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چكيده
قالي ايراني که پس از اسالم به ويژه در دورة صفويه با رويکرد تجلي بهشت، باغ بهشتي، دروازه هاي بهشتي و 
ورود انسان به بهشت رخ نمود ديدگاهي ازلي و قدسي را در عناصر خود که به ظاهر صورتي زميني داشتند 
را جاي داد، ديدگاهي که در دوران صفويه و به خصوص شهرت پادشاهان آن دوره به اسالم گرايي و رعايت 
موازين شرعي به شدت مورد عالقه و داراي جايگاهي واال بود. هدف پژوهشگر در اين حوزه و با توجه به 
دو قالي شکارگاه متعلق به دوره صفويه نيز کاويدن پيکره و مفاهيم موجود در حاشيه اين دو قالي به منظور 
دستيابي اليه هاي نمادين موجود در اين دو حاشيه ها در جهت پي بردن تأثيرات محيط اطراف بر خلق اين آثار 
است. در اين راستا سؤال اصلي تحقيق عبارتست از : داليل تفاوت موجود در دو حاشيه قالي هاي صفوي در 
موزه هاي هنري بوستون و هنرهاي كاربردي وين چيست؟ روش تحقيق در اين پژوهش از نظر هدف در 
دسته  پژوهش هاي کاربردي توسعه اي و از لحاظ روش در گروه پژوهش هاي تطبيقي -تحليلي قرار دارد  و  
شيوه گردآوري اطالعات کتابخانه اي است.  نتايج نشان مي دهد، شاه طهماسب صفوي پس از توبه نسبت به 
اصالح نشانه هاي تصويري در قالي بوستون كه مربوط به دورة قبل از توبه اوست، اقدام و قالي موجود در 
موزه وين را با همان  مضمون متن اما با حاشيه اي متفاوت اجرا شد، چنانچه خود را با بالهاي بهشتي و درحال 
پذيرايي توسط فرشتگان مي بينيم   نتيجه حاصل از اين پژوهش مي تواند دريچه نوين در عرصه شناخت ارتباط 

بين توبه شاه طهماسب و خلق آثار آن دوره باز کند.
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مقدمه
ايراني  اصيل  هنرهاي  مهم ترين  از  يکي  عنوان  به  قالي 
که بيانگر ذوق و هنر، هنرمند خالق اثر است، تنها هنري 
کاربردي و يا حتي تزئيني نيست بلکه مي توان در اعماق 
اين هنر به معاني واالتري از اعتقادات، فرهنگ، عقايد و... 
دست  قرارگرفته  آن  در  هنرمند  که  جامعه اي  و  هنرمند 
يافت. در اين ميان قالي هاي دوره صفويه که نمود واالي 
اعتقادات مذهبي، فرهنگي و سياسي مردم آن دوران و 
ناب،  نوعي  مي توان  را  است  جامعه  درون  از  برخاسته 
يا حتي  اثر و  از معنايي دانست. که کل  غني و سرشار 
بيانگر مفاهيمي خاص،  قالي ها  اين  نقوش در  از  هر يک 
نشأت گرفته از درون هنرمند و جامعة او دانست که در 
مجموع اثري زيبا و موزون را خلق کرده است و هنرمند 
آيينه اي تمام نما از هنر، فرهنگ و عقايد انسان آن زمان را 
در قالب يک قالي فاخر، متّجلي مي سازد. در حال حاضر 
به منظور دست يابي به ناگفته ها و همچنين نفوذ به درون 
ناخودآگاه هنرمند به عالوه شناخت تفکر، فرهنگ، عقايد 
و سياست هاي حاکم بر جامعه عصر خلق اثر، الزم است 
از علومي نو در اين جهت استفاده کرد. نمادشناسي به 
به  براي رسيدن  را  ما  قابل قبول مي تواند  ابزاري  عنوان 
اين هدف تا حد قابل توجهي ياري کند. هدف در اين مقاله 
اين است که پژوهشگر با مقايسه تطبيقي ميان دو حاشيه 
از قالي هاي عصر صفوي و هم چنين مقايسه ميان اين 
آن  نگارگري هاي  به  متعلق  نگاره هاي  برخي  و  قالي ها 
دوران و با کمک گرفتن اسناد و مکتوبات در زمينه فرهنگ 
و عقايد جامعه صفوي به عالوه با استفاده از قرآن کريم 
دست به بازنمايي استحاله  انسان زميني به انساني قدسي 
زده شد تا با کمک گيري از داده هاي بدست آمده به سؤال 
اصلي پژوهش كه  عبارتست از: دليل تفاوت در دو حاشيه 
از قاليهاي مورد بررسي با توجه به شباهت در متن آنها 

چيست؟
ضرورت و اهميت پژوهش،  دستيابي به اليه هاي معنادار 
هنر قالي و قاليبافي و در نهايت دستيابي به فرهنگ جامعه 
هنرمند است. که در اين پژوهش نيز اين امر سبب مي شود 
بيشتر  گذشتگان  تمدن  و  فرهنگ  مورد  در  اطالعات  که 
شود. با توجه به مسئلة توبه شاه طهماسب اول در دورة 
صفويه و همچنين اهميت اين امر بر وي که تا حدودي با 
بيان برخي فرمان هاي وي محرز گرديد بي شک اين وقايع 
بسيار مهم بر روي هنرهاي آن دوران که مي توان قاليبافي 
را پرکاربردترين آن ها دانست بي تأثير نبوده است. شايد 
تجلي اين موضوع را بتوان به وضوح در حاشية دو قالي 
معروف دوران شاه طهماسب اول موجود در موزة هنري 
بوستون و موزة هنرهاي کاربردي وين (مک) يافت. در 
نتيجه مي توان با استفاده از داده ها و اطالعات حاصل 
از انجام اين پژوهش به چشم اندازهايي جديد در حوزه 
ارتباط توبه شاه طهماسب با خلق آثار هنري و سرنوشت 

آن ها در اين دوره دست يافت. 

روش تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش از نظر هدف در دسته 
پژوهشهاي كاربردي توسعه اي و از لحاظ روش تطبيقي-

تحليلي مي باشد. در اين نوع پژوهش در دسته پژوهش هاي 
کاربردي توسعه اي قرار دارد. به عالوه اين پژوهش از لحاظ 
ماهيت نيز در دسته پژوهش هاي کيفي قرار دارد. شيوه 
گردآوري اطالعات کتابخانه اي است.  جامعه آماري، ۲ فرش 
دورة صفوي كه در موزه هاي هنري بوستون و كاربردي 
وين (مك) مي باشد، در اين گروه از پژوهشها  داده ها به 

صورت كيفي- تحليلي و مورد بررسي قرار مي گيرند.

