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قالیچة محرابی ،مجموعهای غنی از هنرهای ایرانی است .در این مجموعه  قالیچههای نفیسی موجود است که با آمن الرسول
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مقدمه
قالیچة محرابی ،از جمله دستبافتههایی است که در
کنار زیبایی از جنبه آئینی نیز برخوردار است .و
هنرمندان برای نمود این جنبة آیینی بیشتر از آنکه از
بیان صریح استفاده کنند به شکل ضمنی تفکرات خود
را بیان میکردند .همچنین این قالیچهها ،از گونة آثار
هنری است که برای محققان مبهم بوده است .و به دلیل
پیچیدگی آن ،گاهی آنرا بیتناسب و گاهی کام ً
ال برعکس
بسیار ظریف و دارای ساختاری هندسی دانستهاند .پوپ
این سجادهها را گروهی معماآمیز میداند که روی
همرفته خیلی ممتاز نیست و سعی در گنجاندن
کتیبههای بسیار در بافتهای کوچک دارد (:1387
 .)2678زاره دقت و پرمایگی طرح را به اندازهای میداند
که حتی احتمال بافت قالیها را در دورة تیموری دور از
انتظار نمیداند (زاره و ترانکوالد:1914 ،جلد ،2توضیح
لوحه  5به نقل از اشپوهلر )383 :1389 ،علی حصوری
خط و طرح را نازیبا و نامتناسب میداند و اذعان دارد در
بافت جدید از این قالیچهها این ایراد باید برطرف شود
( .)57 :1389مهال تختی و همکاران این عدم تناسب را
در عدم هماهنگی این قالیچهها با تناسبات عامی که در
قالیهای دیگر رعایت میشده ،دیدهاند .در حالیکه
تناسبات منحصر به فردی در قالیچههای محرابی دیده
شده است که از نسبت اتاق ایدئال در معماری پیروی
کرده است .و لذا طراحان این قالیها از دانش بصری
باالیی برخوردار بوده که عناصر مهم را در نقاط خاص
قرار دادهاند (تختی و دیگران .)139 :1388 ،بهعالوه از
ویژگیهای شاخص این قالیچهها استفاده از خطنگاره و
کتیبه در حاشیههاست ،که گاهی زربفت بوده و از
ابریشم در بافت آن استفاده میشده است (دی:1996 ،
.)138
در میان این قالیچهها ،دو قالیچة زربفت و نفیس
است که یکی در موزة متروپولیتن و دیگری در موزة
توپقاپی نگهداری میشود (پوپ ،1167 :1387 ،اتلیهان،
 .)34 :2011هر دو قالیچه طرحی یکسان دارند ،در
حاشیه نخست با «آمن الرسول» آغاز میگردند و در
کتیبه زیرپیشانی که به صورت وارونه بافته شده است به
«اهلل اکبرا ً کبیرا» ختم میگردند .از ویژگی شاخص این

قالیچهها استفاده از آیات بسیار در فضای محدود و
کوچک است .همچنین در این قالیچهها در کنار متن
کالمی از نقشمایه گل شاهعباسی ،ابرک و اسلیمی نیز
استفاده شده است .با توجه به آنکه در این قالیچهها
عناصر کلیدی در مکانی قرار میگرفت که ارزش بصری
باالیی داشت ،و زربفت بودن قالیچه ،این وارونگی متن
کالمی و ازدحام آیات در یک متن کوچک ،از بیدقتی
بافنده یا طراح نمیتواند باشد .حال پرسشی که مطرح
میشود این است که با توجه به هندسة دقیق ،این
ازدحام آیات و این وارونگی در قالیچههای محرابی
زربافت چگونه قابل تبیین است؟ بدون شک در برههای
از تاریخ این گروه قالیچهها با هدف خاصی بافته شده
است .و برای آنکه بتوان تا حدودی به آن هدف نزدیک
شد ،باید به معنای مکنون در قالیچه پی برد .از جمله
روشهایی که به کمک آن  به شکل اصولی میتوان به
معنای مکنون رسید ،آیکونولوژی است .در آیکونولوژی
بهجای آنکه تنها به وجه صوری موضوعات توجه شود به
چرایی موضوعات پرداخته میشود (استراتن:2000 ،
 .)12در این روش ،از صورت اثر هنری ،به معنا (اندیشه
حاکم بر اثر) یا از فرم به محتوا میتوان رسید.

روش پژوهش
این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی و بر مبنای
رویکرد آیکونولوژی انجام شده است .قبل از بیان هر
سطح ،شرح نظری آن سطح آمده و سپس قالیچة
محرابی مورد توصیف ،تحلیل و تفسیر قرار گرفته است.
روش تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش بهصورت
کیفی است و ابزارهای اندازهگیری این پژوهش ،جداول،
اشکال ،اطالعات فیشبرداری شده از مقاالت ،کتب و
رساالت است.
پیشینة پژوهش
دربارة معنا در هنرهای سنتی تا کنون پژوهشهای
متعددی صورت گرفته است .از جمله رویکردهایی که در
دهههای اخیر برای بررسی معنا در هنر سنتی فزونی
گرفته ،رویکرد آیکونولوژی است .از پژوهشهایی که در
سالهای اخیر با این رویکرد بر هنرهای سنتی صورت
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گرفته ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
شهره فضل وزیری (« ،)1398مفاهیم نمادین آیینی
در منسوجات صفوی» ،رسالة دکتری دانشگاه هنر
تهران؛ او در این رساله با رویکرد «آیکونولوژی» معنای
نهفته در منسوجات بافته شده در دورة صفویه را بررسی
میکند .و چند نمونه از آثار غیاثالدین را مورد تحلیل و
تفسیر قرار میدهد و به این نتیجه میرسد که نقوش
استفاده شده در منسوجات ،کارکردی نمادین داشته ،که
ریشة آن به پیش از اسالم باز میگردد .همچنین به
معنای تصوف پنهان در آثار غیاثالدین دست مییابد.
شهره فضل وزیری و احمد تندی (« ،)139۶تفسیر
نقش لیلی و مجنون در آثار غیاثالدین با رویکرد
آیکونولوژی» ،او در این مقاله به معنای پنهان در یکی از
پارچههای بافته شده توسط غیاثالدین پرداخته  است
که در آن تصویر لیلی و مجنون مشاهده میگردد و فضل
وزیری با روش آیکونولوژی در سه مرحله به این نتیجه
رسیده است که نقوش انسانی بر روی این پارچهها،
آزمون انسان در برابر هوای نفس و رسیدن به عشق ازلی
است .و همة اینها را تحت تأثیرات جهانبینی صوفیانه
غیاثالدین میداند.
نیما ادهم (« ،)1398دگرریختی در تصاویر چاپ
سنگی اسکندرنامه نقالی» ،رسالة دکتری دانشگاه هنر
تهران؛ او در این رساله با رویکرد آیکونولوژی به تحلیل
تصاویر پرداخته و نتایج گرفته شده از به انواع تغییر
شکل که در اسکندرنامه و نقش جادو ،طلسم و غیره در
آن اشاره دارد.
افسانه قانی و فاطمه محرابی (« ،)1397تحلیل
معنای قالیچه تصویری بختیاری با روش آیکونولوژی
پانوفسکی» ،در این مقاله به تحلیل قالیچة مذکور در سه
سطح معنایی پرداخته شده است که در نتیجه نشان
میدهد این قالیچه به دو بخش خاص از زندگی پیامبر
اشاره دارد که  با توجه به قوس نزول و صعود میتواند
در نظام عرفانی ابن عربی مورد تأویل قرار گیرد و به
مبانی فلسفی مکنون در اثر که ناخودآگاه توسط بافنده
در اثر متجلی شده میپردازد.
با وجود آنکه پژوهشهای 1بسیاری به قالیچههای
2
محرابی پرداخته ولیکن به دلیل خوانش اشتباه

کتیبههای کوفی ،این قالیچهها را در زمرة قالیچههای
تبلیغاتی ،برای تبلیغ مذهب شیعه معرفی کردهاند .و از
آنجا که تحقیقات بسیار محدودی درباره معنا در
قالیچههای محرابی پرداختهاند ،جای خالی پژوهشی که
بهطور خاص به بررسی معنا به قالیچه محرابی صفویه
بپردازد ،به وضوح حس میشود .بنابراین با توجه به خأل
پژوهش در این زمینه ،تحقیق پیش رو با استفاده از
رویکرد آیکونولوژی ،به معنای نهفته در قالیچه میپردازد.

