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مقدمه
قالیچةمحرابی،ازجملهدستبافتههاییاستکهدر
و است. برخوردار نیز آئینی جنبه از زیبایی کنار
هنرمندانبراینموداینجنبةآیینیبیشترازآنكهاز
بیانصریحاستفادهکنندبهشكلضمنیتفكراتخود
رابیانمیکردند.همچنیناینقالیچهها،ازگونةآثار
هنریاستکهبرایمحققانمبهمبودهاست.وبهدلیل
پیچیدگیآن،گاهیآنرابیتناسبوگاهیکاماًلبرعكس
بسیارظریفودارایساختاریهندسیدانستهاند.پوپ
روی که میداند معماآمیز گروهی را سجادهها این
گنجاندن در سعی و نیست ممتاز خیلی همرفته
:1۳87( دارد کوچک بافتهای در بسیار کتیبههای
۲۶78(.زارهدقتوپرمایگیطرحرابهاندازهایمیداند
کهحتیاحتمالبافتقالیهارادردورةتیموریدوراز
انتظارنمیداند)زارهوترانكوالد،1۹14:جلد۲،توضیح
لوحه5بهنقلازاشپوهلر،۳8۳:1۳8۹(علیحصوری
خطوطرحرانازیباونامتناسبمیداندواذعاندارددر
بافتجدیدازاینقالیچههااینایرادبایدبرطرفشود
)57:1۳8۹(.مهالتختیوهمكاراناینعدمتناسبرا
درعدمهماهنگیاینقالیچههاباتناسباتعامیکهدر
حالیکه در دیدهاند. میشده، رعایت دیگر قالیهای
تناسباتمنحصربهفردیدرقالیچههایمحرابیدیده
شدهاستکهازنسبتاتاقایدئالدرمعماریپیروی
بصری دانش از قالیها این لذاطراحان و است. کرده
باالییبرخورداربودهکهعناصرمهمرادرنقاطخاص
قراردادهاند)تختیودیگران،1۳۹:1۳88(.بهعالوهاز
ویژگیهایشاخصاینقالیچههااستفادهازخطنگارهو
از و بوده زربفت گاهی که حاشیههاست، در کتیبه
ابریشمدربافتآناستفادهمیشدهاست)دی،1۹۹۶:

.)1۳8
نفیس و زربفت قالیچة قالیچهها،دو این میان در
موزة در دیگری و متروپولیتن موزة در یكی استکه
توپقاپینگهداریمیشود)پوپ،11۶7:1۳87،اتلیهان،
در دارند، یكسان طرحی قالیچه دو هر .)۳4 :۲011
در و میگردند آغاز الرسول« »آمن با نخست حاشیه
کتیبهزیرپیشانیکهبهصورتوارونهبافتهشدهاستبه
»اهللاکبراًکبیرا«ختممیگردند.ازویژگیشاخصاین

و محدود فضای در بسیار آیات از استفاده قالیچهها
کوچکاست.همچنیندراینقالیچههادرکنارمتن
کالمیازنقشمایهگلشاهعباسی،ابرکواسلیمینیز
قالیچهها این در آنكه به توجه با است. شده استفاده
عناصرکلیدیدرمكانیقرارمیگرفتکهارزشبصری
باالییداشت،وزربفتبودنقالیچه،اینوارونگیمتن
کالمیوازدحامآیاتدریکمتنکوچک،ازبیدقتی
بافندهیاطراحنمیتواندباشد.حالپرسشیکهمطرح
این دقیق، هندسة به توجه با که است این میشود
محرابی قالیچههای در وارونگی این و آیات ازدحام
زربافتچگونهقابلتبییناست؟بدونشکدربرههای
ازتاریخاینگروهقالیچههاباهدفخاصیبافتهشده
است.وبرایآنكهبتوانتاحدودیبهآنهدفنزدیک
شد،بایدبهمعنایمكنوندرقالیچهپیبرد.ازجمله
روشهاییکهبهکمکآنبهشكلاصولیمیتوانبه
معنایمكنونرسید،آیكونولوژیاست.درآیكونولوژی
بهجایآنكهتنهابهوجهصوریموضوعاتتوجهشودبه
:۲000 )استراتن، میشود پرداخته موضوعات چرایی
1۲(.دراینروش،ازصورتاثرهنری،بهمعنا)اندیشه

حاکمبراثر(یاازفرمبهمحتوامیتوانرسید.

روش پژوهش
اینپژوهشباروشتوصیفی-تحلیلیوبرمبنای
هر بیان از قبل است. شده انجام آیكونولوژی رویكرد
قالیچة سپس و آمده سطح آن نظری شرح سطح،
محرابیموردتوصیف،تحلیلوتفسیرقرارگرفتهاست.
بهصورت پژوهش این دادههای تحلیل و تجزیه روش
کیفیاستوابزارهایاندازهگیریاینپژوهش،جداول،
و کتب مقاالت، از فیشبرداریشده اطالعات اشكال،

رساالتاست.

پیشینة پژوهش
دربارةمعنادرهنرهایسنتیتاکنونپژوهشهای
متعددیصورتگرفتهاست.ازجملهرویكردهاییکهدر
بررسیمعنادرهنرسنتیفزونی برای اخیر دهههای
گرفته،رویكردآیكونولوژیاست.ازپژوهشهاییکهدر
سالهایاخیربااینرویكردبرهنرهایسنتیصورت
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گرفته،میتوانبهمواردزیراشارهکرد.
شهرهفضلوزیری)1۳۹8(،»مفاهیمنمادینآیینی
هنر دانشگاه دکتری رسالة صفوی«، منسوجات در
تهران؛اودراینرسالهبارویكرد»آیكونولوژی«معنای
نهفتهدرمنسوجاتبافتهشدهدردورةصفویهرابررسی
میکند.وچندنمونهازآثارغیاثالدینراموردتحلیلو
تفسیرقرارمیدهدوبهایننتیجهمیرسدکهنقوش
استفادهشدهدرمنسوجات،کارکردینمادینداشته،که
به همچنین میگردد. باز اسالم از پیش به آن ریشة
معنایتصوفپنهاندرآثارغیاثالدیندستمییابد.

شهرهفضلوزیریواحمدتندی)1۳۹۶(،»تفسیر
رویكرد با غیاثالدین آثار در مجنون و لیلی نقش
آیكونولوژی«،اودراینمقالهبهمعنایپنهاندریكیاز
پارچههایبافتهشدهتوسطغیاثالدینپرداختهاست
کهدرآنتصویرلیلیومجنونمشاهدهمیگرددوفضل
وزیریباروشآیكونولوژیدرسهمرحلهبهایننتیجه
پارچهها، این روی بر انسانی نقوش که است رسیده
آزمونانساندربرابرهواینفسورسیدنبهعشقازلی
است.وهمةاینهاراتحتتأثیراتجهانبینیصوفیانه

غیاثالدینمیداند.
نیماادهم)1۳۹8(،»دگرریختیدرتصاویرچاپ
سنگیاسكندرنامهنقالی«،رسالةدکتریدانشگاههنر
تهران؛اودراینرسالهبارویكردآیكونولوژیبهتحلیل
تغییر انواع به از شده گرفته نتایج و پرداخته تصاویر
شكلکهدراسكندرنامهونقشجادو،طلسموغیرهدر

آناشارهدارد.
»تحلیل ،)1۳۹7( محرابی فاطمه و قانی افسانه
آیكونولوژی روش با بختیاری تصویری قالیچه معنای
پانوفسكی«،دراینمقالهبهتحلیلقالیچةمذکوردرسه
نشان نتیجه در که است پرداختهشده معنایی سطح
میدهداینقالیچهبهدوبخشخاصاززندگیپیامبر
اشارهداردکهباتوجهبهقوسنزولوصعودمیتواند
به و قرارگیرد تأویل مورد ابنعربی عرفانی نظام در
مبانیفلسفیمكنوندراثرکهناخودآگاهتوسطبافنده

دراثرمتجلیشدهمیپردازد.
قالیچههای به بسیاری پژوهشهای1 آنكه باوجود
اشتباه۲ خوانش دلیل به ولیكن پرداخته محرابی

کتیبههایکوفی،اینقالیچههارادرزمرةقالیچههای
تبلیغاتی،برایتبلیغمذهبشیعهمعرفیکردهاند.واز
در معنا درباره محدودی بسیار تحقیقات که آنجا
قالیچههایمحرابیپرداختهاند،جایخالیپژوهشیکه
بهطورخاصبهبررسیمعنابهقالیچهمحرابیصفویه
بپردازد،بهوضوححسمیشود.بنابراینباتوجهبهخأل
از استفاده با رو پیش تحقیق زمینه، این در پژوهش
رویكردآیكونولوژی،بهمعناینهفتهدرقالیچهمیپردازد.


