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تحلیل معنای قالیچه محرابی »سلیمان نبی« با روش آیکونولوژی
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چکیده
با خوانش متون هنری به شکل نظام مند، می توان اندیشه ی دوره ای که اثر هنری در آن خلق شده است را بهتر شناخت. 

از جمله این متون، قالی و قاليچه های محرابی است که در دوره صفویه جایگاه ویژه ای دارد. اکثر قاليچه های محرابی 

در دوره صفویه با آیه آمن الرسول یا آیه الکرسی آغاز می گردد؛ وليکن در این بين تعدادی قاليچه موجود است که با نام 

سليمان )ع( قسمتی از آیه30 سوره نمل آغاز می گردند. حال پرسشی که مطرح می شود این است، چرا در دوره ای خاص 

این متن جانشين دیگر متون می شود؟ برای رسيدن به پاسخی مطلوب، نياز است معنای متن دریافت گردد. این گذار 

از صورت ظاهرِی قاليچه و درک معنای نهفته در آن، فرایندی است که به روش آیکونولوژی قابل تحصيل است. پس از 

مطالعه قاليچه به روش توصيفی تحليلی و گردآوری اطالعات با توجه به اسناد موجود در کتابخانه و سایت های اینترنتی 

و با روش آیکونولوژی، شبکه ای از معانی ایجاد می گردد، که در ارتباط با کل اثر می تواند بيانگر تفکرات آیينی- اسطوره ای 

با مفهومی اسالمی باشد. بنابراین به نظر می رسد حضور نام سليمان در آستانه در کنار قسمتی از سوره انعام و فرم محراب 

عالوه بر مفهوم عروج، داللت به مفهوم شهریاری در مفهوم ایرانی-  اسالمی آن و مشروعيت بخشی به حکومت پادشاهان 

صفوی را دارد.
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 قاليچه محرابی سليمان نبی، آیکونولوژی، آرمان شهر، شهریاری، عروج.
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 با آن که آثار متعدد قابل مالحظه ای درباره ی قاليچه های محرابی در 
دوره صفویه، نگاشته شده، کم تر اثری به بررسی مضمون در قاليچه های 
این دوره پرداخته است. این در حالی است که اصلی ترین و بنيادی ترین 
عناصر شکل دهنده هنر صفوی و به تعبير دیگر هنر شيعی، اعتقادات 
 .)13 )کوثری،1390،  است  اسالم  تاریخ  حوادث  و  اسطوره ها  مذهبی، 
اسطوره ها،  درآميختگی  برای  شد  متنی  محرابی  قاليچه های  بنابراین 
باورهای توده مردم و اعتقادات مذهبی؛ این عناصر در محراب که خود 
مکانی مقدس است و برگرفته از مهرابه های آیين مهر به نمایش درآمدند 
آیينی رازآميز  را  لذا همان گونه که آیين مهر  )حصوری، 1389، 88(. 
معرفی می کنند، قاليچه های محرابی هم از گونه آثار هنری است که برای 
محققان رازآميز و مبهم بوده است. پوپ این سجاده ها را گروهی معما آميز 
می داند که سعی در گنجاندن کتيبه های بسيار در بافته ای کوچک دارد 

)پوپ، 1987، 2678(.
 هم چنين نکته قابل تأمل دیگر، نام قاليچه ی نماز، برای این گروه 
قاليچه ها است. زیرا به نظر می رسد، به دليل استفاده از طال، ابریشم و 
کتيبه های قرآنِی منقوش بر روی آنها از نظر فقهی مکان مناسبی برای 
ابریشمی  بهایی برجای  نباشند. در کتاب جامع عباسی، شيخ  نمازگزار 

نمازگزاردن، بازبودن کتاب یا کاغذی که خط آن نمایان باشد را برای نمازگزار 
مکروه دانسته است )شيخ بهایی، 1312، 33-35(. وليکن از ویژگی های 
شاخص این قاليچه ها استفاده از خط نگاره و کتيبه در حاشيه هاست، که 
گاهی زربفت بوده و »آیات قرآن معموالًً با خط نسخ، کوفی و نستعليق در 
زمينه و حاشيه بافته می شدند« )حسن، 1388، 146(. از جمله آیاتی که 
در این دوره در سطح گسترده رایج می گردد، آیه آمن الرسول است وليکن 
به نظر می رسد در دوره ای این الگو تغيير یافته و قسمتی از آیه30 سوره 
ْحَمِن الرَِّحيِم«، در حاشيه نخست  ِ الرَّ َُّه بِْسِم اهللَّ َُّه ِمْن ُسلَْيَماَن َو إِن نمل،» إِن
رایج می شود. حال پرسشی که مطرح می شود این است، آیه30 سوره نمل 
و انعام در قاليچه مبين چه معنایی است که در ابتدای حاشيه نخست 
به جای آمن-  الرسول قرار می گيرند؟ برای پاسخی درخور برای این پرسش 
باید از صورت اثر هنری، به معنا )اندیشه حاکم بر اثر( یا از فرم به محتوا 
دست یافت. یکی از روش هایی که به صورت نظام مند می توان از طریق 
آن، از صورت ظاهری به معنای پنهان دست یافت، آیکونولوژی است. بر 
این اساس با روش آیکونولوژی یکی از قاليچه هایی زربافت که حاوی آیات 
و احادیث، گل شاه عباسی و درخت سرو است مورد تحليل و تبيين قرار 

می گيرد.

