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چکیده:

تابلو فرش شجرۀ طیبه، یکی از آثار نفیس موزۀ آستان قدس رضوی است. این 

قالی ابریشمی هامن طور که از نامش روشن است، درختی پاک را به تصویر 

کشیده است که نام و اسامی چهارده معصوم، گل ها و اسامی پروردگار برگ های 

آن است. منت حارض سعی دارد به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی ساختار 

اثر و محتوای آن پرداخته و ارتباط ساختار و عنارص برصی اثر را با مفاهیم 

محتوایی آن بیان کند. تفسیر چگونگی تلفیق منادهای کهن ایرانی مانند درخت 

زندگی، سبو، گل آفتابگردان با مفاهیم و منادهای شیعی از اهداف این پژوهش 

است. مطالعۀ ویژگی های برصی اثر نشان می دهد که این اثر مجموعه ای از 

نشانه های تصویری و نوشتاری است که مفاهیم ضمنی آن از تعامل هامهنگ 

و همســوی میان نشانه های نوشتاری و تصویری القا شده است. نشانه های 

تصویری برگرفته از هرنهای کهن ایران )ســبو، درخت زندگی، قوس محراب، 

گل آفتابگردان( و نیز هرنهای ســّنتی ایران )شیوۀ ترکیب بندی، تقسیم سطوح، 

رنگ ها و...( اســت. مفاهیم منادین نشانه های تصویری با نشانه های نوشتاری 

هامهنگ اســت. برجسته ترین این نشانه ها سبو، مناد برکت و باوری است که 

مزیّن به سورۀ کوثر است. طرح درخت زندگی که منشا حیات و زندگی و مناد 

برکت اســت، مزیّن به نام حرضت فاطمۀ زهرا)س(، حرضت محّمد)ص( و امئه 

اطهار)ع( و نیز اسامی مقّدس پروردگار و نیز گل آفتابگردان که مناد نور است و 

مزیّن به اسامی چهارده معصوم)ع(. با بررسی آرای هانری کربن دربارۀ مبانی 

نظری هرن شیعی می توان چیدمان عنارص برصی و نوشتاری این اثر را مورد 

مطالعه قرار دارد. 

واژگان کلیدی: نشانۀ تصویری، فرش، شجرۀ طیبه و آستان قدس رضوی



مقّدمه:
تجزیه و تحلیل اثر هرنی یکی از راه های دریافت و 

انتقال آگاهی دربارۀ اثر هرنی اســت. در واقع تجزیه و 

تحلیل یک اثر، روشی است که در نهایت به فهم بهرت و 

کشــف مفاهیم پنهان در اثر می انجامد. این نوع پژوهش 

مبتنی بر مترکز بر عنارص برصی و چگونگی ارتباط آنها با 

یکدیگر و نیز تحلیل این روابط و عنارص بر اســاس مبانی 

نظری ویژه است. این نوع پژوهش اگر همراه با ارزیابی و 

داوری باشد در حوزۀ نقد هرنی قرار می گیرد. منت حارض 

ابتدا به توصیف یکی از آثار مجموعۀ آســتان قدس رضوی 

پرداخته، عنارص برصی و کیفیات برصی و نیز نوشــته ها 

و اجزای آن را توصیف کرده است. این اثر، تابلو فرش 

شجرۀ طیبه است که طرح و ساختار ویژه ای دارد. با تکیه 

بر نظریات نشانه شناسی و تأّمالت منادپردازانه می توان 

به شناســایی بهرت فرم های موجود در این اثر پرداخت و 

نیز مفاهیم و محتوای پنهان در پس نشــانه های تصویری 

را تفســیر کرد. مفاهیمی که می تواند منایندۀ تفّکر شیعی 

هرنمند و سواد برصی برگرفته از فرش های سّنتی ایران باشد؛ 

تلفیقی که به خوبی و به شکل خاّلق در این اثر ظهور یافته 

است، خواه به شکل خودآگاه و یا به شکل ناخودآگاه. آنچه 

مسلّم است هیچ اثر هرنی خلق منی شود که برگرفته از 

ذهنیات، باورها و تجربیات هرنمند نباشد. باالخص اثری این 

چنین که هدیه ای خالصانه برای حرم امام محبوب شیعیان 

ایران، حرضت علی بن موسی الرّضا)ع( باشد. تجزیه و تحلیل 

این اثر و مقایسۀ آن با آرای هانری کربن، نویسنده و متفّکر 

سّنت گرا، نکات ظریفی را دربارۀ موضوع، فرم و محتوای 

تابلو فرش شجرۀ طیبه آشکار خواهد کرد. 