آیكونولوژی

واژهایكوندرحكمشناختتصاویربهزمانیونان
باستانوکتابآیكونها۳اثرفیلوستراسوس4بازمیگردد
تدریس به اکفراسیس5 ادبی »روش از پیروی با که
»اگر ولیكن .)110 :1۳۹0 )مختاریان، میپرداخت«
بخواهیمتاریخمشخصیبرایاینسنخمطالعاتدرنظر
)نصری، است« میالدی شانزدهم سدة آن بگیریم،
18:1۳۹7(.دراواخرقرنشانزدهممیالدیسزارریپا۶،
آیكونولوژیا عنوان با کتابی در ایتالیایی، باستانشناس
تبیینتازهایازتصاویرومضامینهنریکرد.وبهوجه
ریپا نظر در نمود. توجه آثار نمادین و تمثیلی
شمایل-همچون توصیف فقط نه »آیكونولوژی
افشای با نمادها و تصاویر تفسیر بلكه آیكونوگرافی-
جنبهتأویلیاست«)نامورمطلق،7۳:1۳۹0(.اینروش
درطولتاریخفرازونشیبهایزیادیداشتتاآنكه
واربورگدراواخرقرننوزدهم»روشعلمیپژوهشهای
آیكونوگرافیرانهتنهابهموضوعاتدینیودنیویسوق
روشهای تعیینکنندة گسترهی توانست بلكه داد،
تاریخ و دانش به دادن جهت در را آیكونوگرافیک
روش این گیرد. بهکار فراگیر بهگونهای هنر فرهنگی
:1۳۹0 )مختاریان، شد« نامیده آیكونولوژی بعدها
اروین واربورگ، تعداد پر شاگردان میان از .)110
میکند. روشمند را رویكرد این بود پانوفسكی7کسی
روشپانوفسكیمتشكلازسهمرحلهاستولیكناذعان
هم با مجزا سطوح آن تفسیر، هنگام در که میدارد
ترکیبمیشوندتایکفرایندغیرقابلتفكیکراشكل
دهند.اینسهسطحدربحثتوصیف،تحلیلوتبیین

تصویربهتفكیکآوردهشدهاست.



74

فصلنـامۀ علمی                   سال نهم، شامرۀ 37، زمستان ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������139۹

معرفی پیكرة مشالعاتی
پیكرةمطالعاتیقالیچهایاستباطرحمحراب،غنی
شدهباگالبتوندراندازه1۶1×107سانتیمتروگرهآن
نامتقارناست.نظراتزیادیدربارةتاریخبافتومحل
آنوجودداردکهازاوایلقرن1۶تااواخرآنومكان
بر بنا میشود؛ شامل را کاشان تا غرب شمال از آن
اظهاراتپوپقالیچةمذکوربافتشمالغربیایرانو
میشل تحقیقات به توجه با و است. دهم قرن اواخر
بافته سال15۶0-1580 در ایران مرکز در فرانسیس
شدهاست)فرانسیس،81،1۹۹۹؛پوپ،11۶7:1۳87(.


مرحلة پیش آیكونوگرافی 8

دراینسطح،معنایمحسوس۹اثربررسیمیشود.
اینسطحازمعناازترکیبمعنایواقعیوبیانیبدست
میآید.معنایواقعی10،معناییکهازمواجههبااشكال
طریق از آنها میان متقابل روابط درک و محسوس،
تجربهعملی11شكلمیگیرد.معنایبیانییافرانمودی1۲
همانمعناییاستکهازجمعواکنشهاییکهمعنای
پیشیندرمابرانگیختهاستازطریقهمدلی1۳شكل
میگیرد.بنابراین،ذهنماازطریقدرکروابطمتقابل
میاناشكالنابوکیفیاتعاطفیبرخواستهازآنهابه
معناییفراتردستپیدامیکندکهازدیدپانوفسكیاین

معنا،ابتدایییاطبیعیاست)پانوفسكی،4:1۹7۲(.

برایخوانشاینقالیچه،باتوجهبهعناصرتشكیل
دهندةمتن،کهدراینپیكرهمتنکالمیوبصریاست
بهتفكیکحاشیههاصورتمیپذیرد.جهتخوانشاز

بیرونبهدروناست.
عالوهبرجهتخوانش،جهاتدیگرینیزدرقالیچة
قابلپیگیریاست.ازجمله،چهارکتیبةمربعشكل،که
حاصل مربعی یكدیگر به کتیبة چهار کردن وصل با
میشودکهدرمرکزآن،کتیبة»اهللاکبر«قرارمیگیرد
وجهتخوانشرابهمرکزهدایتمیکند.جهتخوانش
و محراب پیشانی زیر کتیبه جز به کالمی متن
اسماءالحسنیاطرافمحراب،ازراستبهچپاست.در
حالیکهدراسماءالحسنیجهاتمختلفودرکتیبةزیر

محرابازچپبهراستاست.
همچنیندرمتنکالمیضرباهنگکندوبلعكس
درمتنبصریضرباهنگتندرامیتوانمشاهدهکرد.
اینضرباهنگدرزیرمحراببیشترمیگردد.بنابراین
بهنظرمیرسددرمتنبصریزیرمحراب،»شكلهای
پیچیدهوحرکتیکهدرآنهادیدهمیشودبهپویاییآن
منجرشدهاست)نامورمطلق،۲0:1۳84(.باتوجهبه
فرمابرکها،پیوستوگسستمیانآنها،میتوانمتن
رابهدومربعتقسیمکرد.مربعباالبهمرکزیت»اهللاکبراً
مربع در عباسی. شاه مرکزیتگل به پایین و کبیرا«
پایینمیتوانپراکنشمنظمگلهاینیلوفروابرهارا
به ازگلها اینپراکندگی،یكی دید.ولیكندرکنار
دلیلرنگوجایگاهآندرمرکزقرارمیگیرد.دراطراف
آندوابرکبهسمتیكدیگرکشیدهودوابریكدیگررا
دفعمیکنندونوعیگسستوپیوستبینآنهامیتوان
مشاهدهکردکهباتوجهبهتصویریکهدرجدولقرار
و میکنند. خنثی را یكدیگر برایند دو است گرفته
حرکتتنهاباگسستابرباالیی،ازمربعیبهمربعدیگر
به توجه با مربع دو هر در حالیكه در میشود. دیده
ثبات نوع یک میکنند، خنثی را یكدیگر که جهات
مشاهدهمیگردد.بهنظرمیرسدابرکباالییعالوهبر
دفعوگسستازابرکزیرین،حرکتیهمجهتباقوس
محراببهسمتباالدارد.درحالیکهجهتمتنکالمی
بهسمتپاییناست،وایندودریکنقطهبهسكونو

ثباترسیدهاند.

تصویر 1. قالیچة محرابی، احتمااًل 1560-1850، 107×161 سانتی متر، گره 
)Metmusem.org( .نامتقارن، موزة متروپولیتن، نیویورك
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منن باری منن کالمی  تااویر
با ختایی ساقه
شاه گل محوریت
رنگ است. عباسی
سفید سرخ، غالب

است.

ُسوُلبَِماأُنِزَل شاملآیات۲85-۲8۶سورهبقرهبهخطثلثاست.آَمَنالَرّ
ُقبَْیَنأََحٍد آَمَنبِاللَّـِهَوَماَلئَِكِتِهَوُکُتِبِهَوُرُسلِِهاَلنَُفِرّ بِِّهَوالُْمْؤِمُنوَنُکٌلّ إِلَْیِهِمنَرّ
ُسلِِهَوَقالُواَسِمْعَناَوأََطْعَناۖ ُغْفَرانََکَربََّناَوإِلَْیَکالَْمِصیُر﴿۲85﴾اَلیَُكلُِّف ِمّنُرّ
ُوْسَعَهاۚ لََهاَماَکَسَبْتَوَعلَْیَهاَمااْکَتَسَبْتۗ َربََّنااَلتَُؤاِخْذنَاإِننَِّسیَنا اللَّـُهنَْفًساإاَِلّ
أَْوأَْخَطْأنَاۚ َربََّناَواَلتَْحِمْلَعلَْیَناإِْصًراَکَماَحَملَْتُهَعلَیالَِّذیَنِمنَقْبلَِناۚ َربََّناَواَل
اَواْغِفْرلََناَواْرَحْمَناۚ أَنَتَمْواَلنَاَفانُصْرنَاَعلَی لَْناَمااَلَطاَقَةلََنابِِهۖ َواْعُفَعَنّ تَُحِمّ

الَْقْوِمالَْكافِِریَن﴿۲8۶﴾14

4دایرهکهدرون
آنمربعیقرارگرفته،
ساقهختاییواسلیمی
شاه گل محوریت با
عباسی.ورنگغالب
بهترتیبِکِرم،قرمزو

سیاهاست.

