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[[چکیده
تذهیب بهعنوان شاخهای از هنراسالمی -که دربرگیرنده مفاهیم ماورایی در عین زیبایی و
کمال است  -کمتر بهصورت شاخههنری مستقل موردتوجه واقعشده و بیشتر در خدمت سایر
هنرهایاسالمی مطرح بودهاست .در عصرصفویه که حکمت وعرفان با دین آمیختهشد و مراکز
ش یافت ،تاثیرات این تفکرات بهواسطه رابطه سفارشدهندگان
بزرگ فکری و عرفانی گستر 
ع تصویرسازي در طول
و هنرمندان در این عرصه جلوه بیشتری یافت .يکي از مهمترين مناب 
ایندوره اشعارنظامی بود که از جذابیتهای آنها میتوان به ویژگیهای بیانی نظامی در تجسم
و توصیف مضامین عشق عرفانی و روحانی بهویژه در «خمسهنظامی» اشاره نمود که به دلیل
زیبایی و تخیل زائدالوصف آنها بسیار موردتوجه نگارگران قرار گرفتهبود .از نمونههای نفیس و
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منحصربهفرد خمسهنظامی می توان به نسخه موجود در کتابخانه شهیدمطهری اشارهنمود .این
پژوهش ارتباط و تعامل میان معانی عمیق نهفته در عناصربصری سرلوح آغازین این خمسه را
در تطبیق با معراجیههای ایننسخه براساس اطالعات کتابخانهای و با روشتوصیفی -تحلیلی
و با رویکر د تطبیقی مورد بررسی قرار میدهد .ازآنجاییکه هنراسالمی دارای گنجین ه عظیمی از
معانی عمیق عرفانی و حکمتالهی است که ریشه در بنیانهای ژرفتفکر معنوی و الهی دارد،
ی نظامی بیانگر آن است که شاعر در توصیف این واقعهعظیم دینی باتوجه به
مطالعه معراجیهها 
منابع سیره و تفسیر ،از مفاهیمنجومی جهت تشریح سیروسلوک عرفانی بهر ه بردهاست .لذا تنها
راه بررسی معنای آثار نظامی مطالعه زبان نمادین و رمزگونه میگردد .همچنانکه در این شاهکار
هنری نیز مراحل مختلف معراج پیامبر؟ص؟ در سهسطح از نقوش تذهیب به صورت مولفههای
ی دینی زبان نمادین برمیگزیند و مفاهیم
نمادین به نمایش درآمده است؛ زیرا هنر در تمدنها 
درونی خود را در قالبآن بیان میکند.
[[كليد واژه
معراج ،عرفان ،خمسه نظامی ،نماد ،تذهیب

 تصویر 1
سرلوح آغازین خمسه نظامی ،قرن  10ه.ق ،کتابخانه مدرسه عالی
سپهساالر (شهید مطهری)
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[[ .1مقدمه
هنراسالمی که هنری مرتبط با فرهنگ و جامعهاسالمی است ،جزییالینفک از باورهایدینی
شمرده میشود .در این هنر روحانی و معنوی که نگاهی ماورایی به جهان و دنیای مادی وجود
دارد ،هنرمنداسالمی با چنین عقیده و باوری به خلق اثر میپردازد .ازاینرو ،تعمق در جنبهدرونی
این هنر و زبان رمزگونه و لسانتمثیلی آن که حاوی بنیانهایی متافیزیکی و عرفانی میباشد،
ضرورتی انکارناپذیراست .براساس پژوهشها یکی از برجستهترین موضوعاتی که در حوزه
ی داشته و شاعران و نویسندگان بسیاری در آثارخویش توجهویژه بدان
ادب پارسی تاثیر فراوان 
داشتهاند ،معراج پیامبر؟ص؟ است تا جایی که موضوع مدح و معراج ایشان به عنوان یکی از
بخشهای اصلی ادبیات کالسیک به شمارآوردهاند .یکی از پیشروان معراجیهسرایی در
ادبفارسی نظامیگنجوی است که در تمام آثار خود ضمن ذکر تحمید و مناجات خداوند ،نعت
رسولاهلل؟ص؟ و وصف معراج ایشان را به زیبایی هرچه تمامتر التزام کرده و بدینگونه ذکر واقعه
معراج را سنتی برای مثنوی سرایان پساز خود قرار دادهاست .مطالعه معراجنامههای نظامی
نشان میدهد که این بخش از آثارنظامی عالوهبر اینکه به توصیف این واقعه بر اساس سیره و
تفسیر میپردازد ،از بسیاری جهات به تبیین مراحل سیروسلوک عرفا نیز شباهت دارد .اگرچه
معراجیههای نظامی از زیبایی هنری و شعری بینظیری برخوردارند ،ولیکن توصیف جزییات و
بخشهای تفصیلی آثار سیره و تفسیر در آنها نمود چندانی ندارد .همچنین نظامی به معلومات
و اصطالحات نجومی و علم االفال ک استناد کردهاست که در منابع مذکور وجود ندارد ،اما
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مطالبی شبیه به آن در معراجنامه ابنسینا دیده میشود( .نصراللهی ، 1385 ،ص  )363معراج
پیامبر؟ص؟ یکی از برجستهترین سفرهای عرفانی است که تقریبا در تمام ادوار فکری موردتوجه
هنرمندان واقع شدهاست و آثار متعددی در این زمینه خلق شدهاست .اهمیت این مضمون در
نگارگری ایرانی به حدی است که نمی توانیم تصویری مذهبی و ژرفتر از این در جهاناسالم
بیابیم( .ولش ،1375 ،ص )118
ی-تزیینی هنراسالمی که دربرگیرنده مفهومی
تذهیب نیز به عنوان شاخهای از هنر انتزاع 
ماورایی در عین زیبایی و کمال است از این امر مستثنی نبودهاست ،چنانچه نقوش تذهیب
علیرغم ریتم و توازن و تکرار ،هماهنگی الزم را بدون یکنواختی و ایستایی به همراه داشتهاند
و به مرور زمان معانی رمزی و سمبلیک به خود گرفته و یا شاخصه های قومی ،قبیلهای و یا
تفکر و باورهای خاصی را در خود پروارندهاند .بر این اساس ،عناصرتصویری معراج پيامبر؟ص؟
با تنوع بسيارکثيري عرضه شده که بيش از هر چيز مويد تاثيرگذاري افق فکري و فرهنگي هر
دورهاي و سبک غالب آن است .یکی از درخشانترین و بینظیرترین آثارهنری که به این مضمون
پرداخته است سرلوح آغازین خمسهنظامی موجود در کتابخانه مدرسه عالیسپهساالر است.
در این شاهکار هنری مراحل مختلف معراج پیامبر؟ص؟ در سهسطح از نقوش تذهیب به نمایش
درآمدهاست که این پژوهش ارتباط و تعامل میان معانی عمیق نهفته در عناصربصری سرلوح
آغازین خمسهنظامی موجود در مدرسه شهیدمطهری را با معراجیههای ایننسخه مورد بررسی
قرار میدهد.
 نگارگران از چه نمادهایی برای بیان واقعه معراج پیامبر؟ص؟ استفاده نمودهاند؟ چگونه عواملی مانند ترکیب بندی ،عناصربصری سرلوح آغازین خمسه نظامی در خدمتانتقال مفاهیم معراجیههای این نسخه قرار گرفتهاند؟
[[ .2پیشینه تحقیق
معراج پیامبر؟ص؟ به عنوان یکی از برجستهترین سفرهای عرفانی است که بسیار موردتوجه
محققین واقع شدهاست و مطالعات متعددی انجام گرفتهاست که از آن جمله میتوان این موارد
اشاره نمود .گرشاسبی و حسینی در سال ( )1389در مقاله «بررسی نماد براق در مکتبهای هرات
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و تبریز  »2به مطالعه نمونههایی از براق در نگارههای دو مکتب فوق پرداختهاند .نمایش براق -
حیوان ترکیبی اساطیری  -به واسطه تحقق تجربههای ماورایی انسان ،مفاهی م نمادین بسیاری را
در خود نهفته دارد .از اینرو ،در مکتب هرات گاه بهصورت زیبایی صرف و در مواقعی باشکوه
ترسیم شده ،ولیکن در مکتب تبریز  2شکوه و زیبایی همزمان در وجود آن به نمایش گذاشته
شدهاست .عالمبین در سال ( )1391در تحقیق «بررسی مفهوم عدد چهار و حجاب در نگاره
هفتادهزار پرده معراجنامه شاهرخی» به مطالعه تقسیم چهارگانه نگاره برای نشان دادن مفهوم
ن اسالمی صفات رذیله همان
حجابهای چهارگانه در اسالم پرداختهاست .در دیدگاه عرفا 
حجابهای چهارگانهاند که مانع از رسیدن انسان به حقیقت واقعی میشوند .تقسیم چهارتایی
نگاره مبین همین موانع چهارگانه درونی است .در پژوهش «نگاهی بر حکمت معنوی نگارگری
ایرانی :مطالعه موردی نگاره معراج پیامبر؟ص؟ نسخه خطی یوسف و زلیخا موجود در کتابخانه
مرکزی تبریز» متفکرآزاد و شایستهفر در سال ( )1392به راز و رمز حکمت هنر اسالمی و نگارگری
اسالمی  -ایرانی در قالب معراجنگاری میپردازد .باتوجه به عناصربصری و نمادین کاربردی در
این اثر و سایر آثار معراجنامهها در ادوار مختلف و بهویژه دوره تیموریان و حاکمیت جو تخیل
و بیان نمادین مفاهیم عمیق عرفانی مخاطب این آثار را به رمز و راز این واقعه عظیم و ماورایی
آ گاه میسازد و همچنین مهدیزاده و بلخاری در مقاله «بررسی مضامین و نمادهای شیعی در
نگاره معراج پیامبر؟ص؟ در نسخه فالنامه تهماسبی» در سال ( )1393ضمن مطالعه زمینههای
پیدایی این نگاره و ویژگیهای زیباییشناسی و عناصرنمادین آن به این نتیجه دست یافتهاند
که گرایشهای شیعی در آن دوره ،موجب تاکید بر امامت حضرت علی؟ع؟ به گونهای نمادین
در این نگاره گشته و آن را به اثری بیبدیل در مقایسه با سایر معراجنامه بدل کردهاست ،ولیکن
تاکنون مطالعهای درباره تاثیر این واقعه عظیم بر سرلوح ُمذهب نسخه خمسهنظامی موجود در
مدرسه عالی سپهساالر (شهیدمطهری) انجام نگرفتهاست.
[[ .3روش تحقیق
روش این پژوهش به شیوه توصیفی -تحلیلی و با رویکردتطبیقی است .گردآوری اطالعات
براساس مطالعات کتابخانهای و مشاهده آثار است.
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[[ .4تذهیب
ساختوپرداخت حاشیه قاب تصویر یا متن «تذهیب» در دیوان و کتب خطی ایرانی
خ خطی
سابقهای دیرینه دارد .در آثار برجسته اوج نگارگری ایران در دوره صفویه میتوان به نس 
متعددی اشاره نمود که دارای تذهیبهای فوق العادهای هستند که توسط هنرمندان ایرانی
خلق شدهاند .از ویژگیهای بارز هنر تذهیب ریتم ،توازن ،قرینگی ،تکرار ،درهم تنیدگی و
هماهنگی فرمها بدون یکنواختی و ایستایی است .نقوش تزیینی تذهیب به مرور زمان معانی
رمزی (سمبلیک) به خود گرفته و در مواردی شاخصه قومی ،قبیلهای و یا تفکر و باورهای خاصی
را در خود پروراندهاست.
اگرچه نقوش تزیینی در میان هنرهای تمامی مکاتب نقش تقریبا مهم و ارزندهای را ایفا
کردهاست ،ولیکن بیشاز همه در هنراسالمی جایگاه ویژهای یافتهاست ،چنانچه در این هنر
نوآور یها و خالقیتهای ارزشمند و جاودان این نقوش مشاهده میشود .نقوش تزیینی هنرهای
اسالمی عالوهبر زیبایی و تزیینگرایی از معنویت و روحانیت نیز برخوردار است و روح کلی آن
کامال از نقوش تزیینگرای محض متفاوت است( .شادقزوینی ،1383،ص  )6چنانچه با توجه و
نگاه طوالنی به هنر تذهیب دوره صفویه ظرافتهای نهان در پشت رنگها و نورها بیشتر نمایان
میگردد .به عقیده سوچک ،تذهیب در اواخر قرن  9و اوایل قرن  10ه.ق به کمال رسید چرا که
استفاده از طرحها ،نقشها و رنگهای مناسب و هماهنگی نگارهها با رنگ و ترکیب بندی
موزون و چشمنواز در این دوره به اوج پختگی رسید (سوچک ، 1380،ص  )34و بسیاری از این
نقوش عالوه بر تزیینیبودن حاوی مفاهیمی نمادینی هستند که در قالب نقوش زیبایی ارائه
شدهاند.
[[ .5نمادگرایی
رمز موجب جابجایی ذهن از مرتبۀ وجودی که از محقق است و به مرتبۀ وجودی که محتمل
است ،میشود 1و از این بابت ،تفاوت میان رمز و نشانه ،نظیر فرق بین تفسیر اهلظاهر و تفسیر
 .1رمز و نشـانه و نماد همه مربوط به عالم محسـوس هسـتند ،ولیکن جایگاه کاربردشـان متفاوت اسـت( .نشـانه) تمثیل ،حرکتی ّ
خطی و افقی
دارد یعنـی در یـک سـطح (عالـم معقـوالت ،مشـهودات ،محسوسـات حاضـر یـا غایـب) پیـش مـی رود ،حـال آنکـه رمـز ،موجـب یا وسـیلۀ انتقال یا
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اهلباطن و «اختالف یک عالم دوبعدی با یک عالم سهبعدی است .اهلظاهر در عالمی ّ
مسطح
ِ

