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نشانه شناسی قالی محرابی:
بازتاب معماری مسجد در نقش فرش

مهندس فرزانه فرشيد نيک
دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربيت مدرس، تهران
دکتر رضا افهمی
استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربيت مدرس، تهران
دکتر حبيب اهلل آیت اللهی
دانشيار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد، تهران

چکيده 

هنرهای س��نتی گوناگ��ون ایران را می ت��وان بازنمایی 

معنایی واحد در صور گوناگون دانس��ت. همه آنها به 

مفاهیمی مشترك داللت دارند كه آمیزه ای از باورهای 

ایرانی و اسالمی اس��ت. زبان این هنرها نمادین است 

و هنرمند در اثر خود با ابزار تمثیل متناس��ب با هر هنر 

س��خن می گوید. طراحی قالی و هن��ر معماری را باید 

دو جایگاه تجلی نمادها در هنر ایران دانس��ت. هدف 

پژوه��ش حاضر تمركز بر قالی ه��ای محرابی به عنوان 

نقطة پیوند میان هنر معماری و طراحی فرش و نمایِش 

نحوة تأثیر گذاری نمادهای كه��ن معماری بر طراحی 

نق��وش تمثیلی فرش و نح��وة جایگزین��ی و ترادف 

نماده��ای دو هنر، برای نمایش مفاهیم واحد اس��ت. 

پژوهش حاضر به روش توصیفی و با رویكرد مقایس��ه 

نشانه شناس��انه این دو هنر از بعد تصویری و تاریخی، 

به تعقیب جایگزینی عناصر معماری مس��جد با نقوش 

گیاه��ی نمادین مورد اس��تفاده در قالی ه��ای محرابی 

پرداخته اس��ت. بررس��ی این روند جانشینی از طریق 

بررس��ی ش��واهد موردی و نظریات محققان پیرامون 

بیان نمادیِن هنر ایرانی نشانگر آن است كه نقش قالی 

محرابی كه خود ریش��ه در ساختار سه گانه مهرابه های 

باس��تانی دارد، در سیر تحول خود برای تداعی فضای 

مسجد و عرش بر روی فضای محدود قالی، نگاره های 

گیاهی را جایگزین ساختارهای معمارانه مسجد نموده 

و مناره ها به واس��طه ترادف تمثیل��ی و معنایی خود با 

درخت سرو، از آنجا كه ریشه در زمین و سر بر آسمان 
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دارن��د، به عنوان نمادی از پیوند میان زمین و آس��مان 

جایگزین گش��ته اند، تا هدف هنرمن��د از هنر به عنوان 

نقطة اتصال میان زمین و آسمان را برآورده سازند. 

واژه هـای کليـدی: معم��اری، طراحی ف��رش، قالی 

محرابی، سرو، مناره.

مقدمه 

بازنمای��ی و صورت هنر از مباحث پیچیده محس��وب 

ش��ده و هر هنر به تناس��ب ابزار و شیوة بیانی خود از 

ترازهای گوناگون بیان بهره می گیرد. یكی از بارزترین 

نمونه ه��ای این مقوله را باید در هنرهای س��نتی ایران 

جس��تجو نمود كه همه آنها ص��ور متنوع معانی واحد 

برخاس��ته از باوره��ای اس��المی و ایرانی محس��وب 

می ش��وند. این وحدت معنا در عین كثرت صورت ها 

را می توان مهم ترین ارزش نهفته در هنر ایران دانست 

كه ضمن پدی��د آوردن انگاره های زیب��ا، درك معانی 

نماده��ا را از طری��ق ایجاد رابطه جانش��ینی میان آنها 

ممكن می سازد. 

     نماد گرایی از ویژگی های اصیل انس��ان اس��ت كه 

از آغازی��ن دوره های حیات وی در آثار هنری نمودی 

خاص داش��ته و بر اساس دیدگاه های اسالمی، نماد یا 

رمز، جنبه ظاهری و دنیوی ماهیتی معنوی محس��وب 

می ش��ود )چیت س��ازیان، 1385،40-37( و ب��ه تعبیر 

دیگر، تمام��ی چیزهای این عالم، رم��ز و نماد ذوات 

عالم��ی دیگ��ر اس��ت )اردالن و بختی��ار، 1379، 3(. 

هنرمند دینی در بیان مفاهیم و صورت مادی بخشیدن 

به آنها، ناگزیر از روی آوردن به زبان تمثیل اس��ت. از 

جمله جایگاه های ظهور نمادها در هنر ایران، معماری 

)مطهری الهام��ی، 1384، 145-142( و طراحی فرش 

)چیت سازیان، 1385، 37( است. 

     س��وزان ك. النگ��ر عقی��ده دارد ك��ه هن��ر، خلق 

صورت های نمادین از احساس��اِت انس��انی اس��ت و 

اغل��ب فرم های دارای بیان مفهومی، نش��انه هایی برای 

بیان احساسات و دارای بعد عقالنی، ارتباطی جهت دار 

و بی واس��طه  دارند )Baker, 1992, 8(. به باور كاسیرر 

نیز مس��تقیم ترین و بی واسطه ترین رابطه میان انسان و 

ف��رم را می توان در هن��ر یافت و از نظر وی، معماری، 

جهت دارتری��ن و بی واس��طه ترین فرم نمادین اس��ت 

)Scott, 1997, 7-8(. بنابرای��ن معماری قادر اس��ت از 

طریق عناصر و رابطه بی واس��طه میان فرد و خود، معنا 

را ب��ه بیننده انتقال دهد. ای��ن تجربه فضایی مهم ترین 

ابزار بیانی معماری ایران اس��ت و به مفاهیم تاریخی و 

معنوی این معماری اشاره دارد )صارمی، 1376، 80(. 

