود.

اهداف مقاله:
شناسايي نقوش هندسي به كار رفته در تزيينات مجموعه شيخ صفي.. 1
دست يابي به ويژگي بصري و زيبايي شناختي نقش شمسه بر مبناي شاخصه هاي عرفان . 2

اسالمي.

سؤاالت مقاله:
كدام نقش هندسي در مجموعه شيخ صفي الدين از اشتهار و كاربرد بيشتري برخوردار است؟. 1
آيا ارتباطي بين كاربرد نقوش هندسي و شمسه با مباني عرفان اسالمي وجود دارد؟. 2

واژگان كليدي: تزيينات اسالمي، نقش شمسه، بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي، مفاهيم نمادين.
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مقدمه
است  بوده  هنر  الينفك  بخش  هندسه  رياضيات،  پيشرفت  به  باتوجه  اسالمي  دوران  در 
به طوريکه نقوش هندسي در كنار نقوش اسليمي و خطوط كتيبه اي از عناصر سه گانه 
انحصاري هنر مذهبي اسالم محسوب گشته است. خوشبختانه نقوش هندسي فراواني در 
هنرهاي مختلف اسالمي برجاي مانده كه به واسطه آن ها مي  توان روند رشد و شکوفايي 

تزيينات هندسي را در جهان اسالم مورد بررسي و تحليل قرار داد.
از مهمترين ويژگی های تزيين بنا در دوره صفويه، می توان به تبعيت از قاعدههای تقارن، 
انعکاس، تکرار و نظم هندسی، هم چنين ضرورت تفسير شکل يك نقش به شکل های 
نشان دادن عمق و حركت در دنيای  انگيزة  به  از آن،  يا تقسيماتی  كوچکتر و تکرار و 

دوبعدی اشاره كرد.1
باتوجه به اين واقعيت كه اشکال و نقش و نگارهاي هندسي، بخش مهمي از هويت هنر 
ايراني- اسالمي را تشکيل مي  دهد، تحقيق كنونی بر آنست با بررسی و كندوكاو در ماهيت 
و فلسفه وجودی برخی از آن هايعني نقوش ستاره و شمسه و ديگر اشکال مشابه كه به 
كرات در تزيينات مختلف مجموعه بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي2 به كار رفته، عوامل مؤثر 
بر كاربرد آن ها و همچنين مفاهيم و ماهيت باطنی نهفته در آن ها را رديابی نموده تا بدين 

وسيله به شناختی دقيق تر و جامع تر از هنر ايران دوران اسالمی دست يابد. 
بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي صوفي بزرگ سده سيزدهم وهفتم، به مثابه زيارتگاه ملی 
شاهان صفوي3 و سومين مجموعه مذهبي مهم اين دوره پس از حرم مطهر رضوی و حرم 
حضرت معصومه4 مي تواند نمونه مناسبي براي بررسي ماهيت كاربرد تزيينات هندسي در 
معماري ايران در دوران اسالمي به خصوص در بين مجموعه بناهاي مذهبي آرامگاهي باشد. 
به لحاظ آثار معماری، اين بقعه از يك رشته صحن هايي كه به گروهی از ساختمان های 
چند ايوانی گنبددار ختم می شود، تشکيل شده است. مدخل اصلی به يك حياط يا باغی 
در درون وصل و از آن جا باالخانه ای به دومين حياط يا صحن داخلی متصل می شود و اين 

صحن نيز به اتاق تدفين راه دارد.5
اين مجموعه، اشکال هندسي است كه به كرات در  يکي از تزيينات پر استعمال در 
قسمت هاي مختلف آن مشاهده مي  شود و تقريبا كمتر قسمتي را مي  توان بدون كاربرد و 
تزيين نقوش هندسي پيدا كرد. پايه و اساِس بخش عمده اي از اين اشکال، بر انواع مختلف 
ستاره و شمسه و اشکال مشابه آن استوار است كه از زيباترين و پيچيده ترين اشکال هندسي 
در هنر اسالمي و تصويري به شمار مي  رود. نگارنده معتقد است شناسايي و بررسي اين 
طرح ها دربقعه شيخ صفي به عنوان يك مجموعه صوفي- شيعي، مي  تواند شاخص و معيار 
مناسبی برای شناسايي تاثير عرفان اسالمي و مذهب تشيع بر هنر و معماري ايران در دوران 
اسالمي بطور عام و بر نحوه طراحي و تزيين ساير مجموعه هاي مشابه باشد. در راستاي 
نيل به اين مهم، ابتدا از تزيينات مجموعه بازديد به عمل آمده و تصاويري از انواع نقوش 
هندسي آن ها تهيه شده و سپس با استفاده از مطالعات كتابخانه اي، تفاسير و مفاهيم عرفاني 

نقوش مزبور مورد مطالعه قرار گرفته است.6

هندسی  نقوش  و  كتيبه  نواختی  هم  فراست،  مريم   .1
مطالعات  دوفصلنامه  صفوی،  عصر  اصفهان  بناهای  در 

هنراسالمی، ش 5، پاييز و زمستان1385، ص 32 
2. اين مجموعه شامل تعدادي از بناهاي دوره هاي مختلف 
است كه نخستين بار توسط شاه تهماسب صفوي به صورت 
سبك شناسی  پيرنيا،  درآمد.)كريم  واحد  مجموعه اي 
ص242(   ،1383 معمار،  نشر  تهران،  ايرانی،  معماری 
مجموعة فوق در دورة شاهان بعدی صفوی تکميل شد ودر 
دورة شاه عباس اول بناهاي مهم ديگري نيز به آن افزوده 
شد و اصالحاتي در آن به وجود آمد. اين بقعه امروزه نيز با 
وجود گذشت چندين قرن، ويژگي های زيبا و جالب توجه 
شامل  مجموعه  امروزة  بناهاي  است.  كرده  حفظ  را  خود 
در ورودي و حياط بزرگ، حياط كوچك يا داالن روباز 
اهلل  ]گنبد  شيخ صفي  مقبرة  مسجد جنت سرا،  بقعه  صحن 
اهلل[، مقبرة شاه اسماعيل صفوي، شهيدگاه، چله خانه، رواق 
يا قنديل خانه، چيني خانه و حرم خانه است.)محمديوسف 
چاپ  اسالمي،  دوره  در  ايران  معماري  هنر  تاريخ  كياني، 

اول، تهران، انتشارات سمت، 1374، ص166(.
3. ام. ای ويور، بررسی مقدماتی مسائل حفاظتی پنج بنای 
آثار  حفاظت  سازمان  انتشارات  تهران،  ايران،  تاريخی 

باستانی، 1356، ص68.
4. كمپفر، سفرنامة كمپفر در دربار شاهنشاه ايران، ترجمة 
كيکاووس جهان داری، تهران، انتشارات خوارزمی، 1363، 

ص136.
5. جيان روبرتو اسکارچيا، تاريخ هنر ايران هنر صفوي، زند، 
تهران،  چاپاول،  آژنده،  يعقوب  ترجمة  دهم،  جلد  قاجار، 

انتشارات مولي، 1376، ص14.
كه  نيست  اين  نگارنده  منظور  كه  است  ذكر  به  الزم   .6
نقوش مزبور انحصاري اين مجموعه بوده و در هيچ بناي 
ديگري مورد استفاده قرار نگرفته است. بديهي است مفاهيم 
كاربردي اين نقوش در مورد ساير مجموعه و بناهاي مشابه 
به خصوص از نوع مذهبي و صوفيانة آن نيز مصداق خواهد 

داشت. 
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سيد هاشم حسينی             کاربرد تزیینی و مفهومی نقش شمسه در مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی

هندسه در هنر اسالمي
هندسه7  در رده بندي علوم اسالمي ازعلوم رياضي به حساب مي آيد و از آن باعنوان علم 
شناخت مقادير و نسبت ها ياد مي  شود. فارابي هندسه را به دوبخش عملي ونظري تقسيم 
مي  كند. وي اضافه مي  كند كه درهندسه عملي درباره خطوط و سطوحي بحث مي  شودكه 
ابن سينا  مي شود.8   مطرح  ومطلق  كلي  مباحث  نظري  ودرهندسه  سروكارداريم  آن ها  با 
هندسه را علم شناخت وضع خطوط، اشکال، سطوح ونسبت ها تعريف كرده و اين مقادير 

را مشخص كننده وضع اشکال نسبت به يکديگر مي داند.9
فخرالدين  رازي تقسيم كميت چيزها و  اقسام آن ها، معرفت اشکال و زوايا را به هندسه 
تعبير مي  كند.10 در دره التاج، رياضيات جزو علوم حکمي  نظري، يعني آن چه مخالطت ماده، 
شرط وجود  آن نباشد، به حساب آمده و هندسه اول معرفت رياضي نام گرفته است وآن 
مشتمل بر مقادير و احکام لواحق است.11 ابن خلدون، هم درتقسيم بندي خود ازعلوم، هندسه 
را يکي از علوم تعليمي مي  داند وآن را انديشيدن درمقادير، منفصل يا متصل، برمي شمارد.12 
تهانوي ازآن با عنوان علم شناخت مقادير ياد مي كند.13كپري زاده در مفتاح السعاده علم 
به  آن ها  نسبت  و  وضع  وهمچنين  مي داند  ملحقاتشان  و  مقادير  شناخت  علم  را  هندسه 
يکديگر. وي مقاديرمطلقه چون خط، سطح و جسم تعليمي)حجم( را موضوع هندسه و 

زاويه، نقطه و شکل را ملحقات آن مي داند.14
در نهضت اقتباس و انتقال آثار علمي و فرهنگي تمدن هاي غير عربي به عالم اسالم طي 
سده هاي نهم و دهم/ سوم و چهارم شماري از آثار اصلي تمدن هاي يوناني، ايراني، مصري 
و هندي به عربي ترجمه شد كه برخي از آن ها در زمينه رياضيات و هندسه بود. اين تاليفات، 
هندسه را در جهاتي سوق داد كه پيشتر ناشناخته بود و باعث اعمال آن در امور جديد و در 
بعضي رشته ها از جمله معماري و هنرهاي تزييني )مثال در شکل بندي قوس و گنبد، نقوش 

