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چكيده:
از  اثرى  براساس  كه  كربن  هانرى  اثر  كعبه  خانه  پيكره شناسى 
قاضى سعيد قمى(1691/1103) به نگارش درآمده است به رمزشناسى 
تصوير كعبه براساس هندسه پنهان موجود در آن مى پردازد. «هندسه اى 
كه در هنر اسالمى نهفته است همان هندسه اى است كه چشم تيزبين 
با  اسالمى  هنر  گونه  بدين  مى يابد.  جهان  باطن  در  حكيم  هنرمند 

حقيقت پيوند دارد». (كريچلو1384: 1370)
«زبان قوانين مثالى اى كه جهان هاى درون و بيرون را يگانگى 
مى بخشد همان زبان نقش است - به خصوص نقش عددى»، دايره بر 
همه نقوش برترى دارد؛ زيرا رمز وحدت جهان است. كانون يا مركز 
پنهانش«آن» الزمان تحوالت زمانى و نقطه بى بعد مكان محيط است. 

(كريچلو1384: 375)
با  و  مى سازند  را  سال  مربع  زمستان  و  پاييز  و  تابستان  و  «بهار 
پيوندى   - شمال  و  وغرب  جنوب  و  شرق   - قطب نما  اصلى  نقاط 
مى توان  دارد،  وسطى  نقطه  دايره  كمان  يا  ضلع  هر  دارند.»  نمادين 
بدين  و  كرد  تكرار  آنها  مابين  كمان  وسط  نقطه  محل  در  را  بازه ها 
به  چهار  كه  است  چنين  اين  آورد.  پديد  ديگرى  ضلعى  چند  گونه، 

مى شود:  بدل  شانزده  به  هشت  و  هشت ضلعى،  مى شود:  بدل  هشت 
ماده  و  زمين  و  خورشيد  بين  مثلثى  رابطه  سه  عدد  ضلعى،  شانزده 
است. سه نخستين مثالى شرايط حداقلى وجود را بيان مى كند: شاهد 
مثلث  كه  گفته اند  نسبت.  و  ذهن  و  عين  يا  مشهود؛  و  مشاهده  و 
معنوى اصلى در اسالم «اهللا» و «رحمان» و «رحيم» است كه در 
ابتدا هر سوره از قرآن مى آيد. عدد سه عدد شش را پديد مى آورد و 
در جهان شناسى اسالمى همچون دين هاى كليمى و مسيحى سهمى 
مهم دارد. اين سهم به تعداد روزهايى مربوط است كه خدا در آنها 
دو  است.  كمال  رمز  شش پر  ستاره  دين  سه  هر  در  آفريد.  را  جهان 
درخود  مثالى  چهار  با  را  مثالى  سه  هر  كه  است،  دوازده  شش  برابر 

در مى آميزد.
عمق معناى دوازده در دوازده امام اسالم شيعى به ظهور مى رسد؛ 
مسيح  حواريون  دوازده  در  كه  مثالى اى  الزمانى  احساس  در  نيز  و 
مى توان ديد... كريچلو به نقل از سيدحسين نصر درباره ابن عربى اظهار 
مى كند: «شمار اصلى بروج، يعنى 12، حاصل 4 و 3 است. 4 رمز چهار 
قطبى شدن طبيعت گرم و سرد و ترى و خشكى است كه در تركيب 
با يكديگر، عناصر عالم را پديد مى آورند و عدد 3 نشان سه ميل اصلى 
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سير  و  افقى،  اتساع  از «اصل»،  نزولى  سير  از:  عبارتند  كه  است  روح 
صعودى در بازگشت به اصل. در اين تركيبات بى نهايت، سلسله مراتبى 
هست؛ و از نظر وجود مادى،«نسبت ميان بروج و جهات اصلى چهارگانه 
اهميتى چشمگير دارد. اين اهميت به سبب نقش «جغرافياى مقدس» 
و «جهت يابى در مناسك و به سبب معمارى معابد و ساير بناهاست كه 

مبتنى بر«اندام شناسى جهان است». (كريچلو1384: 379)
كعبه، سنگى مجوف و مكعبى شكل، پيشينه ديرينه اى دارد و تاريخ 
آن به پيش از دوره پيامبر مى رسد و در واقع محور دنيوى عالم اسالم 
است. جهت كعبه اريب وار است با زوايايى كه روبه روى جهات اصلى 
مركز  دلفى،  معبد  مخروطى  اومفالوس  همچون  كعبه  است.  قطب نما 
عالم است، چون رمز ازلى نقطه تقاطع محور عمودى روح و ساحت 
افقى هستى عرضى است. هفت بار طواف حجاج، اگر از باالى مناره اى 
آمده است.  حركت در  عظيمى است كه به  چرخ  شود انگار  نگريسته 
اين آيين در طواف به دور مقابر اوليا است، همانند طواف دور خورشيد 
منعكس شده تا نهايت بركت حاصل شود. يعنى فيضان نامريى روح 
كه از يك شيئى مقدس حاصل مى شود. اين دقيقًا همان چيزى است 
كه در طراحى  كهن ترين بناهاى  اسالمى، قبه الصخره در بيت المقدس، 

به كار رفته است»(ويكى1388: 16)
كه    Reality-Archtrypes مثالى  حقايق  برتر  مرتبه  در 
كه  مى خوريم  بر  حد  چهار  به  است  آنها  مجموع  از  متشكل  طبيعت 
شماره1)  است.(تصوير  فوق الذكر  مابعدالطبيعى  حد  چهار  با  منطبق 
منزله  به  طبيعت  بلكه  نيست  ما  خاكى  عالم  خاص  طبيعت  از  منظور 
مظهر اراده الهى است. اين حدود به ترتيب عبارتند از عقل كلى، نفس 
كلى، طبيعت كلى و ماده كلى (ماده اى كه هنوز ماده عالم مادى ما 
نيست ولى جامع همه حاالت لطيف [يا اثيرى] و «روحانى» ماده اولى 

[يا هيوال] است.)

تصوير 1: شب و روز جهان شناخت

«شهود بيت (كعبه) در قلمرو«حضرت خيالى» در مراتب روحانى 
از  ستون  يك  فقط  است.  بسته  كامًال  بيت  اين  دارد.  ويژه اى  اهميت 
ديوار بيرون زده است و اين ستون همان ترجمان، مفسر ميان حقيقت 
نفوذ ناپذير و شهودهاى عرفانى است. اين ستون متناظر با حجراالسود، 
نامى براى «قطب عرفانى» و براى همه تجليات آن است، اين ترجمان 
حقيقت نفوذناپذير، اين........ بيت، كه بنابراين قطب، يعنى روح القدس، 
روح محمدى است و گاهى نيز آن را جبرئيل امين دانسته اند. ابن عربى 

مى گويد: وقتى عارف به شهود شخصى نايل مى آيد كه معرفتى واال 
است،  بوده  ناتوان  تحصيلش  از  خود  كه  مى كند  افاضه   وى  به  را 
چنين شهودى در حقيقت شهود عين ثابت خود او «قطب» ملكوتى 
حجر االسود،  بين  تناظر  فتوحات،  كتاب  آغاز  در  اوست.  او، «فرشته» 
(كربن  است.»  شده  مطرح  قطب  محمدى،  روح  امين،  جبرئيل 
بيان  دوم  جلد  الكامل  االنسان  در  نيز  جيلى  عبدالكريم   (295 :1383
مى كند:«كعبه رمز ذات الهى است، حجر االسود همان وجود لطيف يا 

روحانى، «فرشته» است. 
 كعبه، از همه اشكال ديگر «مسجل» تر است يعنى مشكلى است 
كه با حد اعالى «تنوع و تعين» مطابقت دارد. مكعب عالى ترين شكل 
يا صورت «جسم جامد» است، نمودار ثبات يا استقرار به شمار مى رود. 
حتى شكل اورشليم آسمانى كه با پايان آن مطابق است، مربع مانند 
عالم،  افقى«بيضه  برش  همان  زمينى»  مدور«بهشت  حصار  و  است. 
يعنى شكل كروى و اولى است و شايد بتوان گفت كه همين دايره است 

كه سرانجام به شكل مربع در مى آيد»(گنون1384: 167)
كه  است  نحوى  به  تنديس  هفت  و  خانه  هفت  معمارى  شكل 
قوانين آن، همان قوانين حاكم بر معمارى معنوى معابد صابئين است 
كه هريك از آنها بايد بازآفرينى يك معبد آسمانى باشد و مومن بايد 
از طريق مكاشفه در كل آن و با كمك مناسك به خصوصى، به سوى 

شخص فرشته مدبر آن ستاره، هدايت شود. 
ساختار خانه كعبه

داشتن  اختيار  در  معناى  به  عارف،  زائر  براى  خانه  اين  به  ورود 
معنا  اهل  كه  است   potestasclavium همان  كليدها»  «نيروى 
در  كعبه،  كنند.  پيدا  دست  نفس  تام  كمال  به  آن  كمك  به  مى توانند 
كعبه  مى شود،  علم  ايمان  نامرئى  معبد  صورت  به  شمايلش،  مرتبه 
ارتباط  برتر  عوالم  با  جايگاه  آن  از  كه  است  غريب  همان  «جايگاه» 
برقرار مى كند و اين غريب انسانى است كه خدا مى تواند از طريق او 