به عنوان مثال مناره، به واس��طه ابعاد و فرم خود، به مثابه 

ابزاری برای پیوند میان زمین و آس��مان جلوه می یابد 

و ب��دون نی��از به آرایه ه��ا و تزیینات معن��ای آن قابل 

حصول است. اجزای معماری مسجد در كنار یكدیگر 

س��اختاری فضایی می آفرینند كه احساسی قدسی دارد 

و تزیین��ات آنه��ا نیز تكمله این بی��ان و فزاینده معانی 

اس��ت كه ریش��ه در اعماق فرهنگ ایرانی و اس��المی 

دارد. 
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     ف��رش نی��ز همچون دیگر مصنوع��ات تمدن های 

 )Serkina, س��نتی، حامل جهان بینی طراحان آن است

)1 ,1999 و این جهان بینی به ش��یوه بی��ان و معیارهای 

زیبایی شناس��ی این هنرها بدل گشته و به مفاهیم نهفته 

در این هنرها جان می بخشد. زیبایی شناسی فرش ایران 

نیز تحت تأثیر نماد گرایی قرار دارد )چیت س��ازیان و 

آیت الله��ی، 1384، 16( و ف��رش چ��ون آیینه عرش، 

بازتاب��ی از نگاره ها و طرح و نقش های نمادین با الهام 

از باورها، اندیش��ه ها و آرزوهای انس��ان فرش نش��ین 

است )چیت س��ازیان، 1385، 37(. اما فرش، به واسطه 

ذات بیان خود نیازمند نقوش تزیینی نمادین اس��ت تا 

ت��وان بیان مفاهیم را بیابد. بنابراین در فرش، آرایه های 

طبیع��ی و انتزاعی به هم می پیوندند تا مفاهیم قدس��ی 

را ب��روز دهن��د. هنر ای��ران همواره متأث��ر از حضور 

نمادهاس��ت و برخی نمادها سیر تحول تاریخی خود 

را طی كرده و باقی مانده اند. از میان این دس��ته نمادها 

می توان درخت را مثال زد )چیت سازیان، 1385، 41(. 

درخت از دیرباز به واس��طه پیوند ب��ا معتقدات آریایی 

و بین النهرینی به عنوان مظهر باروری، دارای قداس��ت 

بسیاری بوده و حتی در آسیای مركزی و تركیه، پیوند 

میان آنها و قالیچه نمازلیق به عنوان بخش��ی از جهیزیه 

ع��روس را باید پیوند میان ای��ن باورهای كهن و دین 

اس��الم دانس��ت )Serkina, 1999, 3(. از س��وی دیگر 

در ایران تصویر درخت و به ویژه درختاِن همیشه س��بز 

مانند س��رو، تمثیلی است از ایده بهشت و نمادِ حیات 

تداوم یافته، زیرا هنر ایران به واس��طه این مبانی قدسی 

از دیرب��از در صدد جلب توجه عالم باال بوده اس��ت 

)جالل كمالی، 1386، 28(. 

     مقاله حاضر با هدف بررس��ی نس��بت میان دو هنر 

معماری و قالی بافی در تمدن اس��المی ایران و تطبیق 

میان نمادهای مورد استفاده در آنها و با هدف دستیابی 

ب��ه معانی واحد نهفته در این هنرها، نزدیك ترین نقطه 

اتصال این دو هنر یعنی قالی محرابی را به عنوان مورد 

بررسی برگزیده اس��ت. هدف از این بررسی، تعقیب 

نشانه شناس��انه عناصر تصوی��ری در قالی های محرابی 

درختی و بررس��ی جانش��ینی عناصر تزیینی و ساختار 

معم��اری و ترادف معنایی می��ان این دو هنر، با اتكای 

ویژه به فرم درخت س��رو در دو سوی محراب میانی 

در این قالی ها و س��اختار سر در رو به محراب مساجد 

ایران به عنوان فضای بازتاب یافته در این قالی ها است. 

نقوش قالی محرابی، از امكانات تركیب و همنش��ینی 

فوق العاده ای برخوردارند. این موضوع س��بب گردیده 

تا بافنده، با س��لیقه و نظر خود كه ریشه در سنت های 

گذش��ته دارد، به ابداع تركیبات و سامان بندی های تازه  

در اثرش اقدام نماید )محبی، 1385، 54(.

     من��اره در معماری و درخت در طبیعت، عناصری 

برآمده از زمین و در طلب آسمان و نمایشگر ارجاع به 

جهان باالترند. از این رو جانشینی میان آن دو در طراحی 

قالی محرابی به عنوان نشانه های معادل یكدیگر در دو 

تراز بازنمایی مورد بررس��ی مقاله حاضر قرار گرفته و 

هدف آن است تا با بررسی این رابطه، جانشینی مبانی 

و مفاهیم این نماد مورد وا كاوی قرار گیرد. 
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     ب��ه ای��ن منظ��ور از نشانه شناس��ی به عنوان روش 

پژوهش حاضر اس��تفاده شده است. روشی كه از دهة 

1950 به این سو، در قلمرو شناخت داللت ها و ادراك 

ارتباطات به كار رفته و ارزش آن، به واسطه قابلیتش در 

ترسیم خط داللت میان صورت و معنا است )احمدی، 

1386، 7-6(. در مقاله حاضر به واس��طه جس��تجوی 

روابط جانشینی میان سرو و مناره در قالی محرابی، از 

سیستم زبان شناس��ی فردینان دو سوسور استفاده شده 

است. زیرا این ش��یوة بررسی، قابلیت تعیین مناسبات 

می��ان كل و ج��زء و برقراری ارتباط می��ان آنها در دو 

بعد همنشینی و جانش��ینی را داراست، به این معنا كه 

هم ش��اكله كالن اثر را مورد مداقه قرار می دهد و هم 

توان شناس��ایی ترادف میان معانی جایگزین عناصر را 

داراست )احمدی، 1386، 37(. نظر به زنجیره هماهنگ 

همنشینی در بیان هنر سنتی، در هنرهای گوناگون این 

زنجیره جانش��ینی اس��ت كه تغییر می كند و از این رو 

بررس��ی زنجیره جانش��ینی توان بیان تشابه عناصر در 

بازنمایی های گوناگون و ترادف معنایی آنها را ممكن 

می س��ازد. )احمدی، 1385، 330(. این بررسی با اتكا 

به پژوهش های پیشین در زمینه نمادگرایی در معماری 

و فرش ایرانی و دیدگاه های پدیدار شناس��انه و تأویلی 

در رمزگش��ایی عناصر مس��اجد ایرانی و پژوهش های 

نماد شناسانه عرصه طراحی فرش انجام شده است. 