 پيشينه تحقيق
در راستاي انجام اين پژوهش به منابعي برخورد شد 
اطالعاتي  داراي  پژوهش  با  مرتبط  مطالب  مورد  در  که 
معنا  مورد  در  منبعي  پژوهشگر  بررسي هاي  در  بودند. 
کاوي قالي هاي مورد بحث در پژوهش يافت نشد. در جهت 
انجام پژوهش، پژوهشگر با منابعي مواجه شد که به شرح 
ذيل است: پرورش و تامپسون (۱۳۸۴) در مقالة خود تحت 
عنوان «قالي و بافته هاي اوايل دورة صفويه»، با بيان کلياتي 
در مورد قاليبافي زمان صفوي و توصيف برخي از قالي ها 
اين دوره، مختصري هم در مورد رنگ، طرح و ترکيب بندي 
است.کاشفي  کرده  بيان  بوستون  موزة  شکارگاه  قالي 
(۱۳۹۲) در مقالة خود به عنوان «به کار گيري ديدگاههاي 
اجتماعي در اثر سلطان محّمد با استفاده از اصول وقواعد 
اثر سلطان محّمد  هنر اسالمي» به بيان اليه هاي معنايي 
نگارگر پرداخته است. ناسي (۱۳۷۹) نيز در مقالة خود با 
نام «سلطان محّمد هنرمند برجستة عصر صفويه» به بيان 
و تفسير اثر وي پرداخته است. در مقالة «طهماسب اول به 
روايت طهماسب» (۱۳۸۸) زهرا علي محّمدي به صورت 
مفصل به داستان زندگي شاه طهماسب اول پرداخته و در 
اين ميان به توبه وي در ايام جواني نيز اشاره کرده است. 
جعفريان (۱۳۷۷) همچنين در مقالة«امر به معروف و نهي 
از منکر در دورة صفويه» پس از شرح و تفسير پيرامون 
اوضاع مذهبي پادشاهان سلسله صفويه به ابعاد توبة شاه 
طهماسب اول پرداخته است. در مقاله اي تحت عنوان«يک 
پرده از زندگي شاه طهماسب»، دانش پژوه (۱۳۵۰) پس از 
بيان زندگي شاه طهماسب اول به شرح جريانات توبه وي 
پرداخته است. صباحي (۱۳۹۳) در کتاب تاريخ و هنر فرش 
بافي مشرق زمين (قالين) تنها به تصويري از قالي وين 
اکتفا کرده است. حشمتي رضوي (۱۳۹۲) در کتاب تاريخ 
تحول و تطور فرش ايران، پس از ارائه مطالبي در خصوص 
دسته بندي  با  صفوي  دوره  قاليبافي  و  سياست  تاريخ، 
از  برخي  تفسير در مورد  و  اين دوره و شرح  قالي هاي 
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در  بيان مختصري  به  اين دوران  در  بافته شده  قالي هاي 
خصوص بيان طرح قالي شکارگاه موزه وين پرداخته است. 
بصام (۱۳۸۳) همچنين در کتاب روياي بهشت مطالبي در 
مورد طرح و برخي مشخصات فني قالي هاي مورد مطالعه، 
بيان نموده. در کتاب تاريخ قالي هاي شرق قبل از ۱۸۰۰ 
ميالدي (۱۹۰۸) پس از توضيحات مختصري در خصوص 
قالي هاي صفوي، در مورد قالي بوستون سخن مي گويد و 
طراح آن را سلطان محّمد معرفي مي کند. در کتاب عصر 
طاليي هنر ايران، نوشته شيال کنبي (۱۳۸۴) نويسنده با بيان 
تاريخ و سرگذشت دوران حکومت شاه طهماسب اول، پس 
از هنرها و وقايع آن دوره، اشاره مختصري نيز به دو قالي 
مورد بررسي در اين پژوهش کرده است. نکته اي که بيان 
آن در اينجا حائز اهميت است اين است که تاکنون پژوهشي 
پيرامون ابعاد معنايي و محتوايي و همچنين ارتباط دو قالي 
موجود در موزه هاي وين و بوستون به عالوه ارتباط آن ها 
با زندگي شاه طهماسب اول نگارش نشده است. در اين 
مقاله سعي شده با استفاده از اسناد موجود اين بررسي 

صورت گيرد.

مفاهيم نظري پژوهش
هنر قدسي: هنر اسالمي، هنر مقدس يا هنر قدسي، هنر 
ديني، هنر سنتي، هنر مذهبي، هنر معنوي و هنر متعالي، 
مجموعه واژگاني استند که به ماهيت تحقق نوعي کيفيت 
عنوان  به  تنها  نه  دين  مي کنند.  داللت  هنر،  عالم  در  الهي 
روشي براي اجراي فرمان ها الهي تعيين کننده خط مشي 
انسان است بلکه در فرهنگ و تمدن و هنر نيز به زندگي 
انسان معنا مي بخشد.در هنر اسالمي نيز اين راه و روش 
در هنرهاي سنتي رشد يافته است. به همين دليل است که 
هنرهاي اسالمي فراتر از مرزهاي زباني، زماني و مکاني از 
قرائت آيات وحي تا خوشنويسي کالم الهي، معماري و... 
قادر است که عوالم مقدس را براي مخاطبان اهل مکاشفه 
کمال  شک  ۴).بدون  (نوروزي،۱۳۸۷:  سازد  روشن  خود 
مطلوب آن است که زندگي انسان سراسر آئيني باشد و 
تفاوتي ميان امر قدسي و زندگي دنيوي باقي نماند، اين 
واقعيتي است که در زندگي اوليا ديده مي شود. اما در طول 
تاريخ زندگي بشر، به واسطة ايجاد فاصله زماني و وجودي 
از سرچشمة منور استي، انسان به نقطه اي رسيده است که 
ديگر حتي در جوامع سنتي، توجهي به همه جوانب قداست 
ندارد.از اين رو هنر قدسي به عنوان گشاينده دريچه هاي 
انوار قدسي، حافظ و نگهدار امر قدسي است (جيمز،۱۳۷۴: 
۲۵۰). هنر قدسي موهبتي است آسماني که براي انساني که 
در احاطة صور و قالب هاي مادي زندگي مي کند، دسترسي 
که  مي سازد  ممکن  را  اوست  جان  مغذي  که  نوري  به 
چهارچوب هاي مختلف هنري به عنوان يک عنصر خاکي 
محفل و بستر تجلي اين نور مي گردد (نصر، آويني،۱۳۷۹، 
۶۲). هنر قدسي اسالمي نيز هم از جهت صورت هم از 

جهت معنا با کالم الهي و وحي قرآني مناسبت دارد. (نصر، 
آويني:۱۳۷۹، ۶۶) هنر اسالمي يکي از تجليات هنر سنتي و 
هنر مقدس و مرکز و قلب هنرهاي سنتي است که به هنرهاي 
ديني و مذهبي امکان تجلي مي بخشد. هنر مقدس، سنتي و 
اسالمي به مثابه ريشه، تنه و ميوه هاي درختي تنومند استند 
که حقيقت يگانه اي را تحقق مي بخشند (نوروزي،۱۳۸۷: ۴).

انسان قدسي 
زاده  خداوند،  خيال  در  آدمي  متداول،  باور  يک  طبق 
شده است. و اهل معرفت بر اين اعتقادند که در ميان تمام 
آفريده هاي خداوند تنها انسان مظهر و جلوه گاه کامل اسماء 
مبتني  انديشه اي  چنين   .(۳۶۳ (پارسا،۱۳۶۶:  است  اللهي 
بر اين حقيقت است که انسان نماد جميع صفات منسوب 
ديگر  که  درحالي است  اين  است.  الهي  ذات  يا  الهوت  به 
مخلوقات، جاندار و بي جان تنها تجلي برخي از وجوه آن 
ذات اند. هم نشيني تمامي اين نمادها، عالم ظاهر يا عالم آفاق 
بر زمين،  به عنوان خليفه خداوند  انسان  بر مي نهد و  را 
در مرکز اين گستره مأوا دارد. اين مرکز، همچون جهاني 
کوچک و در قالب عالم انفس، از هر لحاظ متناظر با عالم 
آفاق بوده و هر دو تصويري کامل از سرنمون اعلي ارائه 
مي دهند. مرکز عالم آفاق، انسان و مرکز عالم انفس، قلب 
انفس چنان  انسان کامل،آفاق و  انسان است. در پيشگاه 
شفاف و بي پرده جلوه مي نمايند. سرپيچي از فرمان الهي، 
اتصال آدمي به مرکز دروني اش را سست و ديدگانش را 
نسبت به ذات اقدس تار مي نمايد و بالطبع، جايگاه او را به 
عنوان واسط ميان آسمان و زمين متزلزل مي سازد. اما 
هبوط،تنها عالم انفس (آدمي)را درگير ساخته و ژرف بيني 
او را در دريافت انوار عالم آفاق مختل مي نمايد. دستيابي 
آدم هبوط يافته به گمشده خويش در سايه تدبر در نمادهاي 
روشنگرانه و راه نماياني عالم خارج ميسر مي گردد. ضمن 
آنکه کمال اين نمادها در تکميل قرينه شان در درون آدمي 
موثر مي افتد (لينگز، عبداهللا:۱۳۹۱، ۲۵-۲۶). انسان عالوه بر 
بهره مندي از ويژگي ها و کماالت مراتب پايين تر از خود 
يعني تغذيه، توليد، رشد، ادراک حسي و کنش هاي اختياري 
در سطح محدود، داراي دو ويژگي ممتاز و برتر است، يکي 
عقالنيت و انديشه ورزي و ديگري کنش اختياري در سطح 
گسترده است. از اين رو انسان به خاطر ظرفيت نامحدود 
و استعدادهاي انساني بي پاياني که در او وديعه نهاده شده، 
اشرف مخلوقات خوانده شده است. زيرا معيار شرافت، 
اراده است که  برتري مانند عقل و  از کماالت  بهره مندي 
خاستگاه آن روح الهي است که در انسان است. پس انسان 
در دو جهت عقل و کمال اختياري بر ساير آفريده ها برتري 
دارد (طباطبايي،۱۳۸۲: ۱۵۶). در ديدگاه اسالم نيز، انسان 
کامل يا به اصطالح انساني که بنا به رفتار خود به ذات حق 
تعالي نزديک مي گردد داراي چهار ويژگي است. اول: عقل 
که سبب عروج انسان به ملکوت مي  شود. دوم: اراده که در 



