
 

 

 

 

 

 مساجد محراب با آن ارتباط و )ص(پیامبر معراج

 مرتضی شجاری
 السادات میرفخرائیاشرف 

در مكان مقدسي چون مسجد صورت گرفت و ارمغان ايشان  )ص(پيامبر معراج چکيده:

ت. در هنر اسالمي جايگاه از اين سفر شبانه براي امتش حقيقتي همچون نماز اس

واقع، درصورت يك محراب به تصوير كشيده شده است. هب ،در اين معراج )ص(پيامبر

 زاوية و رمزگشايي آن از من )نماز(كه محلي است براي معراج مؤ مفهوم محراب

محراب تجلي مجسم معراج بوده و بيانگر اين نكته است كه ، )ص(معراج پيامبر

توان تجلي مجسم نماز نيز كه معراج صورت مثالي نماز است؛ محراب را مييازآنجاي

با تكيه بر كه تمامي مراحل نماز در آن به تصوير كشيده شده است. طوريهدانست؛ ب

گردد كه بين مشخص مي (8)نجم:  «نَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىفَكَا» ه:تفاسير عارفان از آي

مسلك وجود  محراب اتحادي از جنس اتحاد سالك و سلوک و ، معراج و)ص(پيامبر

)حقيقت(  )طريقت( و حال فعل گاهي از قول )شريعت(،داشته و محراب تجلي

ة مسلمان رابط هنرمندانگيري از آثار عارفان و اين مقاله با بهرهاست. در )ص( پيامبر

 گردد.تبيين و تحليل مي)ص( محراب مساجد با معراج پيامبر

 حقيقي معراج عارفان، مسجد، محراب، نماز، )ص(معراج پيامبر :هاكليدواژه

                                                                                                 
 هاي خارجي دانشگاه تبريزادبيات فارسي و زبان ۀدانشكدستاد ا                                      

Email:Shajari@tabrizu.ac.ir                                                                                                            
 شگاه هنر اسالمي تبريز دانشجوي دوره دكتري معماري اسالمي دان                            

Email:Sh.mirfakhraei@yahoo.com                                                                                                 

          9/6/1393پذيرش مقاله: ؛ 1/4/1393دريافت مقاله:   
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  دمهقم
 اما است؛ تعاليحق صفات و اسما گوناگون تجليات از ايجلوه كائنات از هريك اسالمي عرفان در

 يتجل كه قرآن يك. :است يافته تحقق صورت سه به صفات و اسما تمامي با خداوند كامل يتجل

 .و سه است اجمالي صورتبه يتجل همان كه انسان كامل دو. است؛ الفاظ تصوربه الهي كامل

 تأثيرتحت كه هنرهايي در رواست. ازاين خداوند كامل يتجل تفصيلي صورت كه هستي عالم

 را( كامل انسان) اكرم پيامبر سنت و الهي كالم توانمي اند،آمده وجودهب اسالمي عالم در عرفان

 .است مسجد اسالمي، جامعة در آن مهم نمادهاي از يكي كه منبعي دو كرد؛ مشاهده وضوحبه

 جمال يتجل از زيباييبه كه هستند اسالمي هنر از شاخص هايينمونه مسلمان، جوامع در مساجد

 ستا روازاين. خوانندفرامي مطلق زيبايي سويبه حركت به را مشتاق سالك و كرده حكايت الهي

 ديگر مسجدي به مسجدي از -معراج  - (ص)پيامبر شبانة سفر (1اسراء: رک: )قرآن  كريمة آية بنابر كه

 فراتر كه شود نائل مقامي به و گشته مهيا وي براي الهي آيات مشاهدۀ ملكوت و به سفر زمينة تا بود

 بود. جبرئيل چون ملكي حد از

ز و رمز است. محراب از از را سرشارمحراب يكي از اين عناصر معماري اسالمي است كه 

ۀ اسالم چون نگيني درخشان بر صدر مساجد نقش بسته و با محوريت خود، نحو اولية هايسده

هاي رموز محراب را رسد ريشهنظر ميعهده گرفته است. بهگيري ساير عناصر مسجد را نيز برشكل

كه محراب براي تحقق بخشيدن  جو كرد؛ چراواسالم يعني نماز جست دين ترين آئيناصليبايد در 

نفيس  دستاورد نماز كه ديگر براي كشف فلسفةبزرگ شكل گرفت. ازسوي عبادي آئينبه اين 

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

از طريق هاي مختلفي از آن را اند و هنرمندان جلوهارائه كرده  (ص)هاي فراواني از معراج پيامبربحث

آنچه كمتر بدان  اما ،اندنامه و غيره به نمايش گذاردهرگري، خطاطي، شعر و خطابه، معراجنگا

كه محراب تجلي  باشدمي مهم ةاين نكتاشاره به  پرداخته شده و اين مقاله درصدد تبيين آن است

 مجسم تجلي محراب، بنابراين است؛ نماز مثالي صورت معراج كهييسم معراج بوده و ازآنجامج

  . است شده كشيده تصوير به آن در نماز مراحل تمامي باشد ومي نيز نماز
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       53           و ارتباط آن با محراب مساجد )ص(معراج پیامبر

 عرفان     گانةمعراج  و تطبیق آن با اركان هفت
نمايد و در همين كمك آن، انسان به بلندي، صعود مي بهاي است كه عرب، وسيله تلغ معراج در

 سير ملكوتي به اصطالح در و (322: 2، ج1405 منظور،)ابن شودگفته مي «معراج»راستا، به نردبان نيز 

ولي است به عرش اعلي تا اسرار انوار ظاهر و باطن ادعوت عبد  معراج .دارد اشاره (ص)اكرم پيامبر

اليقين بود ولي اين سفر او را مزين به وحي مجهز به علم ةواسطبه )ص(پيامبرانده شود. بر او نماي

 عربي،)ابنبهره بود اليقين نمود. مقامي كه حتي ملك اقرب نيز از آن بياليقين و فراتر از آن حقعين

1997: 60.) 

 جهان اسالم در ديني هنر مضامين ترينبجال و ترينمعروف كه از )ص(اين سير ملكوتي پيامبر

ان در فعليت بخشيدن به و معمار آن مصورسازي هنرمندان در مختلف، ادوار رود و درمي شماربه

ة كريمه است. در آي هشد اشاره بدان اسرا و نجمهاي هسور در كريمقرآن در اندآن كوشيده

اْلمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الَْمسْجِدِ اْلحَرَامِ إِلَى  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى»: فرمايدمي

را شبي از  منزه است آن خدايي كه بندۀ خود. (1)اسراء:  «إِنَُّه هُوَ السَّمِيُع الْبَصِيرُحَوْلَهُ ِلنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا 

د را از آيات خو ايم سير داد، تا بعضيدادها بركت ر گرداگردشاالقصي كه مسجد بهمسجدالحرام 

فَكَانَ قَابَ  ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّي» :فرمايدنجم مي ۀهمچنين در سور .شنوا و بينا است هرآينه او به او بنماييم،

 يا ،كمان دو قدربه شد؛ تا نزديكشد و بسيار  نزديك سپس ؛(9و  8)نجم: « قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَي

  .ترنزديك

آنان گامي سلوک اند و مراحل سيروخويش قرار داده ي برايرا الگوي )ص(معراج پيامبر عارفان

داشته  )ص(ديگر هر سالكي كه حسن متابعت با پيامبرعبارتدر معراج. به )ص(است بر جاي پاي پيامبر

، متخلق به )ص(پيامبر ائل و با متصف شدن به خلقن اله باشد با تشبه جستن به او، به مقام تشبه به

. (138 :1371 ،)الهيجي حاصل نمايدتواند به معراج رفته و مقصود آفرينش را مياخالق الهي شده و 

       چشم به صوفيه رساالت در كه است مباحثي ترينمهم از يكي عرفان سلوک درمراحل سيرو

به شود كه بناميب تحوالتي در سالك ن مراحل سبيك از اياشتن هرپشت سر گذ خورد.مي

يان باشد حركت جوهري مالصدرا تحول و خلق مدام بوده و بدون اينكه سكون و فسادي در م

 (.3 :1356)همائي، حركت و صعود است تمامي به
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مقامات طريق عرفان  دريافت خود، برحسب هركدام طريقت سالكان عرفاني، مقامات باب در

 و گرفته درنظر سلوک براي را مقام هفت اللمع در سراج ابونصر. اندكرده گذارينام و شمارش را

 معتقد غزالي احمد  .(22:1382نصر سراج، )ابوداند مي رضا و توكل صبر، فقر، زهد، ورع، توبه، را هاآن

