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چکیده

هرن نگارگری صفویان که ماحصل نگارگری اسالمی است، به تدریج به 

معنویت و روحانیت و استفاده از خطوط نرم و عنارص صمیمی گرایش 

پیدا کرده و به کامل معنویت و ظرافت دست یافته است. این روحانیت 

خاص در نگاره های مذهبی صفویه ســندی بر یکپارچگی دین و دولت 

بود و ســلیقه و هرن آنها نیز در پیوند مستقیم با عنارصی قرار گرفت 

که ماهیت مذهبی داشــتند. در این دوره آموزه های فقهی شیعه که 

چشمگیرترین و حساس ترین مسایل مذهبی در تاریخ اسالم به شامر 

می روند، به نحو قابل توّجهی گسرتش یافتند و شیوه ها و متهیداتی 

منادین ابداع گشتند که نظرگاه شیعه نسبت به شخصیت های مقّدس در 

عرصۀ نگارگری را جلوه دهند.                                                

قدمگاه از جمله اماکن زیارتی و مقّدسی است که به دلیل حضور ولی 

خدا در آن محل ساخته شده و به عبارتی، محلّی است که اثر پایی 

از اولیای الهی در سنگ و جز آن پدیدار است. از آنجایی که ورود و 

حضور امام رضا)ع( در ایران از وقایع مهم تاریخ تشــیّع است، توسعۀ 

قدمگاه ها هامنند سایر زیارتگاه ها، جهت ترویج فرهنگ شیعی در دورۀ 

صفویه مورد توّجه ویژه ای قرار گرفت. نســخۀ »فالنامۀ تهامسبی« که 

با مضمون فال و پیشــگویی و به دستور شاه تهامسب اّول در قرن 10 

ه.ق تألیف شده دربردارندۀ نگاره هایی است که انعکاسی از رشایط 

اجتامعی و مذهبی آن دوره را منایان می سازد؛ مانند نگارۀ قدمگاه که به 

زیبایی، یکی از مضامین شــیعی را به تصویر کشیده است. این پژوهش 

بر اســاس اطاّلعات کتابخانه ای و با روش توصیفیـ  تحلیلی به بررسی 

عنارص برصی موجود در این نگاره می پردازد تا چگونگی ارتباط و تعامل 

آنها را با موضوع قدمگاه و نحوۀ انعکاس آن مورد مطالعه قرار دهد.                                                                             

بر اســاس مطالعات، نقش مایه های اصلی این نگاره از نظر مفهوم 

هامهنگ با مضمونی هســتند که به زیبایی به تصویر کشیده اند. نقش 

جای پاها در این نگاره مفهوم قدمگاه را به زیبایی به منایش گذاشــته 

است و ترسیم محراب و زائرین حاکی از قداست این مکان است و 

تشابه آرایه های تزیینی محراب و جای پاها پیوند آن دو را به اثبات 

می رساند.                                            
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مقّدمه
نگارگر موضوعات مذهبی همواره روایت کنندۀ ایامن 

و مذهب است و این رابطۀ عمیق در دوره های مختلف به 

شیوه های گوناگون انعکاس یافته است. در دوران اسالمی، 

هــرن و مذهب در ایران به صورتی نزدیک با هم مرتبط 

بودند؛ به ویژه در دوران ایلخانیان، تیموریان و صفویان، 

هرن با هامن سّنت درباری خویش که قبل از رواج اسالم 

مرسوم بود تحت حامیت حاکامن مسلامن واقع شد. 