برگيرنده حرکت آدمي در طريق دين است. سوم: اخالق که 
فضايل آن سبب سلوک انسان مي شود و چهارم: احساس 
که عنصر غالب آن در زيبايي شناسي است که سبب اين 
حس همان قوه فهم و شعور حقيقت است (فيروزان،۱۳۸۰: 

 .(۱۸۸

اوضاع مذهبي و تقيد پادشاهان در دوران صفويه
جنبش  يک  عنوان  به  مي توان  را  صفويه  سلسه 
امپراطوري  در  پيداکرده  رشد  آخرالزماني  عرفاني  نوين 
بزرگ ايران که تا بغداد و هرات هم کشيده شده دانست 
(ميشل۴۲۰۰۹: ۱). خاندان شيخ صفي در دوران نخست 
زندگي خود تا پيش از رسيدن به قدرت، شهرت خاصي 
در تقيد به رعايت احکام شرعي داشتند. تنها زمينة اتهام 
که  بود  تصوف  آن ها،  مذهبي  الابالي گري  و  بي قيدي  به 
اساسًا در آن روزگار بخش غالب مردم ايراني و عثماني 
گرايش هاي صوفيانه داشتند. پس از اينکه اين خاندان با 
قيام شاه اسماعيل به سلطنت رسيدند، براي رعايت مسائل 
شرعي در جامعه، درست به مانند دولت عثماني، منصب 
صدارت و شيخ االسالمي را ايجاد کرد و مسئوليت آن را 
نيز علماي بزرگ شيعه که از عراق يا جبل عامل دعوت 
مي شدند، واگذار نمود. بايد در نظر داشت خصلت سلطنتي 
بودن حکومت در ايران، از کهن ترين ايام تا زمان صفوي، 
يعني  آن  مظاهر  و  گري  اشرافي  براي  زمينه اي  همواره، 
فساد اخالقي و در رأس آن ها شراب خواري بوده است. 
دربار با داشتن ثروت بيش از حد و نيز اختيارات فوق العاده 
آمادگي فراواني براي آلوده شدن به انواع و اقسام فساد را 
داشته است. به تناسب گرايش سلطنت به اين قبيل امور، 
جامعه نيز بدان سمت حرکت کرده و سخت گيري ها کاهش 
مي يافته است. بخشي از اين فراز و نشيب ها، مربوط به 
خود سالطين صفوي و گرايش هاي شخصي آن ها بوده 
نظر  از  که  است  آن  دارد،  اهميت  دراين باره  آنچه  است.. 
آن ها، حساسيت هاي ديني و مذهبي با دست زدن به برخي 
از کارهاي فساد آميز به ويژه مشروب خواري روا شمرده 
اين مسائل، کافي بود  به همة  با توجه  اما  مي شده است 
سلطان تمايل و گرايشي به امر به معروف و نهي از منکر 
پيدا کند، به دنبال آن فرمان هايي به تمامي بالد صادر مي شد 
و احکام ويژه اي براي جلوگيري از انواع فتنه و فساد، شرف 
نفاذ مي يافت. شاه عباس با همة اظهار تديني که مي کرد، در 
بزم خاص خود گرفتار شراب خواري بود (جعفريان،۱۳۷۷: 
۶۹-۶۸). در اين ميان حساسيت شاه اسماعيل صفوي به 
تربيت فرزندش شاه طهماسب بسيار زياد بود اين امر موجب 
شد که شاه اسماعيل دو يا سه سال قبل از مرگش، حدود 
۷-۸ سالگي طهماسب ميرزا دستور دهد تا نّقاشان بزرگ 
براي تربيت فرزندش به دربار دعوت شوند. به اين تربيت 
سلطان محّمد به تعليم نگارگري، تذهيب و حتي خوشنويسي 
به شاه جوان، آينده هنري دربار صفوي را براي چند دهة 

بعد پي ريزي نمود. رابطة سلطان محّمد و شاه طهماسب به 
حدي بود که منجر به همکاري مستقيم آن ها در برخي از 
نگارگري ها و اثر هنري شد سلطان محّمد پس از بهزاد، نه 
تنها مديريت کارگاه هاي نّقاشي بلکه سرپرستي کارگاه هاي 
پارچه هاي  و  کاشي،  چوب،  منبت  طراحي  قالي،  طراحي 
ابريشمي و حتي بافت آن ها را بر عهده داشت (ناسي،۱۳۷۹: 
۹۰). مي توان گفت اين حساسيت شاه اسماعيل تا حد زيادي 
در تربيت شاه طهماسب موفق بوده است تا جايي که در 
ميان آن ها شاه طهماسب، شهرت بيشتري به رعايت حدود 
شرعي داشت. جز آن که گزارش هايي نيز از بي قيدي او قبل 
از بيست سالگي به برخي احکام شرعي، در منابع ايراني و 

خارجي آمده است. 

بررسي فني پيکره هاي مطالعاتي
به منظور انجام پژوهش در خصوص حاشيه هاي، الزم 
است دو قالي مذکور از لحاظ فني و ظاهري به صورت 
کلي بررسي گردد. در زير به صورت موجز نکات اصلي 
در بررسي پيکره مطالعاتي را بيان کرده است. به دليل نوع 
نقشه قالي هاي مذکور به صورت يک جهارم و به منظور 
درک بهتر جزئيات تصوير توسط مخاطب، تصوير دو قالي 

مورد نر به صورت يک چهارم در ادامه آورده شده است

مشخصه هاي ظاهري پيکره هاي مطالعاتي
پژوهش پيش رو براساس توصيف، تحليل و تطبيق دو 
حاشيه از قالي هاي فوق شکل گرفته است به همين منظور، 
مجزا  به صورت  حاشيه  دو  از  تکرارشونده  قسمت  يک 

توصيف گرديد. 