حاشیهدومکهحاشیهمادر15نامیدهمیشودشاملدوکتیبهکوفیشامل
الِِمیَن«1۶و ِّيُکْنُتِمَنالظَّ أَنَْتُسْبَحانََکإِن آیه87سورهانبیاء:»اَلإِلََهإاِلَّ
لُْتَوإِلَْیِهأُنِیُب«17 َِعلَْیِهتََوکَّ بِاهللَّ قسمتیآزآیه88سورههود»َوَماتَْوفِیِقيإاِلَّ
 ویککتیبهبهخطثلثاست.آیه۲55سورهبقره»اهلّلالَإِلََهإاِلَُّهَوالَْحُیّ
َماَواِتَوَمافِیاألَْرِضَمنَذاالَِّذی الَْقُیّوُمالَتَْأُخُذُهِسَنٌةَوالَنَْوٌملَُّهَمافِیالَسّ
ْن یَْشَفُعِعْنَدُهإاِلَّبِإِْذنِِهیَْعلَُمَمابَْیَنأَیِْدیِهْمَوَماَخلَْفُهْمَوالَیُِحیُطوَنبَِشْیٍءِمّ
َماَواِتَواألَْرَضَوالَیَُؤوُدُهِحْفُظُهَماَوُهَو ُهالَسّ ِعلِْمِهإاِلَّبَِماَشاءَوِسَعُکْرِسُیّ

الَْعِظیُم«)۲55(18. الَْعلُِیّ

و ختایی ساقه
محوریت با اسلیمی
گلشاهعباسی.رنگ
غالببهترتیب،سبز،

سفیدوسرخاست

شاملآیات۲05تا۲07سورهاعراف»َوإَِذاُقِریَءالُْقْرآُنَفاْسَتِمُعواْلَُهَوأَنِصُتواْ
عاًَوِخیَفًةَوُدوَنالَْجْهِرِمَن بََّکفِينَْفِسَکتََضُرّ لََعلَُّكْمتُْرَحُموَن)۲05(َواْذُکرَرّ
الَ َربَِّک ِعنَد الَِّذیَن  إَِنّ الَْغافِلِیَن)۲0۶( َن ِمّ تَُكن َوالَ َواآلَصاِل  بِالُْغُدِوّ الَْقْوِل

یَْسَتْكِبُروَنَعْنِعَباَدتِِهَویَُسِبُّحونَُهَولَُهیَْسُجُدوَن)۲07(«1۹است.

دور نوار در
بصری، متن محراب،
محرابیاطاقاست.

لچكیهای در و 
بصری متن محراب
هر در نور 1۲قطعه

سمتاست.

دیگر  و حشر، سوره ۲4 و آیات۲۳ راست سمت محراب دور نوار در
اَلُم السَّ الُْقّدوُس الَْملُِک ُهَو  إاِلَّ إِلََه اَل الَِّذي ُ اهللَّ ُهَو دارد. قرار اسماءالحسنی
ُر الُْمَصوِّ الَْباِرُئ الَْخالُِق ... )۲۳( ... الُْمَتَكبُِّر الَْجبَّاُر الَْعِزیُز الُْمَهْیِمُن الُْمْؤِمُن
)۲4(۲0الغفار،القهار،الوهاب،الرازق،الفتاح،العلیم،القابض،الباسط،الخافض،
الرافع.ودرسمتچپ:المعز،المذل،السمیع،البصیر،الحكم،العدلاللطیف
الحسیب المقیت الحفیظ الكبیر الشكورالعلی الغفور العظیم الحلیم الخبیر
الجلیلالكریمالرقیبالمجیبالواسعالحكیمالودودالمجیدالباعثالشهید،

میشود.
اینمتنکالمیدرلچكیهایمحراب)اسپندرال(۲1ادامهمییابد.سمتچپ
ازپایینبهباال:الحقالوکیل،القویالمتین،الولیالحمید،المحصیالمبدئ
الصمد، الماجد،االحد الواجد القیوم، الواحد الحی، الممیت المعید،المحیی
القادرالمقتدر،المقدمالمؤخر،األولاآلخر،الظاهرالباطن.درسمتراستاز
الغفور، الرؤف العفو، المنتقم التواب، البر المتعالی، الوالی پایین، به باال
الغنی، الضار المغنی، المقسط ، المالک الملک الجامع االکرام، و ذوالجالل

النافعالنور،الهادیالبدیع،الوارثالباقی،الرشیدالصبور.

جدول 1. عناصر تشکیل دهنده متن- مرحله پیش آیکونوگرافیك
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جدول۲.جهاتونقاطکلیدیدرقالیچهمحرابی
تحلیل آیكونوگرافی

این در قراردادی۲۳. یا ثانویه موضوعی شناسایی
سطحآشناییبامضامینیامفاهیمخاصالزماستو
انواعگونههاآشناییداشتهباشد.این با تفسیرگرباید
مینامند آیكونوگرافیک۲4 تحلیل را  معنا از سطح
)پانوفسكی،10۳:۲01۲-11۹(.معنایثانویهدرحوزة
متقابل رابطهای برقراری با فرد استکه معنایی هنر،
میاننقشمایههایهنریوشكلترکیببندیآنهابه
موضوعیادرسطحیباالتربامضمونآنهادستمییابد

)پانوفسكی،۶:1۹7۲(.

بنابراین،برایدستیابیبهمضمونهرحاشیهالزم
استابتداموضوعهرآیهوسپستفسیرآنبیانشود.
درتمامِیحاشیهها،کالمدرمرتبهباالترازنقوشگیاهی
قرارگرفتهاست.گوییقسمتباالیحاشیه،شناخِت
تفكرواندیشهاستبنابراین،درتحلیلمراحلبرکالم
حاشیه از خوانش وهمچنین میشود. بیشتری توجه
دیوار، مانند به فرش در حاشیه زیرا بود شده آغاز
از آستانهایاستکهجهانهرجومرجوبینظمرا
طبیعتمنظم،مقدسوبهشتیجدامیکندومانعاز
ورودنااهالنبهاینسرزمینپاکمیشود)شمسایی،

منن باری منن کالمی  تااویر
شامل بصری متن
ابرک چهار
گلهای )بترمه(۲۲،
است.  عباسی شاه
به غالب رنگهای
ترتیب،سرخ،سیاه

وسفیداست.

صورت به که است. کبیرا« اکبر کالمی»اهلل متن محراب پیشانی زیر در
معكوسنوشتهشدهاست.

ادامة جدول 1

منن باری منن کالمی  تااویر

مشخصکردنجهاتکتیبهابرکها
و)نگارندگان(

شاخص مربعهای ترسیم با متن در دومرکز کردن مشخص
)تختیوهمكارن،1۳5:1۳88(

قرارگیریکتیبهدرمرکزمربع)نگارندگان(

جدول 2. جهات و نقاط کلیدی در قالیچة محرابی
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.)10:1۳۹۳
حاشیةاولشاملآیات۲85و۲8۶بقرهاست.این
نازلشد.یهودیان آیاتزمانهجرتپیامبربهمدینه
...فرقمیگذاشتندو و میانموسی،عیسیومحمد
دستهدستهشدهبودند.برایجلوگیریازاینتفرقهاین

آیاتنازلشد)طباطبایی،1۳74:ج440،۲(.
درحاشیةدوم،چهارکتیبةمربعشكلقراردارد.
دربارةشكلمربعوذکر،نجمالدینرازیچنینگفته
است:»مربعنشستندرهمةاوقاتمنهیاستاالدر
وقتذکرگفتنکهخواجه)ع(چوننمازبامدادبكردی
درمقامخویشمربعبذکربنشستیتاآفتاببرآمدی«
مربع، به دایره تبدیل )رازی،151:1۳1۲(.همچنین
و است اساطیری آرکیتایپهای دیرینهترین از یكی
اشارهبهمانداالاست)شایگان،۲۲8:1۳80(.باتوجهبه
مرکزیتقرارگرفتناهللاکبردراینمربع،میتواناین
کتیبههارادروازههاییدانستدرچهارجهتاصلیکه
»راهورودبهاصلوجودکههمانمرکزهست«رانشان

میدهند)شمسایی،11:1۳۹۳(.
دربارة آیات این است. یونسیه ذکر باالیی کتیبة
حضرتیونساستکهبراهلنینوامبعوثشد.اینآیه
خبرمیدهددعائیمقرونبهاجابتاستکهدرویسه
چیزباشد،یكیتوحید،دومتنزیه،دیگراعترافبهگناه
خویش)میبدی،1۳71:ج۳0۹:۶(.آملیبهایناشاره
داردکهایننجاتبخشیتنهامختصبهیونسنیست؛
بلكههرواماندهایاگراهلتسبیحباشدواینذکررا
بخواندخداونداورانجاتخواهدبخشید)جوادیآملی،
قالی میانة در که کتیبهای هفتم:۳04(. 1۳۹1:جلد
قرارداردقسمتیآزآیة88سورةهوداست.درآنبه
داستانشعیبودعوتمردمبهدیناسالممیپردازد.و
حاصلاینآیاتایناستکهخدایتعالیکسیاست
کهاشیاءراازعدمبیافرید.اوقادرمتعالاستکههر
چیزیرادرقبضهقدرتخودنگهداشتهونمیگذارد
گردند غایب بطالن پردة پس در گشته زایل اشیاء
اصلی حاشیة در .)55۳ جلد10: ،1۳74 )طباطبایی،
عالوهبرکتیبهها،دورتادورحاشیه،آیهالكرسیآمده
است.دراولاینآیةشریفهچندصفتازصفاتخدای
سبحانذکرشدهاست:اینكهمعبودیجزاونیست،او