همچنان عالم ما را نظاره كند و مراقب آن باشد.
پديدارشناسى  كارگيرى  به  تحقيق  اين  از  هدف  آغاز  در 
تطابقات  سنتى  علم  مورد  آلمانى)در  [گشتالت]  معناى  صورت(به 
و  ما  شيعه  حكماى  از  باطن،  اهل  همه  ميان  در  علم  اين  است. 
«ميدان  مفهوم  است.  بوده  معمول  سويدنبرگ  امثال  تا  آنها  تاويل 
ادراک» را بايد توسعه داد و عينيت آن را اثبات كرد به طورى كه 
مفهوم «ميدان ادراک شهودى» را شامل شود. درآن صورت، ادراک 
اين  حوادث  و  واقعيات  به  هم  كه  دانست  ادراكى  مى توان  را  خيالى 
آن  مى گيرد.  تعلق  برتر  عوالم  حوداث  و  واقعيات  به  هم  و  عالم 
عالم  يا  ميانه  عالم  در  واقعيات  اين  كه  صورت هايى  قالب  در  هم 
مثال بدان مصور مى شوند. اول بايد دانست كه مفهوم صورت، يك 
نيست،  شىء  يك  ويژه"ى  معناى  به  مفروض  [ياكالبد]  يا  شاكله 
قوه  معناى  به  و  است  گشتالت  كاركردى  تعريف  حقيقت  در  بلكه 
كرد  تصديق  بايد  مى شود.  تصور  صورت بخش  مبدا  يا  صورت بخش 
و  رمز  وراى  در  حق  به  دو  هر  مبدا،  اين  هم  و  مفهوم  اين  هم  كه 

محدوده تجربه حسى نيز كاربرد دارد. 
به  پذيرفت  مبنايى  اصل  يك  صورت  به  بايد  را  انتقال»   «اصل 
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طورى كه در گذر از يك مرتبه عالم به مرتبه ديگر، صورت ها حالت 
منتقل  مختلف  كليدهاى  به  وقتى  كه  باشند  داشته  را  ملودى  يك 

مى شود، ساختارش همچنان قابل تشخيص است. 
 دليل اين امر آن است كه روابط درونى هر كل و روابط ميان 
روابط  قسم  آن  نتيجه  در  است.  كاركردى  روابطى  اساسًا  كل ها، 
 - كعبه  مكعبى  صورت  ايجاد  براى   - قمى  قاضى  كه  هندسى اى 
آنها  كمك  به  كه  كاركردى اند  روابط  اساسًا  است،  كرده  پيشنهاد 
مى توان از يك شكل به شكل ديگر و از يك مرتبه عالم به مرتبه 
ديگر آن منتقل شد. علم سنتى تطابقات، به پديدارشناسى صورت ها 
فوق الذكر،  عالم  نوع  سه  محدوده  در  تحوالت  علم   به  تا  مى پيوندد 
مكعبى  صورت  تكوين  علل  از  تصورى  به  قمى  قاضى  شود.  تبديل 
كه  وی  دارد).  مكعب  بر  داللت  كعبه،  عربى  (واژه  مى رسد.  كعبه 
كيهانى  ساختارهاى  خود  در  تا  مى كوشد  است  امامى  دوازده  شيعه 
خاص  عدد  لزوم   - تطابقات  علم  تفصيلى  اجراى  طريق  از  يعنى   -
اين  در  را  خويش  استشهاد  نخستين  او  كند.  كشف  را  امام  دوازده 
صورت  با  معادل  عرش  صورت  مى نامد.  عرشى»  خصوص«برهان 
صادر  اعالم  مبدا  از  كه  علوى  عالم  نور  نخستين  است.  كعبه  خانه 
نور   ،(nous)عقل عرش،  را  نوراالنوار  اين  نوراالنواراست.  مى شود، 
همان  نورى[يا  وجود  چهارده  عقل  زيرا  كرده اند.  توصيف  محمدى 

چهارده معصوم] است. 
نخستين موجود كه در عالم اسفل صادر مى شود، به آب نخستين 
كه  دانسته اند  آبى  بر  مقدم  را  آن  وجودى  لحاظ  به  و  است  موسوم 
يكى از عناصر چهارگانه عالم مادى ما است. اين آب نخستين داللت 
موجودات،  اين  كه  چرا  دارد،  مادى  و  روحانى  موجودات  جملگى  بر 
معلومات (محتويات تعقل) عقل اند. به عالوه به دليل وحدت بى همتايى 
به  آب  اين  مى گيرد،  شكل  آن  (معلومات)  معقوالت  و  عقل  ميان  كه 
مركز،  عرش،  نور،  از  عبارت  عقل  پس  است.  معروف  نيز  عرش  نام 
علم به صورت يك نقطه بسيط و بى همتا است و درعين حال [همين 
عقل]، آب، محيط بر جميع معقوالت خويش نيز هست. رابطه عقل به 
منزله مركز با خودش به منزله محيط حاوى و جامع جميع معقوالت 
در تعبير«عرش بر آب مستقر است» بيان شده است. اين رابطه مولود 
شكل  و  مى سازند؛  را  مكعب  شكل  كه  است  كاركردى  رابطه  دوازده 
مكعب هم صورت مثالى عرش [يا هيكل كيهانى] است و هم صورت 

زمينى كعبه.
  هنگامى كه خطوطى را از مركز دايره به محيط آن رسم مى كنيم، 
ابعاد يا جوانب گوناگونى ظاهر مى شود. از اين ميان چهارجنبه اساسى 
عبور  دايره  مركز  از  كه  هم  بر  عمود  خط  دو  تقاطع  از  اينها  و  دارد 
به  را  دايره  كه  است  رو  آن  از  اهميت شان  مى شوند.  نتيجه  مى كنند، 
چهار نيم قطر تقسيم و بدين وسيله جهار حد مابعد الطبيعى را تصوير 
مخلوق  نخستين  عرش  خود  و  مخلوقات اند  همه  ذاتى  كه  مى كنند 
زيرا  است  متقابل  حد  چهار  به  محصور  عرش  طريق  اين  به  است. 
داراى اول و آخر و ظاهر و باطن است كه دو حد نخست  از امتداد 
زمان كلى اش (آيون، دهر، «زمان زمان ها»)، حاصل مى شود و دو حد 
دوم از امتداد مكان كلى اش (مكان مكان ها). نقطه اصلى علمى، نقطه 

عرش، به چهار نقطه منتهى مى شود كه از آنها به حامالن عرش تعبير 
چهار  عرش  حامالن  عدد  گفته اند  عمومًا   (2 شماره  (تصوير  كرده اند. 
است و در برخى احاديث شيعى آنها را، «انوار چهارگانه عرش» تصوير 
كرده اند كه رنگ هريك، به ترتيب حاكى از منشا هر ناحيه وجودى 
است كه به صورت رمزى به اين رنگ مرتبط است؛ اين انوار عبارتند 
از: نور قرمز، نورسبز، نور زرد و نور سفيد. اين يكى از مضامين اصلى 

حكمت شيعى است.

تصوير شماره 2: مكان مكان ها

حال اين چهار نقطه را از طريق وترهايى كه در بنياد قوس هاى 
دايره هاى مربوط قرار دارند به هم وصل مى كنيم و مراحل سه گانه 
اين عمليات نفسانى را پى مى گيريم: از طريق اين عمليات نفسانى، 
قاضى سعيد قمى صورت مكعبى عرش يا كعبه را به دست مى آورد. 
اسفل  عالم  در  چيزى  هر  كه  اصل  اين  بر  است  مبتنى  عمليات  اين 
حد  چهار  اين  نتيجه  در  و  است  اعال  عالم  در  چيزى  شبح  و  مثال 
پيش از تجلى درعالم فوق محسوس متجلى شده اند و اين به موجب 
مى شود(شكل3:  برقرار  انتقال،  اصل  طريق  از  كه  است  تطابقى 

مكعب)

تصوير شماره 3: مكعب
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 اين مختصر به يك نوع تامل كه خانه كعبه را به شكل مندله 
خانه،  اين  در  تامل  با  پرداخت.  خواهد  مى كند،  تصوير   mandala

مراتب  ديگر  با  مى شود  معلوم  كه  مى كند  مكشوف  را  ساختارهايى 
يا  تناظرها  اين  تخيل  ولى  دارند  تناظر  برتر  عوالم  در  خدا  خانه  اين 
قابل درک كردن آنها، متوقف بر پاره اى روش هاى تجسم است، زيرا 
به  كه  مى كنند  ايجاد  را  خاصى  ساختارهاى  عمًال  روش هايى  چنين 
به  متعلق  كه  ساحتى  دارند.  تعلق  كامل»  وجود  تقليل ناپذير  «ساحت 
يك انسان پديدار شناس است. با تامل در نقشه و شكل مكعبى كعبه، 
در پرتو تحقيق قاضى  سعيد قمى، نمونه كامل عيارى در اختيار است 
كه ساختارهاى مورد بحث همراه با تناظرهاى شان«از طريق شرح و 
تفسيرى كه ماهيت هندسى دارد» درک و فهم خواهد شد. با كمك 
حكيمان مرحله به مرحله حقايق خانه كعبه، برحسب ادراک اندام خيال 
فعال، كشف خواهد شد؛ يعنى داليل و معانى ساختار آن را كه مايه 
پيوند عوالم محسوس و فوق محسوس، طبيعت و جهان قدسى است.