قالی محرابی

آیین ه��ا را می توان یك��ی از مهم ترین محرك های هنر 

ب��رای پدی��د آوردن طرح های نو و عام��ِل پیوند میان 

مفاهیم عمیق و باورها و هنر دانس��ت. نماز گزاردن بر 

فرش، سبب گس��ترش فرش هایی به نام فرش سجاده 

ی��ا فرش های محرابی گش��ته اس��ت. در این فرش ها 

از ش��كل هیچ حیوان و انس��انی اس��تفاده نمی شود و 

ضمن بهره گیری از انواع اس��لیمی ها، از نقش محراب 

در زمینة آنها اس��تفاده می ش��ود )چیت سازیان، 1382، 

48(. یك��ی از بدیهی ترین طرح هایی كه برای این گونه 

قالی ه��ا می توان در نظر آورد، بازت��اب نقش محراب 

مورد اس��تفاده در مس��اجد بر روی زمینه این فرش ها 

اس��ت. اما یكی از اصیل ترین و متداول ترین نمونه این 

نقوش در قالی های محرابی ایران فضای سه گانه ای از 

محراب میانی و دو فضای جانبی منفك ش��ده توسط 

س��تون ها و تزییناتی از قبیل قندیل، ستون های تزیینی، 

سر س��تون و كتیبه اس��ت )ش��جاع نوری، 1385، 58(. 

ریش��ه این طرح را كه عالوه بر مح��راب، در ایوان و 

س��ر در مس��اجد و اماكن زیارتی نیز دیده می شود، در 

آیین های كهن ایرانی می دانند. از نظر تاریخی در معابد 

آیی��ن مهر، مكانی به نام مهرابه وج��ود دارد. این واژه 

از دو پاره »مهر« و »آبه« س��اخته ش��ده است. »آبه« یا 

»آوه« به معنای ساختمان و خانه است، از این رو مهرابه 

یعنی خانه مهر، برخ��ی دیگر نیز آبه را به معنای مكان 

گود دانس��ته و س��اختار محراب كنونی را منشعب از 

این مقوله می دانند.]1[ در ساختمان مهرابه ها سه داالن 

چسبیده به هم وجود دارد كه داالن میانی گشادتر بوده 

و داالن های پهلویی تنگ تر و دارای سقف كوتاه ترند. 
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تصویر شماره 1: قالی محرابی با نقوش معمارانه )مأخذ: فتالی، 1388(

میان داالن ها ستون س��اخته می شد و روی ستون ها و 

روی داالن ها را با طاق قوس��ی می پوش��اندند )محبی، 

1385، 46-45(. مهم تری��ن ش��واهد این س��اختار را 

می توان در س��اختار محراب كلیس��اهای مس��یحیت 

شرقی و به ویژه دیر شمعون ستون نشین در سوریه نیز 

مش��اهده نمود كه در بسیاری از زوایای خود برگرفته 

از معماری ایران باس��تان عصر پارتی و ساسانی حاكم 

بر این مناطق اس��ت )هارت، 1382، 305(. تصویر 1 

نمونه این قالی محرابی را به نمایش می گذارد.

     عالوه بر نقش فوق كه خود حامل نقوش گیاهی 

است، در رسته طرح های محرابی، دو نوع طرح دیگر 

نیز وجود دارد. طرح ه��ای انتزاعی حامل درخت كه 

س��اختار س��ه گانه مهرابه را در درون خ��ود دارند و 

در ای��ن میان درختی س��روی از گروه های فرعی این 

تقسیم بندی محسوب می ش��ود. نماد درخت یكی از 

قدیم ترین نقوش��ی اس��ت كه مورد توجه بش��ر قرار 

گرفته و آن را در آثار هنری خویش به كار برده است. 

حضور این نماد كه با اش��كال مختل��ف به كار گرفته 

می شده اس��ت، تا پس از ظهور اس��الم نیز همچنین 

در آث��ار هنری به چش��م می خورد. نق��ش درخت در 

مكان محراب در فرش های محرابی درختی، از موارد 

گزینش آگاهانه این نماد توس��ط هنرمند مسلمان در 

معنا و ش��كل جدید در دوران اس��المی اس��ت. این 

معنا چنان مورد پس��ند و به جا انتخاب شده است كه 

به س��رعت در سراسر ممالك اس��المی مورد استقبال 

ق��رار گرفته و بنابر ذوق هنری ه��ر محل، طراحی و 

بافته ش��ده است )ش��جاع نوری، 1385، 65-58(. در 

اس��الم، درخت زندگی یا درخ��ت كیهانی، بنابر یك 

پیش��گویی س��نتی، هم��ان درخت طوبی در بهش��ت 

اس��ت )شایس��ته فر، 1387، 76(. در باور مس��لمانان 

ای��ن درخ��ت در بهش��ت می روید، پ��س موضوعی 

مناس��ب جهت خالقیت های هنری اس��ت )توماج نیا، 

1385، 11(. در ایران باس��تان، درختان س��رو، نخل، 

چنار، تاك، انار و... و پس از اس��الم، درختان طوبی، 

خرما، زیتون، انار، انجیر و... از جمله درختان مقدس 

به ش��مار می روند )فربود، 1381، 47-49(.
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     تصویر 2 نمایش دهنده قالی محرابی قش��قایی است 

كه در میانه آن می توان نقشی از یك درخت را مشاهده 

نمود. اما یكی از مهم ترین نقوشی كه می توان آن را نوعی 

تغییر در طراحی قالیچه محرابی، در عین حفظ ساختار 

منشعب از مهرابه آن دانست، در قالیچه های نماز بلوچ 

)تصویر 3( دیده می شود. در این قالیچه ساختار سه گانه 

مهرابه به همراه گوش��ه های فوقانی كه در خود درختان 

سرو انتزاعی را جای داده اند؛ دیده می شود. 

     تقدس درخت س��رو در ایران مربوط به اعتقادات 

مهر پرس��تی اس��ت. در تاریخ بیهقی آمده كه زرتشتیان 

كاشمر سرو بلند مش��هوری را كه در كنار آتشكده ای 

وجود داشته، مقدس می شمردند و پای آن محل نیایش 

می كرده ان��د. همچنین به جهت تقدس س��رو بر روی 

مقابر نش��اندن درخت س��رو بعد از اس��الم به صورت 

نمادی��ن انجام گرفت. در واقع نماد درخت كه یكی از 

كهن ترین نمادهای ایران باس��تان است، پس از اسالم 

نیز »از زیباترین تعابیر بهش��تی گشت« )محمودی نژاد، 

1386، 118( و ارزش درخ��ت در ق��رآن ب��ا تعاریف 

مختلفی آمده اس��ت )علیمرادی، 1386، 13(. البته در 

اوایل دوره اس��المی، استفاده از بس��یاری از نمادهای 

ای��ران قبل از اس��الم ادامه یافت ولی این اس��تفاده در 

اوایل بیش��تر نوعی تقلید ص��رف بدون در نظر گرفتن 

معانی نمادین نقوش بوده است، اما به تدریج هنرمندان 

مس��لمان دس��ت به گزینش آگاهانه ت��ری زدند و در 

)Serkina, 1999 :(تصویر شماره 2: قالی محرابی قشقایی )مأخذPittenger :تصویر شماره 3: قالی محرابی بلوچ )مأخذ
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نهایت نقوشی همچنان ماندگار ماندند كه حضورشان 