حیوقیوماست،هیچعاملیازقبیلچرتوخواببا
او اینكه نمیاندازد، کار از را او قّیومیت خود، تسلط
مالکآنچهدرآسمانهاوزمیناستمیباشد،کسی
)همان، ندارد او درگاه در شفاعت حق او اذن بدون
جلد507:۲(.مالصدرادرتفسیراینآیهنخستینشافع
را،حقیقتمحمدیوانسانکاملراسببایجادجهان

میداند)صدرالدینشیرازی،1۳۶۶،ج1۲-11:5(.
عن »الیستكبرون آیة درونی باریک حاشیة در
عبادتهویسبحونهولهیسجدون«نشانازآنداردکه
نفسمیتواندمتصفباشد1.حالتعدماستكبارو۲.
بهحالتقدیسخدا۳.بهحالسجدهوکمالخشوعدر
برابراو)طباطبایی،1۳74،ج501:8(.وخواجهعبداهلل
انصاریدراینجابهسهذکراشارهداردیکذکربازبان،
دیگریزبانودل،وآخرینآناستکهزبانخاموشو

دلدراومستغرقباشد)میبدی،1۳۹1،ج۳8۶:1(.
درفرممحرابیشكلولچكیهایمحراب،جمعا۹۹ً
اسمازاسماءخداوندآوردهشدهاست.رسولخدا)ص(
فرمود:»خدایتبارکوتعالیرانودونهنامباشدکه
عبارتاستازصدناممگریكیهرکهآنهارااحصاکند
بهشتشود«)صدوق،۳۳8:1۳۹4(.شبستری داخل
تنهاراهشناختحقراشناختاسماءالحسنیمیداند
)شبستری،44:1۳۶8(.متنبصریدراینقسمتطاق
فارسی »مهرابه« معرب محراب واژة است، محراب یا
است،که»آبه«بهمعنایپسوندمهردرزبانهایایرانی
)یونسی، است پرستشگاه گاهی و بنا خانه، معنی به
آیین مهرابههای اصل در مهراب واژة .)4۳۳ :1۳4۳
مهریاستکهدرزمانزرتشتیگریومسیحیتباآن
خصمانهجنگیدهشدتابدانجاکهآثارآنازرویزمین
محوگردید.امامهرابههادردلغارهاوزیرزمینباقی
ماندندوامروزآثاریازآنهارادربرخیازتصاویروحتی

آیینهایخودمیتواندید)بلخاری،۹4:1۳۹8(.
این در خوانش جهت محراب، جهت به توجه با
پایین، مربع میگیرد. صورت باال به پایین از قسمت
آراستهبهنقشمایةگلنیلوفروبُُترمهاست.درادیان
مختلفچونهندوئیزم،بودیزم،مذهبزرتشت،مذاهب
بینالنهرینو...خدایانخالقاینعالمچون»برهما«،
»شیوا«،»میترا«،»آمون«و»نفرتوم«ازدلنیلوفرسر
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برمیآورند.»پسنیلوفرآبیدراینمذاهب،گلظهورو
تجلیونمادیبینظیرازآیینهگونیاسرارطبیعتدر
)همان: است« شرقی سنتگرای انسان ایمان و جان
10(.نیلوفرازسوییباآب،ازسویدیگرباخورشیددر
رابطهاست،دربارةنیلوفرگویندکهباآفتابسربیرون
میآوردوبازباآفتابفرومیرود)رضی،۹۶:1۳71(.
چراکه دارد ویژهای جایگاه نیز عرفان در گل این
از است آن شكفتن نماد آب، از نیلوفر سربرآوردن
آبهایآشفتهوبازوبستهشدنشبانور،نشانیاستاز
رابطةاینگلبانور)بلخاری،10:1۳۹8(.همچنیندر
است آفرینش و زندگی نماد نیلوفر میترائیسم، آیین
تن »گوهر .)۳۲1 :1۳۹4 همكاران، و مطلق )نامور
زردشتبهمیانجیآبوگیاهبهاوراهیافت.بدیهی
استکهگیاهیکهدرخورنگهداریفرسوشیانسدر
دریاچهباشد،همانگلنیلوفرآبیخواهدبود«)مقدم،
45:1۳85(درروایاتزرتشتینیلوفرآبیگیاهیدر
خورحفاظتازفروتخمهزرتشتدردریاچةکیانسه
دورةصفویه در )گویری،8۳:1۳75(.همچنین است
»گل بهنام تغییری اندک با آبی« »نیلوفر نقشمایة
فراگیرمیشود)حشمتی شاهعباسی«بسیارمعروفو
علیرغم اینجا در .)185-184 :1۳8۹ رضوی،
پیچیدگیهایابرها،گسستوپیوست،جذبودفعی
کهمیانآنهاوجوددارد،ولیكندریکنقطهیعنیگل
رنگ مییابند. ثباتدست و بهسكون مرکزی نیلوفر
نیلوفربهرنگسپیددرکنارسپیدیابرها،تأکیدیاست
برنور.عالوهبرمواردفوق،گلنیلوفرمیتواندتمثیلی
باشدازآیةنورودرختزیتونیکهنهشرقیاستونه
بهدرخت را زیتون آملی،درخت وسیدحیدر غربی.
نور وجودی هر از که است کرده تعبیر مطلق وجود
از یانشانیباشد میگیرد)آملی،۳5۹-۳58:1۳81(.
بیان بهسالک،چراهمانطورکه دادهشده کیانی فرة
شد،نیلوفرگیاهیاستکهنگهدارندةفرةایزدیاست.
لذابهدلیلاهمیتآن،درنقطةکانونیوبهرنگسپید

دیدهمیشود.
درمرکزمربعباالیی،زیرپیشانیمحراب،ناممقدس
»اهللاکبرکبیرا«درزمینةسیاهقرارگرفتهاست.این
اسممیتوانداسماعظمنیزباشد.وهمانطورکهمشاهده

شدتكثیراسماءدرمقامواحدیتبودنهاحدیت.زیرا
»مقاماحدیت،مقاماستهالکاسماوصفاتاستودر
اینمقامصفاتدرمفهومومصداقعینهموعینذات
بههمه بادستیابی ولیكن )همان:75-74(. هستند«
صفاتوگذرازآنهادیگرحجابیباقینمیماند.باتوجه
بهمتنبصرینیزدراینمرحلهسالکوخداوندباقی
میمانندوبدونحجابی،مكالمةمقدسخداوندوانسان
مشاهدهمیگرددواین»چیزیاستکهصوفیانآنرا

معراجمیخوانند«)زرینکوب،111:1۳8۳(.

تحلیل آیكونولوژی
دراینسطحازمعناآشناییازاصولوعقایدملی،
با آشنایی سطح این است. الزم فلسفی و مذهبی
گرایشهایاساسیذهنبشراستومفسربایدازتاریخ
سمبلها،نشانههاآگاهیداشتهباشد.اینسطحازمعنا
میشود حادث شهودی شكل به و بوده تألیفی

)پانوفسكی،۹-7:1۹7۲(.
ایرانیو ازهنر اینسطحآگاهیکلی بنابرایندر
هنر خاتمی محمود است. پژوهش لزوم از آن شرایط
ایرانراازآغازهنریمعنویودینیدانستهاستوبرای
دورة دورةسوم، استکه گرفته نظر در دوره آنسه
عرفاناستودرهنرصفویبهاوجمیرسد)خاتمی،
1۲1:1۳۹0(.عرفاندردورةصفویهدوشادوشمكاتب
طوالنی دورة »یک داشت. بنیادی سهمی فلسفی
آمادهسازیاززمانسهروردیوابنعربیتاظهورنوزائی
صفویوجودداشت،دورهایکهنزدیکبهچهارسده
صفویه دولت در )۳۳7 :1۳8۹ )نصر، کشید« طول
بهعالوهدرعینآنكهتشیعرارکنعمدةدولتخویش
ساختندتصوفرارکندیگرآنتلقیکردندودرنهضت
انقالبیآنهابودکهتصوفوتشیعبههمامتزاجیافت
اندیشه صفویه دورة در و )۲۲۶ :1۳7۹ )زرینکوب،
حكومتبرپایةزبانومنطقجدیدیمطرحوتفسیر
شد.اینمنطقبهمروربرخاستهازشریعت،بادریافتی
ازمذهبشیعةدوازدهامامیوآیینطریقتوتصوف
از صفویان آنكه با .)۶4 )بهرامنژاد،1۳۹8: شد همراه
»یکطریقتصوفیانهمبتنیبرمریدومرادیبهصورت
یکنظاممبتنیبرآموزههایشهریاریتبدیلشدند«
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سیاسی ساختار ولیكن )5۹۶ :1۳81 گل، )صفت
این از نتوانست داشت که تكاپویی همة با صفویان
صوفیانه ساختار بگیرد. فاصله خود طریقتی ساختار
دولتصفویوتأکیدآنبربرپاییرسومخانقاهیدر
فرمانروایی پایانی سالهای تا آن جدید صورتهای
صفویانادامهداشت.اینشیوهازگزارشهایشاردنو
دیگراندربارةخلیفةالخلفاورسمذکردرتوحیدخانه