اهل باطن در عالمی سیر میکنند که عمق و ارتفاع دارد( ».ستاری ،1376 ،ص
بسر میبرند و ِ
 )55رمز ،مناسبترین زبان برای بیان تجربهعرفانی یعنی پیوستن مشروط به مطلق و محدود به
ّ
ّ
معنویت و تصویر مابعدالطبیعه و عالم ماوراء است و محال
نامحدود و به طور کلی بیان هرگونه
است که بیان تجرب ه دینی از زبان رمزی مستغنی و بینیاز باشد( .همان  ،ص  )57از این رو ،نماد
همواره باید در مرتبهای فروتر از آن چیزی باشد که نمادین شده ،زیرا آنچه نمادینشده تمامی
مفاهیم طبیعتگرایانه نماد را از میان میبرد( .سرلو ،1389 ،ص )45
زبان هنراسالمی نیز زبان نمادین و رمزگونه است و این رموز و نمادها حامل معنایدرونی
و ذاتی این هنر بوده و تنها راه بررسی معنای هنراسالم و آثار هنری آن بررسی این نمادها و
سمبولهاست .در واقع میتوان گفت زبان نمادین ،زبانی است که هنر در تمدنهای دینی
برمیگزیند و مفاهی م درونی خود را در قالب آن بیان میکند« .نماد امری مبهم و گنگ یا حاصل

یک گرایش احساسی نیست ،بلکه نماد ،زبان و لسان روح است( ».بورکهارت ، 1386 ،ص )111
ازآنجاییکه عرفا و آموزههای آنان  -که به واقع سرچشمه هنراسالمی است  -باتوجه به دیدگاه
تنزیهی که نسبت به خداوند دارند ،پروردگاررا واجبالوجودی میدانند که علت همه چیز است
و باقی همه ممکنات هستند و هیچ امری خارج از سیطره خداوند وجود ندارد و در واقع همه عالم
و پدیدهها جلوهای از خود اوست .هنراسالمی نتیجه تجلی وحدت در ساحت کثرت و کثرت
در وحدت است و حقایق مثالی را در قالب نظام مادی که حواس انسان بیواسطه قادر به درک
آن نیست ،آشکار میکند ،بنابراین نردبانی است برای سفر روح از عرصه جهان دیدنی و شنیدنی
به عالم غیب؛ بنابراین هنر اسالم در بسیاری از نمودهای خود بیانگر این اصل وحدانیت است.
(بورکهارت،1365 ،ص )14
چنانچه در اسالم عرفا و صوفیه ،از عشق حق به خلق و عشق خلق به حق دم میزنند و
برای خالصی از ایذاء و آزار متشرعه ،آن گونه که خود بارها گفتهاند ،به باطن گرایی پناه بردند
صعـود ذهـن از مرتبـهای بـه مرتبـۀ دیگـر امـا ناشـناخته و غیبـی اسـت ...رمـز بـه معنـای وسـیع کلمـه ،تعر یف ّ
واقعیتـی انتزاعی یا احسـاس و ّ
تصو ری
غائـب بـرای حـواس ،بـه یـاری تصو یـر یـا شـیء اسـت( ...سـتاری،1376 ،ص  )7-6از ایـن رو ،زبـان رمـز (نمـاد) مناسـبتر ین زبـان بـرای بیـان
تجربـۀ عرفانـی یعنـی پیوسـتن مشـروط بـه مطلـق و محـدود بـه نامحـدود اسـت.
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و «باطنیت» طبیعتا مقتضی کارکرد زبانی رازآمیز ،رمزی و یا مستعار و مجازی است و صوفیه
نیز خواسته و دانسته ،برای ادای مقصود ،زبانی تمثیلی (و نیز رمزی) بکارگرفتند و بدینطریق
توانستند ،تجربه وحدت یا اتحاد با حق و عشق متقابل حق و خلق را ،با حفظ ظاهر شرع،
طایقالفعل بالفعل ،در پرده بیان کنند و این همان تجارب باطنی و مواجیدی است که با زبان
معمولی و یا زبان عقل برهانی بیانشدنی نیست ،بلکه زبان رمزی تنها زبان مناسب برای بیان
ت شهودی عارف
همین معانی است ،گرچه آن زبان نیز هرگز قادر نیست ژرفنگری و دریاف 
را به تمام و کمال برساند( .ستاری ،1376 ،ص « )60حقایق متعالی که قابلانتقال و القا به
هیچ طریق دیگری نیستند ،هنگامی که با سمبولها ،اگر بتوان گفت ،درمیآمیزند تا اندازهای
انتقالپذیر میشوند(».گنون ،2001 ،ص  )8رمز در تناظر میان ظواهر خارجی (اساطیر نجومی و
ستارگان) و سجایا و ملکاتباطنی (مانند اینکه شب با نفس و ماه متناظر است و  )...الزاما
وجهی عرفانی ندارد و با این همه موجب سیر ذهن از عالمی به عالم دیگر (برتر یا فروتر از آن)
میشود ،یعنی همان کنشی را داراست که خاص رمزهای عرفانی و دینی است ،بنابراین کار
ویژهاش «جادویی» است( .ستاری ،1376 ،ص )65
[[ .6معرفی سرلوح نسخه خمسهنظامی
از نسخههای نفیس و منحصربهفرد دوره صفویه می توان به نسخه خمسهنظامی موجود
ی سپهساالر (شهید مطهری) که توسط خواجه میرکشیرازی به سال
در کتابخانه مدرسه عال 
 3مجلس نگارگری و  6سرلوح
 956ه.ق کتابت شده ،اشاره نمود که صفحات مصور آن شامل 0
مذهب بدون امضاء میباشد .عالوه بر این صفحات ،میان سطرهای صفحات مقابل نگارهها و
سرلوحها به طرزی زیبا تذهیب و متن آنها طال کاری شدهاست .نوع ترکیببندی سرلوح مذهب
افتتاح خمسهنظامی که متعلق به مخزناالسرار میباشد از زیباترین نمونه های نسخ خطی
میباشد که متشکل از صفحه مزدوجی است که اشعار ابتدایی مخزناالسرار در  8مصرع در
شمسههای میانی آن به خط نستعلیق و به رنگ طالیی بر زمینهای الجوردی کتابت شدهاست.
این سرلوح دارای حاشیه بزرگ و اصلی است که سهطرف آن را دربرگرفتهاست و ضلع چهارم که
همخوان با عطف کتاب میباشد ،فاقد این حاشیه است .این حاشیهپهن الجوردی با نقوش
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اسلیمی و گل و بوته و ختایی (گل شاه عباسی) تزیین شدهاست .نقوش اسلیمی حرکتی نرم و
سیال دارند که نگاه ببینده را در سراسر سطح تزیین شده به حرکت و سکون وامیدارد و طرحهای
ختایی نیز مانند اسلیمی به تناسب فضا و طرحهای موجود روی سطح اثر هنری میچرخند و
هنرمند از اشکال واق در تزیینات اسلیمی استفاده کردهاست .سرهای بدون گردن و تنه انسانی
و حیوانی (شیر ،گوسفند ،اردک ،روباه) در پیچشها و یا محل برخورد ساقهها و یا انتهای آنها
ترسیم شدهاند.
درون جدول مذهب شمسهمیانی و دو ترنج تزیینی در باال و پایین آن و چهار لچکی  -با
نقوش گیاهی و حیوانی  -در اطراف جدول مشاهده میشود .درناهایی با رنگ خاکستری و
حرکاتی موزون بر فراز ابرها بر زمینه طالیی بر گرد شمسهمیانی در گردشاند .نقوش واق در اطراف
شمسهمرکزی ترسیم شدهاند و چهار نقش حیوانی در جهات جغرافیایی به نحوی قرار گرفتهاند
که بین آنها چهار سر انسانی بر زمینه آبی الجوردی جایگیرد و همچنین دو سر حیوانی در
ترنجهای تزیینی به تصویرکشیده شدهاند .البته این نوع طراحی در سرلوح افتتاح کتاب کنایه از
مضامین حکمی کتاب است .در این تذهیب ،نگارگران سعی کردهاند از عناصر بصریای بهره
ببرند که معانی را بهتر انتقال دهند .از این نظر نیز اثر بینظیری را با استفاده از عناصر تجسمی
خلق کردهاند که اسراری را نشان میدهد که در عرفان آن زمان متداول بودهاست و هنرمندان با
بهرهگیری از این مفاهیم ،ماوراییبودن موضوع تذهیب را تشدید و تاکید کردهاند.
[[ .7بررسی مفاهیم نقوش تزیینی موجود در سرلوح خمسهنظامی
نقوش تزیینی موجود در سرلوح این خمسهنظامی سیر نفس و سفر روحانی را از اسفلالسافلین
که عالم خاک است تا به اعلیعلیین که عالم پاک است به زبانی رمزی شرح دادهاست ،ولی
چون فهم آن رموز در خور فهم همگان نبودهاست ،لذا به شرح و تفسیر و توضیح آن رموز پرداخته
میشود:
 .7 .1مفاهیم نقوش حاشیهپهن سرلوح

به روایت نظامی ،پیامبر؟ص؟ در شب معراج از پایین ترین مراتب هستی به باالترین حدکونین
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و از آنجا به مرتبه قابقوسین و در نهایت به مرتبه دیدار خداوند نائل می شود .1اگرچه آن
حضرت؟ص؟ پیش از رفتن به معراج در مرتبه و مقامی است که شایستگی رفتن به معراجی با
آن کیفیت را دارد ،ولیکن معراج را اسبابی الزم است که بعضی از جانب ّ
حق است که عنایت
و جذبه میباشد و بعضی از جانب «عبد» است و آن شامل کمالانقطاع از خلق و توجه ّ
تام به
حضرت ّ
حق میگردد:
هم تو «فلک طرح» درانداختی سایه بر این کار برانداختی