 عارف نيشابوري عطار (.6:1356)غزالي، كند  طي را دريا هفت بايد فنا به رسيدن براي آدمي كه است

 توحيد، استغنا، معرفت، عشق، طلب، را هاآن و بردمي نام عشق شهر هفت از طريقت اهل بزرگ

 (.144:1383 عطار،) كندمي گذارينام فقر و حيرت

 به آنجا از و ملكوت عالم به ملك عالم از خود معراج مسير در (ص)اكرم پيامبر نظامي، روايت به

 هفت از عبور ايشان هنگام. شودمي نائل خداوند ديدار مرتبة به درنهايت و قوسين قاب مرتبة

 سياره هفت از يكي به است، حق با او ديدار مانع كه را هاييحجاب از يكي آسمان هر در آسمان،

 آتش ناهيد، به را طبيعتش عطارد، به را بودنش امي ماه، به را خود خواب كه ترتيببدين دهد؛مي

 و سپاردمي كيوان به را( براق/ جسم) مركبش سياهي و مشتري به را رعونتش مريخ، به را خشمش

 (.907: 1380 نظامي،) گيردميپي معراج راه پاک، گوهري با و مجرد خود گاهآن

طلبد كه حتي شخصي چون رسد ديدار حق، تشريفات و سلسله مراتب خاصي را مينظر ميبه

هر آسمان،  با مشاهدۀ )ص(پيامبرحقيقت از اين امر مستثني نبوده است. درنيز با آن مقام واال  (ص)پيامبر

 تر از پيش كه حاكي از نفس مطمئنةنمود و هر بار سبكبارمعرفت بيشتري نسبت به خود دريافت مي

ها برده شتافت. خداوند عبدش را به آسمانسوي پروردگارش ميراضية مرضيه به شان بود با حالتاي

        يش حد وجودي محدودي دارد، هاآفريده ديگرنست كه او نيز همچون دابود و نيك مي

   :ةساخت و اين مقدمات طبق آيخود مي ديدار او را با نشان دادن مقدماتي آمادۀبايست رو ميايناز

 يرتعببهپيامبر بر پيامبر نبود. « من ملكوتي»جز نماياندن  (21)ذاريات: «أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ يوَفِ»

 است يشوجود خو يكند همان قطب ملكوتاكتساب مي يعرفان ةدر تجرب يكربن آنچه آدم يهانر

عارفان  ةهم يآن آرزو يدارد عارف است كه وصال و «يمن ملكوت»واقع همان در .(86 :1374)كربن، 

يكباره سر از آسمان هفتم  )ص(شايد اگر پيامبر .(93 :1361، )عطار است يقتدر راه دشوار طر

كرد و حق براي دريافت و انعكاس نور سرمدي را به تمام عالم پيدا نميآورد، شفافيت الزم درمي

 .«نور هنگامي از ظلمت خواهد رست كه بر خودشناسي دست يابد»شد؛ چرا كه آفرينش ادا نمي
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       55           و ارتباط آن با محراب مساجد )ص(معراج پیامبر

كه  خورده و عاري از هرگونه ناخالصي بودم بلوري تراشآري او در آسمان هفت (.120:1380نسفي، )

 استحاله يافته بود.حقيقت به نور در

 نماز ةگانمعراج و تطبیق آن با مراحل هفت
اند كه داشته عرضه آن ۀدربار گوناگوني تفسيرهاي نماز،  ةبر اقام فراوان تأكيد با حكماي مسلمان

 شود: ها اشاره ميترين آندر اينجا به بعضي از مهم

 حس عالم در معراج. روح عالم در ديگري و حس عالم در يكي :داشت معراج دو( ص)پيامبر. الف

 روحاني معراج و بود آسمان ملكوت به مسجداالقصي از سپس و مسجداالقصي به مسجدالحرام از

 كمان قوسي از يك دو منزلةبه كه الغيب بودغيب به غيب از سپس و غيب عالم به شهادت عالم از

 دارد، معنا اين به اشاره ، (9)نجم:  «قَوْسَيْنِ فَكَانَ قَابَ » :كريمه آية. آن را طي كرد( ص)پيامبر و است

: 1ج ،1361 )مالصدرا،كند مي( ص)پيامبر كامل فناي به اشاره (9)نجم:  «أَوْ أَدْنَى» كه عبارتهمچنان

177). 
 نماز مالصدرا نظر از. بود نماز آورد،به ارمغان  سفر اين از خود امت براي (ص)پيامبر كه ايتحفه

 در چون ايستد،مي نماز به كه سالكي. است روحاني و جسماني معراج هردو دربردارندۀ حقيقي

 و نفساني هواهاي از است، خداوند نزد چون و دارد؛ طاهر بدني و لباس است، مقدس وادي

 با درواقع برد،مي باال نماز اقامة براي را خود دست كه هنگامي. است دور به شيطاني هايوسوسه

 را خدا «اكبر اهلل» بيان با. شودمي خداوند متوجه سِرّش و روح و قلب و كند،مي وداع آخرت و دنيا

 شهود به و بيندمي د،وش قياس او با چيزي آنكه از تربزرگ بلكه موجودات، تمام از تربزرگ

 ،(79)انعام:  «َحنِيفًاوَجََّهْتُ وَْجهِيَ لِلََِّذي فَطَرَ السََّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ » :بيان با. رسدمي «وجود وحدت»

 تجربة به و «سُبْحانَكَ اللَّهُمََّ وَ بِحَمْدِكَ» گويد:مي سپس كند؛مي تجربه را( ع)خليل ابراهيم معراج

. (30)بقره:  «نَحْنُ نُسَبَِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدَِّسُ لَكَ»: نداهگفت فرشتگان زيرا شود؛مي نائل فرشتگان معراج

 خدا حبيب معراج ،(162)انعام:  «وَمَمَاتِي لِلَِّه رَبَِّ الْعَالَمِينَ صَالَتِي وَنُسُكِي وََمحْيَايَإِنََّ » بيان با و

 را بزرگ يانبيا و مقرب فرشتگان معراج خود، نماز با سالك بنابراين. كندمي درک را (ص)محمد

 (.171: 1، ج1361)مالصدرا، كند مي تجربه
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 وذُ اَعُ» بيان با: گرددمي گشوده اهللالي سالك براي رباني، بهشت درهاي روحاني، معراج اين در

 كه بهشت درهاي از يكي و شده رها خودبيني و شيطان مكر از سالك ،«بِاللََّهِ مِنَ الشََّيْطَانِ الرََّجِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلََّهِ » با ذكر؛ باب ،«بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمنِ الرََِّحيمِ» با. شودمي باز او رويبه است «معرفت باب»

 با خوف؛ باب ،«ينِالدَِّ يَوْمِمَالِكِ » با رجا؛ باب ،«يمالرََّحْمنِ الرََّحِ» با شكر؛ باب ،«الْعالَمينَرَبِ

 با شود؛مي ايجاد عبوديت مقام شناخت از كه خالصا باب ،«ينَُنستَعِ يََّاكنَعْبُدُ َو إِ يََّاكإِ»

 ارواح به اقتدا باب ،«صِرَاطَ الََّذِينَ أَنعَمَت عَلَيهِْم...» با و دعا؛ باب ،«اهدِنَــــا الصَِّرَاَط المُستَقِيمَ»

 جسماني معراج از اينمونه اما .گرددمي گشوده سالك رويبه ايشان، نور با يافتن هدايت و پاک

 خودخواهي آتش كه است چوبي مانند است، ايستاده كه انساني. اوست سجود و ركوع در سالك،

 نهايت در و ايستدمي سپس. شودمي رها شهوات از انسان ركوع، واسطةبه سوزاند؛ خواهد را او

 اول، سجدۀ .«االعْلى يسُبْحانَ رَبَِّ»: گويدمي مرتبه باالترين در را خدا ذكر افتاده و خاک به تواضع

 نجات ،است گناهان ةهم برانگيزندۀ كه هوس و هوي از را او دوم، سجدۀ و غضب از را سالك

 تفسير را ، (676: 2، ج1361)ميبدي،  «مِعْراجُ المؤمِنِ ةُالصََّال» :حديث مالصدرا گونهبدين. دهدمي

 (.177-181: 1، ج1361مالصدرا، ) است كرده

 روازاين .استحق  حضور در رستاخيز روز در آدمي ايستادن  وعارف  هوشبي استغراق نماز ب.

 آوازۀ سپس پيراسته )طهارت ظاهري و باطني(  و معاصي ها وپليدي از را خود ابتدا بايد نمازگزار

 تكبير كند.