آدمى  وقتى  چيست؟  طواف  باطنى  معناى  [مى پرسيم]  نتيجه  در 
چه  نفس  عالم  ملكوت  در  مى آورد  جاى  به  را  زمينى  كعبه  مناسك 
راز  چگونه  مى بخشد؟  صورت  چيزى  چه  به  و  مى دهد  انجام   كارى 

حجراالسود به منزله سنگ بنا، راز ملكوت درون انسان است؟ 
«در تحقيق فيلسوف شيعى، قاضى سعيد قمى، سه عالم موجود 
محبوس  موجودات،  آن  در  كه  مرتبه اى  يعنى  شهادت،  عالم  است 
نفوس  يا  كلى  نفس  عالم  غيب،  عالم  سپس  (عالم الملك).  حواس اند 
همان «مكان»  يعنى  مى شود  تعبير  ملكوت  آن،  از  عمومًا  كه  ملكى، 
عالم مثال كه اندام ادارک آن خيال معرفتى است. سپس عالم معقول 
عقول محضه، يا عقول ملكى را داريم كه عمومًا آن را جبروت ناميده اند 

و اندام ادراک آن عقل شهودى است.
مكان و سه  نوع  عالم را با سه  نوع  قمى، اين سه  سعيد  قاضى 
نوع زمان مرتبط مى سازد. زمان كثيف عالم محسوس؛ زمان لطيف 
مكان  انواع  اين  تمايز  عقل.  عالم  الطف  زمان  و  ملكوت  مثالى  عالم 
و زمان معلول تمايز انواع خاص حركت، از حركت موجودات مادى 
معنويه)  محض(حركت  روحانى  حركت  تا  «صيرورت»  دستخوش 
نيروى  يك  مفهوم  ذيل  در  [هريك]  متمايز  مكان هاى  خود  است. 
پديد  مكانى  صورت  نيرو  اين  حركت  اثر  در  مى گيرند.  قرار  آغازين 
مى آيد و اين صورت مكانى منشا هر چيزى است كه در عالم هستى 
شكل مى گيرد، خواه آن چيز مادى باشد و خواه روحانى. گاهى از اين 
 primordial cloud نيرو به نفس الرحمن و گاهى نيز به عماء
و  زمان  از  منظور  «درحقيقت   (199  :1389 (كربن  كرده اند»  تعبير 
يا  متغير  برحسب  كه  است  موجودات  همان«وعا»  اينجا  در  مكان 
ثابت بودن موجودات و نسبت هر يك با ديگرى بر سه قسم است. 
نسبت متغير به متغير را «زمان»، نسبت متغير به ثابت را «دهر» و 
جلد  الصدوق،  توحيد  (شرح  گويند.  را «سرمد»  ثابت  به  ثابت  نسبت 

اول، ص153)
عالى تر،  عالم  هر  است،  موجود  عالم  سه  اين  بين  اساسى  روابط 
در  را  خويش  مادون  عوالم  كليت  و  است  خويش  مادون  عالم  علت 
شكل لطيف تر و متعالى تر در بر دارد. به عالوه هر عالم عالى تر، در عين 

حال كه شامل و جامع كليت عوالم مادون خويش است، ولى باطن آن 
كليت، جنبه نهان، مخفى يا مركز آن نيز هست.

از اين روى هر موجود عالم ملك، ملكوت مخصوص به خويش را 
دارد كه مدبر آن و محيط بر آن است و در عين حال رد باطن آن است. 
الهيه  كلمه   ،(re divina) ربانى  امر  موجودى،  هر  ديگر  عبارت  به 
حقيقت  يا  درونى  انسان  آن،  باطنى»  آن«جنبه  خود  ملكوت  كه  دارد 
مثالى [عين ثابته] و در عين حال مراقب يا محافظ آن است. به اين 
معنا كه علتى است شامل آن و محيط بر آن، اين سه عالم، در وجود 
انسان جمع شده است. هم جبروت و هم ملكوت، هر دو را در انسان 
مى توان يافت. آنها قوام بخش وجود ذاتى او، وجود حقيقى او، و وجود 
بر  محيط  كه  شهادت  عالم  از  وقتى  حتى  كه  طورى  به  اويند.  باطنى 
اوست واپس مى نشيند همچنان، به صورت انسان كامًال به ذات خويش 
يا  صورت بخش  نيروى  انسان،  در  ملكوت  حقيقت  درک  است.  قائم 
كه  معناست  بدين  آن،   ideoplastic «خالق»  نيروى  عبارتى  به 

صورت، اثرى است كه روح، علت آن است.
به تعبير فيلسوفان ما، قبر آن چيزى است كه آن را جسم لطيف 
مى دانند و همان ملكوت درون انسان است و با اين بدن، انسان پس 
از  زيرا  مى شود  برانگيخته  ملكوت  اين  براى  مادى،  عالم  از  خروج  از 
اين «قبر» در عين حال، او باز هم در قيامت كبرى برانگيخته خواهد 
شد تا به مرتبه  باالتر در عوالم روحانى عروج كند. هرآنچه در عالم 
شاهدان  دارد.  ما]  عالم  [در  تمثيلى  ما به ازايى  است،  موجود  روحانى 
ملكوت، موجودات عالم ما را ادراک مى كنند، ولى آنها را با همان هيات 
ملكوتى شان مى بينند. يعنى آنها را همان طور كه انسان ها مايلند ادراک 
كنند و آنها را مطابق با حقيقت نهائى شان كه براى ادراک حسى دست 
مى سازند.  مجسم  مى آيند،  در  شهودى  ادراک  به  ولى  است  نايافتنى 
حكيمان ما مايل بوده اند آن را عالم مثال بنامند و از طريق عالم مثال 
به آن برسند، به اين اعتبار كه جسميت نورى آن، همان ملكوت درون 
منوط  خويش»  حقيقت  در  بودن  انسان، «متحقق  براى  است.  انسان 
است به قوه مصوره اى كه از ملكوت كسب مى كند و به كمك اين قوه 
مى تواند ملكوت را برحسب حاالت وجود، فكر و عمل خويش تصوير 

يا تحريف كند.
و  مشرق  جهت  در  نفس  و  عقل  از  عبارتند  مثالى:  حقيقت  چهار 
دوتاى  با  نور  دارند.  قرار  مغرب  جهت  در  كلى  ماده  و  كلى  و  طبيعت 
نخست به عقل و نفس - كه مشرق آن، روز الهى اند، طلوع مى كند. 
در دو ربع اخير اين دور - طبيعت كلى و ماده كلى - كه مغرب آن و 
منطبق با شب اند، رو به افول مى نهد، غروب مى كند و مخفى مى شود. 
مجموع اين چهار حد، كيهان پيدايى را تشكيل مى دهد. قرآن كريم 
(الرحمن 17) از پروردگار دو مشرق و دو مغرب «رب المشرقين و رب 
المغربين» سخن مى گويد، كه به همين دو افق شرقى و دو افق مغربى 
كعبه  نقشه  در  بايد  تطابقات  اكبر  قانون  حكم  به  بنابراين  دارد،  اشاره 
دوتاى  يعنى  شود.  تنظيم  اساس  همين  بر  بيت  اركان  نسبت  زمينى، 
آنها، ركن عراقى، كه حجر االسود در آن است و ركن يمانى - در جانب 
شرقى و دوتاى آنها - ركن مغربى و ركن شامى-درجانب غربى باشند. 

(تصوير شماره4) گوياى اين مطلب است.



شماره 189، خرداد 1393

80

شكل4: نقشه خانه كعبه بر طبق نظر قاضى سعيد قمى.H= حجر 
اسماعيل  G= مقام جبرئيل A= مقام ابراهيم  Z= چاه زمزم

زائرى كه از سمت راست به خانه كعبه نزديك شود. اين همان 
جهت حق است كه با زائر مواجه مى شود و اين زائر كسى است كه با 
اين كار خود اين فرمان را اجابت مى كند كه: استقبل وجهى، به چهره ام 
روكن. [حديث قدسى] در اين حالت در سمت چپ زائر، يعنى در جانب 
آن  در  حجر االسود  و  است  واقع  عراقى  ركن  شمال،  به  رو  و  مشرق 
قرار دارد و اين حجراالسود، رمزى است كه كل راز بيت و راز حيات 
معنوى انسان را در بر دارد. گفته اند حجراالسود به لحاظ جايگاهش در 
ساختمان بيت «دست راست خدا» است و آن جهت كه تطابقى برقرار 
مى دارد ميان طبيعت - در اينجا به معناى عالم زمينى مادى ما - و 

عقل كلى (تصوير شماره 5)، بر اين ركن استوار است.

شكل5: تطابق نقشه با نقشه حقايق مثالى
آب ازلى رمز معقوالت عقل، انوار اين نور است. بنابراين، نتيجه 
آب  عنصر  ما،  مادى  عالم  چهارگانه  عناصر  ميان  در  كه  مى شود  اين 
مولود جهتى است كه در مرتبه خيال، طبيعت را با عقل پيوند مى دهد 
و آن خط مستقيم كه در شكل مكعبى خانه نماينده اين عنصر است، 
رمز چنين رابطه اى است (واژه ركن نه فقط به معناى ستون و هريك 
از عناصر اربعه، بلكه به معناى سنگ نيز به كار مى رود) به عالوه، آب 

حيات بخش از زير همين ركن از چاه موسوم به زمزم مى جوشد. 
ب - هم چنين در سمت راست بيت، يعنى در جانب شرق به طرف 
جنوب، (پشت خانه، به صورت شخصى در روبه روى زائرى كه بدان 

با  است  منطبق  ركن  اين  و  دارد  قرار  يمانى  ركن  مى شود)  نزديك  
جهتى كه طبيعت را با نفس كلى يا روح كلى پيوند مى دهد. اين ركن 
واقع در منتهى اليه سمتى است كه به ركن حجر االسود پيوسته است 
(حجر االسود با عقل منطبق است) زيرا نفس از «جهت حقى» عقل 
عرش»  راست  «سمت  در  نيز  يمانى  ركن  بدين سان  مى شود.  صادر 
از  ما  مادى  عالم  در  آتش  عنصر  عالوه  به  است.  واقع  (يمين العرش) 
روح  كلى يا  نفس  طبيعت را با  ساحت،  مى آيد. اين  پديد  ساحت  اين 
كلى پيوند مى دهد و اين يك رابطه كاركردى است كه «ركن» يمانى 