با تحکیم قدرت تشــیّع و حامیت حاکامن از علامی 

شیعه، نوشنت رساالت و کتب اعتقادی و کالمی مذهب اثنی 

عرشی گســرتش یافت1 و بر این اساس نقش کلیدی علامی 
شیعه، امکان آماده سازی حضور فرهنگ تشیّع در دورۀ 
تیموری و اوج آن با پذیرش مردم و حاکمیت صفویه در 
تأکید بر جنبه های روحانی و معنوی مذهب شــیعه را 
هموار منودند. هرن نگارگری صفویان، اوج هرنهای اسالمی 
و غیراســالمی است که به کامل معنویت و ظرافت دست 
یافته است. این روحانیت خاص در نگاره های مذهبی 
صفویهـ  که سندی بر یکپارچگی دین و دولت بودـ  نتیجۀ 
وجود عنرص مذهب بود و سلیقه و هرن صفوی در پیوند 
مســتقیم با عنارصی قرار گرفت که طبیعــت و ماهیت 
مذهبی داشــتند. در این دوره آموزه های فقهی شیعه 
که در تاریخ مذهبی اســالم چشمگیرترین و حساس ترین 
مســایل مذهبی به شامر می رفتند، به نحو قابل توّجهی 
گسرتش می یابد. اوضاع و رشایط سیاسی و تاریخی و از 
همــه مهم تر عنارص منادین دینی، در نگاره های این دوره 
از وضوحی کامل برخوردار می شوند و رشایط اجتامعی 
و مذهبی خود را منعکــس می منایند. تالش حاکامن برای 
ترویج تشیّع و یکپارچگی ایران با حامیت از فّعالیت های 
فرهنگیـ  مذهبی و به موازات آن، افزایش گرایشات 
مذهبی مردم به مذهب به عنوان پایگاه قدرمتند اجتامعی 
مطرح گشت و این موضوع در دورۀ شاه تهامسب تشدید 
و تثبیت گردید و تحّولی اساسی در عنارصبرصی برای 
منایش جنبه های مقّدس تفّکرات شــیعی به وجود آمد که 
نقطۀ اوج آن در »فالنامۀ تهامسبی« قابل مشاهده است. 
به دلیل پیشــینۀ طوالنی نقالی و قّصه خوانی در ایران و 
توّجه حّکام این دوره به وقایع و حامســه های مذهبی و 
نفوذ آن در میان مردم، انواع شــیوه های بیان داستان های 
مذهبی رواج یافت. این پژوهش به بررســی نشانه ها و 
منادهایی که نگارگران صفوی برای منایش مضامین قدمگاه 
امام رضا)ع( اســتفاده کرده اند، می پردازد تا مشّخص شود 
که چگونه عواملی مانند ترکیب بندی، عنارصبرصی و 
ارتباط تصویری این نگاره در خدمت بیان موضوع مورد 

نظر واقع شده است.

 پیشینۀ پژوهش
در زمینۀ مســیر ســفر امام رضا)ع( به ایران تاکنون 
تحقیقات زیادی انجام گرفتــه که از آن جملــه به این 
موارد می توان اشاره منود: سعیدی زاده)1391( در مقالۀ 
»قدمگاه های منسوب به امام رضا)ع(« در نرشیۀ فقه 
و اصول، شــامرۀ 79 و80، عالوه بر معرّفی موقعیت 
جغرافیایی و تاریخی قدمگاه های منتسب به امام رضا)ع( 
و نحوۀ پراکندگی آنها در مناطق مختلف ایران، به صّحت 
و ســقم قدمگاه ها در مسیرهای احتاملی عبور امام از آن 
نقاط می پردازد. جلیلی در مقالۀ »رشح سفر امام رضا)ع( 
از مدینه به مرو« به تحقیق دربارۀ جغرافیای تاریخی، 
سیاسی و اجتامعی شهرهایی که حرضت رضا)ع( از آن 
جاها عبور کرده و یا توقّف داشته است، می پردازد و در 
ادامه بحران هایی را که در صورت عبور امام)ع( از آن 
مناطق امکان داشت رخ دهد مورد بررسی قرار می دهد. 
سید کباری )1376( در مقالۀ »هجرت امام رضا)ع( به 
ایران« در نرشیۀ فرهنگ کوثر، شــامرۀ 4، ضمن بررسی 
ابعاد مختلف امامت و ســیرۀ رفتاری امام رضا)ع( با 
خلفای هم دورۀ ایشان، هجرت امام رضا)ع( به ایران و 
محل های توقّف حرضت را مورد مطالعه قرار می دهد.                                                                                                                                   
با وجود اهّمیت سفر امام رضا)ع( به ایران در تاریخ 
اســالم و تشیّع، نگاره های محدودی وجود دارند که این 
موضوع را بازتاب داده اند و تاکنون پژوهش منحرصبه فردی 
در حیطۀ نگارگری در این خصوص انجام نگرفته است؛ 
به همین دلیل مطالعۀ نحوۀ انعکاس این مضمون در 
نگاره های مذهبی دوره های مختلف، رضورت می یابد.                                                            

