
بررسی مفاهیم منادین درخت، سبو و قندیل 
در محراب زّرین فام آستان قدس رضوی

با توّجه به آیات قرآن کریم

چکیده :
 محراب، یکی از اجزای معامری اســامی و محل ارتباط انســان با خداست. محراب ها با 
آرایه هایی تزیین شده اند که از نظر مفهوم، هامهنگ با مکانی است که در آن ظهور 
یافته اند، از این جهت معنایی قدسی را تداعی می کنند. تحلیل حارض در پی بررسی مفاهیم 
منادین درخت، سبو و قندیل در محراب زّرین فام حرم حرضت امام رضا)علیه الّسام( 
اســت. روش کار توصیفی – تحلیلی و روش گرد آوری اطّاعات، کتابخانه ای است. بدین 
سبب ابتدا به معرّفی این محراب می پردازد و سعی می کند مفاهیم منادین نقش مایه های 
گیاهی، سبو و قندیل را در باورهای مردم ایران و آیات قرآن کریم بررسی کند و چگونگی 
ظهور این منادها را مطابق با اصول هرن اسامی در تزیینات محراب زّرین فام موجود در 
آستان قدس رضوی با نام »محراب پیش رو« بیان مناید. در این راســتا به آیاتی از قرآن 
کریم اشــاره دارد که کارکردهای قدسی این منادها را در تفّکر اسامی نشان می دهد و 
چگونگی تشابه مفاهیم منادهای درخت، آب و نور را در باور کهن ایران و آیات الهی بیان 
می دارد. در نهایت، مفاهیم تزیینات محراب را بر اســاس آرای بورکهارت بررسی می کند 
و از طریق مقایســۀ مفاهیم کهن این منادها در هرن ایران و مقایسۀ آن با مفاهیم قدسی 
اسامی، تشابه این مفاهیم و چرایی حضور آنها در این مکان مقّدس را بیان می دارد. این 
مقاله نشــان می دهد آرایه های گیاهی تزیینی در محراب زّرین فام، نشانه هایی از درخت 
زندگی، مناد باروری و برکت و فراوانی است. سبو مناد آب حیات و منشا زندگی است و 
قندیل مناد نور پروردگار است. وحدت این اجزا در کنار نقش مایۀ اسلیمی و آیات الهی در 
محراب زّرین فام، منادی از وحدت عنارص اصلی حیات در ستایش پروردگار است. محراب 
از آنجا که محل عبادت مؤمن اســت، مرکز جوشــش رضباهنگ های اصلی جهان طبیعت 

بوده، از این جهت قدسی است. 
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مقّدمه:
 کاربرد محراب به عنوان یک مکان مقّدس، جهت دهی 
انســان مؤمن به سوی قبله است. در واقع محراب انسان 
را به ســمت یک مرکز ثقل که یک مکان مقّدس است 
هدایت می کند. در مرکز این نقطه، کعبه، خانۀ خدا، قرار 
دارد که محل مترکز همۀ نیروها و اندیشه های عرفانی 
و مهم ترین محل ارتباط انسان مسلامن با خداست؛ اّما 
از طرفی محراب یک پناه و یک مکان امن برای انسان 
مؤمن است که رابطه اش را با جهان ملکوتی برقرار 
می کند. از ایــن جهت هر محراب به عنوان مکان مقّدس 
می تواند یک مرکز تلقی شــود، پس منادهایی که در این 
مرکز ظهــور می یابند می توانند مرتبط با مفهوم منادین 
این مکان مقّدس باشند. محراب زّرین فام حرم حرضت 
رضا )علیه الّسام(، معروف به محراب پیش رو، یکی از 
بی نظیرترین منونه های هرن اسامی است که منادهای 
درخت زندگی و آب حیات و نور مقّدس را به زیبایی در 
ترکیبی وحدت آمیز به تصویر کشیده است. این عنارص در 
باور و فرهنگ ایرانیان، از کهن ترین ایّام حضور داشته و 

از تقّدس زیادی برخوردار است.
روش تحقیق: 

روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش یافت اندوزی 
کتابخانه ای و به روش منت خوانی و استفاده از فیش برداری 
اســت. روش تجزیه و تحلیل نیز کیفی است. در این مقاله 
به حضور منادهای درخت، آب و نور و مفاهیم آنها در قرآن 
کریم و چگونگی ظهور آنها در محراب زّرین فام آستان قدس 
رضوی اشاره می شود و در نهایت، مفهوم فلسفی -دینی این 

منادها تحلیل می گردد. 
پیشینۀ تحقیق:

در زمینۀ منادشناسی آرایه های محراب های زّرین فام 
آستان قدس رضوی تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است. 
اطّاعات منترش شــده دربارۀ ایــن محراب ها، یا توصیف 
ظاهری آنها به شکل مخترص است که در هفته نامۀ 
اطّاع رسانی حرم آمده و یا تصاویری از این محراب هاست 
که در سایت سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکزاسناد 
آستان قدس رضوی منترش شده است. برخی از کتب به 
بررســی محراب های ایرانی پرداخته اند؛ اّما دیدگاه اصلی 
مؤلّف در این کتاب ها ساختار معامری گونۀ محراب های 
ایران و مواد و مصالح آنهاست؛ مانند کتاب سیر تحّول 
محراب در معامری اســامی از آغاز تا حملــۀ مغول، 
نوشتۀ علی سجادی، که در سال ۱۳۷۵توّسط انتشارات 
میراث فرهنگی به چاپ رســید. این اثر در سال ۱۳۷۴به 
عنوان پایان نامۀکارشناسی ارشد، توّسط علی سجادی در 
دانشگاه تربیت مدرس ارایه شده است. پرفسور پوپ نیز 
در بخشــی از کتاب ســیری در هرن ایران به محراب های 
ایرانی و معرّفی شــیوه های تزیین آنهــا پرداخته و به 
تصاویری از محراب ها اشاره کرده است. به نظر می رسد 

به مقولۀ منادشناسی آرایه های تزیینی محراب های ایرانی 
و به شکل ویژه محراب های آســتان قدس رضوی کمرت 

پرداخته شده است. 
۱- مفاهیم منادین درخت، آب و سبو 

درخت به سبب مثردهی و تأثیر بسزایی که در زندگی 
برش از کهن ترین ایّام داشته، همواره مورد احرتام و تقدیس 
قرار می گرفته اســت. باور وجود درخت زندگی که همۀ 
موجودات اعم از انســان و حیوان و حتّی دیگر گیاهان 
از آن حیات می گیرند، در اغلب کیش ها و متّدن های 
کهن وجود داشته است. باور وجود درخت کیهانی که 
در مرکز جهان قرار دارد و رسچشــمۀ حیات است، نوع 
دیگری از این نگاه احرتام آمیز بــه این خلقت خداوندی 
اســت. آب نیز به سبب اینکه از عنارص اصلی طبیعت و 
جزو جدایی ناپذیر حیات اســت، موجب شد این عنرص نیز 
مورد ستایش و احرتام برش قرار گیرد و همواره در کنار 
درخت مقّدس آب های مقّدس نیز تصّور شود )دوبوکور، 
۱۳۸۷: ۱۳(. سبو در هرن کهن ایران مناد آب است و به 
همین جهت در آثار هرنی کهن ایرانی، به عنوان مثال در 
آثار مکشوفه از عیام و املش، سبویی که جریان های آب از 
آن رسازیر می شود و درختی در آن ریشه دارد، مناد درخت 

.)Mahboubian, 1977: 404( زندگی و آب حیات است
 مفهوم اســطوره ای درخت زندگی و درخت کیهانی 
که در مرکز جهان قرار دارد و منشــا آفرینش و رسچشمۀ 
حیاتند، در متّدن های کهن به صورت یــک کهن الگو به 
چشم می خورد) کاظم پور، ۱۳۸۹، ۱۲-۲۲(. در باورهای 
کهن ایرانی می توان حضور دو درخت زندگی و درخت 
کیهانــی را در یک مرکز مقّدس بیان کرد. این درخت با 
آب حیات و آتش مرتبط اســت. در بندهش بخش ۲ بند 
۲۵ به آفرینش نخستین گیاه در مرکز زمین اشاره شده 
اســت که همۀ گیاهان به سبب آن آفریده شدند. این بند 
اشاره به نیروی زایش و قدرت های پنهان آفرینش در گیاه 

دارد)فرنبغ دادگی، ۱۳۸۵ : ۴۵(. 
باورهای کهن ایرانی، روایتی از مرکز مقّدس را مطرح 
می کند که در میانۀ جهان و رسچشــمه و منبع آفرینش 
است. در این مرکز، نخستین گیاه )که تخمۀ همۀ گیاهان 
را در بردارد و آب و آتش در نزدیکی آن است( درخت 
بس تخمه )درختی که نیروی همۀ گیاهان در اوست( و 
درخت گوکرن یا هوم )دوردارندۀ مــرگ و زندگی بخش( 
آفریده شد که همگی منشا آفرینش هستند. همۀ این 
عنارص در دریای فراخکرد هستند و این نشان می دهد 
این مرکز مرتبط با آب هایی مقّدس اســت که عنارص 
زندگی بخش در آن قرار دارد. از اینجاســت که می توان 
اهّمیت آب حیات بخش و درخت زندگی بخش را در 
مکان های مقّدس ایرانی مطرح کرد. این الگوی منادین 
در آیات قرآن که حکمت اصلی هرن اســامی است به 
چشم می خورد و صورت نقش پردازی شدۀ این ارتباط 



در محراب های زّرین فام آستان قدس رضوی به تصویر 
کشــیده شده است؛ اّما تا کنون تحلیل منادین بر این 
نقش مایه ها با توّجه به متون اسامی انجام نشده است. 