رمز آن است. 
مثال [يا حقيقت] ملكوتى بيت

 براى تطابق خانه زمينى كعبه با مثال ملكوتى بيت روحانى در 
عالم روحانى، به نيروهاى يك نوع تامل كه اساسًا شهودى است، نياز 
است. در حقيقت ويژگى بارز صورت هاى روحانى اين است كه مركز 
آنها چيزى است هم محاط است و هم محيط، هم محوى است و هم 
حاوى. حال آنكه در مورد صورت هاى مادى، مركز فقط و فقط چيزى 
است كه محاط است. بنابراين شكل بيت زمينى، بايد در نهايت با اين 
دو پهلويى مركز در شكل هاى روحانى، هماهنگ باشد. زيرا فقط در آن 
صورت مى توان شكل مادى را در قالب يك شكل روحانى تشريح كرد 
و بيت زمينى را كه از سنگ است به يك بيت روحانى شكل گرفته از 
ايمان، مبدل ساخت. دو مضمون اين حقيقت را به تصوير مى كشند؛ 
يكى مضمون خيمه اول نازل شده از آسمان و [ديگرى] مضمون ابر 

سپيد.
در حديثى از امام محمدباقر(ع) نقل شده: وقتى آدم (ع) از بهشت 
هبوط يافت، از دست تنهايى و وحشت مكان هايى كه خويش را در آن 
مى يافت به خداوند شكوه كرد. خداوند خيمه اى از خيمه هاى بهشت 
را برايش فرو فرستاد. جبرئيل اين خيمه را در همان مكانى كه بايد 
مكان خانه كعبه مى بود، برافراشت. ستون هاى اصلى اين خيمه آسمانى 
ميله اى از ياقوت سرخ بود. چهارميخ آن از طالى ناب و زرد رنگ و 
طناب هايش از تارهاى ارغوانى بافته شده بود. در اينجا احاديث با هم 
متفاوت است. در بعضى گفته شده است كه مالئكه، خانه كعبه را بر 
الگوى خيمه آسمانى بنا كردند. در بعضى آمده است كه خود خدا خانه 
را بنا كرد تا آدم همراه با هفتاد هزار ملك كه مامور به همراهى با او 
شده بودند، برگردش طواف كنند. بر طبق هر دو تقرير در چهارگوشه 
صفا،  كوه  از  سنگى  گذاشتند:  كار  ترتيب  به  چهارسنگ  زمينى،  بيت 
سنگى از طور سينا، سنگى از كوه هاى سالم يا كوفه و سنگى از كوه 
ابوقبيس (مكانى كه آدم پس از رسيدن به عربستان در آن توقف كرد). 
اين چهارسنگ براى شكل روحانى خانه كعبه، اهميت اساسى دارند.  

در حديثى از امام جعفر صادق، نقل شده است: وقتى آدم(ع) به 
درگاه خداوند توبه كرد جبرئيل نزد آدم آمد و او را به مكان آينده بيت 
افكند.  سايه  آنها  سر  بر  و  آمد  فرود  (غمامه)  ابرسپيدى  اينجا  در  برد. 
جبرئيل به آدم امر كرد كه با پايش به دور مكانى كه ابر بر آن سايه 

افكنده بود، خط بكشد. اين مكان بايد محيط خانه كعبه مى بود.
به اعتقاد قاضى سعيد قمى كره كامل ترين شكل است و بنابراين 
وقتى از  فعلى،  وضعيت  روحانى بسيط به شكل كره اند. در  موجودات 
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شكل كره به مكعب منتقل مى شويم، در حقيقت اين انتقال، انتقال از 
جايگاه  صرفًا  مكعب  شكل  در  زيرا  نيست  ديگر  مقوله  به  مقوله  يك 
است،  شده  درج  كره  متن  در  آنها  پايه هاى  كه  را  كارى  روابط  برخى 
تعيين مى كند. به خصوص، از اين لحاظ وقتى گفته مى شود موجودات 
روحانى شكل كروى دارند، نبايد دچار خطا شد، زيرا منظور اين كالم، 
يك  آن  مفاد  بلكه  نيست،  كلمه  دقيق  معناى  به  هندسى  رابطه  يك 
به  روحانى  موجودات  كه  نيست  اين  معنايش  است.  كاركردى  رابطه 
شكل يك گوى با قطر مشخص اند. مى خواهد بگويد اين گونه نيست 
بهشت  در  مثالى  جسم  يا  بشرى  نورى  صورت  هر  يا  فرشته  هر  كه 
باشد بلكه هريك از آنها بهشت شان را در درون خويش دارند درست 
همان طور كه هر موجود شيطانى دوزخ اش را در درون خويش دارد. 
وى تاكيد مى ورزد كه:شكل كروى، گردى [استواره]، چيزى نيست كه 
از قبل موجود باشد و بر موجودات روحانى تحميل شود. شكل كروى 
عالم  كه  آسمان هايى  كرويت  نيز  و  آن  كليت  در  عالم  كرويت  يعنى 
متشكل از آنهاست شكلى برگرفته از موجودات روحانى است. شكلى 
است كه تجلى قانون باطنى وجود آنها، در مكان]دنيوى[ خود ما است. 
با توجه به آنچه گفته شد، مى توان افزون بر اين تصريح كرد كه اگر 
رابطه  كه  است  آن  دليلش  است،  كره  شكل  استوارترين  كامل ترين، 
كرات  يعنى  است؛  يكديگر  بر  بودن  محيط  رابطه  نوع  از  كرات  ميان 

عالم، (آسمان ها و عناصر) محيط بر هم و مندرج درهم اند.
 ideal spheres [يا ايده آل] در عالم روحانى نيز كرات معنوى
وجود دارد كه محيط بر يكديگرند به اين معنا كه علت كامًال محيط بر 
معلول خويش است. پرسش اين است كه به چه معنا مى توان از تطابق 
سخن  جسمانى  كرات  مراكز  و  روحانى  كرات  مراكز  حاميان  تناظر  يا 
گفت در حالى كه مركز افالک روحانى هم محيط است و هم محاط 
(فرشته، مركز فلكى است كه همين فرشته محيط بر آن است) ولى 
قاضى  است؟  محاط  فقط  است كه  چيزى  ذاتًا  جسمانى  افالک  مركز 
سعيد قمى مى گويد: در عالم ما، موجود سافل يعنى زمين [يا خاک] در 
قياس با موجود عالى تر از آن محيط بر آن، [فقط] مركز است. به نظر 
هانرى كربن اين خالف چيزى است كه در عالم روحانى واقع مى شود 
- عالم روحانى، عالمى است كه عالم ما در قياس با آن«عالم سافل» 
محسوب مى شود. زيرا در آنجا موجود عالى مركز است ولى مركزى 
است كه صالحيت محيط بودن را دارد و در عين حال موجود سافل 
در عالم روحانى، اگرچه محيط است، به همين اعتبار محاط نيز هست. 

حال چگونه بايد تناظر صورت ها را برقرار داشت؟
صورت  پديدارشناسى  به كارگيرى  به  منوط  پرسش  اين  به  پاسخ 
را  خويش  روحانى  صورت هاى  تا  است  تطابقات  سنتى  علم  مورد  در 
آن گونه كه هستند به طور كامل و با حقيقت سياره اى شان به منزله 
صورت، نمايان كنند. براى تحقق اين مقصود، على القاعده بايد نوعى 

تناظر دووجهى برقرار داشت:
(الف) تناظر ميان مركز صورت جسمانى و مركز صورت روحانى به 

اعتبار اينكه اين مركز، يك مركز محاط است.
(ب)تناظر ميان مركز صورت جسمانى و مركز صورت روحانى به 

اعتبار آنكه اين مركز يك مركز محيط است.

براى آنكه درک شهودى داشته باشيم از اينكه كعبه، در جايگاه 
مركز عالم خاكى، عالوه بر اين محيط بر اين عالم نيز هست(محيط 
آن  ساختار  كه  كرد  درک  خيال  در  بايد  محوى)   - محاط-حاوى   -
متناظر با ساختار هيكل هاى عالم روحانى، هيكل هاى نورانى است. اين 
همان معنايى است كه مضامين خيمه آسمانى و ابر سپيد براى بيان 
آن طرح شده اند. باالخره در همين ساختار، عنصرى كه چهارسنگ بنا، 
نماينده آنند، وارد مى شود. برحسب تناظر، (الف)تناظرى ميان مركز در 
مقام محاط، ميان بيت زمينى كعبه كه زائران برگردش طواف مى كنند 
برقرار  مشغول اند،  طوافش  به  فرشتگان  كه  كبرى  وحدانيت  عرش  و 
مى شود. به موجب تناظر(ب) ميان مركز و مركز در مقام محيط تطابق 
برقرار مى گردد يعنى عرش اعظم حاوى كرات عقلى است، عرش مجيد 
حاوى كرات نجومى و بيت كعبه، از باب تناظر و در ساختار«خيالى» اش 
حاوى كل است. قاضى سعيد قمى مى گويد بدين سان از باال تا مى رسد 
به بيت زمينى، تناظرى دو وجهى نمايان شده است. بنابراين، طبيعت 
عرش در هر ماده اى كه تحقق يابد - خواه در عالم روحانى و خواه در 