مقد  مه

روش پژوهش

این پژوهش با روش توصيفی-  تحليلی و بر   مبنای   نظریه   آیکونولوژی 
انجام شده است.

ابتدا آیکونولوژی به صورت نظری    بر اساس نظریات پانوفسکی1 شرح داده 
شده و   سپس به طور   عملی،  یک  نمونه  قاليچه    محرابی، با این روش مورد 
تحليل و تفسير قرار می گيرد. در کنار آن، در مبحث تفسير آیکونولوژی 
عالوه بر پرداختن به تمایالت اساسی ذهن بشر به ساختار فکری دوره 
صفویه نيز پرداخته می شود. هم چنين روش تجزیه و تحليل داده های 
این پژوهش به صورت کيفی است و ابزار اندازه گيری این پژوهش جداول، 

اشکال، اطالعات فيش برداری شده از مقاالت و کتب است.

پیشینه پژوهش
درباره قاليچه محرابی دوره صفویه تحقيقات بسياری انجام شده است 
وليکن کم تر اثری به بررسی معنا در قاليچه های این دوره     پرداخته است. از 
جمله تحقيقاتی که بر روی این قاليچه ها صورت گرفته است می توان به 

پژوهش های زیر اشاره کرد. 
مهال تختی و دیگران )1388(، در مقاله »بررسی و تحليل هندسی 
فرش های محرابی دوره صفویه«، به بررسی هندسه در قاليچه ها پرداخته و 
آنها را دارای تناسبات منحصربه فرد دانسته اند. هم چنين طراحان قاليچه ها 
را نيز برخوردار از دانش باالی بصری می دانند. ميشل فرانسيس2 )1999( 
در مقاله »قاليچه های ایرانی  با طرح   محرابی3«، 80 قاليچه محرابی را تحليل 
کرده است. او به این قاليچه ها با توجه به نقش ، طرح و رنگ در قالی به 
شناسایی مکان و زمان بافت قالی ها پرداخته است. افسانه قانی و دیگران 
)1398(،   در مقاله »بررسی و تحليل عناصر بصری قاليچه جانمازی صفوی 

براساس آراء ژرار ژنت با رویکرد بينامتنيت«، با بررسی یک نمونه قاليچه 
محرابی، آن را هماهنگ با مذهب تشيع دانسته که در راستای تبليغ است. 
هم چنين آن را همسو با دو فرهنگ ایرانی-  اسالمی نيز دانسته اند. سارا 
عزیزی )2016(، در مقاله»  تغييرات و تکامل نقش مایه های محرابی4« به 
مطالعه نقش مایه محراب پرداخته و عالوه بر سير این نقش مایه از قبل 
از اسالم، به تفاوت قاليچه نماز و محرابی اشاره کرده است و قاليچه هایی 
را که شامل آیات، احادیث است، درگونه قاليچه نماز دسته بندی   می کند. 
هم چنين پژوهش های بسياری5 بر روی قاليچه های محرابی صورت گرفته 
است وليکن به دليل خوانش اشتباه کتيبه های کوفی به شهادتين شيعی 
این قاليچه ها را در زمره قاليچه های تبليغاتی، برای تبليغ مذهب شيعه 
معرفی کرده اند. با توجه به تحقيقات انجام شده مشخص می شود کم تر 
تحقيقی به جایگاه آیات قرآنی در حاشيه ها و درآميختگی اسطوره ها و 
باورهای مردم در آنها پرداخته است. بنابراین با توجه به خأل پژوهش در 
این زمينه، پژوهش پيش رو با استفاده از رویکرد آیکونولوژی، از صورت به 

معنای نهفته در قاليچه می پردازد.