روش پژوهش
اساس این پژوهش بر روش توصیفیـ  تحلیلی استوار 
و روش گردآوری اطاّلعات به صورت کتابخانه ای اســت 
که به بررسی ویژگی های عوامل برصی نگارۀ قدمگاه 
در نســخۀ خطّی فالنامه می پردازد تا میزان تأثیرپذیری 
نگارگری از مضامین شیعی مشّخص شود.                                                                                                                                          

نسخۀ فالنامۀ کتابخانۀ توپکاپی رسای استانبول     
نسخۀ فالنامه با درون مایۀ فال و پیشگویی و به 
دســتور شاه تهامسب اّول در قرن10ه.ق. تألیف شده 
است و در واقع این نسخه ترکیبی از نگاره ها و متون 
اســت که روبه روی یکدیگر قرار گرفته اند و متون آن به 
رشح و پیشگویی تصاویر مربوطه می پردازد.2 از آنجایی 
که این نسخه از جمله شاهکارهای نفیس پیرامون 
هرنشیعی است، روند شــکل گیری آن بر اساس مضامین 
قرآنی، وقایع مهم اسالم، تشیّع و داستان هایی از معجزات 
قرآن و کرامات امئۀ اطهار)ع( است؛ لذا نگارگران صفوی 
به دلیل اهّمیت ورود و حضور امام رضــا)ع( در ایران 



در مصّورســازی روایات منتسب به امام رضا)ع( بدین 
بخش از زندگانی امام توّجه بیشــرتی منوده اند که از 
آن جمله می توان به نگارۀ قدمگاه اشــاره منود. نسخۀ 
فالنامه که متعلّق به مکتب نگارگری قزوین اســت، به 
قطع رحلی بزرگ )59 ×45 ســانتی مرت( اســت که مالک 
دیلمی آن را به خط فارســی و به قلم نســتعلیق کتابت 
منوده است و احتامالً نگارگری برخی از تصاویر آن را 
آقامیرک و عبدالعزیز برعهده داشــته اند. از این نســخه 
28 مجلس نگارگری وجود دارد که به صورت پراکنده در 

مجموعه های مختلف نگهداری می شوند3. 

نگارۀ قدمگاه4 
موضوع نگاره در فضایی محراب گون، احتامالً با الهام 
از محراب زّرین فام حرم امام رضا)ع(، معروف به »محراب 
پیش رو« اجرا شده است5 و مدخلی زیبا برای ورود به 
نگاره را به منایش گذاشته است؛ زیرا نقوش ـ  به ویژه 
نقش طاق منای کوچک محــراب که نقش قندیلی آویخته 
به صورت نیم برجسته در میان نقوش گیاهی در بخش 
زیرین محراب پیش رو ترسیم شده است ـ و رنگ های 
کاربردی در آن با رنگ های درون نگاره هامهنگ است و 
فضای محراب6 را به مضمون اصلی نگارهـ  قدمگاهـ  پیوند 
می دهد )تصاویر 1و2 و3(.                                                                                                                       

)تصویر3( محراب پیش رو، حرم امام رضا)ع(، قرن 7ه.ق، منبع: )گنجینۀ 
نفایس آستان قدس رضوی(

آنچــه در ابتدا توّجه بینندۀ نگاره را به خود جلب 
می کند، نقش پاهاست که نشان دهندۀ حضور یکی از 
اولیای الهی در این مکان اســت که برای تأکید بر عظمت 
ولّی خدا به صورتی اغراق آمیز به منایش درآمده اند. احتامل 
دارد ترسیم آنها با الهام از قدمگاه تالجرد نیشابور انجام 
شده باشد، زیرا امام رضا)ع( در حین عبور از نیشابور به 