2

(نعت چهارم /مخزن االسرار)
ازآنجاییکه انسان مرکبالقوی و مدنیالطبع است و در روز با خلق اختالط دارد و چنان
انقطاعی که وسیله و سبب عروج باشد ،در او رخ نمیدهد ،مگر اینکه از خلق عزلت داشتهباشد،
با این حال آدمی از تمام حجب بشری خالص نمیشود .ولیکن در شب موانع صوری مرتفع
میگردد ،اکثر این حاالت و مشاهدات ،در شب در کامالن بوجود میآید همچنان که «سبحان
الذی اسری» 3رخ داد .چون تعلقات جسمانی و کدورات طبیعی ،مانع عروج و وصول سالک
هستند؛ بنابراین باید از سرای طبع و هوا بیرون بیاید و از قیود هوا و هوس ،مجرد و از تعلقات
جسمانی و روحانی منقطع شود و در مشاهده جمال مطلق فانیگشته تا بقای حقمطلق متحقق
شود( .4الهیجی ،1371،ص )138
 .1در ایـن سـفر کـه سیروسـلوک مقیـد اسـت بـه جانـب مطلـق و ّ
معبـر بـه سـیرالیاهلل اسـت جـز از آدم کـه انسـان کامـل اسـت متصـور نیسـت .اگـر در
ّ
ایـن سـفر دل سـالک بـه صیقـل ذکـر و توجـه مصقـل و مصفـا گـردد ،انـوار الهـی در باطـن طاهـر او ظاهـر گـردد و بـه قـوت آن نـور و جذبـه ،از صفتـی کـه
موجـب تقیـد سـالک بـود ،عبـور نمایـد .از صفـات بشـری و حیوانـی و نباتـی و عنصـری درگـذرد و از هـر مرتبـه کـه عبـور می نماید سـالک را مکاشـفه
و حاالتـی حاصـل میشـود کـه عالمـات آن حـال ،صاحـب حـال میشناسـد و در ایـن حیـن سـالک میبینـد کـه در صحراهـا و در یاهـا و در هـوا بـه
جسـد مثالـی سـیران و طیـران مینمایـد و بـاز از صفـات فلکـی و ملکـی عبـور مینمایـد و  ...پـس از عبـور از هـر فلـک و در یافت مکاشـفات از کرسـی
و عـرش بـه روح و جسـد مکتسـب مثالـی عبـور نمایـد و از اجسـام و جسـمانیت ّمعـرا گـردد و علـم مجـرد شـود و حضـرت ّ
عـز شـانه بـی کیـف و جهـت
بـر سـالک تجلـی فرماید( .الهیجـی،1371 ،ص )12
 .2فلـک طـرح یعنـی طـرح و دورافکنـدن فلـک و آن چـه در آن اسـت و بـدرود گفتـن جهـان جسـمانی یعنـی تنهـا تـو به ترک ماسـویاهلل گفتی و سـایه
چـوگان همـت برگـوی قبـول انداختی و ربودی( .دسـتگردی،1380 ،ص )42
 .3سوره اسراء1/
 .4چـون سـالک راه حـق را تـا زمانـی کـه بـه تعیـن جسـمانی و روحانـی مقیـد اسـت وصـول بـه عالـم اطلاق میسـر نمیگـردد؛ یعنـی از عالـم صـورت
و معنـی و غیـب و شـهادت کـه کونیـن مـراد اسـت گـذر کـن و بـه هیـچ مرتبـهای از مراتـب عالمیـن متوقـف مکـن و در مقـام «قابقوسـین» کـه
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نیم شبی کان ملک نیمروز کرد روان مشعل گیتی فروز
کرد رها در حرم کایناتهفت خط و چار حد و شش جهات

1

(معراج /مخزن االسرار)
از این رو ،پیامبر؟ص؟ بایستی از موانع عالمصغیر یعنی قوای نباتی و حیوانی عبور کنند.
نفس حیوانی انسان دارای دو قوت ُمحرکه و ُمدرکه است 3و قوای محرکه روان هستند و شامل
2

قوتهای غضب و شهوت میشوند .قوای غضب را به صورت حیوانات درنده و قوای شهوانی
را به شکل چهارپایان تعبیر میکنند و میان این دو قوه همیشه کارزار است .4قوای ُمدرکه را نیز
گروه ّپران گویند که شامل حواس ظاهر و باطن میشود و به صورت پرندگان تصور میشوند.

(پورنامداریان ،1375،ص  )363ازآنجاییکه قوتهای نفس حیوانی از آغاز که نفس انسانی
به بدن تعلق میگیرد با آن همراهند و او را از کسب دانش و سیر در عوالم روحانی و معقوالت
باز میدارند ،5اما پیامبر؟ص؟ از ابتدا آنها را مقهور خود ساختهاست و معرفت نفس خویش را
میشناسد و نفس ایشان استعداد یافتهاست 6که در شب معراج از موانع عالم کبیر نیز میگذرد
مقـام احدیـت و الوهیـت اسـت و محیـط قوسـین وجـوب و امـکان اسـت و مقـام محمـدی اسـت متمکـن شـو و مظهـر ذات و صفـات الهـی گشـته،
موجـودات هـر دو عالـم را محکـوم حکـم خودبیـن و توجـه بجانـب خو یـش مشـاهده نمـای( .الهیجـی،1371 ،ص )138
 .1معـراج او کـه متوجـه افـق اعلـی و آیـات بـزرگ پـروردگار بـود ،همـه افلاک و حـدود و جهـات را بـه نیمنظـر پیمـود و آن قوالـب را کـه در خـود جهـان
اسـباب و فضـای عالـم جسـمانی بـود ،فـرو گذاشـت( .دسـتگردی ، 1380،ص )27
 .2نکته قابلتامل این اسـت ،هر چند حضرت رسـول اکرم؟ص؟ کمال انقطاع را داشـتهاند ،ولیکن برای نمایش مراحل سیروسـلوک ،این مرحله
نیز در این تذهیب ترسـیم و توضیح داده شدهاسـت.
 .3ابـن سـینا میگو یـد« :نفـس حیوانـی کمـال اول اسـت هـر جسـم طبیعـی عالـی را آن جهـت جزو یـات در یابـد ».پـس قوتهای مربـوط به نفس
حیوانـی دو دسـته میگردنـد کـه از آن بـه دو سـروی دیـو تعبیـر شدهاسـت.
 .4چـون صفـت بـارز حیوانـات درنـده حملـه و شکسـتن و در یـدن اسـت و صفـت بـارز چهار پایـان خـوردن و خوابیـدن و جفـت جسـتن و زاد و ولـد
کـردن تعبیـر میشـوند( .پورنامدار یـان،1375 ،ص  )363اگـر در ایـن کارزار غضـب غلبـه کنـد شـهوت بـاز پسمـی رود و بالعکـس .البتـه قـوت
شـهوانی جـذب بایسـتهها نمایـد و قـوت غضـب دفـع ناشایسـتهها کنـد( .همـان،ص )397
 .5قوت غضب کارهای بد مانند حمله و شکسـتن و در یدن را در نزدیک او میآراید و با پروردن کینه او را به سـتم و تباهی مشـغول میکند ،قوت
شـهوت او را بـر زشـتیها و ناشایسـتهها حر یـص میکنـد و حـواس نیـز او را بـه محسوسـات مشـغول میکنـد و ادراک جزو یـات چنانکـه میپنـدارد
حقیقـت همانهاسـت و ایـن البتـه بـه شـرطی اسـت کـه نفـس انسـانی مقهور و ز یردسـت این قوتها گـردد( .همان،ص )366
 .6اگـر سـالک عاشـق یـا نفـس ناطقـه انسـانی از موانـع عالـم صغیـر بگـذرد و یـا آنهـا را مقهـور خـود سـازد ،بـه خودشناسـی و معرفـت نفس میرسـد.
ایـن مسـافر بـه تاو یـل دیگـر همـان حقیقـت انسـان اسـت یـا نفـس ناطقـه (نفـس ملکـی) کـه در زنـدان تـن اسـیر شدهاسـت و در آن لحظـه کـه خود را
درمییابـد و میشناسـد ،بـه غربـت خو یـش نیـز در ایـن جهـان پـی میبـرد .در ایـن مرحلـه او اسـتعداد یافتهاسـت تـا بـه یـک لحظـه از موانـع عالـم
کبیـر نیـز بگـذرد و بـه دروازه عالـم عقـول مجـرده برسـد( .همـان،ص )363
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و به دروازه عالم عقول مجرده میرسد.

( تصویر  )2بخشی از تصویر 1

در این سرلوح آغازین حاشیه پهن بیرونی که مزین به نقوش اسلیمی و واق میباشد ،به
زیبایی نمادی از جهان ناسوت را به نمایش گذاشتهاست که در آن قوای غضبی و شهوانی انسان
بهصورت سرهای شیر و گوسفند ترسیم شدهاند و سرهای اردک نیز نمادی از حواس هستند که
بدین ترتیب به تصویر کشیده شدهاند (تعداد قوای مدرکه و قوای محرکه برابر  15است 1).در
این صفحه مذهب سرهای انسانی به صورت زن ترسیم شدهاند؛ زیرا پیوستن زمین و آسمان
با رشته عشق الفت میسر است و واسطهالعقد و درهالتاج این نسبت ،انسان کامل یا به بیانی
دقیق تر زن  -معشوق است .در وجود زن نیز چنانکه در منزل دل آدمی ،آسمان و زمین به هم
میرسند ،همچنین در انسان کامل و آنان همه بسان آینه و جام جهان نمای پادشاهی ،عکس
رخ یار را مینمایانند و سرایت تجلی در سیر نزولی و قوس صعودی عشق و تالقی آن دو قوس
در وجود آدمی ،زن یا انسان کامل است که جلوه گاه الهوت و ناسوتاند و سجدگاه المکان
در مکان(».ستاری ،1375،ص  )285حرکت در قوس نزول ،تنزل از عالم ملکوت یا مجردات
به عالم ناسوت یا مادیات است و حرکت در قوس صعود ،خالف پیمایش قوس نزول ،همانا
سیر استکمالی عاشق است که در نهایت به فناءفیاهلل و بقاءباهلل و اتصال بی واسطه با ذات و
صفات حق میانجامد ،چه این طلب وصل جز طلب اصل نیست( .2تصویر )2
احتماال به این دلیل چهره زن در اینجا به صورت سهرخ ترسیم شدهاست که وی میانجی
و پلی مابین ناسوت و الهوت است ،از سویی ریشه در عالم ُملک دارد و از دیگر سوی روزنی بر
 .1عدد  15نشاندهنده اوج قدرت قمری است( .شیمل،1389،ص )237
 .2ایـن نظر یـه میانجـی بـودن زن بیـن حـق و خلـق  ،...منحصـر بـه صوفیـه جمـال پرسـت نیسـت ،بلکـه بـه شـکلی دیگـر و اساسـیتر در فرهنـگ
ایـران باسـتان سـابقه دارد .در ایـن فرهنـگ ،نقـش الهـه بـه دو صـورت فرورتـی ـ دئنـا و فرشـته مادینـه ،در کار آفر ینـش ،مشـهود و پیداسـت.
(سـتاری،1375،ص )285
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عالم مثال گشادهاست .صورتش بر خاک است و جانش در المکانی فوق وهم سالکان میباشد
و از این رو واسطه معراج است .همچنان که در اشعار اسالمی زن سرمدی نماد جمال خداوندی
است (شوالیه 1382 ،ج ،3ص  )477و ترسیم وی تمایلی متعالی را تصویر میکند( .همان،
ص  )476در ضمن در دو طرف چهره های تمام رخی که در دو گوشههای باالیی و پایینی
حاشیه سرلوح وجود دارد چهار سر روباه مشاهده میشود که احتمال دارد تضادهای درونی
طبیعت بشری را تجسم بخشیدهباشند( .شوالیه 1382 ،ج ،3ص  )365در این بخش از سرلوح
هنرمند نقوش رنگارنگ را بر زمینهای الجوردی که اشاره ای بر زمان معراج پیامبر؟ص؟ دارد ،ترسیم
کردهاست.
 .7 .2مفاهیم نقوش موجود درون جدول سرلوح

