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چکیده
بیان مسئله: اساس کیمیاگری برخالف آنچه امروزه نزد عوام مطرح می شود، جنبه ای عرفانی داشته و 
بدون عرفان، از مرتبت خود خارج می شده و دیگر کیمیا محسوب نمی شده است. کیمیاگری با عرفان  
در مذاهب توحیدی مرتبط بوده و در اسالم نیز از ارزش واالیی برخوردار بوده است. عرفان سرچشمۀ 
هنر مقدس اسالمی است و از طرفی پیوندی دیرینه با کیمیاگری دارد. در بین هنرهای قدسی، محراب 
به  مبدل  عملیاتی  انجام  با  بی ارزش  زرین فام، خشت  فن  در  نمونه هاست.  جامع ترین  از  یکی  زرین فام 
کاشی با جلوۀ زرین فام می گردد که متناظر با عمل تمثیلی کیمیاگری یعنی استحالۀ فلز پست به طال 
در  کیمیاگری  مبحث  اهمیت  از  کیمیاگری، حاکی  و  اسالمی  عرفان  پیوند  به همراه  تناظر،  این  است. 
محراب های  در شاکلۀ  نقشی  کیمیاگری چه  اینکه  است.  زرین فام  محراب  به ویژه  مقدس،  هنر  ساختار 
زرین فام داشته است و نمادهای کیمیاگری چگونه در این آثار متجلی شده اند؟ سؤال این پژوهش است.
هدف پژوهش: تبیین جایگاه کیمیا، به عنوان حکمتی مرتبط با عرفان اسالمی، در تزیینات محراب های 

زرین فام هدف این مقاله است.
و  است  استفاده  شده  کتابخانه ای  منابع  از  تاریخی،  ماهیت  علت  به  پژوهش  این  در  تحقیق:  روش 
ایران، به شیوۀ توصیفی- محراب های زرین فام به عنوان یکی از جامع ترین آثار مقدس در هنر اسالمی 

بررسی تطبیقی شده اند. نمادهای کیمیاگری  با  تحلیلی 
عرفانی  به عنوان  را  کیمیاگری  تأثیرات  می توان  زرین فام  محراب های  بصری  مطالعۀ  با  نتیجه گیری: 
با  زرین فام،  بصری محراب های  نظام  در  کیمیاگری  مفاهیم  کرد.  مشاهده  ایران  اسالمی  هنر  در  کهن، 
بیانی رمزگونه و به صورت نمادهای آشکار و مخفی ظهور یافته است. این نمادها همچون خود کیمیا از 
گستردگی موضوعی برخوردارند. عالئم کیمیایی، اصول انعکاس و ثنویت، نقوش هندسی اعم از دایره، 
عرفان  با  زرین فام  محراب های  ارتباط  هم  که  هستند  نمادهایی  از  مار  نقش  و  سلیمان  ستارۀ  مربع، 
کیمیایی را آشکار می کنند و هم حضور کیمیا در نظام بصری هنر مقدس اسالمی را نشان می دهند. 

واژگان کلیدی: کیمیاگری، هنر مقدس، محراب های زرین فام، هنر اسالمی ایران.

عنوان  با  دستغیب«  »نجمه  دکتری  رسالۀ  از  برگرفته  مقاله  این   *
»کیمیاگری در هنر مقدس ایران )مطالعۀ موردی: محراب های زرین فام(« 
دکتر  آقای  مشاورۀ  و  کاتب«  »فاطمه  دکتر  خانم  راهنمایی  به  که  است 

 1399 سال  در  الزهرا«  »دانشگاه  هنر«  »دانشکدۀ  در  حاتم«  »غالمعلی 
ارائه شده است.
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مقدمه
از  یکی  دارد.  اسالمی  عرفان  با  زیادی  قرابت  کیمیا  اصول 
ادراک  که  است  کیمیاگری  در  استحاله  مفهوم  اصول  این 
را در تماس مستقیم با پرتو الهی قرار داده و اشتیاِق وصل 
 .)83  ،1388 )بورکهارت،  برمی انگیزد  آدمی  وجود  در  را 
هجری،  هشتم  قرن  دانشمند  کرمانی«،  زاهد  بن  »حسن 
کیمیا را دانشی با منشأ الهی می داند که آموزه های بنیادی 
آن به صورت وحی به پیامبران رسیده است. از نظر او عمل 
آموزه های  کیمیاگران  آن،  به وسیلۀ  که  تمثیل  و  تشبیه 
خویش را بسط داده اند بسیار اهمیت دارد، زیرا کیمیا عالم 
مادی(  )جهان  اکبر  عالم  دیگر  عالم  دو  با  که  است  اوسط 
از مقدم حیدری  نقل  )به  است  نظیر  )انسان(  اصغر  عالم  و 
عرفای  برخی  همچنین   .)205  ،1395 رحیم،  کاووسی  و 
کیمیاگری  رساالت  دارای  و  کیمیاگر  به  معروف  مسلمان 
رساالتی  صاحب  حالج«  منصور  بن  »حسین  مانند  بودند، 
هجری(  سوم  )قرن  الکیمیا«  »فی  و  االکسیر«  »فی  چون 
واعظ کاشفی« صاحب رسالۀ  و »موالنا کمال الدین حسین 
روایات  و  احادیث  در  هجری(.  نهم  )قرن  قاسمی«  »اسرار 
دیگر  از  و  شده  یاد  شایستگی  با  کیمیا  از  نیز  اسالمی 
که  به طوری  است.  شده  متمایز  غریبه  علوم  شاخه های 
استفاده  کیمیا  واژۀ  از  کمتر  کیمیاگران  اسالمی،  دورۀ  در 
می کردند و با تمسک به قولی از امیر مؤمنان، آن را »أخت 
می خواندند  المروت«  »عصمۀ  و  الفتوت«  »أّم  النبوت«، 
انسان  از  نمادی  طال  کیمیا  در   .)102  ،1395 )کوهکن، 
کامل است، زیرا کیمیاگر با تخلیص ماده و زدودن هرگونه 
آلودگی از ماده، آن را به طال تبدیل می کند. در عرفان نیز 
و  آلودگی  سبب  که  تعلقی  هر  از  باید  آدمی  جان  و  روح 
به  اتصال  یعنی  به کمال خویش،  تا  بوده جدا شود  اسارت 

ازلی، برسد. حقیقت 
هنر مقدس اسالمی، بر پایۀ آموزه های قرآن، زندگی پیامبر 
عرفان  میان،  این  در  است.  گرفته  شکل  اسالمی  عرفان  و 
اسالمی دو اصل دیگر را نیز در خود دارد و نقش به سزایی در 
تشکیل نظام معنوی و بصری هنر قدسی ایفا می کند. از بطن 
عرفان های مختلف به اقتضای حقیقت معنوی شان، هنرهای 
تجسد  و  الهی  حقیقت  اسالم  در  است.  کرده  رشد  خاصی 
 .)37  ،1395 داالیی،  و  )دادور  است  قرآن  در  آن  ظاهری 
به همین علت، خوشنویسی آیات قرآن برترین هنر مقدس 
توفیقی، 1393، 167(. در هنرهای مقدس  و  )بیادار  است 
بناهای  و معماری  قرآنی  اسالمی همچون کتاب آرایی نسخ 
کار  به  اسلیمی  آرایه های  همراه  به  خوشنویسی  مقدس، 
می رود. از سوی دیگر، محراب که کوچک ترین واحد معنایی 
 .)274  ،1392 )عباسی،  است  آن  روحانی  قلب  و  مسجد 
قرآنی  کتیبه های  یعنی  قدسی،  هنر  اصلی  تزیینات  حامل 

تا  می شود  سبب  ویژگی ها  این  است.  اسلیمی  آرایه های  و 
نمونه ها  از جامع ترین  قدسی  هنرهای  آثار  بین  در  محراب 

جهت مطالعۀ هنر مقدس اسالمی باشد.
علت گزینش محراب های زرین فام در این پژوهش، عالوه بر 
اهمیت محراب در بین آثار هنر مقدس، ویژگی های فنی و 
تفکر کیمیاگری  با  این فن  پیوند  و  زرین فام  معنوی خاص 
تأثیراتی  چه  آن  عرفانی  مفاهیم  و  کیمیاگری  اینکه  است. 
تحقیق  داشته مسئلۀ  زرین فام  بصری محراب های  نظام  در 
است و یافتن سهم کیمیا در تزیینات محراب های زرین فام 
هدف این پژوهش است. به نظر می رسد هنرمندان مسلمان 
رمزی اش،  زبان  و  عرفانی  بعد  خاطر  به  کیمیاگری،  از 
چون  مقدسی  آثار  ساختار  در  معنویات  بهتر  تفهیم  برای 

محراب های زرین فام بهره برده باشند.

