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بی تردیــد معــامران و هرنمنــدان، در ســاخت و پرداخت 
مجموعۀ معامری حرم مطهر امام رضا)علیه الســالم(، هدف 
مهم قداست و زیبایی را در نظر داشته، فضاها را به گونه ای 

آراسته اند که زائر بتواند با بصیرت، حّظ جان برد.
مجموعۀ حارض، تحفۀ در هم تنیده ای از ماده و معناست 
که حاصل آن تلفیق، قداســت و مــردم واری آن را موجب 
شده اســت. تأمل در جزء جزء عنارص تشکیل دهندۀ حرم 
مطهر، این واقعیت را نشان خواهد داد که معامر و هرنمند 
نیات و پیام های خود را در همه جا با ســازه ها یا عالیم و 

نشانه ها به بینندگان رسانده است. 
در طول صدها و هزاران سال، جامعۀ برشی در پی تجربیات 
و تداعــی مفاهیم، حجم ها،  خط هــا،  رنگ ها و نقش ها را 
نشــانه و ســمبل هایی فرض می کرد که هرنمندان ایرانی با 
بکارگیری آن نشانه ها به خوبی توانسته اند کارکرد و منظری 
عبادی و قدســی و در عین حال هرنمندانه و زیبا برای حرم 

مطهر فراهم منایند.
حرم مطهر مجموعه ای از فضاهای رسپوشــیده، صحن ها، 
رواق ها، ایوان ها و مناره ها اســت که با رعایت اندازه های 
مطلوب و متناســب ساخته شده اند و نقش ها و کتیبه ها و 

نشانه ها نیز معنویت آن فضاها را فراهم آورده اند.
»روضۀ منوره« هســتۀ مرکزی و کهن  ترین بخش مجموعۀ 
معامری حرم مطهر اســت. این فضا به شیوۀ معامری کهن 
ایرانی با نقشــۀ مربع اســت که بر روی آن نقشــه، بنایی 
چهارطاقی با گنبدی رفیع ســاخته شده است. گنبد بر فراز 
چهار جرز که در واقع چهارگوشــه را تشــکیل داده، استوار 
شــده اســت. این امر در این فضا و دیگر فضاهای مشابه 
عــادی به نظر می رســد امــا آن ترکیب از دیــدگاه عرفانی 

مفهوم دیگری هم دارد: 
فضای محاط شــده در چهارســتون به مثابه دنیا اســت و 
گنبدی که بر فراز آن قرار گرفته، مناد آسامن است. در باور 
چینیان قدیم هم، زمین مربع و آسامن گرد بود. پس درون 
روضه، خود مناد یک جهان است که شمسه و کاربندی ها و 
آئینه کاری ها و کاشی کاری ستاره ای شکل که آسامن )سقف( 
و دیوارها را زینت داده اند نیز مناد رسچشــمه های نور در 
آن دنیای کوچک می باشند و به تعبیر قرآن کریم »خداوند 
نور آســامن ها و زمین است«. شاید هرنمندان با عنایت به 
هامن تعبیر کوشیده اند خداوند را با تجسم نور در فضاهای 
گنبد دار به شمسه ختم می شود و این شکل بر تیزه سقف 
نیم گنبد ایوان ها نیز مشاهده می شود. زیبا ترین شمسه ها 
بر آســامنۀ گنبد الله وردی خان و پوشش بیشرت انتهای ایوان 
مقصورۀ مسجد گوهرشاد نقش بسته و انتهای پوشش بیشرت 
ایوان ها هم به شمســه مزین شــده که زیبا ترین آن ها بر 
انتهای پوشش ایوان عباسی در صحن انقالب و ایوان نادری 
در صحن آزادی واقع است. پرتوهای آن شمسه ها در اغلب 
کاربندی در همه جا بر پاکار گنبد نشســته و در برخورد با 
یکدیگر در مسیر حرکتشان ستاره هایی را نیز شکل داده اند. 