تصویر )1( نگارۀ قدمگاه، فالنامه، قرن10 ه.ق

)Farhad,2009: 371( :منبع  

)تصویر2( طاق منای کوچک محراب 
با نقش قندیلی )بخشی از تصویر 

محراب پیش رو(



زیارت بقعۀ امامزاده محمد، از نوادگان امام سجاد)ع( 
معروف به »امامزاده محروق« در تالجرد رفته اند)حاکم 
نیشــابوری، 1375 :211( و این مرقد رشیف مطمئناً یکی 
از قدمگاه های امام هشتم)ع( است که بر دیوار این حرم 
مقّدس، سنگی با اثر دو جای پا نصب شده است. این اثر 
پاها از سنگ قدمگاه کوچک تر هستند و به اعتقاد مردم، 
جای پای امام رضا)ع( است 7 ولی منای پاها در این نگاره 
حالتی منادین و مقّدس دارند و همچون نقوش موجود در 
محراب به دقّت با اســلیمی ها و ختایی ها نقش پردازی و 
زرافشانی شده اند8 )احتامالً هرنمند برای تأکید بر عظمت 
جایگاه قرآن ناطق در میان مردم، این عنرص شــامیلی و 
منادین از حضور امام را همچون قرآن ها با نقش مایه های 
تذهیب تزیین منوده است.( تصّور بر این است نقش پاها 
با پنج انگشــت مناد شیعی است که نشان دهندۀ اهّمیت 
امامت دوازده امام است 9 )تصاویر4 و5(.                                                                                            
متام سطح الجوردی شامیل پاها را اسلیمی های 
ماری طالیی با شاه عباسی ها و گل های پنج پر رنگارنگ 
آراســته اند 10 و گل ها و غنچه های ریز طالیی و سفید 
همچون نگین هایی زمینــۀ الجوردی را فراگرفته اند. با 
توّجه به اسلیمی و گل های درون محراب و تجلّی گاه امام 
ـ نقش پاها ـ به ظرافت و پیچیدگی نقوش کاربردی دورۀ 
صفوی می توان پی برد. رنگ اصلــی نقش مایه های این 
نگاره، زرد طالیی و الجوردی است ولی به دلیل کاربرد 
رنگ الجوردی در محراب کناری و مناد پاها، غلبۀ رنگی با 
این رنگ اســت و پس از رنگ طالیی، قرمز شنگرف جلوۀ 
خاصی به منود رنگ الجوردی داده است. 11) تصاویر6 و7(

بنابراین نشــانی از پیوند امام با محراب ـ محل 
درخشش پرتو الهی و دروازه ای به سوی بهشتـ  به زیبایی 
به تصویر کشــیده شده است؛ زیرا امام به عنوان قبلۀ عامل 
هستی با محراب، مناد کعبه ـ قبلۀ مسلامنان ـ ارتباط 
معناداری دارد. همچنان که بر اساس حدیثی از حرضت 
فاطمه)س( امام به مثابه کعبه است و مردم وظیفه دارند 
به ســوی وی بشتابند)مجلسی،1403ه ، ج 36 :353(. از 
مرکز ســقف محراب قندیلی طالیی رنگ آویزان است12 
و یک رحل با قرآن گشــوده و شمعدان و صندوقچه های 
نگهداری قرآن نیز در صحن محراب همچون ســایر اماکن 
مقّدس شیعیان مشاهده می شــود. ظاهراً ترسیم قرآن 
گشوده در اینجا منادی از حضور قرآن ناطق یعنی امام 
هشــتم)ع( است و ترسیم قندیل که جایگاه نور است نیز 
اشاره ای به آیۀ 35 سورۀ نور دارد که چهارده معصوم)ع( 
را انواری منشعب از نور الهی معرّفی می مناید که به دلیل 
والیت بر مردم در امتداد والیت پروردگار، برشیت را به 
رصاط مستقیم رهنمون می گردند.13 ترسیم درختچه هایی 
در محراب نیز می توانند منایی از بهشت را ارایه دهد14 
که با حضور امئه در هر جایی، آن مکان رسشار از خیر و 
برکتـ  گوشه ای از جّنتـ  می گردد و یا این که محراب 