پیشینۀ تحقیق
 )1388( بورکهارت1  تیتوس  دیدگاه  پژوهشگران،  بین  در 
اهمیت  هنر  قدسی  جنبۀ  برای  که  سنت گرایی  به عنوان 
قائل بوده، به کیمیا جالب  توجه است. بورکهارت در کتاب 
»کیمیا: علم جهان، علم جان«، کیمیاگری را به عنوان راهی 
با  برساند  و کمال خویش  معرفت  به  را  انسان  که می تواند 
عرفان مقایسه می کند و آن را هنری مقدس می خواند. پیرو 
نیز در کتاب »اندیشۀ کیمیائی طغرایی«  آن، رضا کوهکن 
کیمیا  علم  ویژگی های  اصفهانی«،  »طغرایی  آثار  اساس  بر 
را بررسی کرده و بر اهمیت وجه تشرفی و رمزی این علم 

.)Kouhkan, 2015( تأکید دارد
دستورالعمل های  اساس  بر  زرین فام  فنون  بررسی 
از رساالت قدیمی توسط محققانی چون عابد  به دست آمده 
انجام   )1388( روحفر  و   )1385( هالکویی  و  اصفهانی 
ویژگی های  خود،  دکتری  رسالۀ  در  روحفر  است.  پذیرفته 
»ابوالقاسم  رسالۀ  دستورات  اساس  بر  زرین فام  لعاب  فنون 
دست  نتیجه  این  به  و  کرده  بررسی  را  کاشانی«  عبداهلل 
یافته که خاندان کاشانی عالوه بر تولیدکنندۀ آثار زرین فام، 

بوده اند. نیز  ابداع کنندۀ شیوه های فنی 
در باب محراب زرین فام، رباب فغفوری و حسن بلخاری قهی 
در  اسالمی  »تجلی حکمت  عنوان  با  مقاله ای  در   )1393(
ساختار و مضامین محراب زرین فام حرم مطهر رضوی« به 
تزیینی محراب های  آرایه های  و مضمونی  تحلیل ساختاری 
اوج  نشان دهندۀ  را  محراب ها  این  و  پرداخته  رضوی  حرم 
معماری  در  قدسی  هنر  مصادیق  از  یکی  و  اسالمی  هنر 

اسالمی معرفی کرده اند.
مقالۀ  در   )1395( چتربحر  حمیدرضا  و  سلمانی  علی 
بر  تأکید  )با  اسالمی  هنر  مطالعه  تطبیقی  »روش شناسی 
نمونه موردی محراب(«، به مطالعۀ تطبیقی میان دو روش 
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رایج در تجزیه و تحلیل آثار هنر اسالمی برای تبیین میزان 
اعتبار هر کدام از شیوه ها پرداخته اند: روش سنت گرایی که 
بر حقایق فرازمانی و فرامکانی اسالم تأکید می کند و روش 
تاریخی که به جای تأکید صرف بر امور ماورایی به عوامل 
جغرافیایی، بومی و زمانی می نگرد. این مطالعۀ تطبیقی به 
صورت ارزیابی این دو دیدگاه مذکور در باب محراب صورت 
گرفته است. نگارندگان معتقدند با وجود آنکه هر دو نگرش 
از ویژگی های شاخصی بهره مندند، اما برای اجماع در تمامی 
ویژگی های آثار هنر اسالمی به ویژه محراب، به بهره گیری از 
هر دو روش تحقیق نیاز است. زیرا اکتفا به مبانی سنت گرا 
تکیه  و  می شود  هنرمند  حسی  انگیزه های  از  غفلت  سبب 
و  حقایق  از  چشم پوشی  سبب  نیز  تاریخی نگر  رویکرد  به 
در  است  ممکن  که  می شود  اثر  و  نماد  هر  پشت  معنویت 
روند تبدیل محراب به یک نماد در معماری اسالمی نقش 

داشته باشد )همان، 1395(. 
»بررسی  مقالۀ  در  نیز   )1396( قزوینی  سلمانی  محبوبه 
را  محراب  تزئینی  نقوش  ایلخانی«  عصر  محراب  تزیینات 
از مقاله به هنر کاشیکاری دورۀ  بررسی کرده و در بخشی 
سخن  زرین فام  محراب های  اهمیت  از  و  پرداخته  ایلخانی 
حاصل  که  نیز  سفالین«  »محراب های  کتاب  است.  گفته 
وجود  نظر  از  است   )1397( معتقدی  کیانوش  پژوهش 
مختلف  موزه های  از  که  محراب هایی  کیفیت  با  تصاویر 
که  به ویژه  است،  اهمیت  حائز  شده اند،  جمع آوری  جهان 
زرین فام  محراب های  معرفی  به  کتاب  این  اعظم  بخش 
فرخ فر )1397(  و  زمینه، زهدی  دارد. در همین  اختصاص 
مضمونی،  ویژگی های  »تحلیل  عنوان  با  خود  مقالۀ  در 
بصری و ساختاری در محراب های زرین فام دورۀ ایلخانی«، 
دورۀ  به  متعلق  زرین فام  محراب  سیزده  بصری  توصیف  به 
ایلخانی و بررسی مضامین و ساختار تزیینات این محراب ها 
بر  تأکید  ضمن  نویسندگان  مذکور،  مقالۀ  در  پرداخته اند. 
شامل  را  محراب ها  این  تزیینات  کتیبه ها،  قرآنی  مضامین 
با  می دانند،  هندسی  نقوش  و  گیاهی  نقوش  کتیبه نگاری، 
این  حال مفاهیم نقوش یا ابعاد معنوی محراب ها را بررسی 

نکرده اند.
حیان«،  بن  »جابر  به  منسوب  رساله ای  اخیر  سال های  در 
پیشینۀ  تخمین  در  که  شده  یافت  »درۀ  المکنونۀ«  نام  به 
فن زرین فام و تدوین دستورالعمل های آن اهمیت به سزایی 
دارد. شکرپور و میرشفیعی )1398( در مقالۀ خود به تشریح 
که  شیشه  روی  زرین فام  مخصوص  مواد  و  دستورالعمل ها 
در این رساله قید شده پرداخته اند. با اینکه نویسندگان در 
برخی  تفسیر  و  دستورالعمل ها  معرفی  به  تنها  مقاله  این 
اصطالحات رسالۀ »درۀ  المکنونۀ« پرداخته اند، اما پژوهشی 
یکی  به عنوان  »درۀ  المکنونۀ«  معرفی  زیرا  است.  قابل تأمل 

تاریخچۀ  روشن شدن  در  بن حیان«، هم  رساالت »جابر  از 
این  در  یافت شده  رسالۀ  قدیمی ترین  به عنوان  زرین فام  فن 
کیمیاگران  ارتباط  اینکه  هم  و  می کند  بسیار  زمینه کمک 
می کند،  مستحکم  پیش  از  بیش  را  زرین فام  کاشیکاران  و 
دوران  شهرۀ  کیمیاگری  در  دانشی،  هر  از  بیش  جابر  زیرا 

بوده است.
آشکار  عرفان  و  کیمیا  پیوند  پیشین  تحقیقات  بررسی  با 
به عنوان  زرین فام  محراب های  اهمیت  به  طرفی  از  و  است 
با  است.  شده  تأکید  اسالمی  هنر  ناب  جلوه های  از  یکی 
زرین فام  محراب  پیشین،  پژوهش های  در  اینکه  به  توجه 
مسئله ای  است،  نشده  مطالعه  کیمیایی  تأثیرات  منظر  از 
که مقالۀ پیش رو را از پژوهش های پیشین متمایز می کند 
نگاهی بدیع به کیمیاست که به عنوان یک عامل تأثیرگذار 
بر ساختار محراب های زرین فام مورد بررسی قرار می گیرد. 
به عنوان  زرین فام  محراب های  مطالعۀ  رو،  پیش  مقالۀ  در 
قدسی صورت  هنر  در  معنایی  واحدهای  مهم ترین  از  یکی 
می گیرد و با بررسی نمادها و نشانه های کیمیاگری در این 
در  و  زرین فام  محراب های  شاکلۀ  در  کیمیا  نقش  نمونه ها، 

نتیجه هنر مقدس اسالمی تشریح می شود.

