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چکيده :معراج پيامبر(ص) در مكان مقدسي چون مسجد صورت گرفت و ارمغان ايشان
از اين سفر شبانه براي امتش حقيقتي همچون نماز است .در هنر اسالمي جايگاه
پيامبر(ص) در اين معراج ،بهصورت يك محراب به تصوير كشيده شده است .درواقع،
مفهوم محراب كه محلي است براي معراج مؤمن (نماز) و رمزگشايي آن از زاوية
معراج پيامبر(ص) ،بيانگر اين نكته است كه محراب تجلي مجسم معراج بوده و
ازآنجاييكه معراج صورت مثالي نماز است؛ محراب را ميتوان تجلي مجسم نماز نيز
دانست؛ بهطوريكه تمامي مراحل نماز در آن به تصوير كشيده شده است .با تكيه بر
تفاسير عارفان از آيه« :فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى» (نجم )8 :مشخص ميگردد كه بين
پيامبر(ص) ،معراج و محراب اتحادي از جنس اتحاد سالك و سلوک و مسلك وجود
داشته و محراب تجليگاهي از قول (شريعت) ،فعل (طريقت) و حال (حقيقت)
پيامبر(ص) است .در اين مقاله با بهرهگيري از آثار عارفان و هنرمندان مسلمان رابطة
محراب مساجد با معراج پيامبر(ص) تبيين و تحليل ميگردد.
كليدواژهها :معراج پيامبر(ص) ،معراج عارفان ،مسجد ،محراب ،نماز حقيقي
 استاد دانشكدۀ ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي دانشگاه تبريز
Email:Shajari@tabrizu.ac.ir

 دانشجوي دوره دكتري معماري اسالمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز
Email:Sh.mirfakhraei@yahoo.com

دريافت مقاله 1393/4/1 :؛پذيرش مقاله1393/6/9 :
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مقدمه
در عرفان اسالمي هريك از كائنات جلوهاي از تجليات گوناگون اسما و صفات حقتعالي است؛ اما
تجلي كامل خداوند با تمامي اسما و صفات به سه صورت تحقق يافته است :يك .قرآن كه تجلي
عالم هستي كه صورت تفصيلي تجلي كامل خداوند است .ازاينرو در هنرهايي كه تحتتأثير
عرفان در عالم اسالمي بهوجود آمدهاند ،ميتوان كالم الهي و سنت پيامبر اكرم (انسان كامل) را
بهوضوح مشاهده كرد؛ دو منبعي كه يكي از نمادهاي مهم آن در جامعة اسالمي ،مسجد است.
مساجد در جوامع مسلمان ،نمونههايي شاخص از هنر اسالمي هستند كه بهزيبايي از تجلي جمال
الهي حكايت كرده و سالك مشتاق را به حركت بهسوي زيبايي مطلق فراميخوانند .ازاينرو است
كه بنابر آية كريمة قرآن (رک :اسراء )1 :سفر شبانة پيامبر(ص)  -معراج  -از مسجدي به مسجدي ديگر
بود تا زمينة سفر به ملكوت و مشاهدۀ آيات الهي براي وي مهيا گشته و به مقامي نائل شود كه فراتر
از حد ملكي چون جبرئيل بود.
محراب يكي از اين عناصر معماري اسالمي است كه سرشار از راز و رمز است .محراب از
سدههاي اولية اسالم چون نگيني درخشان بر صدر مساجد نقش بسته و با محوريت خود ،نحوۀ
شكلگيري ساير عناصر مسجد را نيز برعهده گرفته است .بهنظر ميرسد ريشههاي رموز محراب را
بايد در اصليترين آئين دين اسالم يعني نماز جستوجو كرد؛ چرا كه محراب براي تحقق بخشيدن
به اين آئين عبادي بزرگ شكل گرفت .ازسويديگر براي كشف فلسفة نماز كه دستاورد نفيس
پيامبر(ص)

از معراج بود ،الزم است معراج پيامبر(ص) مورد تعمق بيشتري قرار گيرد .عارفان و سالكان

بحثهاي فراواني از معراج

پيامبر(ص)

ارائه كردهاند و هنرمندان جلوههاي مختلفي از آن را از طريق

نگارگري ،خطاطي ،شعر و خطابه ،معراجنامه و غيره به نمايش گذاردهاند ،اما آنچه كمتر بدان
پرداخته شده و اين مقاله درصدد تبيين آن است اشاره به اين نكتة مهم ميباشد كه محراب تجلي
مجسم معراج بوده و ازآنجاييكه معراج صورت مثالي نماز است؛ بنابراين محراب ،تجلي مجسم
نماز نيز ميباشد و تمامي مراحل نماز در آن به تصوير كشيده شده است.
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معراج و تطبیق آن با اركان هفتگانة عرفان
معراج در لغت عرب ،وسيلهاي است كه به كمك آن ،انسان به بلندي ،صعود مينمايد و در همين
راستا ،به نردبان نيز «معراج» گفته ميشود (ابنمنظور ،1405 ،ج )322: 2و در اصطالح به سير ملكوتي
بر او نمايانده شود.

پيامبر(ص)

بهواسطة وحي مجهز به علماليقين بود ولي اين سفر او را مزين به

عيناليقين و فراتر از آن حق اليقين نمود .مقامي كه حتي ملك اقرب نيز از آن بيبهره بود (ابنعربي،
.)60 :1997

اين سير ملكوتي

پيامبر(ص)

كه از معروفترين و جالبترين مضامين هنر ديني در جهان اسالم

بهشمار ميرود و در ادوار مختلف ،هنرمندان در مصورسازي آن و معماران در فعليت بخشيدن به
آن كوشيدهاند در قرآنكريم در سورههاي نجم و اسرا بدان اشاره شده است .در آية كريمه
ميفرمايد« :سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْ َمسْجِدِ ا ْلحَرَامِ إِلَى ا ْلمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا
حَوْلَهُ ِلنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّ ُه هُوَ السَّمِي ُع الْبَصِيرُ» (اسراء .)1 :منزه است آن خدايي كه بندۀ خود را شبي از
مسجدالحرام به مسجداالقصي كه گرداگردش را بركت دادهايم سير داد ،تا بعضي از آيات خود را
به او بنماييم ،هرآينه او شنوا و بينا است .همچنين در سورۀ نجم ميفرمايد« :ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّي فَكَانَ قَابَ
قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَي» (نجم 8 :و )9؛ سپس نزديك شد و بسيار نزديك شد؛ تا بهقدر دو كمان ،يا
نزديكتر.
عارفان معراج پيامبر(ص) را الگويي براي خويش قرار دادهاند و مراحل سيروسلوک آنان گامي
است بر جاي پاي پيامبر(ص) در معراج .بهعبارتديگر هر سالكي كه حسن متابعت با پيامبر(ص) داشته
باشد با تشبه جستن به او ،به مقام تشبه به اله نائل و با متصف شدن به خلق پيامبر(ص) ،متخلق به
اخالق الهي شده و ميتواند به معراج رفته و مقصود آفرينش را حاصل نمايد (الهيجي.)138 :1371 ،
مراحل سيروسلوک در عرفان يكي از مهمترين مباحثي است كه در رساالت صوفيه به چشم
ميخورد .پشت سر گذاشتن هريك از اين مراحل سبب تحوالتي در سالك ميشود كه بنابه
حركت جوهري مالصدرا تحول و خلق مدام بوده و بدون اينكه سكون و فسادي در ميان باشد
بهتمامي حركت و صعود است (همائي.)3 :1356 ،
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در باب مقامات عرفاني ،سالكان طريقت هركدام برحسب دريافت خود ،مقامات طريق عرفان
را شمارش و نامگذاري كردهاند .ابونصر سراج در اللمع هفت مقام را براي سلوک درنظر گرفته و
آنها را توبه ،ورع ،زهد ،فقر ،صبر ،توكل و رضا ميداند (ابونصر سراج .)22:1382 ،احمد غزالي معتقد
بزرگ اهل طريقت از هفت شهر عشق نام ميبرد و آنها را طلب ،عشق ،معرفت ،استغنا ،توحيد،
حيرت و فقر نامگذاري ميكند (عطار.)144:1383 ،