عالم جسمانى - در هر حال شكل يكسانى دارد.
واقع  در  بود.  سرخ  ياقوت  از  شده  نازل  آسمان  از  كه  خيمه اى 
الوهيت  عمودش  كه  بود  كبرى  وحدانيت  عرش  رمز  خيمه  اين 
كبرىsuperm divine from revealed است و در اين سياق 
عقل  نخستين  كبرى  الوهيت  اين  اسماعيليه،  حكمت  در  اينكه  كما 
عالم علوى، نوس اعال است. به فضل همين نوس [عقل]، بلندى ها 
و پستى ها [سوافل]، آسمان ها و زمين ها كه گواه بر اين وحدانيت اند 
برپاست. اين به منزله ياقوت سرخي است. زيرا جامع دو جهت است 
جهت حقى دارد، زيرا نخستين تجلى غيب الغيوب است و اين جهت 
حقى نور مطلق است ولى در عين حال جهت خلفى نيز دارد و هر جنبه 
خلفى، ظلمت است اين عقل جامع الهيت و مالوهيت است كه در نفس 

مفهوم الوهيت اين دو جنبه مفروض است.
به  سفيدى  تركيب  حاصل  سرخ  رنگ  مولفان،  طبيعيات  برطبق 
منزله جهت يا جنبه نور و سياهى به منزله جهت و جنبه ظلمت است. 
اين همان مضمونى است كه سهروردى در آغاز تمثيل عرفانى اش با 
عنوان عقل سرخ آن را به بيانى بسيار زيبا معرفى مى كند - سرخ به 
اين معنا كه رنگ ارغوانى صبحگاهى يا غروب شبانگاهى  است كه 

درآن موقع روز با شب در مى آميزد.
اين خيمه بر پايه چهار ميخ  [اوتاد] (واژه اوتاد در سلسله مراتب 
عرش  تشبيه  از  آن  ساختار  احتماًال  كه  مى خورد  چشم  به  نيز  باطنى 
كيهانى گرفته شده است) استوار و تثبيت شده بود و اين ميخ ها رمز 
طبيعت كلى اند كه از طريق جهات چهارگانه اش (تصاوير1 و 4) نظام 
عالم جسمانى را حفظ مى كنند. رنگ آنها زرد طاليى است زيرا طبيعت 
كلى هم به انواع عقلى نزديك است و هم به زمين ماديت. طناب هاى 
خيمه كيهانى، كه از تارهايى به نازكى مو بافته شده اند پرتو نور نفس 
به منزله ياقنومى صادر از عقل اند و از ايوان هاى (شرفات) عالم علوى 
عالم  عاميانه اى  در  زيرا  رنگ «ارغوانى» اند  به  آنها  مى گيرند.  نشات 
وجود در مرتبه امر - يعنى عالم عقول كروبى - و عالم ماده و طبيعت 

واقع شده اند.
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به دليل اينكه همه عوالم رمز يكديگرند، همين بيت در هر عالم، 
به شكلى متناسب با آن عالم، موجود است. در زير عالم عقل، در مرتبه 
عالم نفس [ملكوت]، عرش مجيد واقع است و عرش مجيد همان بيت 
خداوند است كه مالئكه مقرب برگرد آن طواف مى كنند. مظهر اين 
عرش مجيد، فلك  اعال يا آسمان نهم، همانا حد ميان مكانى كه بر 
حسب داده هاى حسى جهت خويش  را در آن تعيين مى كنيم و عالم 
مثال است و مشتمل بر حقايق همه موجودات و به همين اعتبار حاوى 
حقيقت مثالى همه بيت ها و مساجدى است كه اسم خدا در آن ذكر 

مى شود.
در مرتبه ى طبيعت ستارگانى، درآسمان چهارم (فلك شمس و در 
عرفان يهودى، فلك ميكائيل مهين فرشته)، بيتى وجود دارد كه آن 
مى كنند)  شد  و  آمد  آن  در  [مدبر]  فرشتگان  كه  (بيتى  العمور  بيت  را 
در  ولى  بود  زمينى  كعبه  نخستين  بيت  همان  اين  درآغاز،  ناميده اند. 
(همانند  و  بردند  چهارم  آسمان  به  را  آن  مالئكه  نوح  طوفان  زمان 
جام مقدس) براى هميشه از چشم مردم غيب شد. اين بيت، هيكلى 
شد كه مالئكه اى كه نفوس محرک افالک اند(نفوس فلكى، در اينجا 
نظام خوردشيد مركزى، نقش در فرشته شناخته پيدا مى كند) برگرد آن 
است  موجود  كعبه  زمينى  عالم  مرتبه  در  باالخره  مشغولند.  طواف  به 
دست  به  كنونى  كعبه  كرديد،  مالحظه  اينك  هم  كه  همان طور  ولى 
است  كعبه اى  (ياحكايت،«سرگذشت»)  تقليد  فقط  شد،  بنا  ابراهيم(ع) 
كه در زمان آدم(ع) بنا شده بود. اين همان بيت اهللا در عالم شهادت، در 
زمين مادى و متناظر با بيوت ديگر  است زيرا مشابه مركز اصلى(مشابه 

زمينى مركز مثالى) است.
پيامبر در يكى از حكايت هاى معراج مى فرمايد«و چنان بود كه گويى 
صورتى]  [يا  مثلى  هر  و  مى ديدم  را  زمين]  روى  [بر  شما  بيت  همين 
را مثالى [يا حقيقتى] است». قاضى سعيد قمى توضيح مى دهد كه در 
بيت زمينى كعبه كه به صورت كعبه مثالى است حجر االسود منطبق با 
عمود«ياقوت سرخ» است. ديوارهاى بيت و پرده هايى كه در زمان حجر 
اكبر بر آن آويخته مى شوند، منطبق با طناب هاى ارغوانى است، زيرا در 

عالم كبير، «پرده ها» به معناى مراتب سلسله نفوس است.
بيت  نورى،  بيت  يك  به  را  مادى  بيت  نيز  اسرارآميز  چهارسنگ 
ابراهيم،  نورهاى  بحث  مورد  نور  چهار  مى كنند.  تبديل  ايمان  روحانى 
موسى، عيسى و محمد بودند. روايتى در متون شيعى به كرات آمده 

است؛ روايت اين است كه در تورات مى خوانيم:
«جاء النور(جاء اهللا) من طور سيناء و اشرق فى ساعير و اضاء فى جبل 
فاران»، «نور (در تقرير ديگرى اهللا) از طور سينا آمد. اين نور در ساعير تابيد 
و در كوه فاران درخشيد» در نظر حكيمان شيعى، اين نور، نور حقيقت  ازلى 
نبوت، نور پيامبر حقيقى است كه از پيامبرى به پيامبر ديگر تا  مى رسد به 
محمد(ص) كه خاتم پيامبران است، منتقل شده است(رجوع كنيد به شكل 
شماره3). آمدن اين نور از طور سينا، اشاره به بعثت موسى(ع) است. طالع 
شدنش بر كوه ساعير رمز بعثت عيسى(ع) است و تابيدنش بر كوه فاران 
رمز خاتميت محمد(ص) است. به عالوه اين نور مفاد و معنايى عرفانى به 
اوتاد اربعه مى دهد و به موجب همين بيت روحانى شفاف [يا لطيف]، فوق 
صورت بيت زمين قرار مى گيرد. در تصوير شماره 6 چهارركن كعبه كه 

هريك منطبق با يك پيامبر است، مشهود است.

شكل6: چهارركن كعبه كه هريك منطبق با يك پيامبر است.

الف - ظهور نور نبوت باآدم(ع) آغاز شد و ابراهيم كه اين ملت حنيف از 
طريق او آشكار گشت، به كمال رسيد. ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى. 
دين ابراهيم موافق با فطرت انسان است با همان سرشت مبنايى انسان به 
صورتى كه خالق از ابتدا، اراده فرموده است. سنگ واقع در ركن شامى از 
كوه صفا است زيرا در اين مقام بود كه آدم(پس از رانده شدن از بهشت) 
برحوا ظاهر شد، و ابراهيم نيز كه در اطاعت از دعوت الهى خطاب به وى 
شهر و ديارش را ترک گفته بود، در همين مقام توقف كرد. آيه 37 سوره 
ابراهيم، اشاره به همين دارد: ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع 
عند بيتك المحرم، «پروردگارا فرزندانم را در دره اى بى كشت، نزد خانه 

محرم تو سكونت دادم»
ب)سنگى كه از طور سينا بود، به وضوح اشاره به مرتبت و رسالت 
موسى(ع)، مبنى بر استقرار دين و استحكام شريعت دارد. در همين جانب 
غربى، كه در نتيجه تاويل دقيق آيه 44 سوره قصص به موسى اختصاص 
يافته بود، به محمد(ص) خطاب شد:«و ماكنت بجانب الغربى اذ قضينا الى 
موسى االمر»، «وچون امر [پيامبرى] را به موسى واگذاشتيم تو در جانب 

غربى]طور[ نبودى».
ج)سنگى كه از كوه سالم(سالم) بود رمز مرتبت و بعثت عيسى(ع) 
است. اين سنگ در ركن يمانى است كه در جنوب و در جهت شرقى واقع  
است. قرآن كريم مى فرمايد: «واذكر فى الكتاب مريم اذا نتبذت من اهلها 
مكاناً شرقياً»، «و در اين كتاب از مريم ياد كن، آنگاه كه از كسان خود در 
مكانى شرقى به كنارى شتافت» (مريم، 16) و از قبل مى دانيم كه عرفان 
اسماعيليه اين«عقب نشينى مريم به مكان شرقى» را يكى از مقاطع باطنى 
در سرآغاز رسالت عيسى(ع) مى داند. به عالوه از همين ركن يمانى معلوم 
مى شود كه چرا بايد اوصاف عرفانى «يمانى» و «مشرقى» را در مورد يك 