دروازه ای از بهشت است.15 از این رو، تشابه عنارص برصی 
محراب اطراف نقش جای پاها )نقوش اســلیمی و ختایی 
و قندیل و غلبۀ رنگ های الجوردی و طالیی( با آرایه های 
تزیینــی محراب پیش روی حرم امام رضا)ع( احتامل الهام 
گرفنت نگارگر را از محراب حرم امام هشتم تأیید می مناید 
)تصاویر 8 و 9(.                                                                                                                           
در دو ســمت نقش پاها و درون محراب، دو نفر به 
قرینه در حال راز و نیاز و به نیــت زیارت در این مکان 
حضور یافته اند )همچون اکرث نگاره هــای فالنامه حالت 
قرینه کشیدن اجزای برصی در این تصویر نیز رعایت شده 
است.( خارج از محراب و در پایین نگاره چهار مرد و در 
طرفین آنها دو زن در پیش زمینۀ نگاره در حال عبادت 
ایســتاده اند و دست هایشان را در حین دعا بلند کرده اند. 
دو نفر نیز برای زیارت و ادای احرتام و نزدیکی بیشــرت به 
رب العاملین در حال سجده رفنت بر روی کاشی ها هستند. 
حاالت حّضار منایانگر این اســت که اینان کسانی هستند 
که درخواســت و حاجتی دارند16 که برای طلب شفاعت 
از امام به درگاه الهی برای رفع گرفتاری هایشــان به این 
مکان مقّدس روی آورده اند17 زیــرا والیت كلیه و مطلقۀ 
امئه)ع( هامن طور كه در سلســلۀ تكوین و ایجاد عامل متام 
اثر را دارد، در ناحیۀ صعود و وصول نیز رضورت می یابد.                                                              

نتیجه گیری:
نگارۀ قدمگاه به دلیل کاربــرد نقش مایه هایی که 
منایانگر حضور ولی خدا در این مکان هستند در کنار 
رنگ هایی پرتأللؤ همچون الجوردی، قرمــز و طالیی ـ 
بیشــرتین رنگ های کاربردی در دورۀ صفویه ـ و تزیینات 
هدفمند و منادین که موجب حرکت و پویایی چشم نوازی 
در آن شده اند، از شاهکارهای نســخۀ فالنامه محسوب 
می گــردد که از حیث بیانی جلوه هایی از مضامین رضوی 
را بــه بهرتین وجه انعکاس می دهد. از آنجایی که محراب 
منادی از کعبه و نقش جای پاها منودی از امام به عنوان 
قبلۀ عامل هستی است، کاربرد آرایه های تزیینی مشابه در 
آنها پیوند معناداری میان آن دو را به منایش می گذارد. 
همچنین هرنمند با ترسیم محراب پیش روی حرم امام 
هشتم شیعیان در این نگاره، احتامل انتساب این قدمگاه 
به امام رضا)ع( را قّوت بخشیده است و منایش حّضاری 
در حال دعا و عبادت نیز قداست این مکان را تأکید 
می مناید. در واقع رعایت منایش سلسله مراتب وجود در 
این تصویر به زیبایی مفهوم توّسل را به تصویر کشیده 
اســت. بدیــن ترتیب که محراب مناد خانۀ خدا در باال و 
نقــش جای پاها به عنوان منودی از حضور امام در میان 
و وجود زائرین در حال دعا در پایین نگاره، واســطۀ فیض 
ربوبی بودن امامان معصوم)ع( بــه عاملیان را به منایش 
گذاشــته و هامهنگ با کارکرد قدمگاه بــه عنوان مکان 

 )تصویر4( تصویر اثر جای پاهای امام رضا)ع(
قدمگاه امامزاده محروق در تالجرد

)تصویر5( بخشی از تصویر )1( 

)تصویر7( بخشی از تصویر )3(

)تصویر6( بخشی از تصویر )1(

)تصویر8( بخشی از تصویر )1(

)تصویر 9( بخشی از تصویر )2( 



زیارتی است. همچنین از دالیل ایجاد تعادل مطلوب در 
نگارۀ قدمگاه تولید رنگ ســبز )رنگ آرامش بخش( ناشی 
از ترکیــب رنگ زرد )رنگ ظهور( و آبی )رنگ رحمت( 
است، زیرا رنگ سبز در چشم موجب لّذت و نشاط روح 

خستۀ انسان ها می شود.

