
Arc
hive

 of
 S

ID
فصلنامه

علمی پژوهشی
انجمن علمی

فرش ایران
شماره 13

تابستان 1388

123 چکيده

قالی ایران دارای عناصر مختلف تزئينی است كه یكی از 

ای��ن عناصر را كتيبه هایی برگرفته از خطوط كوفی، ثلث 

و نستعليق ش��كل می دهد. كتيبه ها به چند نوع مختلف 

قابل تقسيم هس��تند. نوعی از آن ها نوشتاری هستند كه 

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

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

كه با فرم و ش��كل خود، كتيبه را تداعی می كنند. تبدیل 

نوشتار به عنصر تزئينی خالقيتی است كه هنرمندان ایرانی 

به بهترین نحو بدان دس��ت یافتند، همان طور كه هندسه 

خشك و بی روح را با روند گره سازی به هنری زیبا مبدل 

كردن��د. كتيبه به عنوان یك عنصر تصویری و نس��بت به 

متنی كه در آن واقع شده قابليت خوانش های گوناگونی 

را به دس��ت تحليلگران مختل��ف دارد. این قالی ها هم از 

منظر همنش��ينی با عناصر دیگر و هم از منظر جانشينی 

قابل تحليل و خوانش هس��تند. بنابراین كتيبه نه به عنوان 

یك نوشتار بلكه به عنوان یك متن در داخل متن بزرگ تِر 

دیگر، یعنی قالی، و همچنين در داخل یك انضمام كلی 

چون مس��جد و منزل كه در آن واقع می ش��ود، می تواند 

خوانش های متفاوت داش��ته باشد. الزم به ذكر است كه 

این مقاله بر پایه تحقيق كتابخانه ای شكل گرفته است.

واژه های کليدی: كتيبه، مت��ن، قالی، خوانش، تزئين، 

نوشتار. 

کتيــبة قالی ها به مثابة یک مــتن

کریم ميرزایی
دانشجوی دوره دکتری رشته تاریخ تطبيقی و تحليلی هنر اسالمی، دانشگاه شاهد
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مقدمه

كتيبه از آن جمله واژه هایی است كه در بيشتر هنرهای 

ایرانی به كار رفته اس��ت. كتيبه همان طور كه از معنای 

آن مستفاد می ش��ود به فضایی گفته می شود كه در آن 

نوش��ته ای به نگارش درآمده باشد. نوشته های موجود 

در داخ��ل این فضای كتيبه ای عمومًا با آیات، اس��ماء 

و ادعيه تزئين می ش��ود. بنابرای��ن چنين كتيبه هایی در 

مقوله هنرهای قدس��ی جای می گيرند. چرا كه كتيبه ها 

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

ترسيم شده اس��ت. كتيبه هایی كه در تزئينات مساجد 

و نيایشگاه ها استفاده شده اند، در عين تزئينی بودنشان 

یادآور اسماء اهلل نيز هستند. »افریز های كتيبه نویسی]1[ 

در حاش��ية سراسر باالی دیوارهای درونی )زیر قرنيز( 

مصلی یا نماز گاه، و یا دور محراب، هم به جهت معنی 

و هم به لحاظ وزن و شكل مذهبی  )hieratique( شان، 

برای مؤمن یاد آور شط باشكوه و قدرتمند كالم قرآنی 

است« )بوركهارت، 1369، 101(. 

     اما كتيبه  كاركرد های دیگری نيز دارد. كتيبه محلی 

اس��ت كه شناس��نامه اثر در آن به نمای��ش درمی آید و 

عمومًا در پيش��انی بناها، كتاب ه��ا و قالی  ها به نمایش 

در می آید. ن��وع دیگری از كتيبه ها هس��تند كه به هيچ 

عنوان نوش��ته ای در آنها دیده نمی شود، بلكه شكل و 

قالب كتيبه حفظ گردیده و داخل آن با نقش و نگارهای 

مختلف تزئين می ش��ود. الزم به یادآوری است كه در 

ادامه به انواع كتيبه ها اش��اره خواهيم كرد. اما خالصه 

كالم این كه كتيبه چه در داخل خود نوش��ته ای داشته 

باش��د و چه نقش و نگار دیگر، به دليل این كه فضای 

موجود كتيب��ه را تداعی می كند، تحليلگر به عنوان یك 

كتيبه با آن مواجه می شود.

متن

»متن« كه در زبان انگليس��ی واژه ”Text“ معنی می دهد 

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

این واژه در زبان التين ”Textum“ به معنای تار و پود 

 “Tekto” بافته، به كار می رفته است. در زبان یونانی نيز

ب��ه معنای بافته و متن بوده اس��ت )ضيم��ران، 1382، 

.)177

     در واقع هر بافته ای به تنهایی گس��تره ای را ش��كل 

می دهد كه متون دیگر در چارچوب آن خلق می شوند. 