۲- مفهوم درخت زندگی و آب حیات و نور مقّدس 
در قرآن کریم 

با کمی تأّمل در آیات قرآن کریم مــی توان اهّمیت 
منادیــن درخت، آب و نور را بیان کرد. در واقع در این 
منت مذهبی اعتقاداتی که ایرانیان به آن باور داشــته اند، 
به زیبایی به تصویر کشــیده شده است: درخت که زندگی 
می بخشد، آب نشانۀ حیات و نور مناد تجلّی پروردگار. 
خداوند در قرآن این منادهای جهانی را مطرح کرده و به 

آنها اهّمیت داده است. 
خداوند در ســورۀ یس آیۀ ۸۰ ارتباط درخت و آتش 

را به روشنی بیان می دارد. در این آیه چنین آمده است:
َجِر االَْخرَضِ ناراً فَاِذا اَنْتُْم ِمْنُه  »اَلَّذی َجَعَل لَُکْم ِمَن الشَّ

تُوِقُدون«
همو که برایتان در درخت سبز فام اخگر نهاد که از 
آن آتش افروزید. در این آیه ترصیح شده که خداوند در 

درخت سبز آتش نهاد. 
 اشاره به ارتباط درخت و آتش در قرآن کریم در جای 
دیگری نیز آمده است. در سورۀ قصص آیۀ ۳۰ رابطۀ آتش 
و درخت باردیگر مطرح شــده است و رصاحتاً بیان شده 

که از درخت ندایی بر آمد که ندای پروردگار است:
»فَلاَّم اَتیها نُوِدَی ِمْن شــاِطیِء الواِد االَیَْمِن ِفی الْبُْقَعة 
َجرَة اَْن یا ُموسی اِنِّی اَنَا اللُّه رَبُّ الْعاملین« املبارکَة ِمَن الشَّ

 پس چون به آن ]آتش[ رســید، از جانب راست وادی، 
در آن جایگاه مبارک، از آن درخت ندا آمد که: ای موسی! 

منم من، خداوند، پروردگار جهانیان.
تیتوس بورکهارت معتقد است، این آیه »شهادت خداوند 
در روشنایی کوه طور به شکل بیشۀ مشــتعل که ذات 
الهی بدان هیأت بر موســی تجلّی کرد« را نشــان می دهد 

)بورکهارت، ۱۴۵:۱۳۸(.
در سورۀ نور خداوند به روشــنی خودش را در قالب 
متثیل به نور چراغدانی تشبیه کرده است که بر درخت 
زیتون قرار دارد. در این آیه رابطۀ درخت و نور و آتش 
به زیبایی به تصویر کشیده شده است. مناد قندیل نیز 

جایگاه نور است و این نور تجلّی خداوند است: 
ــاَمَواِت َواْلَْرِض َمثَُل نُورِِه کِمْشکاة ِفیَها  »اللَُّه نُوُر السَّ
ی  ِمْصبَاٌح الِْمْصبَاُح ِفی ُزَجاَجة الزَُّجاَجة کأَنََّها کوْکٌب ُدرِّ
ِقیة َواَل َغْرِبیة یکاُد  بَاَرکة َزیتُونَة الَّ َشْ یوقَُد ِمن َشَجرَة مُّ
َزیتَُها یِضیُء َولَْو لَْم مَتَْسْســُه نَاٌر نُّوٌر َعلَی نُوٍر یْهِدی اللَُّه 
لُِنورِِه َمن یَشاُء َو یرْضُِب اللَُّه اْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َواللَُّه ِبکلِّ َشیٍء 

َعلِیٌم« )نور:۳۵( 
خدا نور آســامن ها و زمین است. مثل نور او چون 
چراغدانی است که در آن چراغی و آن چراغ در شیشه 
است.آن شیشه گویی اخرتی درخشان است که از درخت 

خجســتۀ زیتونی که نه شقی و نه غربی است، افروخته 
می شود.