به روايت نظامي ،پيامبر اكرم(ص) در مسير معراج خود از عالم ملك به عالم ملكوت و از آنجا به
مرتبة قاب قوسين و درنهايت به مرتبة ديدار خداوند نائل ميشود .ايشان هنگام عبور از هفت
آسمان ،در هر آسمان يكي از حجابهايي را كه مانع ديدار او با حق است ،به يكي از هفت سياره
ميدهد؛ بدينترتيب كه خواب خود را به ماه ،امي بودنش را به عطارد ،طبيعتش را به ناهيد ،آتش
خشمش را به مريخ ،رعونتش را به مشتري و سياهي مركبش (جسم /براق) را به كيوان ميسپارد و
آنگاه خود مجرد و با گوهري پاک ،راه معراج پيميگيرد (نظامي.)907 :1380 ،

بهنظر ميرسد ديدار حق ،تشريفات و سلسله مراتب خاصي را ميطلبد كه حتي شخصي چون
پيامبر(ص) نيز با آن مقام واال از اين امر مستثني نبوده است .درحقيقت پيامبر(ص) با مشاهدۀ هر آسمان،
معرفت بيشتري نسبت به خود دريافت مينمود و هر بار سبكبارتر از پيش كه حاكي از نفس مطمئنة
ايشان بود با حالت راضية مرضيه بهسوي پروردگارش ميشتافت .خداوند عبدش را به آسمانها برده
بود و نيك ميدانست كه او نيز همچون ديگر آفريدههايش حد وجودي محدودي دارد،
ازاينرو ميبايست او را با نشان دادن مقدماتي آمادۀ ديدار خود ميساخت و اين مقدمات طبق آية:
«وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ» (ذاريات )21:جز نماياندن «من ملكوتي» پيامبر بر پيامبر نبود .بهتعبير
هانري كربن آنچه آدمي در تجربة عرفاني اكتساب ميكند همان قطب ملكوتي وجود خويش است
(كربن .)86 :1374 ،درواقع همان «من ملكوتي» عارف است كه وصال و ديدار آن آرزوي همة عارفان
در راه دشوار طريقت است (عطار .)93 :1361 ،شايد اگر

پيامبر(ص)

يكباره سر از آسمان هفتم

درميآورد ،شفافيت الزم براي دريافت و انعكاس نور سرمدي را به تمام عالم پيدا نميكرد و حق
آفرينش ادا نميشد؛ چرا كه «نور هنگامي از ظلمت خواهد رست كه بر خودشناسي دست يابد».
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(نسفي .)120:1380 ،آري او در آسمان هفتم بلوري تراشخورده و عاري از هرگونه ناخالصي بود كه
درحقيقت به نور استحاله يافته بود.

معراج و تطبیق آن با مراحل هفتگانة نماز
در اينجا به بعضي از مهمترين آنها اشاره ميشود:
الف .پيامبر(ص) دو معراج داشت :يكي در عالم حس و ديگري در عالم روح .معراج در عالم حس
از مسجدالحرام به مسجداالقصي و سپس از مسجداالقصي به ملكوت آسمان بود و معراج روحاني
از عالم شهادت به عالم غيب و سپس از غيب به غيبالغيب بود كه بهمنزلة دو قوسي از يك كمان
است و پيامبر(ص) آن را طي كرد .آية كريمه« :فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ» (نجم ، )9 :اشاره به اين معنا دارد،
همچنانكه عبارت «أَوْ أَدْنَى» (نجم )9 :اشاره به فناي كامل پيامبر(ص) ميكند

(مالصدرا ،1361 ،ج:1

.)177

تحفهاي كه پيامبر(ص) براي امت خود از اين سفر به ارمغان آورد ،نماز بود .از نظر مالصدرا نماز
حقيقي دربردارندۀ هردو معراج جسماني و روحاني است .سالكي كه به نماز ميايستد ،چون در
وادي مقدس است ،لباس و بدني طاهر دارد؛ و چون نزد خداوند است ،از هواهاي نفساني و
وسوسههاي شيطاني به دور است .هنگامي كه دست خود را براي اقامة نماز باال ميبرد ،درواقع با
دنيا و آخرت وداع ميكند ،و قلب و روح و سِرّش متوجه خداوند ميشود .با بيان «اهلل اكبر» خدا را
بزرگتر از تمام موجودات ،بلكه بزرگتر از آنكه چيزي با او قياس شود ،ميبيند و به شهود
«وحدت وجود» ميرسد .با بيان« :وَجََّهْتُ وَ ْجهِيَ لِلََّذِي فَطَرَ السََّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ َحنِيفًا»

(انعام،)79 :

معراج ابراهيم خليل(ع) را تجربه ميكند؛ سپس ميگويد« :سُبْحانَكَ اللَّهُمََّ وَ بِحَمْدِكَ» و به تجربة
معراج فرشتگان نائل ميشود؛ زيرا فرشتگان گفتهاند« :نَحْنُ نُسَبَِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدَِّسُ

لَكَ» (بقره.)30 :

و با بيان «إِنََّ صَالَتِي وَنُسُكِي وَ َمحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّ ِه رَبَِّ الْعَالَمِينَ» (انعام ،)162 :معراج حبيب خدا
محمد(ص) را درک ميكند .بنابراين سالك با نماز خود ،معراج فرشتگان مقرب و انبياي بزرگ را
تجربه ميكند (مالصدرا ،1361 ،ج.)171 :1
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در اين معراج روحاني ،درهاي بهشت رباني ،براي سالك الياهلل گشوده ميگردد :با بيان «اَعُوذُ
بِاللََّهِ مِنَ الشََّيْطَانِ الرََّجِيمِ» ،سالك از مكر شيطان و خودبيني رها شده و يكي از درهاي بهشت كه
«باب معرفت» است بهروي او باز ميشود .با «بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمنِ الرََّحِيمِ» ،باب ذكر؛ با «اَلْحَمْدُ لِلََّهِ
«إِيََّاك نَعْبُدُ َو إِيََّاك نَستَعِينُ» ،باب اخالص كه از شناخت مقام عبوديت ايجاد ميشود؛ با
ت عَلَيهِمْ ،»...باب اقتدا به ارواح
ط المُستَقِيمَ» ،باب دعا؛ و با «صِرَاطَ الََّذِينَ أَنعَم َ
«اهدِنَــــا الصَِّرَا َ
پاک و هدايت يافتن با نور ايشان ،بهروي سالك گشوده ميگردد .اما نمونهاي از معراج جسماني
سالك ،در ركوع و سجود اوست .انساني كه ايستاده است ،مانند چوبي است كه آتش خودخواهي
او را خواهد سوزاند؛ بهواسطة ركوع ،انسان از شهوات رها ميشود .سپس ميايستد و در نهايت
تواضع به خاک افتاده و ذكر خدا را در باالترين مرتبه ميگويد« :سُبْحانَ رَبَِّي االعْلى» .سجدۀ اول،
سالك را از غضب و سجدۀ دوم ،او را از هوي و هوس كه برانگيزندۀ همة گناهان است ،نجات
ميدهد .بدينگونه مالصدرا حديث« :الصََّالةُ مِعْراجُ المؤمِنِ» (ميبدي ،1361 ،ج ،)676 :2را تفسير
كرده است (مالصدرا ،1361 ،ج.)177-181 :1

ب .نماز استغراق بيهوش عارف و ايستادن آدمي در روز رستاخيز در حضور حق است .ازاينرو
نمازگزار ابتدا بايد خود را از پليديها و معاصي پيراسته (طهارت ظاهري و باطني) و سپس آوازۀ
تكبير كند.
خويش را خالي از تزوير كن

پس بلند آوازۀ تكبير كن
(مولوي :1380،بيت)12

از همين منظر« ،نماز عوام قالبي باشد بيجان» (مولوي ،)11:1380 ،چه جان نماز حضور دل است
كه