این متون متش��كل از نشانه هایی هس��تند كه خود این 

نش��انه ها به تنهای��ی در كار توليد ی��ك متن نقش ایفا 

می كنند كه در كنش های ارتباطی واقعی نش��انه وجود 

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

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

در جریان تحليل متنی به كار می آید )سجودی، 1382، 

153(. اگر ما نشانه ها را دالی كه فقط به مدلول خاصی 

اش��اره می كنند در نظر نگيریم و برخورد فرهنگ لغتی 

با نشانه نداشته باشيم در آن صورت، در تفسير و توليد 

هر نشانه ای نسبت به موقعيت و حالت و بافتی كه در 

آن قرار گرفته اس��ت به الیه ه��ای متفاوتی بر خواهيم 

خورد. نشانه ای مثل »كتيبه« اگر در یك كنش ارتباطی 

قرار گيرد در حقيقت نه یك نش��انه بلكه به عنوان یك 
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متن مورد مطالعه قرار می گيرد، كه دریافت آن حاصل 

عملكرد الیه های متفاوت دخيل در تفس��ير چنين متن 

تك واژه ای است.

     كتيب��ه ب��ه كار رفت��ه بر روی س��نگ قب��ری بيانگر 

اطالعات خاصی است كه این نوع بيان را در كتيبه های 

مس��اجد نمی توانيم دخيل بدانيم و همين طور كتيبه ای 

كه در یك پارچه نوش��ته ای دیده می ش��ود. منظور از 

كتيبه، نوش��ته های موج��ود در كتيبه نيس��ت كه خود 

آن نوش��ته ها و واژه ها نيز به خ��ودی خود دارای متن 

محسوب می شوند. منظور كتيبة محض است كه فارغ 

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

موقعي��ت قرارگي��ری آن و نوع خوان��ش آن می تواند 

دارای الیه های زیرین مختلف و حتی متفاوتی باشد. 

     آنچ��ه  ب��رای مطالعه متن تصوی��ری حائز اهميت 

است توجه به خود متن فارغ از نوشتار موجود در آن 

اس��ت. به همين منظور نيز بافندگان، فضاهای موجود 

بين ترنج و سر ترنج را كه به شكل مستطيل است كتيبه 

می گویند. هرچند این فضا از لحاظ ظاهری شبيه كتيبه 

است ليكن هيچ اثری از نوشتار در آن                  ها دیده نمی شود. 

فقدان نوشتار در این كتيبه ها مانع از اطالق عنوان كتيبه 

بدان ها نش��ده   اس��ت. فضا های موجود در داخل این 

كتيبه ها نه خط    � نوش��ته، بلكه اس��ليمی و ختایی است. 

به سخن دیگر اتفاقی كه در اینجا رخ نموده یك عمل 

جانش��ينی اس��ت. هنرمند برای این كه قداست نوشته 

را ب��ا ثبت آن در یك زیر انداز مخدوش نكرده باش��د، 

صورت مس��ئله را با تغيير در عناصر موجود در كتيبه 

ع��وض كرده تا بتواند معنای تزئين��ی دیگری به كتيبه 

داده باش��د. كتيبه در این فرش ها تنها كتيبه نيست بلكه 

فضایی اس��ت تزئينی كه بين ترنج و س��ر ترنج ارتباط 

برقرار می كند و در تركيب بندی كلی فرش نقش واسط 

و رابط را ایفا می كند. به عنوان مصداق می توان به قالی 

ش��يخ صفی اردبيل اش��اره كرد كه در آن بين ترنج و 

سر ترنج كتيبه تزئينی واقع شده است. 

     كتيبه نه تنها در داخل متن فرش بلكه در حاشيه آن 

نيز به صورت تكراری به كار رفته اس��ت. حاشيه فرش 

شيخ صفی اردبيل دارای كتيبه هایی است كه در داخل 

آن ها نوشته ای دیده نمی ش��ود. كتيبه در این حاشيه ها 

نقش و كاركرد دیگری دارد. كاركرد كتيبه در حاش��يه 

این قالی جدای از اینكه می تواند نقش تزئينی داش��ته 

باش��د، درعين حال می تواند ارتب��اط مضمونی با محل 

قرارگيری فرش داش��ته باشد. قالی شيخ صفی در بقعه 

شيخ صفی گسترده شده بوده، بقعه ای كه جد صفویان 

در آن جا دفن گردیده و برای آن خاندان بسيار متبرك 

و محت��رم بوده و حض��ور كتيبه در حاش��يه این قالی 

بی مناس��بت نيس��ت. در ضمن الزم به یاد آوری  است 

كتيب��ه نوش��تاری نيز كه با كلمات مقدس مزین ش��ده 

باش��د برازنده گستردنی نيس��ت و چه بهتر كه هنرمند 

با خالقيت زیاد توانس��ت به راحتی از محور جانشينی 

برای بيان مقصود ضمنی خویش استفاده بكند. 