 كن تزوير از خالي را خويش

             

 كن تكبير آوازۀ بلند پس 
 (12: بيت1380)مولوي،                

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

  . (176 :1363)باقري بيدهندي،  لقلب«ا رِبحضواِالَّ َّ ةالصَلو» :اندگفته كه

 نماز از حريم هاآن راندن و اغيار به زدن پا پشت االحرام در نماز همانا ةتكبير عرفاني مفهوم

 دوست قرباني مسلخ در تا گويدمي االحرام ةتكبير وضعي چنين از آگاهي با نمازگزار .است

خدا  ايپبه را خود نفس نمازگزار آن در كه است قربانگاهي نماز محل ديگرعبارتهب .شود

  اوست. با وحدت و خدا با وصال قرباني نيز، اين پاداش .كندمي  قرباني
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       57           و ارتباط آن با محراب مساجد )ص(معراج پیامبر

شدند         مقرون با تكبيرها چونك

  

 شدند بيرون جهان از قربان همچو 
 (2142 :بيت، 3مثنوي، دفتر)                   

 وقتي زيرا گشايد؛مي نمازگزار بر را معنا ملكوت درحقيقت الكتاب تحةفا ۀخواندن سور

 نعيم تا و گيردمي را او دست خداوند خواند،مي را «اهدِنَــــا الصَِّرَاَط المُستَقِيمَ»عبارت  آدمي

 قلب پاداشتنبر باطن آن، و قيام نيز ظاهر و باطني دارد  (.109، دفتر اول، مثنويرک: )برد يمباال  بهشت

 و خوف هايحالت از شدن يعني برخوردار است، تفريط و افراط از پرهيز و عبوديت مقام در

وجود  از نمازگزار شرمساري ةركوع نيز نشان .رجا نه و كند غلبه او بر خوف نه كه ايگونهبه رجا

فخر خود  ةآن را ماي )ص(پيامبررهنمون شود، همان مقامي كه  فنا و فقر مقام به است تا وي را خود

. مقام سالم نيز توصيفي است در مدح (26، ح 1403 ،)مجلسي «الْفَقْرُ فَخْرِي» :خوانده و فرموده است

  انبيا و صالحين:

 الصالحين سالم و تحيات در

           

 عجين آمد انبيا جمله مدح 

 (2122، بيت 3مثنوي، دفتر)                  

  نجسات از ظاهر است؛ طهارت طهارت اول شرط :الزم است شرط هفت نماز به ورود براي  پ.

 طهارت است؛ باطن و ظاهر ازلحاظ طهارت جامه دوم شرط .شهوات از باطن طهارت واست 

 شدنش تهيه حالل وجه از آن، باطني طهارت و باشد نجسات پاک از كه است آن لباس ظاهري

 و مطهر معصيت و فساد از نيز و ظاهر آفت از بايد است كه جاي نمازگزار شرط سوم باشد؛مي

 قبلة و كعبه همان ظاهر قبلة است؛ كردن قبله به روي نماز به ورود رمين شرطچها ؛باشد پاک

ت قدر در حال ظاهر قيام ؛است پنجم شرط است. قيام مشاهده سرّ  قبلة و خداوند عرش باطن

 كه است هفتم تكبير شرط و ششم شرط نيتصخلوقربت.  روضة در باطن قيام و داشتن بدن 

 شود. خوانده هيبت مقام در بايد

 مقامات سلوک و پيمايندرا مي حق راه آن، طريق از سالكان و مريدان كه است عبادتي نماز 

نماز  براي ترپيشمراحلي كه  سيروسلوک، با مراحل برخي از .دارندمي مكشوف وسيلة آنبه را

  :باشدمي تطبيق اشاره شد، قابل

 قيام به قبله. اصابت جايبه پيري به تعلق و بود طهارت جايبه را يدانمر توبه،

 ةمعرف و ركوع جايبه تواضع قرائت. جايهب دوام ذكر و قيام جايبه نفس مجاهدت
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 بند از برون آمدن دنيا و از تفريد و تشهد جايبه انس مقام سجود.جاي به لنفسا

  (.176:1389)هجويري،  1سالمجاي به مقامات

 ازجمله مختلفي هايمقام الهي، بارگاه از از جدا شدن پس ،بدن به پيوستن ايبر انسان روح .ت

 بارگاه كه از را مسيري روح سيده است.ر انسانيت مقام به تا پشت سر گذاشته را حيواني و تينبا

مقام  به و گذاردپشت سر مي نماز كمكبه  دوباره بود، كرده طي قالب به پيوستن براي الهي

 سفر الهي است. اين پيشگاه به بازگشت ايبر روح سفر وسيلة نماز رسد. درحقيقتمي الهي قرب

 تشهد گفتن با و نباتي رسيده و حيواني مقام به سجده ركوع و با شود ومي آغاز تكبير گفتن با

 ركوع، سجده، تشهد،) نماز حركات و اشكال ازهركدام  گردد.مي حاضر الهي بارگاه در دوباره

 مطابقت گذاشته است، پشت سر بدن به پيوستن در كه روح هاييمقام از يكي با تكبير( و قيام

 براي سجده اين دنيا بيايد. به كهآن پيش از خداوند، حضور در شهود از دهدمي خبر تشهد: دارد

 مقام پيوست، كه ميمقا اولين به آمد، زمين به كههنگامي روح است زيرانباتي   مقام يادآور روح

 به نباتي مقام كه روح از دهدمي خبر نيز اند. ركوعهسجد در همه بود و بدين علت نباتات نباتي

متناظر با مقام حيواني روح  روازاين هستند، ركوع در حيوانات جمله و چون حيواني پيوسته مقام

 . بايافته است ارتقا انساني به مقام حيواني مقام از كه باشدمي اين يادآور روح براي نيز است. قيام

الدين رازي، )نجمشود تعالي ميمتوجه ذات باري و برگردانده روي دنيوي اغراض از روح تكبير نيز،

1383 :162- 168). 

 هفتمانند به دو قعود و سجده دو ركوع، قيام، دو يعني ؛نماز ةگانهفت مراحل از هركدام .ث

 رسيد و هنگام الهي قرب به مقام تا گذاشت سر پشت معراج هنگام)ص( پيامبر كه هستند آسمان

 . نائل شود نماز به معراج گزاردن با نيز مؤمن آورد تا به ارمغان براي مؤمنان با خود بازگشت،

  اهلل عليه تصلوا رسول كه است آن صالت، صورت در معراج سرّ  اندراج سبب

 علّيه مقامات ةازجمل را ايشان كه است خواسته امت بر رحمت و شفقت نهايت از

 معراج از را او چون الجرم گرداند، وربهره و محظوظ خود سنّيه احوال و

 كه خواست دادند، جاي منادي و مكالمت و قرب بساط بر و بگذرانيدند سماوات

 كه را صالت امت بياورد جهت به اينواله ،مائده اين از و ايتحفه كرامت، اين از
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       59           و ارتباط آن با محراب مساجد )ص(معراج پیامبر

 العراضهرسم به معراج، سفر قدوم به تا كردند همراه وي با داشت، او حال صورت

 (.202-210: 1382)كاشاني،  نهاد درميان امت با

كدام آداب خاص خود را داشته را داراست كه هر باطنى صورت و ظاهر آن معنا و از غير نماز  .ج

عكس با حفظ اين آداب گردد و برو معنوي مي صورى نماز بطالن سببها آن نكردن و رعايت

 قلبيه، باطنيه آداب به اهتمام و مراقبت از است پس ممكن  شود ومي ملكوتى روح داراى نماز

 آن كه شود حاصل قلوب اصحاب و اهل معرفت نماز الهى سرّ از نصيبى را ىمصل شخص

 (.10:1385خميني، )امام است  قرب محبوب معراج حقيقت و سلوک اهل العينةقر

 مسجد نةگامعراج و تجلي آن در عناصر هفت
هنرمندان و نهند و با علم به اينكه  )ص(كوشند گام بر جاي پاي پيامبركه صوفيان ميييآنجااز

به  اند با تمسكان عالم عشق و عرفان و تصوف بودهخود سلط ةنوبهكدام بمعماران صدر اسالم هر

 «ياَحْوَالِ يقَةُوَ اْلحَق ياَفْعالِ يقَةُوَ الطََّر ياَقْوالِ يعَةُالشََّر»: فرمايدكه مي)ص( حديثي مشهور از پيامبر

شريعت را علم، طريقت را روش عملي ساختن شريعت و حقيقت را احوال و مقدمه دفتر پنجم(  ثنوي،)م