عالوه بر شمسه ها و ستاره ها، منادهای دیگری هم هستند 
که نشانۀ خورشــید و نور می باشند؛ مثل نقشۀ شیر که بر 
فراز ایوان رشقی صحن انقالب )ایوان نقاره خانه( نشســته 
اســت. در فرهنگ منادشناسی،  شیر که ســلطان حیوانات 
محســوب می شود،  مناد خورشــید درخشان و مظهر قدرت 
و عقل و درایت و عدالت اســت. شــاید به هامن دالیل به 
موالی متقیان علی)علیه السالم( »اسدالله « )شیرخدا( لقب 

داده اند.
طاق ها نیز مانند گنبدها عالوه بر این که یک سازۀ معامری 
جهت اتصال پایه ها و تســهیل احداث ســقف محســوب 
می شــود، پیامی عرفانی نیز در خود دارد. طاقی که بر فراز 
دو ســتون برافراشته شــده،  مناد پیروزی روح تعالی جو، بر 
ثقل مادی جسم اســت؛ زیرا بازوی هر طاق از بسرت افقی 
برخاســته، به باال متامیل شــده و تا آن جا اوج می گیرد که 
در باال تریــن نقطه به بازوی دیگر ملحق می شــود و تواماً 
بــه کامل میل می کنند. طاق برای ایــوان و درگاهی، نقطۀ 
رشوع و ارتباط عاملی به عامل دیگر اســت. بی جهت نیست 
کــه بر گرد متامی طاق هــا و ورودی حرم مطهر، نگاره ها و 
کتیبه هایــی در ارتباط با کارکرد فضای درونی نقش بســته 

است.
پایه هــای هر طــاق و لچکی ها معموالً با اســلیمی زینت 
یافته اند. از منظر عرفانی، اســلیمی مناد رویش مکرر است 
که نه آغاز دارد و نه پایان، رسشار از سبزی و طراوت که به 
سوی نامحدود و کامل پیش می رود و نگاه بیننده را با خود 
به باال می کشــاند. انتهای ایوان ها را مقرنس ها پر کرده اند. 
مقرنس ها سطوح ناهمگون با فضاهای پر و خالی هستند 
که معموالً زاویه ها و خط های اتصال سقف به دیوار را در 
منــای داخلی پر می کنند و منظری چشــم نواز و مطلوب را 
موجب می شوند؛ اما عالوه بر این کارکرد، جنبۀ منادین نیز 
دارند. سطوح برجسته و فرو رفتۀ مقرنس ها بیش از هر چیز 
آویزه های حاصل از رســوب امالح محلول در آب بر دیواره 
و سقف غارها را تداعی می کند و چنین به نظر می رسد که 
هرنمند با اندیشــۀ عارفانۀ خود، در نظر داشته تجسمی از 
غــار ارایه دهد زیرا که غار جایگاه بســیار واالیی در تاریخ 
ادیــان و فرهنگ برشی دارد. در باور پیروان آئین مهر،  غار، 
زادگاه ایزدمهر است و به عقیدۀ پیروان عیسی)علیه السالم( 
نیــز آن پیامرب در غار، پا به عرصۀ وجود گذاشــته و پیامرب 
اسالم نیز در غار به پیامربی مبعوث شده است. بنابراین اگر 
مقرنس ها مناد غار باشند، تکرار آن ها در بسیاری از ایوان ها 
و فضاهای معامری مجموعۀ حرم مطهر، از قداست خاصی 
برخوردار است و فلسفۀ وجودی آن ها بعد از جنبۀ تزئینی، 

یادآور غار حرا و واقعۀ بزرگ بعثت است. 
نقوش انسانی و جانوری در مجموعۀ حرم مطهر قابل توجه 
و تأمل اســت. بی شــک مراد هرنمند از تصویر آن ها رصفاً 
جنبۀ تزئینی نبوده و جایگاه اسطوره ای و عرفانی آن ها نیز 
مورد توجه بوده اســت. عالوه بر نقش شــیر، نقش اژدها، 

آن کــس اســت اهــل بشــارت کــه اشــارت دانــد

نکتــه هــا هســت بســی محــرم ارسار کجاســــت 
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مار، طاوس، حواصیل و پرندگان دیگر در برخی نقاط ترسیم 
شــده اند. نقوش انســانی منحرص به فرشــتگانی است که 
علی رغم پرهیز هرنمندان مسلامن از تصویر صورت انسان،  
بر دیوار نقش بســته اند و مسلامً رسالت آن ها یادآوری بار 