     كتيب��ة یك ف��رش لچك � ترنج احتماالً تاریخ بافت 

و یا اس��م هنرمند را تداع��ی می كند و كتيبة یك فرش 

محراب��ی احتماالً دارای معنای مذهبی و یا دربرگيرنده 
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آیات و احادیث یا اس��ماء اهلل خواهد بود. بنابراین هر 

نشانه ای می تواند به نوبه خود متنی در نظر گرفته شود. 

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

خواهد كرد. با مثالی كه آورده ش��د، مش��خص گردید 

كه نشانه مفهومی تحليلی است و تحليلگر ابتدا با متن 

برخورد كرده و پس از آن به تفس��ير و تحليل متن از 

طریق نش��انه و چگونگی همنشينی]2[ آن با الیه های 

دیگر می پردازد و پيوسته از نظام های نشانه ای دیگر به 

شكل الیه های همنشين در تفسير متن بهره می برد. 

تأویل متن )فرش محرابی( با توجه به خود متن

با توجه به مطالب فوق می توان چنين استنباط كرد كه 

یك تخته فرش به صورت یك متن با داشتن نشانه های 

بی ش��مار قابل مطالعه است هرچند خود نشانه ها نيز با 

توج��ه به مفاهيم ضمنی]3[ آنها و با داش��تن الیه های 

مختل��ف معنای��ی و در مجاورت با نش��انه های دیگر 

به عنوان یك متن مورد تحليل و تفسير واقع می شوند. 

     یك فرش محرابی متش��كل از نش��انه های مختلف 

به عن��وان ی��ك مت��ن در مجاورت ب��ا دیگ��ر متن ها 

)فرش ها( می تواند از لح��اظ معنایی مورد تأویل قرار 

بگيرد و با داش��تن عناصر و الیه های مختلف، نشانگر 

مفاهيم مختلف بوده باش��د كه بسته به تحليلگر آن، از 

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

به وی��ژه در فرش كه از یك س��نت طوالنی برخوردار 

است، مخاطب فقط با متن مواجه است و هيچ خبری 

از پدید آورن��دة آن نيس��ت چرا كه عرف��ًا هم نامی از 

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

ارزش هاست و پدیدآورنده، نقش حافظ و نگهبان آن 

سنت هاست. فردیت]4[ در چنين هنر هایی مالك واقع 

نمی ش��ود و همين به خاطر، در بررسی فرش ها به ویژه 

فرش ه��ای محراب��ی خالق و پدید آورن��ده آن مد نظر 

نيس��ت. »مرگ نویس��نده« ای كه رومن روالن بارت با 

اتكا به ایده آفرینش معنا به دست »خواننده« مطرح كرد 

)مقدادی، 1378، 443(، تا حدی در تفس��ير محرابی ها 

مصداق پيدا می كند.

     فرش های محرابی از س��نت هایی برخوردار است 

كه در آن مالك خود اثر بوده در جهت رساندن معنایی 

معنوی؛ و هنرمند برای رس��يدن ب��ه چنين معنایی در 

تكاپو بوده اس��ت. در آثار س��نتی، معنا و بيان معنوی 

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

نيس��ت كه هنرمند مقامی در عرص��ه آفرینش به خود 

قائل نبوده چرا این همه خالقيت در آثار سنتی نشانگر 

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

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

استعداد فردی وی در مسير آفرینش سنتی است. سنتی 

كه تكثر و پراكندگی در مفردات را در وحدت س��راغ 

می گيرد و در چنين سنتی تفرد، تفرع محسوب شده و 

از دایره خالقيت جمعی خارج می گردد. پس تحليلگر 

در مواجه با فرش های محرابی به جز متن چيز خاصی 

از پدید آورنده نمی داند و یا نيازی به دانستن نمی بيند. 

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

می ماند كه محصول پدیدآورنده خاصی )انسان( نبوده 
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و تحليلگر صرفًا با اتكای به خود متن و نشانه های آن 

در پی تأویل و تفسير است و هر تحليلگری می تواند به 

الیه ها و بطون خاصی از این متن دست پيدا كند. مثاًل 

نقش »ماهی در هم« می تواند برای عده ای صرفًا حالت 

تزئينی داشته باش��د، متنی كه وظيفه ای جز زیبا كردن 

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

آن بر عهده ندارد. به همين دليل این زینت اس��ت كه 

واس��طه ای برای جلب بيننده به متن )فرش( محسوب 

می شود و در نتيجه در طرز ادراك بصری مؤثر می افتد. 

