کتیــبة قالیها به مثابة یک مــتن
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کریم میرزایی

دانشجوی دوره دکتری رشته تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی ،دانشگاه شاهد
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چکیده

متنی که در آن واقع شده قابلیت خوانشهای گوناگونی

قالی ایران دارای عناصر مختلف تزئینی است که یکی از

را بهدس��ت تحلیلگران مختل��ف دارد .این قالیها هم از

ای��ن عناصر را کتیبههایی برگرفته از خطوط کوفی ،ثلث

منظر همنش��ینی با عناصر دیگر و هم از منظر جانشینی

و نستعلیق ش��کل میدهد .کتیبهها به چند نوع مختلف

قابل تحلیل و خوانش هس��تند .بنابراین کتیبه نه بهعنوان

قابل تقسیم هس��تند .نوعی از آنها نوشتاری هستند که

یک نوشتار بلکه بهعنوان یک متن در داخل متن بزرگت ِر

آیات ،اش��عار و شناس��نامه قالی را در خود درج کردهاند

c
r

دیگر ،یعنی قالی ،و همچنین در داخل یک انضمام کلی

و ن��وع دیگر تزئینیِ صرف و عاری از هرگونه نوش��تار

چون مس��جد و منزل که در آن واقع میش��ود ،میتواند

که با فرم و ش��کل خود ،کتیبه را تداعی میکنند .تبدیل

خوانشهای متفاوت داش��ته باشد .الزم به ذکر است که

نوشتار به عنصر تزئینی خالقیتی است که هنرمندان ایرانی

این مقاله بر پایه تحقیق کتابخانهای شکل گرفته است.

A

به بهترین نحو بدان دس��ت یافتند ،همانطور که هندسه
خشک و بیروح را با روند گرهسازی به هنری زیبا مبدل

واژههای کلیدی :کتیبه ،مت��ن ،قالی ،خوانش ،تزئین،

کردن��د .کتیبه بهعنوان یک عنصر تصویری و نس��بت به

نوشتار.
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مقدمه

باش��د و چه نقش و نگار دیگر ،به دلیل این که فضای

کتیبه از آن جمله واژههایی است که در بیشتر هنرهای

موجود کتیب��ه را تداعی میکند ،تحلیلگر بهعنوان یک

ایرانی بهکار رفته اس��ت .کتیبه همانطور که از معنای

کتیبه با آن مواجه میشود.

آن مستفاد میش��ود به فضایی گفته میشود که در آن
نوش��تهای به نگارش درآمده باشد .نوشتههای موجود

متن

در داخ��ل این فضای کتیبهای عموم ًا با آیات ،اس��ماء

«متن» که در زبان انگلیس��ی واژه ” “Textمعنی میدهد

و ادعیه تزئین میش��ود .بنابرای��ن چنین کتیبههایی در

در زیرش��اخه خود معنای باف��ت را نیز به همراه دارد.

مقوله هنرهای قدس��ی جای میگیرند .چرا که کتیبهها

این واژه در زبان التین ” “Textumبه معنای تار و پود

بالواس��طه برای تقرب و تذکر ب��ر درگاه باری تعالی

بافته ،بهکار میرفته است .در زبان یونانی نیز ”“Tekto

ترسیم شده اس��ت .کتیبههایی که در تزئینات مساجد

ب��ه معنای بافته و متن بوده اس��ت (ضیم��ران،1382 ،

و نیایشگاهها استفاده شدهاند ،در عین تزئینی بودنشان

.)177
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یادآور اسماءاهلل نیز هستند« .افریزهای کتیبهنویسی[]1

در واقع هر بافتهای به تنهایی گس��ترهای را ش��کل

در حاش��یة سراسر باالی دیوارهای درونی (زیر قرنیز)

میدهد که متون دیگر در چارچوب آن خلق میشوند.

مصلی یا نمازگاه ،و یا دور محراب ،هم به جهت معنی

این متون متش��کل از نشانههایی هس��تند که خود این

و هم به لحاظ وزن و شکل مذهبی)(hieratiqueشان،

نش��انهها به تنهای��ی در کار تولید ی��ک متن نقش ایفا
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برای مؤمن یادآور شط باشکوه و قدرتمند کالم قرآنی

میکنند که در کنشهای ارتباطی واقعی نش��انه وجود

است» (بورکهارت.)101 ،1369 ،

خارجی ندارد و هرچه هس��ت فقط و فقط متن است.

r
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اما کتیبه کارکردهای دیگری نیز دارد .کتیبه محلی