پی نوشت
1. در قرن 7ه.ق. خواجه نصیرالّدین طوســیـ  نخستین شیعۀ 12 امامیـ  

با تحریر کتاب »تجریداالعتقاد«، مباحث کالمی مذهبش را با ادلۀ عقلی و 

نقلی به اثبات رساند و آشکارا پس از دورۀ غازان خان ایلخانی و همزمان 

با حکومت الجایتوـ  که به راهنامیی و پایمردی تاج الّدین اوجی و جامل 

الّدین مطّهر حلی در زمرۀ شــیعیان درآمدـ  نگارش کتاب های اعتقادی و 

کالمی شیعه افزایش یاف.                                                                                                                                            

 2. اگرچه قالب هرن متأثّر از قواعد زیبایی شناختی است، ولی محتوای 

آن از ارزش ها و اعتقادات موجود در جامعه نشأت می گیرد همچون منت 

فالنامه که توضیح کاملی دربارۀ مضمون نگاره ها ارایه منی دهد؛ زیرا نگارگر 

با محدودیت های مصّورسازی متون ادبی روبه رو نبوده است بلکه بر اساس 

تفّکرات شیعی حاکم در دورۀ صفویه به مضامین موردنظر پرداخته است.

3.  از نظر ساختاری منت فالنامۀ تهامسبی با دو بیت شعر آغاز می شود 

و سپس به توضیح نگاره در 9 سطر می پردازد. منت فالنامه را به امام 

صادق)ع( نسبت داده اند تا به دلیل این انتساب به آن حرضت مقبولیت 

این عمل را بیشرت جلوه دهند وگرنه طرح این موضوع محل تردید است. 

نکتۀ قابل تأّمل این است که متایز اصلی فالنامۀ تهامسبی با آثار باشکوه 

دوران اّولیۀ هرنپروری شــاه طهامسب در نوع مضامین این نسخه است 

و از نظر زیبایی شناسی نیز نگاره های این نسخه با آنها تفاوت دارد و از 

جلوه های فاخر آن آثار از جمله ســاخت و پرداخت های ماهرانه و فنی 

کاسته شده است و به جای فضای باشکوه و تأویلی، رصاحت و سادگی در 

نگاره ها مشّخص است)مهدی زاده، 1392: 185(.

4. از اقداماتی که در دورۀ صفویه انجام شد بازســازی و احداث اماکن 

متربّکه ای مانند قدمگاه ها بود که احتامل می رفت که پیامرب یا امام)ع( 

یا ولی خدا در آن محل حضور داشــته است. در ایران تعداد کثیری از این 

قدمگاه ها منســوب به امام رضا)ع( هستند که قدمت اکرث آنها به دورۀ 

صفویه برمی گردد. در نیشابور نیز قدمگاه های متعّددی منسوب به امام 

هشتم وجود دارد که دلیل شهرت قدمگاه های این منطقه روایت »حدیث 

سلسله الذهب« توّســط حرضت در این مکان است. مانند: قدمگاه های 

روستای مویدیه، محله فز، تالجرد، مربعه، رباط سعد، اسپریس. 

5. این محراب با کاشی های زّرین فام معروف به »محراب پیش رو« در موزۀ 

آستان قدس رضوی نگهداری می شود. این شاهکار هرنی به فرمان عزیز بن 

آدم و با همکاری »ابوزید نقاش« توّسط خانوادۀ محمدبن طاهر کاشانی در 

سال612 ه.ق. ساخته شده است و مزیّن به کتیبه هایی به صورت برجسته 

و به خط ثلث و نسخ و کوفی هستند که آیاتی از قرآن و حدیثی از حرضت 

علی)ع( به منایش گذاشته اند و ستون ها و هالل هایی به رنگ آبی فیروزه ای 

پیرامون این كتیبه ها را پوشانده اند. تزیینات محراب دارای برجستگی است 

که در آن گل های اسلیمی و ختایی و رنگ های الجوردی، طالیی و قهوه ای 

جلوه منایی می کند)گنجینۀ نفایس رضوی(. در بدنۀ محراب شش ستون به 

کار رفته که در باال و پایین هر یک از آنها سبویی قرار دارد و در مرکز آن 

قندیلی آویخته اســت که همگی با آرایه های گیاهی آراسته شده اند. این 

محراب درخشــندگی و جلوۀ زّرینی دارد كه در نگاه اّول همۀ نقوش و 

خطوط را تحت الشعاع قرار می دهد.