یعنی وجود نقش »ماه��ی در هم« به عنوان عامل زینت 

الزمه ادراك بصری اثر هنری نيست؛ اما این ادراك را 

تسهيل می كند. »در واقع، زینت در حكم كاتاليزور در 

فرآیند ادراك بصری اس��ت. پس زینت واس��طه ای در 

مي��ان بيننده و اثر هنری اس��ت كه در فرآیند ادراك او 

دخيل می شود و آن را تسریع و تسهيل می كند«.]5[

     ع��ده ای دیگر هس��تند ك��ه كارك��ردی نمادین به 

مت��ن محول ك��رده و آن را برگرفت��ه از ماهی می دانند 

كه نم��اد فراوانی و بركت اس��ت و وج��ود دو ماهی 

ب��ه صورت معك��وس و »گرفت  و  گي��ر« را نمادی از 

نزدیك��ی برای تولي��د تخم های بی ش��مار می دانند كه 

س��مبل آفرینش و ازدیاد اس��ت و خ��ود این می تواند 

متنی خاص برای تأویل و تفس��ير ماه��ی  در  هم بوده 

باش��د. ماهی  در هم برای بعضی ه��ا می تواند تداعی گر 

آبی باش��د كه حيات ماهی بدان بس��تگی دارد و آن را 

نمادی از آناهيت��ا]6[ )ایزدبانوی هم��ه آب های روی 

زمين و سرچش��مة اقيانوس كيهانی( بشمارند و وارد 

دنيای اسطوره ش��ناختی بلند آناهيتا بش��وند )كرتيس، 

1381، 9(. همچنين نقش ماهی  در كنار دیگر عناصری 

مثل حوض آب و طبيعت باغ كه می تواند برداش��تی از 

فردوس و باغ جاودانی بوده باشد. 

     پ��س نقش ماهی  در  هم نس��بت ب��ه تحليلگر خود 

می توان��د دارای معانی گس��ترده ای باش��د. این معناها 

برگرفته از متنی اس��ت و تحليلگر در كنار دیگر متون، 

می تواند یك نظام معنایی پيچيده و عميق به وجود آورد. 

در آث��ار هنرهای ایرانی به وی��ژه در فرش های محرابی 

نشانه ها و عالئمی وجود دارد كه این نشانه ها در بستر 

فرهنگی خاصی ش��كل گرفته است. بستر فرهنگی كه 

معانی و رموز و نش��انه هایی بدان اف��زوده و خود در 

مواجه و تحليل دوباره آن ، تأثری متقابل پذیرفته است. 

پس متون به وجود آمده در فرش های محرابی حاكی از 

فرهنگ دیرینه ای است كه در طول سال ها، ارزش های 

سنتی را در خود جمع كرده است. این نشانه ها می تواند 

متعلق به آیين های اس��طوره ای و دینی قبل از اس��الم 

بوده باش��د و یا می تواند محصول آموزه های وحيانی 

اسالمی قلمداد شود ، آنچه مهم است تنوع این نشانه ها 

و متن ها اس��ت كه تأثيرپذیری های متنوع و گوناگون 

تاریخی و جغرافيایی را برمال می كند.

انواع کتيبه ها 

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

هم از بعد فرم و صورت )تزئينی( می توان به 6 دس��ته 

تقسيم كرد:
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1- از بعد محتوا و مضمون )نوشتاری( 

1-1- كتيبه هایی كه آیات و اس��ماء و كالم منبعث از 

دین اسالم را دربردارند.

1-2- كتيبه های��ی كه اش��عارِ ش��عرای ب��زرگ چون 

فردوسی، حافظ، جامی و شهریار را بازمی نمایانند.

1-3- كتيبه های��ی كه امضاء و س��ال بافت را در خود 

دارند.

2- از بعد فرم و صورت )تزئینی(

2-1- حاشيه های كوفی )تزئينی(

2-2- كتيبه هایی كه صرفًا فرم و شكل كتيبه را دارند و 

در داخل آن ها هيچ اثری از نوشته نيست. تزئين داخل 

آن ها به 3 قسم است:

2-2-1- تزئينات اسليمی و ختایی

2-2-2- تزئينات پرنده ای و حيوانی

2-2-3- تزئينات فرشته ای و انسانی

1-1- کتیبه هایی که آیات و اسماء و کالم منبعث از 

دین اسالم را در بر دارند.