هندسي و مقرنس(شد.15
نيز  اسالمي  تزيينات دورة  مهم ترين ويژگي هاي  از  محاسبه،  و  بحث طراحي  از  جدا 
تغيير شکل  است. ضرورت  هندسي  نظم  و  تکرار  انعکاس،  تقارن،  قاعده هاي  از  تبعيت 
يك نقشمايه به شکل هاي كوچك تر، تکرار يا تقسيماتي از آن به انگيزه نشان دادن عمق 
و حركت در دنياي دو بعدي، از آن جمله اند. بنابراين طرح های هنري اسالمي در حين 
زيبايي و مالحتي كه در كاربردهاي متنوع و بر سطح آثار و ابنيه متعدد دارا هستند، از يك 
سري قواعد  اصول هنري و رياضيات فرمي بهره مي برند. عالوه براين، استفاده از اشکال 
هندسي به دليل تحرك پذيري فراوان شان در بسياري از مکان ها مورد توجه قرار گرفته 
است. ويژگي ديگري كه باعث استفاده فراوان از اشکال هندسي شده، خاصيت گسترش 
يابنده آن مي باشد كه به دليل قابليت پوشانندگي مورد توجه هنرمندان مسلمان بوده است. 
به خصوص در دوره صفويه، اشکال هندسي در كاشي كاري بناها بسيار به كار گرفته شده 

است.16

را  آن  عرب زبان  دانشمندان  كه  است  واژه اي  هندسه   .7
انتخاب كردند. اين واژه  در مقابل واژة يوناني »ژئومتري« 
متشکل از دو بخش »ژئو« به معناي زمين و »متر« به معناي 

اندازه گيري است.
(AI-Daffa, Ali Abdullah, The Muslim Contribution 
to Mathematics, USA, Atlantic Highlands N.J., 1977, 
p.82).

اعراب درترجمة اين واژه، با درنظرگرفتن اين موضوع آن 
تهانوي،  علي  برگرداندند.)محمد  اندازه  پارسي  واژة  به  را 
»كشاف اصطالحات العلوم و الفنون«، تقديم از رفيق العجم، 
تهران، فاطمي، 1378، ج2، ص1744( و ازآنجاكه در زبان 
»سين«  قلببه  نمي شود  واقع  »دال«  از  پس  »ز«  حرف  عربي 
شده است. خوارزمي اشاره مي كند كه برخي اين واژه را 
)محمدبن موسي  نيست.  درست  مي دانندكه  انديشه  معرب 
خوارزمي، جبر و مقابله تقديم وتعليق از دكتر علي مصطفي 
مشرفه ومحمدموسي احمد، مصر، قاهره، دارالکتب العربي، 
1968، ص217(. در بين النهرين باستان همچون مصر باستان 
از  نجومي  محاسبات  و  بناها  ساخت  و  زمين  مساحي  در 
هندسة ساده استفاده مي كردند. يونانيان اين دانش را تکامل 
بخشيدند، اقليدس تمام آگاهي هاي مربوط به هندسه را در 
نخستين رسالة روشمندي كه در حدود 300 ق.م در مدرسة 
موجود  نسخه هاي  آورد.  گرد  نوشت،  اسکندريه  رياضي 
در اين زمينه به طور گسترده اي منتشر شد و در اواخر سدة 
هشتم/ دوم قمري در جهان اسالم در دسترس همگان قرار 
گرفت. هندسه در جهان اسالم از اهميت وااليي برخوردار 
نمادين،  مفاهيم  با  هندسي  ساختمان  و  اشکال  زيرا  شد 
طرح های  ويلسون،  )اوا  يافت.  اهميت  فلسفي  و  كيهاني 
تهران،  اول،  چاپ  رياضي،  محمد رضا  ترجمة  اسالمي، 

انتشارات سمت، 1377، ص21(.
حسين  ترجمة  »احصاءالعلوم«،  فارابي،  محمد  ابونصر   .8

خديوجم، تهران، انتشارات علمي فرهنگي، 1364، ص77.
9. ابن سينا، »تسع رسائل في الحکمة و الطبيعيات«، تحقيق و 

تقديم از حسن عاصي، بيروت، دار قابس، 1986، ص88.
10. فخرالدين رازي، »جامع العلوم«، بمبئي، مطبع مظفري، 

1323، ص145.
محمد  سيد  اهتمام  به  درةالتاج،  شيرازي،  قطب الدين   .11

مشکوه، تهران، حکمت، 1365، صص74-73.
پروين  محمد  ترجمة   ،2 ج  »مقدمه«،  خلدون،  ابن   .12
 ،1375 فرهنگي،  و  علمي  انتشارات  تهران،  گنابادي، 

ص100.
و  اصطالحات العلوم  »كشاف  تهانوي،  محمدعلي   .13
فاطمي،  نشر  تهران،  العجم،  رفيق  از  تقديم  ج2،  الفنون«، 

1378، ص1744.
14. طاش كپري زاده، مفتاح السعادة و مصباح السيادة ج 1، 

بيروت، دارالکتب العلميه، 1985 م، ص347.
15. Souissi, M, ‘Ilm AI-Handasa” in Encyclopedia of 
Islam (Supplement), Leiden, EJ.Brill, 1982, p. 414/5,6.

شاهرخ،  حميد  ترجمة  وحدت،  حس  اردالن،  نادر   .16
تهران، نشر خاك، 1380، مقدمه.
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هرچند بهره گيري از طرح هاي هندسي در تركيبات شکل ها، از امتيازات خاص هنر 
اسالمي نيست و مشابه اين طرح ها كم و بيش در اغلب هنرهاي سنتي چه غربي و چه شرقي 
ديده مي  شود- از جمله در تزيينات شيشه های پنجره هاي كليساهاي جامع سبك گوتيك17 
و نيز در نقش مانداال18 كه پايه هاي معماري مقدس هند19 بر آن متکي است، اما در هنر 
اسالمي است كه اين گونه اشکال هندسي گسترده شده، داراي ضابطه اي منطقي مي  شوند و 
به كمال مي  گرايند.20  اشکال سازنده نقوش هندسی، از خصوصيات خاص معنوی حکايت 
دارند. الزم به ذكر است كه هندسه هم كمی است و هم كيفی. بُعد كمی آن صورت و 
ساختار معماری را تنظيم می كند و بُعد كيفی آن، نسبت های صورت معماری را برقرار 
می سازد و نماينده بيان نظم جهان هستی است كه چرخه تجلی را منظم می كند. اشکال و 
اعداد هندسی آنگونه كه می نمايند، جنبه كمِی صرف ندارند. آن ها دارای جنبه كيفی و 

نمادينی هستند كه پژواكی از وحدت، در بطن اصل درونی خود می گسترانند.21
يکي از اماكنی كه مي توان اين نظم منطقي و ضابطه مند را در خصوص اشکال هندسي 
مورد بررسي و تحقيق قرار داد، تزيينات مجموعه شيخ صفي الدين، در شهر اردبيل است 

كه ادامه به ابعاد مختلف آن خواهيم پرداخت.

نمادگرايي مفهومي نقش شمسه براساس مبانی هنر اسالمي
يکي از ويژگي هاي هنر اسالمي، نمادگرايي22 يا رمز و تمثيل است كه وجه اشتراكي غالب 
هنرهاي ديني نيز محسوب مي  شود. طبق اين ويژگي هرگز قيد به طبيعت كه در مرتبه سايه 
است، وجود ندارد و هر نمادي، حقيقتي ماوراء اين جهان پيدا مي كند.23 بنابراين در هنر 
اسالمي رمز و نماد همچون آيينه شفافي است كه حقايق عالم ملکوت را جلوه گر مي  سازد. 
مي  توان چنين تصور كرد كه هنرمندان مسلمان اين خصيصه را از دين اسالم و به طور 
خاص از قرآن مجيد آموخته باشند، زيرا قرآن مجيد نيز بر رمز و نماد و تمثيل استوار است. 
يا اصل  مثال، يك قاعده  با آن  مثالي مي  زند و سپس  ما  براي  خداوند در قرآن نخست 
وجودي را تبيين مي  كند. از جمله در آيه 35 سوره مباركه نور، 24 كالم الهي سعي در تقريب 
ذهن مردم در معرفي نورالهي و تشبيه آن به چراغ ستاره گونه برافروخته از درخت زيتون 
دارد و در دنباله اين توصيف، بي مکاني اين نور و آتش نبودن جنس آن و هدايتگري آن 
را مورد تاكيد قرار داده است و در خاتمه آيه ذكر مي كند كه اين مثالي است براي مردمان.
يکي از زيباترين قالب هاي تمثيلي هنر اسالمي مربوط به نقوش هندسي است كه دو 
يا صوري  مفهوم ساختاري  نمايش مي گذارند.  به  توأمان  را  ادراكي  و  مفهوم ساختاري 
هر شکل آشکار است و آن را فارغ از ديدگاه ها و فرهنگ هاي گوناگون مي  توان مورد 
شناسايي و بررسي قرار داد، در حالي كه مفهوم ادراكِي شکل به صورتي پيچيده و پنهان 
با عوامل بسيار متنوع و متعدد از جمله فرهنگ عمومي يك جامعه، سنت هاي گذشته، 
آگاهي ها و سليقه هاي گروهي و فردي، محيط و زمينه قرارگيري شکل و ويژگي هاي 
نقوش  انواع  می بايست  نيز  صفی  شيخ  مجموعه  در  بنابراين  دارد.25  بستگي  آن  كالبدي 
هندسی را با توجه به همين معانی و مفاهيم ادراكِی نماديِن نهفته در ورای ظاهِر ساختارِی 
تزيينات مورد بررسی قرار داد. لذابه احتمال فراوان الگوهاي ستاره اي و شمسه وار كه جزء 
زيباترين و هندسي ترين فرم هاي هنري محسوب مي  شوند نيزتحت تاثير عرفان و معنويت 