در قرآن کریم از درخت دیگری نام برده شــده که 
مقام عرفانی باالیی دارد و از این جهت مقّدس اســت و 
آن درخت سدرةاملنتهی است. این درخت درختی است 
که پیامرب در بهشــت مشاهده کرد. در سورۀ نجم چنین 

آمده است: 
»َو ُهو ِباالُفُق االَعلی. ثُمَّ َدنَا فَتَدلَّی. فَکاَن قَاَب قَوَسیَن 
اَو اَدنَی. فَاَوحی اِلی َعبِدِه َما اَوحی. َما کَذَب الُفؤاُد َما 
رَأی. اَفَتاُمُرونَــه َعلی َما یَری. َو لََقد َرءاُه نزلة اُخری. ِعنَد 
درة َما  ِسدرة املُنتهی. ِعنَدها جنة املأوی. اِذ یَغَشی السِّ
یَغشــی. َما زَاَغ البَرُص َو َما طَغی. لََقد َرأی ِمن ءایاِت ربِِّه 

الکربی«)نجم: ۷- ۱۸( 
در حالــی که او در افق اعلی بود. ســپس نزدیک آمد 
و بســیار نزدیک شد. تا به قدر دو کامن یا نزدیک تر شد. 
آن گاه بــه بنده اش آنچــه را باید وحی کند، وحی کرد. دل 
آنچه را که دید دروغ نشمرد. آیا در آنچه می بینید با او 
جدال می کنید؟ و قطعاً بار دیگر هم اورا دیده اســت، 
نزدیک ســدرة املنتهی، در هامن جا که جنةاملأوی است. 
وقتی که درخت سدر را آنچه پوشیده بود، پوشیده بود. 
دیده اش منحرف نگشــت و درنگشت. به راستی که برخی 

از آیات بزرگ پروردگارش را بدید.
در سورۀ واقعه نیز به این درخت بهشتی اشاره شده 

است: 
»َو اصحاُب الیَمیِن َما اَصَحاُب الیَمین . ِفی ســدٍر 
َمخُضود. َو طَلٍح َمنضود. َو ِظٍل َممُدود. و ماٍء مسکوب. 

و فاکهة کثیرة ال مقطوعة َو ال ممنوعة«)واقعه:۳۳-۲۷(
و اّما اصحاب سعادت. اصحاب ســعادت چه حالی 
دارند؟ در زیر درخت ســدر بی خار و درخت موزی که 
میوه  ای بر یکدیگر چیده شده، و سایه ای دایم، و آبی 
همواره جاری، و میوه ای بسیار؛ که نه منقطع می گردد و 

نه کس را از آن بازدارند.
در این آیات از درخت سدرة املنتهی یاد شده است 
که درختی بهشتی است. شهاب الّدین سهروردی در رسالۀ 
عقل رسخ از این درخت به عنوان درختی که سیمرغ تخم 
آن را پراکنده می کند نام برده که منشا همۀ میوه هاست. 
این نوع تجّسم درخت مشابه منونۀ کهن درخت زندگی و 

یا بس تخمه در فرهنگ ایران است:
»پس پیر را گفتم درخت طوبی چه چیزســت و کجا 
باشد؟ گفت درخت طوبی عظیم است هرکسی که 
بهشتی بود چون به بهشت رود آن درخت را در بهشت 
بیند و در میان یازده کوه که رشح دادیم کوهی اســت او 
در آن کوه اســت. گفتم آن را هیچ میوه بود؟ گفت هر 
میوه ای که تو در جهان می بینی بر آن درخت باشد و این 
میوه ها که پیش تو اســت همه از مثْر اوست، اگر نه آن 
درخــت بودی، هرگز پیش تو نه میوه بودی و نه درخت 



و نه ریاحین و نه نبات. گفتم میوه و درخت و ریاحین 
با او چه تعلّق دارد؟ گفت سیمرغ آشیانه بر رس طوبی 
دارد. بامداد سیمرغ از آشیان خود به در آید و پر بر زمین 
بازگســرتاند، از اثر پر او میوه بر درخت پیدا شود و نبات 

بر زمین« )سهروردی، ۱۳۸۶: ۵۹-۵۸(.
اّما دربارۀ تقّدس آب و منشــا حیات بودن آن در قرآن 
اشاراتی وجود داردکه آب را منشا خلقت می داند. در آیۀ 

۳۰ سورۀ انبیا آمده است:
مواِت و االرِض کَانَتا َرتقاً  »اََولَم یَر الَّذیَن کََفروا اَنَّ السَّ