كتيبه هایی ك��ه كالم مقدس را در خ��ود دارند عمومًا 

در قالی ه��ای محراب��ی اس��تفاده ش��ده اند. نمونه بارز 

آن ها حاش��يه های كوفی است كه نه تنها در فرش های 

زیر انداز، بلكه زیباترین كاربرد را در فرش های محرابی 

دارد. اما این بار صرفًا جنبه تزئينی نداش��ته بلكه جنبه 

معنایی آن بيش��تر مورد عينيت واقع ش��ده اس��ت. در 

فرش های محرابی كتيبه ها و نوشته ها در نصفة فوقانی 

واقع ش��ده اند چراكه بيشتر این قالی ها آویخته می شده 

و اعتبار محراب مسجد را می یافته در این صورت نيز 

اسماء در صدور واقع می ش��دند. خطوط عمومًا نسخ 

و ثلث اس��ت و از جمالت شهادتين همچون اهلل اكبر، 

ال اهلل اال اهلل )1(]7[ و محم��د رس��ول اهلل و...، برای پر 
كردن همان قسمت استفاده شده است. در بعضی دیگر 

از فرش ه��ا از   آیات قرآن  به��ره برده اند و بدون توجه 

ب��ه مابقی تزئينات و حتی با برش افقی، تزئينات آیات 

را ب��ه صورت كامل نوش��ته اند. در فرش های محرابی 

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

بوده اس��ت. چنان كه دیده می ش��ود: »عجلوا بالصلوه 

قبل الف��وت و عجلوا بالتوبه قبل الموت« در پيش��انی 
فرش حك شده است. 

     در بيش��تر فرش ه��ای محرابی تبریز دوره صفوی، 

همانطور كه اش��اره شد قسمت نيمه باالیی فرش پر از 

نوشته های به خط ثلث و نسخ و نستعليق است. در این 

نوع فرش ها خط نستعليق به دليل ویژگی خاصی كه بر 

محور انحناء و گردی رقم می خورد، برخالف خطوط 

كاماًل عربی مثل ثلث و نسخ فاقد مطلوبيت است، طاق 

یا محراب فرش پر از اس��ماء اهلل است كه در برخی از 

فرش ها نس��بت به جهت مح��راب وارونه و در داخل 

فضای خاص تقسيم شده، قرار گرفته اند. اسمائی چون 

الباسط، الرافع، الوهاب، البصير، القهار، الغفار، المصور 

و دیگر اس��ماء الهی را می توان پيدا كرد. در بيشتر این 

فرش ها، كتيبه های مربع و هشت گوش دیده می شوند 

كه داخل آنها مش��حون از خط معقلی )بنایی( اس��ت. 
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اهلل، محمد و علی نيز دیده می ش��وند. باز مشخصه ای 
ك��ه در مكتب تبریز صف��وی و در فرش های محرابی 

سایر مناطق نيز مش��تركًا می توان دید وجود كتيبة »اهلل 

اكبر« در پيشانی فرش است كه به شكلی ماهرانه سعی 
كرده ان��د تعادل و توازن كتيبه حفظ ش��ود و به همين 

خاطر از یكی از اس��ماء حق تعال��ی به نام كبيراً نيز در 

آن بين استفاده شده است و به شكل »اهلل كبيرًا اكبر« یا 

»اهلل اكبر كبيراً« درآمده است. فرش های محرابی تبریز 

دوره صفوی كه عمومًا در قرن دهم هجری و در زمان 

پایتختی تبریز بافته شده اند، نه تنها سرمشق و الگویی 

برای فرش های محرابی سایر نقاط ایران شده اند بلكه 

ای��ن فرش ها در س��ده های 10 و 11 ه. ق مورد توجه 

عثمانی ه��ا نيز قرار گرفته اند و هنرمندان مس��لمان آن 

دیار نيز س��عی كرده اند شبيه فرش های تبریز را ببافند 

ك��ه الح��ق در بعضی م��وارد تمييز بين آن دو بس��يار 

سخت است، چرا كه خط نستعليق كه مختص ایران و 

ایرانيان بوده با كمال ظرافت در فرش های عثمانی نيز 

نسخه برداری شده  است. همچنين سایر عناصر تزئينی 

همچون اس��ليمی ها و ختایی ها كه نشانگر دامنه نفوذ 

این نوع طرح ها در دیگر بالد اس��المی اس��ت نيز، در 

این فرش ها دیده می شوند. در مورد فرش های محرابی 

كتيبه دار باید اذعان كرد كه این نوع فرش ها عمومًا در 

مناطق ش��هری و از روی الگو و نقش��ة از پيش تعيين 

ش��ده بافته شده اند و از ویژگی های این فرش ها عالوه 

بر استفاده از كتيبه ها با خطوط چهارگانه، كوفی، ثلث، 

نس��خ و نستعليق این اس��ت كه از تزئينات فرش های 

شهری بافت نيز به وفور اس��تفاده شده است؛ گل های 

شاه عباس��ی و اسليمی های گل دار و تو پر منحنی كه از 

شاخصه های مهم فرش های شهری است در این فرش 

فرانمایی شده اند. 