آیکونولوژی
واژه ایکون در حکم شناخت تصاویر به زمان یونان
باستان و کتاب آیکونها 3اثر فیلوستراسوس 4باز میگردد
که با پیروی از «روش ادبی اکفراسیس 5به تدریس
میپرداخت» (مختاریان .)110 :1390 ،ولیکن «اگر
بخواهیم تاریخ مشخصی برای این سنخ مطالعات در نظر
بگیریم ،آن سدة شانزدهم میالدی است» (نصری،
 .)18 :1397در اواخر قرن شانزدهم میالدی سزار ریپا،6
باستانشناس ایتالیایی ،در کتابی با عنوان آیکونولوژیا
تبیین تازهای از تصاویر و مضامین هنری کرد .و به وجه
تمثیلی و نمادین آثار توجه نمود .در نظر ریپا
«آیکونولوژی نه فقط توصیف شمایل-همچون
آیکونوگرافی -بلکه تفسیر تصاویر و نمادها با افشای
جنبه تأویلی است» (نامور مطلق .)73 :1390 ،این روش
در طول تاریخ فراز و نشیبهای زیادی داشت تا آنکه
واربورگ در اواخر قرن نوزدهم «روش علمی پژوهشهای
آیکونوگرافی را نه تنها به موضوعات دینی و دنیوی سوق
داد ،بلکه توانست گسترهی تعیینکنندة روشهای
آیکونوگرافیک را در جهت دادن به دانش و تاریخ
فرهنگی هنر بهگونهای فراگیر بهکار گیرد .این روش
بعدها آیکونولوژی نامیده شد» (مختاریان:1390 ،
 .)110از میان شاگردان پر تعداد واربورگ ،اروین
پانوفسکی 7کسی بود این رویکرد را روشمند میکند.
روش پانوفسکی متشکل از سه مرحله است ولیکن اذعان
میدارد که در هنگام تفسیر ،آن سطوح مجزا با هم
ترکیب میشوند تا یک فرایند غیر قابل تفکیک را شکل
دهند .این سه سطح در بحث توصیف ،تحلیل و تبیین
تصویر به تفکیک آورده شده است.
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تصویر  .1قالیچة محرابی ،احتما ًال  161×107 ،1850-1560سانتیمتر ،گره
نامتقارن ،موزة متروپولیتن ،نیویورک)Metmusem.org( .
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معرفی پیکرة مطالعاتی
پیکرة مطالعاتی قالیچهای است با طرح محراب ،غنی
شده با گالبتون در اندازه  107×161سانتیمتر و گره آن
نامتقارن است  .نظرات زیادی دربارة تاریخ بافت و محل
آن وجود دارد که از اوایل قرن  16تا اواخر آن و مکان
آن از شمال غرب تا کاشان را شامل میشود؛ بنا بر
اظهارات پوپ قالیچة مذکور بافت شمال غربی ایران و
اواخر قرن دهم است .و با توجه به تحقیقات میشل
فرانسیس در مرکز ایران در سال  1560-1580بافته
شده است (فرانسیس81 ،1999 ،؛ پوپ.)1167 :13۸۷ ،
  
8
مرحلة پیش آیکونوگرافیک
9
در این سطح ،معنای محسوس اثر بررسی میشود.
این سطح از معنا از ترکیب معنای واقعی و بیانی بدست
میآید .معنای واقعی ،10معنایی که از مواجهه با اشکال
محسوس ،و درک روابط متقابل میان آنها از طریق
12
تجربه عملی 11شکل میگیرد .معنای بیانی یا فرانمودی
همان معنایی است که از جمع واکنشهایی که معنای
پیشین در ما برانگیخته است از طریق همدلی 13شکل
میگیرد .بنابراین ،ذهن ما از طریق درک روابط متقابل
میان  اشکال ناب و کیفیات عاطفی برخواسته از آنها به
معنایی فراتر دست پیدا میکند که از دید پانوفسکی این
معنا ،ابتدایی یا طبیعی است (پانوفسکی.)4 :1972 ،

برای خوانش این قالیچه ،با توجه به عناصر تشکیل
دهندة متن ،که در این پیکره متن کالمی و بصری است
به تفکیک حاشیهها صورت میپذیرد .جهت خوانش از
بیرون به درون است.
عالوه بر جهت خوانش ،جهات دیگری نیز در قالیچة
قابل پیگیری است .از جمله ،چهار کتیبة مربع شکل،که
با وصل کردن چهار کتیبة به یکدیگر مربعی حاصل
میشود که در مرکز آن ،کتیبة «اهلل اکبر» قرار میگیرد
و جهت خوانش را به مرکز هدایت میکند .جهت خوانش
متن کالمی به جز کتیبه زیر پیشانی محراب و
اسماءالحسنی اطراف محراب ،از راست به چپ است .در
حالیکه در اسماءالحسنی جهات مختلف و در کتیبة زیر
محراب از چپ به راست است.
همچنین در متن کالمی ضرباهنگ کند و بلعکس
در متن بصری ضرباهنگ تند را میتوان مشاهده کرد.
این ضرباهنگ در زیر محراب بیشتر میگردد .بنابراین
بهنظر میرسد در متن بصری زیر محراب« ،شکلهای
یشود  به پویایی آن
پیچیده و حرکتی که در آنها دیده م 
منجر شده است (نامور مطلق .)20 :1384 ،با  توجه به
فرم ابرکها ،پیوست و گسست میان آنها ،میتوان متن
را به دو مربع تقسیم کرد .مربع باال به مرکزیت «اهلل اکبرا ً
کبیرا» و پایین به مرکزیت گل شاه عباسی .در مربع
پایین میتوان پراکنش منظم گلهای نیلوفر  و ابرها را
دید  .ولیکن در کنار این پراکندگی ،یکی از گلها به
دلیل رنگ و جایگاه آن در مرکز قرار میگیرد .در اطراف
آن دو ابرک به سمت یکدیگر کشیده و دو ابر یکدیگر را
دفع میکنند و نوعی گسست و پیوست بین آنها میتوان
مشاهده کرد که با توجه به تصویری که در جدول قرار
گرفته است دو برایند یکدیگر را خنثی میکنند .و
حرکت تنها با گسست ابر باالیی ،از مربعی به مربع دیگر
دیده میشود .در حالیکه در هر دو مربع با توجه به
جهات که یکدیگر را خنثی میکنند ،یک نوع ثبات
مشاهده میگردد .به نظر میرسد ابرک باالیی عالوه بر
دفع و گسست از ابرک زیرین ،حرکتی هم جهت با قوس
محراب به سمت باال دارد .در حالیکه جهت متن کالمی
به سمت پایین است ،و این دو در یک نقطه به سکون و
ثبات رسیدهاند.
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جدول  .1عناصر تشکیل دهنده متن -مرحله پیش آیکونوگرافیک

تصاویر

متن کالمی

الر ُس ُ
ول ب َِما أُن ِز َل
شامل آیات  286-285سوره بقره به خط ثلث است  .آ َم َن َّ
َ
ون ُ ك ٌّل آ َم َن ب ِاللَّـ ِه َو َم َلئ ِ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُسلِه َِ ل ن ُ َف ّ ِرقُ ب َ ْي َن أ َح ٍد
إِل َ ْي ِه مِن َّرب ّ ِ ِه َوال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
َ
َ
ّ
َ
َك َرب َّ َنا َوإِل َ ْي َ
ّ ِمن ُّر ُسل ِ ِه َو َقالُوا َس ِم ْع َنا َوأط ْع َنا ۖ ُغف َْران َ
﴿ ﴾٢٨٥ل يُ َكل ِ ُف
ير
ك ال ْ َمصِ ُ

اللَّـ ُه نَف ًْسا إ ِ َّل ُو ْس َع َها ۚ ل َ َها َما َ ك َس َب ْت َو َعلَ ْي َها َما ا ْكت ََس َب ْت ۗ َرب َّ َن َ
ا ل تُؤَاخِ ْذن َا إِن ن َّسِ ي َنا
أَ ْو أَخْ َط ْأن َا ۚ َرب َّ َنا َو َل ت َْحم ِْل َعلَ ْي َنا إ ِ ْص ًرا َ
ِين مِن َق ْبل ِ َنا ۚ َرب َّ َنا َو َل
 ك َما َح َملْ َت ُه َعلَى ال َّذ َ
ت َُح ّ ِملْ َنا َم َ
انص ْرن َا َعلَى 
ا ل َطا َق َة ل َ َنا ب ِ ِه ۖ َوا ْع ُف َع َّنا َوا ْغف ِْر ل َ َنا َو ْار َح ْم َنا ۚ أَ َ
نت َم ْو َلن َا َف ُ
14
ين ﴿﴾٢٨٦
ال ْ َق ْو ِم ال ْ َكافِ ِر َ

متن بصری

ساقه ختایی با
محوریت گل شاه
عباسی است .رنگ
غالب سرخ ،سفید
است.