مخالفتی با اصول اعتقادات دینی نداشت. اولگ گرابار 

در توش��یح گزینش اشكال گذشته توس��ط مسلمانان 

در قرون اولیه اس��المی، به خلق ش��كل های منطبق با 

نیازه��ای جامع��ة جدید و گزینش در می��ان زبان های 

بصری هم عصر آن ش��كل ها یا تركیبی از ش��كل ها كه 

می توانس��ت به سودمندی خود ادامه دهد، اشاره كرده 

است )گرابار، 1379، 244(. در میان این شكل ها نقش 

درخت از جمله نقوش��ی بود كه نه تنها استفاده از آن 

در آثار هنری كم نگردید بلكه روز به روز با اس��تقبال 

بیشتری روبه رو شد و بر تنوع اشكال آن اضافه گردید 

)شجاع نوری، 1385، 56(. 

     ای��ن تفك��ر را در اس��الم به نام درخ��ت طوبی و 

در ت��ورات درخت حیات و در مس��یحیت نیز در ایام 

كریسمس به صورت تزیین كاج می توان مشاهده كرد، 

در مراس��م عزاداری عاش��ورا تمامی علمات و توق ها 

به طور نمادین از نقش سرو مقدس الهام گرفته اند. 

     در ناحیه آذربایجان نیز از قدیم قالیچه های نمازی 

قابل مشاهده است كه در میانه محراب آن یك درخت 

سرو وجود دارد كه طرح محرابی سروی است )تصویر 

4(. در این تصویر، در میانه درخت، طرحی از یك گل 

ختایی و ش��اخ و برگ های س��رو ناز دیده می شود در 

پایی��ن درخت، تعدادی محراب متصل به هم پوش��یده 

از گل ب��ا طرح صف به چش��م می خورد در قس��مت 

تصویر شماره 5: قالیچه محرابی با دو نقش سرو جانبی )مأخذ: كشاورزی، 1385(تصویر شماره 4: قالیچه نماز با نقش سرو )مأخذ: بنام تبریزی(
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باالی محراب، سر متنی دیده می شود كه در این قالیچه 

پوشیده از نقوش گل و برگ است. طرح حاشیه قالیچه 

متش��كل از سه نوار پهن در بر گیرنده نقش محراب و 

رنگ های آن نی��ز بیانگر اعتالی هنر قالی بافی در آغاز 

سده 14 ه.ق. در آذربایجان است.

     ای��ن طرح نیز از طرح های متداول آس��یای صغیر 

و ایران به ش��مار می رود. برخی، ریشه نقوش درختی 

این منطقه را به اعتقادات ش��منی ناحیه آس��یای میانه 

در م��ورد اعتق��اد به اس��كان ارواح در درختان مرتبط 

می دانن��د. برخ��ی محقق��ان نیز با اس��تناد به اس��اطیر 

آذربایج��ان ریش��ه آن را درختی می دانن��د كه بر همه 

زمین س��ایه می افكند و با پیشگیری از ورود تخم های 

ریخته شده انس��ان از ورود به جهنم اجازه می دهد تا 

نس��ل انس��ان تداوم یابد. در باور ایرانیان، نماد زمینی 

درختی كه مرگ بدان راه ندارد س��رو است )طهوری، 

1384، 11(. همچنین بر اس��اس مردم شناسی تطبیقی 

می توان باور داش��ت كه در اعصار بسیار كهن گمان بر 

آن بوده كه ارواح مردگان پر قدرت قبیله یا خدایان یا 

پری هایی در آنها می زیس��ته اند یا این درخت ها مظهر 

آنان بوده اند )بنام تبریزی، 1388، 1(. همچنین از منظر 

تصویر شماره 7: پارچه قلمكار، بروجرد، 1277 ه.ق. منقش با قالب )مأخذ: گالگ، 1355(تصویر شماره 6: قالیچه محرابی با نقوش سرو جانبی )مأخذ: ضیاییان، 1373(
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روانشناس��ی، یونگ درخت را از جمله كهن الگوهایی 

می داند كه نماد سرچش��مة زندگی انس��ان بوده است 

)یونگ، 1377، 137(.

     تصویر 5 یكی از مهم ترین مواردی است كه امكان 

تأوی��ل در مورد جایگزینی عناص��ر تصویری را پدید 

م��ی آورد. ب��ا نگاهی به تصاویر 1 و 3 و مقایس��ه آنها 

ب��ا تصویر اخیر می توان دید كه نوعی نگاه جانش��ینی 

پیرامون درخت س��رو و درگاه های جانبی قالیچه های 

محراب��ی ك��ه در حقیقت بازتابی از س��اختار معماری 

مساجد هستند، وجود دارد. 

     تصویر 6 نش��انگر پیشرفت در طراحی قالیچه های 

دارای نقوش س��رو را نش��ان می دهد. درخت س��رو 

ب��ا س��اختار معم��اری درگیر ش��ده و ب��ا طرح صف 

محراب ها، س��ر متنی و تركیب خ��ود درختان با دوایر 

رأس��ی، نش��ان دهنده جایگزینی عنصر سرو با نقوش 

درون معماری اس��ت. در برخی س��جاده های معاصر 

این طرح تكامل بیش��تری یافته و دو درخت س��رو به 

شكل دو بدنه مناره یا به صورت دو ستون حامل دیده 

می شوند.

     این نمونه حتی در پارچه های قلمكار دارای طرح 

محرابی نیز قابل مشاهده است. تصویر 7 نمونه یكی از 

این پارچه های قلمكار متعلق به 1277 هجری را نشان 

می دهد كه در وسط نقش سرو، و دو پرنده پیرامون آن 

و در دو طرف دو سرو قابل مشاهده است. 