نش��انه فقط به مثاب��ة ابزاری مطالعاتی پ��س از متن و

اس��ت که شناس��نامه اثر در آن به نمای��ش درمیآید و

در جریان تحلیل متنی بهکار میآید (سجودی،1382 ،

عموم ًا در پیش��انی بناها ،کتابه��ا و قالیها به نمایش

 .)153اگر ما نشانهها را دالی که فقط به مدلول خاصی

درمیآید .ن��وع دیگری از کتیبهها هس��تند که به هیچ

اش��اره میکنند در نظر نگیریم و برخورد فرهنگ لغتی

عنوان نوش��تهای در آنها دیده نمیشود ،بلکه شکل و

با نشانه نداشته باشیم در آن صورت ،در تفسیر و تولید

قالب کتیبه حفظ گردیده و داخل آن با نقش و نگارهای

هر نشانهای نسبت به موقعیت و حالت و بافتی که در

مختلف تزئین میش��ود .الزم به یادآوری است که در

آن قرار گرفته اس��ت به الیهه��ای متفاوتی برخواهیم

ادامه به انواع کتیبهها اش��اره خواهیم کرد .اما خالصه

خورد .نشانهای مثل «کتیبه» اگر در یک کنش ارتباطی

کالم این که کتیبه چه در داخل خود نوش��تهای داشته

قرار گیرد در حقیقت نه یک نش��انه بلکه بهعنوان یک
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متن مورد مطالعه قرار میگیرد ،که دریافت آن حاصل

ع��وض کرده تا بتواند معنای تزئین��ی دیگری به کتیبه

عملکرد الیههای متفاوت دخیل در تفس��یر چنین متن

داده باش��د .کتیبه در این فرشها تنها کتیبه نیست بلکه

تکواژهای است.

فضایی اس��ت تزئینی که بین ترنج و س��رترنج ارتباط

کتیب��ه ب��هکار رفت��ه بر روی س��نگ قب��ری بیانگر

برقرار میکند و در ترکیببندی کلی فرش نقش واسط

اطالعات خاصی است که این نوع بیان را در کتیبههای

و رابط را ایفا میکند .بهعنوان مصداق میتوان به قالی

مس��اجد نمیتوانیم دخیل بدانیم و همینطور کتیبهای

ش��یخ صفی اردبیل اش��اره کرد که در آن بین ترنج و

که در یک پارچه نوش��تهای دیده میش��ود .منظور از

سرترنج کتیبه تزئینی واقع شده است.
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کتیبه ،نوش��تههای موج��ود در کتیبه نیس��ت که خود

کتیبه نه تنها در داخل متن فرش بلکه در حاشیه آن

آن نوش��تهها و واژهها نیز به خ��ودی خود دارای متن

نیز به صورت تکراری بهکار رفته اس��ت .حاشیه فرش

محسوب میشوند .منظور کتیبة محض است که فارغ

شیخ صفی اردبیل دارای کتیبههایی است که در داخل

از خود نوش��ته مورد توجه واقع میش��ود و نسبت به

آنها نوشتهای دیده نمیش��ود .کتیبه در این حاشیهها

موقعی��ت قرارگی��ری آن و نوع خوان��ش آن میتواند

نقش و کارکرد دیگری دارد .کارکرد کتیبه در حاش��یه

دارای الیههای زیرین مختلف و حتی متفاوتی باشد.

این قالی جدای از اینکه میتواند نقش تزئینی داش��ته
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آنچ��هب��رای مطالعه متن تصوی��ری حائز اهمیت

باش��د ،درعینحال میتواند ارتب��اط مضمونی با محل

است توجه به خود متن فارغ از نوشتار موجود در آن

قرارگیری فرش داش��ته باشد .قالی شیخ صفی در بقعه

اس��ت .به همین منظور نیز بافندگان ،فضاهای موجود

شیخ صفی گسترده شده بوده ،بقعهای که جد صفویان

بین ترنج و سرترنج را که به شکل مستطیل است کتیبه

در آنجا دفن گردیده و برای آن خاندان بسیار متبرک

میگویند .هرچند این فضا از لحاظ ظاهری شبیه کتیبه

و محت��رم بوده و حض��ور کتیبه در حاش��یه این قالی

است لیکن هیچ اثری از نوشتار در آنها دیده نمیشود.

بیمناس��بت نیس��ت .در ضمن الزم به یادآوریاست

فقدان نوشتار در این کتیبهها مانع از اطالق عنوان کتیبه

c
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کتیب��ه نوش��تاری نیز که با کلمات مقدس مزین ش��ده

بدانها نش��دهاس��ت .فضاهای موجود در داخل این

باش��د برازنده گستردنی نیس��ت و چه بهتر که هنرمند

کتیبهها نه خطـنوش��ته ،بلکه اس��لیمی و ختایی است.

با خالقیت زیاد توانس��ت بهراحتی از محور جانشینی

به سخن دیگر اتفاقی که در اینجا رخ نموده یک عمل

برای بیان مقصود ضمنی خویش استفاده بکند.
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جانش��ینی اس��ت .هنرمند برای این که قداست نوشته

کتیب��ة یک ف��رش لچکـترنج احتماالً تاریخ بافت

را ب��ا ثبت آن در یک زیرانداز مخدوش نکرده باش��د،

و یا اس��م هنرمند را تداع��ی میکند و کتیبة یک فرش

صورت مس��ئله را با تغییر در عناصر موجود در کتیبه

محراب��ی احتماالً دارای معنای مذهبی و یا دربرگیرنده
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آیات و احادیث یا اس��ماءاهلل خواهد بود .بنابراین هر

او در دس��ت نیس��ت و هم در س��نت ،اصل بر تداوم

نشانهای میتواند بهنوبه خود متنی در نظر گرفته شود.