جامع  كليساهاي  معماري  و  طراحي  كه  آن جا  از   .17
داشته،  مسيحيت  نمادگرايي  در  ريشه  گوتيك  سبك 
مي توان استفاده از شيشه بندهاي منقوش ]با اشکال هندسي[ 
پنجره هاي سرتاسري ديوارها را كه به منظور ورود نور بيشتر 
به فضاي گستردة شبستان صورت گرفته نيز در راستاي همين 
اصل نمادگرايي دانست. )پرويز مرزبان، خالصة تاريخ هنر، 
تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، 1383، ص145(

جدول  يك  سانسکريت،  در  دايره  معني  به  مانداال   .18
به  كه  است  هندو  و  بودا  اديان  در  استفاده  مورد  هندسي 
اصل  مي رود.  كار  به  هستي  جهان  براي  نمادي  عنوان 
كاربرد  هم  بودا  آيين  در  ولي  است  هندو  دين  از  مانداال 
زيادي پيدا كرده است. مانداال بر پايةمربع هاي 8×8 ساخته 
مي شود و مظهر جهان ملکوتي بر روي زمين است، يا بر پاية 
مربع هاي 9×9 قرار دارد كه به كيهان منجر مي شود يا عالم 
را محصور مي كند.)جين. سيکوپر، فرهنگ مصور نماد های 
فرشاد،  انتشارات  تهران،  كرباسيان،  مليحه  ترجمة  سنتی، 
مشهور،  روانکاو  يونگ  عقيدة  به  1379صص 339-338( 
با  كه  زمين  چهارگوش  مربع  و  آسمان  دايرة  يکپارچگي 
اتحاد عناصر چهارگانه]آب و باد و خاك و آتش[ ايجاد 
شده است در مانداال منعکس است و اين نشانه با سمبل ها 
انسان ها  همة  در  كه  است  است  يکساني  مغز  دهندة  نشان 
وجود دارد. مانداال از نظر شکل ظاهري چهار نوع تکرار 
نشان  نظر تصوير  از  را  از يك وضعيت است هم وحدت 
مي  دهد و هم كثرت را، هم فرد را نشان مي  دهد و هم نشانة 
و نماد مذهب را به همين دليل در همه جا و در همة زمان ها 
ديده مي  شود.)كارل گوستاو يونگ، انسان و سمبول هايش، 

محمود سلطانيه، تهران، انتشارات جامی، 1377، ص 324(.
19. منظور از معماري مقدس هند، معابد بوداييانی  است كه 
گاهي به شکل گنبد و گاهي هم چون برج ساخته مي شدند.

)پرويز مرزبان، خالصة تاريخ هنر، پيشين، ص 44(.
شيخ  بقعة  در  رنگ  و  نقش  رجبی اصل،  موسی   .20
صفی الدين  شيخ  انتشارات  اردبيل،  اردبيلی،  صفی الدين 

اردبيلی، 1381، ص 113.
شاهرخ،  حميد  ترجمه  وحدت،  حس  اردالن،  نادر   .21

تهران، نشر خاك، 1380، مقدمه.
22. Simbolism

23. محمد مددپور، حکمت معنوي و ساحت هنر، تهران، 
فرهنگي  مؤسسة  پرورش؛  و  آموزش  وزارت  انتشارات 

منادي تربيت، 1380، ص 386.
فِيَها  َكِمْشَکاةٍ  نُوِرهِ  َمثَُل  َواْلَْرِض  َماَواِت  السَّ نُوُر   ُ »اهللَّ  .24
ُدرِّيٌّ  َجاَجُة َكآن هاَكْوَكٌب  الزُّ ُزَجاَجٍة  الِْمْصبَاُح فِي  مِْصبَاٌح 
يُوقَُد مِن َشَجَرةٍ مُّبَاَرَكٍة َزيْتُونٍِة الَّ َشْرقِيٍَّة َواَل َغْربِيٍَّة يََکاُد َزيْتَُها 
ُّوٌر َعلَی نُوٍر يَْهِدي اهللُ لِنُوِرهِ َمن  يُِضيُء َولَْو لَْم تَْمَسْسُه نَاٌر ن

ُ بُِکلِّ َشْيٍء َعلِيٌم«. ُ اْلَمْثَاَل لِلنَّاِس َواهللَّ يََشاء َويَْضِرُب اهللَّ
ترجمه: »خدا نور آسمان ها و زمين است مثل نور او چون 
چراغداني است كه در آن چراغي و آن چراغ در شيشه اي 
است آن شيشه گويي اختري درخشان است كه از درخت 
خجسته زيتوني كه نه شرقي است و نه غربي افروخته مي شود 
نزديك است كه روغنش هر چند بدان آتشي نرسيده باشد 
روشني بخشد روشني بر روي روشني است خدا هر كه را 
بخواهد با نور خويش هدايت مي كند و اين مثل ها را خدا 

براي مردم مي زند و خدا به هر چيزي داناست«.
و  فلسفه  سلطان زاده،  حسين  و  ديباج  موسي  سيد   .25
فرهنگي،  پژوهش هاي  دفتر  انتشارات  تهران،  معماري، 

1377، صص 11 و 10.
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سيد هاشم حسينی             کاربرد تزیینی و مفهومی نقش شمسه در مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی

اسالمي شکل گرفته اند، چرا كه بيشترين ارتباط را با مفاهيمي چون خداوند، نور و آسمان 
دارند.

همان طور كه مي دانيم در دين اسالم، به استثناي نور و روشنايي، تصويري از خداوند 
ارائه نمي  شود. در قرآن مجيد نيز بارها به نور اشاره شده و حق تعالي را نور حقيقي و مطلق 
دانسته است؛ به همين سبب عرفاي اسالمي به نور اهميت بسيار داده اند.26 بنابراين كاربرد 
نقوش مزبور با توجه به جايگاه قرارگيريشان در آسمان، مي  تواند استعاره از آسمان غيب 

باشد كه در نزد عارفان محل و موطن انوار و تجليات الهي است.27
عالوه بر اين خداوند در برخي از آيات قرآن كريم بر نقش هدايتگري ستارگان براي 
انسان ها در تاريکي دريا و خشکي اشاره مي  كند.28 با توجه به وفور طرح هاي ستاره اي در 
اين مجموعه صوفي - شيعي، مي  توانيم شيخ صفي را به عنوان قطب االقطاب و شيخ طريقت 
صوفيان صفوي به ستاره هدايت پيروان و مريدان نيز تشبيه نماييم. نقوش ستاره اي همچنين 
مي  تواند نماد ستاره يَماني نيز باشد كه در كلمات برخي از عرفاي اسالمي رمزي از نفس 

كل است.29
 شمسه يا خورشيد نيز در نزد عرفا و متصوفه اسالمي نماد انوار حاصل از تجليات الهي و 
حقيقِت نور خدا و ذات احديت است.30 همچنين اشاره به وحدت هم هست.31بدين لحاظ 
هنرمندان مسلمان در بسياري از آثار خود مفهوم كثرت در وحدت و وحدت در كثرت را 
با استفاده از اين طرح بيان كرده اند. البته در بعضي از آثار هنر اسالمي از شمسه به عنوان 

نماد پيامبر هم استفاده شده است.32
از آنجا كه نور نزد صوفيان به اعتبار ظهور حق، في نفسه وجود حق است، نقوش ستاره 
و شمسه در اين مجموعه مي  تواند استعاره از همين نور الهي باشد كه بنياد عرفان و حکمت 

مشرق زمين محسوب مي  شود.33
از سوي ديگر استفاده از نقوش مزبور در امر تزيين را مي  توان نوعي تاسي و تبعيت 
زينا  انا  مي  فرمايد:»  خداوند  زيرا  داشت  محسوب  نيز  جهانيان  پروردگار  از  هنرمندان 
السماء الدنيا بزينه الکواكب.«34 يعني از آنجا كه خداوند از ستارگان براي تزيين آسمان 
استفاده كرده هنرمندان تزيين كار نيز به تأسی از اين سنت از نقوش ستاره اي در تزيين بهره 

برده اند.
عالوه بر مفاهيم عرفاني فوق از ديدگاهي متفاوت تر و قديمي تر، نقوش شمسه و ستاره 
هشت پر كه از چرخش دو ربع درهم پديد آمده و باتوجه به كثرت كاربرد در تزيينات هنر 
دوران اسالمي به خصوص در طرح هاي كاشي كاري مي توان آن را ستاره ايراني نيز ناميد 
مي توانند نمادي از گردونه خورشيد باشند. زيرا از سويي نقش شمسه بيشترين شباهت را 
با شکل ظاهري خورشيد دارد و عدد هشت نيز از ديرباز، عدِد رمزِي خورشيد در سراسر 
اروپا، آسيا و آفريقا محسوب مي شده است.35 الزم به ذكر است كه گردونه خورشيد يکي 
از نقش هاي بسيار كهنی است كه پس از دوره اسالمي به شکل هاي مختلف ازجمله شمسه 

و ستاره هشت پر به كار رفته است.

كاربرد تزييني و مفهومي اشكال شمسه در بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي
بررسی  شيخ صفي  بقعه  مجموعه  مختلف  تزيينات  در  نقش شمسه  انواع  بخش  اين  در 

تعبيرات  و  اصطالحات  فرهنگ  سجادي،  جعفر  سيد   .26
عرفاني، تهران، انتشارات طهوري، 1370، ص771.

27. همان، ص41.
28. قرآن كريم، سوره هفتم، آية 96.

تعبيرات  و  اصطالحات  فرهنگ  سجادي،  جعفر  سيد   .29
عرفاني، پيشين، ص459.