گفتهاند« :الصَلوة اِالَّ َّبحﻀورِ القلﺐ» (باقري بيدهندي.)176 :1363 ،

مفهوم عرفاني تكبيرة االحرام در نماز همانا پشت پا زدن به اغيار و راندن آنها از حريم نماز
است .نمازگزار با آگاهي از چنين وضعي تكبيرة االحرام ميگويد تا در مسلخ دوست قرباني
شود .بهعبارتديگر محل نماز قربانگاهي است كه در آن نمازگزار نفس خود را بهپاي خدا
قرباني ميكند .پاداش اين قرباني نيز ،وصال با خدا و وحدت با اوست.
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همچو قربان از جهان بيرون شدند
(مثنوي ،دفتر ،3بيت)2142 :

خواندن سورۀ فاتحة الكتاب درحقيقت ملكوت معنا را بر نمازگزار ميگشايد؛ زيرا وقتي
بهشت باال ميبرد (رک :مثنوي ،دفتر اول .)109 ،قيام نيز ظاهر و باطني دارد و باطن آن ،برپاداشتن قلب
در مقام عبوديت و پرهيز از افراط و تفريط است ،يعني برخوردار شدن از حالتهاي خوف و
رجا بهگونهاي كه نه خوف بر او غلبه كند و نه رجا .ركوع نيز نشانة شرمساري نمازگزار از وجود
خود است تا وي را به مقام فقر و فنا رهنمون شود ،همان مقامي كه پيامبر(ص) آن را ماية فخر خود
خوانده و فرموده است« :الْفَقْرُ فَخْرِي» (مجلسي ،1403 ،ح  .)26مقام سالم نيز توصيفي است در مدح
انبيا و صالحين:
در تحيات و سالم الصالحين

مدح جمله انبيا آمد عجين
(مثنوي ،دفتر ،3بيت )2122

پ .براي ورود به نماز هفت شرط الزم است :شرط اول طهارت است؛ طهارت ظاهر از نجسات
است و طهارت باطن از شهوات .شرط دوم طهارت جامه ازلحاظ ظاهر و باطن است؛ طهارت
ظاهري لباس آن است كه از نجسات پاک باشد و طهارت باطني آن ،از وجه حالل تهيه شدنش
ميباشد؛ شرط سوم جاي نمازگزار است كه بايد از آفت ظاهر و نيز از فساد و معصيت مطهر و
پاک باشد؛ چهارمين شرط ورود به نماز روي به قبله كردن است؛ قبلة ظاهر همان كعبه و قبلة
باطن عرش خداوند و قبلة س ّر مشاهده است .قيام شرط پنجم است؛ قيام ظاهر در حال قدرت
داشتن بدن و قيام باطن در روضة قربت .خلوصنيت شرط ششم و تكبير شرط هفتم است كه
بايد در مقام هيبت خوانده شود.
نماز عبادتي است كه مريدان و سالكان از طريق آن ،راه حق را ميپيمايند و مقامات سلوک
را بهوسيلة آن مكشوف ميدارند .برخي از مراحل سيروسلوک ،با مراحلي كه پيشتر براي نماز
اشاره شد ،قابل تطبيق ميباشد:
توبه ،مريدان را بهجاي طهارت بود و تعلق به پيري بهجاي اصابت قبله .قيام به
مجاهدت نفس بهجاي قيام و ذكر دوام بهجاي قرائت .تواضع بهجاي ركوع و معرفة
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النفس بهجاي سجود .مقام انس بهجاي تشهد و تفريد از دنيا و برون آمدن از بند
مقامات بهجاي سالم( 1هجويري.)176:1389 ،

ت .روح انسان براي پيوستن به بدن ،پس از جدا شدن از بارگاه الهي ،مقامهاي مختلفي ازجمله
الهي براي پيوستن به قالب طي كرده بود ،دوباره به كمك نماز پشت سر ميگذارد و به مقام
قرب الهي ميرسد .درحقيقت نماز وسيلة سفر روح براي بازگشت به پيشگاه الهي است .اين سفر
با گفتن تكبير آغاز ميشود و با ركوع و سجده به مقام حيواني و نباتي رسيده و با گفتن تشهد
دوباره در بارگاه الهي حاضر ميگردد .هركدام از اشكال و حركات نماز (تشهد ،سجده ،ركوع،
قيام و تكبير) با يكي از مقامهايي كه روح در پيوستن به بدن پشت سر گذاشته است ،مطابقت
دارد :تشهد خبر ميدهد از شهود در حضور خداوند ،پيش از آنكه به اين دنيا بيايد .سجده براي
روح يادآور مقام نباتي است زيرا روح هنگاميكه به زمين آمد ،به اولين مقامي كه پيوست ،مقام
نباتي بود و بدين علت نباتات همه در سجدهاند .ركوع نيز خبر ميدهد كه روح از مقام نباتي به
مقام حيواني پيوسته و چون حيوانات جمله در ركوع هستند ،ازاينرو متناظر با مقام حيواني روح
است .قيام نيز براي روح يادآور اين ميباشد كه از مقام حيواني به مقام انساني ارتقا يافته است .با
تكبير نيز ،روح از اغراض دنيوي روي برگردانده و

متوجه ذات باريتعالي ميشود (نجمالدين رازي،

.)168 -162 :1383

ث .هركدام از مراحل هفتگانة نماز؛ يعني دو قيام ،ركوع ،دو سجده و دو قعود بهمانند هفت
آسمان هستند كه پيامبر(ص) هنگام معراج پشت سر گذاشت تا به مقام قرب الهي رسيد و هنگام
بازگشت ،براي مؤمنان با خود به ارمغان آورد تا مؤمن نيز با گزاردن نماز به معراج نائل شود.

سبب اندراج سرّ معراج در صورت صالت ،آن است كه رسول صلوات اهلل عليه
از نهايت شفقت و رحمت بر امت خواسته است كه ايشان را ازجملة مقامات علّيه
و احوال سنّيه خود محظوظ و بهرهور گرداند ،الجرم چون او را از معراج
سماوات بگذرانيدند و بر بساط قرب و مكالمت و منادي جاي دادند ،خواست كه
از اين كرامت ،تحفهاي و از اين مائده ،نوالهاي به جهت امت بياورد صالت را كه
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صورت حال او داشت ،با وي همراه كردند تا به قدوم سفر معراج ،به رسمالعراضه
با امت درميان نهاد (كاشاني.)202-210 :1382 ،

ج .نماز غير از صورت و ظاهر آن معنا و باطنى را داراست كه هركدام آداب خاص خود را داشته
نماز داراى روح ملكوتى ميشود و ممكن است پس از مراقبت و اهتمام به آداب باطنيه قلبيه،
شخص مصلى را نصيبى از سرّ الهى نماز اهل معرفت و اصحاب قلوب حاصل شود كه آن
قرةالعين اهل سلوک و حقيقت معراج قرب محبوب

است (امام خميني.)10:1385 ،

معراج و تجلي آن در عناصر هفتگانة مسجد
ازآنجاييكه صوفيان ميكوشند گام بر جاي پاي

پيامبر(ص)

نهند و با علم به اينكه هنرمندان و

معماران صدر اسالم هركدام بهنوبة خود سلطان عالم عشق و عرفان و تصوف بودهاند با تمسك به
حديثي مشهور از پيامبر(ص) كه ميفرمايد« :الشََّريعَةُ اَقْوالِي وَ الطََّريقَةُ اَفْعالِي وَ ا ْلحَقيقَةُ اَحْوَالِي»
(مثنوي ،مقدمه دفتر پنجم) شريعت را علم ،طريقت را روش عملي ساختن شريعت و حقيقت را احوال و
مقامات دروني سالك تفسير كردهاند؛ سپس با تعين و تمثل معنا در عالم عقل و خيال خود موفق به
تجلي اثري در عالم ماده شدند كه آيينة مؤثري از قول و فعل و حال پيامبر(ص) بود.
معنا و صورت ،در طول تاريخ هنر و معماري اسالمي همواره پيوندي تنگاتنگ داشته و دو
مرتبه از يك حقيقتاند كه آن همانا ذات احديت است .بهعبارتديگر معنا با تعقل خود صورت را
ابداع كرده و منجر به كمال آن ميگردد .اين ارتباط در زيباترين قالب خود يعني مسجد ديدني
است؛ چرا كه مسجد صورتي است از معناي نماز ،معنايي كه سلوک و عروج عارفي چون
محمد(ص)