ارزشهاست و پدیدآورنده ،نقش حافظ و نگهبان آن

متن��ی که در جوار متون دیگر معن��ای خاصی را القاء

سنتهاست .فردیت[ ]4در چنین هنرهایی مالک واقع

خواهد کرد .با مثالی که آورده ش��د ،مش��خص گردید

نمیش��ود و همین بهخاطر ،در بررسی فرشها بهویژه

که نشانه مفهومی تحلیلی است و تحلیلگر ابتدا با متن

فرشه��ای محراب��ی خالق و پدیدآورن��ده آن مد نظر

برخورد کرده و پس از آن به تفس��یر و تحلیل متن از

نیس��ت« .مرگ نویس��نده»ای که رومن روالن بارت با

طریق نش��انه و چگونگی همنشینی[ ]2آن با الیههای

اتکا به ایده آفرینش معنا بهدست «خواننده» مطرح کرد

دیگر میپردازد و پیوسته از نظامهای نشانهای دیگر به

(مقدادی ،)443 ،1378 ،تا حدی در تفس��یر محرابیها

شکل الیههای همنشین در تفسیر متن بهره میبرد.

مصداق پیدا میکند.
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فرشهای محرابی از س��نتهایی برخوردار است

تأویل متن (فرش محرابی) با توجه به خود متن
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که در آن مالک خود اثر بوده در جهت رساندن معنایی
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با توجه به مطالب فوق میتوان چنین استنباط کرد که

معنوی؛ و هنرمند برای رس��یدن ب��ه چنین معنایی در

یک تخته فرش به صورت یک متن با داشتن نشانههای

تکاپو بوده اس��ت .در آثار س��نتی ،معنا و بیان معنوی

بیش��مار قابل مطالعه است هرچند خود نشانهها نیز با

اثر (متن) اصل بر هنرمند بوده اس��ت .این بدین معنی

توج��ه به مفاهیم ضمنی[ ]3آنها و با داش��تن الیههای

نیس��ت که هنرمند مقامی در عرص��ه آفرینش به خود

iv

h
c

مختل��ف معنای��ی و در مجاورت با نش��انههای دیگر

قائل نبوده چرا این همه خالقیت در آثار سنتی نشانگر

بهعنوان یک متن مورد تحلیل و تفسیر واقع میشوند.

خود ب��اوری و اتکای به نفس هنرمن��دان این عرصه

یک فرش محرابی متش��کل از نش��انههای مختلف

اس��ت ،ولی مهمت��ر به خدمت گرفت��ن تمامی نبوغ و

بهعن��وان ی��ک مت��ن در مجاورت ب��ا دیگ��ر متنها

استعداد فردی وی در مسیر آفرینش سنتی است .سنتی

(فرشها) میتواند از لح��اظ معنایی مورد تأویل قرار

که تکثر و پراکندگی در مفردات را در وحدت س��راغ

بگیرد و با داش��تن عناصر و الیههای مختلف ،نشانگر

میگیرد و در چنین سنتی تفرد ،تفرع محسوب شده و

مفاهیم مختلف بوده باش��د که بسته به تحلیلگر آن ،از

از دایره خالقیت جمعی خارج میگردد .پس تحلیلگر

خوان��ش خاصی برخوردار اس��ت .در هنرهای ایرانی

در مواجه با فرشهای محرابی به جز متن چیز خاصی

بهوی��ژه در فرش که از یک س��نت طوالنی برخوردار

از پدید آورنده نمیداند و یا نیازی به دانستن نمیبیند.

است ،مخاطب فقط با متن مواجه است و هیچ خبری

در این مقوله اثر همچون متن و نوش��تار کتاب مقدس

از پدیدآورن��دة آن نیس��ت چرا که عرف�� ًا هم نامی از

میماند که محصول پدیدآورنده خاصی (انسان) نبوده
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و تحلیلگر صرف ًا با اتکای به خود متن و نشانههای آن

دنیای اسطورهش��ناختی بلند آناهیتا بش��وند (کرتیس،

در پی تأویل و تفسیر است و هر تحلیلگری میتواند به

 .)9 ،1381همچنین نقش ماهی در کنار دیگر عناصری

الیهها و بطون خاصی از این متن دست پیدا کند .مث ً
ال

مثل حوض آب و طبیعت باغ که میتواند برداش��تی از

نقش «ماهی درهم» میتواند برای عدهای صرف ًا حالت

فردوس و باغ جاودانی بوده باشد.

تزئینی داشته باش��د ،متنی که وظیفهای جز زیبا کردن

پ��س نقش ماهیدرهم نس��بت ب��ه تحلیلگر خود

محمل خود (فرش) و بهبود بخش��یدن به الیة ظاهری

میتوان��د دارای معانی گس��تردهای باش��د .این معناها

آن بر عهده ندارد .به همین دلیل این زینت اس��ت که

برگرفته از متنی اس��ت و تحلیلگر در کنار دیگر متون،

واس��طهای برای جلب بیننده به متن (فرش) محسوب

میتواند یک نظام معنایی پیچیده و عمیق بهوجود آورد.

میشود و در نتیجه در طرز ادراک بصری مؤثر میافتد.