30. همان، ص374.
يازدهم/  سده  بزرگ  عارف  انصاري  عبداهلل  خواجه   .31
پنجم در كشف االسرار مي  گويد: »پير طريقت گفت حبذا 
روزي كه خورشيِد جالل تو بر ما نظري كند... بس نماند تا 
آنچه خبر است عيان شود. خورشيد وصال از مشرِق يافت 
تابان شود و دولت ازلي عيان شود، ديده و دل و حال هرسه 
به او نگران شود.« )خواجه عبداهلل انصاري، كشف االسرار و 
عدة االبرار، به اهتمام علي اصغر حکمت، تهران، انتشارات 

امير كبير، 1344، ص406/4(.
32. محمد خزايي، نقش شير نمود امام علي)ع(، كتاب ماه 

هنر، شمارة 35و35، 1380، ص 38.
به حکم اهلل  »نور  نيز آمده است:  33. در شرح گلشن راز 
نور السموات و االرض اسمي از اسماء اهلل و تجلي او به اسم 
است.«  روحاني  و  جسماني  صورت هاي  لباس  در  الظاهر 
به  راز،  گلشن  شرح  في  مفاتيح االعجاز  الهيجي،  )محمد 
كوشش كيوان سميعي، تهران، انتشارات محمودي، 1337، 

ص5(.
34. قرآن كريم، سورة مباركة ق، آية 6.

در   مقدس  تخيل  تجلي  تلخداش،  راسخ  رقيه   .35
نشرية  اسالمي،  دوران  سراميك  و  سفال  نقش مايه هاي 
 ،1387 زمستان  و  پاييز  دوم،  شمارة  اول،  سال  نقش مايه، 

صص 70-71.
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به عنوان تزيين  اين مجموعه  به ذكر است كه اشکال هندسي متنوعي در  می شود. الزم 
استفاده شده اند اما اشکال ستاره اي يا شمسه هاي مختلف پنج پَر، شش پَر، هشت پَر، ده پَر، 
دوازده پَر، شانزده پَر و بيست پَر، در زمينه های چوب كاري، كاشي كاري، گچ بری و نقاشي 
بخش قابل توجهي را به خود اختصاص داده اند. بر همين اساس و با توجه به مفاهين عرفاني 
و رمزي اعداد در هر كدام از نقش ها، نمونه هاي اجراشده در بقعه شيخ صفي الدين را بر 

اساس نوع شمسه ها گروه بندي نموده و به بررسي آن ها مي پردازيم. 

و  نقش گره36  يا  چيني  گره  دسته هاي  به  را  نقوش  اين  مي توان  اجرا  شيوه  لحاظ  به 
رسمي بندي37 تقسيم نمود. نقش گره روي در بزرگ ورودي به حياط باغچه، روي در قبله 
يا در جنوبي گنبد اهلل اهلل و روي صندوق هاي قبر شيخ صفي، شاه اسماعيل اول و حرمخانه 
قابل مشاهده است. گره چيني هاي مزبور با اشکال منظم و متقارن به دو روش برجسته و 
گود، گاهي تشکيل ستاره مي  دهند و گاهي به صورت شمسه خودنمايي مي  كنند و در 

نهايت انسجام يافته محکم مي  شوند.

شمسه يا ستاره پنج َپر
عدد پنج را معموالً به زندگی انسان و به پنج حس مربوط می دانند. اين عدد، هم چنين 
در فرآيندهای كلی نجومی  نقش دارد. سال شمسی قديمی تر كه بر اساس 60))7+5(×5( 
بود و به پنج دوره 72 روز تقسيم می شد، بعدها به يك سال شمسی صحيح 365 روزه 
تبديل شد. همچنين عدد پنج در سنت اسالمی نيز اهميت فراوانی دارد. مسلمانان عالوه بر 
پنج ستون دين »شهادتين، نماز، روزه، زكات و حج«، پنج نماز يوميه دارند. احکام اسالم 
پنج دسته هستند: »واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام«. در جنگ غنيمت پنج قسمت 
می شود تا خمس آن پرداخت شود. پنج تن آل عبا، پنج عضو خانواده حضرت محمد 
)ص( )حضرت محمد، فاطمه، علی )ع(، حسن و حسين( كه مهمترين شخصيت های شيعه 
نيز هستند. اخوان الصفای شيعی مذهب در سده دهم/ و مورد احترام فراوان اهل تسنن 

چهارم در بصره، صريحاً اعالم نمودند كه اسالم بر پايه پنج است، نه فقط به خاطر پنج اصل 
و پنج تن، بلکه چون پنج پيامبر اولوالعزم )نوح، ابراهيم، موسی، عيسی و محمد( وجود 

دارد و هيچ مجموعه ای از حروف مقطعه قرآن بيش از پنج حرف نيست. 38
گره پنج معموالً در آثار گره چينی مدارس، حوزه ها و مساجد بيش از ساير بناها به كار 
رفته، زيرا در مرحلة پنجم سلوك، شخص به بهترين خلق و خو فرا خوانده می شود كه در 
واقع يکی از اهداف مدارس قديم نيز همين بوده است.39 اين مفاهيم بی ارتباط با جايگاه 
و شخصيت شيخ صفی الدين به عنوان مقام واالی رهبر، راهنما و مدرس مکتب صوفيان 
ندارد و از اين روی در اين مجموعه نيز از گره شمسه پنج پَر نيز استفاده شده است. اولين 
نمونه تزيينات هندسی بخش تحتانی صندوق قبر شيخ صفی الدين40 است كه به صورت 

منبت و خاتم كاری به اجرا درآمده است. )تصوير1(
پنج ضلعي،  صورت  به  گره چيني  نقوش  مختلف،  تزيينات  كنار  در  صندوق،  اين  روي 
شش ضلعي و هشت ضلعي مشابه ستاره و شمسه مشاهده مي  شود. به طور كلي طرح هاي 
روي صندوق مقبره را به دسته هاي زير مي  توان تقسيم نمود: »حاشيه اول يا بيروني مشتمل 
بر مجموعه اي از طرح هاي منبت كاري شده كه از زمينه آن گل و بته بيرون زده است. 

تصوير 1- ستاره پنج پر در قسمتي از تزيينات هندسي 
بخش تحتاني صندوق قبر شيخ صفي.

36. منظور از گره نقش هندسي است و نقش گره به شيوة 
تزييني اطالق مي شود كه از كنار هم قرار گرفتن خطوط 
شکسته با مصالح مختلف، اغلب چوب، عاج و گچ تشکيل 
مي  شود.)محمديوسف كياني، تاريخ هنر معماري ايران در 

دوره اسالمي، پيشين، ص 220(.
37. رسمي  بندي يا رسمي سازي عبارت است از تقسيم بندي 
طاق براي تزيين به صورت ساده.)محمد بهشتي و مهرداد 
مراجع  در  ايران  معماري  فرهنگ نامه  بيدهندي،  قيومي 
فارسي: اصطالحات و مفاهيم، ناشر: فرهنگستان هنر، 1388، 

ص 135(.
38. آنه ماری شيمل، راز اعداد، ترجمه فاطمه توفيقی، قم، 

دانشگاه اديان و مذاهب، 1388، صص 131-127.
39.  قباد كيانمهر و محمد خزايی، مفاهيم و بيان عددی در 
هنر گره چينی صفوی، كتاب ماه هنر، ش 92-91، فروردين 

و ارديبهشت 1385، ص 36.
40.  درون مقبره شيخ صفي و روي قبر وي، يك صندوق 
چوبي تزيين يافته با خاتم، منبت و معرق كاری گرانبها وجود 
دارد كه ترصيعي زيبا از عاج دارد. در حاشيه باالي سطوح 
نام  صفي  شيخ  از  مفصل  كتيبه  يك  در  صندوق،  جانبي 
برده شده است. گفته می شود صندوق چوبی مزبور هديه 
همايون، امپراتور مغولی هند)963-936/ 1588-1558( به 
بقعه می باشد. )بابا صفري، اردبيل در گذرگاه تاريخ، ج2، 

اردبيل، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي، 1371، ص49(.
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حاشيه دوم يا وسطي به  صورت كاربندي هندسي كه با استفاده از چوب هاي 
رنگي و تركيب اشکال سه ضلعي و چهارضلعي، تشکيل ستاره و شمسه داده اند. 
حاشيه سوم يا داخلي، تلفيق خاتم و معرق چوب با طرح هاي چهارضلعي هاي 
پيچيده و مرتبط به هم است كه يك درميان دورتادور صندوق را احاطه نموده اند. 
متن يا آيينه هاكه با چوب هاي رنگي به اشکال منظم هندسي تقسيم شده است، 
چهارضلعي هاي مدور كه تبديل به  شمسه يا ستاره و فرم هاي هندسي ديگر شده 
و هر يك از اين قاب هاي چهارضلعي و ستاره اي، منبت و خاتم كاري شده اند.«41

به عاج  اين ستاره در تزيينات صندوق قبر شاه اسماعيل مزين  نمونه ديگر 
مشاهده می شود. صندوق مقبره شاه اسماعيل كه احتماال بالفاصله پس از مرگ 
وي به دستور شاه تهماسب اول ساخته شده داراي تزييناتي در بخش فوقاني، 
حاشيه ها، متن و يکسري تزيينات پايه مي باشد. در صندوق مزبور، تزيينات خاتم 
كاري، منبت عاج فيل و منبت چوب به زيبايي با همديگر تركيب يافته اند، به 
طوريکه قاب هاي شش ضلعي با منبت عاج و نيز ستاره ها و شمسه هاي فوق العاده 
زيبا و ظريف از مشخصه هاي اين صندوق است. در داخل اين ستاره منبت كاري 