۴- مطالعة بينامتني مورد مطالعاتي
مهمي  موضوعات  از  ديگر  متون  با  متن  يک  ارتباط 
است که با ساختارگرايي و پساساختارگرايي مورد توجه 
پژوهشگراني چون کريستوا، بارت،ريفاتر، دريدا، فوکو و... 
قرارگرفته است و اغلب در تحليل هاي ادبي کاربرد دارد 
براي  تکستواليتي)  (اينتر  اصطالح   (٣٤ (پورتر٧،١٩٨٦: 
اولين بار توسط ژوليا کريستوا استفاده شد. او معتقد بود 
در  بلکه  به صورت مستقل  نه  را  نيازمنديم متون  ما  که 
ارتباط با يکديگر بررسي کنيد (جسوس۸،۲۰۱۱: ۲۶۸) هم 
چنين وينسنت ليچ اعتقاد داشت که يک متن هيچ گاه مستقل 
و يک پارچه نيست بلکه مجموعه اي است از روابط با متون 
ديگر به عالوه وي عنوان مي کند که اثر و قطعات تاريخي، 
فرهنگي نيز به صورت يک ارتش نظام مند با يک ديگر در 
معنا  پژوهش هاي  در  (پورتر،۱۹۸۶: ۳۵۹)  استند.  ارتباط 
کاوي پژوهشگر براي دستيابي به اطالعات مورد نظر ابتدا 
به مطالعة پيکرة اصلي يا متن اثر مي پردازد اما در صورت 
نرسيدن به هدف مورد نظر به بينامتن رجوع مي کند. در 
اين پژوهش نيز ابتدا سعي شد تا با بررسي متن اصلي 
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شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۰۷

فصلنامة علمي نگره

اثر به جواب دلخواه رسيده شود. اما در متن اصلي اثر 
پيچيدگي هايي وجود داشت که براي حل اين پيچيدگي ها 
نياز به استفاده از منابع مرتبط با قالي ها براي نيل به نتيجة 
مورد نظر بود در اين راستا مرتبط ترين منابع نگاره هاي 
دورة شاه طهماسب اول صفوي به خصوص تابلوي معراج 
حضرت محّمد (ص) اثر سلطان محّمد، قرآن و مکتوبات در 

راستاي معنا کاوي عناصر بود.
و  وين  قالي هاي  حاشية  در  بکاررفته  نقوش  تحليل 

بوستون 
کاله،کمربند و جامة شاه ومالزمان 

همان طور که در جدول ١ ديده مي شود با توجه به 

تصوير واقعي شاه طهماسب اول، شاه با دستاري پارچه اي 
و چند پر روي آن نشان داده شده که او را از ديگر پيکرهاي 
درون نقش حاشية قالي بوستون متمايز مي سازد. اما مسئلة 
ديگر کاله شاه و مالزمانش در قالي وين است که متفاوت با 
قالي بوستون اما هماهنگ با کاله فرشتگان در نگارة معراج 
حضرت محّمد (ص) اثر سلطان محّمد است که اين خود 
وجه قدسي آن را نشان مي دهد. مورد ديگر که باعث ايجاد 
تفاوت بين نقش شاه و ديگر نقوش انساني در حاشية هر 
دو قالي مورد مطالعه شده است وجود کمربند با سه نگين 
دور کمر اوست که اين کمربند از نگاره هايي که از شاه در 
اين دوره باقي مانده نيز ديده مي شود (تصاوير٥و٦). همان 

تصوير٢. تصوير قالي موجود در موزه  وين  ،مأخذ: ملول، ١٣٨٤ تصوير١. قالي موجود در موزه   بوستون، مأخذ: بصام،١٣٨٣:٥١ 
.٢٨١ :

محل 
بافت

جنس طراحنوع طرحنوع گرهرج شمارابعاد
تار، پود، 

پرز

تاريخ بافت

قالي 
شماره۱

اصفهان 
(کاشان)

نامتقارنحدود ٢٢٥۷۰ *٤٨٠,١
 

(فارسي)

شکارگاه 
(لچک ترنج)

سلطان 
محمد
يا آقا 
ميرک

دود ١٥٣٠م ابريشم
برابر با ٩٠٨ 

ه/ش

قالي 
شماره۲

نيمة اول ٣٣١*٦٨٧
قرن ١٦ 

(بصام،۱۳۸۳: 
(۵۲-۵۱
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تصوير٣: حاشيه قالي شکارگاه موزة بوستون مأخذ:
  www.mfa.org/collections/object/hunting-carpet    

تصوير٤. حاشيه قالي شکارگاه در موزة  وين مأخذ:  
http://mslmzare.persiangig.com/image

حاشية قالي شکارگاه موزة هنري بوستون که در زمان شاه طهماسب 
ميرک  اقا  احتماًال  و  آن سلطان محّمد  و طراحان  است.  بافته شده  اول 
آن  درون  که  مي شود.  ديده  پهني  حاشية  مقابل  تصوير  در  بوده اند. 
حال  در  خدمتکاران  و  استراحت  حال  در  پادشاه  و  خوانين  نقوش  با 
پذيرايي از آن ها ديده مي شوند. درختچه ها و بوته هاي گل، زمينة الکي 
حاشيه را تزيين کرده اند. حاشية باريک دروني ترکيبي از نقوش اسليمي 
ختايي دارد و حاشية باريک بيروني با نقش ختايي تزيين شده است. 
نقش پرندگان در اين حاشيه در کنار چرخش ساقه هاي ختايي به چشم 
مي خورد. (بصام،١٣٨٣: ٥٣) که در مجموع از لحاظ بصيري هارموني و 
هماهنگي زيبايي ايجاد کرده است و براي بيننده بسيار لذت بخش است. 

قالي شکارگاه موزة هنرهاي کاربردي وين (مک) که در  حاشية 
زمان شاه طهماسب بافته شده و شباهت زيادي از لحاظ طرح و 
از  بعد  فراوان  احتمال  و  دارد  باال  قالي  با  جنس  و  رنگ  و  نقش 
آن بافته شده است. در تصوير مقابل حاشيه اي پهن ديده مي شود 
(فرشتگان)  بالدار  آدم ها هاي  از  رديفي  ارغواني،  سرخ  رنگ  به 
در زمينه اي پر شده از نقش پرندگان و ختايي ها ديده مي شوند. 
و  مهرورزي  حال  در  فرشتگان   (٢٠٢ رضوي،١٣٩٢:  (حشمتي 
تعارف ميوه به انسان بالدار استند. در حاشية دروني نقوش ختايي 
ديده مي شود با شاه عباسي هايي که درون آن را سر انسان تزيين 

کرده حاشية بيروني نيز با ختايي پر شده است.  

طور که در اين نگاره ديده مي شود دور کمر شاه کمربندي 
بسته شده که دو نگين آن در تصوير کامًال مشهود است. 
اما به وضوح مشخص است که نگيني ديگر در قرينة نگين 
چپ روي کمربند شاه قرار داشته که به دليل قرار گرفتن 
در پرسپکتيو٩ در تصوير نمايان نيست. در ميان تصاوير 
انساني ديگر در حاشية قالي بوستون فقط يکي ديگر از 
نگين  داراي يک  دارد که  همراهان شاه کمربند دور کمر 
است. (تصوير٧) همان طور که در تصاوير ديده مي شود 
لباس شاه طهماسب نيز با سايرين در طرح رنگ و الگو 
متفاوت است و شباهت زيادي به لباسش در تصوير٨ دارد. 
اما نکته اي که ايجاد چالش در مقايسه ميان سه تصوير شاه 
در قالي و نگاره ها مي کند، عدم وجود سبيل شاه در قالي 
است. شايان ذکر است که تاريخ بافت قالي موجود در موزة 
بوستون برابر با ٩٠٨ه/ش برابر با ١٥ سالگي شاه است 
طبيعتًا بافت اين قالي دست کم ٢ سال زمان برده و در آن 
زمان شاه در سن نوجواني به سر مي برده و عدم وجود 
سيبل شاه در تصوير٥ به اين دليل است و همچنين در قالي 
دوم هم سعي شده بود تا تمام موارد در چهره و پيکر شاه 

برابر باشد.
با توجه به جدول باال مي توان گفت عناصر به کاررفته 
نظير  پوشش  نحوه  لحاظ  از  مذکور  قالي  دو  در حاشيه 
لباس، کمربند و حالت چهره با يکديگر مشابهت دارند و 
از نظر کاله، بال، شراب و رنگ زمينه حاشيه با يکديگر 
متفاوت استند که اين موضوع مي تواند نشانگر تغيير نگرش 
زميني نگارنده و يا کارفرماي او به نگرشي قدسي و ازلي 

باشد.