در آث��ار هنرهای ایرانی بهوی��ژه در فرشهای محرابی

یعنی وجود نقش «ماه��ی درهم» بهعنوان عامل زینت

نشانهها و عالئمی وجود دارد که این نشانهها در بستر

الزمه ادراک بصری اثر هنری نیست؛ اما این ادراک را

فرهنگی خاصی ش��کل گرفته است .بستر فرهنگی که

تسهیل میکند« .در واقع ،زینت در حکم کاتالیزور در

معانی و رموز و نش��انههایی بدان اف��زوده و خود در

فرآیند ادراک بصری اس��ت .پس زینت واس��طهای در

مواجه و تحلیل دوباره آن ،تأثری متقابل پذیرفته است.

می��ان بیننده و اثر هنری اس��ت که در فرآیند ادراک او

پس متون بهوجود آمده در فرشهای محرابی حاکی از

دخیل میشود و آن را تسریع و تسهیل میکند»]5[.

فرهنگ دیرینهای است که در طول سالها ،ارزشهای
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ع��دهای دیگر هس��تند ک��ه کارک��ردی نمادین به

v
i
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سنتی را در خود جمع کرده است .این نشانهها میتواند

c
r

مت��ن محول ک��رده و آن را برگرفت��ه از ماهی میدانند

متعلق به آیینهای اس��طورهای و دینی قبل از اس�لام

که نم��اد فراوانی و برکت اس��ت و وج��ود دو ماهی

بوده باش��د و یا میتواند محصول آموزههای وحیانی

ب��ه صورت معک��وس و «گرفت وگی��ر» را نمادی از

اسالمی قلمداد شود ،آنچه مهم است تنوع این نشانهها

نزدیک��ی برای تولی��د تخمهای بیش��مار میدانند که

و متنها اس��ت که تأثیرپذیریهای متنوع و گوناگون

س��مبل آفرینش و ازدیاد اس��ت و خ��ود این میتواند

تاریخی و جغرافیایی را برمال

متنی خاص برای تأویل و تفس��یر ماه��یدرهم بوده

A

میکند.

باش��د .ماهی درهم برای بعضیه��ا میتواند تداعیگر

انواع کتیبهها

آبی باش��د که حیات ماهی بدان بس��تگی دارد و آن را

کتیبهه��ا را هم از بعد محتوا و مضمون (نوش��تاری) و

نمادی از آناهیت��ا[( ]6ایزدبانوی هم��ه آبهای روی

هم از بعد فرم و صورت (تزئینی) میتوان به  6دس��ته

زمین و سرچش��مة اقیانوس کیهانی) بشمارند و وارد

تقسیم کرد:
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 -1از بعد محتوا و مضمون (نوشتاری)

واقع ش��دهاند چراکه بیشتر این قالیها آویخته میشده

 -1-1کتیبههایی که آیات و اس��ماء و کالم منبعث از

و اعتبار محراب مسجد را مییافته در این صورت نیز

دین اسالم را دربردارند.

اسماء در صدور واقع میش��دند .خطوط عموم ًا نسخ

 -2-1کتیبههای��ی که اش��عارِ ش��عرای ب��زرگ چون

و ثلث اس��ت و از جمالت شهادتین همچون اهلل اکبر،

فردوسی ،حافظ ،جامی و شهریار را بازمینمایانند.

ال اهلل اال اهلل ( ]7[)1و محم��د رس��ول اهلل و ،...برای پر

 -3-1کتیبههای��ی که امضاء و س��ال بافت را در خود

کردن همان قسمت استفاده شده است .در بعضی دیگر
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از فرشه��ا ازآیات قرآنبه��ره بردهاند و بدون توجه

دارند.

ب��ه مابقی تزئینات و حتی با برش افقی ،تزئینات آیات
را ب��ه صورت کامل نوش��تهاند .در فرشهای محرابی

 -2از بعد فرم و صورت (تزئینی)

S
f

نوش��تن کتیبه جهت ش��تاب برای نماز و توبه متداول

 -1-2حاشیههای کوفی (تزئینی)
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 -2-2کتیبههایی که صرف ًا فرم و شکل کتیبه را دارند و

بوده اس��ت .چنان که دیده میش��ود« :عجلوا بالصلوه

در داخل آنها هیچ اثری از نوشته نیست .تزئین داخل

قبل الف��وت و عجلوا بالتوبه قبل الموت» در پیش��انی

آنها به  3قسم است:

فرش حک شده است.

 -1-2-2تزئینات اسلیمی و ختایی

o
e

 -2-2-2تزئینات پرندهای و حیوانی
 -3-2-2تزئینات فرشتهای و انسانی

در بیش��تر فرشه��ای محرابی تبریز دوره صفوی،

iv

همانطور که اش��اره شد قسمت نیمه باالیی فرش پر از

h
c

نوشتههای به خط ثلث و نسخ و نستعلیق است .در این
نوع فرشها خط نستعلیق به دلیل ویژگی خاصی که بر

 -1-1کتیبههایی که آیات و اسماء و کالم منبعث از
دین اسالم را در بر دارند.

r
A

محور انحناء و گردی رقم میخورد ،برخالف خطوط
کام ً
ال عربی مثل ثلث و نسخ فاقد مطلوبیت است ،طاق