شده، نقوش ريز مشبك  ديده مي شوند.)تصوير2(
در بقعه، بخشي به نام حرمخانه وجود دارد كه در كنار مقابر شيخ صفي و 
شاه اسماعيل اول و در سمت شرق اين مقابر قرار گرفته و از آن جا كه مدفن 
زن شيخ صفي يا بانوان خاندان صفوي بوده، بدين نام مشهور شده است.42 در 
داخل حرمخانه ده مزار وجود دارد كه چهار مورد از آن ها داراي صندوق هاي 
چوبي نقش دار و دو مورد هم داراي صندوق هاي چوبي ساده است. از چهار 
صندوق نقش دار، دو مورد كامال سالم مانده كه نقوش هندسي آن ها به چندين 
شکل هندسي متقارن تقسيم شده است. چهار ضلعي ها و شش ضلعي ها تشکيل 
كه  زيبايي  گره هاي  نهايت  در  و  داده اند  ده پر  و  پنج پر  ستاره هاي  و  شمسه 
قاب هاي داخل آن ها منبت كاري شده است. نقوش و شيوه اجراي صندوق هاي 
مزبور با صندوق هاي مقبره شيخ صفي و شاه اسماعيل متفاوت بوده و يادآور 
شيوه قبل از صفوي مي باشد. در تزيين يکي ديگر از صندوق ها كه به فردي 
با نام كوچك محمد و به سال 1375/ 753 تعلق دارد نيز از شيوه گره سازي، 
منبت، معرق و خاتم استفاده شده است كه در بخش پاييني آن ستاره پنج پَر نيز 
ديده می شود. )تصوير 3( اين ستاره همچون نمونه قبلي است با اين تفاوت كه 

داخل اين ستاره را با خاتم تزيين نموده اند.

 شمسه يا ستاره شش َپر 
دسته اي از اشکال هندسي نيز به صورت شش گوش منتظم نزديك به طرح ستاره 
به عنوان قاب يا كادرهاي تزييني استفاده شده اند كه تزيينات مختلف اعم از 
كتيبه هاي كاشي يا چوبي در داخل آن ها جاي گرفته و تزيينات آن را برجسته 

تر كرده است.
اوايل دوره  از  هندسی شش پر  اساس شکل  بر  آثار گره چينی ساخته شده 

تصوير 2- نقش ستاره پنج پر صندوق قبر شاه اسماعيل مزين به عاج.

تصوير 3- ستاره پنج پر در بخشي از صندوق قبر مربوط به حرمخانه 
متعلق به فردي به نام محمد. 

اردبيلی،  صفی الدين  شيخ  بقعة  در  رنگ  و  نقش  رجبی اصل،  موسی    .41
پيشين، ص 61.

42. ملکه گلمغاني زاده و حسن يوسفي، باستان شناسي و تاريخ هنر  بقعة شيخ 
صفي الدين اردبيلي، پيشين، ص 184.
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اوج خود رسيد. چنانچه  به  اين دوره  اواسط  قرار گرفت و در  توجه زيادی  صفوی مورد 
می توان آن را از جمله اشکالی دانست كه در حداكثر توجه بوده و در اماكن ارزشمند معنوی 
اجرا می شده است. شش ضلعی ها و شمسه های شش پَر ُكند، می تواند چند مثلث را در برگيرد 
و در ضمن چند مثلث می تواند فضاهای خالی اطراف آن را پُر كند. بنابراين شکل هندسی )6( 
مالزم شکل هندسی )3( بوده و اين دو در كنار هم می توانند يك نقش گره را كامل نمايند.43
از نظر صوفيه در اثر جمع دو تضاد، يکی از مقامات تصوف حاصل می شود دو مثلث 
هنگامی كه مخالف هم قرار گيرند می توانند رئوس يك شش ضلعی را به وجود آورند كه 
اين نشانه اولين مقام و اولين مرتبه سلوك است. هنگامی كه اين شش ضلعی بسط پيدا نموده و 
يك شش ضلعی بزرگ به وجود می آيد، نشانه مقام بعدی است و اين تركيب و تکرار بارها 
انجام می شود و در هر مرحله نشانه مقام بعدی می شود.44 همان طور كه در اشکال هندسی 
جنبه های فعال و غيرفعال، برای به وجود آوردن شکل سوم با يکديگر متحد شده و در نتيجه 
اشکال جديدی را به وجود می آورند؛ به همان صورت نيز، بسياری از اهل عرفان، از طريق 
ممارست های روحانی، به يك تمکين يا ثبات روحانی، يعنی تقارن شکل كه به دنبال خود 
مقامی جديد را ايجاد می كند، دست می يابند. درست همانطور كه اشکال هندسی به دليل 
حركت متصلی كه در آن ها وجود دارد، هيچگاه توالی خود را از دست نمی دهند. لذا اهل 
عرفان با به دست آوردن هر مقام جديد، معرفت مقام های قبلی را نيز با خود به همراه می برند.45

از ديدگاهي ديگر، آفرينش خلقت در 6 روز باعث منظم كردن هفته به 6 روزكاری و 
يك روز تعطيل شد. عدد 6 هم چنين جايگاه وااليی در آيين زرتشت دارد. در اين آيين 6 
دوره خلقت به 6 موجود برتر فرشته گون، به نام امشاسبندان مرتبط اند. در اين مورد نيز اين 
شش گانه روحانی با اهورا  مزدا، خدای خوبی كامل می شود كه هفتمين و در عين حال موجود 
روحانی فراگير و عالی است. از آنجا كه آفرينش در 6 دوره رخ داده است، آيين زرتشت 6 
عيد بزرگ دارد. ستاره 6 پَر كه از 2 مثلث در هم رفته، يکی به سوی باال )جنبه های ايجابی 
و خوب زندگی( و ديگری به سوی پايين )نماد جنبه مادی، شر و نابودی آور جهان( تشکيل 

می شود، به عالم كبير اشاره دارد.46
در مجموعه شيخ صفی الدين نيز نمونه های متعددی در اشکال 6 ضلعی و شمسه های 6 پَر 

اجرا شده كه بی شك بی ارتباط با جايگاه شخص شيخ صفی الدين نمی باشد. 
در اين بقعه دو نمونه 6 ضلعی يکی در تزيينات صندوق چوبی قبر شاه اسماعيل و ديگري 
در جدار استوانه ای مقبره اجرا شده است. در بخش بااليي صندوق قبر شاه اسماعيل، كتيبه هايي 
از چوب به خط ثلث برجسته و در حاشيه صندوق در فواصل بين كتيبه ها اسماِء مقدس اهلل، 
محمد و علي هر كدام شش بار در داخل كادر شش ضلعي منتظم به صورت برجسته گردان با 

چوب تکرار شده است. )تصوير4(
در نماي جنوبي مقبره شيخ صفي )گنبد اهلل اهلل( قسمتي از تزيينات به صورت گره چيني 
باتلفيق آجر و كاشي معرق است كه در آن اشکال پنج ضلعي، تشکيل بازوبند و ستاره شش پر 
قاب هاي  از  نيز  مقبره  استوانه اي  در جداره  كوفي  كتيبه هاي  از  برخي  ايجاد  براي  داده اند. 
هندسي شش ضلعي زيبا مشابه طرح هاي گره چيني فوق استفاده شده است. در داخل يکي از 
اين قاب های6ضلعی كاشی كاری، حديثی با مضمون »اَفضُل الِذكر ال اله اال اهلل«، ديده می شود 

)تصوير 5(.

تصوير 4- بخشي از تزيينات كتيبه اي صندوق قبر شاه 
اسماعيل با مضمون »اهلل« در داخل قاب هندسي شش 

ضلعي.

با  ستاره اي  شبه  قاب هاي  از  نمونه اي   -5 تصوير 
مضمون حديثي.

43. قباد كيانمهر و محمد خزايی، مفاهيم و بيان عددی 
در هنر گره چينی صفوی، پيشين، ص 34.

44. Laleh Bakhtiar, Sufi, London, Thames and 
Hudson, 1960, PP.100-102.

45. محمد معمارزاده، تصوير و تجسم عرفان در هنرهای 
اسالمی، تهران، دانشگاه الزهراء، 1386، ص 190.

46. آنه ماری شميل، راز اعداد، ترجمه فاطمه توفيقی، 
پيشين، ص 137.
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شمسه های شش پَر نيز از جمله ديگر اشکال هندسی در بخش های مختلف مجموعه 
هستند. يکی از آن ها طرح هندسی روی َدر چوبی ورودی به حياط باغچه بقعه )از طرف 
حرمخانه( كه نسبت به ساير موارد قبلي جديدتر و متعلق به سال 1321/1943 كه بخشي 
از نقوش تزييني هندسي روي آن به شکل ستاره هاي متداخل شش پرصورت گرفته است. 

)تصوير 6(
ديگری تزيينات گره چينی با تلفيق آجر و كاشی معرق در اشکال پنج ضلعی و ستاره شش پَر 

در نمای جنوبی مقبره شيخ صفی الدين و گنبد اهلل اهلل است. )تصوير 7( 
دو نمونه شمسه 6 ُكند يکی در كاشی كاری باالی ورودی دارالمتولی در ضلع جنوبی 
صحن بقعه و ديگری كاشی كاری پايه گنبد حرمخانه به اجرا درآمده اند. )تصاوير8-9( 
باالي  ازاره و  از جمله در  بقعه شيخ صفي  از قسمت هاي كاشي كاري صحن  در بعضي 
ورودي هاي واقع در دو طرف ايوان هاي دارالمتولي و جنت سرا نيز طرح هاي هندسي زيبا 
به شکل شمسه مركزي مشاهده مي شود كه از تقاطع اشکال هندسي مختلف تشکيل يافته و 

مانند قابي تزيينات گياهي يا كتيبه هاي بنايي را دربرگرفته است.
در قسمت پايه گنبد حرمخانه، كاشي كاري يك رنگ فيروزه اي با تلفيق آجر، اشکال 
دايره هاي بزرگ متداخل را به وجود آورده كه در قسمت وسط آن ها دو ستاره شش پر در حالي 
كه يك ستاره دوازده پَر در داخل آن و در حد واسط بين آن ها ستاره هاي پنج پر مشاهده مي شود.