     در س��اختار معم��اری این عنصر در دو قالب قابل 

رهگیری اس��ت. در سر در مس��جد جامع یزد می توان 

این نقوش را در پایه مناره ها و س��اختار خود مناره ها 

در دو س��وی ایوان ورودی مش��اهده نمود. اما نمونه 

تصویر شماره 8: مسجد گوهرشاد، مسجد جامع یزد )مأخذ: آرشیو سازمان صنایع دستی ایران(



فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 14
پاییز 1388

18

واضح تر آن را می توان در مس��جد گوهرش��اد دید كه 

مناره ها ب��ا امتداد خود تا روی زمی��ن بخش میانی را 

در بر گرفته اند. از س��ایر ش��واهدی كه می تواند اثبات 

دیگری بر این مدعا باشد، مقایسه ساختار تصویر 3 و 

ساختار نمای مساجد است. لچك گوشه قوس میانی با 

اش��كال اسلیمی و گلدانی خود نشانگر ترادف دیگری 

از یكسانی تفكر حاكم بر هر دو هنر است. 

     ط��رح مناره، ما را با یكی از كهن ترین آفریده های 

معماری آدمی روبه رو می س��ازد كه قدمتش به قبل از 

تاریخ باز می گردد. الحاق مناره در س��نت اسالمی، هم 

ادامه و هم توس��عة طرحی نمادین و كهن اس��ت. در 

تركیب كلی ش��هر، مناره ها، ب��ا ذواِت اعتالیی پایدارِ 

چیزه��ا همخوانی دارند، حال آنكه گس��ترش عرضی 

ش��هر، مبین آفرینش های مادی متداوم آدمی س��ت كه 

هم��ه در تركیب بندی كلی مبیِن وح��دت، به یكدیگر 

پیوس��ته اند )اردالن، 1380، 73(. مناره در ابتدا در كنار 

راه ها و ساختمان های مذهبی به منظور راهنمایی ساخته 

می ش��د و به تدریج به صورت نشان، بر دوش درگاه ها 

و تكیه های مس��جد قرار گرفت )پیرنیا و افسر،1370، 

141(. پ��س از اس��الم نیز ظهور دوب��اره مناره ها پس 

از گذش��ت قرون اولی��ه آغاز می ش��ود و به مرور تك 

مناره ه��ای مجزا و س��پس مناره های پیوس��ته به ایوان 

مس��اجد به عنصری پیوس��ته به محل انجام مهمترین 

مناسك دین اسالم بدل می گردد. ناگزیر باید پذیرفت 

كه این الص��اق بدون طی یك فرآین��د معنایی ممكن 

نبوده و الجرم جس��تجوی معانی ای��ن عنصر جدید، 

همانند معانی نهفته در درختان س��رو منقوش در سنن 

اسالمی، می تواند ما را به روشن ساختن گوشه تاریك 

دیگری از هنر این مرز و بوم رهنمون سازد. 

مناره و درخت سرو، تصاویر یک مفهوم

در روابط جانش��ینی دال ها به جای مفاهیم، ضمن نظر 

داش��تن به معانی صریح، توجه به داللت های ضمنی و 

معانی استعاری را باید مهم ترین كنش قاعده جانشینی 

دانس��ت. در سیر داللتی اس��تعاره، كه اساس��ًا بر پایة 

مش��ابهت میان دو پدیده تبیین می شود، دال ها با اصل 

و آغ��ازی دور و جدا از هم، به هم نزدیك می ش��وند 

)هاوكس، 1377، 11( فراگردی كه در آن جنبه هایی از 

یك شیء به شیء دیگر فرا برده یا منتقل و به نحوی كه 

از ش��یء دوم به گونه ای سخن گفته می شود كه گویی 

ش��یء اول اس��ت )Brumer, 1993, 4-10(. در ادامه، 

موارد مش��ابهت میان عنصر مناره در مساجد و درخت 

سرو در قالی های محرابی مقایسه شده است:

•پیوند با نور 	

برترین مرتبه حقیقت نوری است كه هستی قائم به آن 

است )طهوری، 1384، 5(. سهروردی نیز اصل عقیدة 

حكمای باس��تان را اصالت نور می داند. پس از اسالم 

نیز اشتراك مفهوم نور در آیات قرآنی با بینش مزدایی 

و مانوی ایران باستان و اثبات آن توسط فالسفه بزرگی 

چون سهروردی و دیگران، س��بب شد حضور پایدار 

عنص��ر ن��ور در هنر و بینش ایران ت��داوم یابد )جالل 

كمالی، 1386، 30-26(. تجسم نور در هنرهای سنتی 
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ای��ران به صور مختلف از جمل��ه به صورت نقش، مثل 

درخت سرو و شمسه در نگارگری، قالیبافی، معماری 

و... ظاهر شده است )طهوری، 1384، 4(.

     س��رو در آیین زرتش��ت مظهر ایزد مهر اس��ت؛ از 

این رو با خورشید نیز مناس��بت می یابد )بهار، 1376، 

194(. در اس��اطیر كهن باستان هم آمده است: درخت 

س��رو وقف خورشید اس��ت و به همین علت در باالی 

نماد س��رو در بناهای قدیمی نماد خورشید قرار دارد. 

این تفكر را در اس��الم به نام درخ��ت طوبی می توان 

مشاهده كرد. درخت طوبی، از نظر سهروردی، سمبل 

یا مظهر خورش��ید معنوی ملكوت یا بهش��ت اس��ت 

)اس��تیرلن، 1377، 174(. در فرهنگ اسالمی، درخت، 

همچ��ون درخت زیتون]2[ مظهر نور الهی اس��ت كه 

زمین را منور می س��ازد )توماج نی��ا، 1385، 14(. نقش 

درخت در تزیینات معماری اس��المی بیشتر به صورت 

درخت س��رو طراحی می ش��ود. از جمله تفاسیری كه 

برای درخت سرو وجود دارد می توان به مظهر راز آمیز 

ش��عله آتش آتش��كده های زرتش��تی و... اش��اره كرد 

)شایسته فر، 1387، ص74(.

     وج��ه تس��میه مناره نی��ز به معنای ج��ای نور در 

بلندی و مكان برافروختن چراغ )زمرش��یدی، 1374، 

156( و اصط��الح مناره یا منار، بنابر معانی ریش��ه اش 

»فروزشگاه نار« یا »تابشگاه نور« است )اردالن، 1380، 

73(. بدین ترتیب كلمه منار كه از »نار« و »نور« برگرفته 

شده است، معنای روشنایی را تداعی می كند كه در آن 

ن��ه فقط معنای فیزیكی بلكه معنای معنوی نور متجلی 

می ش��ود. »از این ارتباط با روش��نایی به عنوان پایه ای 

برای تفسیر نمادین مناره به عنوان تجلی نور الهی و یا 

تصویر 9: پیوند میان نقوش قالی محرابی و سردر مسجد )مأخذ: نگارندگان(
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تصویر درخشش معنوی نیز استفاده شده است« )هیلن 

براند،1377، 171(. گفتنی است كه به اعتقاد مانی، در 

مدارج تكامل روح، نفوس از خورش��ید به آس��مان با 

س��تونی از نور فاخر و با ش��كوه می پیوندند و در این 

سیر، خورشید به عنوان نمادی از منزلگاهی برای تزكیه 

به شمار می رود )پوتی، 1387، 11(.