کتیبههایی ک��ه کالم مقدس را در خ��ود دارند عموم ًا

یا محراب فرش پر از اس��ماءاهلل است که در برخی از

در قالیه��ای محراب��ی اس��تفاده ش��دهاند .نمونه بارز

فرشها نس��بت به جهت مح��راب وارونه و در داخل

آنها حاش��یههای کوفی است که نه تنها در فرشهای

فضای خاص تقسیم شده ،قرار گرفتهاند .اسمائی چون

زیرانداز ،بلکه زیباترین کاربرد را در فرشهای محرابی

الباسط ،الرافع ،الوهاب ،البصیر ،القهار ،الغفار ،المصور

دارد .اما این بار صرف ًا جنبه تزئینی نداش��ته بلکه جنبه

و دیگر اس��ماء الهی را میتوان پیدا کرد .در بیشتر این

معنایی آن بیش��تر مورد عینیت واقع ش��ده اس��ت .در

فرشها ،کتیبههای مربع و هشتگوش دیده میشوند

فرشهای محرابی کتیبهها و نوشتهها در نصفة فوقانی

که داخل آنها مش��حون از خط معقلی (بنایی) اس��ت.

www.SID.ir

اهلل ،محمد و علی نیز دیده میش��وند .باز مشخصهای

شهریبافت نیز به وفور اس��تفاده شده است؛ گلهای

ک��ه در مکتب تبریز صف��وی و در فرشهای محرابی

شاهعباس��ی و اسلیمیهای گلدار و توپر منحنی که از

سایر مناطق نیز مش��ترک ًا میتوان دید وجود کتیبة «اهلل

شاخصههای مهم فرشهای شهری است در این فرش

اکبر» در پیشانی فرش است که به شکلی ماهرانه سعی

فرانمایی شدهاند.

کردهان��د تعادل و توازن کتیبه حفظ ش��ود و به همین

فرشه��ای محراب��ی کتیبهدار بهن��درت در مناطق

خاطر از یکی از اس��ماء حق تعال��ی بهنام کبیرا ً نیز در

روس��تایی و عش��ایری مورد توجه واقع شدهاند چرا

کبیرا اکبر» یا
آن بین استفاده شده است و به شکل «اهلل ً

ک��ه در فرشه��ای درش��تبافت آن مناط��ق اجرایی
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«اهلل اکبر کبیراً» درآمده است .فرشهای محرابی تبریز

کردن خطوط منحنی بس��یار دشوار و در بعضی مواقع

دوره صفوی که عموم ًا در قرن دهم هجری و در زمان

غیرممکن است و اگر هم تقلیدی از روی این فرشها

پایتختی تبریز بافته شدهاند ،نه تنها سرمشق و الگویی

در مناط��ق غیرش��هری رخ داده ب��ه دلیل بیس��واد یا

برای فرشهای محرابی سایر نقاط ایران شدهاند بلکه

کمسواد بودن بافنده کتیبهها ناخوانا و بهصورت کام ً
ال

ای��ن فرشها در س��دههای  10و  11ه .ق مورد توجه

شکسته و حتی وارونه بافته شدهاند.
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عثمانیه��ا نیز قرار گرفتهاند و هنرمندان مس��لمان آن

کتیبههای فرشهای محرابی که شکل یافته از آیات،

دیار نیز س��عی کردهاند شبیه فرشهای تبریز را ببافند

اس��ماء ،ادعیه ،اس��م مبارک پیامبر اس�لام(ص) و ائمه

ک��ه الح��ق در بعضی م��وارد تمییز بین آن دو بس��یار

اطهار(ع) هس��تند برای نمازگذار حالت ذکر[ ]8و ورد

سخت است ،چرا که خط نستعلیق که مختص ایران و

را دارن��د .نمازگذار زاهد با خیره ش��دن به این کلمات

ایرانیان بوده با کمال ظرافت در فرشهای عثمانی نیز

اله��ی بیش از پیش در یاد ایزد یکتا غرق میش��ود و به

نسخهبرداری شده است .همچنین سایر عناصر تزئینی

قدرت و صفات ثبوتیه و س��لبیه او پی میبرد و با ذکر

همچون اس��لیمیها و ختاییها که نشانگر دامنه نفوذ

آن صفات ،ب��ه صفات و کردار و رفتار و پندار خویش

این نوع طرحها در دیگر بالد اس�لامی اس��ت نیز ،در

c
r

نظری میافکند و اینکه چهقدر حافظ اسماءاهلل در وجود

این فرشها دیده میشوند .در مورد فرشهای محرابی

خویش بوده اس��ت« .ع ّل م آدم االسماء ک ّلها» که نشان از

کتیبهدار باید اذعان کرد که این نوع فرشها عموم ًا در

مظهریت اسماء و صفات حق در انسان است و حاکی از

مناطق ش��هری و از روی الگو و نقش��ة از پیش تعیین

این است که همه اسماء و حقایق اسماء و صفات الهی

ش��ده بافته شدهاند و از ویژگیهای این فرشها عالوه

در انسان بهصورت اجمالی و ل ّفی موجود است و تمام

بر استفاده از کتیبهها با خطوط چهارگانه ،کوفی ،ثلث،

حقایق وجود ،بالقوه در ذات انس��ان هست و او مظهر

نس��خ و نستعلیق این اس��ت که از تزئینات فرشهای

اسماء حسنای الهی است (اعوانی ،)328 ،1375 ،چقدر
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در جان و دل نمازگذار بالفعل ش��ده است .و همه این

اش��اره کرد که در حاشیه خود ابیاتی دارد که نمونه آن

اس��ماء درج و حک شده در پیشانی قالیهای جانمازی

از این قرار است:

در پی این هستند که ای انسان ،ای انسان زاهد و عارف

ای خوش آن فرش که در بزم مراد

ت��و بر صورت ایزد تعالی آفریده ش��دهای و با توجه به

سایه وش در قــدم شاه افتاد

این رسالت عظیم خود به طرف او باید پرواز کرد« .رسد

که نش��انگر هدیه بودن قالی برای شاه تهماسب است

آدمی به جایی که به جز خدا نبیند».