مبانی نظری
کیمیاگری   

ماورایی  امور  به  که  دانش هایی می شود  غریبه شامل  علوم 
کیمیا  بیان  است.  آن  شاخۀ  مهم ترین  کیمیا  و  می پردازند 
سراسر رمز و هدف غایی آن رسیدن به کمال معنوی بوده 
و  نمادین  وحیانی،  اصول  مبنای  بر  کیمیا  اساس  است. 
کیمیاگری  نمادهای  و   )Kouhkan, 2015( است  معمایی 
هستند.  نام ها  و  کنایات  عملیات،  کلمات،  از  مجموعه ای 
راهگشای  خود،  شهود  و  کشف  مسیر  در  کیمیاگران 
روانشناسی،   .)Moran, 2011, 301( شدند  متعددی  علوم 
منشعب  علوم  از  برخی  نجوم  و  داروسازی، شیمی  ادبیات، 
می توان  را  کیمیایی  نمادهای  که  باستان اند  کیمیاگری  از 
در آنها جست و جو کرد. درگذشته، اهداف مختلفی را برای 
اکسیر  تهیۀ  طال،  به  فلز  تبدیل  برمی شمردند:  کیمیاگری 
اهداف،  همۀ  در  که  حقیقی  معرفت  به  رسیدن  و  جوانی 
حتی در جنبۀ مادی و دستیابی به طال، رهبانیت و معنویت 
ارجح بوده است. طال و نقره قبل از اینکه نماد ثروت اندوزی 
باشند، فلزات مقدسی محسوب می شدند، بنابراین نمی توان 
در  کیمیاگری  هزاران سالۀ  بقای  دلیل  که  داشت  اذعان 
باشد.  ثروت  وسوسۀ  غرب  و  شرق  مختلف  تمدن های 
درست مانند ضرب سکه های طال و نقره که امتیازی خاص 
برای مکان های مقدس محسوب می شده است )بورکهارت، 
تبدیل  کیمیاگری  حقیقی  هدف  درواقع   .)16-11  ،1388
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دنبال  به  کیمیاگران  هرگاه  و  نبوده  طال  به  نازل  فلزات 
از  حقیقی  غرض  نیافته اند.  توفیق  بوده اند،  تبدیلی  چنین 
افق های  کشف  و  جهان  و  جان  پیوند  دیدن  کیمیاگری 
پیوند است  با روح هستی در  درونی وجود آدمی است که 

)قره گزلی، 1389، 58(.
هرمس  بازمی گردد.  هرمسی  حکمت  به  کیمیا  پیشینۀ 
نخستین کیمیاگر بوده که در اسطوره ها و ادیان مختلف با 
و  هوشنگ  تات،  تریسمگیستوس،  هرمس  اخنوخ،  نام های 
ادریس شناخته و آموزه هایش در بین کیمیاگران تاریخ در 
آمده  لوح  این  در  است.  تکریم می شده  زمردین  لوح  قالب 
در  که  است  آن  همانند  دارد،  قرار  پایین  در  آنچه  هر  که 
باال قرار دارد و هر آنچه در باالست مانند همانی ا ست که 
در پایین وجود دارد و این گونه معجزۀ وحدت پدید می آید 
)سلیگمن، 1377، 187(. این قانون که به اصل انعکاس هم 
اکبر  عالم  تجلی  به صورت  اسالمی  عرفان  در  است،  معروف 
قوانین  اساس  بر  اصغر شناخته می شود. همچنین  عالم  در 
ناشی  واحد  بر  تأمل  به واسطۀ  و  واحد  از  لوح همه چیز  این 
می شود که می توان آن را به مفهوم وحدت در کثرِت تفکر 

اسالمی معنی کرد.
محراب زرین فام، تجلی گر هنر قدسی   

اضداد  تعادل  طریق  از  کمال  به  دستیابی  که  همان طور 
ازلی  حقیقت  به سوی  آدمی  سیر  بوده،  کیمیاگری  مقصود 
و تبدیل شدن به انسان کامل نیز رسالت هنر مقدس است. 
که  می شود  شامل  را  سنتی  هنر  از  بخشی  مقدس  هنر 
است  تجلیاتی  بیانگر  زیرا  دارد،  معنویت  با  محکمی  پیوند 
)مهرپویا  بازمی گردند  روحانی سنت  مبانی  به  مستقیماً  که 

و قاسمی، 1387، 12(.
و  دین  هر  با  مناسب  ظاهری  و  آرایه ها  با  قدسی  هنرهای 
آیینی، ظاهری تازه می یابند، مثاًل قدسیت در هنر مسیحی 
مجسمه  یا  نگاره  قالب  در  مسیح  تجسم  اندیشۀ  با  مطابق 
هنر  در  می یابد.  تجلی  نقوش  انتزاع  با  اسالمی  هنر  در  و 
معماری  و  کتاب آرایی  خوشنویسی،  در  قدسیات  اسالمی، 
متجلی شده اند و معماری جامع ترین آنهاست، زیرا هنرهای 
و  آیات  خوشنویسِی  و  تذهیب  همچون  را  دیگر  قدسِی 
مقدس  هنرهای  از  چکیده ای  و  داشته  خود  در  احادیث 
اسالمی محسوب می شود. معماری اجزای مختلفی را چون 
در  که  می شود  شامل   ... و  گلدسته  ایوان،  محراب،  منبر، 
معنایی در  واحد  و مهم ترین  آنها محراب کوچک ترین  بین 

معماری است )عباسی، 1392، 274(.
انواع  حجاری،  )گچ بری،  محراب  تزیین  شیوه های  بین  از 
مرموز ترین  و  خاص ترین  از  زرین فام  لعاب   )... و  کاشی 
کاشی  به  سفالین  خشت  تبدیل  زرین فام  شیوه هاست. 
هدف  همانند  است،  براق  و  طالیی  جالی  با  فلزگون 

طالی  به  نازل  شیء  تبدیل  که  کیمیاگری  تمثیلی 
پیچیدۀ  فنون  و  گران بها  مواد  از  استفاده  است.  ارزشمند 
به  محدود  زرین فام  نمونه های  که  شده  سبب  زرین فام 
و  اسالمی شده  معماری  در  فضاهایی کوچک  یا  محراب ها 
اسالمی  بناهای  مقدس ترین  و  مهم ترین  مختص  طرفی  از 
برخی  باشند.  مساجد  و  امامزادگان  امامان،  حرم  ازجمله 
از مهم ترین محراب های زرین فام عبارت اند از: سه محراب 
محراب  هجری(،   640-612( مشهد  رضوی  قدس  آستان 
هجری(،   670( کاشان  در  موسی  بن  حبیب  امامزاده 
 623( کاشان  سنگ  میدان  عمادالدین  مسجد  محراب 
 734( قم  جعفر  بن  علی  امام زاده  محراب  و  هجری( 

است. بهشت  باب  به  هجری( که معروف 

روش تحقیق
برای مطالعۀ هنر اسالمی، شیوه های پژوهشی مختلفی وجود 
دارند که دو رویکرد عرفانی و تاریخی از اصلی ترین آنهاست. 
اسالمی،  هنر  پیرامون  فکری  نگرش های  مهم ترین  از  یکی 
هنر  به  عرفانی  رویکردی  با  که  است  سنت گرایان  آرای 
اسالمی می نگرند. اعتقاد به حکمت خالده یا خرد جاودان، 
شاخصه های  از  عرفان  به  گرایش  و  ادیان  متعالی  وحدت 
تضمین کنندۀ  را  سنتی  هنر  سنت گرایان  است.  تفکر  این 
سعادت انسان دانسته و رمز موفقیت بشر معاصر را بازگشت 
توجه  با  الهی می دانند.  ادیان  و حقایق  به سنت های دینی 
باستانی  علوم  با  آن  ارتباط  و  هنر  تقدس  اهمیت جنبۀ  به 
در این پژوهش، هنر اسالمی با رویکرد سنت گرایی بررسی 
»سیدحسین  به ویژه  اندیشمندان  این  آثار  زیرا  می شود، 
و  هنر  بین  ارتباط  پایۀ  بر  بورکهارت«  »تیتوس  و  نصر« 