•پیوند میان زمین و آسمان 	

درخت به واسطه ریشه فرو رفته در زمین و شاخه های 

باال رفته در آس��مان به عنوان نم��اد ارتباطی میان زمین 

و آس��مان ها ش��ناخته ش��ده اس��ت )ش��والیه، 1384، 

189(. انس��ان در س��یر نمادپردازی خویش، به تدریج 

توجهش از زمین به آس��مان ها و افالك معطوف شده 

و اس��طوره ها و نمادهای گوناگون��ی برای این مظاهر 

طبیعت آفریده اس��ت )توماج نیا، 1385، 11(. درخت 

از كهن ترین نمادهای بشری و تركیب آسمان و زمین 

و آب اس��ت )كوپر، 1379، 215(. همچنین بس��یاری 

از اق��وام باس��تانی، درخ��ت را به عن��وان جایگاه خدا 

می پرس��تیدند )ه��ال، 1380، 124(. در نتیجه، درخت 

از دیرباز به جهت پیوند میان زمین و آس��مان تقدیس 

می ش��ده )توماج نیا، 1385، 14( و ایرانیان نیز درخت 

س��رو را نماد پیوند زمین و آسمان می دانستند. آنها به 

این باور داش��تند كه زردشت این درخت را از بهشت 

آورده و در آتش��كده كاشته است )نجفی، 1388(. در 

قرآن كریم بارها از درخت ب��ا تعاریف گوناگونی یاد 

شده است. گاه كلمه طیبه را به درختی مثال زده است 

كه اصل س��اق آن برقرار باشد و ش��اخه آن به آسمان 

رفعت و س��عادت بر ش��ده باشد )س��وره ابراهیم، آیه 

24(. سمت اصلی درخت به سوی باالست آن سان كه 

می توان نوعی باالروندگی متواضعانه را در آن احساس 

كرد )محبی، 1385، 53( در هنرهای تجسمی ایران، با 

اس��تفاده از نقش درخت س��رو، مثلث، دایره و شمسه 

)كه از موتیف های اصیل ایرانی اس��ت( س��عی بر این 

است كه با ایجاد كشش بصری به سمت باال، به معبود 

و خالق اشاره شود )معمارزاده، 1387، 6(. در فرهنگ 

اس��المی گستره حركت انسان از فرش تا عرش است، 

انس��ان از فرش چش��م به جهان می گشاید و از آن در 

نهایت و كمال فرآیند حیات خود به عرش پر می كشد 

)چیت س��ازیان، 1382، 103( و همه متون ش��یعی نیز 

به دنیای باال و بهش��ت، به گونه ای كه گویی س��رزمین 

رویاهاست، ارجاع می دهند )استیرلن، 1377، 169(.

     مناره نیز با ارتفاع بلند خود كه به س��وی آس��مان 

برافراش��ته ش��ده، نظر را به سمت آس��مان می كشاند 

)زمرش��یدی، 1374، 175( و اش��اره به هدایتی است 

آس��مانی با نمادی زمینی )تصویر 9(. پوپ در این باره 

می نویس��د: »وظیف��ة دایمی فن معم��اری، هم از نظر 

مادی هم از دید س��مبلیك، ایج��اد ارتباط میان جهان 

م��ادی و عالم معن��ی بود تا با برافراش��تن بناهای بلند 

میان دو جهان پلی بر پا س��ازد. در دوره های بعد، طاق 

آسمان با احداث گنبدهای با شكوه مورد اقتباس قرار 

گرفت... نیای��ش مؤثر، نیازمند جایگاه��ی بلند بود تا 

زمین را پش��ت س��ر گذارده تا آنجا كه ممكن اس��ت 

با نیروهای آس��مانی پیوند یاب��د« )پوپ، 1372، 13(. 
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من��اره نیز با ارتفاعی بلندتر از گنبد، نگاه را متوجه باال 

می س��ازد و پیوندی میان زمین و آسمان ایجاد می كند. 

من��اره نیز با ارتفاع بلند خود، نظر را به باال می كش��اند 

و عظم��ت را القاء می كند )زمرش��یدی، 1374، 175(. 

مناره، در حد مثال، خود نمایش��گر محور هستی آدمی 

اس��ت، نمایشگر آن ساحت اعتالیی و طولی است كه 

به وجود مادی آدمی عمق یا ارتفاعی معنوی می افزاید 

كه در غیر این صورت آدمی دو بعدی می نمود. از جنبة 

ظاهری نمایندة آدمی اس��ت. صورت��ی متعین كه میان 

مخلوقات تنها او در عالم عمود بر پا می ایستد. از جنبة 

باطنی یادآور روح آدمی است كه حسرت بازگشت به 

خاستگاه ازلی اش را دارد )اردالن، 1380، 73(.

•هدایت و راهنمایی 	

در س��وره نور آی��ه 35، نور عاملی اس��ت كه خداوند 

به وس��یله آن هر كه را بخواهد هدایت می كند )جالل 

كمالی، 1386، 30(. در س��وره مؤمنون آمده: خدا نور 

آس��مان ها و زمین اس��ت. داس��تان نورش به مشكاتی 

مان��د كه در آن چراغی روش��ن باش��د و آن چراغ در 

میان شیش��ه ای كه تأللؤ آن گویی س��تاره ای درخشان 

و روش��ن از درخت مبارك زیتون كه با آنكه شرقی و 

غربی نیس��ت، شرق و غرب جهان بدان فروزان است 

)قرآن كریم، سوره مؤمنون، آیه 20(. نورِ ایمان، راهنما 

اس��ت. قلب از نور ایمان روشن می شود. و طبق آنچه 

ذك��ر آن رفت، این نور چ��ون چراغی بر فراز درخت 

زیتون تصویر ش��ده است. می توان چنین تعبیر كرد كه 

بدین س��ان این درخت، با نور خود، هدایت گر مؤمنان 

خواهد بود. این گونه تصویر س��اختن درخت، ذهن را 

به ساختار مناره متوجه می سازد. مناره نیز با ساقه بلند 

و باریك خود و فروزش��گاهی كه بر فراز آن اس��ت، 

همچون درختی است كه مشكاتی با چراغی فروزان بر 

باالی آن واقع باشد. این تصویر را می توان با خورشید 

ی��ا گل قرار گرفته بر فراز س��روها یا قندیل آویخته بر 

تصویر شماره 10: كشش بصری به سمت باال و پیوند میان زمین و آسمان در مناره )مأخذ: اردالن و بختیار، 1379(
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فراز محراب به عنوان منشأ روشنایی یكی شمرد. 