مبانی نظر پژوهش
آیکونولوژی در نظر

بردارنده  در  که  است  فرهنگ  تاریخ  از  مجموعه ای  زیر  آیکونولوژی 
پس زمينه تاریخی، اجتماعی، و فرهنگی و هم چنين بن مایه های هنرهای 
تجسمی است )Straten, 2000, 12(. اغلب متخصصان ابداع آن را در 
حکم یک روش به قرن بيستم و تحقيقات پانوفسکی در این زمينه نسبت 
می دهند. پانوفسکی آیکونولوژی را نوعی کدگشایی تصویر می داند و به 
 Holly, 1993, 17;( می پردازد  تاریخی  سند  به عنوان  تصویر  خوانش 
Lorenz, 2016, 12(. او این کد گشایی را حداقل در سه سطح انجام 
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می دهد.
ناميده  از معنا، توصيف پيش آیکونوگرافيک6  سطح اول: این سطح 
می شود. معنای ابتدایی یا طبيعی7 که در آن معنای محسوس8 بررسی 
می شود. این سطح از معنا از ترکيب معنای واقعی و بيانی حاصل می شود. 
معنای واقعی9، معنایی که از مواجه با اشکال محسوس و آشنا، شناخت 
آنها، و درک روابط متقابل ميان آنها از طریق تجربه عملی10 در نزد ما شکل 
می گيرد. در این سطح تفسيرگر نياز است از تاریخ سبک ها آگاهی داشته 

.)Lorenz, 2016, 22( باشد
سطح دوم: شناسایی موضوعی ثانویه یا قراردادی11 ، یا معنایی که 
وابسته به داستان و تمثيل است. در این سطح آشنایی با مضامين یا مفاهيم 
خاص الزم است و تفسير گر باید با انواع گونه ها آشنایی داشته باشد. این 
 Panofsky, 2019,( سطح از معنا را تحليل آیکونوگرافيک12 می نامند
212(. نصری آیکونوگرافی را تحقيق درباره موضوعات تجسمی، تحول آنها، 
سنت ها و محتوایی می داند که در خالل سده های مختلف انتقال یافته اند. 
این نقد، نمی توان به قضاوت زیباشناسانه  او در  از دیدگاه  عالوه بر آن 
پرداخت. هم چنين این نقد به دنبال تاریخ دقيق اثر هنری یا انتساب یک 
اثر هنری به یک شخص خاص نيست)نصری، 1393، 12(. با این وجود 
در این متن به دليل رسيدن به محتوای اثر و اندیشه دوران، موارد فوق نيز 

مورد توجه قرار می گيرند.  
سطح سوم: آیکونولوژی13 است، در این سطح از معنا آشنایی از اصول و 
عقاید ملی، مذهبی و فلسفی الزم است )Panofsky, 1972, 7-9(. بيشتر 
آن چه در این سطح وجود دارد»به شکل ناخودآگاه در وجود یک شخص 

متجلی و در یک اثر هنری جمع می شود« )ماینر، 1387، 306(. 

معرفی پیکره مطالعاتی
پيکره ی مورد مطالعه قاليچه ای با طرح محراب، در ابعاد 116×170 
سانتی مترمربع است که با گره نامتقارن بافته شده )تصویر 1( و این قاليچه 
در موزه توپقاپی نگهداری می شود. نظرات بسياری درباره تاریخ و محل 
بافت قاليچه وجود دارد؛ بازه زمانی که برای قاليچه در نظر گرفته شده 
از قرن شانزده تا اوایل سده هفدهم ميالدی و بازه مکانی از شمال غرب 
تا کاشان است )Frances, 1999, 96؛ پوپ، 1387، 1169(. با توجه به 
نقوش به کار رفته و ترکيب نقوش، »آنا سانتوس14« تعدادی از قاليچه های 
محرابی که در گروه قالی های سالتينگ قرار می گيرند را بافته شده در 
 Santos,( زمان شاه عباس می داند، که از متأثر از سبک تبریز دوم هستند

تحليل معنای قاليچه محرابی »سليمان نبی« با روش آیکونولوژی

تصویر 1- قالیچه محرابی، در موزه توپقاپی، مرکز ایران، قرن 16. 116 × 170 سانتی مترمربع. 
)Atlihan, 2011, 35) :گره نامتقارن. مأخذ

9 ,2010(. به عالوه مرکزیت و اهميت گل نيلوفر که در این دوره به شاه 
عباسی تغيير نام پيدا کرد، می تواند از خصویات دوره شاه عباس اول باشد. 