 4دایره که درون
آن مربعی قرار گرفته،
ساقه ختایی و اسلیمی
با محوریت گل شاه
عباسی  .و رنگ غالب
به ترتیب ِک ِرم ،قرمز و
سیاه است.

حاشیه دوم که حاشیه مادر  15نامیده میشود شامل دو کتیبه کوفی شامل
 ك ْن ُت م َِن َّ
آیه  87سوره انبیاءَ :
«ل إِل َ َه إ ِ َّل أَن َْت ُس ْب َحان َ
َك إِن ِّي ُ
ِين»  16و  
الظالِم َ
17
ُ
قسمتی آز آیه  88سوره هود « َو َما تَ ْوفِيقِي إ ِ َّل ب َّ
ِيب»
ِالل ِ َعلَ ْي ِه تَ َو َّكلْ ُت َوإِل َ ْي ِه أن ُ
ّ
َ
ْ
َ
َ
ّ
و یک کتیبه به خط ثلث است .آیه  255سوره بقره «الل ال إِل َه إِال ُه َو ال َح ُّی
ْ
ض َمن َذا ال َّذِی
الس َما َواتِ َو َما فِی األَ ْر ِ
الْق َُّیو ُم الَ تَأخُ ُذ ُه سِ َن ٌة َو الَ ن َ ْو ٌم ل َّ ُه َما فِی َّ
یَشْ ف َُع ِع ْن َد ُه إ ِ ّالَ بِإِ ْذن ِ ِه یَ ْعلَ ُم َما ب َ ْی َن أَیْدِی ِه ْم َو َما خَ لْ َف ُه ْم َو الَ یُحِ ُ
ون ب ِشَ ْی ٍء ّ ِم ْن
یط َ
الس َما َواتِ َو األَ ْر َ
ض َو الَ یَؤُو ُد ُه حِ ف ُْظ ُه َما َو ُه َو
ِعلْ ِم ِه إ ِ ّالَ ب َِما شَ اء َوسِ َع ُک ْرسِ ُّی ُه َّ
یم»(.18)۲۵۵
ال ْ َعل ُِّی ال ْ َعظِ ُ
اس َت ِم ُعوا ْ ل َ ُه َوأَنصِ تُوا ْ
ساقه ختایی و
شامل  آیات  205تا  207سوره اعراف« َوإ ِ َذا ُق ِرى َء الْق ُْر ُ
آن َف ْ
ْ
ك فِي نَفْسِ َ
ون (َ )205وا ْذ ُكر َّرب َّ َ
ً
ك تَضَ ُّرعاً َوخِ ي َفة َو ُد َ
ل َ َعلَّ ُك ْم ت ُْر َح ُم َ
ون ال َج ْه ِر م َِن اسلیمی با محوریت
ِين ع َ
اآلص ِ
ِين( )206إ ِ َّن ال َّذ َ
ال َوالَ ت َُكن ّ ِم َن الْغَافِل َ
ِند َرب ّ ِ َك الَ گل شاه عباسی .رنگ
ال ْ َق ْو ِل ب ِالْغ ُُد ّ ِو َو َ
19
َ
ون( »)207است.
ون َع ْن ع َِبا َدت ِ ِه َويُ َس ّ ِب ُحون َ ُه َول ُه يَ ْس ُج ُد َ
يَ ْس َت ْكب ُِر َ
غالب  به ترتیب ،سبز،

سفید و سرخ است

در نوار دور محراب سمت راست آیات 23و  24سوره حشر ،و   دیگر
اسماءالحسنی قرار داردُ .ه َو َّ ُ
الل الَّذ َ
ِي ل إِل َ َه إ ِ َّل ُه َو ال ْ َمل ُ
الس َل ُم
ِك ال ْ ُق ُّد ُ
وس َّ
ار ال ْ ُم َت َك ِّب ُر  ... )۲۳( ...الْخَ الِقُ ال ْ َبا ِر ُئ ال ْ ُم َص ِّو ُر
ال ْ ُم ْؤم ُِن ال ْ ُم َه ْيم ُِن ال ْ َع ِزي ُز ال ْ َج َّب ُ
( 20)۲۴الغفار ،القهار ،الوهاب ،الرازق ،الفتاح ،العلیم ،القابض ،الباسط ،الخافض،
الرافع .و در سمت چپ  :المعز ،المذل ،السمیع ،البصیر ،الحکم ،العدل اللطیف
الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکورالعلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب
الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشهید،
میشود.
21
این متن کالمی در لچکیهای محراب(اسپندرال) ادامه مییابد .سمت چپ
از پایین به باال :الحق الوکیل ،القوی المتین ،الولی الحمید،المحصی المبدئ
المعید،المحیی الممیت الحی ،الواحد القیوم ،الواجد الماجد ،االحد الصمد،
القادر المقتدر ،المقدم المؤخر ،األول اآلخر،الظاهر الباطن .در سمت راست از
باال به پایین ،الوالی المتعالی ،البر التواب ،المنتقم العفو ،الرؤف الغفور،
ذوالجالل و االکرام ،الجامع الملک المالک  ،المقسط المغنی ،الضار الغنی،
النافع النور ،الهادی البدیع ،الوارثالباقی ،الرشید الصبور.

در نوار دور
محراب ،متن بصری،
محراب یا طاق است.
و در لچکیهای
محراب متن بصری
12قطعه نور در هر
سمت است.
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فصلنـامۀ علمی

ادامة جدول ۱

تصاویر

متن بصری

متن کالمی
در زیر پیشانی محراب متن کالمی«اهلل اکبر کبیرا» است .که به صورت
معکوس نوشته شده است.
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جدول  .2جهات و نقاط کلیدی در قالیچه محرابی
تحلیل آیکونوگرافی
23
شناسایی موضوعی ثانویه یا قراردادی  .در این
سطح آشنایی با مضامین یا مفاهیم خاص الزم است و
تفسیرگر باید با انواع گونهها آشنایی داشته باشد .این
سطح از معنا   را تحلیل آیکونوگرافیک 24مینامند
(پانوفسکی .)119-103 :2012 ،معنای ثانویه در حوزة
هنر ،معنایی است که فرد با برقراری رابطهای متقابل
میان نقشمایههای هنری و شکل ترکیببندی آنها به
موضوع یا در سطحی باالتر با مضمون آنها دست مییابد
(پانوفسکی.)6 :1972 ،

متن بصری شامل
ابرک
چهار
22
(بترمه)  ،گلهای
شاه عباسی  است.
رنگهای غالب به
ترتیب ،سرخ ،سیاه
و سفید است.

بنابراین ،برای دستیابی به مضمون هر حاشیه الزم
است ابتدا موضوع هر آیه و سپس تفسیر آن بیان شود.
تمامی حاشیهها ،کالم در مرتبه باالتر از نقوش گیاهی
در
ِ
ِ
شناخت
قرار گرفته است .گویی قسمت باالی حاشیه،
تفکر و اندیشه است بنابراین ،در تحلیل مراحل بر کالم
توجه بیشتری میشود .و همچنین خوانش از حاشیه
آغاز شده بود زیرا حاشیه در فرش ب ه مانند دیوار،
آستانهای است که جهان هرج و مرج و بینظم را از
طبیعت منظم ،مقدس و بهشتی جدا میکند و مانع از
ورود نا اهالن به این سرزمین پاک میشود (شمسایی،

جدول  .2جهات و نقاط کلیدی در قالیچة محرابی

تصاویر

قرارگیری کتیبه در مرکز مربع (نگارندگان)