حكمت واحد به كار برد.
در عرفان اماميه، عيسى(ع) خاتم واليتى است كه به انبياء از آدم به بعد، 
يكى پس از ديگرى، اعطا شده، امام اول على(ع)، خاتم واليت كلى است. 
بنابراين او قائم  مقام عيسى(ع) بود او رسالت عيسى را برعهده مى گيرد كما 
اينكه امام دوازدهم، امام قيامت عهده دار رسالت همه سلسله انبياست. به 
عبارت ديگر، نسبت امام على(ع) با عيسى(ع)، عين نسبت امام دوازدهم با 
همه امامان و پيامبران است(به همين روى است كه در موضوع استشهاد 
مبدا سنگ [ركن يمانى] اسامى كوفه و سالم با هم مرتبط شده اند) بدين 
سان در پرتو تامالت شيعى، در ركن يمانى بيت، در جانب شرقى، اتحاد 



83
شماره 189، خرداد 1393

يك مسيحيت پيامبرانه با امامان خاص شيعه معلوم مى شود و نيز اينكه 
گفته اند رجعت عيسى ضرورتاً بايد مسبوق به ظهور امام دوازدهم باشد، گواه 
بر اين است. به عالوه نقشه اورشليم آسمانى و دوازده دروازه اش با نقشه 
بيت و دوازده امامش منطبق است. به عالوه ركن عراقى نيز در نسبت ميان 
همه موجودات زمينى و عالم علوى عقول است. از آنجا كه ابوقبيس مكانى 
بود كه آدم(ع) در آنجا توقف كرد، بنابراين وقتى منشا سنگ اين ركن را 
از ابوقبيس مى دانند، بى ترديد يادآور آن است كه راز حجراالسود به خود 
فاجعه آدم پيوسته است. ولى قاضى سعيد قمى، در حقيقت بر آن است كه 
اين ركن نشانه كامل شدن بيت است و اين رمز كمالى است كه از طريق 
[دين يا] امر دينى حاصل شده است، بدين طريق نقش ركن عراقى در كل 
بيت، منطبق با نقش خاتم نبوت است كه در نهايت رسالت همه انبيا قبلى با 
او به كمال رسيده است. تجسم بيت كعبه منطبق با تجسم بيت هاى عوالم 

روحانى است در قرآن كريم آمده است:
«جعل اهللا الكعبه البيت الحرام قياماً للناس»، «خداوند كعبه بيت الحرام 

را وسيله به پاداشتن مردم قرار داد» (مائده، 97).
خانه كعبه، به طور كامل خانه روحانى ايمان است، چندان كه اگر وجود 

امام در ميان نباشد اين خانه قطعاً ناپديد مى شود.
منظور امام غايب است كه قطب عرفانى عالم زمينى انسان ها است. و 

منظور از تعبير«ابر بر روى معبد» همين است.
چيزى كه قاضى سعيد قمى در اينجا از آن به عرش السرير تعبير 
مى كند و به آسانى مى توان آن را با آسمان هشتم، فلك عظيم ثوابت 
(كرسى) يا firmamentum هم هويت دانست. اين همان «عرش 
دركرسى» است كه صور فلكى در آن قرار دارند. به عالوه، و به بارزترين 
وجهى، در اينجا شاهد ظهور دوباره نشانه هاى روشنى از شهود معروف 
سهم  به  شيرازى  مالصدراى  هستيم.  شيعه مان،  فيلسوفان  در  حزقيال، 
خويش، سنتى را حفظ كرده است كه تقسيم صور فلكى به چهار شكل 
موجود در شهود حزقيال را تبيين مى كند. اين چهارشكل – انسان، اسد، 
عقاب و ثور يا گاو نر - در اينجا حامالن عرش يا عرش ملكوت [سرير] اند. 

تصوير شماره 7 تطابق ميان اركان كعبه و اركان عرش يا بيت هاى عوالم 
برتر را نشان مى دهد. 

ترسيم   (5 شكل  قمى(در  سعيد  قاضى  كه  كوچكى  نقشه  در 
روبه روى  وقتى  خانه  چپ  سمت  در  است  آمده  استشهاد  سه  كرده، 
آن مى ايستيم و در سمت راست آن وقتى آن را به صورت شخصى 
روبه روى زائر در نظر مى گيريم - و در نتيجه در جانب شرقى آن - 
درست در كنار كارگاه، جايى است كه باحرف G مشخص شده است. 
اين همان مكان يا مقام جبرئيل است. در جانب غربى بيت،  در سمت 
روبه روى  در  واقع  شخص  راست  سمت  در  (ولى  بيت  چپ«شخص» 
بيت)، در مقابل ركن شامى، جايى است كه با حرف A مشخص شده 
است اين همان مكان يا «مقام» ابراهيم  است. باالخره، عالوه بر اين 
در جانب غربى، جايى است كه با حرف H مشخص شده است و اين 
حجر اسماعيل در ارتباط با ساختار و كاركرد خانه كعبه به مثابه بيت 
آسمانى، يعنى به مثابه صورت كه عارف از طريق آن به كمال وجودش 

نايل مى شود، اهميت بارزى دارند.
مخفى  را  ابراهيم  مثال زدنى  عرفانى  مفاد  مغربى  جايگاه  اين  زيرا 
مى دارد، و به موجب همين مفاد است كه ابراهيم، بنيانگذار بيت، به زائر 
شايستگى آن را مى دهد كه به بيت نزديك(نيروى كليدها) و از طريق 
جبرئيل به عالم روحانى وارد شود. مقام او در آنجا مقابل ركن شامى است 
و همانطور كه ديديم سنگ آن از كوه صفا است و ابراهيم در زمان غربت 
در آنجا مقيم بود، به لحاظ كاركردى او مرتبط با ميكائيل است زيرا هر 
چند روزى و رشد عموم موجودات به لحاظ عرفانى به ميكائيل محول 
شده است، ولى روزى مومنان و فرزندان مومنان به عهده  ابراهيم(ع) 
است. در فيزيولوژى جسم بشر، تغذيه جريانى متعلق به سمت جپ (يا 
مغربى) بدن است. به عالوه ابراهيم(ع) را خليل (دوست صميمى خدا) 
ناميده اند زيرا اساس وجود او عميقاً با محبت او به خدا و محبت خدايش 
به او آميخته است و اين آميختگى شبيه به بحث فيزيولوژيكى بدن و 

جسم تغذيه كننده است. مغرب، مكان غروب و غربت است.

شكل7: تطابق ميان اركان كعبه واركان عرش ها يا بيت هاى عوالم برتر
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ستاره  كلمه(غ-ر-ب:  اين  عربى  ريشه  دوجهتى  مفاد  بدين سان 
عرفين  معناى  كل  به  مى كنند)  مهاجرت  كه  غريب  و  غروب كننده 
شخصيت ابراهيم(ع) منجر مى شود. ابراهيم رمز غريب معنوى است كه 
جايگاهش در اين عالم نيست. غريب معنوى تبديل مى شود به ابزارى 
در  درحديثى  مى نگرد.  عالم  اين  به  آن  طريق  از  همچنان  خداوند  كه 
شان انبياء آمده است كه: «بهم ينظر اهللا  الى عباده»، «از طريق آنها 
خداوند به بندگانش نظر مى كند، عارف كه ابراهيم به موجب در آميختن 
عمق وجودش با محبت الهى، رمز آن است همان انسان معنى است كه 
شخص او با مخفى ساختن خويش از اين عالم همزمان مغرب نور الهى 
مغرب نور اهللا) مى شود. يعنى تبديل مى شود به مكانى كه اين نور در آن 
افول مى كند، غربت مى گزيند و خويش را در اين عالم مخفى مى سازد تا 
در اين عالم مقيم گردد. بدين سان فاجعه تبعيد [يا غربت] آدم(ع) در اين 
عالم، با غربت ابراهيم از اين عالم، به فرجام نهايى خود مى رسد، زيرا در 
ابراهيم غربت گزيده از اين عالم و غريبه با آن است كه نور الهى خود 
در درون اين عالم غربت مى گزيند و اگر نور الهى اين گونه در اين عالم 
غربت نمى گزيد، خويش را در غربت گزيدگان با هدف آنكه، وراى معرفت 
بشرى، وعاء اين نور باشند، مخفى نمى ساخت، خداوند نمى توانست ناظر 
اين عالم باشد، از آن مراقبت كند، دشوار مى توان رمز]يا تمثيلى[ زيباتر از 
اين يافت، يعنى زيباتر از اينكه ابراهيم در«جانب مغربى» خانه قرار داده 
مى شود، تا اين واقعيت بيانگر آن باشد كه انسان، با نظاره صورت بيت 
ايمان، صورت نورى باطنى خويش را تمثل مى بخشد و اين مهم بر مثال 
ابراهيم صورت مى گيرد، زيرا ابراهيم غريبى است كه هيكل نورانى را بنا 
مى كند. اين همان چيزى است كه از آن به نيروى كليدها كه به مومنان 

داده شده است، تعبير شده است. 
مقام جبرئيل را بر مبناى نقشى كه اين ملك در خصوص آدم(ع) 
بهشت،  از  اخراج  از  پس  آدم  كه  معنا  بدين  مى كند،  تبيين  كرد  ايفا 
در  يعنى  جاى،  در  درست  سنگ  اين  كرد.  كشف  را  حجر االسود  راز 
ركنى قرار گرفته است كه حلقه پيوندى است ميان بيت زمينى و عالم 
عقول(شكل 6). جبرئيل هم فرشته معرفت، فرشته وحى، روح القدس 
است و هم عقل فعال، راهنماى خاتم انبياء و مهين فرشته است. نتيجه 
اين مى شود كه مقام او بايد در درگاه بيت، در جانب شرقى، در جوار 
ركن حجر االسود باشد، زيرا بنا به توضيحات قاضى سعيد، اوست كه از 
زائران عارف در حين رسيدن شان به آنجا استقبال مى كند. كسانى را 
كه به حريم بيت پناه آورده اند به سايه اى دلپذير (ظًال ظليال: نساء 57) 