با توجه به جدول باال، دو نکته را مي توان اثبات کرد، 
نکته اول در خصوص شباهت پوشش اشخاص در حاشيه 
قالي وين و بوستون با نگاره اي از شاه طهماسب اول در 
ديوارنگار کاخ چهل ستون است. نکته ديگر در خصوص 
شباهت طراحي بال انسان هاي بالدار در حاشيه قالي وين 
و بال فرشتگان در نگاره معراج حضرت محمد اثر سلطان 

محمد نقاش است.

توصيف فرشتگان و انسان بالدار 
نماد انسان بالدار براي نخستين بار در مصر به عنوان 
الهه خورشيد پديدار شد. برخالف تصور رايج، در فرهنگ 
آشوري اين نماد نه نماد آشور خداي جنگ و حافظ الوهيت 
کشور آشور بلکه نماد شخص پادشاه و اقتدار سلطنتي 
بوده است. در هنر آشوريان تصوير انسان بالدار معرف 
سلطنت آشوري است. در ايران اين نماد براي نخستين بار 
پديدار  کبير  داريوش  نقش برجستة  فراز  بر  بيستون  در 
مي شود. که نماد اقتدار سلطنتي و به سخن دقيق تر مظهر 
فر و شکوه الهي سلطنت بوده است (شهبازي،١٣٨١: ٧٩). 
اما در دورة صفويه نقش انسان بالدار بار ديگر با توجه به 
ارتباط دربار صفوي با کشورهاي ديگر به هنر ايران وارد 
شد. گرچه اين عناصر کمابيش از دورة ايلخاني و تيموري 
نيز در نگارگري و بعضًا در کاشي کاري ظاهرشده بودند.

اما در اين زمان رواج و تنوع بيشتري يافتند. (جوادي،١٣٨٥: 
١٥) در فرهنگ و ادب فارسي، واژه«فرشته» جايگزين واژة 
عربي«ملک»شده است. در فرهنگ لغت، فرشته يا سروش، 
مخلوقي روحاني دانسته شده است. علي اکبر دهخدا دربارة 



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۰۹

فصلنامة علمي نگره

کيفيت ظاهري فرشتگان مي نويسد« آنها اجسام لطيف و 
نوراني استند که به اشکال گوناگون متشکل مي شوند» 
(بابايي فالح و همکاران، ١٣٩١: ٨٤). در بيشتر تصاوير 
پري  يا  فرشته  نام  با  بال دار  پيکره هاي  ايران،  نگارگري 
معرفي شده است. اما مسئله اي که در حاشية قالي موزة 
وين خودنمايي مي کند. اين است که تمام پيکرها، چه آن ها که 
در حال پذيرايي استند. چه آن ها که در حال پذيرايي استند 

داراي بال استند. اما اين دو گروه داراي بال هاي متفاوت 
استند که ايجاد تمايز ميان آن ها کرده است (تصاوير:١٢ و 
١٣). در دورة شاه طهماسب است که سلطان محّمد دست 
به خلق تابلوي معراج حضرت محّمد (ص) مي زند. و براي 
نشان دادن درجه قدسي پيامبر و جبرئيل شعله هاي نور دور 
سر آن ها نّقاشي مي کند. (تصوير١١) احتماًال اين موضوع 
بي تأثير در طراحي قالي وين نبوده و سلطان محّمد هم در 

پيکره ها 
در

لي  قا
اول

پيکره ها 
در قالي 

دوم

رنگ ميوهشرابکمربندباللباسکالهعنوان
زمينه

حالت 
چهره

شباهت

تفاوت

جدول ۱. تحليل نقوش بکار رفته در حاشيه قالي هاي وين و بوستون.  مربوط به تصاوير۴و۳، مأخذ: نگارندگان.

تصوير۵. شاه در قالي بوستون، مربوط به 
تصوير۳

به  مربوط  وين،  قالي  در  شاه  تصوير۶. 
تصوير۴ 

قالي  در  شاه  همراهان  از  يکي  تصوير۷. 
بوستون، مروبط به تصوير ۳

http://www.mfa.org/collections/object/hunting-carpet-49170 :مآخذ
http://mslmzare.persiangig.com/image



به  انسان زميني  بازنمايي استحاله  
دو  نگاره هاي  در  قدسي  انساني 
حاشيه از قالي هاي صفويه به روش 

معناکاوي/ ٦٣- ٧٧

راستاي تقدس و پاکي شاه طهماسب و هم ايجاد تفاوت 
مقام و جايگاه ملکوتي حضرت محّمد (ص)و جبرئيل، شاه 

طهماسب و يارانش را با بال نّقاشي مي کند.

توصيف بهشت در حاشيه قالي موجود در موزة وين
با توجه به اين فرضيه به وجود آمد که حاشيه قالي 
وين، با نشان دادن انسان هاي بالدار نمايانگر بهشت برين 
است بر اين اساس، نکته اي که در نگاه اول در اين حاشيه 
به چشم مي خورد پر کاري و پرهيز از خأل در طراحي اين 
حاشيه است. چيزي که در اکثر اثر سلطان محّمد به چشم 
مي خورد. سلطان محّمد براي تصويرسازي فضاي بهشتي 
از ذره نگاري (ريزه کاري هاي تزييني)مدد گرفته است. يکي 
از علل پرهيز از خأل در هنرهاي اسالمي برگرفته از نظر 
شيخ شهاب الدين سهروردي۱۰ مي دانند. وي در تفکرات 
را چنين  آن  و  امري موهوم مي پندارد  را  مشاييان، خأل 
تفسير مي کند. « در خأل امري است موهوم و تحقق خارجي 
ندارد و مابين اجسام بدان صورت که عده اي مي گويند 
خأل وجود ندارد، چرا که اجرام بي رنگ و شفاف را با خأل 

اشتباه گرفته اند» (سلطان کاشفي،١٣٩٢: ١١).

توصيف بهشت از ديدگاه قرآن و تطابق با حاشيه قالي 
وين

با توجه به عناصر موجود در حاشيه قالي وين آياتي که 
خصوصيات بهشت را توصيف کرده اند انتخاب شد که در 

ادامه به آن پرداخته مي شود.
براساس بررسي هاي انجام شده پيرامون آيات قرآن 
در  آن،  نعمت هاي  و  بهشت  با  مرتبط  آيات  استخراج  و 
جدول باال اين نعمات به صورت کدهاي باز و محوري بيان 
گرديد. در اين بين همان طور که در نمودار ۱-۱ بيان شده 
است، بيشترين اشارات در آيات توصيف کننده بهشتي در 

خصوص خوراکي ها، خدمتکاران و اشياي نفيس است. 
و  جدول  در  بيان شده  بهشت  ويژگي هاي  ميان  در 
نمودار فوق، صفات مرتبط با کدهاي محوري (اشيا نفيس، 
مالزمان، خوراکي ها، لباس فاخر، فرش فاخر، وفور نعمت، 
فردوس، استراحت و سرسبزي) با صفات تصوير شده در 
حاشيه قالي شکارگاه موجود در موزه وين مشترک بود، 
که بر اين اساس مي توان گفت طراح اين قالي بر آيات قرآن 
در خصوص بهشت و نشانه هاي آن آشنايي داشته و آن ها 

را تصوير کرده است.