فرهنگی – عرفانی آن هاست. 
فرشــتگان از گذشــته های دور در باور انســان ها به عنوان 
واسطۀ خداوند و جهان هستی قلمداد می شدند و در قالب 
پیام آوران، نگهبانان، ناظم ســتارگان،  مجری قوانین الهی و 
حامی برگزیدگان و مقربــان، ایفای نقش می کردند، برخی 

هم فرشتگان را مناد ارتباط خداوند با مخلوقات می دانند.
از جملــه نقش های جانــوری در تزئینات حرم مطهر، نقش 
دو اژدهاست که در حاصل بلعیدن دو اژدهای دیگر ترسیم 
شــده اند. اژدها در فرهنگ مرشق زمین مفاهیم گسرتده ای 
داشته است. آن حیوان افسانه ای در باور پیشینیان، نگهبانان 
گنج هــای پنهان و آن گنج ها جاودانگی بوده اســت. نقش 
دو اژدها در مقابل یکدیگر، مفهوم خنثی کردن گرایش های 
متضــاد را به ذهن متبادر می کرده اســت. از دیدگاه دیگر، 
اژدها مناد آســامن و ابر بوده و بــاران را به زمینیان ارزانی 
می داشته اســت. در باور چینی ها، اژدها جاودانگی تدارک 
می بیند و در نهایت، اژدها قدرت آسامنی،  خالق، ناظم امور 

و مناد امپراطوری است.
نقش مار، مناد دیگر در میان تزئینات حرم مطهر است. این 
جانور به دلیل شکل ظاهری و خصوصیاتی که دارد از قدیم 
منشــاء افسانه ها و اسطوره های فراوان بوده است. در باور 
پیشنیان، مار موجودی مافوق انسان و طبیعت بوده که از 
ارواح و جان هــای نیاکان مدد می گرفته و توانایی پوســت 
انداخــن مار این پندار را قوت می بخشــیده که آن حیوان 
می تواند دامئاً تجدید حیات کند و به همین دلیل ســمبل و 
مناد جاودانگی و نامیرایی پنداشته می شد. شاید با توجه به 
ایــن باور در عربی به مار »حیّه« می گویند که به »حیات« 
به معنی »زندگی« نزدیک اســت. در باور ایرانیان، مار مایۀ 
باروری زمین و نگهبــان گنج های پنهان بوده و زهرمار نیز 

خاصیّت درمانی داشته است.
در نزد اســطوره شناســان طــاوس مناد خورشــید و کیهان 
پنداشــته شــده و در یک روایت صوفیانــه: »خداوند ذات 
را به شــکل طاوس فرستاد و در آیینۀ ماهیت الهِی صورت 
خود را به او نشان داد«.این پرنده در برخی فرهنگ ها مناد 
زیبایی و قدرت و دگردیســی نیز پنداشــته شده اســت. در 
رسزمین های اسالمی خاورمیانه، طاوس در دو طرف درخت 
زندگی تصویر می شــود که مناد روح فســاد انگیز و دوگانه 
بودن روان آدمی اســت. بر دو ســوی ورودی صحن آزادی 

نقش دو طاوس مشاهده می شود.
نقــش قرقاول نیــز در چند مورد تکرار شده اســت. قرقاول 
به لحــاظ آواز و حرکات موزونش مناد هامهنگی کیهانی و 
ناظم جهان اســت. در میان نقش پرندگان، تصویر حواصیل 
نیز دیده می شــود. حواصیل کنایــه از کنجکاوی بوده و در 

علوم خفیه به عنوان علوم باطنی قلمداد می شده است. در 
حرم مطهر دو حواصیل بر دو ســوی یک اســلیمی گلدار و 
با طراوت ترســیم شده که یادآور نقش طاوس در دو سوی 

درخت زندگی است. 
عالوه بــر این مــوارد،  ده ها و صدها عالمت و نشــانه در 
معامری و تزئینات حرم مطهر موجود است که حتی اشاره 

به آن ها موجب اطالۀ مقال می شود.
این رشح بی نهایت کز زلف یار گفتند
حرفیست از هزاران کاندر عبارت آمد
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