بوده است. علوم کیهان شناختی 
مقدس،  هنر  در  کیمیاگری  تأثیرات  شناخت  برای 
محراب های زرین فام به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این 
زرین فام  محرابی  لوح   26 نمونه ها  تعداد  تطبیقی،  مطالعۀ 
تخمین زده می شود. دالیل انتخاب محراب به عنوان نمایندۀ 
است:  بدین شرح  پژوهش  این  در  بصری هنر قدسی  جلوۀ 
از  آنکه  وجود  با  و  است  اسالمی  مقدس  بنای  1. مسجد، 
نظر ظاهری دارای مرکزیت نیست، اما جهت نمازخواندن و 
عبادت مسلمانان، سبب تمرکزی روحانی در مسجد می شود؛ 
ساختاری  و  مسجد  در  روحانی  مرکزیت  نشانۀ  2. محراب 
نماز  صفوف  مرکز  قبله،  جهت  مشخص کردن  برای  است 
بر  عالوه  مساجد  برخی  در  پیش نماز.  قرارگرفتن  محل  و 
مکان های  در  نیز  کوچک تر  محراب هایی  اصلی،  محراب 
مختلف قرار دارد که جایگاه عبادت معتکفان است، بنابراین 
روحانی  اتصال  برای  ارجح  محلی  محراب  عرفانی،  منظر  از 
قرآنی  نسخ  کتاب آرایی  قرآنی،  آیات  3. خوشنویسی  است؛ 
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و معماری مساجد سه  شاخۀ اصلی در هنر مقدس اسالمی 
متجلی  محراب  آرایه های  در  سه  هر  نمود  که  هستند 
می شود. محراب مهم ترین نماد عرفانی مسجد است، مزین 
اسلیمی موجود  تزیینات  و  است  قرآنی  آیات  به کتیبه های 
4. پوشش  دارد؛  نیز در خود  را  قرآنی  نسخ  در کتاب آرایی 

زرین فام از خاص ترین و مرموز ترین شیوه های منحصربه فرد 
در هنر شیشه گری و سفالگری اسالمی است. تبدیل خشتی 
با  مشابه  فرایندی  فلزگون،  جالی  با  ماده ای  به  بی ارزش 
تحقیق  سیر   1 تصویر  در  است.  کیمیاگری  تمثیلی  عمل 

به طور خالصه نشان داده شده است.

تصویر 1. سیر گزینش محراب زرین فام به عنوان نمونۀ مشترک در کیمیا و هنر مقدس. مأخذ: نگارندگان.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

عرفان هنر 
سنتی

هنر 
مقدس

عرفان کیمیا هنر 
مقدس

اشتراک 
دستورالعمل ها و مواد 
مصرفی کیمیاگری و 

ساخت محراب 
زرین فام

حضور نمادهای 
هندسی کیمیا در  
نظام دهی نقوش  

محراب

تجلی نور و جالی 
فلزگون در محراب 

زرین فام
اصل ثنویت و 

تناظرهای دوتایی

حضور اصل انعکاس 
یا آینه با تکرار 

محراب های کوچک تر 
در دل محراب اصلی

حضور مخفی  
مانند )نمادهای کیمیا 

در نقوش ( نقش مار
تزیینی محراب 

زرین فام

کمالعنوان نماد اهمیت زر به  

ارتباط میان کیمیا و 
 هنر سنتی

بر اساس آرای تیتوس 
 بورکهارت

مسئلۀ این تحقیق: چگونگی 
 نمود بصری کیمیا 

 در هنر اسالمی ایران

هنرهای 
 مقدس اسالمی

فاممحراب زرین  

 تجلی زرین در خشت گلی

فامهای زرینهای کیمیاگری در محرابمطالعۀ تطبیقی نمادها و نشانه  

 کیمیا در نظام بصری هنر قدسی، با همان بیان رمزگونه به صورت نمادهای مخفی ظهور یافته
اند.و نمادهای هنر قدسی بر پایۀ نمادها و اصول کیمیاگری شکل گرفته   

خوشنویسی

کتاب آرایی 

معماری
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بحث
از  امری آشکار است،  تاریخ  پیوند عرفان و کیمیا در طول 
و  صاحب نظران  تا  گرفته  مشترک  آداب  و  اهداف  اصول، 
حکیمان مشهوری که هم در عرفان و هم در کیمیا شهره 
مقدس  هنر  با  عرفان  می کند.  اثبات  را  پیوند  این  بودند 
کیمیا،  میان  حلقه واری  پیوستگی  و  بوده  عجین  اسالمی 
بررسی  این  در  دارد.  وجود  اسالمی  مقدس  هنر  و  عرفان 
تناظر کیمیاگری و محراب های زرین فام،  به  ابتدا  تطبیقی، 
پرداخته می شود، سپس  مواد مصرفی  و  در دستورالعمل ها 
با  آنها  مطابقت  و  زرین فام  محراب های  بصری  ساختار 

بررسی می شود. نمادهای کیمیاگری 
دستورالعمل ها و مواد مصرفی   

ابزارآالت و فرایند های  در بررسی شاخصه هایی چون مواد، 
زرین فام،  لعاب  ساخت  فرایند  و  کیمیاگری  در  شیمیایی 
دستورالعمل  وجود  می شود.  روشن  حوزه  دو  این  ارتباط 
اصطالحات  و  کیمیاگری  منابع  در  سفال  ساخت  دقیق 
کیمیایی در متون سفالگری از عواملی است که ارتباط این 
بیانی کلی تر می توان گفت  را قوت می بخشد. در  دو حوزه 
نیز  سفالگر  و  بوده  آشنا  سفالگری  فنون  با  کیمیاگران  که 
آداب  از  مثال،  برای  است.  بوده  آشنا  کیمیاگری  دانش  با 
است،  مقدس  هنر  اساسی  ویژگی های  از  که  فنون  آموزش 
اصول محسوب  از  نیز  بوده که در کیمیا  نقل سینه به سینه 
تعریف  مقدسی  هنر  به شکل  را  کیمیا  بورکهارت  می شود. 
می کند که شروع ثبت نوشتاری سبب آغاز انحطاط آن شده 
که هدفش  درونی  فرایند  منظر  از  را  مقدس  هنر  او  است. 
تولد دوبارۀ جان خود هنرمند است  یا  پختن، تبدیل کردن 
رسیدن  برای  کیمیا  در  که  مراحلی  همان  می کند:  تشریح 

به کمال بر آنها تأکید می شود )بورکهارت، 1388، 20(.
است.  بوده  بااهمیت  بسیار  اسالمی  هنر  در  مصرفی  مواد 
ذاتی  کیفیت  به  اقتصادی،  و  اقلیمی  شرایط  از  به غیر 
تأثیرات  نظر  از  آن  وجودی  درجات  و  مصرفی  مادۀ  هر 
از  ماده  تطهیر  ضرورت  است.  می شده  توجه  نیز  روحانی 
نیز  کیمیاگری  در  ماده  ذاتی  کیفیت  و  آالیش  هرگونه 
مواد  بین   .)18  ،1394 بختیار،  و  )اردالن  است  اصول  از 
دارد.  وجود  تشابهاتی  زرین فام  و  کیمیا  در  استفاده  مورد 
اجساد سبعه یا هفت فلز زر، نقره، مس، آهن، قلع، سرب 
جیوه  عنصر  دو  هستند.  کیمیاگری  اساس  خارصینی  و 
و  )کوهکن  دارند  تعیین کننده  و  مهم  نقش  نیز  گوگرد  و 
زرین فام  دستورالعمل های  در   .)313  ،1398 جوهرچی، 
آهن،  اکسید  جمله:  از  هستند،  ثابت  مواد  برخی  نیز 
پخت  در  که  گوگرد  ترکیبات  و  نقره  مس،  ترکیبات 
را  فلزفام  درخشان  الیۀ  سلولزی،  مواد  توسط  و  احیایی 
در   .)154  ،1388 )روحفر،  ایجاد می کنند  زمینه  لعاب  بر 

تنوع  ایجاد  سبب  مختلفی  عوامل  زرین فام،  دستورالعمل 
ترکیب  نسبت  ازجمله:  می شوند  زرین فام  لعاب  در  رنگی 
سرد شدن  مدت  طول  احیا،  مدت زمان  کوره،  دمای  مواد، 
از  نکات  این  هستند.  موارد  این  از  کاشی  بافت  و  کوره 