     من��اره به دلیل همین ویژگی ها، با ارتفاع بلند خود 

در طول روز و با روشنایی و درخشش در طول شب، 

كاركرد راهنمایی مسافران را دارا بوده است. بدین سان، 

مناره، ستون برج مانندی بوده كه در كنار راه می ساختند 

تا رهروان ش��ب، راهنمایی گردند )زمرشیدی، 1374، 

156(. در واقع، مناره، پیش از آنكه بر درگاه مس��اجد 

بنش��یند، در كنار راه ها به منظ��ور راهنمایی و در كنار 

س��اختمان های مذهبی به عنوان نش��انه به كار می رفته 

است. در جنگل های انبوه ایران كه رهگذر در تاریكی 

انبوه درختان راه خ��ود را گم می كند، وجود مناره در 

كن��ار جاده حتی از رباط و كاروانس��را نیز ضروری تر 

بوده است )پیرنیا، افسر، 1370 ،141 تا 144( و اما این 

مهم را گاه درخت عهده دار گشته است. در دشت های 

پهناور ایران نیز، كه تپه های بزرگ ریگ روان هر روز 

ج��ای خود را عوض می كند، ع��الوه بر منار، گاه تك 

درخت های وحش��ی این مهم را عهده دار می گش��ته و 

در راهنمایی مس��افران نقش داشته است )پیرنیا، افسر، 

 .)129 ،1370

•تسبیح گویی 	

كاركرد های مناره در مساجد، مكانی برای تالوت اذان 

بوده اس��ت و از نام های دیگ��ر مناره، می توان به مأذنه 

اش��اره ك��رد )زمرش��یدی، 1374، 156(. مناره به طور 

سنتی مكان اذان گفتن است، به عنوان شاخص و محل 

تكرار اسماء الهی و آسمانی است. 

     پ��س از اس��الم، می  توان برای بعضی از اش��كال، 

نماد درخ��ت به عنوان تس��بیح كنندة ذات اقدس الهی 

و نش��انی از بهش��ت موع��ود در جای��گاه محراب را 

تمثیل��ی از موج��ودی تس��بیح گر دانس��ت. درخت با 

توجه ب��ه آیات قرآنی، موجودی تس��بیح گر و مبارك 

است. رو به عرش الهی دارد و گاه او را واسطه وحی 

گردانیده اند )شجاع نوری، 1385، 51(. در قرآن مجید 

آمده اس��ت: »سخن پاك ]كلمه طیبه[ همچون درختی 

پاك ]ش��جره طیبه[ است كه ریشه اش در زمین استوار 

و ش��اخه هایش در آس��مان اس��ت. به فرمان خدا هر 

زمان میوة خ��ود را می دهد«. در تعبیر این آیه می توان 

اش��اره كرد كه تالوت قرآن ماهیت��ی نامتناهی دارد كه 

نتایج آن به بهش��ت می رس��د و در آنجا میوه هایش در 

انتظار مؤمنان است. به بیان دیگر، قرآن از نماد درخت 

برای نمودن كلمه طیبه اس��تفاده نموده اس��ت )فربود، 

1381، 49(. هنرمند قالی باف كه در جستجوی طرحی 

بی نقص و گویا برای س��جاده نماز بوده است، بهترین 

ط��رح را مكان عبادت��ی می بیند ك��ه در آن موجودی 

غیرذی روح به تس��بیح خداوند قد برافراشته است. او 

محراب را مش��خصة مكان عبادی و درخت را نماینده 

كل مس��بحان عالم انتخاب می كند و تركیب این دو را 

در كنار یكدیگر به ش��كل فرش محرابی درختی نشان 

می دهد )شجاع نوری، 1385، 65(. بدین ترتیب هنرمند 

آن را ب��ر محراب قالی نق��ش می كند تا در برابر مؤمن 

به قیام ایس��تاده قرار گیرد و مؤمن نیز با نظر به او در 

تسبیح خداوند كوشیده و به سوی او میل كند )محبی، 

.)54 ،1385
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•محل قرارگیری 	

در مورد محل قرارگیری مناره، قاعده و قانون خاصی 

وجود ندارد. در كش��ورهای مختل��ف گاهی مناره را 

مانند مس��جد پیغمبر، در چهار گوشه مسجد، گاه مانند 

جام��ع قیروان در نیمه آخر دیوار مس��جد، گاهی مثل 

س��امرا در خارج از مسجد و غیره س��اخته اند، اما در 

بسیاری از مساجد ایران، مناره اغلب در سردر مسجد 

)زمرش��یدی، 1374، 162( و پیرام��ون گنبد به چش��م 

می خورد. در این س��اختار، گنب��د در میان و دو مناره 

در اطراف آن س��ه گانه ای را ایجاد می كند. این الگوی 

سه گانه را می توان در دیگر نقش ها و تصاویر هنری هم 

ریشه یابی كرد )مختاریان، 1386، 1(. این مفهوم سه گانه 

در بی��ن نمادها به صورت س��ه گانه مقدس، نمونه های 

بسیاری دارد. س��ه تایی مقدس، شامل ایزدبانوی زمین 

در می��ان با دو عنصر محافط نرینه در دو طرف اس��ت 

كه نماد آسمان به شكل دایره یا نشانه های خورشیدی 

در باالی س��ر او قرار دارد. در بازنمایی های تصویری 

فرهنگ های كهن، نش��انة آسمان، از هر نوع، باالی سِر 

ایزدبانو قرار داده می ش��د. در طرح های س��ه عنصری 

نیز، گاهی نش��انة آس��مان باالی سر پیكرة مادینه دیده 

می ش��ود )Golan, 1998, 231(. ایزد بانویی كه در این 

طرح های سه تایی دیده می شود، گاه با تصویر درخت 

 )Golan, 1998, 230-232( زندگی جایگزین می ش��ود

و می توان س��روهای پیرامونی را به عنوان درختی فاقد 

تصویر شماره 11: قالی محرابی با نقوش گیاهی درخت زندگی و سروهای پیرامونی، سوزن دوزی قاجاریه )مأخذ: شایسته فر، 1386(
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ب��اروری نماد نیروی مردانه ش��مرد. یكی از مهم ترین 