     فرش ه��ای محراب��ی كتيبه دار به ن��درت در مناطق 

روس��تایی و عش��ایری مورد توجه واقع شده اند چرا 

ك��ه در فرش ه��ای درش��ت بافت آن مناط��ق اجرایی 

كردن خطوط منحنی بس��يار دشوار و در بعضی مواقع 

غيرممكن است و اگر هم تقليدی از روی این فرش ها 

در مناط��ق غيرش��هری رخ داده ب��ه دليل بی س��واد یا 

كم سواد بودن بافنده كتيبه ها نا خوانا و به صورت كاماًل 

شكسته و حتی وارونه بافته شده اند.

     كتيبه های فرش های محرابی كه شكل یافته از آیات، 

اس��ماء، ادعيه، اس��م مبارك پيامبر اس��الم)ص( و ائمه 

اطهار)ع( هس��تند برای نماز گذار حالت ذكر]8[ و ورد 

را دارن��د. نماز گذار زاهد با خيره ش��دن به این كلمات 

اله��ی بيش از پيش در یاد ایزد یكتا غرق می ش��ود و به 

قدرت و صفات ثبوتيه و س��لبيه او پی می برد و با ذكر 

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

نظری می افكند و اینكه چه قدر حافظ اسماء اهلل در وجود 

خویش بوده اس��ت. »عّلم آدم االسماء كّلها« كه نشان از 

مظهریت اسماء و صفات حق در انسان است و حاكی از 

این است كه همه اسماء و حقایق اسماء و صفات الهی 

در انسان به صورت اجمالی و لّفی موجود است و تمام 

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

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

اس��ماء درج و حك شده در پيشانی قالی های جا نمازی 

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

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

این رسالت عظيم خود به طرف او باید پرواز كرد. »رسد 

آدمی به جایی كه به جز خدا نبيند«.

     پ��س با این اوص��اف، فرش های محراب��ی با دارا 

ب��ودن محراب، قندیل و كتيبه  ك��ه همه و همه نمادی 

از حضرت احدیت هستند كه در یكجا جمع شده اند، 

وس��يله ای هستند برای حضور الهی؛ یعنی امر الهی در 

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

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

پيدا می كند، همان طور كه این حادثه مبارك در اوليای 

مقدس رخ داده اس��ت. برای اینكه هميشه خداوند در 

آنه��ا حض��ور دارد یا آنان پيوس��ته در محضر حق اند. 

اولياء عين حضور و قرب الهی اند. رس��ول اكرم)ص( 

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

من می خوابد ولی قلب من نمی خوابد. یعنی قلب من 

هميش��ه حتی در حالت خ��واب هم عين حضور الهی 

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

شمرده می شود چون مكان حضور و قرب حق است.

1-2- کتیبه های��ی که اش��عار ش��عرای بزرگ چون 

فردوسی، حافظ، جامی و شهریار را بازمی نمایانند.

از نمونه های بارز این قالی ها می توان به قالی ابریشمی 

زربفت ترنج دار موجود در موزه پولدی پتسولی ميالن 

اش��اره كرد كه در حاشيه خود ابياتی دارد كه نمونه آن 

از این قرار است:

ای خوش آن فرش كه در بزم مراد

سایه وش در ق��دم شاه افتاد

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

)مل��ول، 1384، 26(. از دیگ��ر نمونه ه��ا می ت��وان به 

فرش های س��التينگ اش��اره كرد كه در سده 11 ق. در 

تبریز بافته  ش��ده اند و در حاش��يه آن ها اش��عار زیبایی 

نگاشته شده است.

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

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

ایران باستان )بخش اسالمی( نگهداری می شود.

     ب��ا مهاج��رت كردن ش��عر از دامن كت��اب به پهنه 

قالی، در واقع یك عمل جانشينی صورت می پذیرد و 

عنصری با حركت از متنی به متن دیگر معنای خود را 

تغيير می دهد، و این از مباحث مهم متن شناسی است. 

شعر در كتيبه قالی نه صرفًا برای مطالعه شاعرانه بلكه 

ب��رای تزئين نيز به كار م��ی رود و در عين حال نه بيان 

خاص ش��اعر را بلكه منظور بافنده را نيز فرامی نماید، 

همچنان كه در شعر زیر: 

جز آستان توأم در ج�هان پناهی نيست

سر مرا به جز این در حواله گاهی نيست

نه در مق��ام بيان منظور حافظ، بلك��ه در صدد بيان نظر 

بافنده است. در واقع شعر وقتی از متنی به نام دیوان حافظ 

به متن دیگری همچون قالی س��فر می كند ویژگی قبلی 

خود را رها كرده، ویژگی تازه ای را به خود می گيرد. این 
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ویژگی هم در مفهوم تأثير مستقيم دارد و هم در صورت 

كه همانا تزئين كتيبه و قالی مد نظر است.