 6 . محراب از عنارص اصلی معامری اسالمی در مساجد و مقابر است که 

به واسطۀ شناسایی جهت قبله شکل گرفته است و به منادی از کعبه به 

عنوان خانۀ خدا و تجلّی گاه وحدت مسلمین بدل گشته است. هیلن براند 

محراب را نقطۀ مترکز طبیعی منادگرایی مذهبی در معامری مسجد می داند 

و معتقد است اگرچه محراب از لحاظ نظری و فنی، نوعی یادآورد برصی 

برای مکان دیوار قبله بوده است ولی عقیدۀ عمومی با این امر رسسختانه 

مخالفت می کرد و محراب را دارای ویژگی های محلی برای درخشــش 

پرتو الهی و دروازه ای به سوی بهشت می دانست. چیزی که این عقاید را 

می پروارند شکل قدسی محراب و قرارگیری چراغ مسجد در مرکز آن نقش 

و در دور تا دور آن آیاتی از سورۀ نور بود که تداعی محراب پیامرب)ص( و 

حکومت ایشان را می مناید)هیلن براند، 1383 :54(.

7. این قدمگاه در ســال 1119ه.ق. در عرص شاه سلطان حسین صفوی 

بازسازی شده است و سلطان دو رشته قنات وقف آن کرده است)گرایلی، 

  .)341 :1357

8 اسلیمی: از نخستین هرنهای تزیینی اسالمی است که بر اثر تجلیات 

جاللی و تنزیهی حق برای مؤمنین همراه به طور مســتمر بی احســاس 

گناه تجربه شــده است )مددپور،1387: 332(. گرایش به درون و بیرون 

منحنی های اســلیمی که هر دو، سویی به جهت بی نهایت دارند منایشی 

از ســلوک جاودانه در هرن است )اسکندرپورخرمی،1383: 47(. از طریق 

نقوش اسلیمی و هندسی نوعی آگاهی نسبت به ارتباط میان فضای خالی 

و حضور الهی در هرن اســالمی حاصل می آید که با نگرش معنوی نسبت 

»فقر« ارتباط نزدیکی دارد )محمد/38(. فضای خالی رمز امر قدســی و 

دروازه ای است که از طریق آن حضور الهی به نظام مادی که محیط بر 

انسان در سفر زمینی او است داخل می شود. بدین سان، فضای خالی اثر 

محدودکنندۀ فضای کیهانی بر انســان را حذف می کند، زیرا هر وقت و 

هرجا حجاب ماده برداشته می شود، نور الهی به درون می تابد )نرص،1389 

:201(. بنابراین متامی فلسفه آرابسک ها و نقوش به هم پیچیده، مبتنی بر 

اندیشۀ مرکز همه جا حارضی است که در میان آفرینشی بی پایان خودمنایی 

می کند )میشون،1380: 71(.  

9. تصّور بر این است این نقش با الهام از نگارۀ خیرب، دست فاتح علی)ع( 

به منایش در آمده باشــد زیرا این فتح مهم ترین پیروزی مسلامنان بود که 

جانشینی علی)ع( را قطعی منود و همچنین این مناد نشان دهندۀ اهّمیت 

امامت دوازده امام است. همچنین این منادی از پنج تن آل عبا )ع( است 

 .)Farhad , 2009 :123(

10. هامهنگی و توافق رنگ آبی )الجوردی( با نقوش دورانی اسلیمیـ  که 

اساس زیبایی شناسی هرن اسالمی هستندـ  مناد روح و روان و دارای عمق و 

فضای معنوی است. احتامل دارد از دالیل زیبایی چشم نواز نگاره قدمگاه، 

تناسب نقوش اسلیمی با رنگ آبی باشد.                                                                                     

11. بنابراین دستیابی به تکامل وافی با به کارگیری سه رنگ اصلی آبی، قرمز 

و زرد در نگاره های دورۀ صفویه مشهود است. زیرا گرمی رنگ طالیی در 

حدی نیست که رسدی آبی را تعدیل کند ولی با افزایش کاربرد طیف رنگ 

قرمز در زمینۀ آنها به سمت گرمای بیشرت گرایش می یابند و حس تعادل و 

شادی را به بیننده القا می منایند.               