و جايگاهى آسوده(مقام امين؛ (خان، 51) وارد مى كند.
به عالوه در جانب غربى بيت، حجر اسماعيل واقع است. قاضى 
سعيد ابن رمز را معنايى مى داند كه مكرر در زبان غربى با تعبير«الولد 
سرابيه» «فرزند راز (معناى باطنى) پدر خويش است»، بيان شده است. 
ابراهيم(ع) در جانب غربى خانه كعبه در مقابل ركن شامى قابل درک 
به  را  سعيد  قاضى  ابراهيم،  اين «مقام»  رمزى  توجيه  اينجا  در  است. 
ارائه چكيده  كامل عيارى از تناظرهايى سوق مى دهد كه به موجب اين 
متناظر ها عوالم غيب و شهادت رمز يكديگرند. در اين مسير ستون ها يا 

«حامل هاى» هريك از اين «عرش ها» نيز با هم تناظر دارند.
االفالک  فلك  در  عرش  الملك)،  شهادت(عرش  عالم  عرش 

باعرش اعالء. اين عرش جامع عوالمى است كه محسوس حواس اند.
اين عالم محدود به چهار حد است (شكل يك موجود، صورت) آن، 
روح آن، غذا (تغذيه و نمو) آن؛ و مرتبه هريك از آنها. اينها حامالن 
چهارگانه عرش ملك اند. سه ملك مقرب و چهار پيامبر(يعنى درملكوت 
و همچنين در عالم قدس) ما به ازا و هم چنين موكل بر آنهايند الف) 
وجبرئيل  ب)محمد(ص)  روح اند  دميدن  بر  موكل  اسرافيل  و  آدم 
موكل بر استكمال آنها هستند چ) ابراهيم(ع) و ميكائيل ضامن روزى 
موجودات اند و)امام على(ع) و عزرائيل موكل بر استكمال آنها در عالم 

آخرت اند. بنابراين عرش ملك، هشت پايه دارد. (شكل 8)
عرش علم و دين، نيز هشت پايه دارد اين پايه ها عبارتند از: چهار 
از  و   - وعيسى  موسى  ابراهيم،  متقدمان-نوح،  ميان  از  بزرگ  پيامبر 
محمد(ص) و – سه امام  يعنى  محمدى  شخصيت  چهار  ديگر  سوى 

على (على) حسن(ع)  و حسين(ع).
عقل،  است:  تا  چهار  عرش  اين  پايه هاى  كبرى.  وحدانيت  عرش 
نقش، طبيعت و ماده (عقل يا عرش اعال ركن اصلى ياقوت سرخ است). 
بدين سان ميان عرش الوحدانيه و عرش السرير (شهود حزقيال) محاذات 
(يا تقارن) وجود دارد زيرا هر يك از آنها داراى چهارپايه است و ميان 
عرش الملك وعرش العلم والدين نيز تقارن موجود است، هريك هشت 
پايه دارند. اين با تطابق هاى همه عرش ها يا بيت ها در ميان خودشان، 
هيچ گونه منافاتى ندارد. با كامل شدن اين جمع بندى و معلوم شدن 
مرتبه ابراهيم(ع) در ميان پايه هاى ديگر عرش ها يا بيت ها، بايد معناى 
مقام او در محوطه پيرامون خانه زمينى كعبه، روشن شده باشد. اين معنا 
اساساً با كاركرد بيت روحانى مرتبط است. ابراهيم درآن جا است اول از 
همه به اين دليل كه پيامبران و امامان، «وجه اهللا» هستند و آدمى با روى 
كردن به جانب آنها به خدا روى مى كند. به طور دقيق تر، مقام ابراهيم 
در سمت چپ بيت، در جانب مغربى بيت است وقتى آن را به صورت 

شخصى در پيش روى زائر تصور مى كنيم.
 (ABCD نقاط) (1) مربع ترسيم شده در درون دايره در شكل
است.  محسوس)  غيب(فوق  عالم  نماينده  كه  است)  مربع  اين  معرف 
نقاط  و  است  شهادت  عالم  نماينده  كه  اسفل،  مرتبه  در  ظهور  با 
مستقيم  خط  چهار  مى يابد.  تنزل  است،  آن  معرف   ’A’B’C’D
(AA’,BB’,CC’,DD’) به ترتيب چهار زاويه مرتبه اعال را با چهار 

زاويه مرتبه اسفل مرتبط مى كند(مقايسه كنيد با:شكل 8)

شكل8: مكعب
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در اين نقطه حامالن عرش - و عرش همان علم است - دو برابر 
قرآن  از  آيه اى  در  اينكه  كما  مى رسند،  هشت  به  چهار  از  و  مى شوند 

(الحاقه، 17) اشارتى به اين معنا ديده مى شود:
«ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه».«وعرش پروردگارت 

را آن روز هشت تا بر سر خود بر مى دارند».
از اين عمليات سه مرحله اى، هشت زاويه كه «حامالن عرش اند» 
به عالوه دوازده خط و شش سطح در حاميانه هر زوج از خطوط به 
يا  نقطه  چهار  بايد  بنابراين  كه  مى گويد  سعيد  قاضى  مى آيد.  دست 
مكعب  اصول  مركزى،  نقطه  از  نور ناشى  چهار  بعدالطبيعى،  چهارحد، 
عرشى باشد، استقرار اين مكعب مرهون اين دوازده خط، شش سطح 
و هشت زاويه است و بدين سان به واسطه آنها «عرش بر آب مستقر 

مى شود».
حال بايد ديد از طريق اين توضيحات هندسى، بنا بر اصطالحات 

شيعى، در اينجا غايت تاويل يا هرمنوتيك رمزى، چيست؟
«قربانى اسماعيل - يعنى قربانى عالم نفس و اسرار ملكوتى آن 
- در مقابل قربانى كردن قوچ كه همان اسحاق است، به معناى قربانى 
معنوى  ميراث  قبال  در  زمينى  تبار  و  مالكيت  به  شهوانى  ميل  كردن 
فرزند  فديه  پرداخت  براى  تنى  فرزند  از  چشم پوشى  معناى  به  است. 
درون  در  را  نفس  نيروهاى  همه  كه  است  آن  معناى  به  است.  نفس 
خويش جمع بياوريم. اعقاب زمينى را كه انسان ها طبعًا بدان مشتاقند، 
قربانى كنيم و اين همه براى آن است كه تا به جاى آن، فرزند نفس 
فلكى Anima caelestis  در درون آدمى  ايجاد گردد به طورى 
يك  در  مى تواند  فقط  فرزند  اين  و  شود  ابديت  فرزند  آدمى  خود  كه 
ملكوت باطنى(باطن) كه كامًال متفاوت با عالم ظاهرى و مرئى است، 

متولد شود و پا به عرصه وجود بگذارد.
غايتى  نفس،  در   pueraeternus ازلى  كودک  ايجاد  اين 
است كه شهودهاى عارفان از امثال عطار گرفته تا مايستراكهارت و 
آنجليوس سلسيوس، همه معطوف به آن بوده است. و اخوان الصفا، بر 
imitato- طبق مرامنامه شان، كه مى توان آن را تشبيه به مالئكه

anemangeli خواند، در پايان مناسك شان از آن ياد مى كنند:

«كملت لك الصوره الملكى وكانت لك فى معادک مهياه لوصولك 
اليها و نزولك عليها» صورت ملكى براى تو كامل مى شود و در معاد 
(بازگشت عظيم) تو، آن صورت براى تو مهيا خواهد شد تا به آن واصل 

شوى و بر آن فرود بيابى»
بالفعل  صورت  به  موقع  آن  در  بتوانى  كه  مى شود  چنان  يعنى 
فرشته اى باشى كه فقط به دليل تولدش در تو موجود بالقوه اى در اين 

دنياى سافل است(كربن 1389: 149)...
«در اثر فرشته گون شدن انسان، خدايى]يا الوهيتى[ در انسان مقيم 
مى كند،  برگزار  خويش  وجود  هيكل  در  انسان  كه  مناسكى  مى شود. 
خودش  صورت  اوست،  خاص   metamorphosis تبديل  همانا 
متولد  خودش  درون  در  است،  ملكى  اعالى  مثال  با  منطبق  كه  را 

مى سازد.» (كربن 1389: 150)
وجوه اصلى مناسك اسالمى به قرار زير است«در شهود نفسانى، 
معبد به امام يا به يك مقام برتر(محبت، داعى) تاويل مى شود. پانزده 

كلمه اذان ابتدا به صورت شخص وصى، اساس، سپس اشخاص شش 
گانه  هفت  از  امام  هفت  اشخاص  سپس  نخست،  گانه  هفت  از  امام 
دوم (خليفه) و در نهايت شخص امام قيامت(قائم) «استماع مى شوند». 
كلمات چهارگانه بسمله به صورت دو مهين و فرشته برتر(سابق و تالى) 
و دو منصبى كه تجسم آنها بر روى زمين است (ناطق و اساس) تالوت 
شش  بر  تعبير(بسمله)  همان  گانه  هفت  حروف  مى شوند.  فهميده  و 
ناطق شش دوران يك دور كه قائم هفتمين آنها است، داللت دارد. 
وضوى قبل از نماز بازگشت به علم امام است. آب همان علم عرفان 
است كه آدمى را از هرگونه مصالحه با اهل ظاهر و اهل دنيا تطهير 
و  بينى  سوراخ  دستان،  سر،  آب  (رساندن  وضو  در  هرحركتى  مى كند. 
زبان) اشارتى است به مثال ملكوتى او. همچنين هرحركت، قرائت و 

حالت نماز اشاره به يكى از اشخاص است. 
*عدد هفت در اين حكايت هميشه رمز فترت زمان از دست رفته 
است كه بايد ايجاد شود. اينكه فرشتگان به خاطر سرپيچى هفت هزار 

سال يا هفت روز، برگرد عرش طواف مى كنند.
است.  دو  هر  باطنى  بعد  انسان،  راز  و  بيت  از  االسود  *حجر 

حجر االسود به يك معنا كليد بيت ملكوتى است.
حد  سبز  رنگ  است  زبرجد  از  ملكوت  عالم  در  بيت  *ستون هاى 
واسط ميان سفيد و سرخ است. زيرا اين ستون ها آثاری هستند كه از 

فيضان نفس كلى بر جسم فائض مى شوند. (244)
*مرواريد را در اعمال توماس مى توان رمز خود نقش و نيز رمز 
معرفتى دانست كه نقش بايد تحصيل كند و نجات نفس در آن است.