می شوند. محسوب  نیز  کیمیاگری  در  عملی  شیوه های 
)قره گزلی،  است  آتش  یا  کوره  کیمیا،  در  عنصر  مهم ترین 
شیوۀ  و  کوره  نوع  نیز،  زرین فام  فرایند  در   .)58  ،1389
به عنوان  کوره  ترتیب،  بدین  است.  مهم  بسیار  حرارت دهی 
وسیله ای برای خلوص و دگرگونی مواد نقش اساسی در هر 
دو حوزه دارد. در شیوۀ زرین فام، روی سطح کاشی پوششی 
اسیدی  ماده ای  و  رس  خاک  فلزی،  اکسیدهای  ترکیب  از 
چون سرکه، ایجاد می شد و سپس در کورۀ مخصوص احیا 
نیاز  مورد  حد  به  کوره  دمای  که  هنگامی  می گرفت.  قرار 
درون  فضای  به  مانند چوب  قابل احتراق  ماده ای  می رسید، 
کوره افزوده می شد که سبب آتش افروزی می شد. در همین 
زمان، تمام منافذ کوره بسته می شد تا از ورود اکسیژن به 
برای شعله ور  آتش  نتیجه،  در  کوره جلوگیری شود.  درون 
ماندن، اکسیژِن ترکیبی در مواد روی کاشی ها را می سوزاند. 
بدین ترتیب اکسیژن از ترکیب اکسیدهای فلزی جدا شده و 
اصفهانی  )عابد  باقی می ماند  فلز روی کاشی  از  نازکی  الیۀ 
و  مواد  ترکیب  از  اکسیژن  1385(. جداسازی  و هالکویی، 
دستیابی به الیه ای زرین فام در کاشی های محراب، استحالۀ 
ماده در کیمیا و تبدیل آن به ماهیتی واالتر را به یاد می آورد.
»حّل و عقد« از اصطالحات کیمیاگری است که به معنای 
و  است  ناخالصی ها(  )از  جداشدن  و  یکی شدن  فرایند  دو 
می کند  طی  کمال  به  نیل  برای  ماده  هر  که  مراحلی  به 
و  مفاهیم  به طورکلی  )سلیگمن، 1377، 187(.  دارد  اشاره 
در  می شوند.  معنا  دوتایی  قالب های  در  کیمیایی  نمادهای 
کیمیاگری  در  دوتایی  مختلف  تناظرهای  برخی   ،2 تصویر 
آورده شده اند. بر اساس قانون ثنویت در کیمیاگری، زمانی 
به گونه ای  و  شده  متحد  دوتایی  تناظرهای  در  مواد  که 
ترکیب شوند که تعادل در تمام جهات به دست آید، ازدواج 
آتش  آب،  و  آتش  اتحاد  در  مثاًل  می گیرد.  کیمیایی شکل 
سیال و آب آتشین شده، آب ساکن و آتش آن نسوز می شود 
)بورکهارت، 1388، 84(. حّل و عقد، تناظر دو عمل است 
با یکدیگر معنا می شوند. هدف غایی  که در تفکر کیمیایی 
تناظر دوتایی یا اصل ثنویت، نیل به وحدت یا دستیابی به 

کمال است )بنگرید به تصویر 2(.
ترکیب بندی و نقوش   

محراب هاست  دیگر  مشابه  زرین فام  محراب های  کلی  طرح 
که دارای تقسیماتی در ترکیب بندی کلی جهت قرارگیری 
نقوش و کتیبه ها هستند. در میان برخی از محراب ها، نقش 
قندیل مشاهده می شود. در طرح کلی قاب بندی، محراب های 
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کوچک تری در دل محراب اصلی ترسیم می شوند و معموالً 
دو  با  که  می شوند  مشاهده  هم  دل  در  محراب  سه  تا  دو 
از باقی ترکیب بندی متمایز می شوند و در  ستون برجسته، 
نقوش  و  گلدانی  فرم  با  برجسته  سرستون هایی  آنها  باالی 
احیایی  لعاب  با  تزیین شده اند. کل فضای محراب  اسلیمی 
خود  پس زمینۀ  حتی  همه جا،  در  تزیینات  و  شده  پوشیده 
فضای  به طوری که  می شوند،  مشاهده  نیز  تزیینی  نقوش 

خالی از تزیین، در محراب باقی نمی ماند.
چندلته  فضایی  به  هندسی  تقسیمات  کمک  به  محراب 
تبدیل می شود که عالوه بر خطوط مرزی که به شکل کادر 
تزیینات  تفاوت  و  تنوع  می کند.  جدا  را  بخش  هر  قاب  و 
دارای  آنها  می زند. سطح  دامن  تمایز  این  به  بخش  هر  در 
دارای  که  بوده  نسخ  و  ثلث  کوفی،  خط  به  کتیبه هایی 
مضامینی چون اسامی اعظم خداوند، آیات قرآنی، احادیث 
کتیبه های  است.  سازنده  و  سفارش دهنده  نام  نهایت  در  و 
محراب نیز به هم پیوسته هستند، به گونه ای که مخاطب باید 
به  کند،  خواندن  به  شروع  راست  سمت  حاشیۀ  پایین  از 
سمت باال چشم برگرداند و دوباره نگاهش از حاشیۀ سمت 
چپ به پایین رسد. چرخیدن نگاه بیننده به دنبال نوشته ها، 
القای بی پایانی و جاودانگی را در بردارد، همانند دایره ای که 
نماد ابدیت و ثبات لحظه در زمان حقیقی است. در محراب 
اسلیمی های  تزیینات غالب، همان کتیبه نگاری و  زرین فام، 
ترکیب بندی  و  تناسبات  قالب  در  و هندسه  گیاهی هستند 

کلی به چشم می خورد.
در هنر اسالمی، اعداد و اشکال هندسی در مقام معرف نظم 
 ،1394 قهی،  )بلخاری  بوده اند  مثال  عالم  نماد  و  هستی 
»مثلث«  کیمیا  علم  در  هم  و  مقدس  هنر  در  هم   .)237
نماد  »مربع«  جان،  و  نفس  روح،  سه گانۀ  پیوند  از  نمادی 
»دایره«  و  و چهارعنصر  طبایع چهارگانه، جهات چهارگانه 

نماد روحانیت و معنویت است )بورکهارت، 1388(.
)در صورت  دایره  و  )در صورت فضایی(  اشکال، کره  اکمل 
مسطح( است، زیرا در دایره فاصلۀ نقطۀ مرکز تا تمام نقاط 

اطرافش به یک اندازه است )بلخاری قهی، 1394، 357( و 
عالوه بر اینکه بهترین نماد وحدت در کثرت بوده، تناظری 
از تجمیع اضداد همانند سکون و حرکت، وحدت و کثرت، 
تجمیع و تفریق به متعادل ترین شکل ممکن در خود دارد. 
به  آن  از  بعد  و  خداوند  به  اسالمی  در حکمت  که  صفاتی 
به  سنتی  آموزه های  در  می شود،  داده  نسبت  کامل  انسان 
حرکت  با  دایره  اسالمی،  هنر  در  می شود.  تشبیه  دایره 
را نمایش  به کمال و وحدت  حلزونی اسلیمی ها، مقصد رو 
کتیبه نگاری،  از  بعد  زرین فام  محراب های  در  که  می دهد 
دایره  نیز،  کیمیاگری  در  تزیینی هستند.  نقوش  غالب ترین 
و  هفتمین  در  که  طال  و  خورشید  زیرا  است،  کمال  نماد 
دایره ای  نماد  با  دارند،  قرار  خود  گروه  در  مرتبه  باالترین 
می شود  داده  نشان  شده،  پررنگ  آن  مرکزی  نقطۀ  که 

)بورکهارت، 1388، 89(.
که  است  زنده  موجودی  به مثابۀ  هستی  جهان  کیمیا،  در 
تمام اجزای آن مرتبط و متأثر از یکدیگر و هماهنگ هستند 
)کلباسی اشتری و پاشایی، 1396، 40(. غایت هر چیز در 
طبیعت همواره حرکت به سوی کمال بوده است. همۀ عناصر 
کرده،  کمال طی  زمان سیر  گذر  با  و  به آرامی  در طبیعت 
سپس رو به افول گذاشته و دوباره مبدل به عنصری پست 
و  نمی سوزد  آتش  در  که  است  فلزات  کمال  می شوند. طال 
زمان  درگذر  و  نمی زند  زنگ  نمی رود،  میان  از  گدازش  با 
کاستی نمی بیند )سلیگمن، 1377، 188-189(. این چرخه 
داده  نشان  به دهان گرفته،  را  ماری که دم خود  تصویر  با 
می شود. این نماد، چرخۀ رشد را به صورت بازگشت و سیر 
صعودی موجودات به سوی اصل و کمال خویش و بالعکس 
نمایش می دهد. این مار که گاهی در تصاویر و روایت های 
کیمیاگری، در هیئت یک مار کوچک در انبیق کیمیاگران 
ظاهر می شود، همان ماری است که سبب رانده شدن انسان 
از بهشت و نشانۀ شوق او به دانستن است و در کیمیاگری 
»اوروبروس«2 نامیده می شود. در این نماد عالوه بر حرکت 
بخش  دو  به  مار  بدن  تقسیم  با  ثنویت  مفهوم  بر  دایره وار، 

 

 

 