با تعين و تمثل معنا در عالم عقل و خيال خود موفق به  ؛ سپساندكردهمقامات دروني سالك تفسير 

 بود. )ص(ة مؤثري از قول و فعل و حال پيامبرينيتجلي اثري در عالم ماده شدند كه آ

و دو  داشته تنگاتنگ پيوندي اسالمي همواره معماري و هنر تاريخ طول رد صورت،  و معنا

ديگر معنا با تعقل خود صورت را بارتع. بهد كه آن همانا ذات احديت استانمرتبه از يك حقيقت

ديدني يعني مسجد  خود قالب زيباترين در اين ارتباط گردد.ابداع كرده و منجر به كمال آن مي

يي كه سلوک و عروج عارفي چون چرا كه مسجد صورتي است از معناي نماز، معنا ؛است

كه همچنان ؛است ايمان و كفر بين فاصلة آن  ترک آن را ساخته و پرداخته و  )ص(محمد

 اثر پذيريتأويل(. 318: 6، ج1386شهري، محمدي ري) «بينَ اإليمانِ و الكُفرِ تَركُ الصََّالةِ»فرمايد: مي

 مشاهده گوناگوني هايصورت به مسجد در كه است اسالمي هنر حكمت مظاهر از يكي هنري

 آن عناصر معماري در عروج و عرفان مراتب جويوجست پذيرياين تأويل مظاهر از يكي. شودمي

سلوک و عرفان كه عطار از آن تحت عنوان هفت شهر عشق  ةرسد هفت مرحلنظر ميبه .است

هفت عنصر معماري  بهتوان را ميكند فقر( ياد مي حيرت، توحيد، استغنا، معرفت، عشق، )طلب،
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  ،(294:1386)پيرنيا، محراب  گنبدخانه، صحن، داالن، كرياس، درگاه، مسجد امام اصفهان: پيشخوان،

 معشوق وصال آن و بوده يكي نمازگزار مؤمن با عشق، طريق سالك نهايي هدف زيرا ؛كرد تأويل

 .است

 طلبوادی، پیشخوان

. است طلب وادي مسجد پيشخوان. است پيشخوان مسجد، عشق هفت شهر در سلوک مقام اولين

     آماده متعالي و متفاوت مختصاتي با مكاني به ورود براي را سالك كه است فضايي پيشخوان

 شيطان، و فرشتهدر پيشخوان تمامي صفات متنافي و اخالق متضاد همچون  (.1377شيرازيان، )كند مي

سالك  دربرابر حرص و قناعت باطل، و حق كذب، و صدق شر، و خير هوي، و عقل دنيا، و دين

باشد و اش مية عشق دائمي خداوند نسبت به بندهاو با معرفت عقلي خويش كه نتيج اما ،است

يابد. او با اذن دخول مي ،گفته و با صوت اذان درنهايت طهارت باطني به دعوت عاشقش لبيك

آورد، را به ياد مي (172اعراف:) «أَلَسْتُ بِرَبَِّكُمْ»زيباي الهي نواي  «حَيََّ عَلي الصَّالة» :شنيدن نداي

چنين است كه نهد و اينالب آمده و قدم در طريق رياضت ميشود و عشق بر عقل او غمست آن مي

 (.177 – 178: 1، ج1361)رک: مالصدرا، شود ازسوي حق طلبيده مي

 ، وادی عشقدرگاه

 رسيد كانجا كسي شد آتش غرق  پديد آيد عشق وادي ،اين از بعد

  (149:1383 عطار،)                         

 ناپاكي و رجس از خود كردن پاكيزه و پيشخوان فضاي از گذر با مدهوش عارف اين حال

 ايجاد او كه در تمام عالم ساري و جاري است در دل الهي حب. گيردمي قرار رفيع درگاهي برابردر

)حجر:  «مِن ُرَّوحِى يهِ نَفَخْتُ فِ» :الهي ةكند و او را به حقيقت وجودي خود كه همانا نفخمي عشق

 اوست در تمام مسير پررياضت طريقت. توشةره عشق اين. سازداست آگاه مي  (29

 ،  وادی معرفتكریاس

 كرياس. شودكرياس مي فضاي عشق را پشت سر نهاده است وارد درگاه اكنونهم كه سالك

را اندكي به هندسي و فضاي تاريك خود نمازگزار  خاص هايويژگي با محصور كه است فضايي

ذر، نه وقوف درنگ است، توقفي گذرا در گ» .(1377شيرازيان، ) داردوامي مل و تفكرأوقوف و ت
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       61           و ارتباط آن با محراب مساجد )ص(معراج پیامبر

)شريعتي، « ... كه درنگ يعني كه در راهي، در حركتي و رهگذريماندن، نه سكون، نه اقامت

 .گردد مندبهره الهي معرفت بندد تا چشم دل باز كند و از آفتاب. سالك چشم سر مي(101:1381

 به نشود عاشق آدمي تا كه روستازاين تراود؛مي عشق نار از كه است معرفت، نوري آفتاب»

ئمي خدا در آن نهفته معرفتي كه عشق دا. (252:1376اي، قمشه الهي) «يابدنمي دست حقيقي معرفت

 كه به خلق مدام خداوند اشاره دارد،  (29)الرحمن:  «كُلََّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ» :كريمه باشد طبق آية

تعالي شده و به معرفت آفاقي و انفسي نائل شود. در ة حقينيشود كه عالم و نفس سالك آمي سبب

ها را چيزي جز تجلي حق مراحل باالتر، سالك حتي وجود خود و عالم را نيز نفي كرده و آن

ا نيز به معرفت حقاني علم و شهود خود ر  نهايت جهت نيل. دررسدداند و به معرفت بالتجلي مينمي

 (.76:1387)شجاري، بيند منكر شده و چيزي جز حق نمي

 ، وادی استغنا داالن

 بود معني نه و دعوي درو نه     بود استغناء وادي اين از بعد
 (160:1383 نيشابوري، عطار)           

 جهتي تغيير با تا شودمي تنگ راهرويي گذارد و واردمي چهارم وادي در پاي نمازگزار عارف

 كه است رياضتي يكي :دارد فوايدي تنگ راهرو اين از عبور. برسد توحيد صحن به نامحسوس

رجائي است كه بر  ديگري استغنا يعني خوف و و (؛1377 شيرازيان،) است عارفانه سيروسلوک الزمة

و  كندمي مادي زندگي انگيزوسوسه هايتمام جــلوه  از  نيازبي جان سالك مستولي شده و او را 

 يابد. نمي تعاليحـق جز مأمني

 صحن، وادی توحید

 كه رسدمي صحني به. كندمي احساس را عجيبي نور سالك استغنا تاريك و تنگ در انتهاي داالن

الهي چهار كالم  است بلكه به كعبه خانة ضلع چهار از تنها نمادينه ضلع چهار اين دارد؛ ضلع چهار

 كه .(15:1384 ،ذكرگو)كند مي اشاره «اللََُّه أَكْبَرُ وال إِلَهَ إِال اللََُّه  ،الْحَْمدُ ِللََّهِ ،سُبْحَانَ اللََّهِ» يعني

 است: توحيد نوع يك بياني از هركدام

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            11 / 23

https://erfanmag.ir/article-1-194-fa.html


 پژوهشنامه عرفان/ دو فصلنامه/ شماره سیزدهم                                                                                              62

 

 (2عمران: )آل «الَ إِلَـهَ إِالََّ هُوَ» :نيست مانندى و مثل و شريك را سبحان خداى ذاتى يعنى توحيد

)امام بيند ظهور او چيزي نميغير از هعارف در مقام توحيد ذاتي ب .(11)شوري:  «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ» و

 (. 67: 3، ج1385خميني، 

 راه حق ذات در تركيب و است ذات عين كه است صفاتى را احد خداى صفاتى، يعنى توحيد

التََّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ وَ كَمَالُ تَوْحِيدِهِ الْإِخْلَاصُ وَ كَمَالُ ». نيست غير به وابسته صفات، اين در و ندارد

  ؛(1خطبه ، البالغهنهج) «...لَهُ وَ كَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْيُ الصَِّفَاِت عَنْهُ

 يالمُؤَثََّرَ فِ» :اوست تفويض و هاراد به و حق قدرت طول در اختيارات همة يعنى افعالى، توحيد

  ؛«الوجودِ االَّ اهلل

براي  توحيد وادي. (23اسراء: ) «يََّاهُلََّا تَعْبُدُواْ إِلََّآ إِ». پرستيد نبايد را او جز عبادى، يعنى توحيد