1-3- کتیبه هایی که امضاء و سال بافت را در خود 

دارند.

كتيبه ها تنها شناسنامه موجود از قالی هایی هستند كه از 

دوره صفوی تا امروز به دست ما رسيده اند. نمونه بارز 

آن ها قالی ش��كارگاه ميالن است كه نام بافنده و سال 

بافت به صورت ش��عر در آن قيد ش��ده است: »شد از 

سعی غياث الدین جامی بدین خوبی تمام این كار نامی 

س��نه 929«. همچنين قالی ش��يخ صفی كه متن زیر را 

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

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

»عمل استاد نعمت اهلل جوشقانی سنه 1082«.

     صدها قالی از نقاط مختلف ایران از جمله قالی های 

ش��هری را می توان شناس��ایی كرد كه در آنها امضای 

بافنده و یا س��فارش دهنده و سال بافت مشخص شده 

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

متأسفانه از صاحب امضاء اطالعات كافی وجود ندارد 

و تنها در برخی از این قالی ها سفارش دهنده، یا حامی 

و والی اس��ت كه شناسایی می شود. خود این نيز نشان 

از متن محور بودن مطالعات این نوع قالی هاس��ت. در 

واقع قالی ایران متنی اس��ت كه هيچ گونه ش��ناختی از 

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

موزه داری خس��ران محس��وب می ش��ود، ليكن از بعد 

مطالعات تصویری و زیبایی شناسی امری است خجسته 

ك��ه تحليلگر بدون توجه به دال ه��ای تأثيرگذار چون 

مؤلف یا هنرمند به بررسی متن صرف می پردازد. 

2-1- حاشیه های کوفی )تزئینی(

خط��وط چند گانه كوفی كه از اولين خطوط اس��المی 

اس��ت در آ ثار س��نتی و قدس��ی به وفور دیده می شود. 

ب��ه تبع آ ن در فرش های محرابی ني��ز كه ما در آنها به 

بهتری��ن نمونه از كتيبه ه��ا برمی خوریم، خطوط كوفی 

عمومًا با ازهار و اش��جار در هم تنيده می شوند تا كالم 

باری تعالی هرچه بيشتر مورد عنایت واقع گردد.

     در مناطق شمال غربی ایران )اردبيل(، منطقة قفقاز 

)ش��يروان( و آسيای صغير )اوش��اك( فرش هایی بافته 

می شدند و هنوز هم بافته می شوند كه دارای حاشيه ای 

موس��وم به كوفی]9[ یا ش��امی هس��تند. این حاشيه ها 

كاماًل هندس��ی، تزئينی و ناخوانا است و هنرمند سعی 

كرده هيئت و ش��مایل خط كوفی را حفظ كند اما هيچ 

خبری از نوشته نيست. با كمی تعمق می توان به علت 

غيرقابل خوانش بودن این خطوط و سطور پی برد. 

     فرش هایی كه دارای حاش��يه كوفی هستند كاربرد 

زیر انداز را دارند كه انس��ان هایی در طول شبانه روز بر 

روی آن گام می نهند و می خس��بند. برازنده نيست كه 

كالم و اس��ماء مقدس ایزدی به ش��كلی غير محترمانه 

مورد اس��تفاده قرار گي��رد. هنرمند قالی ب��اف یا احيانًا 

طراح، با فراس��ت قابل تحسين، مقام كالمی را از خط 

برچي��ده و صرفًا ظاهر هندس��ی و تزئينی آن را پاس 

داش��ته است. كه این نوع برخورد با خط كوفی حالت 
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همذات پن��داری را در هر مخاطبی برمی انگيزاند، یعنی 

اینكه این اثر مربوط به اقليم اس��المی است و در عين 

اسالمی بودن آن، دارای كاربرد روزمره است. 

     احتمال اینكه فرش های با حاش��ية كوفی از خطوط 

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

رس��الت خط كوفی در آن فرش ه��ا، یعنی ایفای نقش 

تذكار و به یاد حضرت حق بودن، در فرش های معمولی 

كاربری جدیدی به عنوان زیر انداز به خود می گيرد.

2-2-1- تزئینات اسلیمی و ختایی

تزئينات اس��ليمی و ختایی موجود در محوطه كتيبه در 

همنشينی با عناصر دیگر، تأكيد بيشتری بر كليت قالی 

دارد. به بيان دیگر نقوش اسليمی و ختایی داخل كتيبه 

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

از یك متن كالن را ش��كل می دهد. درس��ت برخالف 

كتيبه های نوش��تاری ك��ه تأكيد بر خ��ود كتيبه بوده و 

نوشته داخل آن مورد توجه است.