یکی از بخشهای قابل تامل در معراجنامههای نظامی ،بخشی است که نظامی طی آن،
مرحله عبور پیامبر؟ص؟ از دوازده برجفلکی را شرح میدهد ،1ولیکن وی در بیان عبور که حضرت
محمد؟ص؟ از منازل دوازده گانهفلکی ،اندکی ترتیب آنها را برهم زدهاست؛ بدین ترتیب پیامبر؟ص؟
ابتدا از برج ثور که معادل اردیبهشتماه است ،میگذرد و پس از عبور از ده برج دیگر ،در نهایت
وارد برج حمل میشود که این ورود سبب میشود تا لشکر گل ،خیمه به صحرا بزند و به واسطه
وجود رسول اکرم؟ص؟ که گل باغفلک است ،زمین نیز غرق گل شود و بهار را تجربهکند:
گوهر شب را به شب عنبرین
گاو فلک برده ز گاو زمین
او ستــــده پیشکش آن سفر
از سرطان تاج و ز جوزا کمر
خوشه کزو سنبل تر ساخته
سنبله را بر اسد انداخته
 .1بـروج دوازده گانـه فلکـی در کتـب نجومـی بـه ترتیـب عبارتنـد از :حمـل ،ثـور ،جـوزا ،سـرطان ،اسـد ،سـنبله ،میـزان ،عقـرب ،قـوس ،جـدی ،دلـو
و حـوت( .بیرونـی،1362 ،ص )325- 326
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تاشب او را چه قدر قدر هست
زهره شب سنج ترازو به دست
سنگ وار کرده ترازو سجود
ز آنکه به مقدار ترازو نبود
ریخته نوش از دم سیسنبری
بر دم این عقرب نیلوفری
چونز کمانتیرشکرزخمهریخت
زهر ز بزغاله خوانش گریخت
یوسف دلوی شده چون آفتاب
یونس حوتی شده چون دلو آب
تا به حمل تخت ثریا زده
لشکر گل خیمه به صحرا زده
از گل آن روضه باغرفیع
ربع زمین یافته رنگ ربیع
(معراج /مخزن االسرار)
در این بخش از سرلوح ،پرندگان نمایانگر کمال انقطاع از عالم ُملک و ورود به عالم فلک
د از آ گاهی روح هستند ،مرحله ای که
هشتم فرض میشوند1؛ زیرا پرندهها نمایانگر مرحله بع 
روح شرایط و وضع خویش را در اسارت و غربت دریافتهاست و به موانع بازگشت به وطن اصلی
خودآ گاه شدهاست و در این حال قدم در راه سفر از خاک به سوی افال ک گذاشتهاست است
که الزمهاش ترک تعلقات مادی و پرواز به سوی مقصد است( 2.ستاری،1376،ص )408
 .1پرنـده بـه عنـوان جاودانگـی روح در قـرآن ( )67 :19و در شـعر آمـده اسـت .در میـان عرفـا مسـلمان اغلـب تولـد روحانـی یـا شـکوفایی روح را بـا
پرنـدهای بـدون صـدف کـه جامـه خاکـی اش شکسـته شـده مقایسـه مـی کننـد( .شـوالیه ،1382 ،ج ،2ص  )201در تمـام سـنتها ،بـال بـه آسـانی
بدسـت نمیآیـد ،بلکـه بـه قیمـت تعلیمـات باطنـی و تزکیـه نفـس در دوره ای طوالنـی و پرمخاطـره بدسـت میآیـد( .همـان،ص )57
 .2جـوزف ال .هندرسـن دربـاره سـمبل هـای تعالـی مـی گو یـد :احسـاس کمـال از طر یـق اتحـاد خودآ گاهـی بـا محتو یـات ناخـودآ گاه ذهن انجام
میگیـرد .از ایـن اتحـاد آن چیـزی ناشـی میشـود کـه یونـگ آن را «عمـل متعالـی روح» نامیـد کـه بـدان وسـیله انسـان میتواند به عالـی تر ین هدف
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احتماال ترسیم  1 2درنا را می توان براساس شعر نظامی دانست که حضرت ختمی مرتبت از بروج
دوازدهگانه در منطقهالبروج گذشتند( 1تصویر  )3و ازآنجاییکه معراج نشانی از کمال رسول؟ص؟ و
رشد معنوی ایشان دارد و با برگشت ایشان بهار وجودی حضرت؟ص؟ رخ دادهاست ،بهنظر میرسد
از این جهت این نوع پرنده انتخاب شدهباشد که برگشت آن به زادگاهش نمایانگر شروع فصل
بهار است .همچنین پرواز درناها بر فراز ابرها را میتوان عبور پیامبر؟ص؟ از َعما( 2عالمصفات)
تصور نمود ،عالمی که قبل از عالم ذات (الهوت) میباشد( 3.الهیجی،1371،ص  )114در
عرفان اسالمی ابر مرحلهای است ماهوی و غیرقابل شناخت از اهلل قبل از ظهور است .قرآنکریم،
مظهراهلل را به صورت سایه یک ابر ذکر میکند( 4شوالیه ،1382 ،ج  ،1ص  )30و بنابر تفسیر
عرفانی ،ابرها پرده نازکی هستند که دو طبقه عالم را از هم جدا میکنند (همان ،ص  )31و این
ابرها را میتوان نشاندهنده خلقت آسمان های اول تا هفتم و حرکت دوری افال ک و کرسی و
عرش تصور نمود 5.همچنین بر اساس علوم طبیعی درناها بر فراز ابرها پرواز میکنند که در اینجا
این نکته به زیبایی به نمایش درآمدهاست.
خود برسد و آن عبارت است از آ گاهی کامل از امکانات بالقوه «خود»( .پورنامدار یان،1375،ص )408
 .1دوازده نماد جهان در گردش مدار فضاـ زمان است( .شوالیه ،1382 ،ج ،3ص )261
 .2عمـاء یعنـی حضـرت احدیـت اسـت ،ز یـرا او را غیـر از او کسـی نمیشناسـد پـس او در پـرده جلال اسـت ،ولـی بعضـی میگو ینـد او حضـرت
واحدیتـی اسـت کـه منشـا اسـماء و صفـات اسـت ز یـرا عمـا ابـر رقیـق اسـت کـه حایـل بین آسـمان و زمین اسـت و این حضرت اسـت کـه حایل بین
آسـمان و زمیـن مخلوقـات کثیـر اسـت .ولـی براسـاس حدیـث نبـوی ،خداونـد قبـل از خلـق مخلوقـات در عمـا بـود ...یعنـی قائـل بـه ایـن قـول کـه
َعمـا حضـرت واحدیـت اسـت یعنـی حضـرت واحدیـت را بـه حضـرت امـکان و جمـع بیـن احکام و جوب و امـکان میداند( .کاشـانی،1376،ص
)277
 .3بـه عقیـده الهیجـی ،عوالـم پنجگانـه کلیـه شـامل عالـم ذات (الهـوت) ،عالـم صفـات (جبـروت و برزخالبـرازخ اولـی و مجمعالبحر یـن و قـاب
قوسـین و محیطاالعیـان و واحدیـت و َعمـا میخواننـد ،).عالـم ملکـوت (عالـم ارواح) ،عالـم ُملـک و عالـم ناسـوت (آخر یـن مرحلـه تنـزالت)
میباشـد و از ایـن عوالـم ،سـه عالـم اول داخـل غیبنـد ،ز یـرا کـه از ادراک حـواس بیرونـد و دو عالـم آخـر داخـل شـهادتند و محسوسـند( .الهیجـی،
،1371ص )115
 .4در واقع ،ابر وسیله به جامه درآمدن خداوند و مظهر یت است( .شوالیه ،1382 ،ج ،1ص )30
 .5در خصـوص خلـق هفـت آسـمان و زمیـن ،پـس آنـگاه حکـم آن میـل ذاتـی مذکـور در آن بخـار مرتـوق ،ظاهـر گشـت تـا از وسـط ،حرکتی دور یش
واقـع گشـت آسـمان چهـارم کـه وسـط سـماوات شـهود (سـبعه ـ خ ل) اسـت از آن حرکـت حاصـل آمـد  ...تـا بعـدد حقایق سـبعه کـه در مرتبه الوهت
معین اسـماء سـبعه کلی اند هفت آسـمان از آن بخار ظاهرگشـت  ...سـپس مقرر شـد باالی فلک آفتاب ،فلک بهرام ،مشـتری و کیوان به ترتیب
قرار گیرند و ز یر فلک آفتاب ،فلک زهره ،عطارد و قمر واقع شـوند و بواسـطه آن دو دور عرش و کرسـی و حرکت ایشـان هیات و اوضاع و تشـکالت
میـان اجـزاء آن دو فلـک و میـان اجـزاء هر یـک از ایـن آسـمانهای هفـت گانـه مذکور حاصل میآیـد( .فرغانی،1357 ،ص )42
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 تصویر 3
بخشی از تصویر 1