 از قلب ةتخلي يعني تجريد و حق به بنده تحقق يعني تفريد. است تجريد و تفريد منزل سالك،

 واحد، قبلة يك سويبه رو همه كه است نمازگزاران از كثيري عدۀ جايگاه اين منزل،. اهلل ماسوي

 (.206:1373 شجيعي،) شودتبديل مي وحدت به كثرات اينجاست كه همة در .دهندسرمي توحيد نداي

 گنبدخانه، وادی حیرت. 6

ي يكه پيشاپيش خبر از حرمت فضا رسدمي رفيع ايواني به كند ومي طي را توحيدي صحن سالك

 اينكهماو  .لهيا تابناک عرش است از نمادي گنبدي كه . است اخضر گنبدي آن فراز دارد كه بر

در آستانة مدور كه سالك  چرا ؛اقع اين وادي، وادي حيرت استومسجد است. در خانةدر گنبد

يابد. ميشود، يعني منزلي كه سلوک از آن آغاز و بدان ختم ميوجود  دايرۀ خود را دراين مكان 

. اول، آخر است و آخر، اول؛ ظاهر، باطن تها و انتهايش ابتداي آن استآن اناي كه ابتداي دايره

 (.3)حديد: « هواالول و االخر و الظاهر و الباطن»است و باطن، ظاهر: 

 مرد حيران چون رسد اين جايگاه

 ندانم چيز منمي گويد اصالا 

 ندانم نيز من وين ندانم هم
 

 كرده راه در تحير مانده وگم 

 ا ندانم بر كيمعاشقم ام

 نه مسلمانم نه كافر پس چيم
 181: 1383عطار،                                 
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       63           و ارتباط آن با محراب مساجد )ص(معراج پیامبر

 ، وادی فقرمحراب. 7

صورتش . بيندست. بابي را در آن سوي ميخانه مياي دارد كه در پي يافتن آن اسالك گمشده

اين معنا همان كعبه، . است هستي عالم تمام گستردگيبه آن پشت در نهفته معناي اما ،كوچك است

 عشق وادي آري اينك او در هفتمين و آخرين (.101-102: 1381)شريعتي، « تنها جهت ثابت است»

كند. ترين مكان به خدا احساس مياو محراب را نزديك .است محراب درمقابل و گرفته قرار

 با فناي»ايستد تا در قرب خدا رو از حركت باز مييابد. از اينگاه افعال و صفات و ذات او ميتجلي

 (.146: 1375)قيصري،  « صفاتي، تخلق، با فناي ذاتي، تحقق و با فناي افعالي، تعلق به باقي يابد

كه  يهمان مقام ،گرددينائل م يجالل اله ۀبه مشاهد ،محراب ۀسالك با مشاهد يقتدرحق

 يهرام گرفت و بر آن تكدر آن آ -يندر حضرت قاب قوس -در آخرين مرحلة عروجش  )ص(يامبرپ

شود و يم يرترو فق يراو فق يتو فرد يّتگردد، منيم يفان كران،يب يايدر يندر ا سالكزد. 

سالكي كه مسير پرمشقت استغناء را پشت سر گذاشته بود آري  .يردگيآن را م يجا يتوحدان

 ؛توانگري او را نداردنمايد. فقري از جنس غنا كه كسي جز اهلل توان احساس فقر مي اينك شديداا

ناپذير شده و به مقام وحدت وجود رسيده است. اين همان فقري ش سيرياچرا كه قالب وجودي

اين فقر حاصل مقام (. 49: 69، ج 1403،مجلسي) «الْفَقْرُ فَخْرِي»فرمايند: مي )ص(است كه نبي اكرم

توان در اين وادي نمي است كهمعتقد فقر و فنا  مقامگردد. عطار در باب فناست كه موجب بقا مي

فراموشي، گنگي و بيهوشي بر سرتاسر وجود سالك  ،در اين حال چرا كه زبان آورد هيچ سخني بر

 كند.چيز در نور الهي گم مي شود و وحدانيت تجلي پيدا ميهمه كرده، احاطه پيدا

  صد هزاران ساية جاويد تو

              

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

ناپذير عشق را بنابراين محراب تنها مأمن وصال براي سالك فقير است. سالك حالوت وصف

روي محراب قرار هشود، در قربانگاه مسجد، روبرو هرگاه دلتنگ آن ميچشد. از ايندر آن مي

 دارد. مي من است اقامهؤگيرد و نماز را كه معراج ممي
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 محراب های عرفاني ویژگي
تفصيل آمده است و با نظر به اينكه به هاي صوري محراب در منابع گوناگونكه ويژگيآنجايياز

و دستاورد نفيس ايشان يعني نماز در معرفي  )ص(هدف از اين نوشتار بهره جستن از معراج پيامبر

تبع آن نماز داشته و به )ص(معراج پيامبر در زمينةهايي كه عارفان باشد، با توجه به بررسيمحراب مي

در مقام  )ص(رسد بين پيامبراند، به نظر ميو پيوسته از اتحاد سالك و سلوک و مسلك سخن رانده

در حد وسع مسلك اتحادي نهفته باشد كه نگارنده  عنوان سلوک ومحراب به سالك و معراج و

 ها دارد.گشايي آنخود سعي در رمز

 یامبر با محراباتحاد پ .1

حاني است كه اين حقيقت؛ يعني داراي جسمي مادي و حقيقتي رو )ص(از ديدگاه عارفان، پيامبر

دانست.  9و واليت 8امامت 7ت،نبو 6ت،جن 5ت،وحدت و كثر 4ر،نو 3ن،توان قرآتامّ الهي را مي جلوۀ

 ةهم و چرخيدمي او مدار بر عالم و بود مركز بود، قطب پيامبردر زمان حياتش[»]عربي به تعبير ابن

 تا ماندمي وي از نشاني بايد ايشان رحلت از پس (.3:1369عربي، )ابن« گرفتندمي فيض او از كائنات

 و شدمي متمثل يافت،مي تعين كمال و تمام بايستمي )ص(پيامبر حال و فعل و قول ماند،نمي عذري

 در را زيبايي همهاين توانستمي كهگاهي تجلي تنها .گشتمي متجلي خاكي عالم اين در سپس

 معماران و هنرمندان باشد، محراب بود كه پيامبر يعني الهي كامل تجلي از تمثيلي و دهد جاي خود

 حقبه كه آفريدند گاهيتجلي مراد، مريد و بودند عرفان و عشق سرزمين سلطان يك هر كه مسلمان

آن را  ؛ محرابي كه حقيقتآفريدند را محراب آنان  آري. بود واال مقام آن سزاوار و درخور

 توان به چند طريق تبيين كرد:ا ميمتحد دانست. اين اتحاد ر)ص( حقيقت پيامبرتوان با مي

 )ص(پیامبر محراب  و  سجدة  الف.

در  يزذكر دو مسجد ن .است عبوديت نشان برترين سجده رفت. معراج به كه بود سجده در )ص(پيامبر

ي، شجار) است يتسجود عبود و سجود يگاهمسجد جا يراز ؛مطلب است ينبر ا ييديأت هيمكر ةيآ

  :نيز به تعبير امام خميني .(15: 1388

 عبوديت قدم با جز و است عبوديت مدارج در سير ربوبيت حقايق به وصول طريق

 سُْبحَانَ الََّذِي»: فرمايد شريفه ةآي در لهذا و رسيد؛ مطلق حقيقى معراج به نتوان

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            14 / 23

https://erfanmag.ir/article-1-194-fa.html


       65           و ارتباط آن با محراب مساجد )ص(معراج پیامبر

 را مقدس ذات آن داد سير ربوبيت ةجذب و عبوديت قدم.  (1)اسراء: «أَسْرَى بِعَبْدِهِ

 (.14:1385 خميني، امام) وصول و قرب معراج به

 همان ممكن، وجود تريننازل مرتبه، تريننازل. كرد ترازهم خاک با را خود )ص(درواقع پيامبر

أَسْتَكْبَرَْت أَْم كُنتَ مِنَ » زد: باز سر او عبادت از و گرفت خرده آدم بر آن خاطربه ابليس كه

 . شد مسجود و كرد آري او سجده .(75)ص:  «الْعَالِينَ

  )ص(نمادی از قرباني شدن پیامبر ب. محراب،

 همانا محراب است كه به مكان تريننزديك محراب، جلوي فرورفتگي همان مسجد، قربانگاه

 .است گذشته و گذاشته را هاآن سالك كه است ييهاخواسته تمام گاهبوده و تجلي نفس قربانگاه