(مل��ول .)26 ،1384 ،از دیگ��ر نمونهه��ا میت��وان به
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پ��س با این اوص��اف ،فرشهای محراب��ی با دارا

فرشهای س��التینگ اش��اره کرد که در سده  11ق .در

ب��ودن محراب ،قندیل و کتیبه ک��ه همه و همه نمادی

تبریز بافتهش��دهاند و در حاش��یه آنها اش��عار زیبایی

از حضرت احدیت هستند که در یکجا جمع شدهاند،

نگاشته شده است.

S
f

وس��یلهای هستند برای حضور الهی؛ یعنی امر الهی در

نمونه بس��یار مهم دیگر مربوط به قالی معروف به

آنها حاضر ش��ده ،پس جزء هنر مقدس هس��تند ،چرا

باغی اس��ت که به سال  1082ق .بافته شده و در موزه

که آثاری مقدس هس��تند که خداوند در آن جا تجلی

ایران باستان (بخش اسالمی) نگهداری میشود.

o
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پیدا میکند ،همانطور که این حادثه مبارک در اولیای

ب��ا مهاج��رت کردن ش��عر از دامن کت��اب به پهنه

مقدس رخ داده اس��ت .برای اینکه همیشه خداوند در

قالی ،در واقع یک عمل جانشینی صورت میپذیرد و

آنه��ا حض��ور دارد یا آنان پیوس��ته در محضر حقاند.

عنصری با حرکت از متنی به متن دیگر معنای خود را

iv

اولیاء عین حضور و قرب الهیاند .رس��ول اکرم(ص)

تغییر میدهد ،و این از مباحث مهم متنشناسی است.

در حدیثی فرمود« :تنام عینی و الینام قلبی» ،یعنی چشم

شعر در کتیبه قالی نه صرف ًا برای مطالعه شاعرانه بلکه

من میخوابد ولی قلب من نمیخوابد .یعنی قلب من

ب��رای تزئین نیز بهکار م��یرود و در عین حال نه بیان

همیش��ه حتی در حالت خ��واب هم عین حضور الهی

h
c

خاص ش��اعر را بلکه منظور بافنده را نیز فرامینماید،

اس��ت (همان .)319 ،بنابراین ف��رش محرابی مقدس

همچنانکه در شعر زیر:

شمرده میشود چون مکان حضور و قرب حق است.

جز آستان توأم در جـهان پناهی نیست

r
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سر مرا به جز این در حوالهگاهی نیست
 -2-1کتیبههای��ی که اش��عار ش��عرای بزرگ چون

نه در مق��ام بیان منظور حافظ ،بلک��ه در صدد بیان نظر

فردوسی ،حافظ ،جامی و شهریار را بازمینمایانند.

بافنده است .در واقع شعر وقتی از متنی بهنام دیوان حافظ

از نمونههای بارز این قالیها میتوان به قالی ابریشمی

به متن دیگری همچون قالی س��فر میکند ویژگی قبلی

زربفت ترنجدار موجود در موزه پولدی پتسولی میالن

خود را رها کرده ،ویژگی تازهای را به خود میگیرد .این
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ویژگی هم در مفهوم تأثیر مستقیم دارد و هم در صورت

ک��ه تحلیلگر بدون توجه به داله��ای تأثیرگذار چون

که همانا تزئین کتیبه و قالی مد نظر است.

مؤلف یا هنرمند به بررسی متن صرف میپردازد.

 -3-1کتیبههایی که امضاء و سال بافت را در خود

 -1-2حاشیههای کوفی (تزئینی)

دارند.

خط��وط چندگانه کوفی که از اولین خطوط اس�لامی

کتیبهها تنها شناسنامه موجود از قالیهایی هستند که از

اس��ت در آثار س��نتی و قدس��ی بهوفور دیده میشود.

دوره صفوی تا امروز بهدست ما رسیدهاند .نمونه بارز

ب��ه تبع آن در فرشهای محرابی نی��ز که ما در آنها به

آنها قالی ش��کارگاه میالن است که نام بافنده و سال

بهتری��ن نمونه از کتیبهه��ا برمیخوریم ،خطوط کوفی

بافت بهصورت ش��عر در آن قید ش��ده است« :شد از

عموم ًا با ازهار و اش��جار درهم تنیده میشوند تا کالم

سعی غیاثالدین جامی بدین خوبی تمام این کار نامی

باری تعالی هرچه بیشتر مورد عنایت واقع گردد.
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س��نه  .»929همچنین قالی ش��یخ صفی که متن زیر را

o
e

در مناطق شمال غربی ایران (اردبیل) ،منطقة قفقاز

داراست« :عمل بنده درگاه مقصود کاشانی سنه .»946

(ش��یروان) و آسیای صغیر (اوش��اک) فرشهایی بافته

نیز قالی باغی موجود در موزه ایران باس��تان با امضای

میشدند و هنوز هم بافته میشوند که دارای حاشیهای

«عمل استاد نعمتاهلل جوشقانی سنه .»1082

موس��وم به کوفی[ ]9یا ش��امی هس��تند .این حاشیهها

v
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صدها قالی از نقاط مختلف ایران ازجمله قالیهای