آن را ساخته و پرداخته و ترک آن فاصلة بين كفر و ايمان است؛ همچنانكه

ميفرمايد« :بينَ اإليمانِ و الكُفرِ تَركُ الصََّالةِ» (محمدي ريشهري ،1386 ،ج .)318 :6تأويلپذيري اثر
هنري يكي از مظاهر حكمت هنر اسالمي است كه در مسجد به صورتهاي گوناگوني مشاهده
ميشود .يكي از مظاهر اين تأويلپذيري جستوجوي مراتب عروج و عرفان در عناصر معماري آن
است .بهنظر ميرسد هفت مرحلة سلوک و عرفان كه عطار از آن تحت عنوان هفت شهر عشق
(طلب ،عشق ،معرفت ،استغنا ،توحيد ،حيرت ،فقر) ياد ميكند را ميتوان به هفت عنصر معماري
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مسجد امام اصفهان :پيشخوان ،درگاه ،كرياس ،داالن ،صحن ،گنبدخانه ،محراب (پيرنيا،)294:1386 ،
تأويل كرد؛ زيرا هدف نهايي سالك طريق عشق ،با مؤمن نمازگزار يكي بوده و آن وصال معشوق
است.
اولين مقام سلوک در هفت شهر عشق مسجد ،پيشخوان است .پيشخوان مسجد وادي طلب است.
پيشخوان فضايي است كه سالك را براي ورود به مكاني با مختصاتي متفاوت و متعالي آماده
ميكند (شيرازيان .)1377 ،در پيشخوان تمامي صفات متنافي و اخالق متضاد همچون فرشته و شيطان،
دين و دنيا ،عقل و هوي ،خير و شر ،صدق و كذب ،حق و باطل ،قناعت و حرص دربرابر سالك
است ،اما او با معرفت عقلي خويش كه نتيجة عشق دائمي خداوند نسبت به بندهاش ميباشد و
درنهايت طهارت باطني به دعوت عاشقش لبيك گفته و با صوت اذان ،اذن دخول مييابد .او با
شنيدن نداي« :حَيََّ عَلي الصَّالة» نواي زيباي الهي «أَلَسْتُ بِرَبَِّكُمْ» (اعراف )172:را به ياد ميآورد،
مست آن ميشود و عشق بر عقل او غالب آمده و قدم در طريق رياضت مينهد و اينچنين است كه
ازسوي حق طلبيده ميشود (رک :مالصدرا ،1361 ،ج.)177 – 178 :1

درگاه ،وادی عشق
بعد از اين ،وادي عشق آيد پديد

غرق آتش شد كسي كانجا رسيد
(عطار)149:1383 ،

حال اين عارف مدهوش با گذر از فضاي پيشخوان و پاكيزه كردن خود از رجس و ناپاكي
دربرابر درگاهي رفيع قرار ميگيرد .حب الهي كه در تمام عالم ساري و جاري است در دل او ايجاد
عشق ميكند و او را به حقيقت وجودي خود كه همانا نفخة الهي« :نَفَخْتُ فِي ِه مِن ُرَّوحِى»

(حجر:

 )29است آگاه ميسازد .اين عشق رهتوشة اوست در تمام مسير پررياضت طريقت.
كریاس ،وادی معرفت
سالك كه هماكنون درگاه عشق را پشت سر نهاده است وارد فضاي كرياس ميشود .كرياس
فضايي است محصور كه با ويژگيهاي خاص هندسي و فضاي تاريك خود نمازگزار را اندكي به
وقوف و تأمل و تفكر واميدارد (شيرازيان« .)1377 ،وقوف درنگ است ،توقفي گذرا در گذر ،نه
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ماندن ،نه سكون ،نه اقامت ...كه درنگ يعني كه در راهي ،در حركتي و رهگذري»

(شريعتي،

 .)101:1381سالك چشم سر ميبندد تا چشم دل باز كند و از آفتاب معرفت الهي بهرهمند گردد.
«آفتاب معرفت ،نوري است كه از نار عشق ميتراود؛ ازاينروست كه تا آدمي عاشق نشود به
باشد طبق آية كريمه« :كُلََّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» (الرحمن )29 :كه به خلق مدام خداوند اشاره دارد،
سبب ميشود كه عالم و نفس سالك آيينة حقتعالي شده و به معرفت آفاقي و انفسي نائل شود .در
مراحل باالتر ،سالك حتي وجود خود و عالم را نيز نفي كرده و آنها را چيزي جز تجلي حق
نميداند و به معرفت بالتجلي ميرسد .درنهايت جهت نيل به معرفت حقاني علم و شهود خود را نيز
منكر شده و چيزي جز حق نميبيند (شجاري.)76:1387 ،

داالن ،وادی استغنا
بعد از اين وادي استغناء بود

نه درو دعوي و نه معني بود
(عطار نيشابوري)160:1383 ،

عارف نمازگزار پاي در وادي چهارم ميگذارد و وارد راهرويي تنگ ميشود تا با تغيير جهتي
نامحسوس به صحن توحيد برسد .عبور از اين راهرو تنگ فوايدي دارد :يكي رياضتي است كه
الزمة سيروسلوک عارفانه است (شيرازيان)1377 ،؛ و ديگري استغنا يعني خوف و رجائي است كه بر
جان سالك مستولي شده و او را بينياز از تمام جــلوههاي وسوسهانگيز زندگي مادي ميكند و
مأمني جز حـقتعالي نمييابد.
صحن ،وادی توحید
در انتهاي داالن تنگ و تاريك استغنا سالك نور عجيبي را احساس ميكند .به صحني ميرسد كه
چهار ضلع دارد؛ اين چهار ضلع نهتنها نمادي از چهار ضلع خانة كعبه است بلكه به چهار كالم الهي
يعني «سُبْحَانَ اللََّهِ ،الْحَ ْمدُ ِللََّهِ ،ال إِلَهَ إِال اللََّ ُه و اللََّ ُه أَكْبَرُ» اشاره ميكند (ذكرگو .)15:1384 ،كه
هركدام بياني از يك نوع توحيد است:
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توحيد ذاتى يعنى خداى سبحان را شريك و مثل و مانندى نيست« :الَ إِلَـهَ إِالََّ هُوَ» (آلعمران)2 :

و «لَيْسَ كَمِثْلِهِ

شَيْءٌ» (شوري .)11 :عارف در مقام توحيد ذاتي بهغير از ظهور او چيزي نميبيند (امام

خميني ،1385 ،ج.)67 :3

ندارد و در اين صفات ،وابسته به غير نيست« .وَ كَمَالُ التََّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ وَ كَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ
ت عَنْهُ( »...نهجالبالغه ،خطبه )1؛
لَهُ وَ كَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصَِّفَا ِ
توحيد افعالى ،يعنى همة اختيارات در طول قدرت حق و به اراده و تفويض اوست« :المُؤَثََّرَ فِي
الوجودِ االَّ اهلل»؛
توحيد عبادى ،يعنى جز او را نبايد پرستيد« .لََّا تَعْبُدُواْ إِلََّآ إِيََّاهُ» (اسراء .)23 :وادي توحيد براي
سالك ،منزل تفريد و تجريد است .تفريد يعني تحقق بنده به حق و تجريد يعني تخلية قلب از
ماسوي اهلل .اين منزل ،جايگاه عدۀ كثيري از نمازگزاران است كه همه رو بهسوي يك قبلة واحد،
نداي توحيد سرميدهند .در اينجاست كه همة كثرات به وحدت تبديل ميشود (شجيعي.)206:1373 ،