 

 بهرام روح خشک فعال دایره کوره مذکر آسمان خورشید گوگرد

 

          

 زهره ماده تر منفعل مربع انبیق مونث زمین ماه جیوه
 

تصویر 2. ثنویت یا تناظر در مفاهیم کیمیاگری. مأخذ: نگارندگان.
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مفاهیمی چون  تأکید می شود که شامل  نیز  تیره  و  روشن 
پیوند بد و خوب، کمال و نقص در جوهر هر ماده ای است 
)همان، 196(. تصویر چوب دستی هرمس یا »کادوکئوس«3 
که دو مار به دور آن پیچیده اند، از دیگر نمادهای کیمیاگری 

در هیئت مار است )تصویر 3(.
برای  وسیع تری  بخش  طاق نما  زرین فام،  محراب های  در 
مشاهده  آن  در  که  نقوشی  و  گذاشته  اختیار  در  تزیین 
باز  ریتم  دارند.  به سزایی  اهمیت  بصری  نظر  از  می شوند، 
محراب،  از  بخش  این  در  اسلیمی  پیچیدن های  و  شدن ها 
عقد  و  حّل  قدیمی  سنتی  همچنین  و  ثنویت  اصل  یادآور 
مارپیچ  شکل  به  که  ضرب آهنگ  این  است.  کیمیاگری  در 
دو قلو ترسیم می شود را می توان به هیئت دو مار پیچیده به 
دور ستون، چوب، عصا یا درخت تجسم کرد. در تصویر 4 
تصویر  مار  هیئت  در  طاق نما  بخش  اسلیمی های  حرکت 
امری  مار  حرکت  و  اسلیمی  شباهت  که  البته  شده اند. 
نام  با  اسالمی  هنر  در  نیز  اسلیمی  از  نوعی  و  است  بدیهی 
دهان اژدری شناخته می شود که این قرابت را تأیید می کند، 
محراب های  نمای  طاق  در  اسلیمی ها  ترکیب  نوع  اما 
عمودی  محور  دور  به  پیچیده  مار  دو  تداعی گر  زرین فام، 
فرم های  کادوکئوس هستند. همچنین  نقش  به مثابۀ  تقارن 
دایره ای و بستۀ اسلیمی در اطراف آن جلوه ای مانند حرکت 

اوروبروس دارند.
دو فرم مثلثی شکل که در دو طرف قوس طاق نمای محراب 
با نقوش اسلیمی، برگ و  نام دارد و  ایجاد می شود، لچکی 
گل پرشده است. در برخی محراب های زرین فام، دو قبه در 
لچکی ها تعبیه شده اند. این قبه ها در انواع دیگر محراب نیز 

تصویر 4. شباهت اسلیمی ها در طاق نمای مرکزی محراب های زرین فام با نمادهای کادوکئوس و اوروبروس در کیمیاگری. الف( محراب زرین فام در مجموعۀ دیوید. 
ب( محراب امام زاده یحیی ورامین. ج( محراب باب بهشت، موزۀ دوران اسالمی. د( محراب زرین فام مسجد عمادالدین میدان سنگ کاشان، نگهداری در موزۀ اسالمی 

برلین. ه( محراب مسجد جامع سراب. و( محراب زرین فام امامزاده حبیب بن موسی، موزۀ دوران اسالمی. مأخذ: نگارندگان.

و  Assman, 2019, 30. ب( مجسمۀ هرمس  اوروبروس. مأخذ:  الف(  تصویر 3. 
.Orobaton, 2018, 7 :عصای او، کادوکئوس. مأخذ

الف

ب

وبالف ه د ج
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مشاهده می شوند و شیوۀ تجسم این دو قبه به سه صورت 
برجسته  کاماًل  به صورت  نخست،  است:  می گرفته  انجام 
اما  نشده  مشاهده  زرین فام  محراب های  در  که  محدب  و 
و  اصفهان  میمه  سنگی  محراب های  در  آن  بارز  نمونه های 
که  مقعر  و  توخالی  به صورت  دوم،  است؛  موجود  نطنز  میر 
است؛  نشده  استفاده  نقشی  هیچ  قبه  خالی  فضای  درون 
بخش  در  نقوشی خاص  به کمک  قبه نما  ایجاد طرح  سوم، 

لچکی.
نور  نماد  محراب  لچکی های  در  دایره ای شکل  فضای  دو 
برای  محلی  به عنوان  را  قبه ها  این  درگذشته  زیرا  هستند، 
تعبیۀ  به جای  لچکی ها  از  برخی  در  و  پیه سوز می شناختند 
شمسه  نماد  اسالم  در  که  نیلوفر  گل  نقش  از  قبه  سوراخ 
استفاده   قبه  نمایش محدودۀ  برای  نور محسوب می شود  و 
در  معموالً   .)68  ،1396 امین پور،  و  )کاملی  است  شده 
محراب هایی که این دو قبه را به صورت های مختلف )اعم 
یا  قندیل  از  نقشی  دارند،  منقوش(  یا  برجسته  فرورفته،  از 
چراغدان در وسط این دو قبه، پایین تر و به شکل آویزان از 
محراب های  بیشتر  در  قندیل  می شود.  مشاهده  زنجیر  سه 
زرین فام مشاهده می شود و نماد آشکار نور و روشنایی بوده 
است. قندیل ها معموالً برجسته کار می شدند و با تزییناتی 

یا نقوش اسلیمی تزیین می شدند. هندسی 
این سه نماد نور )دو قبه و چراغدان(، که حرکت چشم را در 
امتداد مثلثی وارونه در طاق نمای محراب هدایت می کند، 
»توحید-نبوت- »جان-نفس-روح«،  سه گانه های  یادآور 
معاد«، »شریعت-طریقت-حقیقت« و »عالم محسوس-عالم 
به  توجه  با  است.  اسالمی  عرفان  در  معقول«  مثال-عالم 
بودند،  شیعه مذهب  زرین فام  محراب های  سازندگان  اینکه 
می توان مفهوم این مثلث را بر اساس تفکر شیعی، سه گانۀ 
 ،1388 )روحفر،  گرفت  نظر  در  نیز  »اهلل-محمد-علی« 
202(. همان طور که در تصویر 5 مشخص شده، این سه نماد 

پایین  به  رو  به شکل مثلثی که رأس آن  را  حرکت بصری 
نمایی  طاق  همراه  به  مثلث،  این  می کنند.  هدایت  است، 
مشابه ستارۀ سلیمان  است، شکلی  قرارگرفته  آن  روی  که 
مهم ترین  از  کیمیاگری  در  سلیمان  ستارۀ  می کند.  تداعی 
نمادهایی است که معرف عناصر اربعه و تعادل اضداد است.

شناخته  رمزسازی  و  کلمات  با  بازی  استادان  کیمیاگران 
می شدند و در رساله های کیمیاگری، برای کلمات کلیدی، 
خصوص  در  آنها  می کردند.  استفاده  نمادین  عالئم  از 
رمزگشایی این عالئم، ادعا می کردند که به صورتی آشکار، 
اینکه  عین  در  رموز  که  معنا  بدین  مخفی کرده اند.  را  رموز 
آنها  کشف  یا  فهم  به  قادر  هرکسی  اما  مشاهده اند،  قابل 
توسط  به چند علت  امر  این   .)Martin, 2006, 35( نیست 
کیمیاگران انجام می شد: نخست، با تبدیل کلمه به عالمت، 
و  می شد  دشوار  کیمیایی  دستورات  خواندن  و  رمزگشایی 
اشکال  استفادۀ  با  دوم،  نبودند؛  آن  فهم  به  قادر  همه کس 
هندسی، معنا و انرژی هر کلمه ای را خالصه سازی کرده و 
نیرویی ماورای به آن می دادند؛ سوم، رساله های کیمیاگری 
به عالمت،  کلمه  تبدیل  با  ایهام هستند.  و  تمثیل  از  مملو 
کیمیاگر بهتر می توانست مقصود خویش را بیان کند، زیرا 
عالمت،  در  اما  بوده  متعدد  کلمه،  قالب  در  مفاهیم  بعضی 
بررسی  در   .)169  ،1388 )بورکهارت،  می شدند  یکی 
محراب های زرین فام برخی از این عالئم در میان تزیینات، 
می شوند.  مشاهده  قندیل  نقش  روی  یا  حاشیه  کتیبه های 
مشاهده  محراب  در  که  عالئم  این  از  برخی   1 جدول  در 
این عالئم در  تفاوتی که کاربرد   شده اند، آورده شده است. 
ظهور  دارند،  کیمیایی  نمادهای  دیگر  به  نسبت  محراب، 
نشان دهندۀ  نکته می تواند  این  است.  آنها  و مستقل  آشکار 