او  فرشته  انسان،  روحانى  مركز  رمز  مرواريد،  ما،  شيعى  *درمتن 
است.

*منظور از حجر االسود آن سنگ است كه آدمى جوهره يا فرشته 
مخفى در خويش را در آن كشف مى كند.

*فرجام حج، بنا به تامالت قاضى سعيد، همراه است با فرجامى 
كه تامالت ابن عربى نيز دقيقًا برآن گواهى مى دهند. اين فرجام عبارت 
از ديدار با دگر خود الهى به قطب آسمانى، است كه در غياب آن خود 
بشرى، قطب زمينى وحدت دو وجهى اش نه وجود خواهد داشت و نه 

حقيقت.
*حرم خداوند در هر عالمى موجود است و در هر مورد ساختارش 

از جنس همان عالم مورد بحث است.
*كليد ملكوت، روح القدس است كه به همه مومنان داده شده، و 
اين كليد را به حكم همين، به همه افراد برخوردار  ايمان تجسم يافته 
در پطرس رسول داده اند. هر مومنى به موجب ايمانش، پطرس است.

است.  سنگ(صخره)  معناى  يونانى آن به  ريشه  بنا بر   petra*
نويسنده مى خواهد بگويد كه معبد خداوند (كعبه يا كليسا) پيش از آنكه 
بر صخره مادى بنا شود، بر صخره روحانى وجود انسان هاى اهل معنا 

چون پطرس بنا شده است.
پطرس از نخستين رسوالن حضرت مسيح است. نامش شمعون بود 
و عيسى(ع) او را پطرس ناميد. در انجيل متن(20-19: 16) مى خوانيم: 
«من]عيسى[... مى گويم تويى پطرس و بر اين صخره كليساى خود را 
بنا مى كنم و قدرت مرگ بر آن استيال نخواهد يافت. كليدهاى آسمان 
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را به تو مى دهم، آنچه بر زمين ببندى در آسمان بسته خواهد شد و 
آنچه بر زمين بگشايى، درآسمان گشوده خواهد شد»

*«سايه نشانه اى از وجود خداوند منان است. زيرا سايه قابل درک 
و اخذ نيست. نشانه هايى كه وجود خدا را به انسان نشان مى دهد، به 

سايه تشبيه شده است..... گفتم: خدايا! اين سايه كيست؟
گفت: وقتى با قلم بر لوح نوشتى و از پرتو خورشيد بر نوشته تو 
فيضى رسيد و آنها در چشم تو مجز ا و روشن گشت، خواهى دانست 
آفريدم.» (ابن عربى1387:  كه سايه براى چيست، سايه را براى تو 
قابل  صادق  جعفر  امام  حديث  با  نوشته  اين  نگارنده  زعم  به   (56
كرد،  توبه  خداوند  درگاه  به  آدم(ع)  مى فرمايند«وقتى  است.   تطبيق 
ابر  اينجا   در  برد.  بيت  آينده  مكان  به  را  او  و  آمد  آدم  نزد  جبرئيل 
آدم  به  جبرئيل  افكند.  سايه  آنها  سر  بر  و  آمد  فرود  سپيدى(غمامه) 
بود،  افكنده  سايه  آن  بر  ابر  كه  مكانى  دور  به  پايش  با  كه  كرد  امر 
خط بكشد. اين مكان بايد محيط خانه كعبه مى بود.» (كربن 1389: 

 (223
 تصوير شماره 9 پيامبر را نشان مى دهد كه سنگ حجراالسود را 
در ميان دو طايفه قوم عرب در دستان خويش و در مقابل ديوار خانه 

كعبه نگاه داشته است.
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 - كافه لينتز
كريستوفر الكساندر
 مترجم: رضاسيروس صبری، علي اكبری
 پرهام نقش. 1392 - 112 ص
شابك: 978-600-6126-17-3
كتاب حاضر پنجمين جلد از مجموعه كتاب هايي است كه رويكردی نوين به معماری و طّراحي دارد كه توّسط «كريستوفر الكساندر» به نگارش 
درآمده است. الكساندر طّراح ساختمان «كافه لينتز»، يكي از نخستين ساختمان هايي است كه در حاشيه رودخانه دانوب در لنيتز ساخته شد. در 
اين اثر، مؤلّف طرق طراحي و ساخت و معماری كافه لينتز و اهداف و مالحظات دقيق عملكردی را شرح داده است. اين كتاب به دو زبان فارسي 

و انگليسي به نگارش درآمده و هدف آن، ارائه ايده های معماری، طراحي و ساختمان سازی برای طراحان بوده است.

 - روايت طرح و نقش: نگاهي به نقش های تزئيني مسجد جامع قروه
گردآورنده: امين اجاقلو 
 شركت انتشارات سوره مهر.1392  - 138 ص
شابك: 978-600-175-215-5
كتاب حاضر، پژوهشي در باب هنرهای اسالمي با تأكيد بر  تزئينات معماری مسجد جامع قروه است. كتاب  به بررسي بخش كوچكي از هنر 
اسالمي ايران پرداخته است. موقعيت جغرافيايي مسجد جامع قروه، گويش مردم قروه، وضعيت كنوني مسجد، تزئينات داخل مسجد، جايگاه تزئين 
در هنر و معماری ايراني - اسالمي و... عناوين فصل های اين كتاب هستند. كتاب دارای دو فصل است؛ فصل اّول به موقعيت جغرافيايي مسجد 
و فصل دوم به مطالعه و بررسي (ديداری) نقوش و آرايه های تزييني اين بنای مقدس اختصاص دارد. در اين كتاب بيان شده كه اين مسجد از 
تلفيق حياط چهار ايواني و تاالر مربع گنبددار (چهارطاقي)، به وجود آمده است به گونه ای كه حياط مركزی و چهار ايوان اطراف آن، معماری 

مذهبي ايران در آن دوران را معرفي مي كند.

 - نماد در نقش برجسته های ساساني و تاثير آن بر گرافيك امروز ايران.
شبنم اسدپور 
 كتاب يار مهربان. 1392 - 40 ص
شابك: 978-600-94107-4-3
كتاب حاضر، به بررسي نمادهای برجسته ساساني و تأثير آن ها بر گرافيك امروز ايران مي پردازد. «نگاهي تاريخي به دوره ساسانيان»، «بررسي 
هنرهای  بر  ساساني  دين  عناصر،  «تأثير  ساساني»،  برجسته های  نقش  در  نمادين  مفاهيم  تحليل  و  «بررسي  آن»،  مفاهيم  و  نماد  تحليل  و 
ديگر»، «تأثير عناصر نمادين ساساني بر هنر گرافيك امروز ايران» عناوين فصل های اين كتاب هستند. از مجموعه نمادهايي كه در اين كتاب 
بررسي شده اند مي توان به «حلقه قدرت نما»، «خورشيد بالدار» و... اشاره كرد. در اين كتاب رعايت تقارن از مهم ترين اصول هنری مسلم ايران 

باستان كه از زمان ساسانيان بر هنر اسالمي انتقال يافت، از اصول هنر اسالمي ايراني محسوب مي شود.

 - بررسي سير تاريخي سفال زرين فام در جهان
مهناز محمدزاده ميانجي
 سروش، دانشگاه الزهراء (س). 1392 - 260 ص
شابك: 978-964-12-0517-3

نويسنده، در هفت فصل به بررسي و تحليل تاريخي سفال زّرين فام در جهان پرداخته است. «عراق، نخستين خاستگاه آثار سفالگری زرين فام»، 
«ظروف زرين فام مصر در دوره فاطميان»، «زرين فام سوريه»، «زرين فام ايران»، «زرين فام اعراب مغربي در سرزمين اسپانيا»، «زرين فام 
اسپانيايي، مغربي» و «زرين فام ايتاليا: ناحيه دروتا و گوبيو»، به ترتيب فصول هفت گانه اين كتاب را تشكيل مي دهند. «زرين فام»، نوعي تزيين رو 
لعابي است كه از آن برای ايجاد جالی فلزی خاصي در سطح قطعات لعاب دار استفاده مي شود. در سراسر تاريخ سفالگری، از ميان تمام شيوه های 
تزيين سفال، نّقاشي زرين فام به علّت درخشش و انعكاس رنگين كماني اش بسيار مورد توجه بوده است. در اين كتاب هم چنين، تصاويری زيبا و 

متنوع از نمونه های سفال زرين فام در ايران و جهان آمده است.