 .6گنبدخانه ،وادی حیرت
سالك صحن توحيدي را طي ميكند و به ايواني رفيع ميرسد كه پيشاپيش خبر از حرمت فضايي
دارد كه بر فراز آن گنبدي اخضر است .گنبدي كه نمادي است از عرش تابناک الهي .او هماينك
در گنبدخانة مسجد است .درواقع اين وادي ،وادي حيرت است؛ چرا كه سالك در آستانة مدور
اين مكان خود را در دايرۀ وجود يعني منزلي كه سلوک از آن آغاز و بدان ختم ميشود ،مييابد.
دايرهاي كه ابتداي آن انتها و انتهايش ابتداي آن است .اول ،آخر است و آخر ،اول؛ ظاهر ،باطن
است و باطن ،ظاهر « :هواالول و االخر و الظاهر و الباطن» (حديد.)3 :

مرد حيران چون رسد اين جايگاه

در تحير مانده وگم كرده راه

گويد اصالا ميندانم چيز من

عاشقم اما ندانم بر كيم

وين ندانم هم ندانم نيز من

نه مسلمانم نه كافر پس چيم
عطار181 :1383 ،
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 .7محراب ،وادی فقر
سالك گمشدهاي دارد كه در پي يافتن آن است .بابي را در آن سوي ميخانه ميبيند .صورتش
كوچك است ،اما معناي نهفته در پشت آن بهگستردگي تمام عالم هستي است .اين معنا همان كعبه،
قرار گرفته و درمقابل محراب است .او محراب را نزديكترين مكان به خدا احساس ميكند.
تجليگاه افعال و صفات و ذات او مييابد .از اينرو از حركت باز ميايستد تا در قرب خدا «با فناي
صفاتي ،تخلق ،با فناي ذاتي ،تحقق و با فناي افعالي ،تعلق به باقي يابد»

(قيصري.)146 :1375 ،

درحقيقت سالك با مشاهدۀ محراب ،به مشاهدۀ جالل الهي نائل ميگردد ،همان مقامي كه
پيامبر(ص) در آخرين مرحلة عروجش  -در حضرت قاب قوسين -در آن آرام گرفت و بر آن تكيه
زد .سالك در اين درياي بيكران ،فاني ميگردد ،منيّت و فرديت او فقير و فقيرتر ميشود و
وحدانيت جاي آن را ميگيرد .آري سالكي كه مسير پرمشقت استغناء را پشت سر گذاشته بود
اينك شديداا احساس فقر مينمايد .فقري از جنس غنا كه كسي جز اهلل توان توانگري او را ندارد؛
چرا كه قالب وجودياش سيري ناپذير شده و به مقام وحدت وجود رسيده است .اين همان فقري
است كه نبي

اكرم(ص)

ميفرمايند« :الْفَقْرُ فَخْرِي» (مجلسي ،1403،ج  .)49 :69اين فقر حاصل مقام

فناست كه موجب بقا ميگردد .عطار در باب مقام فقر و فنا معتقد است كه در اين وادي نميتوان
هيچ سخني بر زبان آورد چرا كه در اين حال ،فراموشي ،گنگي و بيهوشي بر سرتاسر وجود سالك
احاطه پيدا كرده ،همهچيز در نور الهي گم مي شود و وحدانيت تجلي پيدا ميكند.
صد هزاران ساية جاويد تو

گم شده بيني ز يك خورشيد تو
(عطار)186 :1383 ،

بنابراين محراب تنها مأمن وصال براي سالك فقير است .سالك حالوت وصفناپذير عشق را
در آن ميچشد .از اينرو هرگاه دلتنگ آن ميشود ،در قربانگاه مسجد ،روبهروي محراب قرار
ميگيرد و نماز را كه معراج مؤمن است اقامه ميدارد.
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ویژگيهای عرفاني محراب
ازآنجاييكه ويژگيهاي صوري محراب در منابع گوناگون بهتفصيل آمده است و با نظر به اينكه
هدف از اين نوشتار بهره جستن از معراج

پيامبر(ص)

و دستاورد نفيس ايشان يعني نماز در معرفي

و پيوسته از اتحاد سالك و سلوک و مسلك سخن راندهاند ،به نظر ميرسد بين پيامبر(ص) در مقام
سالك و معراج و محراب بهعنوان سلوک و مسلك اتحادي نهفته باشد كه نگارنده در حد وسع
خود سعي در رمزگشايي آنها دارد.
 .1اتحاد پیامبر با محراب
از ديدگاه عارفان،

پيامبر(ص)

داراي جسمي مادي و حقيقتي روحاني است كه اين حقيقت؛ يعني

جلوۀ تامّ الهي را ميتوان قرآن 3،نور 4،وحدت و كثرت 5،جنت 6،نبوت 7،امامت 8و واليت 9دانست.
به تعبير ابنعربي «[پيامبردر زمان حياتش] قطب بود ،مركز بود و عالم بر مدار او ميچرخيد و همة
كائنات از او فيض ميگرفتند» (ابنعربي .)3:1369 ،پس از رحلت ايشان بايد نشاني از وي ميماند تا
عذري نميماند ،قول و فعل و حال پيامبر(ص) ميبايست تمام و كمال تعين مييافت ،متمثل ميشد و
سپس در اين عالم خاكي متجلي ميگشت .تنها تجليگاهي كه ميتوانست اينهمه زيبايي را در
خود جاي دهد و تمثيلي از تجلي كامل الهي يعني پيامبر باشد ،محراب بود كه هنرمندان و معماران
مسلمان كه هر يك سلطان سرزمين عشق و عرفان بودند و مريد مراد ،تجليگاهي آفريدند كه بهحق
درخور و سزاوار آن مقام واال بود .آري آنان محراب را آفريدند؛ محرابي كه حقيقت آن را
ميتوان با حقيقت پيامبر(ص) متحد دانست .اين اتحاد را ميتوان به چند طريق تبيين كرد:
(ص)

الف .محراب و سجدة پیامبر

پيامبر(ص) در سجده بود كه به معراج رفت .سجده برترين نشان عبوديت است .ذكر دو مسجد نيز در
آية كريمه تأييدي بر اين مطلب است؛ زيرا مسجد جايگاه سجود و سجود عبوديت است

(شجاري،

 .)15: 1388به تعبير امام خميني نيز:

طريق وصول به حقايق ربوبيت سير در مدارج عبوديت است و جز با قدم عبوديت
نتوان به معراج حقيقى مطلق رسيد؛ و لهذا در آية شريفه فرمايد« :سُ ْبحَانَ الََّذِي
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أَسْرَى بِعَبْدِهِ» (اسراء . )1:قدم عبوديت و جذبة ربوبيت سير داد آن ذات مقدس را
به معراج قرب و وصول (امام خميني.)14:1385 ،

درواقع پيامبر(ص) خود را با خاک همتراز كرد .نازلترين مرتبه ،نازلترين وجود ممكن ،همان
الْعَالِينَ» (ص .)75 :آري او سجده كرد و مسجود شد.
(ص)

ب .محراب ،نمادی از قرباني شدن پیامبر

قربانگاه مسجد ،همان فرورفتگي جلوي محراب ،نزديكترين مكان به محراب است كه همانا
قربانگاه نفس بوده و تجليگاه تمام خواستههايي است كه سالك آنها را گذاشته و گذشته است.
پيامبر(ص)

در قربانگاه عشق از خود گذشت و به خود رسيد ،قرباني شد تا قرآني شود .قربانگاه

مسجد ،نزديكترين مكان به محراب ،نشاني از سجدهگاه

پيامبر(ص)

است« .مقام ابراهيم،

نزديكترين مكان به كعبه ،همان مقامي كه سجدهگاه ابراهيم بود» (شريعتي.)448:1378 ،
(ص)

پ .محراب ،منبر و خطابة پیامبر

پيامبر(ص) پس از بازگشت از معراج ميبايست هر آنچه را ديده و شنيده بود به مردم ابالغ كند .او
كه واليت تامه داشت الزم بود كه منجي بشريت گشته و بنابر آية كريمه« :اقْرَأْ بِاسْمِ رَبَِّكَ الََّذِي
خَلَقَ» (علق ،)1 :كلمة الهي را بر زبان جاري سازد .اين امر تحقق نمييافت مگر بهواسطة نماز.
بنابراين هنرمندان مسلمان در كنار محراب غير از قربانگاه براي اين مهم ،عنصر ديگري نيز تدارک
ديدهاند ،عنصري به نام منبر .اگر قربانگاه نشان از خاک داشت اين عنصر نشان از افالک دارد،
هفت فلك آسمان ،هفت پله« ،همان پلههاي نوراني واقع در بيت المقدس بهشت كه طبق تفاسير
مذهبي مسلمانان عروج پيامبر(ص) از آن صورت گرفت» (سگاي .)27:1385 ،جايگاهي كه تجليگاه
نبوت تشريعي پيامبر(ص) بود .نبوتي كه بهواسطة او خاتمه پذيرفت و به دست واليت سپرده شد و
پس از آن ،امامت ،ركابدار اين براق عالم حس گرديد.
(ص)