شمسه هشت َپر
در اواسط و اواخر دوره صفوی، اشکال هندسی هشت ضلعي نيز به وفور ديده می شود. 
اكثر اين آثار دارای يك شمسه كند و تند هشت پَر در وسط و معموالً اشکال 4 ضلعی و 3 

وجهی در مجاورت آن وجود دارد.
اين عدد بر هشتمين مرحله سلوك تأكيد دارد.47 هشتمين مرحله سلوك، مرحله قداست 
كه در آن به روح توجه می شود و نيروهای روحی حضور می يابند. صوفی در اين مرحله 
تحت تأثير صفات حسنه انسانی قرار می گيرد و آن ها را به دست می آورد. صوفی در اين 
مرحله به مقام جمع الجمع می رسد، يعنی بعد از توجه به روح، خالق و مخلوقات و ذات را 

همه، در وجود يگانه خداوند تبارك می بيند.48
در طراحی معماری، نخستين شکل برای انتقال از مربع به دايره هشت ضلعی است و اين 
نکته در ساختن گنبدها اهميت فراوانی دارد. رابطه عدد 8 يا عدد سعد )خجسته و مبارك( 
با بهشت در تمام اعصار ادامه يافته است. مسلمانان عقيده دارند كه 7 دوزخ و 8 بهشت 
وجود دارد؛ زيرا رحمت خدا از غضبش پيشی گرفته است. اين مفهوم را می توان در عنوان 
هشت بهشت ديد كه بارها در ادبيات فارسی به چشم می خورد. تقسيم باغ ها به چهار يا 
هشت بخش كه در ايران و هند مسلمان رواج دارد، بازتابی از اين باور است. چنين چيزی 
ظاهراً هنگامی كه باغ ها گرداگرد مرقدی باشند، بسيار محتمل است؛ زيرا قرآن »باغ هايی 
را كه رودها زير آن جاری اند« وعده داده است49 و اين گونه باغ 8 بخشی، می تواند نشان 
بسيار  آثار  از  يکی  در  بخش   8 به  باغ  تقسيم كردن  رسم  باشد.  بهشتی  دهنده سعادت 
مشهور ادبيات فارسی، گلستان سعدی، كه به هشت باب تقسيم شده، وجود دارد. اساطير 
الهی را به تصوير می كشد.50 اسالمی عالوه بر هشت بهشت، هشت فرشته حامل عرش 

تصوير 6- بخشي از طرح هاي هندسي روي در چوبي 
ورودي به حياط باغچه.

تصوير 7- قسمتي از گره چيني با تلفيق آجر و كاشی 
نماي درب قبله مقبره شيخ صفي.

كاشي كاري  از  قسمتي  در  شش كند  گره   -8 تصوير 
باالي ورودي دارالمتولي در ضلع جنوبي صحن بقعه.

47- LalehBakhtiar, Sufi, Ibid, pp.87-102. 
48- قباد كيانمهر و محمد خزاعی، مفاهيم و بيان عددی در 

هنر گره چينی، پيشين، ص 35.
49- عبارت »َجنَّاٍت تَْجِری مِن تَْحتَِها اْلَنَْهار« 5 بار در آيات 
8 سوره تحريم، 11 سوره طالق، 12 سوره صف، 5 سوره 

فتح و 12 سوره محمد به كار رفته است.
توفيقی،  فاطمه  ترجمه  اعداد،  راز  شميل،  ماری  آنه   -50

پيشين، صص 171-173.
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يکی از اشکال شمسه هشت، شکلی هشت ضلعی است كه در مجموعه شيخ صفی الدين 
بسيار مورد استفاده قرار گرفته است. يکی از نمونه ها در بخش تزيينات استخوانی صندوق 
قبر شاه اسماعيل است كه درون آن با اشکال اسليمی مشبك كاری شده است. فضاهاي 
بين شش ضلعي ها و كتيبه ها نيز با خاتم پر شده و قطعات استخواني باريك از جنس عاج 
و استخوان هاي سبز، خطوط اصلي و رابط اشکال هندسي صندوق را به صورت خط چين 

تشکيل داده است. )تصوير 10( 
به جز صندوق هاي مقابر، برخي از درهاي چوبي مجموعه نيز داراي نقوش ستاره اي 
يا شمسه وار زيبايي مي باشند. از جمله درب چوبي اشکاف چيني خانه كه متعلق به دوره 
صفوي بوده و يکي از نقوش تزييني روي آن به شکل ستاره هشت پر است كه به شيوه معرق 

چوب ايجاد شده است. )تصوير 11( 
در قسمتی از كاشی كاری سمت راست جنت سرا در ضلع شمالی صحن بقعه نيز بخشی 
از تزيينات گره شمسه هشت با تركيب نقوش اسليمی و كتيبه های نام »اهلل، محمد و علی« 

مشاهده می شود. )تصوير 12( 
تزيين كاشي كاري سقف رواق ورودي به قنديل خانه)دارالحفاظ(، شامل طرح ستاره 
هشت پر در مركِز اشکال اسليمي مي باشد كه يك قاب هشت ضلعي بزرگ آن هارا دربر 

گرفته است.51 )تصوير 13( 
عالوه بر تزيينات كاشی كاری، تزيينات گچ بری در بدنه داخلي اغلب بناهاي مجموعه از 
جمله زير نيم گنبدهاي داخل قنديل خانه و شاه نشين، طاقنماهاي باالي ايوان هاي دو طرف 
قنديل خانه و شاه نشين، سردر ورودي حرمخانه، عمارت چيني خانه و مقابر شيخ صفي و 
شاه اسماعيل از جايگاه مهمي برخوردار است. در ميان نقوش مختلف تزييني، طرح هاي 

هندسي ستاره و شمسه در قسمت هاي زير قابل مشاهده است. 
گچ بری در زير گنبد چيني خانه به صورت رسمي بندي با اشکال زيباي هندسي منجمله 
طرح شمسه مشاهده مي شود. الزم به ذكر است كه تزيين به شيوه رسمي بندي عالوه بر 
چيني خانه درقسمت هاي ديگري از مجموعه چون ورودي حياط وسطي، سقف شبستان 
قنديل خانه و رواق حرمخانه نيز مشاهده مي شود.52 در بخشی از تزيينات گچ بری در قسمت 

چينی خانه نيز طرح های زيبای ستاره هشت پَر مشاهده می شود. )تصوير 14(
شکل ديگری از ستاره هشت پَر در تزيينات گره هندسی و كاشی كاری سمت چپ 
جنت سرا در ضلع شمالی صحن بقعه اجرا شده در حالی كه در ميان اشکال هندسی، پيچش ساقه 
و برگ گل های ختايی )گل های چند پَر و گل های شاه عباسی( ديده می شود. )تصوير 15( 

تصوير 11-  نقش شمسه هشت پر، َدر چوبي چيني خانه.

كاشي كاري  از  قسمتي  گره هشت،  تصوير 12- 
سمت راست جنت سرا در ضلع شمالي صحن بقعه.

شيخ  بقعة  در  رنگ  و  نقش  رجبی اصل،  موسی   .51
صفی الدين اردبيلی، پيشين، ص 53.

تصوير13- كاشي كاري سقف رواق ورودي به قنديل خانه.52. همان، ص 70.

گنبد  پايه  كاشي كاري  در  گره شش كند  تصوير 9- 
حرمخانه.

تصوير 10- بخشي از تزيينات استخواني صندوق قبر 
شاه اسماعيل به شكل ستاره هشت پر.
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سيد هاشم حسينی             کاربرد تزیینی و مفهومی نقش شمسه در مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی

از زيباترين قسمت هاي مجموعه با طرح هاي هندسي گچ بری شده مي  توان به زير سقف 
مقبره شاه اسماعيل اول اشاره كرد كه به لحاظ روش تزيين در كل مجموعه منحصر به فرد 
است. سقف اين بنا، از قسمت انتقالي ديوار به گنبد به چندين قسمت متقارن تقسيم شده و 
نقوش آن با دو شيوه اليه چيني53 و گچ بری به صورت برجسته و گود با نقاشی پيچش گل های 
ختايی به رنگ طاليی، در داخل يك قاب تزييني شمسه هشت پره كار شده است.)تصوير 16(

شمسه ده ُتند و ُكند
در كتاب اخوان الصفا، مقامات سلوك در ده مرتبه دانسته شده كه برای هر مرتبه آن نيز 
ده ويژگی وجود دارد.54 خواجه عبداهلل نيز برای هر يك از ده مرتبه سلوك، ده آيه يافت 
كرده كه آن را محرز می نمايد.55 عدد 10، بازگشت كثرت به وحدت را نشان می دهد؛ زيرا 
10، اولين قدم به كثرت جديدی است كه به قدم ديگری كه با 100 شروع می شود، می رسد 
و از نظر عرفانی 1 و 10 يکسان هستند، همانطور كه 100 و 1000 يکسانند. قديمی ترين 
نظامنامه صوفيان در تاريخ عرفان اسالمی كه ابوسعيد ابوالخير، در آغاز سده يازدهم/ پنجم 
تنظيم كرد، از 10 فرقه تشکيل شده است. عدد 10 در سنت اسالمی نيز اهميت داشته است. 
بيرونی مربوط اند. به عالوه گروهی از اصحاب  در اين سنت 5 حس درونی به 5 حس 
حضرت محمد)ص( »عشره مبشره« ناميده شده اند كه نام های آنان معموالً بر اشکال هشت 
ضلعی )با توجه به ارتباط اين شکل با بهشت( نوشته می شود. از سوی ديگر شيعيان معنای 
ديگری برای 10 قائل اند. نوه پيامبر )ص( حسين بن علی )ع( در كربال در 10 محرم سال 
61 به شهادت رسيد كه به عاشورا معروف است و در ماه محرم ده مجلس به ياد شهدای 
كربال برگزار می شود56 . شايد بر همين اساس عمدتاً در ابنيه صفويه، می توان به گره ده تند 

يا كند برخورد كرد.
شمسه ده همراه با اشکال 5 ضلعی و ستاره 5 پَر، تركيب گره ای زيبا را می دهد كه به 
شيوه های تند )با خطوط شکسته عميق( و كند )با خطوط شکسته ماليم( به اجرا درآمده 
است. در بخشی از تزيينات هندسی صندوق قبر شيخ صفی، گره شمسه ده تند اجرا شده 

است. )تصوير 17(
در تزيينات صندوق قبر شاه اسماعيل به شکل و شيوه ای زيبا از گره شمسه ده نيز استفاده 

شده در حالی كه با تزيينات اسليمی مشبك، خاتم و فيروزه تزيين شده است. )تصوير 18(

در  پاباريك  گچ بری  مشبك  از  قسمتي   -14 تصوير 
چيني خانه.