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

 ابراهيم، مقام» .است )ص(پيامبر گاهسجده از نشاني به محراب، مكان تريننزديك مسجد،

 (.448:1378 شريعتي،) «بود ابراهيم گاهسجده كه مقامي همان كعبه، به مكان تريننزديك

  )ص(پیامبر . محراب، منبر و خطابةپ

 او .كند ابالغ مردم به بود شنيده و ديدهرا  آنچه هر بايستمعراج مي از بازگشت پس از )ص(پيامبر

رَبَِّكَ الََّذِي اقْرَأْ بِاسْمِ » :كريمه ةبشريت گشته و بنابر آي منجي الزم بود كه داشت تامه واليت كه

 .نماز ةواسطبه مگر يافتنمي تحقق سازد. اين امر جاري زبان بر الهي را ةكلم ،(1)علق:  «خَلَقَ

تدارک  نيز ديگري براي اين مهم، عنصر قربانگاه از غير محراب كنار بنابراين هنرمندان مسلمان در

 دارد، افالک از نشان عنصر اين داشت خاک از نشان قربانگاه اگر. منبر نام به عنصري ند،اهديد

 تفاسير طبق كه بهشت المقدس بيت در واقع نوراني هايپله همان»پله،  هفت آسمان، فلك هفت

 گاهتجلي كه جايگاهي .(27:1385 سگاي،) «گرفت صورت آن از (ص)پيامبر عروج مسلمانان مذهبي

 و شد سپرده واليت دست به و پذيرفت خاتمه او ةواسطبه كه نبوتي بود. )ص(پيامبر تشريعي نبوت

  .گرديد حس عالم براق اين دارامامت، ركاب آن، از پس

 )ص(تمثالي از حقیقت پیامبر . محراب،ت

ها كرد تا زيبايي خود را در آن تجلي آدم و عالم در ظهور، حب ةواسطبه تعاليحقاز نظر عارفان، 

اي براي ديده نهييآ بود، شده زيبا مانند خالق خود،بهعشق  و معرفت ةواسطنيز كه به )ص(ببيند. پيامبر
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سازي در دين اسالم مجسمه كهآنجايياز .باشد او اي كه سزاوار مظهريتنهيآي الزم بود.شدنش 

زيبايي را متجلي  همهتوانست اينمحراب نمي از نيكوتر يمجالي ،(3936 ، ح:1407)مسلم، حرام است 

 ةحسن سنت تجلي شد، او جالل و جمال تجلي شد، )ص(پيامبر نمايتمام ةينيآ محرابرو ازاينسازد. 

 و توانستمي نماز توسط تنها كه معنايي شد، معنا عالم از ارزشمند ايتحفه ؛شد -نماز -او

 قرار -خداوند زنگاربي بندۀ -گزارروي سالك نمازنه روبهيو چون اين آي شود معني بايستمي

 .پذيردمي صورت كمال و شوندپايان ميبي تجليات شده، ضرب نهايتبي در هايزيباي گيردمي

  اتحاد معراج با محراب .2

مراتب  ترينپايين از را صعودي سيري خود، متعالي معراج در( ص)اكرم از ديدگاه عارفان، پيامبر

فَكاَنَ قَابَ  يَفَتَدَل دَنَا ثمُ» ه:كريم ةدر تعبير قرآني با آي آن پيمود؛ سيري كه حد تا باالترين هستي

به ديدار  )ص(است كه پيامبر نهايت اين سفر بدان اشاره شده است. در (9و  8)نجم:  «يأَوْ أَدْن ينْ قَوْسَ

 محراب گاه آن يعنيدر تجلي معراج، مرحلة تريناين آخرين و مهم اي ازجلوه .شودحق نائل مي

أَوْ »و مفهوم  محراب ظاهري صورت در قوسين رسد مفهوم قابمي نظر جو است. بهوقابل جست

  :در معناي آن مستتر باشد «يأَدْن

 :قوسین و فرم محراب الف. قاب

 در» ميبدي ۀعقيد بنابه )ص(پيامبر كه قوس دو از چهارچوبي قاب. يك و كمان دو يعني قوسين قاب

 . (374 :9ج ،1361 )ميبدي،« فرمود تكيه آن بر جالل ۀمشاهد در كمال وصف به جمال مسند

 يتؤر قابل وضوحبه نيز موسي احمد نامهمعراج هاينگاره از يكي در كه گاهيتكيه همان

 آراسته كه بسيار بنائي موعظه، درون حال در نوراني ايبا هاله )ص(پيامبر است. در اين نگاره

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

 :قوسین و نقوش محراب ب. قاب

 روح حركت دارد؛مي بيان نيز را آفرينش صعودي و نزولي قوس خود خاص شكل با قوسين قاب

 نزولي مسير در روح. عليا عالم به سفلي عالم ازدوباره  و سفلي عالم سويبه خداوند سوياز

 مقام دميده شدن روح الهي دربا  درنهايت و گذاشته سر پشت را حيواني و نباتي مقامات ترتيببه

)شجاري، شود ، آراسته مي(14منون: )مؤ «الخالقين نُحسَاهلل اَ كَبارَ تَفَ» :و به زيور متجلي انساني
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       67           و ارتباط آن با محراب مساجد )ص(معراج پیامبر

إِنََّا » اوست: قرب مقام و الهي بارگاه به روح بازگشت به اشاره نيز آفرينش صعودي سير (.47:1388

حديث  :1407)مسلم، است  حرام اسالم در تصويرگري كهييآنجااز (.156 )بقره: «لِلَّهِ وَإِنََّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 را محراب در 12قنديل يا شمسه نقوش همچنين 11ختائي و 10اسليمي نقوش توانمي لذا ،(3936

 از شده انتزاع نقوش رسدمي نظربه. دانست آفريش صعودي و نزولي قوس از انتزاعي تصويري

 آن شدن جايگزين حيواني، تصاوير برخي وجود نباتي، مقام در روح جايگيري محراب در نباتات

 .(138:1382)خزائي، « باشد الهي كامل انسان نماد محراب، در قنديل يا شمسه نقش» و حيواني مقام در

  (.44:1379، طواسين، حالج)كند مي ياد منير سراج عنوان تحت )ص(پيامبر از حالج كهطورهمان

  :حق روی محرابقوسین و اسامي  قاب .پ

 طبيعي، در تمام  ذرات عالم جاري بوده و و روحاني الهي، سطح سه از ديدگاه عارفان نكاح در

 .(516: 1972عربي، )ابنباشد مي نباتات و حيوانات؛ انساني ةناطق نفس عالم :ترتيب به هاآن مولود

 كه قوسين تالقي محل رسدمي نظربه باشد. داشته تواندمي نيز ديگري قوسين تمثيل رو قابايناز

 ممكنات حاصل آن يعني تمامي و مقدس نكاح اين محل الهي، عرش ةنقط باالترين از است نمادي

 اسم ۀسيطر از اشيا خروج و ظهور عارفان، نزد در» :ديگرعبارتبه. بوده باشد هستي موجودات و

 عربي،)ابن «است غيب مخزن به ظاهر از هاآن خروج ،اشيا عدم و است ظاهر اسم ةحيط به باطن

 ، شايدشده خلق آدم و عالم الهي متضاد ياسما نكاح از كه قول، اين به تمسك با (.516 :3ج،1972

 .دكر استنباط را هامحراب روي بر حق حضرت اسامي وجود بتوان

 :محراب هایقاب و قوسین . قابت

 از كه است يزيباي مفاهيم از ديگر دليل يكيبه شايد هامحراب در تودرتو هايقاب از استفاده 

  .شودمي استنباط قوسين قاب عبارت

 داده نشان دايره يك در محاط و تودرتو هاييمربع صورتبه معموالا كه مانداال
 كه دارد آن كيهاني مراحل و جهان ةدوگان جوهر به اشاره رمزي صورتبه شودمي
  .(62:1375)خادمي و ...،  گردد نائل ملكوتي فيض به تا شودمي شكافته انسان ةوسيلبه

 نظيريبي مانداالي وجود، دايرۀ در محاط تودرتو، هاييقاب داشتن با نيز مسلمانان محراب

 دهدمي نمازگزار نماز و سالك سيروسلوک ،)ص(پيامبر عروج چندگانة مراحل از خبر كه آفريندمي
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 درنهايت و گشوده بهشت ابواب از بابيمالصدرا   تعبير به هاآن از يك هر شدن شكافته با كه

 .(181: 1361)مال صدرا،  شودمي كشف آفرينش مقصود

 عنوان جایگاه وصال:و محراب به «يأَوْ أَدْن» مقام  .ث

 غيب عالم در مكان عميق؛ زيرا بس است معنايي حاوي ،(9)نجم: ( ترنزديك يا و) «يأَوْ أَدْن» عبارت