ت .محراب ،تمثالي از حقیقت پیامبر

از نظر عارفان ،حقتعالي بهواسطة حب ظهور ،در عالم و آدم تجلي كرد تا زيبايي خود را در آنها
ببيند .پيامبر(ص) نيز كه بهواسطة معرفت و عشق بهمانند خالق خود ،زيبا شده بود ،آيينهاي براي ديده
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شدنش الزم بود .آيينهاي كه سزاوار مظهريت او باشد .ازآنجاييكه مجسمهسازي در دين اسالم
حرام است (مسلم ،1407 ،ح ،)3936 :مجاليي نيكوتر از محراب نميتوانست اينهمه زيبايي را متجلي
سازد .ازاينرو محراب آيينة تمامنماي پيامبر(ص) شد ،تجلي جمال و جالل او شد ،تجلي سنت حسنة
ميبايست معني شود و چون اين آيينه روبهروي سالك نمازگزار -بندۀ بيزنگار خداوند -قرار
ميگيرد زيباييها در بينهايت ضرب شده ،تجليات بيپايان ميشوند و كمال صورت ميپذيرد.
 .2اتحاد معراج با محراب
از ديدگاه عارفان ،پيامبر اكرم(ص) در معراج متعالي خود ،سيري صعودي را از پايينترين مراتب
هستي تا باالترين حد آن پيمود؛ سيري كه در تعبير قرآني با آية كريمه« :ثمُ دَنَا فَتَدَليَ فَكاَنَ قَابَ
قَوْسَينْ أَوْ أَدْني» (نجم 8 :و  )9بدان اشاره شده است .در نهايت اين سفر است كه پيامبر(ص) به ديدار
حق نائل ميشود .جلوهاي از اين آخرين و مهمترين مرحلة معراج ،در تجليگاه آن يعني محراب
قابل جستوجو است .به نظر ميرسد مفهوم قاب قوسين در صورت ظاهري محراب و مفهوم «أَوْ
أَدْني» در معناي آن مستتر باشد:
الف .قاب قوسین و فرم محراب:

قاب قوسين يعني دو كمان و يك قاب .چهارچوبي از دو قوس كه

پيامبر(ص)

بنابه عقيدۀ ميبدي «در

مسند جمال به وصف كمال در مشاهدۀ جالل بر آن تكيه فرمود» (ميبدي ،1361 ،ج.)374 :9
همان تكيهگاهي كه در يكي از نگارههاي معراجنامه احمد موسي نيز بهوضوح قابل رؤيت
است .در اين نگاره

پيامبر(ص)

محراب آن نشان مسجد

با هالهاي نوراني در حال موعظه ،درون بنائي بسيار آراسته كه

دارد ،به تصويركشيده شده است (رک :تهراني.)29 -37: 1389 ،

ب .قاب قوسین و نقوش محراب:

قاب قوسين با شكل خاص خود قوس نزولي و صعودي آفرينش را نيز بيان ميدارد؛ حركت روح
ازسوي خداوند بهسوي عالم سفلي و دوباره از عالم سفلي به عالم عليا .روح در مسير نزولي
بهترتيب مقامات نباتي و حيواني را پشت سر گذاشته و درنهايت با دميده شدن روح الهي در مقام
انساني متجلي و به زيور« :فَتَبارَكَ اهلل اَحسَنُ الخالقين» (مؤمنون ،)14 :آراسته ميشود

(شجاري،
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 .)47:1388سير صعودي آفرينش نيز اشاره به بازگشت روح به بارگاه الهي و مقام قرب اوست« :إِنََّا
لِلَّهِ وَإِنََّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ» (بقره .)156 :ازآنجاييكه تصويرگري در اسالم حرام است (مسلم :1407 ،حديث

 ،)3936لذا ميتوان نقوش اسليمي 10و ختائي 11همچنين نقوش شمسه يا قنديل 12در محراب را
نباتات در محراب جايگيري روح در مقام نباتي ،وجود برخي تصاوير حيواني ،جايگزين شدن آن
در مقام حيواني و «نقش شمسه يا قنديل در محراب ،نماد انسان كامل الهي باشد» (خزائي.)138:1382 ،
همانطوركه حالج از پيامبر(ص) تحت عنوان سراج منير ياد ميكند (حالج ،طواسين.)44:1379 ،

پ .قاب قوسین و اسامي حق روی محراب:

از ديدگاه عارفان نكاح در سه سطح الهي ،روحاني و طبيعي ،در تمام ذرات عالم جاري بوده و
مولود آنها به ترتيب :عالم نفس ناطقة انساني؛ حيوانات و نباتات ميباشد

(ابنعربي.)516: 1972 ،

ازاينرو قاب قوسين تمثيل ديگري نيز ميتواند داشته باشد .بهنظر ميرسد محل تالقي قوسين كه
نمادي است از باالترين نقطة عرش الهي ،محل اين نكاح مقدس و حاصل آن يعني تمامي ممكنات
و موجودات هستي بوده باشد .بهعبارتديگر« :در نزد عارفان ،ظهور و خروج اشيا از سيطرۀ اسم
باطن به حيطة اسم ظاهر است و عدم اشيا ،خروج آنها از ظاهر به مخزن غيب است»

(ابنعربي،

،1972ج .)516 :3با تمسك به اين قول ،كه از نكاح اسماي متضاد الهي عالم و آدم خلق شده ،شايد
بتوان وجود اسامي حضرت حق بر روي محرابها را استنباط كرد.
ت .قاب قوسین و قابهای محراب:

استفاده از قابهاي تودرتو در محرابها شايد بهدليل يكي ديگر از مفاهيم زيبايي است كه از
عبارت قاب قوسين استنباط ميشود.
مانداال كه معموالا بهصورت مربعهايي تودرتو و محاط در يك دايره نشان داده
ميشود بهصورت رمزي اشاره به جوهر دوگانة جهان و مراحل كيهاني آن دارد كه
بهوسيلة انسان شكافته ميشود تا به فيض ملكوتي نائل گردد (خادمي و .)62:1375 ،...

محراب مسلمانان نيز با داشتن قابهايي تودرتو ،محاط در دايرۀ وجود ،مانداالي بينظيري
ميآفريند كه خبر از مراحل چندگانة عروج پيامبر(ص) ،سيروسلوک سالك و نماز نمازگزار ميدهد
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كه با شكافته شدن هر يك از آنها به تعبير مالصدرا بابي از ابواب بهشت گشوده و درنهايت
مقصود آفرينش كشف ميشود (مال صدرا.)181: 1361 ،

ث .مقام «أَوْ أَدْني» و محراب بهعنوان جایگاه وصال:

مفهومي ندارد ،همانطوركه زمان بيمعناست .مكان و زمان از خصوصيات عالم ماده بوده و راه به
عالم غيب ندارند .خداوند در مكان نيست و نسبت همة مكانها به او يكي است؛ لذا ميتواند اشاره
ن حَبْلِ الْوَرِيدِ» (ق .)16:از رگ گردنش به او نزديكتريم .همان
به آية كريمه« :نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِ ْ
حالتي كه هنگام فنا به سالك دست ميدهد ،بهطوريكه خود را در وجود حق باقي مييابد «من
رآني فقد رأى الحق»

(مالصدرا.)323 :1391 ،

ج .أَوْ أَدْني و محراب بهعنوان درب بهشت:

ازآنجاييكه انسان برزخ وجوب و امكان است و بهعبارتديگر جامع صورت حق و صورت خلق
است پس خط فاصل ميان حضرت الهي -كه جامع ذات و همة اسما است  -و حضرت كوني است
(ابنعربي ،ج .)391: 1972 ،2با تكيه بر اين قول ابنعربي تعبير ظريف ديگري از عبارت «أَوْ أَدْني» را
ميتوان استنتاج كرد .يعني ميتوان پيامبر(ص) را در عرصة معنا ،و محراب را در عرصة حس خط
فاصل ميان حضرت الهي و حضرت كوني دانست .همانند خط فاصل ميان سايه و نور
 ،1972ج« .)391: 2اهميت مفهوم عرفاني در و درگاه و آستانه در اديان مختلف»

(ابنعربي،

(بوركهارت،

 ،)101:1369نيز احتماالا با همين معنا در ارتباط است.