سلطنتیآشكارمیشود)رحیملو،۳7:1۳71(.
و صفویه، دورة در شده بیان شرایط به توجه با
اهمیتعرفانوحكمتدرآندوره،میتواناحتماالت
زیررابرایقرارگیریآیاتمتعدددرقالیچهایکوچک،
معكوسنوشتناهللاکبراکبیرا،همنشینیآنهادرکنار
گلشاهعباسیوابرک)بترمه(بیانکردوحضورعناصر
فوقدرقالیچهراسیروسلوکیدانستبرایرسیدنبه
فناءوپسازآنبقاءباهلل.ازجملهمواردیکهدردورة
انسان و خدا رابطه میگیرد قرار توجه مورد صفویه،
نظر در سفر چهار ارتباط این برای مالصدرا است.
میگیرد:سفراول:منالخلقالیالحق،سفردوم:بالحق
چهارم: سفر الیالخلق، الحق من سوم: سفر فیالحق،
سفرفیالخلقبالحق.همچنیناودراینارتباطبهدو
قوسنزولوصعودمعتقداست.ونهایتقوسصعودرا
شیرازی،1۹81: )صدرالدین مییابد کامل انسان در

.)180
درعرفانمبحثارتباطخداوندباانسانوسفربه
سمتاو،بهزیباترینشكلدرمثنویوگلشنرازبیان
شدهاست.شاردندرسفرنامهاش،بهگلشنرازبهعنوان
کتابمقدسصوفیه،ومثنویبهعنوانالهیاتتصوف
1۳۳8،ج5: )شاردن، میکند اشاره صفویه دورة در
۲۹۶(.شمسالدینالهیجی۲5کهدراوایلعهدصفوی
درنشروترویجتصوفاهتمامداشت)زرینكوب،1۳7۹:
باب در را گلشنراز( )شرح االعجاز مفاتیح و )184
معرفتانسانکاملبهرشتهتحریردرآورده،دربیان

اینسیرآوردهاست:
منــازل در  اول  ســیر  عکــس  بــه 
کامــل انســان  او  گــردد  تــا  رود 

)الهیجی۲0۶:1۳71(
واینرسیدنرادرجذبهوفیضخداوندمیداند:

جــان عالــم  از  رســد  نــوری  گــر  و 
برهــان عکــس  از  یــا  جذبــه  فیــض  ز 

)همان:۲15(
وازاینفراترمیرودوبهخاصیتآینگیاشارهدارد،
وجهی از و است العین انسان حق، »وجهی از یعنی
انسان،انسانالعیناست«چنانكهحقدرانسانظاهر
گشتهودیدةویشدهوبهدیدةخود،خودرامشاهده
حقیقت حق، مجالی و آینه حقیقت، »به مینماید.
انسانیاستکهجامعجمیعمراتبجسمانیوروحانی

است«)همان:۹7(.ودراینرابطهمیآورد:
انســان عکــس  عالــم  آینــه،  عــدم، 

ــان  ــخص پنه ــس در وی ش ــم عک ــو چش چ
)همان:۹5و۹۶(
موالنانیزدراینارتباط،خداوندراآغازگربرقراری
اینرابطهنسبتبهانسانمیداند.درواقعخداونداست
کهباانسانسخنمیگویدوسپسبندگانبهسویاو

جذبمیشوند)غزازنی،1۲0-11۹:1۳۹۶(.
جــواب  نمی آیــد  لبیکــم  گفــت 
بــاب رد  باشــم  کــه  ترســم  همــی  زآن 

...
تــو جویی هــای  چــاره  و  حیله هــا 
جــذب مــا بــود و گشــاد ایــن پــای تــو

)مولوی،1۳77،د1۹4:۳(
رابطةخداوانساندراینکتب،یکرابطةتعاملیو
دوسویهاست.وفقطانساننیستکهباخداوندسخن
میگویدوبهسمتاومیرود.بهعبارتدیگر،خداوند
درابتدایقوسنزولدرعرصةخیالظهورمیکندتا
ظاهر تخیل ساحت در صعود قوس انتهای در انسان
شود.واینتوانایینهایتاستعالواستكمالموجودیت
بشریاست.واینجاستکهخاصیتآینگیانسانهویدا
میشود)عوضپور،۳۲5:1۳۹۲(.بنابراین،دراینقالیچه
اسماء از باید آیینهگی مرحله به رسیدن برای سالک
بگذرد.درصورتیکهنفسانسانکهمستعدآیینهگی
استتربیتیابدوبهکمالبرسداینجملهصفاترادر

خودمشاهدهمیکند)رازی،۲،1۳1۲(.
اســماء جملــه  تــو  دانســته ای  آن  از 
مســما عکــس  صــورت  هســتی  کــه 

)الهیجی،181:1۳71(.
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وشبسترینیزعبورازصفاتراالزمهدیدارذات
حقمیداند.

اینجــا امــروز  ببیــن  را  صفاتــش 
فــردا دیــد  توانــی  ذاتــش  تــا  کــه 

)همان:۳05(
لذاسالکپسازآنكههمهاسماءرادرخودمشاهده
کرد،بهدیدارحقنائلمیشودوخودرادرحقوحق
رادرخودمیبیند.درکتیبهدرمتنیسیاهرنگ»اهلل
گویی است. حرکت در پایین سمت به کبیرا« اکبر
خداوندرادرابتدایقوسنزولنشانمیدهدوجهت
یا انسان باال، به ابرکاستجهتیرو دیگرکهجهت
این و میگردد. ظاهر صعود قوس انتهای در سالک
نهایتکمالاستکهدرعرفانبهآنخاصیتآینگی
به ازخود ازیکسو نمازگزار باعثشده نماز گویند.
سمتخداخارجشود،وهمزمانباآنخدابهسمت
نمازگزاریاخودنیزمیلمیکند.ودراینجانمازگزاراز
مرتبهفناءفیاهللبهمقامبقاءباهللمیرسد.وازخود

فانیودرحقباقیمیگردد.
وارونهنگاریدرستدرباالتریننقطهمحرابصورت
گرفتهوازباالحرکتیبهسمتپایینمشاهدهمیگردد.
دقیقاًازنقطهباالیسر،کتیبهازباالبهسمتپایینمیل
میکند.واگراینوارونهنگاریدرپایینرخدادهبود،این
استداللضعیفدانستهمیشد.چراکهوحیازباالاست
واینجانیزدرباالتریننقطةمحراباینوارونهگیرخ
نشان را عروج این نمادین شكل به لذا است. داده
میدهد.ونقشمایهموجوددرقالیچهبیشازآنكهتحت
تأثیراندیشههایحكیمانهباشد،نمودیازاندیشههای

عارفانهاست.
فناءسالک نهایت در و درسماع را دیگر احتمال
میتواندید.نمازگزارکهدراینجامیتواناوراسالک
نیزدرنظرگرفت،باتوجهبهحاشیةنخست،مرحلةاول
سلوکراباراهنماآغازمیکند)مصطفوی،1۲:1۳۶۲(،
میتوانداینمرحلههمانعلمالیقینباشد.آملیآنرا
از آمده شریعت یعنی برهان با که میداند مرحلهای
سوینبی،آغازمیگردد.اینحاشیهبهرنگسرخاست
و عرفان رنگ سرخ قرن7، عارف دایه، نجم دید از و
این گویی )1۶۹ :1۳1۲ )رازی، است است حكمت