۱-توصیف اثر:
فرش محرابی- درختی؛ جنس تار و پود و پرز آن از 

ابریشم است. ابعاد آن ۱۴۰× ۸۵ سانتی مرت است. در 

مجموع ۱۴رنگ در آن به کاررفته است. فرش حارض توّسط 

خانم سیده فریده موسوی بافته شده است)گنجینۀ نفایس 

رضوی ،۱۳۸۷،۹۸(. طرح اصلی این تابلو فرش درختی 

است که ریشه در گلدانی دارد مزیّن به سورۀ کوثر و بر 

شاخه های آن گل های آفتابگردان تصویر شده است که 

نــام امئۀ اطهار)ع( و حرضت محّمد)ص( بر روی این گل ها 

نوشته شده است. نام شجرۀ طیبه برگرفته از آیه ای از قرآن 

کریم اســت که در آن سخن پاک را به درختی پاک تشبیه 

کرده است: 

َب الله َمثاَل کَلَِمة طَیِّبَة کََشــَجرَة طَیِّبَة  اَلَم تََر کَیَف رَضَ

امء)ابراهیم ، ۲۴( اَصلُها ثاِبٌت و فَرُعها فی السَّ

آیا ندیدی که خدا چگونه مثل زده، سخنی پاک که 

مانند درختی پاک است که ریشه اش استوار و شاخه اش 

در آسامن است.

برگ های این درخت به تعداد سال های عمر رشیف 

پیامرب اکرم)ص( بوده، ۶۳ نام از نام های خداوند در درون 

آنها بافته شده است. ۱۴ گل آفتابگردان، نشان دهندۀ 

۱۴معصوم است و در میان برگ ها که اسامی پروردگار 

هستند قرار دارد) هامن(. در حاشیۀ دور محراب سه آیۀ 

معروف تبلیغ )مائده۶۷(، کامل دین )مائده۳( و تطهیر 

وجود دارد. این ســه آیه از جمله آیاتی هستند که علامی 

اهل شیعه و برخی علامی اهل ســّنت در باب امامت 

حرضت علی)ع( پس از پیامرب)ص( بیان می کنند)علم 

الکتاب،۱۳۸۷(. در دو طرف طاق محراب، دو روایت به نقل 

از امام محّمد باقر)ع( در باب عدالت نوشــته و بافته شده 

است با این مفهوم که عدالت شاخص ترین عنرص حکومت 

والیت اهل بیت علیهم الّســالم است. حاشیۀ این اثر مزیّن 

به شعر شاعر معروف معارص، استاد شهریار، دربارۀ عدالت 

حرضت علی)ع( بوده که در باالی محراب صلوات و سالم 

خاص حرضت زهرا)س( و اوالد او نقش شده است )گنجینۀ 

نفایس رضوی،۱۳۸۷، ۹۸(.

۲- تجزیه و تحلیل ساختاری اثر
حاشیۀ فرش شامل پنج قاب همراه با کتیبۀ نوشتاری در 

محور طولی و سه قاب کتیبه دار در محور عرضی است که 

به شــکل متقارن تکرار شده است. مهم ترین کتیبۀ موجود 

در میانۀ عرض باالیی فرش قرار دارد، جایی که نوک محراب 

بر آن تأکید و اشاره دارد. این قاب مزیّن به کتیبۀ »بسم 

الله الرحمن الرحیم« اســت. در مجموع، دیگر قاب های 

کتیبه دار حاشیۀ فرش، اشعار معروف شهریار در وصف 

حرضت علی)ع( را دربر گرفته اند. 