نتیجه
 .1كالم خدا

و سنت پيامبر(ص)

مبناي فكري هنرمندن بـهويـژه معمـاران هنرمنـد اسـالمى هسـتند.

آنها در بخشهايي از بنا متجلي گشته و برهاني مبين براي ساخت آن بنـا مـيگردنـد .بـهنظـر
ميرسد هنرمندان و معماران در زمينة پاسخگويي به چگـونگي شـكلگيـري فضـاهاي بناهـاي
اسالمي با تكيه بر ديدگاه عارفان كه قرآن را تجلي كامل الهي و وجود كوني و خلقي را جلوه
كامل و كلي صفات خداوندي ميدانند ،قادر به درک و كشف رموز عناصر معماري اسـالمي
و خلق صحيح آن در عالمي باشند كه همانا تجلي تفصيلي الهي است.
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 .2مراحل معراج ،سلوک و نماز در عناصر معماري مسجد بهصورت رمز تجلي يافتـه اسـت .مـثالا
پيشخوان ،وادي طلب؛ درگاه ،وادي عشق؛ داالن ،وادي استغنا و صحن مسـجد ،وادي توحيـد
است.
سلوک و مسلك در وجود پيامبر(ص) ،معراج و مقصد عروج اسـت و محـراب تجسـم زنـده و
تجليگاهي از قول (شريعت) ،فعل (طريقت) و حال (حقيقت) پيامبر(ص) ميباشد.

پينوشتها
.1

«أَرِحْنَا يَا بِلَال» (مجلسي ،1403 ،ج ) 193: 79گفتن پيامبر

(ص)

دليل قاطعي است بر اين ادعا :كه

چون پيامبر (ص) به معراج رفت و به مقام قرب الهي رسيد ،از خداي خواست كه او را ديگر به
دنيا و سراي بال باز نگرداند؛ اما خداوند به او فرمود كه براي اقامة شرع بايـد بـه دنيـا بـازگردد.
پس از بازگشت پيامبر

(ص)

به عالم سفلي ،هرگاه كه مشتاق آن مقام معلي ميگشت ،ميگفـت:

َالصـلوةِ» .پـس هـر نمـاز بـراي وي معراجـي بـود و انـدر آن قربتـي (هجـويري،
«أَرِحْنَا يَا بِلَال ب ََّ
.)189:1389

.2

شاعر در توصيف اين لحظة پرشكوه ميفرمايد:
عــود و هيــزم چــون بــه آتــش در شــوند

هر دو دريك جـاي خاكسـتر شـوند

ايـن بــه صــورت هـر دو يكســان باشــدت

در صـــفت فـــرق فـــراوان باشـــدت

گـــر پليـــدي گـــم شـــود در بحـــر كـــل

در صــفات خــود فــرو مانــد بــه ذل

ليـــك اگـــر پـــاكي در ايـــن دريـــا بـــود

او چـــو نبـــود در ميـــان زيبـــا بـــود
(عطار)176 :1383 ،

.3

ابنعربي تمايزي ميان عبـد و رب در حالـت فنـا نمـيدانـد و آن را مقـام جمـع يـا قـرآن مـينامـد
(ابنعربي.)90 :1400 ،

.4

ابنعربي با استناد به حديث« :اول مَا خَلَقَ اللَهُ نُورِي» (مجلسي،1403 ،ج )97: 1حقيقت محمـد

(ص)

را نور محمدي ميگويد (خوارزمي.)755 :1364 ،

.5

از واحد كثرات پديد ميآيد بدون آنكه واحد كثرت پذيرد كه پيامبر(ص) در مقام فنا واحـد و در
مقام عضوي از كائنات كثير محسوب ميشود (ابنعربي.)260 :1973 ،

Downloaded from erfanmag.ir at 14:28 +0330 on Sunday November 18th 2018

 .3با توجه به رويكرد عرفاني به آيات قرآن ميتوان گفت كه محـراب نمـادي از اتحـاد سـالك؛

پژوهشنامه عرفان /دو فصلنامه /شماره سیزدهم

70

.6

ابنعربي حضرت رسول(ص) را بهشت و اتحاد با حقيقت محمدي را وارد شدن به بهشت مـيدانـد
(ابنعربي.)103 :1972 ،

.7

نبوت محمد(ص) دائم و غيرمنقطع است؛ زيرا حقيقت او حقيقت روح اعظم اسـت (فرغـاني:1357 ،
.)486
.)327

.9

وليّ كسي را گويند كه فاني در حق و باقي به رب مطلق باشد (آشتياني.)867 :1370،

 .10اسليمي يكي از هفت طرح اصلي در نگارگري سنتي ايران است .اين طرح ،گونهاي از نقش و
نگار شامل خطهاي پيچيده و منحنيها و قوسهاي دوراني مختلف است كه در تزئينات و كتيبهها
و بعضي ديگر از كارهاي نقاشي ترسيم ميكنند (رک :سمسار.)600-610 :1377 ،

 .11نقوش ختايي گونهاي از نقوش اسليمي ظريف با گل و بوته و غنچه است .اين نقوش ساقههايي با
پيچوخم موزون هستند كه گلها ،غنچهها ،برگها و بندها روي آن قرار ميگيرند .طرحهاي
ختايي نيز مانند طرحهاي اسليمي به تناسب فضا روي سطح اثر هنري ميچرخند .اين طرحها
درواقع عناصري براي ايجاد نظم و وحدت ميان اجزاي اثر هنري هستند (رک :سمسار-610 :1377 ،
.)600

 .12نماد خورشيد (شمسه) ،در بيشتر آثار هنر اسالمي ديده ميشود و داراي معاني و مفاهيم نمادين
فراواني است .در نزد عرفا و متصوفه اسالمي اين نماد بيانگر انوار حاصل از تجليات الهي و
حقيقتِ نور خدا و ذات احديت است (سجادي .)374 :1370 ،شايان ذكر است اين نماد ،گاهي هم
به شكل قنديل در آثار هنر اسالمي تجلي پيدا كرده است .هنرمندان مسلمان در بسياري از آثار
خود مفهوم «كثرت در وحدت و وحدت در كثرت» را بهصورت شمسه نشان دادهاند« .كثرت»
درواقع تجلي صفات و اسما نور ذات وحدانيت است كه بهصورت اشكال كثيره نمود پيدا كرده
است .نمود تجسمي اين مضمون را ميتوان در يكي از صحنههاي نقاشي خمسه نظامي كه در
قرن نهم هجري در شيراز مصور شده ،مشاهده نمود .اين نقاشي  ،صحنة معراج پيغمبر

(ص)

را

نشان ميدهد .هنرمند در اين نقاشي ،خورشيد را نماد پيغمبر(ص) قرار داده است؛ يعني بهجاي
تصوير پيغمبر(ص) ،يك شمسه با عبارت «يا محمد» طراحي كرده كه دوازده هالة نور در اطراف

آن قرار گرفته است .اين نقاشي ممكن است برگرفته از مفهوم قرآن باشد« :يَأَيهََّا النََّاسُ قَدْ
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جَاءَكُم بُرْهَانٌ مَِّن رََّبَِّكُمْ َو أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مَُّبِينًا»؛ (نساء .)174 :اي مردم از جانب
پروردگارتان بر شما حجتي آمد و براي شما نوري آشكار نازل كردهايم (خزايي.)140 :1382 ،

كتابنامه


نهج البالغه



آشتياني ،جاللالدين ،)1370( .شرح مقدمه قيصري بر فصوصالحكم ،تهران :اميركبير.