فََفتَقنُهام و َجَعلنا ِمن املاِء کُلَّ شیٍء َحی اَفَا یُؤِمنون«
آیا کســانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسامن ها و 
زمین هر دو به هم پیوسته بودند و ما آن دو را از هم 
جدا ساختیم، و هر چیز زنده ای را از آب پدید آوردیم؟ آیا 

ایامن منی آورند)انبیا:۳۰(.
در برخی از آیات قرآن به رابطۀ آب و درخت اشاره 
شده است به صورتی که درختان بهشتی بر آب های جاری 

قرار گرفته اند. در سورۀ توبه آیۀ ۷۲ آمده است:
»وَعَد اللُّه الُْمْؤِمِنیَن َوالُْمْؤِمَناِت َجنَّــاٍت تَْجِری ِمن 
تَْحِتَها الَنَْهاُر َخالِِدیَن ِفیَها َوَمَســاکَن طَیبَة ِفی َجنَّاِت َعْدٍن 

َن اللِّه أَکرَبُ َذلِک ُهَو الَْفْوُز الَْعِظیُم« َو رِْضَواٌن مِّ
خداوند به مردان و زنان باایــامن باغ هایی وعده 
داده اســت که از زیر}درختان{آن نهرها جاری است 
در آن جاودانــه خواهند بود و ]نیز[ رساهایی پاکیزه 
در بهشــت های جاودان ]به آنان وعده داده است[ و 
خشنودی خداوند بزرگ تر است، این است هامن کامیابی 

بزرگ)توبه:۷۲(.
از آنچه تاکنون مطرح شــد می توان گفت در قرآن 
کریم رابطۀ درخت حیات بخش، آب حیات و آتش و نور 
مقــّدس با یکدیگر مطرح شــده و خداوند از این منادها 
برای توصیف بهشــت و نعمت هــای فراوان آن بهره برده 
اســت. درخت که مایۀ حیات است و بهشتیان همه نوع 
میوه ای از آن می خورند میوه هایی که هرگز متام شدنی 
نیست)اشــاره به حیات بخشی درخت(، در مرکز بهشت 
بر نهرهای جاری قرار دارد و نور خداوند بســان قندیلی 
از شاخۀ زیتون آویخته است و اخگر در قلب درخت 
قرار دارد و وحی به موسی )علیه الّسام( از طریق درخت 
می رسد و آب منشا همۀ موجودات است. این اشارات 
نشان می دهد این منادها با مقولۀ نیایش و پرستش مرتبط 
هستند و در فرهنگ اسامی از تقّدس ویژه ای برخوردارند 

زیرا نیروهای دخیل در آفرینش پروردگارند.

۳- بررسی منادهای درخت زندگی، آب حیات و قندیل 
مناد نور مقّدس در محراب زّرین فام آستان قدس رضوی 

یکی از سه محراب کاشی زّرین فام موجود در 
موزه های آستان قدس رضوی، با نام محراب پیش رو است 
کــه تاریخ آن به ۶۱۲ ه .ق برمی گردد و طبق کتیبۀ آن به 

دستور عزیزبن آدم و توّســط خانوادۀ محّمد بن طاهر 
در کاشــان ساخته شده است. این اثر ارزشمند منقوش به 
نقوش برجســتۀ اسلیمی و ختایی و کتیبه های برجسته به 
خط ثلث و به رنگ الجورد اســت که آیاتی از سوره های 
مائــده، آل عمران، االرساء، املؤمنون، بقره و فاتحة الکتاب 
بر روی آن کتیبه شده است. تزیینات محراب دارای 
برجســتگی است که در آن گل های اســلیمی و ختایی و 
رنگ های طایی و قهوه ای به کار رفته اســت )گنجینۀ 
نفایس رضوی، ۹۲:۱۳۸۷(. در بدنۀ محراب شش ستون به 
کار رفته که باال یا پایین هر ستون سبویی قرار دارد و در 
مرکز محراب که قلب محراب است، قندیلی آویخته است. 
دور تــا دور محراب، خطوط کوفی و ثلث، آیات الهی را 
به تصویر کشیده اند که همگی با آرایه های گیاهی تزیین 
شــده اند. در تصویر۱ قندیل آویخته در قلب محراب و 
هشــت ســبو در با ال و پایین هر ستون دیده می شود. به 
نظر تیتوس بورکهارت قندیل یادآور مشکوة است که قرآن 

از آن بدین بیان یاد می کند:
ــاَمَواِت َواْلَْرِض َمثَُل نُورِِه کِمْشکاة ِفیَها  »اللَُّه نُوُر السَّ
ی  ِمْصبَاٌح الِْمْصبَاُح ِفی ُزَجاَجة الزَُّجاَجة کأَنََّها کوْکٌب ُدرِّ
بَاَرکة َزیتُونَة الَّ رَشِْقیة َواَل َغْرِبیة« ) نور:  یوقَُد ِمن َشــَجرَة مُّ