 به راه و بوده ماده عالم خصوصيات از زمان و مكان معناست.بي زمان طوركههمان ندارد، مفهومي

 اشاره تواندمي لذا است؛ يكي او به هامكان ةهم نسبت و نيست مكان در خداوند .ندارند غيب عالم

 همان .تريماز رگ گردنش به او نزديك .(16)ق: «يدِمِْن حَبْلِ الْوَرِ يْهِنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَ» :كريمه ةآي به

من » يابدمي باقي حق وجود در را خود كهطوريهب دهد،مي دست سالك به فنا هنگام كه حالتي

 (. 323 :1391)مالصدرا،  «رآني فقد رأى الحق

 عنوان درب بهشت:و محراب به يأَوْ أَدْن. ج

 خلق صورت و حق صورت جامع ديگرعبارتبه و است امكان و وجوب برزخ انسان كهييآنجااز 

 است كوني حضرت و - است اسماة هم و ذات جامع كه -الهي حضرت ميان فاصل خطپس   است

 را «يأَوْ أَْدن» عبارت از ديگري ظريف عربي تعبيربا تكيه بر اين قول ابن .(391: 1972، 2عربي، ج)ابن

 خط حس ةعرص در را محراب و ،معنا ةعرص در را )ص(پيامبر توانمي يعني. كرد استنتاج توانمي

 عربي،ابن) نور و سايه ميان فاصل خط همانند. دانست كوني حضرت و الهي حضرت ميان فاصل

)بوركهارت، « مختلف اديان در آستانه و درگاه و در عرفاني مفهوم اهميت. »(391: 2، ج1972

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

 نتیجه 
اسـالمى هسـتند.  ويـژه معمـاران هنرمنـدبـه مندنهنر مبناي فكري  )ص(كالم خدا و سنت پيامبر .1

 نظـربـه .گردنـدمـي بنـا  آن ساخت براي مبين برهاني و گشته متجلي بنا از هاييبخش در هاآن

 بناهـاي فضـاهاي گيـريشـكل چگـونگي به ييگوپاسخ ةزمين در معماران هنرمندان و رسدمي

و وجود كوني و خلقي را جلوه  الهي كامل تجليقرآن را  كه عارفان ديدگاه بر تكيه با اسالمي

 اسـالمي معماري عناصر رموز كشف و درک به قادر دانند،ميكامل و كلي صفات خداوندي 

   .است الهي تفصيلي تجلي همانا كه باشند عالمي در آن صحيح خلق و
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       69           و ارتباط آن با محراب مساجد )ص(معراج پیامبر

يافتـه اسـت. مـثالا ي صورت رمز تجلبه مراحل معراج، سلوک و نماز در عناصر معماري مسجد .2

پيشخوان، وادي طلب؛ درگاه، وادي عشق؛ داالن، وادي استغنا و صحن مسـجد، وادي توحيـد 

 است.

 ؛اتحـاد سـالك نمـادي از توان گفت كه محـرابآيات قرآن ميبه رويكرد عرفاني با توجه به  .3

و محـراب تجسـم زنـده و معراج و مقصد عروج اسـت  )ص(،پيامبر وجوددر  مسلك  سلوک و

 باشد.مي )ص()حقيقت( پيامبر )طريقت( و حال فعل گاهي از قول )شريعت(،ليتج

 هانوشتپي
 دليل قاطعي است بر اين ادعا: كه )ص(پيامبر گفتن ( 193: 79ج ،1403)مجلسي،  «أَرِحْنَا يَا بِلَال» .1

 به ديگر را او كه خواست خداي از رسيد، الهي قرب مقام به و رفت معراج به)ص(   رپيامب چون

 .بـازگردد دنيـا بـه شرع بايـد اقامة براي او فرمود كه به خداوند اما نگرداند؛ باز بال و سراي دنيا

 :گفـتمي گشت،مي معلي مقام آن مشتاق هرگاه كه عالم سفلي،  به )ص( پيامبر بازگشت ازپس 

لو أَرِحْنَا يَا بِلَال» )هجـويري، قربتـي  آن انـدر و بـود معراجـي وي بـراي نمـاز هـر پـس .«ةِبَالصـََّ

189:1389.) 

 فرمايد:پرشكوه مي ةشاعر در توصيف اين لحظ .2

ــزم و عــود ــه چــون هي  شــوند در آتــش ب

 باشــدت يكســان دو هـر صــورت بــه ايـن

  كـــل بحـــر در شـــود گـــم پليـــدي گـــر

  بـــود دريـــا ايـــن در پـــاكي اگـــر ليـــك

   

 شـوند خاكسـتر جـاي دريك دو هر 

ـــرق صـــفت در ـــراوان ف ـــدت ف   باش

ــفات در ــود ص ــرو خ ــد ف ــه مان  ذل ب

ـــو او ـــود چ ـــان در نب ـــا مي ـــود زيب   ب

 (176: 1383 عطار،)                       

 نامـدقـرآن مـي يـادانـد و آن را مقـام جمـع رب در حالـت فنـا نمـي عبـد و يانم يزيتما يعربابن .3

 (.90: 1400عربي، )ابن

 )ص(محمـد يقتحق( 97: 1،ج1403 )مجلسي، «اول مَا خَلَقَ اللَهُ نُورِي» :يثبا استناد به حد يعربابن  .4

  (.755: 1364)خوارزمي، يد گومي يرا نور محمد

در  در مقام فنا واحـد و )ص(يامبركه پ يردبدون آنكه واحد كثرت پذ يدآمي يداز واحد كثرات پد  .5

 (.260: 1973 عربي،)ابن شودمحسوب مي يراز كائنات كث يمقام عضو
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دانـد مـي را وارد شدن به بهشت يمحمد يقترا بهشت و اتحاد با حق )ص(حضرت رسول يعربابن .6
  (.103: 1972 عربي،)ابن

: 1357)فرغـاني،  روح اعظم اسـت يقتاو حق يقتحق يراز ؛منقطع استيردائم و غ)ص( نبوت محمد  .7

486.) 

: 1972 عربـي،ابـن) نامـدمي ينهاست امام مبصورت انسان كامل را كه جامع تمام علوم و يعربابن  .8

327.) 

 (.867: 1370)آشتياني، به رب مطلق باشد يباق در حق  و يكه فان يندرا گو يكس يّول  .9

از نقش و  ياگونه اسليمي يكي از هفت طرح اصلي در نگارگري سنتي ايران است. اين طرح، .10

 هايبهو كت يناتمختلف است كه در تزئ يدوران يهاو قوس هايو منحن يچيدهپ يهانگار شامل خط

 (.600-610: 1377)رک: سمسار، كنند يم يمترس ينقاش ياز كارها يگرد يو بعض

 باهايي ساقهاين نقوش  اسليمي ظريف با گل و بوته و غنچه است. از نقوش اينقوش ختايي گونه .11

هاي گيرند. طرحها و بندها روي آن قرار ميها، برگها، غنچهوخم موزون هستند كه گلپيچ

ها اين طرح .چرخندهاي اسليمي به تناسب فضا روي سطح اثر هنري ميمانند طرح نيزختايي 

-610: 1377)رک: سمسار،  اثر هنري هستند يبراي ايجاد نظم و وحدت ميان اجزا عناصريدرواقع 

600.) 
 نمادين مفاهيم و داراي معاني شود ومي ديده اسالمي هنر آثار بيشتر خورشيد )شمسه(، در نماد  .12

 انوار حاصل از تجليات الهي و بيانگر نماداين در نزد عرفا و متصوفه اسالمي  است. نيفراوا

 هم گاهي نماد، اين است ذكرشايان  (.374: 1370)سجادي،  نور خدا و ذات احديت است حقيقتِ

 آثار از بسياري در مسلمان هنرمندان .است كرده پيدا تجلي اسالمي آثار هنر در قنديل شكل به

« كثرت»اند. داده نشان شمسه صورتهب را «كثرت در وحدت و وحدت در كثرت»مفهوم  خود

 كرده پيدا نمود اشكال كثيره صورتبه كه است وحدانيت ذات نور اسما و صفات تجلي واقعرد

 در كه نظامي خمسه نقاشي هايصحنه از يكي در توانمي را مضمون اين تجسمي است. نمود

 را )ص(پيغمبر معراج ةصحن نقاشي ، اين نمود. مشاهده شده، مصور شيراز در هجري قرن نهم

 جاييعني به ؛است داده قرار )ص(پيغمبر نماد را خورشيد هنرمند در اين نقاشي، دهد.مي نشان