درناها در اینجا بر گرد شمسهمرکزی در گردش هستند ،چنانچه نظامی نیز سفر پیامبر؟ص؟
در شب معراج را نه سیری خطی ،بلکه سفری دوری (چرخشی) می داند که ایشان طی آن همه
مراتب هستی را پیموده اند .به عقیده وی مسیری که رسولاکرم؟ص؟ طی می کند ،مسیری دایرهای
است که پایان سفر عبارت است از پیوستن نقطه پایان و آغاز دایره به همدیگر و کاملشدن آن
است و در نهایت دیدار پروردگار متحقق میگردد:
چو شد در؟هر؟ نیستی چرخ زن
برون آمد از هستی خویشتن
در آن دایره گردش راه او
نمود از سر او قدمگاه او
رهی رفت بی زیر و باال دلیر
که در دایره نیست باال و زیر
(معراج /شرفنامه)
همچنان که نظامی در شرح معراج پیامبر؟ص؟ به حرکت دایره وار ایشان اشاره میکند ،1این
 .1بـدان کـه مـدارج و معـارج فیـض وجـود دوری اسـت و فیـض متنـزل احدیـت بـه واحدیـت و از آنجـا بـه عقـل کل و نفـس کل و عالـم بـرزخ مثالـی و
عـرش و کرسـی و افلاک سـبعه و عناصـر اربعـه و موالیدثالثـه بـه مرتبـه انسـان کامـل میرسـد ،قـوس نصـف دایـره نزولی بـه اتمام میرسـد و از مرتبه
انسـانی کـه آخـر تنـزالت اسـت ،ابتـدای ترقـی میشـود و بعکـس سـیر اول کـه سـیر نزولـی بـود تـا بـه نقطـه اول که مرتبه احدیت اسـت وصـول مییابد
و قـوس نصـف عروجـی دایـره بـه اتمـام رسـیده ،نقطـه آخـر بـه نقطـه اول متصـل میشـود و قوسـین سـر بـه هـم آورده ،دایـره وجـود تمـام میگـردد و
اول ،عیـن آخـر و آخـر عیـن اول میشـود.
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نوع حرکت در فلکاالفال ک (عرش) و به متابعت از آن در هشتفلک نیز وجود دارد .حرکت
فلکاالفال ک از مشرق به مغرب است و حرکتاولی می نامند و فلک دوم «فلکالبروج» یا «کرسی»
که حرکتبطیه دارد از مغرب به مشرق نیز حرکت میکند .دو قطب حرکت این فلک ،غیر دو
قطب فلکاعظم است ،اما مرکز هر دو متحدند و مرکز ایشان مرکز عالم است( .الهیجی،1371،
ص )150
احتماال دلیل ترسیم سر شیر در ترنجهای تزیینی نیز اشارهای به قطبین «منطقهالبروج» دارد؛
زیرا بنابر تغایر قطبین فلکاالفال ک و فلکهشتم ،منطقه هر یکی نیز جدا از هم است و منطقه
فلکهشتم را «منطقهالبروج» و «دایرهالبروج» میگویند ،زیرا که بر میان راست بروج اثناعشر
میگذرد و چون دایره منطقهالبروج از دوایر عظام است ،قاطع عالم است ،پس در سطح اعال،
فلکاعظم با معدلالنهار متقاطع باشند به دو نقطه متقابله و از این دو نقطه ،آن نقطه را که چون
آفتاب به سیر خاصه خود از او میگذرد ،از معدلالنهار شمالی میشود« ،نقطه اعتدالربیعی»
میخوانند و آن نقطه اول حمل است که چون آفتاب به آن نقطه میرسد ،ابتدای فصل بهار
است و نقطه دیگر در مقابل او که چون آفتاب به سیر خود از او بگذرد ،از معدلالنهار جنوبی
شود ،نقطه خریفی مینامند و آن نقطه ،اول میزان است چون آفتاب به آن نقطه میرسد ،ابتدای
خریف است( .همان)
ازاینرو ،برای نمایش نقاط اعتدالین ،سر شیرها در دو ترنج تزیینی فوقانی و زیرین شمسهمرکزی
دقیقا موازی با سرگوسفندها در اطراف شمسهمرکزی ترسیم شدهاست .ظاهرا هنرمند با توجه به
شعر نظامی که معراج را سیری عروجی و فرایندی تکاملی برای حضرت محمد؟ص؟ میداند و
معتقد است که آن شب ،در واقع شب قدری بوده که پیامبر؟ص؟ در آن به کمال حقیقت محمدیه
را مشاهده نمودند و نتیجه ای که بهار وجودی را برای رسول؟ص؟ و احیا و تکامل برای کونین به
ارمغان داشتهاست را بدین طریق به تصویر کشیدهاست.
شب شده روز اینت نهاری شگرف
گل شده سرو اینت بهاری شگرف
(معراج /مخزن االسرار)
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اهلمعرفت نیز در تشریح سلوک عرفانی ،آن را سلوکی دوری تصویر کردهاند 1.فرغانی نیز در
ک عرفانی را سلوکی دوری و نهایت آن را به هم پیوستن
شرح یکی از ابیات تائیه ابنفارض ،سلو 
آغاز و پایان دایره به یکدیگر دانسته و چنین گفتهاست« :چون من در طریق تحقق به بقای
ّ
احدیت جمع ،سلوک محقق کردم و هر اضافتی و قیدی را که در مراتب به ظاهر وجود پیوسته
بود که به حکم آن قید و اضافت مر وجود را مشارکی متوهم میبود و ثنویتی بر او طاری مینمود،
آن جمله را از وجود در این سلوک فانی گردانیدم ،پس الجرم در این فنا اثر شرک و ثنویت وجود در
عین بقای حضرت احدیت جمع ،باز این وجود به مقام اصلی حضرت احدیت رجوع کرد و در
آن حضرت چون هیچ چیز جز شهود ذات ّمر خودش را نبود ،الجرم این وجود ،عین همان شهود
شد و دایره به هم پیوست  ...پس زیر و باالی عالم را که صورت تفصیلی آن تجلی جمعی است،
غیر نقطه پیوند اول دایره آن تجلی جمعی به آخر آن دایره و اتمام او نیست و غایت معاریجانبیاء
و رسل برای اظهار احکام و آثار حقیقت نبوت و رسالت ،وصول و تحقق به حقیقت این دایره و
حکم احاطت اوست ،الجرم چون به واسطه معراج ،وصول به حقیقت این دایره متحقق شد،
خواه گو سیر و معراج باالی آسمان باش و خواه در زیر زمین؛ پس هیچ فضیلتی ّمر معراج را باالی
عرش بر معراج به زیر فرش نتواند بود ،بعد از آنکه در هر دو سیر به حقیقت آن دایره تحقق حاصل
آمدهباشد( 2».فرغانی،1357 ،ص )407
همچنین به عقیده نظامی ،پیامبر؟ص؟ در لیلهاالسراء از پایینترین مراتب هستی آغار و به

 .1بـه عقیـده ایشـان چنانچـه از ابتـدای مراتـب موجـودات تـا مرتبـه انسـانی کـه نهایـت کثـرات اسـت ،سـیر بحـر اسـت بـه جانـب قطـره ،از مرتبـه
انسـانی تـا مقـام احدیـت ،سـیر قطـره اسـت بـه سـوی در یـا  ...تنـزل ّ
احدیـت را در مراتـب کثـرات امکانیـه از جهـت اظهـار احـکام اسـماء و صفـات،
سـیر مطلـق در مقیـد و سـیر کلـی در جـزوی میگو ینـد و ایـن سـیر ظهـوری و انبسـاطی اسـت و امـا سـیر عروجـی کـه عکـس سـیر نزولـی اسـت و نشـاه
انسـانی مبدا این سـیر عروجی اسـت و نهایت این سـیر وصول انسـان اسـت به نقطه اول که احدیت اسـت؛ این سـیر مقید به جانب مطلق و سـیر
جـزوی بـه سـوی کلـی مینامنـد و ایـن اسـت سـیر شـعوری و انقیـادی و بـه حقیقـت ایـن سـیر اسـت کـه مسـتلزم معرفـت کشـفی و شـهودی اسـت.
(الهیجـی،1371 ،ص )10
 .2از جهـت معنـی ایـن تسـاوی و عـدم تفاضـل نهـی فرمـود مـا را بهتر یـن خالیـق ،مصطفـی؟ص؟ ،از تفضیـل خـودش بـر یونـس؟ع؟ از آن جهـت که
معـراج یونـس در ز یـر زمیـن و بطـن حـوت بـود و معـراج حضـرت پیامبـر؟ص؟ بـاالی آسـمانها بـود و  ...چه مصطفـی؟ص؟ مرکز و اصل ایـن دایره بود از
آن وجـه کـه مقـام او ادنـی و حضـرت احدیـت جمـع کـه اصـل و منشـا ایـن دایرهوجـودی جمعـی اسـت ،بـه وی مخصـوص بـود  ...و حکـم مرکز یـت
و فضیلـت او خـارج اسـت از فهـم اغلـب حاضـران و مخاطبـان بـر احـکام نبوت و رسـالت( .فرغانـی،1357 ،ص )407
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باالترین حد خود  -که به تعبیر قرآن «فکان قابقوسین او ادنی» 1است ،ختم میشود  -سیری
صعودی را طی میکند و با عبور از هر مرحله ،پردههای حجاب میان خویش و حق را برمیدارد تا
در نهایت به مقامی میرسد که دیدار حق بر او میسر میشود:
چون حجاب هزار نور درید
دیده در نور بی حجاب رسید
گامی از بود خود فراتر شد
تا خدا دیدنش میسر شد
(معراج /هفت پیکر)
براساس روایات ،میان پروردگار و خلقش هفتادهزار حجاب وجود دارد که در شب معراج،
پیامبر؟ص؟ تمام این هفتادهزار حجاب را پشت سر گذاشت و به دیدار حق نائل گشت،
چنانچه در تفسیر المیزان نیز به وجود این حجاب ها  -و حجابهای چهارگانهای که حتی
میان فرشتگان مقرب و پروردگار وجود دارد  -اشاره شدهاست( 2.موسوی همدانی)24 :1353،
مقام کشف حجابهای چهارگانه مختص رسولاکرم؟ص؟ است ،زیرا تنها این حجاب ها از
پیش روی محمدمصطفی؟ص؟ کنار رفتهاست (گوهرین،1368 ،ص  )172که بر نفس خویش
مسلط بودند و بنابر حدیث نبوی «شیطان من مسلمان شدهاست( ».شیمل ، 1374،ص )330
این مرحله از عروج رسولاهلل؟ص؟  -خرق چهار حجاب آخرین و عدم وجود حایلی میان ایشان و
پروردگار - 3در بخش میانی جدول و در چهار گوشه بیرونی شمسهمرکزی به صورت چهار نقش
توگیر میان عقاب و درناها به نمایش درآمدهاست( .4تصویر )4
گرف 
( .1نجم)9:
 .2اشـاره شـده اسـت« :جبرئیـل در معـراج پـس از گـذر از آسـمان هفتـم بـه پیامبـر؟ص؟ فرمـود :میـان خـدا و خلقـش هفتـاد هـزار حجـاب اسـت و از
همـه خالیـق نزدیـک تـر بـه خـدا مـن و اسـرافیل هسـتیم بیـن مـا و خداونـد نیز  4حجاب فاصله اسـت حجابی از نور ،ظلمت ،ابر و آب( ».موسـوی
همدانـی،1353 ،ص )24
 .3در قـرآن کر یـم بـه حجـاب یـا حائلـی میـان خداونـد و بنـدگان اشـاره شدهاسـت «خداونـد بـر دل هـای آنـان و بـر شـنوایی ایشـان مهـر نهـاده و
بردیدگانشـان پـردهای و آنـان را عذابـی بـزرگ اسـت( ».بقـره)7 :
 .4احتمـال دیگـری ایـن اسـت کـه ایـن چهـار عقابـی کـه در ایـن سـرلوح ترسـیم شـده اسـت ،بنابـر روایـت نظامـی چهـار عنصـری باشـند کـه از او
بازماندنـد( .دسـتگردی،1384 ،ص  )24میپر یـد آنچنـان کـزان تـک و تابپـر فکنـد از پیـش چهـار عقـاب (معـراج /هفـت پیکـر)
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 تصویر 4
بخشی از تصویر 1

همچنان که عدد «چهار» در عرفان اسالمی نماد حجاب محسوب میگردد و آن چهار
حجاب «دنیا و نفس و خلق و شیطان» هستند( .1گوهرین،1368،ص  )166عدد چهار نماد
این جهانی است ،مجموع ظاهر و باطن است .همچنین چهار در ضمن عددی است که جهان
را در تمامیت آن مشخص میکند .آنچه از نمادشناسی عدد چهار بدست میآید ،در مجموع
نمایانگر ارتباط این عدد با مفهوم کمال و جامعیت است( .شوالیه ،1382 ،ج ،2ص 551 552
و )554
بهنظر میآید هنرمند با ترسیم عقاب  -نماد عقل اول  -صعود حضرت؟ص؟ را به عالم مجردات
نیز متذکر شدهاست 2و همچنین این نقش گرفتوگیر عقاب و درنا میتواند اشارهای بر غلبه مرد
توگیر در اطراف شمسهمرکزی نیز
کامل بر نفس امارهاش داشتهباشد 3قراردادن این نقوش گرف 
شاید نشان از نزاع و غلبه بر نفس و سرانجام رسیدن به مرکز حقیقت هستی یعنی همان شمسه
داشتهباشد یعنی در تاویلی دیگر از کثرتنفس به وحدتنفس رسیدن است( 4.میرزاامینی،
،1390ص )11
در این بخش از سرلوح ،ترسیم چهار لچکی با نقوش اسلیمی و گیاهی و بلبلها بر زمینه
 .1ز یـرا دنیـا حجـاب عقبـی اسـت ،هـر کـه بـا آن بیارامـد عقبـی را بگـذارد ،نفـس حجـاب حـق اسـت هرکه به هوای نفـس رود خدای بگـذارد .هرکه
بر پـای خلـق مشـغول گـردد ،طاعـت بگـذارد و هرکـه موافقـت شـیطان کنـد دیـن را بگـذارد تـا ایـن  4حجـاب از پیـش دل برنخیـزد ،نـور معرفـت در
دل راه نیابـد «آیـا آن کـس کـه هـوای نفـس خـود را معبـود خو یـش گرفتـه اسـت دیـدی؟ آیـا (می توانـی) ضامن او باشـی( ».فرقـان( )43:گوهر ین،
،1368ص )166
 .2چنانچـه عقـاب گاهـی بـه عقـل اول و گاهـی بـه طبیعـت کل تعبیـر مـی کننـد چـه آنـان نفـس ناطقـه را بـه کبوتـر تعبیـر مـی کنند که عقـل اول آن را از
عالـم پسـت مقـام فرودیـن بدنـی مـی ربایـد و بـه عالـم علوی اوج فضای قدسـی می برد چون شـاهین( .کاشـانی،1376،ص )276
 .3برداشـت عرفانـی از نقـش گرفتوگیـر در آثـار دوره صفو یـه میتوانـد تاو یلـی عرفانـی را توجیـه پذیـر نمایـد .در اینجـا نقـش شـیر بـه نوعـی نمـاد
مردکامـل و در غلبـه کـردن بـر نفـس امـاره خو یـش (گاو) مـی باشـد و اگـر ایـن غلبـه صـورت گیـرد می تواند به حقیقت و بهشـت برسـد( .وندشـعاری،
،1389ص )47
 .4گرفتوگیری که در مثنویهای بعدی برای شخصیتهای اول آنها رخ میدهد ،باشد.
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الجوردی ،یادآور دو بهشت صالحان و دو بهشت سابقون میباشد ،1چنانچه بر اساس روایات
حضرت رسول؟ص؟ ،در شب معراج پس از دیدار هفت آسمان و قبل از صعود به مراحل باالتر ،از
بهشت و جهنم دیدار فرمودند .جبرئیل به آن حضرت؟ص؟ گفت« :اکنون به سوی بهشت برویم
که به تو نشان دهم ،آنچه برای تو در آن است تا زهد نسبت به دنیا و رغبت به آخرت در تو بیشتر
شود( 2».مجلسی ،1404 ،ج ،18ص  )376 – 340،375 ،292 – 291 ،171از سوییدیگر وجود
 8بلبل در این لچکیها میتواند اشارهای بر  8حامل عرش الهی نیز داشتهباشد( .3تصویر )5