)۳۵
 در واقع محراب به علّت انعکاس کام خداوند در 
مناز، رمز حضور پروردگار محســوب می شود و به همین 
جهت رمزپردازی قندیل یا مشــکوة و مصباح ، منحرصاً 
فرعی و یا به عبارتی دیگر عبادی است )بورکهارت، 

.)۱۴۹:۱۳۸۱
پرویز اسکندرپور در مقّدمۀ کتاب اســلیمی و 
نشان ها می نویسد: "باید تأکید کرد که نور در جهان بینی 
هرنمندان ایرانی نقش کیمیایی داشته است. ایرانیان از 
هرچه تاریکی و تیرگی نفرتی طبیعی داشته اند. پیروزی 
نور بر تاریکی از خصایص اصلی دین ایرانیان بوده اســت 
که خود جلوه های حق و نور است، و نیز در سورۀ نور 

آیۀ ۳۵، نور جلوۀ حق است."
وی معتقد است: "نور اّولین منزل بروز و ظهور 
اســت، یعنی پیش از آن که خلقتی از آن احد و واحد 
مشــاهده شود، نور پدید آمد و آنچه ما را به رویت آیات 
و نشانه های هستی راهنام شد، نور بود" )اسکندرپور، 

.)۱۳۸۳
مهرداد بهار ستون را مناد درخت می داند: پس در این 
محراب شش ستون مناد شش درخت هستند که ریشه بر 
ســبو -مناد آب - دارند و بر فراز آنها نیز سبویی است که 
آیات الهی به نشانۀ برکت بر آن نازل می شود)کاظم پور، 

۹۳:۱۳۸۹()تصویر ۱و۲( 
 مناد درخت در محــراب با آرایۀ دیگری نیز حضور 
یافته است. این آرایه نقش مایۀ ختایی است که زمینۀ 
آیات الهی را تزیین کرده اســت. بار دیگر در این محراب 

تصویر۱. قندیل در مرکز محراب زّرین فام آستان 

قدس رضوی و سبو در باال و پایین ستون های محراب

 تصویر۲. سبو در پایین ستون محراب زّرین فام آستان 

قدس رضوی



آرایۀ ختایی که مناد گیاهی- درختی است و مفهوم برکت 
و رشد را در قلب خود دارد، همراه با کام الهی ظاهر 

شده است )تصویر ۳(.

آرایۀ تزیینی دیگر، اسلیمی است که بارزترین ظهور 
آن در زیر قوس جناقی محراب اســت. تیتوس بورکهارت 
معتقد اســت، »اسلیمی در کنار تکرار با وزن و آهنگ 
بعضی کام های قرآنــی، تثبیت یافتگی ذهن بر موضوعی 
دلخواه را منحل می کند. در اســلیمی هرگونه استذکار 
صورتی فردی، به علّت تداوم بافتــی نامحدود منحل و 
مضمحل می شود. تکرار نقش مایه های واحد، حرکت 
شعله سان خطوط و برابری اشکال برجسته یا فرورفته 
از لحاظ تزیینی که به طور معکوس مشــابه یکدیگرند، آن 
تأثیر را قّوت و استحکام می بخشــند. روان، آن چنان که 
امواج تابناک و فروزان و برگ های لرزان از وزش باد را 
می نگرد، از متعلّقات درونیش، یعنی از اصنام شهوت و 
هــوی می رهد و با اهتزاز در خــود، درحالت ناِب بود و 

وجود مستغرق می شود.«)بورکهارت، ۱۴۶:۱۳۸۱(.
پرویز اسکندرپور در مقّدمۀ کتاب اسلیمی و نشان ها 
دربارۀ آرایه های ختایی و اسلیمی پیچان می نویسد: 
"در هرن اسامی، این نقوش درهم تنیده و پیچ درپیچ ، 
تصویری اســت از آن عامل فلکی و نیز کوچک شدۀ شکلی 
است از آن عامل بی انتها؛ هرنمند مسلامن آن عامل اکرب را در 
عامل اصغر صفحۀ خویش صورتی دیگر داد و به واسطۀ 
دوایری که نظام چرخشی فلکی را در قاعدۀ خود دارد، به 
زمین کشید و این حرکت مداوم آسامنی را در صورت های 
زمینی و در وســیع ترین دایره های محاط بر زمین، یعنی 
مرکز حیات انسانی تا خود زمین رسم کرد")اسکندر 

پور،۱۳۸۳(.
سپس خطوط اسلیمی و ختایی در عامل هرن اسامی را 
مناد حرکتی از خداوند به سوی روح آدمی و عروج روح به 

خداوند می داند)هامن(.
از نظر بورکهــارت در کتابت متون مقّدس، حروف به 
آسانی با اسلیمی و خصوصاً با نقشامیۀ نباتی که بدین 
گونه رمزگری آســیایی درخت جهان می گردد، ترکیب 

می شود. برگ های این درخت با سخنان کتاب مقّدس 
تطبیق می کنند) هامن ۱۵۱(.