12. نور و روشنایی تجلّی هستی، حقیقت و منشأ حیات است به همین 



دلیل یکی از اســامء الهی »نور« است. »نور« یعنى چیزى كه هم خودش 

روشن است و هم سبب روشنایى اشــیاى دیگر مى  گردد. ابزار و وسایل 

روشنایی از جمله اشیایی هستند که با نور در ارتباط بوده و به منظور 

برطرف کردن نیازهای مادی و معنوی برش ساخته شده اند مانند قندیل ها 

که به دلیل کاربرد در اماکن متربّکه و مساجد در میان سایر وسایل 

روشنایی از اهّمیت باالیی برخوردار بوده اند. قندیل ها را با نقوش اسلیمی 

و کتیبه های خطی از آیۀ 35 سورۀ نور، دعای »نادعلی« و اسامی چهارده 

معصوم)ع( و نقوش شمسه ای تزیین می منودند. 

13. آیۀ 35 ســورۀ نور با یک بحث توحیدی آغاز و در ادامه به »والیت 

الله« شاخه ای از توحید می پردازد و در قالب معرّفی مثل های نور خدا 

) اولیاء الله)ع(( که عهده دار هدایت اویند و والیت الهی را در مسیر 

هدایت به سوی نور به کار می گیرند توضیح می دهد. بر این اساس مؤمنین 

به واسطۀ اعامل  صالحۀ خود به  نوری  از پروردگارشان  هدایت  می شوند كه  

نتیجه اش  معرفت  خداوند سبحانه  است و آن  نور آنان را به  بهرتین  جزا و 

فضل  از خدای  تعالی  سلوك  می دهد. قرآن کریم این امر هدایت را در آغاز 

برای خدای رحامن می داند و درصدد معرّفی مثل های نور خدای رحامنـ  

چهارده معصوم)ع(ـ  که هادیان اّمت اسالمی به سوی نور هستند،  است. 

خداوند مقام والیت را به رسول)ص( عنایت فرموده است تا با والیت الهی 

بتواند، اّمت ایامنی را از ظلمت ها برهاند و به نور امنیت برســاند. این 

مقام والیت و راهربی الهی به ســوی نور و امنیت پس از پیامرب اکرم)ص( 

به امیراملؤمنین)ع( و سپس به یکایک امامان معصوم)ع( منتقل شده 

است)عروسی حویزی،1382 ، ج5 :156(.

14. منادگرایی که جزو اصول و مبانی زیبایی شناسی هرن ایرانی در 

همۀ اعصار بوده است بعد از اسالم نیز به دلیل تعلیامت مذهبی و 

منع تصویرگری ناتورالیستی تداوم یافت. بنابراین برخی عنارص منادین 

)اســلیمی ها، دایره، درخت رسو و... ( و عنارص برصی به صورتی قراردادی 

در نگارگری ایرانی ظهور و تدام یافتند.

15. احتامالً نگارگر با توّجه به آیات 27-32 سورۀ واقعه به درخت سدره 

املنتهی در بهشت اشاره کرده است که اصحاب سعادت در زیر آن درخت 

می نشینند.                

16. در بعضی از دعاها صفات خداوند یا ذات او، وسیله ای برای تقرّب به 

پروردگار معرّفی شده است و از دیگر امور مسلّمی که در آیات قرآن و 

احادیث آمده توّسل به اولیای الهی است و بر اساس برخی روایات امامان 

معصوم)ع( خود را به عنوان »وسیله« معرّفی کرده اند)طباطبایی،1417ه ،ج 

                                                                                                                                                                       .)545 : 5

17 در »نهج البالغه « امیراملؤمنین)ع( می فرماید: »ما دست پروردگان 

پروردگارمان هستیم و مردم پس از این دست پروردگان ما هستند.« )نهج 

البالغه،ج 2: 32 (. مجلىس گوید: این گفتار مشتمل بر ارسار عجیبه اى است 

از غرایب شــان آنها كه عقول از ادراك آن عاجز است ولی معنى و مفاد 

گفتار امیراملؤمنین)ع( این می  شود كه: »هیچ برشى بر ما نعمتى ندارد 

بلكه فقط خداوند است كه بر ما نعمت ارزاىن داشته است. پس بین ما و 

خداوند هیچ واسطه اى نیست و مردم به متامی  و همگى دست پروردۀ ما 

هستند و بنابراین ما واسطه بین مردم و بین خدا هستیم« )مجلىس،1403ه، 

ج 8 : 536(.                                                                                                                
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