کام ً
ال هندس��ی ،تزئینی و ناخوانا است و هنرمند سعی

ش��هری را میتوان شناس��ایی کرد که در آنها امضای

کرده هیئت و ش��مایل خط کوفی را حفظ کند اما هیچ

بافنده و یا س��فارشدهنده و سال بافت مشخص شده

خبری از نوشته نیست .با کمی تعمق میتوان به علت

اس��ت .هر چند این قالیها دارای امضاء هستند ،ولی

غیرقابل خوانش بودن این خطوط و سطور پی برد.

c
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متأسفانه از صاحب امضاء اطالعات کافی وجود ندارد

فرشهایی که دارای حاش��یه کوفی هستند کاربرد

و تنها در برخی از این قالیها سفارشدهنده ،یا حامی

زیرانداز را دارند که انس��انهایی در طول شبانهروز بر

و والی اس��ت که شناسایی میشود .خود این نیز نشان

روی آن گام مینهند و میخس��بند .برازنده نیست که

از متنمحور بودن مطالعات این نوع قالیهاس��ت .در

کالم و اس��ماء مقدس ایزدی به ش��کلی غیرمحترمانه

واقع قالی ایران متنی اس��ت که هیچگونه ش��ناختی از

مورد اس��تفاده قرار گی��رد .هنرمند قالیب��اف یا احیان ًا

مؤل��ف آن وجود ندارد ،هرچن��د این موضوع از منظر

طراح ،با فراس��ت قابل تحسین ،مقام کالمی را از خط

موزهداری خس��ران محس��وب میش��ود ،لیکن از بعد

برچی��ده و صرف ًا ظاهر هندس��ی و تزئینی آن را پاس

مطالعات تصویری و زیباییشناسی امری است خجسته

داش��ته است .که این نوع برخورد با خط کوفی حالت
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همذاتپن��داری را در هر مخاطبی برمیانگیزاند ،یعنی

زنجیرهای تکرار ش��ده اس��ت و حیواناتی چون گاو و

اینکه این اثر مربوط به اقلیم اس�لامی است و در عین

شیرس��انان را در بردارد .چنین کتیبههایی ش��خصیت

اسالمی بودن آن ،دارای کاربرد روزمره است.

خ��اص خودش��ان را ب��از مینمایان��د .ه��ر کتیبهای

احتمال اینکه فرشهای با حاش��یة کوفی از خطوط

تابل��وی منحصربهف��ردی را به نمای��ش درمیآورد که

محرابی گرفته ش��ده باشند بسیار زیاد است .بر خالف

بهتنهایی قابل خوانش اس��ت چ��را که حیوانات داخل

رس��الت خط کوفی در آن فرشه��ا ،یعنی ایفای نقش

آن برگرفته از داس��تانهای اس��طورهای ب��وده و نماد

تذکار و به یاد حضرت حق بودن ،در فرشهای معمولی

دوگانگی در طبیعت و نهاد بش��ری هستند .کتیبههایی

کاربری جدیدی بهعنوان زیرانداز به خود میگیرد.

ک��ه چنین عناصری را با خود بههمراه دارند بیش��تر از
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بعد جانش��ینی قابل مطالعهاند ،اینکه عنصر حیوان در

S
f

 -1-2-2تزئینات اسلیمی و ختایی

جانشینی با عنصر اسلیمی و ختایی چه خوانشی را بر

تزئینات اس��لیمی و ختایی موجود در محوطه کتیبه در

ما عرضه میدارد ،از اهمیت شایانی برخوردار است.
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دارد .به بیان دیگر نقوش اسلیمی و ختایی داخل کتیبه

 -3-2-2تزئینات فرشتهای و انسانی

ب��ا دیگر نقوش قالی هماهنگ گش��ته و کتیبه عضوی

فرشته و انسان در فرهنگ ایرانی از دیرباز تا به امروز،

از یک متن کالن را ش��کل میدهد .درس��ت برخالف

از آیین مزده یس��نی تا اس�لام جایگاه ویژهای داش��ته
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کتیبههای نوش��تاری ک��ه تأکید بر خ��ود کتیبه بوده و

است .فرشته هرچند انواع مختلفی دارد لیکن مصادف

نوشته داخل آن مورد توجه است.

با صفت رحمت و نجات است ،به دیگر معنی ،صفات

r
A

کتیبههای با نقوش اس��لیمیـ ختایی بیشتر در بین

ثبوتیه را داراست .بنابراین فرشته حامل زیبایی و جمال

ترنج و سرترنج بهعنوان یک حلقه رابط برای استحکام

بوده و برای انس��ان دیدن تصویر خیالانگیز فرشتگان

عناص��ر قال��ی بهکار م��یرود و از پراکندگ��ی ترنج و

مسرتبخش است .فرشته در کتیبههای قالیها بهتنهایی

س��رترنج که در ط��ول هم واقع میش��وند جلوگیری

بهعنوان یک متن مورد مطالعه واقع میش��ود؛ متنی که

میکند.