حاشیۀ بعدی حاشیۀ باریک است که از خطوط مورّب 

پیچان سورمه ای و رسخابی تشکیل شــده و قوس محراب 

را تشکیل می دهد. کتیبۀ بزرگ سفیدرنگی در میان این 

دو نوار حاشیۀ باریک قرار دارد که مزیّن به آیاتی از کالم 

خداوند است که » الیوم اکملت لکم دینکم« در رأس 

محراب قرار گرفته و نقطۀ تأکید ویژه ای است. این آیه 

نزدیک ترین نوشــته به کلمۀ »الله« در زیر رأس محراب 

است. 

اّما مهم ترین عنرص تصویری این قالی در زمینۀ آن دیده 

می شود. ساختار کلّی طرح متقارن است و قالی تقارن 

طولی مرکزی دارد؛ یعنی اگر خطی از میانۀ عرض قالی از 

باال به پایین رسم شود، طرح های زمینه در سمت چپ و 



راست بر هم منطبق می شوند. البته کتیبه های نوشتاری با 

یکدیگر متفاوتند. یک گلدان مرکزی بر این محور تقارن 

در پایین قالی قرار دارد و درختی از آن نشــأت می گیرد که 

چهار گل آفتابگردان در رأس آن قرار گرفته است. این چهار 

گل چهار سطح دایره ای و چهار نقطۀ تأکید را تشکیل داده 

اســت که گل آخر با برگ هایی به کلمۀ » یا نوٌر نور« مزیّن 

اســت و به عبارت »الله جل جالله« در زیر رأس محراب 

اشاره دارد.

جهت مســلّط این تابلو حرکت روبه باال را نشان 

می دهد )جهت رو به باال ایستایی و اشتیاق را القا 

می کند()استینســون،۱۳۹۰، ۱۱۴(. سطوح دایره ای گل های 

آفتابگردان نیز حرکت رو به باال را نشان می دهد.)تصویر۱( 

این جهت ها نیز در راستای جلب توّجه به کلمۀ الله است. 

نکتۀ جالب توّجه این اســت که گل های آفتابگردان که 

جهت چشم را به سمت کلمۀ »الله« هدایت می کنند، 

مزیّن به نام های مبارک امئه و اهل بیت)ع( هســتند و با 

مفهوم هدایت انسان به سوی خداوند که ویژگی امئه است 

هامهنگی صوری و معنایی دارد. ریز جهت هایی که توّسط 

برگ ها ایجاد شده نشانه هایی تصویری هستند که حرکت و 

جوشــش را در رستارس تابلو ایجاد کرده و خاصیتی پرکننده 

برای زمینۀ قالی ایجاد کرده اند. این ریزجهت ها با جهت های 

رو به باال و چرخش چشم به سمت باال هامهنگ هستند. 

در مجموع حرکت های رو به باال و حرکت موّرب در این 

قالی غالب است، هر چند حرکت های افقی نیز بسیار است 

اّما بیش تر این حرکت های افقی چشم را به محور طولی 

قالی سوق می دهد. حرکت های افقی قاب های حاشیۀ 

باالیی قالی مزیّن به »بسم الله الرحمن الرحیم« و اشعاری 

از شهریار است. در حاشیۀ پایینی قالی نیز دعای » اللهم 

اجعل محیای محیا محّمد و آل محّمد« دیده می شود و 

اشــعاری از شهریار که همگی می تواند با مفهوم خط افق 

که آرامش، سکون و اطمینان است )استینسون،۱۳۹۰،۱۱۴(، 

مرتبط باشد. »به نام خداوند بخشندۀ مهربان«، لحظه ای از 

آغازی با اطمینان به نیرویی عظیم است. »خداوندا زندگی 

و مــرگ را همراه با محّمد و آلش قرار بده« ، نیز دعایی با 

اطمینان و آرامش قلبی اســت و کتیبۀ » همه شب به این 

امیدم که نسیم صبحگاهی/ به پیام آشنایی بنوازد آشنا را« 

نیز امید و انتظار نیکی است که با مفهوم آرامش و اطمینان 

قلبی هامهنگ است و نیز کتیبۀ »ز نوای مرغ یاحق بشنو 

که در دل شب/ غم دل به دوست گفنت چه خوش است 

شهریارا« حکایت از شیرینی دعا و مناجات در برابر مقام 

بزرگ الهی دارد. دو کتیبۀ شعری موجود بر قاب های عرض 

باالیی قالی که دو سوی قاب »بسم الله الرحمن الرحیم« 

قرار گرفته اند، حکایت از معرفت و دل آگاهی شاعر نسبت 

بــه مقام بزرگ امام علی)ع( دارد که با مفهوم خط افق 

هامهنگ است. 