آستانهایاستکهدنیایمادیراازدنیایمثالیجدا
میکند.ومقصددوم،آغازراستدیدنودرستعمل
کردناست.دراینمرتبه،حقیقتیبرایسالکآشكار
میگرددوآن،حقیقتمحمدیهاستکهدرآیتالكرسی
عینالیقین مرحلة آغاز این البته است؛ شده متجلی
است،پسبرایمشاهدةحقایقوعیانشدنآن)کربن،
۶0:1۳8۲(درمرحلةسوم،باتوجهبهکتیبههایکوفی
موجوددرقالی،توبهوتوسلبهدرگاهباریتعالیمیکند.
مقصدچهارم،آغازبهتفكروتدبردرآیاتالهیاست.در
اینمرحلهسالکازنفسوهویگذرکردهوپرتوانوار
طور به ذکر سمت به میگردد. ظاهر وی بر ملكوت
مداوممیلپیدامیکند.اینذکرکهدرپسزمینهسبز
اطمینان عالمت رازی نجمالدین نظر از که دارد قرار
است)رازی،1۶۹:1۳1۲(.کهباذکردائماستکهنفس
امارهبهمطمئنهتبدیلمیشود.مرحلةپنجموششم،
پیوستگیمتنکالمیدرونفرممحرابیشكلولچكی
اطرافآن،بایکریتمموسیقیاییهمراهاست.امروزهبه
آنتواشیحمیگویند.وبهنظرمیرسد،باشرایطپیش
ازطی برایسالکمطابقتمیکند.سالکپس آمده
قرآن، استماع و توسل توبه، گوناگون، مراحل کردن
اینکبهعینالیقینصفاتحقرامشاهدهمیکند.پس
دراینمرحله،آگاهبههمهاسماءمیگرددوبااینریتم
آخرینمرحلة این و بهسماعدرمیآید. موسیقیایی،
عینالیقیناست.درمرحلةهفتم،پسازطیمراحل
و حاالت سیر که مرحله واالترین به شخص مختلف
کماالتشخصیاستمیرسد.درکتیبهناماهللاکبربه
این نظرمیرسد به و است. گرفته قرار وارونه صورت
کتیبهروبهسماعوهمجهتاسماءاست.براینوشتن
وارونه به مجبور راست به چپ از خداوند اعظم اسم
طراحی در خطایی بهنظر و است. بوده کتیبه نوشتن
نمیرسدوشایدفناءسالکرامیتوانمشاهدهکرد.که
اهمیتینداردنامخداوندبهکدامسوباشدچراکهدراو
بهفناءرسیدهاست.وقرارگیریمتنکالمیدرزمینه
سیاهتأییدیاستبرتأثیرپذیریآنازعرفان.نجمالدین
سیاه نور را نور هفتمین  مرصادالعباد کتاب در رازی
است« ذات نور و است هیمان عالمت »او و میداند
)رازی،1۶۹:1۳1۲(وچونسالک»راهالهبهسیرالی

تصویر شماره 2: نمونه ای از گره شمسه و کاربرد آن به جهت حمل معنا در ارتقاء کیفیت و معنابخشی به اثر
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و نمود عبور وصفا اسماء تجلیات انوار مراتب از اهلل،
مستعدقبولتجلیذاتیگشت،آننورتجلیبهرنگ
سیاهمتجلیمیگرددوازغایتنزدیكیکهسالکرا
بحسبمعنیحاصلشده،دیدهبصیرتتاریکمیشود«

)الهیجی،8۳:1۳71(.
اســت  ذات  نــور  بدانــی  گــر  ســیاهی 
اســت حیــات  نــور  درون  بتاریکــی 

)همان:84(
نقشزمینهنیزشاهدیبرمرحلةحقالیقیناست.
زمینهسرتاسرپوشیدهازگلهایشاهعباسیاستکه
نیز ابرکها فرم و درآمدهاند سماع به قالی وسط در
درهمینراستامیتواندبیانگرحلقةدرویشانباشدکه
ازدیگرانجداشدهاست.رنگ و اوجرسیده به یكی
گلهاوتنوعرنگیگلهایعباسینیزمصداقدیگری
قرار مرکز در دلیل به همچنین است. ماجرا این بر
گرفتنگلنیلوفرورنگسپیدآن،میتواندبهجایگاه
ویژةاینگلدرعرفانوارتباطآنبانوراشارهداشتهکه
سالكانبهدورآنحلقهزده،بهسماعمشغولندوپساز
میرسند. کامل عروج به باال در مرحله این از عبور
تصویر به تیموری مكتب در بهزاد که آثاری ازجمله
به بسیاری عالقة او است. دارویش سماع کشید،
این در )آژند،4۳7:1۳87(. داشت عارفانه موضوعات
نگاره4درویشدرمیانةنگارهبهسماعمشغولاند.این
4درویشمیتواندازنظرترکیببندیهمانندیزیادی
باچهارابرکداشتهباشد.ولذاباتوجهبهآنكهبهزاددر
داشته را قالیبافی کارگاه سرپرستی صفویه دورة آغاز
قالیچه این است ممكن .)۲1 :1۳81 )مجابی، است
توسطبهزادیاشاگردانش،کهتحتتأثیراندیشههایاو
بودندبهتصویرکشیدهشدهباشدچراکهقالیهایاین
دورةتحتتأثیرعناصررایجدرکتابآراییدورةتیموری

هستند)اشپوهلر،۳8۲:1۳8۹(.
درمربعپایینگلنیلوفردرمرکزقرارگرفتهاست.
به عباس شاه و بود ایزدی فره نگهدارندة نیلوفر، گل
دلیلاهمیتاینگل،نامخودرابروینهاد.لذامیتوان
وجودیکمرکزباگلنیلوفردرکنارمرکزدیگربانام
نظر در نیز را احتمال این کبیرا«، اکبراً مقدس»اهلل
گرفت،قالیمذکوربرایشخصیبافتهشدهاستکهبه

اسالمی الهی نور و پیشااسالمی کیانی فرة از نظر
برخورداراست.وسهروردیدررسالةپرتونامهمیآورد
»هرانسانیحكمتبداندوبرنیایشوتقدیسنوراالنوار
مداومتکنداوراخرهکیانیبدهندوفرنورانیبخشند.
ورئیسطبیعیعالمشود«)سهروردی،81:1۳7۳(.لذا
با ارتباط بی خسروانی حكت به توجه با فره دو این
یكدیگرنیزنیستند.ولیكنبهدلیلجایگاهکتیبةاهلل
اکبردرباالتریننقطةمحراب،نشانازاهمیتوجایگاه

اندیشةاسالمینسبتبهاندیشةپیشااسالمیاست.
مطالب به توجه با است آن بر گمان همچنین
گفتهشده،نمازگزاردراینجابهمعراجدستیافته،وبا
توجهبهآنكهپیامبردرمعراجازدرختسدرهالمنتهی
عبورکردوبهعروجکاملرسیدگلنیلوفر،نیزمیتواند،
جانشیندرختسدرهالمنتهیباشدکهپیامبردرهنگام
ازآیةنورو معراجمشاهدهکرد.یاآنكهتمثیلیباشد
سدره یا نور آیة از باشد تمثیلی حال زیتون. درخت
ریشهای که درخت این جانشینی معراج، در المنتهی
رابطهای نیز نور و عرفان با و دارد ایرانی-اسطورهای
بسیارنزدیک،بهجایدرختاسالمی،میتواندنشاناز
یا آگاهانه شكل به اسالمی و ایرانی هنر آمیختگی

غیرآگاهانهداشتهباشد.

ننیجه گیری
باتوجهبهنقوشوکتیبههایبهکاررفتهدرقالیچه،
قالب فضای دورةصفویه اوایل در که عرفانی تفكرات
بسیارچشمگیر بود، داده اختصاص خود به را جامعه
است.ازجملهاندیشههایعرفانیحاکمدرایندورهکه

دراینقالیچهنمودیافته:
با گلشنراز کتاب در مكتوب عرفانی اندیشههای 

شرحکتابمفاتیحاالعجازالهیجی

ـاندیشههایعرفانیموالنا
اندیشههایعارفانهبهزاد،کهدراوایلدورةصفویه
همچنین است. بوده نیز قالیبافی کارگاه سرپرست
از متأثر نظر به قالی، در گرفته کار به رنگهای

اندیشههایعرفانینجمالدینرازیبافتهشدهاست.
لذاازدحامآیاتقرآنیدردستبافتهایکوچکو
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و آن در کبیرا« اکبراً »اهلل کالمی متن بافتن وارونه
شاه گل چون گیاهی نقشمایههای با آن همنشینی