آن چنان که مطرح شد بورکهارت هم معتقد است که 
آرایۀ گیاهی به شکل ختایی که پس زمینۀ آیات الهی در 
محراب را پر می کند، منادی از درخت زندگی و درخت 
کیهانی جهانی کهن اســت که در میان ملل مختلف مناد 

حیات و رویش است.
در این مقاله بر اســاس آنچه ازآیات قرآن مطرح شد، 
بر این نکته تأکید شده که محراب به دلیل کارکردش که 
محل نیایش پروردگار است با منادهای تزیینی همراه 
است که از نظر مفهوم منادین با مفهوم ستایش و نیایش و 
تداوم حیات هامهنگ هستند. این منادها، درخت زندگی 
با نشانۀ تصویری ختایی، آب حیات با نشــانۀ تصویری 
سبو و نور مقّدس با نشانۀ تصویری قندیل است که در 
کنار خطوط بی انتهای اســلیمی و آیات الهی، مجموعه ای 
قدسی را برای ارتباط منازگزار با پروردگار تشکیل می دهد. 
این مجموعه به شــکلی وحدت آمیز در محراب زّرین فام 

آستان قدس رضوی به زیبایی مشهود است. 
بورکهارت معتقد اســت خطوطی که در محراب ها 
برای خوشنویسی آیات الهی به کار می رود از دو وجه 
عمودی و افقی برخوردارند. "جنبۀ اّول به حروف وقار 
و حشمتی مذهبی می بخشــد و جنبۀ دوم، موجب 
می شــود که آن حروف در کشــش یا جریانی متّصل، به 
هم بپیوندند. خطوط عمودی با ذات باقی موجودات 
مطابقت دارد )و عمودیت هر حرف مؤیّــد خصلت 
پایدار و ماندگار آن اســت( حال آنکه خطوط افقی، نظیر 
پــود، بیانگر صیرورت یا مبیّن مادۀ پیوند دهندۀ اشــیا به 

یکدیگر است" )بورکهارت،۱۳۸۱: ۱۵۱(.
 به نظر وی "افریزهای کتیبه نویسی دور محراب، هم 
به جهت معنی و هم به لحاظ وزن و شــکل مذهبی شان، 
برای مؤمن یادآور شــِط با شکوه و قدرمتند کام قرآنی 

است" )هامن(.
درمحراب زّرین فام آستان قدس رضوی، آیات الهی 
به خط ثلث نگاشته شده که وجه عمودی خطوط از 
نظر برصی غالب و حایز اهّمیت است و آن چنان که 
بورکهارت معتقد اســت عمودیت این خطوط مؤیّد 

پایداری و ماندگاری کام خداست.
در محراب زّرین فام آستان قدس رضوی آنچه بسیار 
حایز اهّمیت است، ترکیب وحدت آمیز و پیوسته و 
هامهنگ نقش مایه های منادین در کنار یکدیگر است. 
نقش مایه هایی که هر یک ظاهری بی انتها دارند. 
نقش های ختایی بی انتها که به صورت ساقه های پیچان 
البه الی خطوط مقّدس می چرخند. نقش مایۀ اسلیمی 
پیچان در قوس باالیی محراب،آیات الهی که به شکل پنج 
نوار کتیبه گون در اندازه های بزرگ تا کوچک به ســمت 
مرکز محراب تکرار می شوند و این تکرار مقّدس منادی 

تصویر ۳ کتیبۀ قرآنی به خط ثلث، 

بر آرایۀ گیاهی ختایی مناد حیات، 

محراب زّرین فام آستان قدس رضوی 



شــیعی است و با مفهوم پنج تن مقّدس هامهنگ است. 
شش ستون ایستا که با ده سبو مرتبط هســتند و مناد 
درخت زندگی و آب حیاتند که مرکز و نقطۀ ثقل آفرینش 
مادی هستند و یک قندیل که در قلب محراب محکم و 
استوار برای همیشه جاویدان گشته و مناد نور پروردگار 
در قلب مؤمن اســت. در اینجا فلسفۀ عرفان اسامی که 
وحدت در کرثت اســت به زیبایی به تصویر کشیده شده 
است . کرثت آرایه ها مناد کرثت موجودات است و وحدت 
ترکیبی این عنارص مناد وحدت وجود حول محور حق 
است. این ترکیب منادها در دو منونه محراب دیگر آستان 