» به جز از علی که گوید به پرس که قاتل من چو اسیر 

توست اکنون به اسیر کن مدارا«

»نه خدا توامنش خواند نه برش توامنش گفت متحیّرم چه 

نامم شه ملک الفتی را« 

 در باالی قالی فراتر از قاب های کتیبه نیز سالم و صلوات 

بر محّمد)ص( و اهل بیتش و حرضت فاطمه زهرا)س( دیده 

می شود که نقطۀ نهایی این قالی است. سالم و درود نیز با 

مفهوم خط افق هامهنگ است. 

سنگین ترین وزن برصی در پایین قالی قرار دارد، جایی 

که گلدان مرکزی بر آن قرار گرفته است. نقطۀ تأکید، نقطۀ 

آغاز و منشــا شــکل گیری طرح در این قالی سبو یا گلدان 

است. 

۳- توصیف و تحلیل رنگ:
مجموعه رنگ های به کاررفته در این اثر، کرم استخوانی، 

سفید، قهوه ای بسیار روشن، قهوه ای تیره، خاکی، زرد اخرایی 

)اکر( ســبز تیره، مایه های سبز- سفید ، قرمز و سورمه ای 

است. کلیۀ رنگ های زمینۀ حاشیه و فرش، رنگ های روشن 

و رسد و تنها رنگ گرم تصویر، زرد اخرایی به کاررفته در 

گلدان و گل های آفتابگردان است که می تواند منادی از گرما 

و روشنایی نور باشد. رنگ قرمز و قهوه ای درجات بعدی 

رنگ گرم است. قوس محراب نیز تضاد و هم نشینی رنگ 

رسد و گرم را نشــان می دهد. به نظر می رسد میزان وسعت 

رنگ رسد و گرم متعادل است. 

۴-تفسیر اثر 
ارتبــاط منادها و نشــانه های تصویری هرن کهن ایران با 

نشانه های نوشتاری شیعی در تابلو فرش شجرۀ طیبه:

در تحلیل روابط نشانه های تصویری موجود در این قالی 

می توان دو نوع اساسی از نشــانه ها را در نظر گرفت: دستۀ 

اوّل نشانه های تصویری مانند گلدان، برگ سبز درخت مرکزی، 

گل های آفتابگردان و نیز شکل محراب اســت. دستۀ دوم 

نشانه های نوشتاری است که مجموعه ای از آیات قرآنی و اسامی 

پروردگار و ادعیه و احادیث و شعر فارسی را دربرمی گیرد. این 

نشانه های نوشتاری با خطوط نسخ و نستعلیق نگاشته شده اند 

و الیه ای اصلی و مفهوم ساز برای نشانه های تصویری هستند. 

آنچنان که روشن است این نوشته ها فلسفه و مبانی تفّکر شیعی 

را نشان می دهد که با توّجه به پر کردن فضای کّل اثر می تواند 

تصویر ۱ –ساختار تابلو فرش شجرۀ  طیبه 



منایندۀ تفّکری جهانی باشد. 