 تصویر 5
بخشی از تصویر 1

 .7 .3مفاهیم نقوش شمسهمرکزی

به روایت نظامی ،پیامبر؟ص؟ در مسیر معراج خود پس از دیدار هفت آسمان و خرق حجب
هلل من اهلل یعنی از مقام
چهارگانه ،به مرتبه قابقوسین صعود می کنند و در نهایت سی ر با 
«قابقوسین» به نهایت «او ادنی» گذرانده و دیدار خداوند نائل میشوند:
ّ
فرس بیرون جهاند از کل کونین
علم زد بر سریر قابقوسین
 .1مشـروحتر ین توصیـف دربـاره بـاغ هـای بهشـت در (الرحمـن )64 - 48 :آمدهاسـت کـه در آن از  4بـاغ سـخن گفتهاسـت« :دو بـاغ برتـر ـ بـاغ روح
و بـاغ ذات ـ خـاص سـابقون و دو بـاغ فروتـر ـ بـاغ نفـس و بـاغ دل ـ خـاص صالحان اسـت( ».میرزاامینی،1390 ،ص )11
 .2سـالکی کـه از مقتضیـات طبیعـی و شـهوانی و نفسـانی درگذشـت یعنـی پـس از اینکـه سـالک نفـس دورزخ خـوی آتـش شـهوت ،خشـم،
حـرص ،حسـد و ظلمـت جهـل را بهـر ّ
حـق کشـت ،باغـی از حلـم و ایثـار و وفـا در او بوجـود میآیـد کـه بلبلان بـا ذکـر و تسـبیح در آن بـه نغمـه سـرایی
میپردازنـد( .الهیجـی،1371 ،ص )355
 .3بـر اسـاس آيـه  17سـوره حاقـه حامليـن عـرش ،چهـار نفـر از اوليـن ـ حضـرت نـوح ،ابراهيـم ،موسـی و عيسـی؟مهع؟ و چهـار نفـر از آخر يـن حضـرت
محمـد؟ص؟ ،علـی ،حسـن و حسـين ؟مهع؟ هسـتند( .طباطبایـی ،1374،ج ،8ص )204
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قدمبرقعز رویخویشبرداشت
حجاب کاین اتاز پیش برداشت
جهت را جعد بر جبهت شکستند

مکان را نیز ُبرقع باز بستند

محمد در مکان بی مکانی
پدیدآمد نشان بینشانی
(معراج /خسرو و شیرین)
در تفسیر و تاویل آیه شریفه «فکان قابقوسین او ادنی» درباره دایره وجوبواجب و امکان
ممکن آمده است« :وجوب واجب و امکان ممکن را دایره ای فرض کن؛ چه آنکه امر وجود،
دایرهای است که آن را خطی به دو نیم دایره تنصیف کند و این خط ،خود قطب دایره است ...
بنابر آنچه شیخ اکبر در فتوحات گفته استّ ،سر «قابقوسین» 1از خط ّ
متوم پیدا میشود و چون
این خط از میان برخیزد ،مقام «او ادنی» 2است که صاحب این مقام بعد از فرق بعدالجمع ،یعنی
فرق دوم ،آن را ادراک نماید .باید توجه داشت که در تجلی شهودی ممکن است که آن خط که
دایره را به دو نیم نموده ،از نظر شهود سالک محو شود ،ولی در حقیقت باقی است .شیخ عراقی
گفتهاست :محب و محبوب را یک دایره فرض کن که خطی آن را به دونیم کند که بر شکل دو
کمان ظاهر شود .اگر این خط که می نماید که هست و نیست ،وقت منازله از میان طرح افتد،
چنان که هست یکی نمایدّ ،سر «قابقوسین» پیدا آید( ».خمینی،1376 ،ص  )101از این رو،
هنرمند این سرلوح احتماال برای نمایش ساختاری از دایره وجود ،از نقش شمسه و جهت تجسم
خط قابقوسین که آن را به دونیم می نماید از دو نقش سر شیر در دو جانب افقی شمسهمرکزی
استفاده کردهباشد و از دو نقش سر گوسفند در شمال و جنوب دایره وجود برای ترسیم مقام «او

 .1مقام «قابقوسین» که تعین امکانی است و اثنینیت هنوز باقی است( .فرغانی،1357،ص )49
 .2چـه مقـام «او ادنـی» عیـن جمـع ذاتـی اسـت کـه در آن جدایـی و دوئیـت وجـود نـدارد و فنـای محـض در همـه رسـوم و تعینات از بینرفتهاسـت.
البته در مقام قرب اسـمائی سـالک از بین نمیرود بلکه دارای قرب اسـمایی اسـت و دوئیت باقی اسـت( .فرغانی،1357 ،ص )300
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ادنی» 1و همچنین نمایش قطبین فلکاالفال ک (عرش) بهره بردهاست 2.احتماال نقوش واق که
به صورت سرهای حیوانی در قطبین شمسهمرکزی و در دو ترنج تزیینی به تصویر کشیده شدهاند
بیانگر این بخش از شعر نظامی نیز میتوانند باشند:
ای شش جهت از تو خیره مانده بر هفت فلک جنیبه رانده( 3نعت /لیلی و مجنون)
یا:
زیر و باال و پیش و پس چپ و راست
یک جهت گشت و شش جهت برخاست
شش جهت چون زبانه تیز کند؟
هم جهان هم جهت گریز کند
بی جهت با جهت ندارد کارزین جهت بی جهت شد آن پرگار (معراج /هفت پیکر)

 تصویر 6
بخشی از تصویر 1

همچنین تقارن نقوش سر شیرهای موجود در ترنج های تزیینی با سرگوسفندهای اطراف
شمسهمرکزی عالوه بر این که نمایانگر اعتدالبهاری هستند احتماال برای نمایش اعتدالحقیقی
« .1قابقوسـین» خطی اسـت واقع در میان دایره که معین قوسـین اسـت و مراد از «او ادنی» ارتفاع این خط اعتباری اسـت و این خط عبارت
است از تعین سالک است قبل از فنای ذات و صفات او( .کاشانی،1376،ص )160
 .2حرکـت فلـک االفلاک از مشـرق بـه مغـرب و حرکـت اولـی مینامنـد و قطبیـن حرکـت ایـن فلـک را ،دو قطـب عالـم مـی گو ینـد کـه یکـی قطـب
شـمالی اسـت کـه نزدیـک بناتالنعـش اسـت کـه در ایـن افـق ظاهـر اسـت و دیگـری در مقابـل او قطـب جنوبـی اسـت کـه در تحـت االرض اسـت و
دایـرهای کـه بـر منطقـه ایـن فلـک مفـروض میشـود ،دایـره معدلالنهـار میگو ینـد کـه چـون آفتـاب مسـامت او میشـود ،در تمامـت معمـوره ،شـب
و روز برابـر میگردنـد( .گلشـن 1371،ص )150
 .3مـراد از هفـت خـط و هفـت فلـک و مقصـود از چهـار حـد ،شـمال و جنـوب و مشـرق و مغـرب و هـدف از شـش جهـت ،راسـت و چـپ ،پیـش و
پـس و فـراز و فـرود اسـت.
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در وجود رسولاکرم؟ص؟ می باشد .چون پیامبر؟ص؟ تجلی اول بکلیته و کمال جمعیته و حکم
حرکت الحبیه المقدسه متوجه کمال ظهور و اظهار بود و مرکب و آینه او تماما ،جز حقیقت آن
برزخیت او نبود و کمال صورت ظاهر آن برزخیت که حقیقت انسانیت و باطن او آن تعین اول
واحدیت جمع و مقام «او ادنی» است که نهایت وسطیت بین الواحدیه و االحدیه و ظاهرش
مرتبه الوهیت و مقام جمعالجمع و حضرت قابقوسین ،عرض اعتدال انسانیت که مزاج
انسانی صورت اعتدال است ،پس آینه آن تجلی اول بکلیه جز آن مزاج انسانی که صورت آن
اعتدالحقیقی است نتوانستبود .چه عرصه کون را گنجایش آن نیست که حامل برزخیت
باشد( .فرغانی،1357 ،ص ( )57تصویر )6
با تکش سیر قطب خالی شد گر جنوبی و گر شمالی شد (معراج /هفت پیکر)
پیامبر؟ص؟ پس از اینکه به مقام «او ادنی» و دیدار پروردگار نائل شده اند ،میفرماید« :من
صاحب مقام احدیت جمعم از اسراء و معراج به آن مخصوصم از میان باقی رسوالن کامل که
رفقیان من در رسالت هستند و آن چیز وسطیت حقیقی علم ملکوت است که از میان «ثم
دنی فتدلی» حقیقت آن وسطیت حقیقی ثابت و مفهوم است و باطن آن وسطیت و معنیش
مقام «او ادنی» و آن برزخیتکبری است در عال م غیب که مخصوص به من است که صاحب
مقام احدیتجمعم ،چنان که باطن وسطیت افقاعلی ملکوتی ،مقام قابقوسین و برزخیت
ثانی الوهی است که مشترک است میان من که صاحب این مقام «او ادنی» هستم و میان سایر
مرسالن کامل» که این وسط حقیقی ملکوتی که من در اسراء و معراج به تحقق به وی مخصوصم،
موضع ظهور این مفاتیح است با جمله علوم و اسرار جمعی کمالی ایشان در این عالم ملکوت
و چون آن تجلی اول که مفتاح این مفاتیح است ،محل ظهورش در عالم غیب جز حقیقت
برزخیت کبرای من نبود ،الجرم محل ظهور این مفاتیح نیز در عالم ملکوت به جهت تکمیل
مراتب جز این وسطیت این عالم که در معراج به من مخصوص بود نشاید باشد( 1».فرغانی،
 .1حضـرت رسـول؟ص؟ میفرمایـد« :اکنـون در ایـن مقـام قطبیـت مـن قائمـم ،اال ایـن قطبیـت مـن عجـب افتـاده اسـت ،از یـرا کـه حـال آن اسـت که
در واقـع هـر قطبـی مرکـز نقطـه دایـرهای بیـش نباشـد و مـن هـم قطـب و مرکـزم ،از آن جهـت کـه دایرهوجـود و علم که اصل عالم اسـت ،از این حضرت
جمعیـت مـن ،منتشیشدهاسـت و مـدار ثبـات و بقـای همـه عالـم منـم و هـم محیـط هسـتم بـه همـه دایـره عالـم از افلاک و غیرهـا ،از آن جهـت کـه
علـم و وجـود عیـن ذات مننـد و ایشـان بـه حکـم موافقـت «و اهلل مـن ورائـم محیـط» بـه همـه دایـره عالـم محیطنـد ،پـس عجـب بیـن مـر ایـن قطـب
افلاک را اکنـون در زمـان مـن کـه هـم مرکـز اسـت و هم محیـط( ».فرغانـی،1357 ،ص )415
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،1357ص ( )494تصویر )7
قابقوسین او در آن اثنا از دنی رفت سوی او ادنی (معراج /هفت پیکر)