ابنعربي ،محييالدين ،)1972( .الفتوحات المكية ،قاهره :عثمان يحيي.



ـــــــــــــــــــــــــ  ،)1369( .القطب الغوث الفرد ،بهكوشش محمود غراب ،دمشق :دارالفكر.



ـــــــــــــــــــــــــ  ،)1997( .كتاب الجاللة ،بـهكوشـش محمـد شـهابالـدين العربـي ،بيـروت:
دارصادر.



ـــــــــــــــــــــــــ  ،)1400( .فصـوص الحكـم ،تعليقـات ابـوالعالء عفيفـي ،بيـروت :دارالكتـب
العربي.









ـــــــــــــــــــــــــ  ،)1973( .تحفة السفرة الي حﻀرة البررة ،بـهكوشـش محمـد ريـاض مـالح،
بيروت :بيتا.
ابنمنظور ،محمدبنمكرم ،)1405( .لسان العرب ،دوره  18جلدي ،قم :نشر ادب حوزه.
ابونصر سراج ،عبداهللبنعلي ،)1382( .اللمع في التصوف ،ترجمة مهدي محبتي ،تهران :اساطير.
الهي قمشهاي ،حسين ،)1376( .نگاهي به عطار ،تهران :روزنه.
ـــــــــــــــــــــــــ  ،)1387( .وجود از ديدگاه ابنعربي ،تهران :طراوت.
باقري بيدهندي ،ناصر ،)1363( .گنج حكمت يا احاديث منظوم ،قم :نشر روح.
بوركهــارت ،تيتــوس ،)1369( .هنــر مقــدس ،اصــول و روشهــا ،ترجمــة جــالل ســتاري ،تهــران:
سروش.



پيرنيا ،محمدكريم ،)1386( .سبكشناسي معماري ايراني ،تـدوين غالمحسـين معماريـان ،تهـران:
سروش دانش.




تهراني ،رضا ،)1389( .سبكشناسي معماري ايراني ،تدوين غالمحسين معماريان ،تهران :سـروش
دانش
حاج سيدجوادي ،كمال« ،)1361( .سيري در معمـاري مسـجد النبـي» ،ترجمـة حسـن مشـكوري،
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حالج ،حسينبنمنصور ،)1379( .مجموعـه آثـار حـالج ،بـهكوشـش قاسـم ميرآخـوري ،تهـران:
يادآوران.

خادمي ،حميد و علي اشرافي« ،)1375( .معماري قديم و جديد ژاپن» ،مجموعه مقالههاي معماري
و شهرسازي ،تهران :آرين.

خزائي ،محمد« ،)1382( .تأويل نمادين نقـش خورشـيد در هنـر ايـران» ،مجموعـه مقـاالت اولـين
همايش هنر اسالمي ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
امام خميني ،روحاهلل ،)1385( .تقريرات فلسفة امام خميني ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثـار امـام
خميني.





خوارزمي ،تاجالدين ،)1364( .شرح فصوص الحكم ،بهكوشش نجيب مايل هروي ،تهران :مولي.
ذكرگو ،اميرحسين« ،)1384( .تجلي مانداال در معماري و موسيقي سنتي ايران» ،فصلنامة هنرنامه،
سال سوم ،شماره  ،8ص .4-19
سگاي ،ماري رز ،)1385( .معراج نامه -سـفر معجزهآسـاي پيـامبر(ص) ،ترجمـه مهنـاز شايسـتهفـر،
تهران :مؤسسة مطالعات هنر اسالمي.










سمسار ،محمدحسن ،)1377( .دائرة المعارف بزرگ اسالمي ،ج.8
شجاري ،مرتضي ،)1388( .انسان شناسي در عرفان و حكمت متعاليه ،تبريز :دانشگاه تبريز.
ــــــــــــــــــــ  ،)1387( .وجود از ديدگاه ابنعربي ،تهران :طراوت.
شريعتي ،علي ،)1378( .ميعاد با ابراهيم ،تهران :آگاه.
ــــــــــــــــ  ،)1381( .تحليلي از مناسك حج ،مجموعه آثار  ،6تهران :الهام.
شجيعي ،پوران ،)1373( .جهانبيني عطار ،تهران :ويرايش.
شيرازيان ،فرشته« ،)1377( .سير از ظاهر به باطن مسجد» ،روزنامة قدس.1377/4/3 ،
طباطبايي ،محمدحسين ،)1363( .تفسير الميزان ،ترجمة محمدباقر موسوي  ،تهران :سفيد نو.



عطار ،فريدالدين .)1383( .منطق الطير ،بهكوشش محمدرضا شفيعي كدكني ،تهران :سخن.



كاشاني ،عزالدين ،)1382( .مصباح الهداية و مفتاح الكفاية ،تصحيح عفت كرباسـي و محمدرضـا
برزگر خالقي ،تهران :زوار.



غزالي ،احمد ،)1356( .بحر الحقيقة ،بهكوشـش نصـراهلل پورجـوادي ،تهـران :انجمـن حكمـت و
فلسفه ايران.
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معراج پیامبر(ص) و ارتباط آن با محراب مساجد






فرغاني ،سعيدالدين سعيد ،)1357( .مشارق الدراري شرح تائيه ابنفارض ،بهكوشـش جاللالـدين
آشتياني ،مشهد :دانشگاه مشهد.
قيصري ،داوود ،)1375( .شرح فصوص الحكم ،بهكوشش جاللالدين آشـتياني ،تهـران :علمـي و
فرهنگي.
كربن ،هانري ،)1374( .ارض ملكوت ،ترجمة ضياءالدين دهشيري ،تهران :طهوري.
الهيجي ،شمسالدين محمد ،)1371( .مفاتيح االعجاز في شرح گلشن راز ،بهكوشش محمدرضـا
برزگر خالقي و عفت كرباسي ،تهران :زوار.



مجلسي ،محمدباقر ،)1403( .بحار االنوار ،بيروت :داراحياء التراث العربي.



محمدي ريشهري ،محمد ،)1386( .ميزان الحكمة ،قم :دارالحديث.




مسلم ،ابوالحسين ،)1407( .صحيح مسلم ،بهشرح نووي ،بيروت :دارالكتاب العربي.
مالصدرا ،صدرالدين محمد شيرازي ،)1361( .تفسير القرآن الكريم ،دوره  7جلدي ،بـهكوشـش
محمد خواجوي ،قم :بيدار.




ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1391( .الشواهد الربوبية ،ترجمة علي بابائي ،تهران :مولي.
مولوي ،جاللالدين محمد بلخي ،)1363( .مثنوي معنـوي ،بـهتصـحيح رينولـد نيكلسـون ،تهـران:
اميركبير.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،)1380( .فيه ما فيه ،بديعالزمان فروزانفر ،تهران :اميرسكبير.



ميبدي ،ابوالفضـل رشـيدالدين ،)1361( .كشـف االسـرار و عـدة االبـرار ،بـهكوشـش علـياصـغر









حكمت ،تهران :اميركبير.
نجمالدين رازي ،عبداهللبنمحمد .)1383( .مرصاد العبـاد ،بـه اهتمـام محمـدامين ريـاحي ،تهـران:
علمي فرهنگي.
نسفي ،)1380( .مقصد اقصي ،به نقل از اقبال ،سير فلسفه در ايران ،ترجمة آريانپور ،تهران :نگاه.
ــــــــــــــــــــ  .)1361( .اسرارنامه ،بهكوشش صادق گوهرين ،تهران :زوار.
نظامي گنجوي ،الياسبنيوسف ،)1380( .اسكندرنامه ،تهران :ققنوس.
هجويري ،عليبنعثمان ،)1389( .كشف المحجوب ،بهكوشش محمود عابدي ،تهران :سروش.
همائي ،جاللالدين« ،)1356( .تجدد امثال و حركت جوهري» ،نشرية جاويدان خرد ،سال سوم،
شمارۀ اول ،ص 1-24
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