باشد. از کیمیاگری  آنها  تأثیرپذیری سازندگان 
به صورت طال  نماد کمال مطلق است و  نور  در کیمیاگری، 
نساء4  سورۀ   174 آیه  در  می یابد.  تجسد  آن  درخشش  و 

تصویر 5. تثلیث دو قبه و قندیل در محراب های زرین فام، ادغام با مثلث طاق نما و تشکیل ستارۀ سلیمان. مأخذ: نگارندگان.
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آیات قرآن به »نور مبین« تشبیه شده اند. با استناد به این 
آیه، کتیبه های قرآنی که دورتادور محراب ها را فراگرفته اند، 
بر  نور کرده اند. در فن زرین فام، عالوه  آن را سرتاسر غرق 
درخشش روحانی آیات قرآنی، شاهد برق و جالی فلزگون 
معروف  کیمیاگری  که عمل  نیز هستیم. همان طور  رنگ ها 
فرایند  در  است،  ارزشمند  به طالی  فلزات پست  تبدیل  به 
زرین فام نیز خشت مبدل به کاشی با جالی فلزگون می شود. 
براقی سطح  نور و درنتیجه  انعکاس بیشتر  پختگی رنگ ها، 
به  نسبت  زرین فام  لعاب  در  که  تفاوت هایی هستند  کاشی 

شیوه های دیگر لعاب دهی مشهود است. طال، خورشید و نور 
عناصر مرتبط به هم و مهم در کیمیاگری هستند.

که  همان طور  می آیند.  به دست  نور  مرتبه بندی  از  رنگ ها 
نور در حالت خلوص نماد ذات الهی است، رنگ ها نیز نماد 
جنبه های متعدد مراتب وجودی هستند )اردالن و بختیار، 
تباین  زرین فام،  رنگ های  جالی  از  به غیر   .)17  ،1394
روشن  و  طالیی  رنگ های  بیشتر  تأللو  سبب  نیز  رنگ ها 
محراب  مختلف  بخش های  در  را  رنگی  تضاد  می شود. 
)طاق نماها، حاشیه ها و قاب ها( می توان مشاهده کرد. علت 

نتیجهموقعیتتصویر محرابمفهوم کیمیاییعالمت

به معنی عمل تقابل یا 
انعکاس است.

در تزیین پس زمینۀ نقوش اصلی 
استفاده می شود.

با وجود اینکه برخی از این نمادها 
تنها در یک محراب مشاهده شدند، اما 
مشاهدۀ مستقیم یک نماد کیمیاگری 
در محراب نتیجۀ آشنایی سازندگان 
با علم کیمیاگری و اهمیت بخشیدن 

به آن است.

در حالت قرینه 
انعکاسی به معنای 

زمان است.

در تزیین بدنۀ قندیل استفاده 
مي شود.

چلیپا، نماد عناصر 
اربعه و چهار جهت 

اصلی است.

در گوشۀ باالیی حاشیه محراب 
مشاهده می شود.

طال یا خورشید که 
نماد کمال و نور مطلق 

است.

برای تزیین پس زمینه نقوش 
اصلی استفاده می شود.

 جیوه یا مادۀ اولی 
که منشأ تمام عناصر 

است.

در مرکز محراب است و با سه 
زنجیر، قندیل را آویزان نشان 

می دهد.

جدول 1. عالئم کیمیایی در آرایه های محراب های زرین فام. مأخذ: نگارندگان. مأخذ عالئم کیمیا در جدول: Ludy, 1928 و مأخذ دیتایل محراب ها: معتقدی، 1397.
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استفاده از تضاد رنگی در کتیبه ها که اغلب بر زمینۀ تیره، 
ظلمت  بر  نور  غلبۀ  نمایش  شده اند،  نوشته  سفید  رنگ  به 
است که از طریق افزایش فضای سفید بر زمینۀ تیره دیده 
می شود )ایمنی، 1389، 90(. در کنار تضاد رنگی، فضاهای 
مثبت و منفی که در کاشی های اسالمی نشان از پیوند روح 
و جسم هستند، خود تناظری است که یادآور اصل ثنویت 

در کیمیاگری است.
قابل رؤیت هستند: نخست  تقارن در هنر اسالمی  نوع  سه 
تغییر  بدون  نقش  و  است  نوع  ساده ترین  که  انتقالی  قرینۀ 
است  دورانی  قرینۀ  دوم  می شود؛  تکرار  یا جهت  اندازه  در 
که در آن نقش با حرکتی دورانی حول یک نقطه به همراه 
که  است  انعکاسی  قرینۀ  سوم  می شود؛  تکرار  زاویه  تغییر 
انجام  افقی  یا  تکرار حول یک محور عمودی  آن، عمل  در 
در   .)29  ،1389 شیخانی،  احمدی  و  )کشاورزی  می شود 
محراب های زرین فام در ترکیب بندی نقوش، تقارن انعکاسی 
به صورت قرینه سازی بر اساس محور عمودی به وفور مشاهده 
حاشیه های  در  قرآن  کتیبه های  در  ویژگی  این  می شود. 
اطراف محراب نیز رعایت شده است. با کشیدگی حروف و 
و  تعادل  یکدیگر،  کنار  در  کلمات  قرارگرفتن  ریتم  تنظیم 
توازن در دو طرف محور فرضی قرینه حفظ شده است. در 
با محور فرضی  نیز مطابق  محراب های زرین فام، اسلیمی ها 

قرینه نقش شده اند.
»هنر و معماری سنتی، مبتنی بر اصل تناظر میان عالم و 
آدم است« )بلخاری قهی، 1384، 5(. همان طور که پیش تر 
کیمیایی،  تناظرهای  در  اضداد  نکاح  غایی  بیان شد، هدف 
است.  چیز  هر  کمال  آن  دنبال  به  و  تعادل  به  دستیابی 
انعکاسی  این تعادل در محراب های زرین فام به مدد تقارن 
به دست آمده  نقوش  قاب بندی  و  کتیبه ها  اسلیمی ها،  در 
در همۀ جوانِب  قرینگی  رعایت  اسالمی  هنرهای  در  است. 
ساخت و تزیین از اصول است، اما در محراب های زرین فام 
روبه رو  نقش پردازی  از  شیوه ای  با  قرینگی،  اصل  بر  عالوه 
باالست  در  آنچه  )هر  که  کیمیایی  تفکر  این  با  که  هستیم 
در  است.  مرتبط  و  هماهنگ  هست(،  نیز  پایین  در  است 
محراب های زرین فام، این اصل با تکرار نسخه های کوچک تر 
محراب  محراب،  هر  دل  در  و  درآمده  تصویر  به  محراب 
این  با  مرتبط  را  آن  می توان  که  بسته  نقش  کوچک تری 
جهان  از  پایین تر  جهان  تقلید  همان  )که  کیمیاگری  اصل 

واالست( مرتبط دانست.

جمع بندی
زبان  بر  تأکید  گرفته،  صورت  پیش تر  که  تحقیقاتی  در 
نمادین  هنرهای  با  را  آن  تناظر  کیمیا  نمادین  و  رمزی 
را  کیمیا  بورکهارت  که  جایی  تا  می دهد،  نشان  قدسی 

زیبایی شناسی،  منظر  از  می خواند. همچنین  مقدس  هنری 
محراب زرین فام اهمیت زیادی در بین آثار مقدس اسالمی 
و  کیمیا  ارتباط  پیشین،  تحقیقات  اساس  بر  بنابراین  دارد. 
عرفان نمادین بودن زبان کیمیا و اهمیت محراب زرین فام 
مباحثی  با  اما  است.  آشکار  مقدس  هنر  نمونه های  بین  در 
به  تازه  نگاهی  با  می توان  شد،  مطرح  پژوهش  این  در  که 
این مطالعۀ  نکاتی که دستاورد  نگریست.  مقولۀ کیمیاگری 
 6 تصویر  و   2 جدول  در  خالصه  به طور  هستند،  تطبیقی 

آورده شده اند. 
نسبت  زرین فام  محراب های  تزیینات  تنوع  اینکه  وجود  با 
و  دانش  نفوذ  اما  بوده،  محدود  اسالمی  هنر  آثار  دیگر  به 
است.  آشکار  قدسی  آثار  این  ساختار  در  کیمیایی  عرفان 
نمادهای  مصرفی،  مواد  دستورالعمل ها،  در  شباهت  این 
به کاررفته، نقوش تزیینی، تضاد و تأللؤ رنگ ها و درنهایت 
محراب  ساخت  و  کیمیاگری  )عمل  دو  هر  غایی  هدف 
عمل  مدد  به  کمال  به سوی  سیر  همان  که  زرین فام( 