 تصویر 7
بخشی از تصویر 1

ازاینرو« ،چون انسان کامل هم نماینده خداست و هم نمودار و فهرست جهان وحدت و
کثرت و حدوث و قدم و وجوب و امکان را در خود فراهم آورده ،آغاز را به انجام گره زدهاست»،
چنانکه «پیامبر؟ص؟ مظهر عالمخلق یا عالمکبیر است که در واقع برزخی است میان عالمصغیر
و عالمقدس» و تصویر آینه ،گویای همین معنی ،به زبان رمز است( .ستاری،1376،ص )165
(احتمال دیگری که می توان فرضنمود این است که از آنجایی که رسولاهلل؟ص؟ مظهر عالمکبیر
است تمام اشکال دوباره در اطراف شمسه تکرار شده است) چنانچه نظامی نیز پیامبراکرم؟ص؟
را محور و دایرههستی می داند و دایرههستی را روشنی و استوارتر از این مرکز ،نقطهای نیست:
روشنتر پرکار کن
نقطه
ِ
1
نکته پرگارترین سخن
(نعت حضرت رسول؟ص؟ /مخزن االسرار)
ولیکن احتمال قویتر این است که نقش شانزده سر انسانی که در فاصله چهار نقش حیوانی
که در جهات جغرافیایی حاشیه شمسه مرکزی به صورت چهره کامل زن نمایش داده شده اند،2
َ َ ً
ّ
َ َ ُ َ
أراد شـیئا أن َیقـول ل ُـه کـن ف َیکـون» چـون آفر یننـده هسـتی ،آفر ینـش جهـان اراده کـرد،
 .1اشـاره بـه آیـه شـر یفه  82سـوره یـس دارد«ِ :ا َن َمـا أمـره إذا
آن را چـون دایـره و پـرگاری بـرآورده کـه ّ
محمـد؟ص؟ مرکـز آن دایـره اسـت و آن پـرگار ،برگـرد ایـن مرکـز ثابـت و ال یتغیر–کـه چـون قطـب مینمایـد -در
دوران اسـت.
 .2براسـاس اعتقـاد فیثاغورثیـان ،مربـع عـدد چهـار برابـر شـانزده ،عـدد چهـار بـه ترتیبـی عـدد کمـال الوهـی اسـت و بـه ترتیبـی کلیتـر عـدد انبسـاط
کامل در هنگام پیدایش کائنات و نماد جهان ایسـتا اسـت( .شـوالیه ،1382 ،ج ،5ص  )182از این رو  16عدد پیمانه کامل و تمامیت دانسـت.
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نمایانگر فرشتگانی باشند که در حول عرش الهی در حال تسبیح و اجرای فرامین و اوامر الهی
هستند ،1زیرا عدد شانزده نمادی از کمالالوهی عرشالرحمن است 2.عرش در عرفان اسالمی،
محل ظهور بیشکلی و حتی تعالییافتن و رسیدن به ذاتالهی است .عرش ارتباط میان
ذاتالهی و مظهر است (شوالیه ،1382،ج  ، 4ص  )252و یا اینکه نمادی از کثرت در وحدت را
نشان می باشد ،همچنان که در سیر باهلل بر سالک واصل عارف ظاهر میشود که یک حقیقت
ّ
بوده که به صور کثرات اشیاء تجلی و ظهور نموده و در هر ّتعینی از ّتعینات به صفت خاص ظاهر
گشته و نمودن کثرات از مقتضیات کثرت صفات است و از تکثر صفات ،تکثری در ذات الزم
نمیآید( 3.الهیجی،1371،ص  )12از آنجایی که کثرات مراتب امور اعتباری هستند ،آمدشد آن
حقیقت نیز امری است که سالک را از نسب مراتب موجودات با یکدیگر و از تقدم و تاخر بعضی
با بعضی مالحظه میگردد و فیالواقع آمدشد نیست ،بلکه غایت تجدد فیض رحمانی ،تعینات
اکوانی ،نمودی دارند و اگر آمدشد حقیقی بود بایستی که در سیر نزولی از هر مرتبه به مرتبه دیگر
که تنزل کردی ،مرتبه اول بکل منعدم گشتی و در سیر عروجی که از مرتبه انسانی است تا مقام
اطالق ،تمامت موجودات منعدم گشتی ،چه از قیود کثرات ّ
معرا (عاری) گشته و حال آنکه
اشیا همان نمود هستی که داشتهاند همچنان دارند .از اینجا معلوم میشود که آمدشد عبارت
ّ
از تجدد تجلیات رحمانی است( 4.الهیجی ، 1371 ،ص  )15همچنین ترسیم این چهرهها در

(شـیمل،1389 ،ص  )239همچنیـن شـانزده مربـع چهـار و نشـانه تحقـق قـدرت مـادی اسـت .از سـوی دیگـر شـانزده دو برابـر هشـت اسـت و برابـر
افزایـش مدارهـای متنـاوب زندگـی دوبـاره اسـت( .شـوالیه ،1382 ،ج ،4ص )14
 .1عالمـه طباطبایـی درخصـوص معنـای عـرش ،ذیـل آیـه  75سـوره زمـر میفرمایـد« :عـرش عبارتاسـت از مقامـی کـه فرامیـن الهـی صـدور از آن
مقـام صـادر میشـود ،فرامینـی کـه بـا آن امـر عالـم را تدبیـر میکنـد و  ...مالئکـه سـرگرم تسـبیح خـدا بـا حمـد گرداگـرد عرشـند و پیرامـون آن طـواف
میکننـد تـا اوامـر صـادره را اجـرا کننـد( ».طباطبایـی ،1374 ،ج،۱۷ص)۴۵۳
 .2عـرش بـه عنـوان تکیـهگاه جلال و عظمـت الهـی و بشـری ملحـوظ میشـود( .شـوالیه ،1382 ،ج ،4ص  )251کمـال عدالـت و هماهنگـی را
متجلـی میکنـد( .همـان،ص )253
« .3کـه نقطـه دایـره اسـت از سـرعت سـیر» قیـاس معقـول بـه محسـوس کـرده ،میفرمایـد :نقطـه آتـش را که به سـرعت حرکـت دوری دهند ،مصور
بـه صـورت دایـره مینمایـد و فیالواقـع بـه غیـر از یـک نقطـه ،آنجـا چیـزی دیگـر نیسـت؛ همچنیـن نقطـه وحـدت اسـت کـه بـه جهت سـرعت تجدد
ّ
تجل ّیـات غیـر متناهیـه ،بهصـورت دایـره موجـودات ممکنـه ظاهـر گشتهاسـت .چـون مراتـب موجـودات ممکنـه ،خـط مسـتدیر وهمـی اسـت کـه از

سـرعت تجـدد ّ
تعینـات نقطـه وحـدت بازدید گشتهاسـت( .الهیجـی،1371 ،ص )18

 .4به اعتقاد ثعالبی ،در عرش نمونه ای از هر آنچه خداوند در زمین و در یاخلقت کرده موجود است( .شوالیه ،1382 ،ج ،4ص )252
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اطراف دایره مرکزی - 1که نمادی از عرشالهی است  -میتوانند نشاندهنده رحمت الهی نیز
باشد ،2زیرا عرشالهی مظهر بروز رحمت بار یتعالی است که در اینجا به صورت جمال نمایش
داده شدهاست.

3

[[ .8جدول تطبیقی نقوش تزیینی سرلوح با مفاهیم عرفانی
ردیف

سرلوح
آغازین

نقوش تزیینی

نام نقوش تزیینی

سر شیر و
1

2

گوسفند

حاشیه پهن
بیرونی

مفاهیم عرفانی
قوای ُمحرکه:
 قوت غضب (حیوانات درنده) قوت شهوت (چهارپایان)قوای ُمدرکه:

سر اردک

 -حواس ظاهر و باطن (پرندگان)

 میانجی و پلی مابین ناسوت و الهوت3

سر زن

 -واسطه معراج

 .1دایـره ممکـن اسـت نـه فقـط عـدد کمـال پنهـان نقطـه اولیـه خلقـت باشـد ،بلکـه ممکـن نمـاد اثرات مخلـوق نیز باشـد .دایره نماد زمان اسـت ز یرا
حرکـت دورانـی ،کامـل ،تغییرناپذیـر ،بـدون شـروع و انتها ،بدون نوسـان دارد.
 .2در تفسـیر آیـه «الرحمـن علـی العـرش اسـتوی» آمـده اسـت ،معنـی «اسـتوی» آن اسـت کـه هیـچ چـزی از چیز دیگـر به او نزدیکتر نیسـت (کلینی،
 ،۱۳۶۵ج ،۱ص  )۱۲۸همـه پیـش او یکسـان حاضرنـد و مـراد از عـرش ،عـرش رحمانیـت اسـت( .مجلسـی ۱۴۰۴ ،ق ،ج ،۵۵ص  )۳۷مرحـوم
محـی الدیـن عربـی (ره) اسـم «الرحمـن» را عـرش ذات دانسـته و قلـب انسـان کامـل را عرشالرحمـن معرفـی مـی کنـد( .ابـن عربـی 1293،ق ،ج
،۱ص  )۲۱۵پـس بـه ایـن تعبیـر عـرش محـل تجلـی و اسـتیالی اسـم «الرحمـن» اسـت( .قونـوی،۱۳۷۵ ،ص )۱۶۱
 .3زن کـه «حکمـت عرفانـی» در حکـم صـورت نوعـی یـا ربالنـوع اوسـت ،در نظـر ابـن عربـی ،مظهـر الهـی بـه کامـل تر یـن وجـه ممکـن اسـت؛ اما
البتـه ایـن رو یـت و ادراک ،فقـط بـه برکـت «همدمـی» آسـمان و زمیـن و الهـوت و ناسـوت امـکان پذیـر میگـردد و همیـن تالقـی جمـال و معرفـت،
خمیـر مایـه آفر ینـش اسـت و اگـر «همدمـی» راز آفر ینـش اسـت تحقیقـا بدیـن جهـت اسـت کـه ذات الهـی ،خواسـتار متجلـی سـاختن جمـال
خو یشـتن اسـت و اگـر جمـال ،منجـی و رهایـی بخـش اسـت ،محققـا از ایـن روسـت کـه جمـال مظهـر رحمـت الهـی اسـت کـه رحمـت خالقـه اسـت
یعنـی رحمتـی اسـت کـه میخواهـد خلـق کنـد و بیافر ینـد تـا خـود را عیـان ببینـد؛ بنابرایـن زن موجـودی اسـت کـه مظهـر و مجلای ز یبایـی اسـت
کامـل تر یـن نمـودگار و نقشپـرداز الوهیـت اسـت( .سـتاری،1376،ص )244
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سرلوح
آغازین

نقوش تزیینی

نام نقوش تزیینی

حاشیه پهن
4

بیرونی

سر روباه

مفاهیم عرفانی

تجسم تضادهای درونی طبیعت بشری
 عبور از بروج دوازده گانه در منطقهالبروج کمال حضرت رسول؟ص؟ و رشد معنوی ایشان -بهار وجودی حضرت؟ص؟ (معراج) و پیدایش

 12درنا

5

ربیع باغفلک
ُ
 نمایانگر کمال انقطاع از عالم ملک و ورود بهعالم فلکهشتم
 سفر از خاک به سوی افال ک -نماد َعما (عالم صفات)

6

پرواز درنا بر فراز

 -نشان دهنده خلقت آسمان های اول تا هفتم و

ابرها

حرکت دوری افال ک و کرسی و عرش
 پرواز درناها بر فراز ابرها (بر اساس علوم طبیعی) -نشان سفر دوری (چرخشی) پیامبر؟ص؟ و طی

جدول سر
7

لوح

همه مراتب هستی
گردش درنا بر گرد

 -پیوستن نقطه پایان و آغاز دایره به همدیگر و

شمسهمرکزی

کامل شدن آن و در نهایت دیدار پروردگار
 نمایش نوع حرکت فلکاالفال ک (عرش) و بهمتابعت از آن در هشتفلک «منطقه البروج»