متن کالمی

متن بصری

مشخص کردن دومرکز در متن با ترسیم مربعهای شاخص   مشخص کردن جهات کتیبه ابرکها
و (نگارندگان)
(تختی و همکارن)135 :1388 ،
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.)10 :1393
حاشیة  اول شامل آیات  285و  286بقره است .این
آیات زمان هجرت پیامبر به مدینه نازل شد .یهودیان
میان موسی ،عیسی و محمد و  ...فرق میگذاشتند و
دسته دسته شده بودند .برای جلوگیری از این تفرقه این
آیات نازل شد (طباطبایی :1374 ،ج.)440 ،2
در حاشیة دوم ،چهار کتیبة مربع شکل قرار دارد.
دربارة شکل مربع و ذکر ،نجمالدین رازی چنین گفته
است« :مربع نشستن در همة اوقات منهی است اال در
وقت ذکر گفتن که خواجه (ع) چون نماز بامداد بکردی
در مقام خویش مربع بذکر بنشستی تا آفتاب برآمدی»
(رازی .)151 :1312 ،همچنین تبدیل دایره به مربع،
یکی از دیرینهترین آرکیتایپهای اساطیری است و
اشاره به مانداال است (شایگان .)228 :1380،با توجه به
مرکزیت قرار گرفتن اهلل اکبر در این مربع ،میتوان این
کتیبهها را دروازههایی دانست در چهارجهت اصلی که
«راه ورود به اصل وجود که همان مرکز هست» را نشان
میدهند (شمسایی.)11 :1393 ،
کتیبة باالیی ذکر یونسیه است .این آیات دربارة
حضرت یونس است که بر اهل نینوا مبعوث شد .این آیه
خبر میدهد دعائی مقرون به اجابت است که در وی سه
چیز باشد ،یکی توحید ،دوم تنزیه ،دیگر اعتراف به گناه
خویش (میبدی :1371 ،ج .)309 :6آملی به این اشاره
دارد که این نجاتبخشی تنها مختص به یونس نیست؛
بلکه هر واماندهای اگر اهل تسبیح باشد و این ذکر را
بخواند خداوند او را نجات خواهد بخشید (جوادی آملی،
 :1391جلد هفتم .)304 :کتیبهای که در میانة قالی
قرار دارد قسمتی آز آیة  88سورة هود است .در آن به
داستان شعیب و دعوت مردم به دین اسالم میپردازد .و
حاصل این آیات این است که خدای تعالی کسی است
که اشیاء را از عدم بیافرید .او قادر متعال است که  هر
چیزی را در قبضه قدرت خود نگه داشته و نمیگذارد
اشیاء زایل گشته در پس پردة بطالن غایب گردند
(طباطبایی ،1374 ،جلد .)553 :10در حاشیة اصلی
عالوه بر کتیبهها ،دور تا دور حاشیه ،آیهالکرسی آمده
است .در  اول این آیة شریفه چند صفت از صفات خدای
سبحان ذکر شده است :اینکه معبودی جز او نیست ،او

حی و قیوم است ،هیچ عاملی از قبیل چرت و خواب با
قیومیت او را از کار نمیاندازد ،اینکه او
تسلط خودّ ،
مالک آنچه در آسمانها و زمین است میباشد ،کسی
بدون اذن او حق شفاعت در درگاه او ندارد (همان،
جلد .)507 :2مالصدرا در تفسیر این آیه نخستین شافع
را ،حقیقت محمدی و انسان کامل را سبب ایجاد جهان
میداند (صدرالدین شیرازی ،1366 ،ج.)12-11 :5
در حاشیة باریک درونی آیة «الیستکبرون عن
عبادته و یسبحونه و له یسجدون» نشان از آن دارد که
نفس میتواند متصف باشد  .1حالت عدم استکبار و .2
به حال تقدیس خدا  .3به حال سجده و کمال خشوع در
برابر او (طباطبایی ،1374 ،ج .)501 :8و خواجه عبداهلل
انصاری در اینجا به سه ذکر اشاره دارد یک ذکر با زبان،
دیگری زبان و دل ،و آخرین آن است که زبان خاموش و
دل در او مستغرق باشد (میبدی،1391 ،ج.)386 :1
در فرم محرابی شکل و لچکیهای محراب ،جمعاً 99
اسم از اسماء خداوند آورده شده است .رسول خدا (ص)
فرمود« :خدای تبارک و تعالی را نود و نه نام باشد که
عبارت است از صد نام مگر یکی هر که آنها را احصا کند
داخل بهشت شود» (صدوق .)338 :1394 ،شبستری
تنها راه شناخت حق را شناخت اسماءالحسنی میداند
(شبستری .)44 :1368 ،متن بصری در این قسمت طاق
یا محراب است ،واژة محراب معرب «مهرابه» فارسی
است ،که «آبه» به معنای پسوند مهر در زبانهای ایرانی
به معنی خانه ،بنا و گاهی پرستشگاه است (یونسی،
 .)433 :1343واژة مهراب در اصل مهرابههای آیین
مهری است که در زمان زرتشتیگری و مسیحیت با آن
خصمانه جنگیده شد تا بدانجا که آثار آن از روی زمین
محو گردید .اما مهرابهها در دل غارها و زیر زمین باقی
ماندند و امروز آثاری از آنها را در برخی از تصاویر و حتی
آیینهای خود میتوان دید (بلخاری.) 94 :1398 ،
با توجه به جهت محراب ،جهت خوانش در این
قسمت از پایین به باال صورت میگیرد .مربع پایین،
آراسته به نقشمایة گل نیلوفر و ب ُ ُترمه است .در ادیان
مختلف چون هندوئیزم ،بودیزم ،مذهب زرتشت ،مذاهب
بینالنهرین و ...خدایان خالق این عالم چون «برهما»،
«شیوا»« ،میترا»« ،آمون» و «نفرتوم» از دل نیلوفر سر
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برمیآورند« .پس نیلوفر آبی در این مذاهب ،گل ظهور و
تجلی و نمادی بینظیر از آیینهگونی اسرار طبیعت در
جان و ایمان انسان سنتگرای شرقی است» (همان:
 .)10نیلوفر از سویی با آب ،از سوی دیگر با خورشید در
رابطه است ،دربارة نیلوفر گویند که با آفتاب سر بیرون
میآورد و باز با آفتاب فرو میرود (رضی.)96 :1371 ،
این گل در عرفان نیز جایگاه ویژهای دارد چراکه
سربرآوردن نیلوفر از آب ،نماد شکفتن آن است از
آبهای آشفته و باز و بسته شدنش با نور ،نشانی است از
رابطة این گل با نور (بلخاری .)10 :1398 ،همچنین در
آیین میترائیسم ،نیلوفر نماد زندگی و آفرینش است
(نامور مطلق و همکاران« .)321 :1394 ،گوهر تن
زردشت به میانجی آب و گیاه به او  راه یافت .بدیهی
است که گیاهی که درخور نگهداری فر سوشیانس در
دریاچه باشد ،همان گل نیلوفر آبی خواهد بود» (مقدم،
 )45 :138۵در روایات زرتشتی نیلوفر آبی  گیاهی در
خور حفاظت از فر و تخمه زرتشت در دریاچة کیانسه
است (گویری .)83 :1375 ،همچنین در دورة صفویه
نقشمایة «نیلوفر آبی» با اندک تغییری بهنام «گل
شاهعباسی» بسیار معروف و فراگیر میشود (حشمتی
رضوی .)185-184 :1389 ،در اینجا علیرغم
پیچیدگیهای ابرها ،گسست و پیوست ،جذب و دفعی
که میان آنها وجود دارد ،ولیکن در یک نقطه یعنی گل
نیلوفر مرکزی به سکون و ثبات دست مییابند .رنگ
نیلوفر به رنگ سپید در کنار سپیدی ابرها ،تأکیدی است
بر نور .عالوه بر موارد فوق ،گل نیلوفر میتواند تمثیلی
باشد از آیة نور و درخت زیتونی که نه شرقی است و نه
غربی .و سید حیدر آملی ،درخت زیتون را به درخت
وجود مطلق تعبیر کرده است که از هر وجودی نور
میگیرد (آملی .)359-358 :1381 ،یا نشانی باشد از
فرة کیانی داده شده به سالک ،چرا همانطور که بیان
شد ،نیلوفر گیاهی است که نگهدارندة فرة ایزدی است.
لذا به دلیل اهمیت آن ،در نقطة کانونی و به رنگ سپید
دیده میشود.
در مرکز مربع باالیی ،زیر پیشانی محراب ،نام مقدس
«اهلل اکبر کبیرا» در زمینة سیاه قرار گرفته است .این
اسم میتواند اسم اعظم نیز باشد .و همانطور که مشاهده

شد تکثیر اسماء در مقام واحدیت بود نه احدیت .زیرا
«مقام احدیت ،مقام استهالک اسما و صفات است و در
این مقام صفات در مفهوم و مصداق عین هم و عین ذات
هستند» (همان .)75-74 :ولیکن با دستیابی به همه
صفات و گذر از آنها دیگر حجابی باقی نمیماند .با توجه
به متن بصری نیز در این مرحله سالک و خداوند باقی
میمانند و بدون حجابی ،مکالمة مقدس خداوند و انسان
مشاهده میگردد و این «چیزی است که صوفیان آنرا
معراج میخوانند» (زرینکوب.)111 :1383 ،