مهم ترین بخش تزیینی اثر که از نام آن نیز مشــّخص 

اســت، درخت یا شجره است. این درخت در مرکز طولی 

قالی قرار دارد و همۀ طرّاحی اثر را تحت تأثیر قرار داده 

است. اّما یک نکتۀ مهم در این اثر دیده می شود: درخت 

ریشه در گلدانی به رنگ زرد اخرایی با تزیینات قهوه ای تیره 

دارد. سبو مناد برکت و باروری اســت) پوپ،۱۳۸۷،۱۰۵۶( 

چنان که در متون کهن ایرانی آمده است بیش تر آن را برای 

نازل کردن باران به کار می برده اند) هامن(. ســبو و تنگ 

آب، مناد آب های کیهان اســت، مناد ایزد نیکوکار و مؤنث 

و مــادر کبیر که آب های زندگی و باروری را در همۀ جهان 

می پراکند) کوپر،۱۳۸۶،۹۲(. این عنرص تصویری همواره با 

درخت حیات یا درخت زندگی که مظهر نیروهای رشــد 

یابندۀ حیات و جوشش زندگی است، ارتباط دارد. در این 

قالی، سبو همراه با درختی است که گل های آن اسامی امئۀ 

اطهار)ع( اســت. این نشانه های تصویری که در هرن کهن 

ایران جزو مظاهر زندگی و حیات اســت و جزو نشانه ها 

و منادهای مؤنّث به حســاب می آید، مزیّن به نشــانه های 

نوشتاری است که جالب توّجه است. "انا اعطیناک الکوثر، 

فصل لربک وانحر، ان شانئک هواالبرت"، ما تو را )چشمۀ( 

کوثر دادیم، پس برای پروردگارت منازگــزار و قربانی کن، 

دشمنت خود بی تبار خواهدبود)تصویر۲(. 

نشانۀ نوشتاری، همراهی کلمۀ کوثر به معنای چشمه ای 

جوشــان در بهشت با سبو را نشان می دهد. شأن نزول این 

آیات را برای حضور مبارکۀ حرضت فاطمــۀ الزهرا)س( 

دانسته اند و مفهوم کلّی آیات هدیۀ کوثر به پیامرب است و 

دعوت به مناز و قربانی و تذکّر تباهی نهایی دشمنان است. 

همۀ این مفاهیم با مفهوم برکت هامهنگ است. پس یک 

عنــرص تصویری زنانه و مؤنّث با مفهوم باروری در فرهنگ 

کهن ایران که با مفهوم آب عجین است در این تصویر مزیّن 

به نام کوثر) آب( و مفهوم برکت است. چرا که َمثل فاطمۀ 

زهرا)س( هامنند چشمه ای است که همواره جوشان است 

و این مفهوم با شــجرۀ طیبه که آغاز آن فاطمۀ زهرا)س( و 

شاخه های آن ۱۲ امام از فرزندان اوست هامهنگ است. 

دو برگ از دهنۀ گلدان رسچشمه می گیرد کلمۀ "یا حق" بر 

آن نگاشــته شده است و در میان این دو برگ، نزدیک ترین 

نشانۀ تصویری، گل آفتابگردانی است که نشانۀ نوشتاری 

"فاطمه بنت رسول الله)س(" بر آن حک شده است. 

این گل منشــأ شاخه هایی است که گل هایی را در میان 

گرفته اند و نام گل ها اســامی امئۀ اطهار)ع( در اطراف و 

نام علی بن ابی طالب و محّمد رســول الله و حجةابن الحسن 

در محور مرکزی است که جهت آن اشاره به نام خدا دارد. 

گل ها هدایت گر چشم به نقطۀ اصلی تابلو یعنی کلمۀ الله 

است. 

نشانۀ منادین دیگر، گل آفتابگردان اســت. این گل 

مناد پرستش و شیدایی است؛ زیرا بنده وار تابع خورشید 

است)کوپر،۱۳۸۶،۱۸( از این رو از نشانه هایی است که با 

خورشید و نور ارتباط تنگاتنگی دارد. امئۀ اطهار)ع( از آنجا 

که تجلّیات الهی هســتند، با نشانه های تصویری مرتبط با 

نور و روشنی)گل آفتابگردان( همراهند. 

در این تابلو فرش، نزدیک ترین نشانۀ تصویری به سبو، 

گل آفتابگردانی است که مزیّن به نام حرضت زهرا)س( 

است. این گل تنها گل آفتابگردانی اســت که با اسامی 

پروردگار در سورۀ نور، احاطه شده است )نور فوق نـور، 

نور بعد کل، یا مقدرالنور، یا کبیرالنور( )تصویر ۲(. 

چند نکتۀ مهم دربارۀ نقش پردازی سبو و گل آفتابگردان 

و نشانه های نوشتاری موجود بر آن قابل تأمل است:

۱- نشــانۀ سبو و نام حرضت زهرا)س( در پایین صفحه 

ارجحیت این مناد تصویری و نشانۀ نوشتاری را به دیگر 

نشــانه ها نشان می دهد و می توان از آن با نام نشانه های 

تصویری بنیادین یا آغازین یاد کرد.