تصوير 15- قسمتي از كاشي كاري سمت چپ جنت سرا 
در ضلع شمالي صحن بقعه.

تصوير 16- قاب تزييني گچ بری به شكل شمسه هشت پره 
زير سقف مقبره شاه اسماعيل.

53. زيرسازي يا برجسته كاري نقوش به وسيلة مواد خميري 
مانند اخرا و نظير آن.

54. See. Laleh Bakhtiar, Sufi, London, Ibid, PP 97-102. 
55. Ansari-al-Haravi, Abdollah, LesEtapesdesItinerents 
Vers Diell, Troms s. de Lougier Beau recueil, Paris. 

56. آنه ماری شميل، راز اعداد، ترجمه فاطمه توفيقی، پيشين، 
صص 198 و 201-202.

تصوير 18- شمسه ده پر صندوق مزين به خاتم و فيروزه. تصوير 17- بخشي از تزيينات هندسي صندوق قبر 
شيخ صفي به شكل شمسه ده پر.
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المراغي  استاد عثمان بن احمد  قبر دختر شيخ صفي كه توسط  در گره بندي صندوق 
ساخته شده، از چوب هاي چند اليه استفاده شده است. داخل قاب هاي منبت كاري شده، 
شمسه ده ُكند و درون آن شمسه ده تند در بخش گهواره اي، چهار بار به كار رفته است. 
يك شمسه هشت تند نيز در وسط و دو هشت ضلعي در طرفين شمسه قرار گرفته و بقيه 
فضا با شش ضلعي و ستاره پنج پَر، پُر شده است. درون اين شمسه ها به شکل زيبا، نقش های 

اسليمی  و ختايی منبت كاری شده است. )تصاوير20- 19(
در تزيينات صندوق دومي نيز كه بدون تاريخ و به وسيله استاد عمر بن علي المراغي براي 
فردي با هويتي نامعلوم ساخته شده، در كنار منبت كاري و كتيبه كوفي از طرح گره ُكند و يا 
شمسه تند استفاده شده است. قسمتي از بخش گهواره اي صندوق و بخش پاييني آن گره بندي 
و با استادي تمام اجرا شده و شمسه هاي ده تند و كند را به وجود آورده است. )تصوير 21(
اين گره زيبا در تزيينات كاشی كاری نيز به خوبی قابل اجراست. يکی از نمونه های 
موجود در مجموعه شيخ صفی الدين، كاشی های هفت رنگ ازاره بخش چينی خانه است. 
چيني خانه كه در سمت شرقي رواق بقعه واقع شده است، بنايي است تقريبا هشت ضلعي كه 
به نگهداري ظروف چيني نفيسي كه شاهان صفوي به مقبره و بقعه جدشان اهدا مي كرده اند، 
اختصاص داشته است.57 دسته اي از كاشي هاي تزييني هفت رنگ در قسمت ازاره اين بنا 
نيز  با طرح شمسه دار  از آن هاشامل كاشي هايي  داراي اشکال متنوع مي  باشد كه برخي 
مي  شود. در اين قسمت چهار ضلعي ها تشکيل چند نوع شمسه و ستاره مي  دهند. )تصوير 22( 
در بعضي از قسمت هاي كاشي كاري صحن بقعه شيخ صفي از جمله در ازاره و باالي 
ورودي هاي واقع در دو طرف ايوان هاي دارالمتولي و جنت سرا نيز طرح هاي هندسي زيبا 
به شکل شمسه مركزي مشاهده مي شود كه از تقاطع اشکال هندسي مختلف تشکيل يافته و 
مانند قابي تزيينات گياهي يا كتيبه هاي بنايي را دربرگرفته است. دركاشی كاری سمت چپ 
دارالمتولی، ضلع جنوبی صحن بقعه كه تركيبی از شمسه ده، ستاره پنج پَر، شکل پنج ضلعی 

همراه با نقوش ساده ختايی ديده می شود. )تصوير23(

شمسه دوازده پر
نقوش هندسی بر اساس عدد دوازده، اغلب در بناهای اواخر صفوی مشاهده می گردد. از 
اواسط اين دوره اعتقادات عددی، هم شامل تصوف و هم شامل تشيع است ولی از اواخر 
اين دوره و بعد از آن اعتقادات تشيع بيشتر مورد توجه قرار می گيرد. عدد 12 گرچه از نظر 
نجوم اين عصر نيز اهميت دارد ولی به نظر می رسد از نظر تشيع اين دوره نيز اهميت زيادی 
داشته باشد، زيرا اشاره به دوازده پيشوای شيعه )ع( دارد.58 از دوازده برج منطقه  البروج در 
فرهنگ اسالمی نيز سخن گفته شده است. 12 برج را به 4 گروه )4 فصل سال( كه هر كدام 
3 برج دارند، تقسيم شده است. اكثرشيعيان سلسله امامان را متشکل از 12 امام از خاندان 

حضرت محمد)ص( می دانند و نام شيعه دوازده امامی نيز از اينجا می آيد.59
دوازده، عدد اصلی ميان يازده و سيزده است كه در زبان فارسی و در تركيباتی مانند 
دوازده ماه شمسی، دوازده امام شيعيان، دوازده مقام )پرده سرود در موسيقی و دوازده برج 

قسمت  روي  بر  واقع  پر  ده  شمسه   -19 تصوير 
گهواره اي صندوق دختر شيخ صفي.

تصوير 20- يك شمسه ده پر ديگر بر روي صندوق 
دختر شيخ صفي با طرح هاي منبت كاري.

ازاره  از كاشي كاري هفت رنگ  تصوير 22- بخشي 
چيني خانه.

تصوير 21- يك شمسه ده پر از صندوق، ساخت استاد 
عمربن علي المراغي.

57. محمد يوسف كيانی، تاريخ هنر معماري ايران در دورة اسالمي، پيشين، ص167.
58. قباد كيانمهر و محمد خزايی، مفاهيم و بيان عددی در هنر گره چينی صفوی، پيشين، ص 37.

59. آنه ماری شميل، راز اعداد، ترجمه فاطمه توفيقی، پيشين، ص 223.
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فلکی به كار می رود. عدد دوازده در آيات قرآنی 5 بار به صورت های اثناعشر و اثنی عشر 
)هر كدام يك بار رد آيات 36 سوره توبه60 و 12 سوره مائده61(، اثنا عشره )دو بار در آيات 
60سوره بقره62 و 160 سوره اعراف63 ( و اثنی عشر )يك بار(، آمده است كه در چهار 
مورد به دوازده آبشخور بنی اسراييل برای دوازده فرزند يعقوب و در يك مورد به تعداد 
ماه های سال و تأكيد بر دوازده بودن آن هادر نزد خداوند اشاره دارد.64 تنها نمونه شمسه 
دوازده پَر، در طرح رسمی بندی سقف چينی خانه با تزيينات گچ بری مشاهده می شود. نوع 
شمسه مركز گنبد چيني خانه، دوازده ُكند است كه به صورت شياِر شعاعي گچ بری شده 
است. اين شمسه مركزي با دو لنگي هاي محدب به چهارلنگي و از چهارلنگي به ستاره پنج 
پر ختم مي  شود و سرآن جام توسط دولنگي های محدب به كاربندي و پاباريك هاي ساق 

گنبد انتقال مي  يابد.65 )تصوير 24(

شمسه شانزده پر
شانزده عدد پيمانة كامل و تماميت است. همه كسانی كه شيفته تركيب و ضرب 4 عنصر 
و كاًل 4 به عنوان عدد نظم زمان و مکان بوده اند، عدد 16 يعنی مجذور 4 را به كار برده اند 
تا كمال را بيان كنند. چهار به نخستين نظم شناخته شده در جهان كاماًل مربوط است و 
اين گونه به تحول از طبيعت به تمدن از طريق نظم دادن به كثرت آشفته تجليات و تبديل 
آن هابه اشکال ثابت اشاره می كند.66 از شمسه شانزده پر دو نمونه در سقف قنديل خانه و 

مقبره شيخ صفی اجرا شده است.
تاالر  همچون  مجموعه  از  مختلفي  بخش هاي  در  تذهيب  و  تمپرا67  شيوه  به  نقاشي 
قنديل خانه، عمارت چيني خانه و مقابر شيخ صفي و شاه اسماعيل اول مشاهده مي  شود. در 
ميان نقوش مختلف تزييني، نقوش هندسي شمسه وار نيز سهم مهمي را به خود اختصاص 
داده است كه مهم ترين آن هادر قسمت هاي سقف قنديل خانه و مقبره شيخ صفی، مشاهده 
مي  شوند. در بخش وسطي سقف شبستان قنديل خانه، نقش يك شمسه شانزده پر با شيارهاي 
شعاعي در داخل يك قاب هشت ضلعي منتظم قرار گرفته است. )تصوير25(سطح داخلي 
گنبد مقبره شيخ صفي نيز داراي نقاشي هايي به رنگ سفيد است كه بر روي گچ بری هاي 

چپ  سمت  كاشي كاري  از  قسمتي   -23 تصوير 
دارالمتولي در ضلع جنوبي صحن بقعه.