می شود. مشاهده  است،  استحاله 

نتیجه گیری
حکمت ها  در  هستند  کیمیاگری  با  مرتبط  که  اصولی 
از  کیمیا  زیرا  می شوند،  تکرار  تاریخ  مختلف  آیین های  و 
گرفته  نشئت  هرمسی  حکمت  یعنی  آیین ها  قدیمی ترین 
را  آن  نشانه های  و  نمادها  تاریخی  تقدم  مسئله  این  و 
مطالعۀ  با  مقاله،  این  در  نیز  هنر  بحث  در  می کند.  اثبات 
محراب های زرین فام، حضور کیمیا در هنر مقدس اسالمی 
فرایند  دستورالعمل،  نظر  از  شباهت  این  شد.  داده  نشان 
 2 جدول  در  که  همان طور  گرفته  کار  به  مواد  و  ساخت 
آمده، نشان داده شد و می توان گفت که زرین فام یک فن 
توانایی  که  است  اسالمی  هنر  در  منحصربه فرد  کیمیایی 
دارد. همچنین  را  باارزش  اشیای  به  تبدیل سفال و خشت 
وجود  با  زرین فام،  محراب های  بصری  ساختار  بررسی  در 
محدودیت نقوش و تزیینات، نمادها و نشانه های کیمیاگری 
هم به شکل پنهان، در ساختار بصری محراب های زرین فام 
بر  و هم عالئمی دال   )6 به تصویر  )بنگرید  مشاهده شدند 
تأثیر کیمیا بر هنر مقدس به صورت آشکار در قاب محراب 
با  مجموع  در  شد.  رؤیت   )1 جدول  به  )بنگرید  زرین فام 
به  پاسخ  در  زرین فام،  محراب های  و  کیمیا  ارتباط  بررسی 
اینکه کیمیاگری چه نقشی در شاکلۀ محراب های زرین فام 
آثار  این  در  چگونه  کیمیاگری  نمادهای  و  است  داشته 
مقدس  هنر  و  کیمیا  که  کرد  اذعان  باید  شده اند،  متجلی 
در تناظر با یکدیگر و تکمیل کنندۀ یکدیگرند. بدین صورت 
هنر  شد،  مشاهده  زرین فام  محراب های  ساختار  در  که 
تجریدی  اشکالی  به  کیمیا  رمزی  بیان  از  مدد  با  مقدس 
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پیوند،  این  با  نیز  کیمیا  رموز  دیگر  سوی  از  و  دست یافته 
است.  داده  ادامه  حیات  به  و  رفته  پیش  تاریخ  با  هم گام 
بیان  با  زرین فام  محراب های  ساختار  در  کیمیاگری  ظهور 
نشان دهندۀ  آشکار،  و  مخفی  نمادهای  به صورت  رمزگونه 
بوده  تأثیرگذار  رکنی  به عنوان  آن  در شاکلۀ  کیمیا  اهمیت 
است. ضمن آنکه، هدف و مقصود در هر دو )هنر مقدس و 
کیمیاگری( دست گرفتن از آدمی، هدایت او در مسیر کمال 
و وصل او به حقیقت ازلی است. به همین علت، کیمیاگری 
و  جایگاه  ایران  اسالمی  هنر  تحلیل  در  عرفانی،  منظر  از 

ارزش واالیی دارد.

پی نوشت
Titus Burckhardt .1

Ouroboros .2
Caduceus .3

4. یا أَیَُّها الَنّاُس َقْد َجاَءُکْم بُْرَهاٌن ِمْن َربُِّکْم َوأَنَْزلَْنا إِلَْیُکْم نُوًرا ُمِبیًنا: ای مردم! 

روشنگر  نوری  و  است  آمده  حّجتی  و  برهان  شما  برای  پروردگارتان  سوی  از 
)همچون قرآن( را به سوی شما فرود آوردیم )آیه 174 نسا(.

فهرست منابع
در     سنت  نقش  وحدت،  )1394(. حس  الله.  بختیار،  و  نادر  اردالن، 

معماری ایرانی. تهران: علم معمار رویال.
اسالمی.     معماری  تزیینات  در  نمادین  بیان   .)1389( عالیه.  ایمنی، 

کتاب ماه هنر، )142(، 92-86.
بلخاری قهی، حسن. )1384(. جایگاه کیهان شناختی دایره و مربع در    

معماری مقدس )اسالمی(. هنرهای زیبا، )24(، 14-5.
تمدن     در  زیبایی  و  هنر  نظریۀ  قدر:   .)1394( قهی، حسن.  بلخاری 

اسالمی. تهران: سورۀ مهر.
)ترجمۀ     جان  علم  جهان،  علم  کیمیا:   .)1388( تیتوس.  بورکهارت، 

گلناز رعدی آذرخشی و پروین فرامرزی(. تهران: حکمت. 
در     محراب  نمادشناسی   .)1393( پیوند.  توفیقی،  و  هنگامه  بیادار، 

عرفان و هنر اسالمی. مطالعات معنوی، )11 و 12(، 173-153.
هنرهای     نظری  مبانی   .)1395( آزاده.  داالیی،  و  ابوالقاسم  دادور، 

کیمیاگریمحراب زرین فام

مواد مصرفی
کیفیت ذاتی هر مادۀ مصرفی و درجات وجودی آن ازنظر اثرات روحانی 

اهمیت دارد. مهم ترین مواد ترکیبات آهن، مس، نقره و گوگرد، ماده 
قابل احتراق، سرکه و مهم ترین ابزار کوره یا آتش بوده است.

مواد از نظر خلوص، در مراتب مختلفی قرار می گرفتند و هدف، 
رسیدن به کمال ماده است. مهم ترین مواد زر، نقره، مس، 

آهن، قلع، سرب، خارصینی، جیوه و گوگرد است و مهم ترین 
ابزار کوره یا آتش.

دستورالعمل

خشت گلی در برابر حرارت زیاد کوره  آب ملکولی خود را از دست می دهد 
و تبدیل به سفال می شود که ماده ای با خواصی متفاوت از گل رس است. 

با اعمال لعاب زرین فام، اکسیدهای مورداستفاده در ترکیبات لعاب مبدل به 
الیه ای نازک از فلز می شوند و کاشی جلوه ای فلزگون می یابد.

فرایند کیمیاگری با حرارت دادن به  قصد استحالۀ ماده صورت 
می گیرد. آتش دهی در هفت مرحله انجام می گیرد تا پس از 
خلوص از هرگونه آالیندگی، ازدواج کیمیایی صورت پذیرد و 
ماده در ترکیب با متناظر خویش، مبدل به ماده ای جدید و 

واالتر شود.

نسبت ترکیب مواد، دمای کوره، مدت زمان احیا، طول مدت سرد شدن کوره.عوامل مؤثر
نسبت ترکیب مواد، دمای کوره، نوع و میزان حرارت در هر 

هفت مرحلۀ کیمیاگری )ذوب، تکلیس، تصعید، تبخیر، تصفیه، 
تشویه(.

نماد و نشانه
برق فلزگون، نمادهای نور )قبه ها و چراغدان(، تکرار محراب های کوچک تر 

در دل محراب اصلی، تقارن انعکاسی در نقوش، مثلث دو قبه و قندیل، 
قاب بندی های چهارگوش برای تزیینات، حرکت دوار اسلیمی ها.

طال، اصل انعکاس، اصل ثنویت، تثلیث آفرینش، تربیع عناصر، 
دایره، اوروبروس و کادوکئوس.

نتیجه

در هر دو، کیفیت ذاتی مواد و نیروی معنوی آنها اهمیت دارد و استحاله به کمک حرارت به دست می آید، اما تفاوت اینجاست که فرایند 
ساخت محراب زرین فام دارای مراحل ساده تری بوده، زیرا در هنر مقدس، از مواد متعالی شده استفاده می شود، اما در کیمیا مقصود، تبدل 
ماده به کمال خویش است. درنتیجه، کیمیا مسیری است که ماده برای متعالی شدن طی می کند و هنر مقدس جایگاهی برای حضور این 

مادۀ متعالی جهت بیان قدسیات است.

جدول 2. بررسی تطبیقی فنون ساخت محراب زرین فام با عمل کیمیاگری. مأخذ: نگارندگان.
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های کوچک تر در دل محراب اصلی زرین فامتکرار محراب اصل انعکاس در کیمیاگری
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