۲- تقّدم این نشانه های تصویری از نظر مفهوم، 

هامهنگ با تقّدم نشانه های نوشتاری بر آن نسبت به سایر 

نشانه هاست.

۳-این نشانۀ تصویری سنگین ترین سطح و نقطۀ جلب 

توّجه صفحه است.

۴- این نشانه های تصویری با اسامی نام خداوند ارتباط 

تنگاتنگی دارد؛ به ویژه گل آفتابگردان مزیّن به نام حرضت 

فاطمه زهرا)س( با آیاتی از نور احاطه شده است. 

۵- در این تصویر بعضی از اعداد مقّدس شــیعی نیز 

به چشم می خورد. عدد یک مناد یگانگی، وحدت و آغاز 

)سبو و تک درخت، عدد یک را تداعی می کنند( در میان 

اقوام باستانی عدد یک مناد وحدت نخستین، آغاز امور 

و آفریننــدۀ مجموع امکانات اســت)بهزادی، ۱۳۸۴،۳۹۱(. 

عدد ۵، نشــانۀ پنج تن مقّدس )گلربگ های اطراف گل های 

آفتابگردان عدد پنج را تداعی می کننــد( و عدد ۱۲ و ۱۴ 

)تعداد گل های آفتابگردان( نشانۀ چهاره معصوم و دوازده 

امام است.

برای تفسیر مفاهیم ضمنی این نوع ارتباط برصی 

نشانه ها می توان به مطالبی از هانری کربن اشاره کرد که 

به تفصیل در کتاب ارض ملکوت به آن پرداخته است. 

در این تصویر نام فاطمه زهرا آغاز حرکت درخت است 

تصویر ۲ سبو مزین به سوره ی کوثر و نام حرضت 

فاطمه زهرا همراه با یا مقدر النور، یا نور بعد کل نور، یا 

نور فوق کل نور 



و ســبو مزیّن به سورۀ کوثر، نزدیک ترین نشانۀ تصویری 

به نام فاطمه زهرا)س( اســت. به عبارت دیگر اّولین گل 

آفتابگردان مزیّن به نام حرضت زهرا)س( است. کربن، 

فاطمۀ زهرا)س( را بنیاد و آغــاز ارض مافوق ملکوت یاد 

کرده است:»فاطمه در هیأت الهوت، به منزلۀ ارض مافوق 

ملکوت که بنیاد و سنگ زیر بنای آن است و در زمین 

عــامل خاک به منزلۀ دخرت و روح پیغمــرب)ص( و به عنوان 

بخشــندۀ اصل و منشا به کســانی )است( که به نوبۀ خود 

نفس پیغمربند یعنی سلسلۀ دوازده امام. وی تجلّی الهی و 

والیت است. وی جمع النورین، برخوردگاه دو نور پیغمربی 

و نور والیت است. به واسطۀ اوست که خلقت از مبدأ امر 

بالطبع حکیامنه است و امامان صاحبان حکمتی هستند که 

به پیروان و شیعیان خود منتقل می کند؛ زیرا حکمت در 

نفس است«)کربن ،۱۳۸۷ ،۱۴۴(. در این منت، کربن، فاطمه 

زهرا)س( را جمع النورین، برخوردگاه نور والیت و پیغمربی 

می داند و از این جهت می توان دلیل احاطۀ نام فاطمه 

زهرا)س( را با اسامی و القاب خداوند در سورۀ نور بیان 

کرد. به نظر کربن "مقام فاطمه به درست برابر با صورت 

خورشید است، که خورشید بدون آن نه تابندگی دارد و نه 

حرارت. به همین ســبب است که به فاطمه، نامی منسوب 

به خورشید داده اند. فاطمه زهرا)س( فاطمۀ تابناک، فروزان. 