تصوير۸ . شاه طهماسب بر روي ديوار نگارة چهل ستون مأخذ:
سايت۳

تصوير۹. يکي از فرشتگان در تابلوي معراج حضرت محّمدمأخذ: 
سايت۴



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
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فصلنامة علمي نگره

طبق جدول فوق و تطبيق آيات حاوي ويژگي هاي بهشتي 
با تصوير ايجادشده توسط طراح قالي شکارگاه وين، مي توان 
گفت طراح قالي با اشراف بر نشانه هاي ذکرشده در قرآن 
از بهشت، به طراحي اين قالي پرداخته است و با پرداختن به 
جزئيات و تصويرسازي حاشيه قالي فضاي بهشتي را ترسيم 

کرده است.
مطالعه فرامتني مورد مطالعاتي 

Vispo-bish .1متن، فضايي است که در آن ابعاد متفاوت متون وجود 

تصوير۱۱ معراج حضرت محّمد (ص) مأخذ:
http://mslmzare.persiangig.com/image

تصوير۱۲.تصوير شاه در قالي وين، مربوط به تصوير۴

تصوير۱۳. تصوير فرشته در قالي وين، مربوط به تصوير۴

به  بوستون،مربوط  قالي  در  شاه  مالزمان  از  يکي  تصوير۱۰. 
تصوير ۳



دارد هر کدام از آنها با يکديگر ارتباط دارند. نويسنده با 
ترکيب کردن اين ابعاد، متن جديدي را به وجود مي آورد 
به نحوي که ديگر به هيچ يک از متون تشکيل دهنده وابسته 

بر  فرامتنيت  ژنت  عقيده  به   .(۸۳ (جنت۱۹۹۲۱۱:  نباشد 
اساس تفسير و تأويل متون شکل گرفته است و دراين باره 
مي گويد:« سومين گونة استعالي متني که من فرامتنيت 

به  انسان زميني  بازنمايي استحاله  
دو  نگاره هاي  در  قدسي  انساني 
حاشيه از قالي هاي صفويه به روش 

معناکاوي/ ٦٣- ٧٧
جدول۲. آيات توصيف کننده بهشت. مأخذ: نگارندگان.

کدهاي کدهاي باز معناي آيهنشانيآيه
محوري

ٍة  َويَطاُف َعَليِهْم ِبآِنيٍة ِمْن ِفضَّ
َوَأْکَواٍب َکاَنْت َقَواِريَرا

گرداگرد آن ها ظرف هايي از نقره و انسان/۱۵
قدح وغلمان و حوريان است 

ي  ف ها ظر
نقره- غلمان 

و حوري

اشيا نفيس-
مالزمان

َقدَُّروَها  ٍة  ِفضَّ ِمْن  َقَواِريَر 
َتْقِديًرا

الزم انسان/۱۶ اندازة  به  را  آن ها  ظروفي ک 
آماده کرده اند.

ظروفظرف

مِّن  صحاف  به  َعَليِهم  يَطاُف 
َما  في ها  َو  َأْکَواب  َو  َذَهب 
َتْشَتِهيِه االَْنُفُس َو َتَلذُّ االَْْعيُن 
 * َخــلُِدوَن  في ها  َأنُتْم  َو 
ْنَها  مِّ َکِثيَرٌه  َفـِکَهٌه  في ها  َلُکْم 

َتْأُکُلوَن

زخرف
۷۳-۷۱/

ظرف ها و جام هاي شراب طهور از 
آنها مي گردانند و در  طال گرداگرد 
آن (بهشت) آن چه را دل مي خواهد 
وجود  مي برد  لذت  آن  از  چشم  و 
دارد. و شما در آن هميشه خواهيد 
ميوه هاي  آن  در  شما  براى  ماند. 
تناول  آن  از  که  است  فراوان 

مي کنيد.

ي  ف ها ظر
طال

- ميوه 
آنچه طلب 

مي کنند
ماندگاري

اشيا نفيس-
خوراکي-
آرزوها-

جاودانگي

َکاَن  َکْأًسا  في ها  َويْسَقْوَن 
مزاج ها َزْنَجِبيال (

چون انسان/۱۷ طبعش  که  شرابي  آنجا  و 
به  است  عطرآگين  و  گرم  زنجبيل 

آن ها بنوشانند

خوراکيشراب

ِوْلَداٌن  َعَليِهْم  َويُطوُف 
َحِسْبَتُهْم  َرَأيَتُهْم  إَِذا  ُمَخلَُّدوَن 

ُلْؤُلًؤا َمْنُثوًرا

و دور آن ها پسراني زيبا که تا ابد انسان/۱۹
نوجوان اند و خوش سيما به خدمت 
مي گردند که در آن ها چون بنگري 

گمان بري که لولو منثورند

خدمتکاران 
جوان

مالزمان

و جواني شان واقعه/۱۷يُطوُف َعَليِهْم ِوْلَداٌن ُمَخلَُّدوَن که حسن  پسراني  و 
ابدي است گرد آنها مي گردند.

خدمتکاران 
پسر جوان

مالزمان

در آن بهشت انواع مختلف ميوه ها الرحمن/۴۸َذَواَتا َأْفَناٍن
و نعمت هاست

ميوه 
ي  نعمت ها

گوناگون

خوراکي
ني  ا و ا فر

نعمت

و الرحمن/۶۸ِفيِهَما َفاِکَهٌة َوَنْخٌل َوُرمَّاٌن ميوه اي  (بهشت) هرگونه  آن  در 
خرما و انار بسيار است 

انواع 
ميوه ها

خوراکي



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۱۳

فصلنامة علمي نگره

مي نامم، رابط هاي است که اغلب به آن تفسير مي گويند و 
موجب پيوند يک متن با متن ديگري مي شود که بدون اينکه 
از آن ببرد درباره اش  يا نامي  از آن نقل کند  الزم باشد 
سخن گويد. همچنان که هگل در پديدارشناسي روح به طور 
تلويحي و گويا بي صدا نودورامو را يادآوري مي کند. اين 
رابطه به بهترين شکل همان نقد است. به طور طبيعي برخي 
از فرا متن هاي نقد و تاريخ نقد همانند گونه بسيار مطالعه 
شده اند. مطمئن نيستم که آن را با تمام توجهي که شايسته 
آن و جايگاه رابطة فرامتنيت است، انجام داده باشند (نامور 

مطلق،۱۳۸۶: ۹۳) (متا تکستواليتي۱۲) نقش مهمي ذر اعتبار 
بخشي به متون دارد و عدم وجود فرامتنيت در يک متن از 

اعتبار آن متن کم مي کند. (ميرعنايت،۲۰۱۵: ۳)

توبة شاه طهماسب و فرمان امر به معروف و نهي از منکر
شاه طهماسب در روز چهارشنبه ۲۶ ذي الحجه ۹۱۹ 
از  اصفهان  روستاي شهاباد  در  يا ۹۰۲ هجري شمسي 
مادرش تاجلو بيگم دختر عابدين بيک شاملو زاده و در 
دوشنبه ۱۹ رجب ۹۳۰ پيچين ئيل۱۳ (سال ميمون) در ده 

ويژگي هاي 
بهشتي

تصاوير ويژگي ها بهشتي در حاشيه 
قالي وين

توضيحات

اشياء نفيس- 
ظروف

کمربند طالييگوشواره

در حاشيه قالي شکارگاه وين کمربند پادشاه، 
کاسه و ظرف ميوه با الياف گالبتون طال 

بافته شده است که تداعي کننده ظروف طال و 
نقره يادشده در آيات قرآن است

ظرف طالکاسه طال

مالزمان- 
استراحت

مالزم در حال پذيرايي

در حاشيه قالي وين افراد در حال استراحت، 
خوردن و آشاميدند و مالزمانشان در حال 

پذيرايي از آن ها استند

خوراکي

شرابميوه ها گوناگون

در حاشيه قالي وين مالزمان در دست 
ظرف هاي حاوي ميوه هاي گوناگون استند و 

اشخاص در دست پياله هاي نوشيدني (شراب) 
دارند.