تحلیل آیکونولوژی
در این سطح از معنا آشنایی از اصول و عقاید ملی،
مذهبی و فلسفی الزم است .این سطح آشنایی با
گرایشهای اساسی ذهن بشر است و مفسر باید از تاریخ
سمبلها ،نشانهها آگاهی داشته باشد .این سطح از معنا
تألیفی بوده و به شکل شهودی حادث میشود
(پانوفسکی.)9-7 :1972 ،
بنابراین در این سطح آگاهی کلی از هنر ایرانی و
شرایط آن از لزوم پژوهش است .محمود خاتمی هنر
ایران را از آغاز هنری معنوی و دینی دانسته است و برای
آن سه دوره در نظر گرفته است که دورة سوم ،دورة
عرفان است و در هنر صفوی به اوج  میرسد (خاتمی،
 .)121 :1390عرفان در دورة صفویه دوشادوش مکاتب
فلسفی سهمی بنیادی داشت« .یک دورة طوالنی
آمادهسازی از زمان سهروردی و ابن عربی تا ظهور نوزائی
صفوی وجود داشت ،دورهای که نزدیک به چهار سده
طول کشید» (نصر )337 :1389 ،در دولت صفویه
بهعالوه در عین آنکه تشیع را رکن عمدة دولت خویش
ساختند تصوف را رکن دیگر آن تلقی کردند و در نهضت
انقالبی آنها بود که تصوف و تشیع به هم امتزاج یافت
(زرینکوب )226 :1379 ،و در دورة صفویه اندیشه
حکومت بر پایة زبان و منطق جدیدی مطرح و تفسیر
شد .این منطق به مرور برخاسته از شریعت ،با دریافتی
از مذهب شیعة دوازده امامی و آیین طریقت و تصوف
همراه شد (بهرامنژاد .)64 :1398 ،با آنکه صفویان از
«یک طریقت صوفیانه مبتنی بر مرید و مرادی به صورت
یک نظام مبتنی بر آموزههای شهریاری تبدیل شدند»
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(صفت گل )596 :1381 ،ولیکن ساختار سیاسی
صفویان با همة تکاپویی که داشت نتوانست از این
ساختار طریقتی خود فاصله بگیرد .ساختار صوفیانه
دولت صفوی و تأکید آن بر برپایی رسوم خانقاهی در
صورتهای جدید آن تا سالهای پایانی فرمانروایی
صفویان ادامه داشت .این شیوه از گزارشهای شاردن و
دیگران دربارة خلیفة الخلفا و رسم ذکر در توحیدخانه
سلطنتی آشکار میشود (رحیملو.)37 :1371 ،
با توجه به شرایط بیان شده در دورة صفویه ،و
اهمیت  عرفان و حکمت در آن دوره ،میتوان احتماالت
زیر را برای قرار گیری آیات متعدد در قالیچهای کوچک،
معکوس نوشتن اهلل اکبرا کبیرا ،همنشینی آنها در کنار
گل شاه عباسی و ابرک (بترمه) بیان کرد و حضور عناصر
فوق در قالیچه را سیر و سلوکی دانست برای رسیدن به  
فناء و پس از آن بقاء باهلل .از جمله مواردی که در دورة
صفویه ،مورد توجه قرار میگیرد رابطه خدا و انسان
است .مالصدرا برای این ارتباط چهار سفر در نظر
میگیرد :سفر اول :من الخلق الی الحق ،سفر دوم :بالحق
فیالحق ،سفر سوم :من الحق الیالخلق ،سفر چهارم:
سفر فیالخلق بالحق .همچنین او در این ارتباط به دو
قوس نزول و صعود معتقد است .و نهایت قوس صعود را
در انسان کامل مییابد (صدرالدین شیرازی:1981،
.)180
در عرفان مبحث ارتباط خداوند با انسان و سفر به
سمت او ،به زیباترین شکل در مثنوی و گلشنراز بیان
شده است .شاردن در سفرنامهاش ،به گلشنراز به عنوان
کتاب مقدس صوفیه ،و مثنوی به عنوان الهیات تصوف
در دورة صفویه اشاره میکند (شاردن،1338 ،ج:5
 .)296شمسالدین الهیجی 25که در اوایل عهد صفوی
در نشر و ترویج تصوف اهتمام داشت (زرینکوب:1379 ،
 )184و مفاتیح االعجاز (شرح گلشنراز) را در باب
معرفت انسان کامل به رشته تحریر در آورده ،در بیان
این سیر آورده است:
بــه عکــس ســیر اول در منــازل
رود تــا گــردد او انســان کامــل
(الهیجی)206: 1371
و این رسیدن را در جذبه و فیض خداوند میداند:

و گــر نــوری رســد از عالــم جــان
ز فیــض جذبــه یــا از عکــس برهــان
(همان)215:
و از این فراتر میرود و به خاصیت آینگی اشاره دارد،
یعنی از «وجهی حق ،انسان العین است و از وجهی
انسان ،انسان العین است» چنانکه حق در انسان ظاهر
گشته و دیدة وی شده و به دیدة خود ،خود را مشاهده
مینماید« .به حقیقت ،آینه و مجالی حق ،حقیقت
انسانی است که جامع جمیع مراتب جسمانی و روحانی
است» (همان .)97:و در این رابطه میآورد:
عــدم ،آینــه ،عالــم عکــس انســان
چــو چشــم عکــس در وی شــخص پنهــان
(همان 95 :و)96
موالنا نیز در این ارتباط ،خداوند را آغازگر برقراری
این رابطه نسبت به انسان میداند .در واقع خداوند است
که با انسان سخن میگوید و سپس بندگان به سوی او
جذب میشوند (غزازنی  .)120-119 :1396 ،
گفــت لبیکــم نمیآیــد جــواب
زآن همــی ترســم کــه باشــم رد بــاب
...
حیلههــا و چــاره جوییهــای تــو
جــذب مــا بــود و گشــاد ایــن پــای تــو
(مولوی ،1377 ،د)194 :3
رابطة خدا و انسان در این کتب ،یک رابطة تعاملی و
دو سویه است .و فقط انسان نیست که با خداوند سخن
میگوید و به سمت او میرود .به عبارت دیگر ،خداوند
در ابتدای قوس نزول در عرصة خیال ظهور میکند تا
انسان در انتهای قوس صعود در ساحت تخیل ظاهر
شود .و این توانایی نهایت استعال و استکمال موجودیت
بشری است .و اینجاست که خاصیت آینگی انسان هویدا
میشود (عوضپور .)325 :1392 ،بنابراین ،در این قالیچه
سالک برای رسیدن به مرحله آیینهگی باید از اسماء
بگذرد .در صورتی که نفس انسان که مستعد آیینهگی
است تربیت یابد و به کمال برسد این جمله صفات را در
خود مشاهده میکند (رازی.)2 ،1312 ،
از آن دانســتهای تــو جملــه اســماء
کــه هســتی صــورت عکــس مســما
(الهیجی.)181 :1371 ،
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و شبستری نیز عبور از صفات را الزمه دیدار ذات
حق میداند.
صفاتــش را ببیــن امــروز اینجــا
کــه تــا ذاتــش توانــی دیــد فــردا
(همان)305 :
لذا سالک پس از آنکه همه اسماء را در خود مشاهده
کرد ،به دیدار حق نائل میشود و خود را در حق و حق
را در خود میبیند .در کتیبه در متنی سیاه رنگ «اهلل
اکبر کبیرا» به سمت پایین در حرکت است .گویی
خداوند را در ابتدای قوس نزول نشان میدهد و جهت
دیگر که جهت ابرک است جهتی رو به باال ،انسان یا
سالک در انتهای قوس صعود ظاهر میگردد .و این
نهایت کمال است که در عرفان به آن خاصیت آینگی
گویند .نماز باعث شده نمازگزار از یک سو از خود به
سمت خدا خارج شود ،و همزمان با آن  خدا به سمت
نمازگزار یا خود نیز میل میکند .و در اینجا نمازگزار از
مرتبه فناء فی اهلل به مقام بقاء باهلل میرسد .و از خود
فانی و در حق باقی میگردد.
وارونهنگاری درست در باالترین نقطه محراب صورت
گرفته و از باال حرکتی به سمت پایین مشاهده میگردد.
دقیقاً از نقطه باالی سر ،کتیبه از باال به سمت پایین میل
میکند .و اگر این وارونهنگاری در پایین رخ داده بود ،این
استدالل ضعیف دانسته میشد .چرا که وحی از باال است
و اینجا نیز در باالترین نقطة محراب این وارونهگی رخ
داده است .لذا به شکل نمادین این عروج را نشان
میدهد .و نقشمایه موجود در قالیچه بیش از آنکه تحت
تأثیر اندیشههای حکیمانه باشد ،نمودی از اندیشههای
عارفانه است.
احتمال دیگر را در سماع و در نهایت فناء سالک
میتوان دید .نمازگزار که در اینجا میتوان او را سالک
نیز در نظر گرفت ،با توجه به حاشیة نخست ،مرحلة اول
سلوک را با راهنما آغاز میکند (مصطفوی،)12 :1362 ،
میتواند این مرحله همان علمالیقین باشد .آملی آن را
مرحلهای میداند که با برهان یعنی شریعت آمده از
سوی نبی ،آغاز میگردد .این حاشیه به رنگ سرخ است
و از دید نجم دایه ،عارف قرن ،7سرخ رنگ عرفان و
حکمت است است (رازی )169 :1312 ،گویی این