عباسی،رامیتواناینگونهتبیینکرد:
نمازگزارراسالكیدانستکهبانمازخودبهمرحلة
آینگیمیرسد.نمازگزارازحجابهایمتعددعبورکرده
ومراحلراگذراندهتابهمقصداصلیجاییکهدیگر
که جایی میرسد. ندارد، وجود دیدن برای حجابی
مكالمةمقدسیمیانانسانوخدارویمیدهد.خداوند
در نمازگزار و نزول قوس ابتدای در درساحتخیال
قالب قالیدر اینعروجدرمرکز ابتدایقوسصعود؛
متن و عباسی شاه گل و بترمه بصری، متن تعامل
در نمایش به کبیرا« اکبراً »اهلل وارونه کتیبة کالمی،
آمدهاست.وباگفتمانرایجدرآندورهنیزهمخوانی
دارد.دردولتصفویهبهعالوهدرعینآنكهتشیعرا
رکنعمدةدولتخویشقراردادندتصوفرارکندیگر
آنتلقیکردند.همچنینبهنظرمیرسدنمازگزاربانماز
باتوجهبه خودوطیمراحلسلوکدرمراحلآخر،
صوتیکهدراسماِءبهکاررفتهدرقالیچهوجوددارددر
ذهنبهسماعدرمیآید،ودرمحرابکهدراینقالی
انعكاسمعبدوباالترازآن،نشانهایاستازیکمكان
اساطیریخودرافراموشکردهودرزیِرطاِقمحراببه
فناء به اوکهدرخداوند برای و  فناءفیاهللمیرسد.
رسیدهجهتناماهللفرقیندارد.نمازگزاردرنمازیکه
واسطهعروجاوگشته،ابتدابهگلنیلوفرکهبیارتباطبا
نیست عرفا نزد نور و معراج در شده مشاهده درخت
رسیدهوسپسازآننیزعبورمیکند.تابهعروجکامل
دستیابدوجانشینینیلوفربهجایسدرهالمنتهی،در
اینعروج،میتواندبیانگرنوعیخودآگاهیملی-دینی
باشد.اینخودآگاهیکهدرایندورهدرجامعةصفوی
درحالشكلگرفتناست،درقالیچههانیزنمودپیدا

میكند.
همچنینوجوددومرکزدرمحراب،یكیبهمرکزیت
جایگاه از نشان نیلوفر، گل دیگر و کبیرا« اکبراً »اهلل
واالینمازگزاریاکسیکهقالیزربفتبرایاوبافتهشده
رسیده کمال به انسان فقط که چرا دارد. است،
میتوانستازفرةکیانیبرخوردارگردد.ودراینجابه
نظرمیرسدنمازگزارپسازعبورازمراحلمختلفبه

هردوفرةکیانیواسالمیدستیافتهاست.بنابراین
گمانبرآناستشخصیکهدارایایندوفرهاست،
دورة در چراکه باشد. صفویه دورة پادشاهان از یكی
صفویهبهخصوصدراوایلآنپادشاههمنقشصوفیانه
با ایرانوشهریاربود.لذا داشتوهمدرجایگاهشاه
نظر به بعید نیز احتمال این موجود، استداللهای
نمیرسد.بنابراینباتوصیف،تحلیلوتفسیرقالیچه،
معانیدست از پیوستهای هم به مجموعة به میتوان
بهصورت قالیچه که است آن بازگوکنندة که یافت
و عرفان اندیشههای تأثیر تحت ناآگاهانه، یا آگاهانه

اشراقدردورةصفویهشكلگرفتهاست.

پی نوشت
1.خشكنابی،رضا)1۳78(،ادبوعرفاندرقالیایران،تهران:
انتشاراتسروش،ص۲۶؛شایستهفر،مهناز)1۳84(،کاربرد
مفاهیممذهبیدرخطنگارههایقالیهایصفوی،نشریة
صص۲5-۳8؛ ش۳، دوم سال اسالمی، هنر مطالعات
تنهایی،انیسوخزایی،رضوان)1۳88(،انعكاسمفاهیم
نمازدرقالیچههایمحرابیصفویهوقاجاریه،دوفصلنامة
پاییز- ش11، اسالمی، هنر مطالعات علمی-پژوهشی
دیگران و  محمدرضا شاهپروری، صص۲۳-7. زمستان.
)1۳۹۶(،جایگاهنمادینرنگدرقالیهایمحرابیصفوی،
نشریةعلمیترویجیمطالعاتدردنیایرنگ،ج7،ش1،

.5۶-47
ِّي أَنَْتُسْبَحانََکإِن ۲.کتیبههایکوفی:ذکریونسیه»اَلإِلََهإاِلَّ
لُْت تََوکَّ َعلَْیِه ِ بِاهللَّ  إاِلَّ تَْوفِیِقي »َوَما و الِِمیَن« الظَّ ِمَن ُکْنُت
الهاالاهللمحمدرسولاهللعلی أُنِیُب«بهاشتباه»ال َوإِلَْیِه

ولیاهلل«خواندهشدهاست
3. eikones
4. Philostratus
معنی به ek جزء دو از که عبارت این ekphrasis .5
بهمعنیلغوی»سخنگفتن«  Phrasisلغوی»بیرون«و
آن طریق از که دارد فعلی در ریشه است شده تشكیل
یونانیاناثارهنرهایبصریخودراموضوعاشعارخودقرار
آنها کردن تصویر یا توصیف به طریق بدین و میدادند

میپرداختند.
6. Cesare Ripa
7. Ervin Panofsky
8. Pre- Iconographic Description
9.Phenomenal Meaning 
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10. Factual meaning
11. Practical experience
12. Expressional meaning
13. Empathy
14.پیامبربهآنچهخدابراونازلکردایمانآوردومؤمناننیز
همهبهخداوفرشتگانخداوکتبپیغمبرانخداایمان
آوردندو)گفتند(مامیانهیچیکازپیغمبرانخدافرق
نمیگذاریم،وهمهیکزبانویکدلودرقولوعمل
کردیم، اطاعت و شنیده خدا فرمان ما که کردند اظهار
به همه بازگشت که میخواهیم تو از آمرزش پروردگارا
قدر به مگر نكند تكلیف را هیچكس خدا توست. سوی
تواناییاو.)وروزجزا(نیكیهایهرشخصبهسودخوداو
وبدیهایشنیزبهزیانخوداوست/بارپروردگاراتكلیف
گرانوطاقتفرساچنانكهبرگذشتگاننهادیبرمانگذار.
پروردگارا،بارتكلیفیفوقطاعترابردوشمنهوبیامرزو
ببخشگناهماراوبرمارحمتفرماتنهاسلطانماویارو
یاورماتویی،مارابر)مغلوبکردن(گروهکافرانیاریفرما

)طباطبایی،1۳74،ج۶7۹-۶78:۲(
15.درسبکشناسیقالیایران،حاشیهوسیلهایمناسببرای
محدودساختنوجلوهدادنبهزمینةقالیاست.تعدادآن،
حتیباریکوپهنبودنشمحدودیتیندارد،امامعموالًدر
به انتخابمیشود.که پهنتر میانی تعدد،حاشیه صورت
دو میان در و و میشود شناخته اصلی یا مادر حاشیة
حاشیةباریكترازخودقرارمیگیرد)دانشگر،1۹5:1۳7۶(.
1۶.خداییجزتونیست،تسبیحتوگویمکهمنازستمگران

بودم)طباطبایی،1۳74،ج4۲7،14(
17.»وتوفیقمنجزبهیاریخدانیست.بهاوتوکلکردهامو

بهسویاوبازمیگردم«)همان،جلد540:10(
18.خداوندیكتااستکهمعبودیبهجزاونیستخداییاست
زندهوپاینده،چرتنمیزندتاچهرسدبهخواب،هرچهدر
اوبدون نزد به آنكه ازآناوست آسمانهاوزمیناست
پشت و رو پیش آنچه کیست؟ کند شفاعت اجازهاش
سرشانهستمیداندوبهچیزیازدانشویجزبهاجازه
خوداواحاطهنداردقلمرواوآسمانهاوزمینرافراگرفت
ونگهداشتنآنهابراوسنگینینمیکند،کهاوواالوبزرگ

است«)همان،ج505،۲(.
1۹.وچونقرآنخواندهشدبدانگوشداریدوخاموشباشید
شایدرحمتمانکند/پروردگارخویشرابهزاریوبیمدر
ضمیرخودوبهآوازغیربلندبامدادوپسینها)شام(یادکن
از تواند پروردگار نزد کسانیکه زیرا مباش/ غافالن از و
بندگیویسرپیچینكنندوتسبیحاوگویندوسجدةوی

کنند«)همان،ج4۹۶،8(.