در کن��ار دیگر متون چون انس��ان ،نقوش اس��لیمی و
ختایی ،درختان و گلها بازخوانی میش��ود .کتیبههای

 -2-2-2تزئینات پرندهای و حیوانی

فرش��تهدار نیز به تنهایی میتوانند همچون یک تابلوی

کتیبههای دارای نقش پرنده و حیوان بیشتر در حاشیه

نقاشی در نظر گرفته شوند و بههمینخاطر این نوع از

قالیها اس��تفاده ش��دهاند که در آنه��ا ،کتیبه بهصورت

کتیبهها در واقع جانشین کتیبههای نوشتاری هستند که
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توانستهاند خود را از یک متن کالن به نام قالی رهانیده

نتیجهگیری

و با استقالل مضاعف به تحلیلگر عرضه کنند.

قالیهایی که دارای کتیبه هستند ،تأویل و تفسیر خودشان

کتیبهه��ای انس��اندار نی��ز هم��ان نقش��ی را ایفا

را دارند .اینکه کتیبه از چه نوع است ،نوشتاری یا تزئینی

میکنن��د که کتیبههای فرش��تهدار ،لیک��ن تفاوت آنها

قابل بررسی است .اینکه کتیبه بهعنوان متن با چه عنصر

در همذاتپنداری انس��ان نس��بت به آن است ،چراکه

دیگری جایگزین شده ،از بعد محور جانشینی مهم بوده

انس��ان خود را در آیینه کتیبه بازمییاب��د؛ کتیبهای که

و همچنی��ن اینکه با چه عناصر دیگری همراه گردیده از

نقش انس��ان در آن نه بسان یک نوشتار ،بلکه همچون

منظر محور همنشینی مورد تحلیل واقع میشود .بنابراین

صورتی جاودان حک ش��ده اس��ت .کتیبههای انسانی،

قالیهای کتیب��هدار بهعن��وان یک متن ،م��ورد خوانش

تصویر انس��ان را در دل متن کالن قالی پررنگ کرده و

تحلیلگر واقع شده و عنصر مؤلفمحوری در آنها مد نظر

تأکید بیش��تری بر نقش وی در متن قالی دارند .همان

نیست .چراکه قالی ایران ،صرف نظر از مؤلف و هنرمند

قالی بهعنوان یک انضمام کلی ،نمادی از جهان هستی

آن میتواند از طرف هر مخاطبی مورد تأویل قرار گیرد و

اس��ت و انسان در متن کتیبه ،اش��رف این جهان تلقی

این نشانگر متنمحوری قالی است که در خود الیههای

میشود .به بیان دیگر قالی جهان اکبر و تصویر انسان،

مختلفی را مس��تتر کرده است و هر مخاطبی با توجه به

جهان اصغر را متجلی میسازد.

دانش خود از یکی از آن الیهها بهرهمند میشود.
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پینوشتها

.5

Friezes of Inscriptions
Syntagmatic
Intention
Individualism

1.
2.
3.
4.
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الگ گ رابار ،تزئين��ات ( )Ornamentموجود در آثار
اس�لامی را به عنوان زينت م یشناسد و معتقد است
زينت نوعی از تزئين ( )Decorationاست .هر زينتی
تزئين اس��ت ،اما هر تزئينی زينت نيس ت .و زينت را
آن جنبه از تزئي��ن م یداند که گويی هيچ هدفی جز
بهتر کردن محل خود ندارد .زينت فقط و فقط حامل
زيبايی اس��ت ،يعنی زيباي��ی را با خود حمل م یکند
(قیومی بیدهندی.)69-134 ،1384 ،
 ،Anahitaدر پهل��وی آناهي��د ،در فارس��ی ناهید به
معنی« :ناآلوده ،پاک» (هینلز.)38 ،1375 ،
ش��يخ شهابالدين سهروردي در كتاب صفير سيمرغ
توحيد را پنج مرتبه مي داند« .الاله اال ،الّهو االهو ،ال
انت اال انت ،ال انا اال انا ،و كل شئ هالك اال وجهه»
(سهروردي.)89-90 ،1382 ،
ام��ام محمد غزالي در كتاب نفيس كيمياي س��عادت
در م��ورد ورد و ذكر آورده اس��ت« :اصل ورد از آن
نهادهاند تا هيچ ِ
وقت ايش��ان [انسان] ضايع نشود كه
دانس��تند كه به سعادت آخرت ،كسي رسد كه از اين
عالم بش��ود و انس و محبت حق تعالي بر وي غالب
نب��ود ،و محبت جز به
��ود .و انس جز به دوام ذكر َ
بُ َ
نبود و معرفت جز به تفكر حاصل نش��ود.
معرف��ت َ
پس مداومت ذكر و فكر ،تخم سعادت است و ترك
دنيا و ترك ش��هوات و معاصي براي آن ميباش��د تا
فراغ��ت ذكر و فك��ر بيابند (غزالي طوس��ي،1379 ،
.)108-109
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