8

سر شیر در ترنج
تزیینی

اشاره ای به قطبین «منطقهالبروج»

 نمایش نقاط اعتدالین «اعتدال ربیعی» و «نقطه9

تقارن سر شیر و
گوسفند
شیر و گوسفند

خریفی»
 مشاهده کمال حقیقت محمدیه در آن شبتوسط پیامبر؟ص؟
 بروز بهار وجودی برای حضرت رسول؟ص؟ و احیاو تکامل کونین
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سرلوح
آغازین

نقوش تزیینی

نام نقوش تزیینی

57

مفاهیم عرفانی
 خرق چهار حجاب آخرین و عدم وجود حایلیمیان ایشان و پروردگار

 4گرفتوگیر

10

درنا و عقاب

 غلبه مرد کامل بر نفس اماره اش و در تاویلیدیگر از کثرت نفس به وحدت نفس رسیدن
 عقاب نماد عقل اول و صعود حضرت؟ص؟ بهعالم مجردات

جدول سر
11

لوح

12

 4لجکی

 8بلبل

یادآور دو بهشت صالحان و دو بهشت سابقون

اشاره ای بر  8حامل عرش الهی

 نمایش  6جهت:زیر و باال و پیش و پس چپ و راست یک جهت
13

 6سر شیر و

گشت و شش جهت برخاست

گوسفند

 شمسه مرکزی عالوه بر نمایش اعتدال بهاری،نمادی از اعتدال حقیقی در وجود رسول اکرم؟ص؟

دو نقش سر شیر
14

شمسه

در دو جانب

مرکزی

افقی شمسه

تجسم خط ّ
سر «قابقوسین»

مرکزی
دو نقش سر
گوسفند در
15

شمال و جنوب
دایرهوجود

 ّسر مقام «او ادنی»
 -نمایش قطبین فلکاالفال ک (عرش)

58
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سرلوح
آغازین

نقوش تزیینی

نام نقوش تزیینی

مفاهیم عرفانی
 فرشتگان در حال تسبیح و اجرای فرامین و اوامرالهی در حول عرش الهی

شمسه
16

مرکزی

 عدد شانزده نمادی از کمال الوهی عرشالرحمن 16سر انسانی

 نمادی از ظهور کثرت در وحدت و در سیر باهللبر سالک واصل عارف ظاهر
 نمادی از عرش الهی (رحمت الهی) -مظهر بروز رحمت باری تعالی به صورت جمال

[[ . 9نتیجه
این تحقیق به بررسی عناصرتصویری معراجنامههای خمسه نظامی در نقوش تزیینی موجود
ح آغازین خمسهنظامی که در مدرسه عالیسپهساالر نگهداری می شود ،پرداخته است.
در سرلو 
هنرمند در بخشهای مختلف این سرلوح مراحل تکاملی سیروسلوک عرفا که به صورت معراج
رسولاکرم؟ص؟ در شعر نظامی تشریح شده را به زیبایی به نمایش درآوردهاست .چنانچه این
مراحل را از سطوح خارجی به بخش های درونی این شاهکار هنری میتوان به ترتیب از عالم
ُملک به مقام «او ادنی» بر اساس عناصر نمادین مبتنی بر آنها مشاهد ه نمود .کاربرد ویژه مفاهیم
نجومی در بیان مراحل مختلف معراج پیامبر؟ص؟ توسط نظامی و انعکاس آن به صورت نقوش
تزیینی در قسمتهای مختلف این سرلوح ،معرف الیههای عمیق و پنهان عناصر نمادین در
هنراسالمی است که برگرفته از آموزههای عرفانی میباشد که به صورت ذیل بررسی شدهاست.
مرحله نخست به مفاهیم نمادین نقوش حاشیه پهن سرلوح پرداخته است .طبق روایت
نظامی ،پیامبر؟ص؟ در شب معراج از پایینترین مراتب هستی به باالترین حد کونین و از آنجا به
مرتبه قابقوسین و در نهایت به مرتبه دیدار خداوند نائل میشود .در این سرلوح آغازین حاشیه
پهن بیرونی که مزین به نقوش اسلیمی و واق می باشد ،به زیبایی نمادی از جهان ناسوت را به
نمایش گذاشته است که در آن قوای غضبی و شهوانی انسان به صورت سرهای شیر و گوسفند
ترسیم شدهاند و سرهای اردک نیز نمادی از حواس هستند که بدین ترتیب به تصویر کشیده
شدهاند .در این صفحه مذهب سرهای انسانی به صورت زن ترسیم شده اند ،زیرا پیوستن زمین

هسمخ نیزاغآ حولرس شوقن نیدامن میهافم یسررببهسمخ نیزاغآ حولرس شوقن نیدامن میهافم یسررب

59

و آسمان با رشته عشق الفت میسر است و واسطهالعقد و درهالتاج این نسبت ،انسان کامل یا به
بیانی دقیق تر زن  -معشوق است .وی میانجی و پلی مابین ناسوت و الهوت است ،صورتش بر
خاک است و جانش در المکانی فوق وهم سالکان میباشد و از این رو واسطه معراج است .در
ضمن در دو طرف چهرههای تمام رخی که در دو گوشههای باالیی و پایینی حاشیه سرلوح وجود
دارد ،چهار سر روباه مشاهده میشود که تضادهای درونی طبیعت بشری را تجسم بخشیده اند.
در این بخش از سرلوح هنرمند نقوش رنگارنگ را بر زمینهای الجوردی که اشارهای بر زمان معراج
پیامبر دارد ،ترسیم کردهاست.
مرحله دوم ،بررسی مفاهیم نمادین نقوش موجود درون جدول سرلوح میباشد که
انعکاسدهنده آن بخش از معراجنامههای نظامی می باشد که وی طی آن ،مرحله عبور پیامبر؟ص؟
از دوازده برجفلکی را شرح میدهد که بهواسطه وجود رسولاکرم؟ص؟ که گل باغفلک است ،زمین
نیز غرق گل شود و بهار را تجربه کند .در این بخش از سرلوح ،پرندگان نمایانگر کمال انقطاع از
عالم ُملک و ورود به عالم فلکهشتم فرض میشوند و نمایانگر مرحله بعد از آ گاهی روح از اسارت
و غربت در این عالم و بازگشت به وطن اصلی میباشد که در این حال قدم در راه سفر از خاک
به سوی افال ک گذاشتهاست .احتماال ترسیم  12درنا را می توان بر اساس شعر نظامی دانست که
حضرت ختمی مرتبت از بروج دوازدهگانه در منطقهالبروج گذشتند و از آنجایی که معراج نشانی
از کمال رسول؟ص؟ و رشد معنوی ایشان دارد و با برگشت ایشان بهار وجودی حضرت؟ص؟ رخ
دادهاست .همچنین پرواز درناها بر فراز ابرها را می توان عبور پیامبر؟ص؟ از َعما تصور نمود و این
ابرها را می تواند نشان دهنده خلقت آسمان های اول تا هفتم و حرکت دوری افال ک و کرسی
و عرش باشد .درناها در اینجا بر گرد شمسهمرکزی در گردش هستند ،چنانچه نظامی نیز سفر
پیامبر؟ص؟ در شب معراج را نه سیری خطی ،بلکه سفری دوری (چرخشی) میداند که ایشان طی
آن همه مراتب هستی را پیمودهاند و در نهایت به دیدار پروردگار نائل شدهاند.
احتماال دلیل ترسیم سر شیر در ترنجهای تزیینی نیز اشارهای به قطبین «منطقهالبروج» دارد.
بنابر تغایر قطبین «فلکاالفال ک» و «فلکهشتم» ،منطقه هر یکی نیز جدا از هم است و دو نقطه
متقابله «نقطه اعتدالربیعی» و «نقطهخریفی» را بوجود میآورد .ظاهرا هنرمند با توجه به شعر
نظامی که معتقد است در آن شب ،پیامبر؟ص؟ کمال حقیقتمحمدیه را مشاهدهنمودند و
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نتیجهای که بهار وجودی را برای رسول؟ص؟ و احیا و تکامل برای کونین به ارمغان داشته است را
بدین طریق به تصویر کشیدهاست.
به نظر نظامی ،پیامبر؟ص؟ در لیلهاالسراء از پایینترین مراتب هستی آغار و به باالترین حد
خود « -فکان قابقوسین او ادنی»  -ختم میشود ،سیری صعودی را طی میکند و حجاب
های چهارگانهای میان خویش و حق را برمیدارد تا در نهایت به مقامی میرسد که دیدار حق
بر او میسر میشود .این مرحله از عروج رسولاهلل؟ص؟  -خرق چهار حجاب آخرین و عدم وجود
حایلی میان ایشان و پروردگار -در بخش میانی جدول و در چهارگوشه بیرونی شمسهمرکزی به
صورت چهار نقش گرفتوگیر میان عقاب و درناها به نمایش درآمدهاست .بهنظر میآید هنرمند
با ترسیم عقاب  -نماد عقل اول  -صعود حضرت؟ص؟ را به عالممجردات نیز متذکر شدهاست
و قراردادن این نقوش گرفتوگیر در اطراف شمسهمرکزی نیز شاید نشان از نزاع و غلبه بر نفس و
سرانجام رسیدن به مرکز حقیقت هستی یعنی همان شمسه داشتهباشد یعنی در تاویلی دیگر از
کثرت نفس به وحدت نفس رسیدن است .در این بخش از سرلوح ،ترسیم چهار لچکی با نقوش
اسلیمی و گیاهی و بلبل ها بر زمینه الجوردی ،یادآور دو بهشت صالحان و دو بهشت سابقون
میباشد و از سویی دیگر وجود  8بلبل در این لچکی ها میتواند اشاره ای بر  8حامل عرش الهی
نیز داشتهباشد.
مرحله سوم ،مطالعه مفاهیم نمادین نقوش تزیینی شمسهمرکزی است .به روایت نظامی،
پیامبر؟ص؟ در مسیر عروج خود پس از دیدار هفت آسمان و خرق حجب چهارگانه ،به مرتبه
«قابقوسین» صعود میکنند و در نهایت سیر باهلل مناهلل یعنی از مقام «قابقوسین» به نهایت «او
ادنی» گذرانده و دیدار خداوند نائل میشوند .ازاینرو ،هنرمند احتماال برای نمایش ساختاری
از دایرهوجود ،از نقش شمسه و جهت تجسم خط «قابقوسین» که آن را به دو نیم مینماید از
دو نقش سر شیر در دو جانب افقی شمسه مرکزی استفاده کردهباشد و از دو نقش سر گوسفند در
شمال و جنوب دایرهوجود برای ترسیم مقام «او ادنی» و همچنین نمایش قطبین فلکاالفال ک
(عرش) بهره بردهاست.
ازآنجاییکه رسول؟ص؟ مظهر عالمکبیر است تمام اشکال دوباره در اطراف شمسه تکرار
شدهاست .چنانچه نظامی نیز پیامبر؟ص؟ را محور و دایره هستی میداند و دایرههستی را روشنی
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و استوارتر از این مرکز ،نقطهای نیست .ولیکن فرضیه قویتر این است که نقش شانزده سر انسانی
که در فاصله چهار نقش حیوانی که در جهات جغرافیایی حاشیه شمسهمرکزی به صورت چهره
کامل زن نمایش داده شدهاند ،نمایانگر فرشتگانی باشند که در حول عرشالهی در حال تسبیح و
اجرایلهی هستند ،زیرا عدد شانزده نمادی از کمال الوهی عرشالرحمن است و یا اینکه نمادی
از کثرت در وحدت را نشان می باشد ،همچنان که در سیر باهلل بر سالک واصل عارف ظاهر
میشود .همچنین ترسیم این چهرهها در اطراف دایرهمرکزی -که نمادی از عرشالهی است -
میتوانند نشان دهنده رحمتالهی نیز باشد ،زیرا عرشالهی مظهر بروز رحمت بار یتعالی است
که در اینجا به صورت جمال نمایش داده شدهاست.
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