۲0.هیچمعبودیجزاونیستملکومنزهاست،سالموایمنی
است. متكبر و جبار است مقتدر و مسلط است دهنده
حشر، جلد1۹/ )همان، است صورتگر و آورنده آفریننده

)۳7۳
۲1.بهبخشمثلثیشكلواغلبمزین،کهدوطرفراستو
چپباالیتاقوچهارچوبمستطیلیمتنقرارمیگیرند
)Spandralُ(گفتهمیشود.)حاجیزادهودیگران،1۳۹5:

.)5۶
۲۲.»نگارگرانایرانازقلمابرنقشمایههایبُُترمهیاُکُترمهرا
برایتذهیبحواشینسخههاپدیدآوردندوآنراطوریبه
نقشمایةاسلیمینزدیککردندکهبعضیازهنرپژوهانرا
است، اسلیمی از نوعی هم این که آمد پیش تصور این

منتهیبهشكلناردرآمدهاست«)آژند،15۹:1۳۹۳(
23. secondary or conventional meaning 
24. Iconographic Analysis
شمسالدین شیخ طریقت، این معروف اعضای از یكی .۲5
نویسندهشرحمعروفگلشنرازدرعین محمدالهیجی،
حالکهصوفینامآوریبود،کاماًلبهمذهبشیعهتعلق

داشت.)نصر،۳۳۶:1۳8۹(

کناب نامه
هرات، نگارگری مكتب ،)1۳87( یعقوب. آژند،

تهران:فرهنگستانهنر.
آژند،یعقوب.)1۳۹۳(،هفتاصلتزیینیهنرایران،

تهران:انتشاراتپیكره.
ترجمة دلدار، جلوة ،)1۳81( حیدر. سید آملی،
جامعاالسرارومنبعاالنوار،ترجمةسیدیوسفابراهیمیان

آملی،تهران:رسانش.
اشپوهلر،ف.)1۳8۹(.تاریخایراندورةصفویان)از
تهران: آژند، یعقوب ترجمة کمبریج(، تاریخ مجموعه

چاپگلشن.
ترجمة ،)1۳۹4( علی. بن محمد بابویه)صدوق(،
توحیدصدوق،اصفهان:مرکزتحقیقاترایانهایقائمیه.
بلخاریقهی،حسن)1۳۹8(،اسرارمكنونیکگل
هنر آیین در مقدس نیلوفر حكمی مبانی در )تأملی

شرق(،تهران:چ۳،فرهنگستانهنر.
شناخت بر مقدمهای ،)1۳۹8( محسن. بهرامنژاد،
دولت ملی سیاسی- هویت زیرساختهای و مبانی

صفوی،تهران:پژوهشكدةتاریخاسالم.
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تختی،مهال،سامانیان،صمدوافهمی،رضا.)1۳88(،
دورة محرابی فرشهای هندسی تحلیل و »بررسی
صص ش4، گلجام، علمیپژوهشی فصلنامة صفویه«،

.140-1۲5
پوپ،آرتوراپهام.)1۳87(سیریدرهنرایران)از
دورانپیشازتاریختاامروز(،ج15،زیرنظرسیروس

پرهام،تهران:چاپشیرین.
پیامبراندر آملی،عبداهلل.)1۳۹1(،سیرة جوادی

قرآن،ج7،قم:اسراء،چ7.
»مطالعه ،)1۳۹5( دیگران. و محمد حاجیزاده،
تطبیقیطرحونقشدرفرشهایمحرابیدورةصفویه
وقاجار«،نشریهخراسانبزرگ،س7،ش۲5.صص51-

.7۲
فرش، تاریخ ،)1۳8۹( فضالهلل. رضوی، حشمتی

تهران:سمت.
در سنتی طراحی مبانی ،)1۳8۹( علی. حصوری،

ایران،چ۳،تهران:نشرچشمه.
خاتمی،محمود.)1۳۹0(،پیشدرآمدفلسفهایبر
آثار نشر و ترجمه تألیف مؤسسة تهران: ایرانی، هنر

هنریمتن.
دانشگر،احمد.)1۳7۶(،فرهنگجامعفرشیادوارة
دانشنامهایران،تهران:سازمانچاپوانتشاراتیادواره

اسدی.
رازی،نجمالدین)شیخاجلابوبكرعبداهللبنمحمد
الی- مرصادالعبادمنالمبدأ ،)1۳1۲( االسدی(، شاهوار
نعمتاللهی حسینی حسین اهتمام و سعی به المعاد،

ملقببهشمسالعرفا،مطبعهمجلس.
رحیملو،یوسف.)1۳71(،القابومواجبسالطین

صفویه،مشهد:دانشگاهفردوسی.
رضی،هاشم.)1۳71(،آیینمهر،تهران:نشربهجت.
در جستجو ،)1۳7۹( عبدالحسین. کوب، زرین

تصوفایران،تهران:نشرامیرکبیر.
ــــــــــ.)1۳8۳(،تصوفایرانیدرمنظرتاریخی

آن،ترجمةمجدالدینکیوانی،تهران:سخن
شاردن،ژان.)1۳۳8(،سیاحتنامه،ج5و۶ترجمة،

محمدعباسی،تهران:انتشاراتامیرکبیر.
شایگان،داریوش.)1۳80(،بتهایذهنیوخاطره

ازلی،تهران:چ4،مؤسسةانتشاراتامیرکبیر.
اهتمام به گلشنراز، ،)1۳۶8( محمود. شبستری،

صمدموحد،تهران:نشرطهوری.
و نمادشناسانه »نگاهی ،)1۳۹۳( الهام. شمسایی،
اسطورهمحوربهحضورگنگدژدرنقشمایههایفرش

ایرانی«،دوفصلنامةگلجام،ش۲۶،صص14-5.
،)1۳۶۶( ابراهیم. محمدبن شیرازی، صدرالدین
تفسیرقرآنکریم،ج۶،بهتصحیحمحمدخواجوی،قم:

انتشاراتبیدار.
سید تصحیح الربوبیه، الشواهد ،)1۹81( ــــــــــ 

جالاللدینآشتیانی،مشهد،المرکزالجامعیللنشر،چ۲.
صفتگل،منصور.)1۳81(،ساختارونهاداندیشه
دینیدرایرانعصرصفوی،تهران:خدماتفرهنگیرسا.
تفسیرالمیزان، ،)1۳74( محمدحسین. طباطبایی،
ترجمةمحمدباقرموسویهمدانی،ج۲0،قم:انتشارات

اسالمی.
نظریههای بر درآمدی ،)1۳۹۲( بهروز. عوضپور،

هنر،تبریز:نشرموغام.
غزازنی،الهام.)1۳۹۶(،»رابطةبینانسانوخدااز
ش۶، س۳، پژوهی، دین دوفصلنامة موالنا«، نگاه

صص1۳۲-111.
ترجمة جوانمردی، آیین ،)1۳8۲( هانری. کربن،

احساننراقی،تهران:سخن.
گویری،سوزان.)1۳75(،آناهیتادراساطیرایرانی،

تهران:جمالالحق.
الهیجی،شمسالدینمحمد.)1۳71(،مفاتیحاالعجاز
برزگر محمدرضا تصحیح: و مقدمه گلشنراز، شرح

خالقیوعفتکرباسی،تهران:زوار.
فرش تاریخ بر مقدمهای ،)1۳81( علی. مجابی،
دستبافایران،تهران:مؤسسةفرهنگیوهنریشقایق

روستا.
و آیكونوگرافی »اهمیت ،)1۳۹0( بهار. مختاریان،
و یونس )آیكونولوژی پژوهی دین در آیكونولوژی

ماهی(«.نقدنامةهنر،1)1(،صص1۲۳-10۹.
تهران: لقاءاهلل، رسالة ،)1۳۶۲( مصطفوی،حسین.

مرکزانتشاراتعلمیوفرهنگی.
مقدم،محمد.)1۳85(،جستاردربارهمهروناهید،
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محمدمقدم،چ۲،تهران:انتشاراتهیرمند.
مولوی،جالاللدینمحمد.)1۳77(،مثنویمعنوی،

تصحیحنیكلسون،چ۲،تهران:امیرکبیر.
و االسرار کشف ،)1۳71( رشیدالدین. میبدی،

عدهاالبرار،ج۶،تهران:امیرکبیر،چ5.
و ادبی تفسیر خالصة ،)1۳۹1( احمد. میبدی،
عرفانیقرآنمجیدبهفارسیازکشفاالسراردهجلدی
آموزگار، حبیباهلل نگارش انصاری، عبداهلل خواجه اثر

چاپهجدهم،تهران:انتشاراتاقبال.
نامورمطلق،بهمن.)زمستان1۳۹0(،»پیشینهشناسی
تحلیلیآیكونوگرافیازسزارریپاتاامیلمال«،نقدنامه

هنر،1)1(صص81-۶5.
طبیعت زندان در »ضحاک ،)1۳84( . ــــــــــ
و ادبیات در زندان غار- نشانهشناختی )بررسی
نگارگری(«،کتابماههنر،ش8۳و84،صص۲4-1۶.
،)1۳۹4( منیژه. کنگرانی، بهمن؛ مطلق، نامور

فرهنگمصورنمادهایایرانی،تهران:نشرشهر.
دوره ایران تاریخ ،)1۳8۹( حسین. سید نصر،
صفویان)ازمجموعهتاریخکمبریج(،ترجمةیعقوبآژند،

تهران:چاپگلشن.
نصری،امیر.)1۳۹7(،تصویروکلمه:رویكردهاییبه

شمایلشناسی،تهران:نشرچشمه.
یونسی،میرودود.)1۳4۳(،»مهرومحراب«،دوره
1۶،ش7۲،پاییزوزمستان1۳4۳،دوفصلنامةعلمیو
دانشكده سابق نشریة فارسی، ادب و زبان پژوهشی

ادبیاتدانشگاهتبریز،ص450-4۲۳.
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