آستانهای است که دنیای مادی را از دنیای مثالی جدا
میکند .و مقصد دوم ،آغاز راست دیدن و درست عمل
کردن است .در این مرتبه ،حقیقتی برای سالک آشکار
میگردد و آن ،حقیقت محمدیه است که در آیتالکرسی
متجلی شده است؛ البته این آغاز مرحلة عینالیقین
است ،پس برای مشاهدة حقایق و عیان شدن آن (کربن،
  )60 :1382در مرحلة سوم ،با توجه به کتیبههای کوفی
موجود در قالی ،توبه و توسل به درگاه باریتعالی میکند.
مقصد چهارم ،آغاز به تفکر و تدبر در آیات الهی است .در
این مرحله  سالک از نفس و هوی گذر کرده و پرتو انوار
ملکوت بر وی ظاهر میگردد .به سمت ذکر به طور
مداوم میل پیدا میکند .این ذکر که در پسزمینه سبز
قرار دارد که از نظر نجمالدین رازی عالمت اطمینان
است (رازی .)169 :1312 ،که با ذکر دائم است که نفس
اماره به مطمئنه تبدیل میشود .مرحلة پنجم و ششم،
پیوستگی متن کالمی درون فرم محرابی شکل و لچکی
اطراف آن ،با یک ریتم موسیقیایی همراه است .امروزه به
آن تواشیح میگویند .و به نظر میرسد ،با شرایط پیش
آمده برای سالک مطابقت میکند .سالک پس از طی
کردن مراحل گوناگون ،توبه ،توسل و استماع قرآن،
اینک به عین الیقین صفات حق را مشاهده میکند .پس
در این مرحله ،آگاه به همه اسماء میگردد و با این ریتم
موسیقیایی ،به سماع در میآید .و این آخرین مرحلة
عینالیقین است .در مرحلة هفتم ،پس از طی مراحل
مختلف شخص به واالترین مرحله که سیر حاالت و
کماالت شخصی است میرسد .در کتیبه نام اهلل اکبر به
صورت وارونه قرار گرفته است .و به نظر میرسد این
کتیبه رو به سماع و هم جهت اسماء است .برای نوشتن
اسم اعظم خداوند از چپ به راست مجبور به وارونه
نوشتن کتیبه بوده است .و بهنظر خطایی در طراحی
نمیرسد و شاید فناء سالک را میتوان مشاهده کرد .که
اهمیتی ندارد نام خداوند به کدام سو باشد چرا که در او
به فناء رسیده است .و قرار گیری متن کالمی در زمینه
سیاه تأییدی است بر تأثیرپذیری آن از عرفان .نجمالدین
رازی در کتاب مرصادالعباد  هفتمین نور را نور سیاه
میداند و «او عالمت هیمان است و نور ذات است»
(رازی )169 :1312 ،و چون سالک «راه اله به سیر الی
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اهلل ،از مراتب انوار تجلیات اسماء و صفا عبور نمود و
مستعد قبول تجلی ذاتی گشت ،آن نور تجلی به رنگ
سیاه متجلی میگردد و از غایت نزدیکی که سالک را
بحسب معنی حاصل شده ،دیده بصیرت تاریک میشود»
(الهیجی.)83 :1371 ،
ســیاهی گــر بدانــی نــور ذات اســت
بتاریکــی درون نــور حیــات اســت
(همان)84 :
نقش زمینه نیز شاهدی بر مرحلة حقالیقین است.
زمینه سر تا سر پوشیده از گلهای شاهعباسی است که
در وسط قالی به سماع درآمدهاند و فرم ابرکها نیز
درهمین راستا میتواند بیانگر حلقة درویشان باشد که
یکی به اوج رسیده و از دیگران جدا شده است .رنگ
گلها و تنوع رنگی گلهای عباسی نیز مصداق دیگری
بر این ماجرا است .همچنین به دلیل در مرکز قرار
گرفتن گل نیلوفر و رنگ سپید آن ،میتواند به جایگاه
ویژة این گل در عرفان و ارتباط آن با نور اشاره داشته که
سالکان به دور آن حلقه زده ،به سماع مشغولند و پس از
عبور از این مرحله در باال به عروج کامل میرسند  .
ازجمله آثاری که بهزاد در مکتب تیموری به تصویر
کشید ،سماع دارویش است .او عالقة بسیاری به
موضوعات عارفانه داشت (آژند .)437 :1387 ،در این
نگاره  4درویش در میانة نگاره به سماع مشغولاند .این
 4درویش میتواند از نظر ترکیببندی همانندی زیادی
با چهار ابرک داشته باشد .و لذا با توجه به آنکه بهزاد در
آغاز دورة صفویه سرپرستی کارگاه قالیبافی را داشته
است (مجابی .)21 :1381 ،ممکن است این قالیچه
توسط بهزاد یا شاگردانش ،که تحت تأثیر اندیشههای او
بودند به تصویر کشیده شده باشد چراکه  قالیهای این
دورة تحت تأثیر عناصر رایج در کتابآرایی دورة تیموری
هستند (اشپوهلر.)382 :1389 ،
در مربع پایین گل نیلوفردر مرکز قرار گرفته است.
گل نیلوفر ،نگهدارندة فره ایزدی بود و شاه عباس به
دلیل اهمیت این گل ،نام خود را بر وی نهاد .لذا میتوان
وجود یک مرکز با گل نیلوفر در کنار مرکز دیگر با نام
مقدس«اهلل اکبرا ً کبیرا» ،این احتمال را نیز در نظر
گرفت ،قالی مذکور برای شخصی بافته شده است که به

نظر از فرة کیانی پیشااسالمی و نور الهی اسالمی
برخوردار است .و سهروردی در رسالة پرتونامه میآورد
«هر انسانی حکمت بداند و بر نیایش و تقدیس نوراالنوار
مداومت کند او را خره کیانی بدهند و فر نورانی بخشند.
و رئیس طبیعی عالم شود» (سهروردی .)81 :1373،لذا
این دو فره با توجه به حکت خسروانی بی ارتباط با
یکدیگر نیز نیستند .ولیکن به دلیل جایگاه کتیبة اهلل
اکبر در باالترین نقطة محراب ،نشان از اهمیت و جایگاه
اندیشة اسالمی نسبت به اندیشة پیشااسالمی است.
همچنین گمان بر آن است با توجه به مطالب
گفتهشده ،نمازگزار در اینجا به معراج دست یافته ،و با
توجه به آنکه پیامبر در معراج از درخت سدرهالمنتهی
عبور کرد و به عروج کامل رسید گل نیلوفر ،نیز میتواند،
جانشین درخت سدره المنتهی باشد که پیامبر در هنگام
معراج مشاهده کرد .یا آنکه تمثیلی باشد از آیة نور و
درخت زیتون .حال تمثیلی باشد از آیة نور یا سدره
المنتهی در معراج ،جانشینی این درخت که ریشهای
ایرانی-اسطورهای دارد و با عرفان و نور نیز رابطهای
بسیار نزدیک ،بهجای درخت اسالمی ،میتواند نشان از
آمیختگی هنر ایرانی و اسالمی به شکل آگاهانه یا
غیرآگاهانه داشته باشد.