افراد نقش شده در حاشيه قالي وين همان طور لباس هاي فاخر
که در تصوير گوياست داراي رداهاي فاخر 
با کمربندها و کاله هايي استند که با گالبتون 

بافته شده و حالت زرين و گران بها را بازنمايي 
مي کنند

لباس فاخر

کاله زرين

جدول شماره ۳. تطبيق ويژگي هاي بهشتي استخراج شده از آيات قرآن و عناصر به کاررفته در حاشيه قالي وين. مأخذ: نگارندگان.



سالگي بر تخت پادشاهي نشست و در شب ۱۵ صفر ۹۸۴ 
سيچقان ئيل (سال موش) در اثر نورة حمام در گذشت. 
او در بيست سالگي در نهمين سال پادشاهي خود (سال 
۹۴۰ ه.ق /۹۳۲ ه.ش)در مشهد بود و امام رضا را به خواب 
ديد و از همة گناهان و تبه کاري ها توبه کرد و لشکريان 
و سپاهيان قلمرو فرمانروايي خويش را نيز از هر گونه 
گناه و تبه کاري و ميگساري توبت داد و مي خانه ها و بوزه 
خانه ها۱۴و بيت اللطف را بست و ديگر نامشروع ها را نيز 
از ميان برداشت. (دانش پژوه،۱۳۵۰: ۹۲۵،۹۲۶)اين واقعه در 
چندين متن به زبان خود شاه طهماسب نيز آمده که در ذيل 

به يکي از موارد اشاره شده است:
«و من در وقتي که از هرات کوچ کرده به زيارت مشهد 
مقدس امام رضا عليه الّسالم مي رفتم، مير سيد محّمد پيش نماز 
مدينة مبارک حضرت رسالت پناه محّمد صلي اهللا عليه و آله را 
در خواب ديدم که به من مي فرمايند از مناهي بگذر که فتوحات 
خواهد شد. در صبح به احمد بيک، مزير و امرا که حاضر 
بودند، اين خواب را بيان کردم. بعضي از ايشان گفتند که از 
بعضي منهيات بگذريم و از بعضي ديگر مثل شراب خواري 
که ضرورت سلطنت است نمي توان گذشت. و هرکس در اين 
باب سخني مي فرمود. من گفتم که امشب به اين نيت مي خوابم، 
به هر طريقي که مي نمايد بدان عمل خواهم کرد. بازه مان شب 
در واقعه ديدم که در بيرون پنجره پايين، حضرت امام ضامن، 
امام رضا (ع) دست سيادت پناه مير هادي محتسب را گرفته 
و از شراب و زنا و جميع مناهي توبه کردم. صباح در همان 
موضع، سيد مذکور حاضر شد، دستش را گرفته و از جميع 
مناهي توبه کردم. در سن بيست سالگي اين سعادت نصيب شد 

و اين رباعي را انشا کردم:
يک چند پي زمرد سوده شديم

يک چند به ياقت تر آلوده شديم
آلودگي بود به هنر رنگ که بود

شستيم به آب توبه آسوده شديم

الحمداهللا و الِمّنَه از آن تاريخ که سعادت ميسر شده از 
کل مملکت ِمَن الِفسق و فجور بر طرف شده تعالي فتوحات 
ما  خاطر  در  هرگز  که  طريقي  به  نموده،  روي  گوناگون 

شمه اي از آن نمي رسيد.»
اول  طهماسب  شاه  خود  آن  از  گذشت  که  شرحي 
است که اصل اين ماجرا را به خوبي منسوب مي کند که 
در مشهد مقدس ديده است. «روملو نيز در ضمن حوادث 
سال ۹۳۹ ه/ق مي نويسد:» و اندر اين سال، شاه دين پناه 
از جميع مناهي توبه کرد، فرمان همايون شرف نافذ يافت 
که محتسبان آبروي پياله و جام عقوبت انجام را ريخته، 
شيشة ناموس ايشان را به سنگ افسون زنند و به نصايح 
الحق مرا، به غفلت از گوش صراحي بکشند. اگر سرکشي 
کند، گردن او را نرم سازند. بلکه به حکم کل مسکر حرام. 
و مبلغ کلي که از قمارخانه ها و شراب خانه ها و بيت اللطف 

حاصل مي شد از دفتر اخراج نمودند
از  احوال  اين  نيز نوشته است: در  احمد قمي  قاضي 
جميع مناهي به موجب خوابي که از سيد محّمد پيش نماز 
ديده بود، در آن استان عرش نشان (حرم امام رضا عليه 
الّسالم) مؤّکد به قسم ايمان گشتند و جميع مقربان از ترک 
و تاجيک،تأسي بدان حضرت نموده و بدين سعادت فائز 

گشتند.
چنان منع مي شد که در روضة حور

فراموش کرد از شراب طهور
فرماني  طهماسب،  شاه  که  است  توبه  اين  از  پس 
دراين باره به ممالک مختلف صادر مي کند و طبق معمول 
اين فرمان ها مهم بر روي سنگ کنده شده و در مساجد 
نصب مي شود. متن اين فرمان به همراه چند فرمان ديگر 
در باالي مغازه اي مربوط به مسجد ميرعماد کاشان نصب 

شده است. که مضمون آن به شرح زير است:
َو  الُمنَکر  َعِن  َنهي  و  بِالَمعروف  َامر  الذي  «الحمداهللا 
َعَشر  اَالثني  َاَالئَِمه  و  الَبَشر  سيد  َعلي  الّسالم  و  الَصلوه 

به  انسان زميني  بازنمايي استحاله  
دو  نگاره هاي  در  قدسي  انساني 
حاشيه از قالي هاي صفويه به روش 

معناکاوي/ ٦٣- ٧٧

تصوير١٤. حاشيه قالي شکارگاه موجود در موزه وين (شاه 
در بهشت و در حال پذيرايي توسط فرشتگان)مأخذ: 
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نمودار1-1. صفات بهشتي توصيف شده در آيات قرآن. مأخذ: 
نگارندگان.
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نتيجه
به طور طبيعي هنگامي که مسئله اي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي برجسته اي در يک دولت 
اتفاق بيفتد، هنرمند آن جامعه تحت تأثير وقايع، دست به خلق اثر هنري مي زند. بديهي است وقتي 
که اين هنرمند در جامعه اي در اختيار دربار و يا دولت آن جامعه باشد، خلق اثر او نيز در خدمت 
اين موقعيتش قرار مي گيرد. و معموًال تمام يا بخشي از هنرش در خدمت دربار است. در دورة 
يادکرد. درباري  به عنوان هنرمندي  از هنرمندي چون سلطان محّمد  نيز مي توان  شاه طهماسب 

سبک نگارگري سلطان محّمد، مکتب تبريز دوم شناخته مي شود. او در ميانة نخست زندگي هنري 
خود، متأثر شيوة هنري ماقبل صفويان در غرب ايران بود. اما پس از آن (به ويژه در دورة شاه 
طهماسب) جريان هاي نوين در دربار صفوي را منعکس مي کند.حساسيت شاه اسماعيل صفوي به 
تربيت فرزندش شاه طهماسب بسيار زياد بود اين امر موجب شد که شاه اسماعيل دو يا سه سال 
قبل از مرگش حدود 8-7 سالگي طهماسب ميرزا دستور دهد تا نّقاشان بزرگ براي تربيت فرزندش 
به دربار دعوت شود. به اين تربيت سلطان محّمد به تعليم نگارگري، تذهيب و حتي خوشنويسي به 
شاه جوان، آيندة هنري دربار صفوي را براي چند دهة بعد پي ريزي نمود. رابطة سلطان محّمد و 
شاه طهماسب به حدي بود که منجر به همکاري مستقيم آن ها در برخي از نگارگري ها و اثر هنري 
شد سلطان محّمد پس از بهزاد،نه تنها مديريت کارگاه هاي نّقاشي بلکه سرپرستي کارگاه هاي طراحي 
قالي طراحي منبت چوب، کاشي، و پارچه هاي ابريشمي و حتي بافت آن ها را بر عهده داشت. با 
توجه به اسناد و هم چنين اثر سلطان محّمد (تصوير11) و تطبيق آن با طرح دو قالي مذکور مي توان 
گفت طراح هر دو قالي سلطان محّمد نّقاش بوده است.اما مسئله اي که در مورد اين دو قالي جلب 
توجه مي کند و حائز اهميت است. اين نکته است که زمان طراحي و بافت يکي از اين قالي ها (قالي 
موزة بوستون، تصوير 1) متعلق به دورة قبل از توبة شاه طهماسب و ديگري (قالي موزة وين، 