کلیۀ عوامل با این نور فاطمه)س( تشکیل شده است" )کربن، 

۱۳۸۷،۱۴۰(. کربن در جای دیگری مطلبی را نوشته است 

که می تواند  چرایی تقّدم نشانۀ تصویری و نوشتاری فاطمه 

زهرا)س( نسبت به امئه و حتّی پیامرب اکرم)ص( در این قالی 

را تبیین کند: "امئۀ اثنی عرش)ع( که وظیفۀ ارشــاد معنوی 

و والیت را پس از رســالت پیغمرب)حرضت محّمد)ص(( 

عهده دار شده اند، شخص پیغمرب)ص( و دخرتش فاطمه)س( 

که رسسلسله و اصل دودمان بوده اند، این هیأت چهارده 

معصوم، نه تنها از نظر ظهور عارضی، موقّت شــخص 

آنان در این دنیا، بلکه از جهت واقعیت وجودهای ازلی 

و ابدی و پیش از این عامل، نیز مورد تأّمل واقع شــده اند. 

ذات آنان اساســاً در زمرۀ تجلّیات الهی است. آنان اسام و 

صفات الهی اند«) هامن،۱۳۴( بنابراین، دوازده امام)ع( در 

ذات ربانــی خود با پیغمرب)ص( و فاطمه زهرا)س( هیأت 

چهارده معصوم را تشکیل می دهند )هامن(. موقع و مقام 

و نقــش حرضت فاطمه)س( در این هیأت، مفهومی برتر و 

مقّدم دارد) هامن، ۱۳۵(. بدون شخص فاطمه)ع( نه تجلّی 

امامت وجود خواهد داشت و نه والیت امام؛ زیرا هیأت 

این وجودهای نوری هامن مکان غیب الهی است. نور 

آنان به ذات، نور الهی اســت. لطافت آنها به آن نور امکان 

شفافیت می دهد، بی آنکه چیزی از آن را به عنوان خویشنت 

خویش آنان نگاه بدارد )کربن،۱۳۸۷،۱۳۹(.

هانری کربن مقام فاطمه زهرا)س( را مقّدم بر پیامربان 

می داند:

»مقام حرضت فاطمه)س( هامن مرتبت تجلّی آنان 

اســت، چراکه مرتبت وجودی او هامن مرتبت نفس است، 

در هر مرتبه از وجود و نیز مرتبت وجودی فاطمه، سوفیا، 

صورت دوم کلیت مدارج معرفت و حکمــت عالیه بدان 

درجه از متامیت است که مقام و تقّدم پیغامربان از نظر 

معرفت خدا، به آنان از حرضت فاطمه)س( منوط اســت. 

اینان که خود، در بین یکصد و بیست و چهار هزار نبی 

عالی مقام تر بودند، آنان که پیش از حرضت محّمد)ص( 

رســالت الهی یافتند تا کتاب آسامنی را ظاهر سازند. آنان 

خود هنوز هم از مقام حرضت فاطمه –سوفیا- فروترند. چرا 

که جمیع معارف آنان، وحی ها و قدرت های معجزات آنان 

از حرضت فاطمه)س( ناشی می شود؛ زیرا فاطمه – سوفیا- 

لوح محفوظ است.«)هامن،۱۴۱(.