نتیجهگیری
با توجه به نقوش و کتیبههای به کار رفته در قالیچه،
تفکرات عرفانی که در اوایل دورة صفویه فضای قالب
جامعه را به خود اختصاص داده بود ،بسیار چشمگیر
است .ازجمله اندیشههای عرفانی حاکم در این دوره که
در این قالیچه نمود یافته:
اندیشههای عرفانی مکتوب در کتاب گلشنراز با
شرح کتاب مفاتیحاالعجاز الهیجی
ـ اندیشههای عرفانی موالنا
اندیشههای عارفانه بهزاد ،که در اوایل دورة صفویه
سرپرست کارگاه قالیبافی نیز بوده است .همچنین
رنگهای به کار گرفته در قالی ،به نظر متأثر از
اندیشههای عرفانی نجمالدین رازی بافته شده است.
لذا ازدحام آیات قرآنی در دستبافتهای کوچک و
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وارونه بافتن متن کالمی «اهلل اکبرا ً کبیرا» در آن و
همنشینی آن با نقشمایههای گیاهی چون گل شاه
عباسی ،را میتوان اینگونه تبیین کرد:
نمازگزار را سالکی دانست که با نماز خود به مرحلة
آینگی میرسد .نمازگزار از حجابهای متعدد عبور کرده
و مراحل را گذرانده تا به مقصد اصلی جایی که دیگر
حجابی برای دیدن وجود ندارد ،میرسد .جایی که
مکالمة مقدسی میان انسان و خدا روی میدهد .خداوند
در ساحت خیال در ابتدای قوس نزول و نمازگزار در
ابتدای قوس صعود؛ این عروج در مرکز قالی در قالب
تعامل متن بصری ،بترمه و گل شاه عباسی و متن
کالمی ،کتیبة وارونه «اهلل اکبرا ً کبیرا» به نمایش در
آمده است .و با گفتمان رایج در آن دوره نیز همخوانی
دارد .در دولت صفویه به عالوه در عین آنکه تشیع را
رکن عمدة دولت خویش قراردادند تصوف را رکن دیگر
آن تلقی کردند .همچنین به نظر میرسد نمازگزار با نماز
خود و طی مراحل سلوک در مراحل آخر ،با توجه به
صوتی که در اسما ِء به کار رفته در قالیچه وجود دارد در
ذهن به سماع درمیآید ،و در محراب که در این قالی
انعکاس معبد و باالتر از آن ،نشانهای است از یک مکان
طاق محراب به
اساطیری خود را فراموش کرده و در زی ِر ِ
فناء فیاهلل میرسد  .و برای او که در خداوند به فناء
رسیده جهت نام اهلل فرقی ندارد .نمازگزار در نمازی که
واسطه عروج او گشته ،ابتدا به گل نیلوفر که بیارتباط با
درخت مشاهده شده در معراج و نور نزد عرفا نیست
رسیده و سپس از آن نیز عبور میکند .تا به عروج کامل
دست یابد و جانشینی نیلوفر به جای سدره المنتهی ،در
این عروج ،میتواند بیانگر نوعی خودآگاهی ملی -دینی
باشد .این خودآگاهی که در این دوره در جامعة صفوی
در حال شکل گرفتن است ،در قالیچهها نیز نمود پیدا
میکند.
همچنین وجود دو مرکز در محراب ،یکی به مرکزیت
«اهلل اکبرا ً کبیرا» و دیگر گل نیلوفر ،نشان از جایگاه
واالی نمازگزار یا کسی که قالی زربفت برای او بافته شده
است ،دارد .چرا که فقط انسان به کمال رسیده
میتوانست از فرة کیانی برخوردار گردد .و در اینجا به
نظر میرسد نمازگزار پس از عبور از مراحل مختلف به

هر دو فرة کیانی و اسالمی دست یافته است .بنابراین
گمان بر آن است شخصی که دارای این دو فره است،
یکی از پادشاهان دورة صفویه باشد .چراکه در دورة
صفویه به خصوص در اوایل آن پادشاه هم نقش صوفیانه  
داشت و هم در جایگاه شاه ایران و شهریار بود .لذا با
استداللهای موجود ،این احتمال نیز بعید به نظر
نمیرسد  .بنابراین با توصیف ،تحلیل و تفسیر قالیچه،
میتوان به مجموعة به هم پیوستهای از معانی دست
یافت که بازگوکنندة آن است که قالیچه بهصورت
آگاهانه یا ناآگاهانه ،تحت تأثیر اندیشههای عرفان و
اشراق در دورة صفویه شکل گرفته است.

پینوشت

 .۱خشکنابی ،رضا ( ،)1378ادب و عرفان در قالی ایران ،تهران:
انتشارات سروش ،ص26؛ شایستهفر ،مهناز ( ،)1384کاربرد
مفاهیم مذهبی در خطنگارههای قالیهای صفوی ،نشریة
مطالعات هنر اسالمی ،سال دوم ش ،3صص38-25؛
تنهایی ،انیس و خزایی ،رضوان ( ،)1388انعکاس مفاهیم
نماز در قالیچههای محرابی صفویه و قاجاریه ،دوفصلنامة
علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی ،ش ،۱۱پاییز-
زمستان .صص .23-7شاهپروری ،محمدرضا   و دیگران
( ،)1396جایگاه نمادین رنگ در قالیهای محرابی صفوی،
نشریة علمی ترویجی مطالعات در دنیای رنگ ،ج ،7ش،1
.56-47
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 ekphrasis .5این عبارت که از دو جزء  ekبه معنی
لغوی«بیرون» و  Phrasisبه معنی لغوی «سخن گفتن»
تشکیل شده است ریشه در فعلی دارد که از طریق آن
یونانیان اثار هنرهای بصری خود را موضوع اشعار خود قرار
میدادند و بدین طریق به توصیف یا تصویر کردن آنها
میپرداختند.
6. Cesare Ripa
7. Ervin Panofsky
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9.Phenomenal Meaning
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10. Factual meaning
11. Practical experience
12. Expressional meaning
13. Empathy
 .14پیامبر به آنچه خدا بر او نازل کرد ایمان آورد و مؤمنان نیز
همه به خدا و فرشتگان خدا و کتب پیغمبران خدا ایمان
آوردند و (گفتند) ما میان هیچیک از پیغمبران خدا فرق
نمیگذاریم ،و همه یک زبان و یک دل و در قول و عمل
اظهار کردند که ما فرمان خدا شنیده و اطاعت کردیم،
پروردگارا آمرزش از تو میخواهیم که بازگشت همه به
سوی توست .خدا هیچکس را تکلیف نکند مگر به قدر
توانایی او( .و روز جزا) نیکیهای هر شخص به سود خود او
و بدیهایش نیز به زیان خود اوست /بار پروردگارا تکلیف
گران و طاقت فرسا چنانکه بر گذشتگان نهادی بر ما نگذار.
پروردگارا ،بار تکلیفی فوق طاعت را بر دوش منه و بیامرز و
ببخش گناه ما را و بر ما رحمت فرما تنها سلطان ما و یار و
یاور ما تویی ،ما را بر (مغلوب کردن) گروه کافران یاری فرما
(طباطبایی ،1374 ،ج)679-678 :2
 .15در سبکشناسی قالی ایران ،حاشیه وسیلهای مناسب برای
محدود ساختن و جلوهدادن به زمینة قالی است .تعداد آن،
حتی باریک و پهن بودنش محدودیتی ندارد ،اما معموالً در
صورت تعدد ،حاشیه میانی پهنتر انتخاب میشود.که به
حاشیة مادر یا اصلی شناخته میشود و و در میان دو
حاشیة باریکتر از خود قرار میگیرد (دانشگر.)195 :1376 ،
 .16خدایی جز تو نیست ،تسبیح تو گویم که من از ستمگران
بودم (طباطبایی ،1374 ،ج)427 ،14
« .17و توفیق من جز به یاری خدا نیست .به او توکل کردهام و
به سوی او باز میگردم» (همان ،جلد)540 :10
 .18خداوند یکتا است که معبودی به جز او نیست خدایی است
زنده و پاینده ،چرت نمیزند تا چه رسد به خواب ،هرچه در
آسمانها و زمین است از آن اوست آنکه به نزد او بدون
اجازهاش شفاعت کند کیست؟ آنچه پیش رو و پشت
سرشان هست میداند و به چیزی از دانش وی جز به اجازه
خود او احاطه ندارد قلمرو او آسمانها و زمین را فراگرفت
و نگهداشتن آنها بر او سنگینی نمیکند ،که او واال و بزرگ
است» (همان ،ج.)505 ،2
 .19و چون قرآن خوانده شد بدان گوش دارید و خاموش باشید
شاید رحمتمان کند /پروردگار خویش را به زاری و بیم در
ضمیر خود و به آواز غیر بلند بامداد و پسینها (شام) یاد کن
و از غافالن مباش /زیرا کسانیکه نزد پروردگار تواند از
بندگی وی سرپیچی نکنند و تسبیح او گویند و سجدة وی
کنند» (همان ،ج.)496 ،8

 .20هیچ معبودی جز او نیست ملک و منزه است ،سالم و ایمنی
دهنده است مسلط و مقتدر است جبار و متکبر است.
آفریننده آورنده و صورتگر است (همان ،جلد /19حشر،
)373
 .21به بخش مثلثی شکل و اغلب مزین ،که دو طرف راست و
چپ باالی تاق و چهارچوب مستطیلی متن قرار میگیرند
(ُ )Spandralگفته میشود( .حاجیزاده و دیگران:1395 ،
  .)56
ُ
« .۲۲نگارگران ایران از قلم ابر نقشمایههای بُتُرمه یا کتُرمه را
برای تذهیب حواشی نسخهها پدید آوردند و آنرا طوری به
نقشمایة اسلیمی نزدیک کردند که بعضی از هنرپژوهان را
این تصور پیش آمد که این هم نوعی از اسلیمی است،
منتهی به شکل نار درآمده است» (آژند)159 : 1393 ،
23. secondary or conventional meaning
24. Iconographic Analysis
 .25یکی از اعضای معروف این طریقت ،شیخ شمسالدین
محمد الهیجی ،نویسنده شرح معروف گلشنراز در عین
حال که صوفی نامآوری بود ،کام ً
ال به مذهب شیعه تعلق
داشت( .نصر)336 :1389 ،