تصوير 24- رسمي  بندي با طرح شمسه دوازده پر در سقف 
چيني خانه.

يُن الَْقيُِّم فاََلتَْظلُِمواْ فِيِهنَّ أَنُفَسُکْم َو قاتلوا الُْمْشِرِكيَن َكآفًَّة َكَمايُقاتِلو نَُکْم َكآفًَّة  َمَو تَِواْلَْرَض مِنَْهآ أَْربََعٌة ُحُرٌم َذ لَِك الدِّ ِ يَْوَم َخلََق السَّ ِ اثْنَا َعَشَر َشْهراً فِی ِكتَِب اهللَّ ُهوِر ِعنَداهللَّ َة الشُّ 60. »إِنَّ ِعدَّ
َ َمع الُْمتَِّقيَن«؛ »همانا تعداد ماهها نزد خداوند، دركتاِب )آفرينش( خدا و از روزی كه آسمآن هاو زمين را آفريد، دوازده ماه است، كه چهارماه از آن )جنگ( حرام است،  َواْعلَُمواْ أَنَّ اهللَّ
اين آيين ثابت و پابرجاست. پس در اين ماهها، با جنگو خونريزی بر خود ستم نکنيد و جملگی با همة مشركان بجنگيد، آن گونه كه آنان همگیبا شما میجنگند و بدانيد كه خداوند 

با پروا پيشگان است«.
ُ ميثاقَبَنِی إِْسَرا ِءيَل َوبََعثْنَا مِنُْهُم اثْنَْی َعَشَر نَِقيباً....«؛ » و به تحقيق خداوند از بنیاسرائيل پيمان گرفت، و از ميان آنان دوازده سرپرست )برای دوازده طايفه( برانگيختيم، ....« 61. » َولََقْد أََخَذ اهللَّ
َِّعَصاَك الَْحَجَر فَانَْفَجَرْت مِنُْه اثْنَتَاَعْشَرَة َعيْناً قَْد َعلَِم ُكلُّ أُنَاٍس مَّْشَربَُهْم...«؛ » و )بخاطر بياور( زمانی كه موسی برایقوم خويش طلب آب كرد،  62. » َوإِْذ اْستَْسَقی مُوَسیلَِقْومِِه فَُقلْنَا اْضِرب ب

به او گفتيم: عصای خود را به سنگ بزن، ناگاه دوازده چشمة آباز آن بشکافت و جوشيد، ....«
ْعنَُهُم اثْنَتَْیَعْشَرَة أَْسبَاطاً أَُمماً َوأَْوَحيْنَآ إِلَی مُوَسی إِِذ اْستَْسَقُهَقْومُُه أَِن اْضِرْب بَِّعَصاَك الَْحَجَر فَانبََجَسْت مِنُْه اثْنَتَا َعْشَرَةَعيْناً قَْد َعلَِم ُكلُّ أُنَاٍس مَّْشَربَُهْم....«؛ » و آنان )قوم موسی( را  63. » َوقَطَّ
به دوازده گروهتقسيم كرديم كه هر يك شاخه ای از دودمان بنیاسرائيل و اُمّتی بودند، و به موسیآنگاه كه قومش از او آب طلبيدند، وحی كرديم كه عصای خود را بر آن سنگ بزن، 

پس از آن سنگ، دوازده چشمه جوشيد )و به اطراف سرازير شد، آن گونه كه( هر گروه آبشخور )سهم آب( خود را به خوبی شناختند...«
64. احمدآقا شريف، اسرار و رموز اعداد و حروف، تهران، نشر شهيد سعيد محبی، 1383، ص 168.

65. موسی رجبی اصل، نقش و رنگ در بقعة شيخ صفی الدين اردبيلی، پيشين، ص 70.
66. آنه ماری شميل، راز اعداد، ترجمه فاطمه توفيقی، پيشين، صص 240-239 و 99.

67. اسلوبی قديمی در نقاشی اروپايی كه در آن رنگ را با ماده آلبومنی )معموالً زرده يا زرده و سفيده تخم مرغ رقيق شده با آب( مخلوط می كنند و روی زمينه به كار می برند. به اين 
ترتيب، رنگ های كدر، پايدار و زود خشك شونده ای حاصل می آيند، كه پس از خشك شدن، نمودی روشن تر دارند. در نقاشی تمپرا برای برجسته نمايی از روش  هاشور زنی با قلم 

مو استفاده می شود. )رويين پاكباز، دايره المعارف هنر، تهران، فرهنگ معاصر، 1383 ص 167(.
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تصوير 26- شمسه شانزده پر نقاشي زير سقف مقبره شيخ 
صفي.

تصوير 27- شمسه بيست پر با شيارهاي شعاعي در سقف بخش جنوبي شبستان قنديل خانه.

تا  مي زنند  آهار  را  كرباس  پته،  گچ بری  روش  در   .68
مثل مقوا گردد سپس روي آن گچ ماليده، گچ بری مورد 
نظر را آن جام مي دهند. پس از آن كرباس گچ بری شده 
براي  مي چسبانند.  ديوار  روي  تزيين  يك  به صورت  را 
ميخ هم  از  بر چسب  چسباندن كرباس روي ديوار عالوه 
گوناگون  اشکال  به  را  ميخ  سر  ضمنا  مي شود.  استفاده 
اين  خود  كه  مي آورند  در  برگي  چند  مخروطي گل هاي 
طرز كار هم از جمله شيوه هاي تزييني است.)ملکه گلمغاني 
زاده و حسن يوسفي، باستان شناسي و تاريخ هنر بقعة شيخ 

صفي الدين اردبيلي، پيشين، صص 143-4(.
توفيقی،  فاطمه  ترجمه  اعداد،  راز  شميل،  ماری  آنه   .69

پيشين، ص 249.

تصوير 25- شمسه شانزده پر شبستان قنديل خانه در داخل 
هشت ضلعي منتظم.

پَته68 از روش هاي رايج تزيين گچ بری در ادوار ايلخاني و صفوي صورت گرفته است. از 
جمله نقوش مهم اين قسمت، طرح شمسه شانزده پرشرفه دار در وسط سقف و هشت عدد 

ترنج و نيم ترنج در اطراف آن مي  باشد. )تصوير 26(

شمسه بيست پر
اين عدد حد شمارش در عهد قديم بوده و از آن جا كه انسان هاجمعاً 20 انگشت دست و پا 
دارند، در بسياری از فرهنگ ها اين عدد مبنای شمارش است.69 به عالوه، معماران ايرانی به 
خوبی توانسته اند تا با شيوه هايی فضاهای چهار ضلعی بناها را به محدوه دايره ای گنبد انتقال 
دهند كه در اين مجموعه با استفاده از شمسه ها با پره های بيشتر اين امکان به خوبی فراهم 

شده تا فضا به لحاظ معماری شاخص و با لحاظ تزيينی منحصر به فرد باشد.
تنها نمونه شمسه بيست پر در سقف بخش جنوبي شبستان قنديل خانه با شيارهاي شعاعي 
مشابه طراحي شده است. )تصوير 27( الزم به ذكر است كه در رنگ آميزي اين نقاشي ها 

از رنگ هاي الجوردي، طاليي، قرمز و سبز روشن استفاده شده است.
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نتيجه گيری
همانگونه كه ديديم نقش شمسه در تزيينات مختلف مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي از 
جايگاه ويژه اي برخوردار است و انواع مختلف شامل ستاره های پنج پَر، شش پَر، هشت پَر، 
ده پَر، دوازده پَر، شانزده پَر و بيست پَر زيبا به وفور و در شيوه های مختلف مورد استفاده قرار 
گرفته است. با  توجه به موقعيت قرارگيري نقوش مزبور در يك مجموعه صوفي- شيعي 
مي توان چنين استنباط نمود كه اين شيوه تزيين به طور تصادفی انتخاب نشده  و همچنين 
فقط جنبه صرف تزيين و زيبايي يا تناسب با كاركرد خاصی مد نظر نبوده است بلکه كاربرد 
اين طرح ها ريشه در مفاهيم عميق عرفانی، مذهبی و تمثيلی نيز داشته است. در اين ميان 
احتماال به سبب تناسب نقوش شمسه وار و ستاره اي با مفاهيمی چون اولوهيت خداوند، نور 
و آسمان كه در عرفان و تصوف اسالمی از جايگاه ويژه ای برخوردار است، نسبت به ساير 
نقوش، بيشتر مورد استفاده قرار گرفته اند. در اين ميان مفاهيم و اسرار عرفانی و مذهبی نهفته 
در اعداد، در كنار نقوش هندسی و شمسه ها، بيش از پيش ويژگی كاربردی اين نقوش را 
در مجموعه ای شيعی و ايرانی روشن می نمايد. اين نوع كاربرد نقوش هندسي را با توجه 
به اهداف متعالي و روحاني آن می توان هندسه عرفاني ناميد زيرا مطابق عرفان اسالمي كل 
خلقت خداوند نيز بر اساسي هندسي پايه ريزي شده است. بنابراين نقوش مزبور را مي توان 
نماد عيني اصل حركت از كثرت به وحدت محسوب نمود كه در اين ميان اشکال هندسي 
شمسه وستاره با توجه به خصوصيات منحصر به فرد طراحي شان، بيش از ديگر نقوش، 

بيانگر اين اصل مي باشند. 
همچنين جدا از تفاسيرفوق درباره اين نقوش چه درست وچه نادرست، دقت و زيبايي 
وسواس گونه اي كه در محاسبه و طراحي آن ها  اعمال شده است، حس احترامي عميق در 
انسان ايجاد كرده و نسل امروزي ما را به ريشه هاي مستحکم اجدادي ايراني و اسالمي مان 

پيوند مي دهد.
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