     كتيبه های با نقوش اس��ليمی �  ختایی بيشتر در بين 

ترنج و سر ترنج به عنوان یك حلقه رابط برای استحكام 

عناص��ر قال��ی به كار م��ی رود و از پراكندگ��ی ترنج و 

س��ر  ترنج كه در ط��ول هم واقع می ش��وند جلوگيری 

می كند. 

2-2-2- تزئینات پرنده ای و حیوانی

كتيبه های دارای نقش پرنده و حيوان بيشتر در حاشيه 

قالی ها اس��تفاده ش��ده اند كه در آنه��ا، كتيبه به صورت 

زنجيره ای تكرار ش��ده اس��ت و حيواناتی چون گاو و 

شير س��انان را در بردارد. چنين كتيبه هایی ش��خصيت 

خ��اص خودش��ان را ب��از می نمایان��د. ه��ر كتيبه ای 

تابل��وی منحصر به ف��ردی را به نمای��ش درمی آورد كه 

به تنهایی قابل خوانش اس��ت چ��را كه حيوانات داخل 

آن برگرفته از داس��تان های اس��طوره ای ب��وده و نماد 

دوگانگی در طبيعت و نهاد بش��ری هستند. كتيبه هایی 

ك��ه چنين عناصری را با خود به همراه دارند بيش��تر از 

بعد جانش��ينی قابل مطالعه اند، اینكه عنصر حيوان در 

جانشينی با عنصر اسليمی و ختایی چه خوانشی را بر 

ما عرضه می دارد، از اهميت شایانی برخوردار است. 

2-2-3- تزئینات فرشته ای و انسانی

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

از آیين مزده یس��نی تا اس��الم جایگاه ویژه ای داش��ته 

است. فرشته هرچند انواع مختلفی دارد ليكن مصادف 

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

ثبوتيه را دارا ست. بنابراین فرشته حامل زیبایی و جمال 

بوده و برای انس��ان دیدن تصویر خيال انگيز فرشتگان 

مسرت بخش است. فرشته در كتيبه های قالی ها به تنهایی 

به عنوان یك متن مورد مطالعه واقع می ش��ود؛ متنی كه 

در كن��ار دیگر متون چون انس��ان، نقوش اس��ليمی و 

ختایی، درختان و گل ها بازخوانی می ش��ود. كتيبه های 

فرش��ته دار نيز به تنهایی می توانند همچون یك تابلوی 

نقاشی در نظر گرفته شوند و به همين خاطر این نوع از 

كتيبه ها در واقع جانشين كتيبه های نوشتاری هستند كه 
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توانسته اند خود را از یك متن كالن به نام قالی رهانيده 

و با استقالل مضاعف به تحليلگر عرضه كنند.

     كتيبه ه��ای انس��ان دار ني��ز هم��ان نقش��ی را ایفا 

می كنن��د كه كتيبه های فرش��ته دار، ليك��ن تفاوت آنها 

در همذات پنداری انس��ان نس��بت به آن است، چراكه 

انس��ان خود را در آیينه كتيبه بازمی یاب��د؛ كتيبه ای كه 

نقش انس��ان در آن نه بسان یك نوشتار، بلكه همچون 

صورتی جاودان حك ش��ده اس��ت. كتيبه های انسانی، 

تصویر انس��ان را در دل متن كالن قالی پررنگ كرده و 

تأكيد بيش��تری بر نقش وی در متن قالی دارند. همان 

قالی به عنوان یك انضمام كلی، نمادی از جهان هستی 

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

می شود. به بيان دیگر قالی جهان اكبر و تصویر انسان، 

جهان اصغر را متجلی می سازد. 

نتيجه گيری

قالی هایی كه دارای كتيبه هستند، تأویل و تفسير خودشان 

را دارند. اینكه كتيبه از چه نوع است، نوشتاری یا تزئينی 

قابل بررسی است. اینكه كتيبه به عنوان متن با چه عنصر 

دیگری جایگزین شده، از بعد محور جانشينی مهم بوده 

و همچني��ن اینكه با چه عناصر دیگری همراه گردیده از 

منظر محور همنشينی مورد تحليل واقع می شود. بنابراین 

قالی های كتيب��ه دار به عن��وان یك متن، م��ورد خوانش 

تحليلگر واقع شده و عنصر مؤلف محوری در آنها مد نظر 

نيست. چراكه قالی ایران، صرف نظر از مؤلف و هنرمند 

آن می تواند از طرف هر مخاطبی مورد تأویل قرار گيرد و 

این نشانگر متن محوری قالی است كه در خود الیه های 

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

دانش خود از یكی از آن الیه ها بهره مند می شود. 
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