قدس رضوی نیز دیده می شود.
در این محراب ترکیب منادهای جهانــی و منادهای 
اسامی و مناد شیعی دیده می شود: درخت با نقش مایۀ 
ســتون و آرایۀ ختایی، آب با مناد سبو و نور با نقش مایۀ 
قندیل که منادهای جهانی اند و آرایۀ اســلیمی و خطوط 
ثلث که منادهای اسامی هستند و تعداد تکرار کتیبه ها و 

دیگر نقش مایه ها که مناد شیعی هستند. 
جدول تطبیقی درخت، ســبو و نور درفرهنگ ایران 
باستان، آیات الهی و محراب زّرین فام آستان قدس رضوی:

زّرین  محراب 
فام رضوی
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سورۀ نجم آیات ۱۸-۷
سورۀ واقعه آیات ۲۷ – ۳۳
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۰ سورۀ توبه آیۀ ۷۲ 
سورۀ انبیا آیۀ ۳۰ 

اشاره به درخت بهشتی 
و نهرهــای جاری و خلقت 

همۀ موجودات از آب 
) آب حیات بخش(
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سورۀ یس آیۀ ۸۰
سورۀ قصص آیۀ ۳۰
سورۀ نور آیۀ ۳۵ 

اشاره به رابطۀ درخت و آتش 
و آتش در قالــب مناد قندیل 

نشانۀ نور پروردگار

ش
آت

سبو و کتیبه به خط ثلث در محراب 

زّرین فام آستان قدس رضوی معروف به 

محراب پیش رو

سبو و کتیبه به خط ثلث در 

محراب زّرین فام آستان قدس 

رضوی معروف به محراب 

پیش رو

یکی از سه محراب کاشی  زّرین فام آستان قدس رضوی



نتیجه گیری:
درخت زندگی و آب حیات منادهایی هستند که با 
مفهوم منشــا حیات و رسچشمۀ زندگی و برکت و باروری 
مرتبط است باورهای کهن ایرانی این دو عنرص مقّدس 
را در مکان های مقّدس به تصویر کشیده اند و درخت و 
آب های حیات بخش را مرکز جهان و منشا زندگی توصیف 
کرده اند. از طرفی رابطۀ آتش و نور با درخت در باور 
کهن ایرانی دیده می شــود. آیات قرآن رابطۀ درخت و 
نــور، درخت و آب حیات و آب به عنوان هســتۀ آفرینش 
موجودات را تأیید می کند. این حکمت عرفانی در هرن 
دورۀ اسامی و در محراب های دورۀ اسامی که منونه های 
زیبایی از آن در آســتان قدس رضوی وجود دارد، جاری 
است. در محراب زّرین فام آستان قدس رضوی رابطۀ 
شــگفت انگیز این منادها مطابق با فلسفه و حکمت الهی 
آن دیده می شود. درخت زندگی با آرایه های درختی و 
گیاهی ظاهر شده و به صورت نقش مایۀ ختایی زمینۀ 
آیات الهی را تزیین می کند. ستون های طرفین محراب نیز 
مناد درخت زندگی هستند. آب حیات با مناد سبو یا جام 
در پایین و باالی ســتون ها قرار دارند و در قلب محراب 
قندیل مناد نور پروردگار است. آرایه های اسلیمی با تکرار 
بی انتها، ابدیت را نشان می دهند و ترکیب آن در کنار 
کتیبه های قرآنی که پنج بار )مناد شیعی، عامت پنج تن 
مقّدس( تکرار می شوند، مناد وحدت در کرثت موجودات 
اســت. این وحدت حول محور الله در قلب محراب با 
مناد قندیل نشان داده شده است. در واقع در محراب 
زّرین فام آســتان قدس رضوی، آرایه های تزیینی محراب 
از نظر کارکرد این مکان که رهایی از خود و پیوســنت به 
رضباهنگ های نیایش موجودات برای رسیدن به پروردگار 
اســت هامهنگ است. درخت مناد حیات و زندگی، 
آب منشا آفرینش موجودات با مناد ســبو و نور مقّدس 
همگی در یک مکان مقّدس جمع شده اند تا در ظاهری 
وحدت آمیز، انسان را از عامل خاکی به عامل افاک بپیوندند.
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