نتیجه گیری:
ساختار کلّی تابلو فرش شجرۀ طیبه در مجموعۀ آستان 

قدس رضوی، تعامل هامهنگ و همسوی نشــانه های 

نوشتاری وتصویری موجود در قالی شجرۀ طیبه را نشان 

می دهد. این اثر مناینده ای از تفّکر و باورهای شیعی هرنمند 

همراه با ســواد برصی برگرفته از هرنهای کهن و هرن سّنتی 

ایرانی – اسالمی است. در اثر حارض نشانه ها و منادها 

حضوری فّعال و وحدتی ارگانیک را به منایش گذاشــته اند 

به شکلی که ترکیب فرم و نشانه ها هم سو و هامهنگ با 

مفاهیم ضمنی آنهاست. این همسویی در ترکیب و چیدمان 

گل ها، جهت روبه باالی درخت مرکــزی و حرکت برگ ها 

به خوبی مشاهده می شود که همگی جهت چشم را از 

نقطۀ پایینی اثر به نقطۀ باالی اثر که رأس محراب و کلمۀ 

الله است، هدایت می کند. در این اثر، نشانۀ تصویری سبو 

سنگین ترین وزن برصی را در پایین صفحه ایجاد کرده است 

و نقطۀ آغاز حرکت روبه باالی تصویر اســت. حرکتی که 

به نام الله، نام خداوند متعال منتهی می شــود. این نشــانه 

از نظر منادین در هرن کهن ایران مناد برکت اســت و با 

مفهوم باروری، فراوانی و حیات بخشی ارتباط تنگاتنگی 

دارد. همین مفهوم را در آیه ای که زینت بخش ســبو است 

می توان دریافت. سورۀ کوثر که شأن نزول آن را مفرسین 

تولّد حرضت فاطمه زهرا)س( دانســته اند و مفهوم کلّی آن 

هدیۀ کوثر به پیامرب و دعوت به منــاز و قربانی و تذکّر 

تباهی نهایی دشــمنان اســت. این سبو آغاز طرح است و 



آغاز روایتی تصویری و نوشتاری و منادین متأثّر از تفّکر 

شیعی که چشم را از پایین به باال سوق می دهد، به واسطۀ 

چیدمان شــکل ها، گل ها، شاخه ها، برگ ها و محراب، تفّکر 

انســان شیعه را با نام امئه اطهار)ص( به سمت خداوند 

هدایت می کند. نزدیک ترین نشانۀ نوشتاری به سبو و آغاز 

شاخ و برگ گرفنت طرح درختی شــجرۀ طیبه، طرح غالب 

اثر، نام حرضت فاطمه زهرا)س( است. این نشانۀ نوشتاری 

مقّدم بر نام حرضت رسول)ص( و علی بن ابی طالب و 

دیگر امئه است. نزدیکی آن به سبو واضح است. فاطمه 

زهرا)س( چون کوثر اســت، چشمه ای جوشان در بهشت و 

هدیۀ خداوند بر پیغمرب و مادر و رس آغاز والیت دوازده 

امام شــیعه. از این رو مناد برکت است و چشمه ای جوشان 

که از آن دشــمنان به تباهی کشیده خواهند شد )درختی 

که در این فرش با نام فاطمه آغاز شد، منتهی به نام قائم 

آل محّمد)ع( است که دوران ظهورش نابودی فساد و تباهی 

و دشمنی است به همین جهت تصویرگری شجرۀ طیبه 

هامهنگ با آیۀ آخر سورۀ کوثر است.(

نشأت گرفنت درختی که مزیّن به اسامی امئۀ اطهار)ع( 

است نیز با جایگاه معنوی و زمینی فاطمه زهرا)س( 

هامهنگ اســت. در این قالی برخی از اعداد مقّدس 

شیعی نیز به چشم می خورد. عدد یک مناد وحدت و 

یگانگی و آغاز )ســبو و تک درخت(، عدد ۵ نشانۀ پنج تن 

آل عبا)گلربگ هــا غالباً عدد پنج را تداعی می کنند( و عدد 

۱۲ و ۱۴ )تعداد گل های آفتابگردان( نشانۀ دوازده امام و 

چهارده معصوم است. متام عنارص، نشانه ها و منادها و حتّی 

شــیوۀ چیدمان و ترکیب بندی اثر مطابق با خاســتگاه های 

تفّکر و باور شیعی است. 
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پیش از تاریخ تا امروز. سیروس پرهام و گروه مرتجامن. چاپ اّول. تهران. 

انتشارات علمی و فرهنگی. 
- کربن، هرنی.)۱۳۸۷(. ارض ملکوت و کالبد انسان در روز رستاخیز از 
ایران مزدایی تا ایران شیعی. ترجمۀ ضیاء الدین دهشیری. چاپ چهارم. 

تهران. انتشارات طهوری. 
-کوپر، جی.سی.)۱۳۸۶(. فرهنگ مصّور منادهای سّنتی. ترجمۀ ملیحه 

کرباسیان. چاپ دوم. تهران. نرش نو. 
-گنجینۀ نفایس رضوی.)۱۳۸۷(، ویژه نامۀ اطاّلع رسانی سازمان کتابخانه ها 

و موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.
- علم الکتاب. )۱۳۸۷(. آیات مربوط به حرضت امیراملؤمنین)ع( در قرآن 
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