کتابنامه
آژند ،یعقوب ،)1387( .مکتب نگارگری هرات،
تهران :فرهنگستان هنر.
آژند ،یعقوب ،)1393( .هفت اصل تزیینی هنر ایران،
تهران :انتشارات پیکره.
آملی ،سید حیدر ،)1381( .جلوة دلدار ،ترجمة
جامعاالسرار و منبعاالنوار ،ترجمة سید یوسف ابراهیمیان
آملی ،تهران :رسانش.
اشپوهلر ،ف.)1389( .تاریخ ایران دورة صفویان (از
مجموعه تاریخ کمبریج) ،ترجمة یعقوب آژند ،تهران:
چاپ گلشن.
بابویه(صدوق) ،محمد بن علی ،)1394( .ترجمة
توحید صدوق ،اصفهان :مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه.
بلخاری قهی ،حسن ( ،)1398اسرار مکنون یک گل
(تأملی در مبانی حکمی نیلوفر مقدس در آیین هنر
شرق) ،تهران :چ ،۳فرهنگستان هنر.
بهرامنژاد ،محسن ،)1398( .مقدمهای بر شناخت
مبانی و زیرساختهای هویت سیاسی -ملی دولت
صفوی ،تهران :پژوهشکدة تاریخ اسالم.
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تختی ،مهال ،سامانیان ،صمد و افهمی ،رضا،)1388( .
«بررسی و تحلیل هندسی فرشهای محرابی دورة
صفویه» ،فصلنامة علمیپژوهشی گلجام ،ش ،4صص
.140-125
پوپ ،آرتور اپهام )1387( .سیری در هنر ایران (از
دوران پیش از تاریخ تا امروز) ،ج ،15زیر نظر سیروس
پرهام ،تهران :چاپ شیرین.
جوادی آملی ،عبداهلل ،)1391( .سیرة پیامبران در
قرآن ،ج ،۷قم :اسراء ،چ.۷
حاجیزاده ،محمد و دیگران« ،)1395( .مطالعه
تطبیقی طرح و نقش در فرشهای محرابی دورة صفویه
و قاجار» ،نشریه خراسان بزرگ ،س ،۷ش .25صص-51
.72
حشمتی رضوی ،فضالهلل ،)1389( .تاریخ فرش،
تهران :سمت.
حصوری ،علی ،)1389( .مبانی طراحی سنتی در
ایران ،چ ،۳تهران :نشر چشمه.
خاتمی ،محمود ،)1390( .پیشدرآمد فلسفهای بر
هنر ایرانی ،تهران :مؤسسة تألیف ترجمه و نشر آثار
هنری متن.
دانشگر ،احمد ،)1376( .فرهنگ جامع فرش یادوارة
دانشنامه ایران ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات یادواره
اسدی.
رازی ،نجمالدین(شیخ اجل ابوبکر عبداهلل بن محمد
شاهوار االسدی) ،)1312( ،مرصادالعبادمنالمبدأ الی
المعاد ،به سعی و اهتمام حسین حسینی نعمتاللهی
ملقب به شمسالعرفا ،مطبعه مجلس.
رحیملو ،یوسف ،)1371( .القاب و مواجب سالطین
صفویه ،مشهد :دانشگاه فردوسی.
رضی ،هاشم ،)1371( .آیین مهر ،تهران :نشر بهجت.
زرین کوب ،عبدالحسین ،)1379( .جستجو در
تصوف ایران ،تهران :نشر امیرکبیر.
ــــــــــ  ،)1383( .تصوف ایرانی در منظر تاریخی
آن ،ترجمة مجدالدین کیوانی ،تهران :سخن
شاردن ،ژان ،)1338( .سیاحتنامه ،ج 5و  6ترجمة،
محمد عباسی ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
شایگان ،داریوش ،)1380( .بتهای ذهنی و خاطره

ازلی ،تهران :چ ،۴مؤسسة انتشارات امیرکبیر.
شبستری ،محمود ،)1368( .گلشنراز ،به اهتمام
صمد موحد ،تهران :نشر طهوری.
شمسایی ،الهام« ،)1393( .نگاهی نمادشناسانه و
اسطوره محور به حضور گنگدژ در نقشمایههای فرش
ایرانی» ،دو فصلنامة گلجام ،ش  ،26صص.14-5
صدرالدین شیرازی ،محمدبن ابراهیم،)1366( .
تفسیر قرآن کریم ،ج  ،6به تصحیح محمد خواجوی ،قم:
انتشارات بیدار.
ــــــــــ ( ،)1981الشواهد الربوبیه ،تصحیح سید
جالاللدین آشتیانی ،مشهد ،المرکز الجامعی للنشر ،چ .۲
صفت گل ،منصور ،)1381( .ساختار و نهاد اندیشه
دینی در ایران عصر صفوی ،تهران :خدمات فرهنگی رسا.
طباطبایی ،محمدحسین ،)1374( .تفسیرالمیزان،
ترجمة محمدباقر موسوی همدانی ،ج ،20قم :انتشارات
اسالمی.
عوضپور ،بهروز ،)1392( .درآمدی بر نظریههای
هنر ،تبریز :نشر موغام.
غزازنی ،الهام« ،)1396( .رابطة بین انسان و خدا از
نگاه موالنا» ،دوفصلنامة دین پژوهی ،س ،۳ش،6
صص.132-111
کربن ،هانری ،)1382( .آیین جوانمردی ،ترجمة
احسان نراقی ،تهران :سخن.
گویری ،سوزان ،)1375( .آناهیتا در اساطیر ایرانی،
تهران :جمالالحق.
الهیجی ،شمسالدین محمد ،)1371( .مفاتیحاالعجاز
شرح گلشنراز ،مقدمه و تصحیح :محمدرضا برزگر
خالقی و عفت کرباسی ،تهران :زوار.
مجابی ،علی ،)1381( .مقدمهای بر تاریخ فرش
دستباف ایران ،تهران :مؤسسة فرهنگی و هنری شقایق
روستا.
مختاریان ،بهار« ،)1390( .اهمیت آیکونوگرافی و
آیکونولوژی در دین پژوهی (آیکونولوژی یونس و
ماهی)» .نقدنامة هنر ،)1(1 ،صص .123-109
مصطفوی ،حسین ،)1362( .رسالة لقاءاهلل ،تهران:
مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
مقدم ،محمد ،)1385( .جستار درباره مهر و ناهید،
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محمد مقدم ،چ ،۲تهران  :انتشارات هیرمند.
مولوی ،جالاللدین محمد ،)1377( .مثنوی معنوی،
تصحیح نیکلسون ،چ ،۲تهران :امیرکبیر.
میبدی ،رشیدالدین ،)1371( .کشف االسرار و
عدهاالبرار ،ج ،۶تهران :امیرکبیر ،چ.۵
میبدی ،احمد ،)1391( .خالصة تفسیر ادبی و
عرفانی قرآن مجید به فارسی از کشف االسرار ده جلدی
اثر خواجه عبداهلل انصاری ،نگارش حبیباهلل آموزگار،
چاپ هجدهم ،تهران :انتشارات اقبال.
نامورمطلق ،بهمن( .زمستان « ،)1390پیشینهشناسی
تحلیلی آیکونوگرافی از سزار ریپا تا امیل مال» ،نقدنامه
هنر )1(1 ،صص.81-65
ــــــــــ « ،)1384( .ضحاک در زندان طبیعت
(بررسی نشانهشناختی غار -زندان در ادبیات و
نگارگری)» ،کتاب ماه هنر ،ش 83و  ،84صص.24-16
نامور مطلق ،بهمن؛ کنگرانی ،منیژه،)1394( .
فرهنگ مصور نمادهای ایرانی ،تهران :نشر شهر.
نصر ،سید حسین ،)1389( .تاریخ ایران دوره
صفویان(از مجموعه تاریخ کمبریج) ،ترجمة یعقوب آژند،
تهران :چاپ گلشن.
نصری ،امیر ،)1397( .تصویر و کلمه :رویکردهایی به
شمایلشناسی ،تهران :نشر چشمه.
یونسی ،میرودود« ،)1343( .مهر و محراب» ،دوره
 ،16ش ،72پاییز و زمستان  ،1343دو فصلنامة علمی و
پژوهشی زبان و ادب فارسی ،نشریة سابق دانشکده
ادبیات دانشگاه تبریز ،ص.450-423
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