 اطراف در نور ةهال كه دوازده كرده طراحي «محمد يا»شمسه با عبارت  يك )ص(،پيغمبر تصوير

يَأَيهََّا النََّاسُ قَدْ » باشد: قرآناز مفهوم  برگرفته ممكن است نقاشي ينا است. گرفته قرار آن
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       71           و ارتباط آن با محراب مساجد )ص(معراج پیامبر

 جانب مردم از يا. (174)نساء: ؛ «نَا إِلَيْكُمْ نُورًا مَُّبِينًاجَاءَكُم بُرْهَانٌ مَِّن رََّبَِّكُمْ َو أَنزَلْ

  (.140: 1382خزايي، ) يماهآشكار نازل كرد ينور براي شماآمد و  شما حجتي پروردگارتان بر

 نامهكتاب
 قرآن 

 نهج البالغه 

 تهران: اميركبير.الحكممقدمه قيصري بر فصوصشرح (، 1370الدين. )آشتياني، جالل ، 

 قاهره: عثمان يحيي. ،ةلمكيا الفتوحات(، 1972الدين. )ييعربي، محابن 

  . دمشق: دارالفكر.كوشش محمود غراب، ، بهالقطب الغوث الفرد(، 1369)ـــــــــــــــــــــــــ 

  . بيـروت: العربـي،الـدين كوشـش محمـد شـهاب، بـهةلالجال كتاب(، 1997)ـــــــــــــــــــــــــ 

 دارصادر.

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

 العربي.

  . كوشـش محمـد ريـاض مـالح، ، بـهةالبرر ةالي حضر ةالسفر ةتحف (،1973) ـــــــــــــــــــــــــ

 تا.بي بيروت:

 جلدي، قم: نشر ادب حوزه. 18، دوره العربلسان (، 1405مكرم. )منظور، محمدبنابن 

 ترجمة مهدي محبتي، تهران: اساطير.اللمع في التصوف(،  1382علي. )بنابونصر سراج، عبداهلل ، 

 تهران: روزنه.نگاهي به عطار(، 1376اي، حسين. )الهي قمشه ، 

 ( . 1387ـــــــــــــــــــــــــ ،)تهران: طراوت.عربيوجود از ديدگاه ابن ، 

 ( .1363باقري بيدهندي، ناصر ،)قم: نشر روح.گنج حكمت يا احاديث منظوم ، 

 ( .1369بوركهــارت، تيتــوس ،)ترجمــة جــالل ســتاري، تهــران:  هــاهنــر مقــدس، اصــول و روش ،

 سروش.

 ( .1386پيرنيا، محمدكريم ،)تـدوين غالمحسـين معماريـان، تهـران: شناسي معماري ايرانيسبك ،

 سروش دانش.

 ( .1389تهراني، رضا ،)تدوين غالمحسين معماريان، تهران: سـروش شناسي معماري ايرانيسبك ،

 دانش

 ( .1361حاج سيدجوادي، كمال ،)«ترجمـة حسـن مشـكوري،«سيري در معمـاري مسـجد النبـي ،  
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 .2، شمارۀ فصلنامه هنر

 كوشـش قاسـم ميرآخـوري، تهـران: ، بـهمجموعـه آثـار حـالج(، 1379منصور. )بنحالج، حسين

 يادآوران.

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

 ( .1382خزائي، محمد ،)«مجموعـه مقـاالت اولـين ، «تأويل نمادين نقـش خورشـيد در هنـر ايـران
 ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي. همايش هنر اسالمي

   تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثـار امـام تقريرات فلسفة امام خميني(، 1385اهلل. )خميني، روحامام ،

 خميني.

 كوشش نجيب مايل هروي، تهران: مولي.، بهالحكمشرح فصوص (، 1364الدين. )خوارزمي، تاج 

 ( .1384ذكرگو، اميرحسين ،)«فصلنامة هنرنامه،  «تجلي مانداال در معماري و موسيقي سنتي ايران ،

 .4-19، ص 8سال سوم، شماره 

 فـر،شايسـته مهنـاز ترجمـه ،(ص)پيـامبر آسـايسـفر معجزه -نامه معراج(، 1385رز. ) سگاي، ماري 

 اسالمي. هنر تهران: مؤسسة مطالعات

 ( .1377سمسار، محمدحسن ،)8ج المعارف بزرگ اسالمي، ةدائر. 

 ( .1388شجاري، مرتضي ،)دانشگاه تبريز.، تبريز: انسان شناسي در عرفان و حكمت متعاليه 

 ( . 1387ــــــــــــــــــــ ،)تهران: طراوت.عربيوجود از ديدگاه ابن ، 

 ( .1378شريعتي، علي ،)تهران: آگاه.ميعاد با ابراهيم ، 

  . تهران: الهام.6، مجموعه آثار تحليلي از مناسك حج(، 1381)ــــــــــــــــ ، 

 ( .1373شجيعي، پوران ،)تهران: ويرايش.بيني عطارجهان ، 

 ( .1377شيرازيان، فرشته ،)«3/4/1377 ،قدس روزنامة ،«مسجد باطن به ظاهر از سير. 

 ( .1363طباطبايي، محمدحسين ،)ترجمة محمدباقر موسوي ، تهران: سفيد نو.تفسير الميزان ، 

 ( .1383عطار، فريدالدين .) كوشش محمدرضا شفيعي كدكني، تهران: سخن.، بهالطيرمنطق 

 ،محمدرضـا و كرباسـي عفت تصحيح ،يةالكفامفتاح  و الهدايةمصباح  ،(1382. )عزالدين كاشاني 

 .زوار: تهران خالقي، برزگر

 ( .1356غزالي، احمد ،) كوشـش نصـراهلل پورجـوادي، تهـران: انجمـن حكمـت  و ، بهةالحقيقبحر

 فلسفه ايران.
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       73           و ارتباط آن با محراب مساجد )ص(معراج پیامبر

 ( .1357فرغاني، سعيدالدين سعيد ،)الـدين كوشـش جالل، بهفارضمشارق الدراري شرح تائيه ابن

 آشتياني، مشهد: دانشگاه مشهد.

 ( .1375قيصري، داوود ،) الدين آشـتياني، تهـران: علمـي و كوشش جالل، بهالحكمشرح فصوص

 فرهنگي.

 ( .1374كربن، هانري ،)الدين دهشيري، تهران: طهوري.، ترجمة ضياءارض ملكوت 

 كوشش محمدرضـا ، بهمفاتيح االعجاز في شرح گلشن راز(، 1371الدين محمد. )الهيجي، شمس

 برزگر خالقي و عفت كرباسي، تهران: زوار.

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

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

 ( .1407مسلم، ابوالحسين ،)شرح نووي، بيروت: دارالكتاب العربي.، بهصحيح مسلم 

 ( .1361مالصدرا، صدرالدين محمد شيرازي ،) ،كوشـش جلدي، بـه 7دوره  تفسير القرآن الكريم

 محمد خواجوي، قم: بيدار.

  مولي. علي بابائي، تهران: ة، ترجمةالربوبي الشواهد(، 1391)  .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 تصـحيح رينولـد نيكلسـون، تهـران:، بـهمثنوي معنـوي(، 1363الدين محمد بلخي. )مولوي، جالل   

 اميركبير.

  كبير.سامير  الزمان فروزانفر، تهران:، بديعفيه ما فيه  (،1380) . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اصـغر كوشـش علـيبـه، االبـرار ةعـداالسـرار و  كشـف(، 1361الدين. )ميبدي، ابوالفضـل رشـيد

 حكمت، تهران: اميركبير.

 بـه اهتمـام محمـدامين ريـاحي، تهـران: العبـاد مرصاد(. 1383محمد. )بنالدين رازي، عبداهللنجم ،

 علمي فرهنگي.

 .پور، تهران: نگاه.، ترجمة آريانسير فلسفه در ايران، به نقل از اقبال، مقصد اقصي(، 1380) نسفي 

 ( . 1361ــــــــــــــــــــ .)كوشش صادق گوهرين، تهران: زوار.، بهاسرارنامه 

 ققنوس :تهرانه، اسكندرنام (،1380وسف. )يبنالياس گنجوي، نظامي. 

 كوشش محمود عابدي، تهران: سروش، بهالمحجوب كشف(، 1389عثمان. )بنهجويري، علي. 

 سال سوم، جاويدان خرد ةنشري ،«تجدد امثال و حركت جوهري»(، 1356الدين. )همائي، جالل ،

 1-24اول، ص  ۀشمار
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