تفس��یر هایی ك��ه درب��ارة تركیب س��ه تایی نقش های 

اق��وام هند و اروپایی وج��ود دارد، این اس��ت كه ایزد 

بانو تجس��م مادر-زمین هندو اروپایی است و دو ایزد 

جنبی پیام آوران خدای خورش��یدند. این با حالت هایی 

كه در آنها ایزدهای جنبی به صورت پرنده یا اس��ب یا 

موجودات خیالی بالدار نش��ان داده می شوند در تضاد 

نیست. شاید تصور شود كه شیر و گرگ تجسد قدرت 

الوهیت خورشیدی اند )Golan, 1998, 235( و درخت 

زندگی معموالً در تصاویر و نقوش، میان دو راهب، یا 

دو كاهن یا دو جانور... )ش��یر دال، بز وحشی، شیر و 

غیره( قرار دارد )دوبوكور، 1373، 7(. درخت زندگی 

چنانكه گفته ش��د، نمادی از ایزدبانوی زمین است كه 

با دو عنصر محافظ نرینه و یا نمادین پیام آوران خدای 

خورشید در اطراف به چش��م می خورد. درخت سرو، 

نماد جنس نر اس��ت )فرب��ود، 1381، 49( و چنانچه 

پیشتر اشاره شد با خورشید مناسبت می یابد.

     در رمزگش��ایی بناهای مذهبی ایران نیز بوركهارت 

دروازه مس��جد را ب��ا دور مناره ی��ادآور خاطره ازلی 

دروازه بهش��ت )عرف��ان، 1378، 282( و گنبد را نماد 

آس��مان )ارجح، اك��رم، 1380، 19( و درخت زندگی 

)اس��تیرلن، 1377، 174( دانسته اند. در مینوی خرد از 

درخ��ت زندگی به درخت بس��یار تخمه یاد می ش��ود 

)مین��وی خرد، 1380، 70( چنانك��ه در بندهش نیز از 

درخت بس تخمه یاد شده كه تخم همه گیاهان در آن 

است )بندهش، 1380، 101(.

     در باف��ت منق��وش قالی های محراب��ی درختی، به 

م��واردی برمی خوریم كه درخت زندگ��ی با گل های 

ف��راوان در می��ان و دو درخ��ت س��رو در اطراف��ش 

به چش��م می خورد )تصویر10(. و گاه درخت زندگی 

در نقش س��تون نگهدارنده، قوس��ی را ك��ه برفراز آن 

اس��ت، نگهداش��ته كه می تواند نماد آس��مان باشد و 

همچنان درختان س��رو، در اطراف آن دیده می شوند. 

در م��واردی نیز به جای گنبد، قوس��ی در میان وجود 

دارد كه همچون گنبد، نماد آسمان است و اطرافش دو 

سرو نقش بسته است )تصویر 6(. در تمامی این موارد 

شاهد شكل گیری سه گانه  ای، متناظر با سه گانة گنبد و 

دو مناره هستیم. 

نتيجه گيری

هنرهای سنتی ایران، با وجود تنوع در صورت، از یك 

معنا سخن می گویند و به مفاهیمی مشترك داللت دارند 

كه آمیزه ای از باورهای ایرانی و اسالمی است. به طور 

كلی هنر دینی مبتنی است بر رمزپردازی )سمبولیسم( 

و زبان هنرمند زبان تمثیل اس��ت. از جمله جایگاه های 

تجلی نمادها به ویژه در ایران، هنر معماری و قالی بافی 

اس��ت. به طور كلی وظیفه هنر در باور ایرانیان از زمان 

باس��تان، ایجاد توجه به عوالم باالتر بوده است. مناره 

در معماری و درخت در هنرهای تجس��می، نمادی از 

پیوند میان زمین و آس��مان و در نتیجه از جمله عناصر 

و نش��انه هایی هس��تند كه نمایشگر س��احتی اعتالیی 

گش��ته اند. در واقع هنر و جلوه ه��ای گوناگون آن در 
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تمدن های سنتی، صورت های مختلف حقیقتی واحدند 

و این نگاه معرفت شناس��انه به هنر، برای دس��تیابی به 

حقیقت است. از این  جهت تمام صورت های هنری را 

می توان تأویل هنرها از این مفاهیم واحد برشمرد و از 

این روست كه از مهم ترین ویژگی های هنر سنتی ایران 

را وحدت در كثرت می دانند. 

     در ای��ن پژوه��ش عناصر تصویری قالی محرابی با 

رویكردی نشانه شناسانه و بنابر مناسبت های همنشینی 

و جانش��ینی سوس��وری، با عناصر س��ردر در مساجد 

مورد مقایس��ه قرار گرفته و ه��دف از این كار نمایش 

وحدت معنا میان این دو هنر  است. 

     نتیجه حاصل ش��ده نشان می دهد كه قالی محرابی 

معادلی برای یك مس��جد ب��ا بیانی نمادی��ن و متكی 

ب��ه معان��ی نقش مایه های گیاهی كهن ب��وده و مناره و 

درخت سرو به لحاظ مشابهت در ابعادی نظیر پیوند با 

مفهوم نور الهی، رابطی میان زمین و آس��مان و راهنما 

و هدایتگر انس��ان به س��وی منش��أ اصلی وجود او و 

به مثابه تجسمی از تسبیح الهی، پیوندی مفهومی برقرار 

س��اخته و از بعد معنایی با توجه به دیدگاه اساطیری و 

باورهای ایرانیان باس��تان و نیز به واس��طه نگاه قرآن به 

تمثیل درخت، معانی مترادفی را می یابند. 

     از سوی دیگر با اتكا به نظر پژوهشگران در مورد 

تش��بیه گنبد به درخت زندگی و قرارگیری مناره های 

پیرامونی می توان نتیجه گرفت كه این تركیب س��ه گانه 

مق��دس در س��اختار مس��اجد و قالی ه��ای محرابی، 

همنشینی و سازمان مشابهی دارند. 
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