الَمبعوثين لَِترويِج الَشرِع اَالطَهر و َصلوات اهللا َعَليِهم اِلي يوِم 
المحَشر. و بعد بر ضمير انور کبريا گوهر، مخفي نماند 
که همگي توجه خاطر فيض گستر نواب کامياب حامي 
همايون  اعلي  عصيان،  و  فسق  اثر  ماحي  ايمان،  اهل 
فرمانفرماي ربع مسکون، الُمَويد بِتاييد اهللا الُملِک الَمنان 
اهللا  ُخلِد  الُسلطان شاه طهماسب بهادر خان-  َابوالُمَظَفر 
َتعالي ُملکه و ُسلطانه و ُافاُض َعلي العالِمين ِبره و َعدله 
شريعت  جويبار  از  اليزال  اقبالش  شجرة  که  واِحسانه 
َنما  و  َنشو  الَمعصومين  َائَِمه  طريقت  و  سيدالمرسلين 
و  مبين  دين  ترويج  به  معطوف  و  مصروف  پذيرفته، 
شرع مستبين است.در اين وال به ميامن توفيقات ازليه 
و تبرکات تقبيل َعتبه َعليه َرضيه َرَضويه و به اقتضاي 
و  الّسالم  و  الَصلوه  دلگشاي  نداي  که  نامتناهي  عنايت 
اهللا  اَِلي  توبوا  َاَمنوا  اٌلذيَن  ايها  يا  ِهدايت،  ُمَبِشر  الَتحيَه 
توَبَه َنصوحا» (تحريم/۸) را به مسامع اعزاز رسانيده 
از روي اخالص استماع نموده از مناهي و منکرات توبة 
ُاَمه  َخير  «ُکنُتم  کريمه  مقتضاي  به  يافته،  وقوع  نصوح 
ُاخِرَجت لِلناس َتأُمروَن بِالَمعروف و َتنهوَن َعِن الُمنَکر» 
(آل عمران/۱۱۰) حکم مطاع واجب االتباع صادر گشته 

و  خانه  بنگ  و  خانه  شراب  محروسه،  ممالک  از  که 
الطف و  بيت  قوال خانه و  معون خانه و بوزه خانه و 
 ۷۰:۱۳۷۷ (جعفريان،  نباشد...  بازي  کبوتر  و  قمارخانه 
– ۷۵) مانند همين فرمان در مسجد جامع اصفهان نيز 
آمده که در آن اشاره به توبه شاه نيز شده است. بدين 
از  طهماسب  شاه  دوران  که  داشت  توجه  بايد  ترتيب 
از  يکي  مناهي،  و  مفاسد  از  جلوگيري  بر  اصرار  نظر 
دوران هاي درخشان صفوي به شمار مي آيد. با توجه 
به مسئلة توبة شاه طهماسب و همچنين اهميت اين امر 
بر وي که تا حدودي با بيان برخي فرمان هاي وي محرز 
اين وقايع بسيار مهم بر روي هنرهاي  گرديد. بي شک 
قاليبافي را پرکاربردترين آن ها  آن دوران که مي توان 
موضوع  اين  تٌجلي  شايد  است.  نبوده  بي تأثير  دانست 
را بتوان به وضوح در حاشية دو قالي معروف دوران 
شاه طهماسب موجود در موزة هنري بوستون و موزة 
دو  اين  بررسي  يافت.با  (مک)  وين  کاربردي  هنرهاي 
قالي و همچنين مطالعة وقايع خلق اثر اين گونه استنباط 
شد که اين دو قالي تحت تأثير دو دوران زندگي شاه 

طهماسب خلق گرديده است. 



تصوير2) متعلق به دورة پس از توبه شاه است. با رجوع به مطالبي که در مورد اين واقعه در اسناد 
دورة صفوي موجود است و برخي از آن در ابتداي پژوهش آمده. اين نکته روشن مي شود که شاه 
طهماسب پس از توبة خود تمام نشانه هاي گناه را از مملکت پاک مي کند. اما در مورد نقش مي گساري 
شاه در حاشية قالي موزة بوستون با توجه به عالقة شديدي شاه به هنر قالي بافي و ارتقاي اين هنر 
و اين مسئله که عالقه وي به اين هنر چنان وسيع بوده که خود به طراحي فرش مي پرداخته است. 
و اين که قالي مذبور، از دسته قالي ها فاخر و يا حتي فاخرترين قالي اين دوره است (جنس زربفت 
و رج شمار باالي قالي همراه با طراحي سلطان محّمد) در مورد اين قالي چالشي بر سر راه تصميم 
شاه طهماسب مبني بر پاک سازي اين قالي قرار مي گيرد و بالخره وي تصميمي جديد مبني بر بافت 
قالي با همان مضمون متن اما با حاشيه اي متفاوت اخذ مي کند. اين تصميم هم در راستاي عالقة وي 
به هنر قاليبافي و حفظ آن هم در راستاي توبة اوست. همان طور که در حاشية قالي موزة بوستون 
ديده مي شود (تصوير3) شاه طهماسب در زمان نوجواني در حالت مي گساري ديده مي شود. اما 
در حاشية قالي موزة وين (تصوير4) شاه طهماسب پس از توبه تصوير شده با بالهاي بهشتي و 
همچنين در حال پذيراي توسط فرشتگان بهشتي است. هم چنين مي توان با توجه به شباهت چهرة 
اين قالي ها پي برد. در  اين دو قالي به مکمل و در راستاي هم بودن  پيکره ها (تصاوير:5و6) در 

صورتي که در نگاره هاي آن دوره، چهره ها به صورتي ديگر تصوير شده اند.
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Iranian carpet that appeared after Islam, especially in the Safavid period, with the approach of 

manifestation of paradise (paradise), paradise garden, paradise gates and human entrance to 

paradise. It incorporated an eternal and sacred perspective into its seemingly earthy elements.

The view that in the Safavid era and especially the fame of the kings of that period to Islamism 

and the observance of religious norms was very popular and had a high status. The aim of the 

researcher in this field and considering the two hunting rugs belonging to the Safavid period is to 

explore the body and concepts in the margins of these two carpets in order to achieve the symbolic 

layers in these two margins in order to understand the effects of the environment on the creation 

of these works. In this regard, the main question before the researcher was related to the reason 

for the difference between the two margins of the mentioned carpets, despite the many similarities 

in the text of the carpet. In order to represent the transformation of earthly man into a holy man, 

it has been tried from a hermeneutic and post-structuralist point of view from a cultural and value 

point of view and with the help of currents during the reign of Shah Tahmasb I by matching two 

margins of two carpets belonging to the Safavid era in museums. The Boston Museum of Art 

(Boston Museum of Art in Massachusetts, USA) and the largest museum in the United States, 

opened in 1870 and has 450,000 pieces of art (Site: 5)) And the Vienna Museum of Applied Arts 

(Vienna Museum of Applied Arts in Vienna, Austria and the first Museum of Applied Arts to be 

renovated in 2015 (site: 6)), using applied developmental and comparative analytical methods 

Man manifested from an earthly state to his heavenly position. The result of this research can 

open a new window in the field of recognizing the relationship between the repentance of Shah 

Tahmasb and the creation of the works of that period.. 

Keywords : carpet, Symbolism, safavid era , Shah Tahmasb, Carpet of Boston Art Museum, 

Carpet of the Museum of Applied Arts of Vienna (Mac)
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