)توصیف  )مرحله پیش آیکونوگرافیک  در عمل  آیکونولوژی 
متن((

بررسی  معنای محسوس  این سطح  در  بيان شد  آن چه  به  توجه  با 
می شود. پيکره مذکور شامل دو نظام نشانه ای است،که به نشانه های کالمی 
و بصری تقسيم می گردد. وليکن با توجه به ساختار قاليچه، جهت خوانش 
بر اساس حاشيه ها و از بيرون و درون صورت می پذیرد و در هر قسمت 
دو  دارای  مذکور  قاليچه  توصيف می گردند.  بصری  و  نشانه های کالمی 
حاشيه کوچک و یک حاشيه بزرگ وذ7 کتيبه  خوشنویسی، یک حاشيه 
باریک ساده بافت است و تمامی حواشی در باال شامل نوشتار و در پایين 

نقوش ختایی و اسليمی هستند. 
قرارگيری متن کالمی در باال و متن بصری در پایين، خود به جایگاه 
کالم اشاره دارد )جدول 1(. این متن را حدوداً می توان به دو مربع تقسيم 
کرد؛ مربع باال به مرکزیت متن کالمی »اهلل اکبراً کبيرا« و مربع پایين متن 
بصرِی گلدان است. هم چنين به نظر می رسد در مربع پایين فرم درختان 
ِشکوفه، ایجاد محراب یا فرم گنبدی شکل کرده است. بنابراین درختان 
سرو در آن شبيه به مناره دیده می شوند که رنگ و فرم شعله سان آنها به 
این نوع نگاه کمک می کند. گلدان نيز شبيه به قندیلی است که نورهای 
رنگی از آن آویزان است )جدول 2(. به عالوه در متن بصری -   در حاشيه 
و درون محراب- شکل های پيچيده و درهم تنيده و حرکتی که در آنها 
دیده می شود، منجر به پویایی طرح شده است ) نامور مطلق، 1384، 20(. 
بنابراین به نظر می رسد این ضربآهنگ در قسمت پایين با تنوع رنگ ها و 
ازدحام نقوش حرکتی رو به باال را القا می کند. حضور نقش مایه محراب، 
متن کالمی و گلدانی معلق که در هر دو سوی آن گل هایی قرار دارد، رنگ 
برگ ها یا درختان سرو به نقشی فراطبيعی اشاره دارند. به عالوه حضور 
متن های متعدد و تو در تو که به محراب ختم می شوند به نوعی می تواند 

اشاره به رمزآميز بودن مکان نيز داشته باشد.  

تحلیل آیکونوگرافیک
 Straten, 1896,( است  اثر  از موضوع  دانشی  به  گام دوم دستيابی 
169(. با توجه به جایگاه متن کالمی در باال به نظر می رسد این قاليچه 
در دوره ای خلق شده است که کالم نسبت به تصویر از اهميت بيشتری 
برخوردار است. لذا برای تحليل نيز از متن کالمی شروع کرده و با توجه 
به اهميت آستانه، در این تحليل، آستانه   ی قاليچه یعنی حاشيه نخست و 

درون محراب مورد بررسی قرار می گيرند. 
آستانه )حاشيه نخست( با نام سليمان و آیه30 سوره نمل آغاز می گردد. 
در این سوره به دانش سليمان و داوود اشاره شده و اینکه خداوند به سليمان 
وارث داوود برتری عطا کرده که زبان جن و انس را می داند. سليمان در این 
سوره به عنوان پيغمبری شناخته می شود که به کمک قدرت خدا بر اجنه 
حاکم می شود. او از جمله پيامبرانی است که زبان حيوانات را می فهمد 
ویژگی  مهم ترین  هم چنين   .)496-493  ،15 ج.   ،1374 )طباطبایی، 
سليمان در سنت یهود »حکمت« او است )کتاب اول پادشاهان، بی تا، 
5(. بنابراین آستانه با حکمت و عرفان آغاز می شود و به رنگ سرخ است. 
از دید نجم دایه عارف قرن 7  ، سرخ رنگ عرفان و حکمت است )رازی، 
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 )سرو( های اطراف آنل نیلوفر و برگگ کردن جهات در قالیچهمشخص حضور دو مرکز درون محراب
 

جدول 2- تقسیم بندی و اجزای درون محراب.

جدول 1- توصیف نشانه های کالمی و بصری در قالیچه.

 متن بصری متن کالمی تصاویر
إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ :.» سوره انعام  84و   83سوره نمل و آیه  30قسمتی از آیه  

حُجََّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مََّن نََّشَاء إِنََّ رَبََّكَ  وَتِلْكَ( 30«)الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ کُالاَّ هَدَیْنَا وَنُوحًا هَدَیْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرَِّیََّتِهِ دَاوُودَ  ( 83) حَكِيمٌ عَلِيمٌ

(..............84.) 

این متن شامل اسپيرال ختایی  با 
محوریت گل شاه عباسی و رنگ زمينه 
و گلهاست. رنگ غالب در این قسمت، 
 رنگ سرخ زمينه و سفيد نوشتار است.

حاشيه دوم، شامل سه متن کالمی است. یكی به خط کوفی معقلی است و دربردارنده  
در کتيبه  18«سُبْحَانَكَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»سوره انبياء: 87قسمتی از آیه 

و «وَمَا تَوْفِيقِی إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ»سوره هود 88کوفی دیگر، قسمتی آز آیه 
لْقَيَُّومُ الَ تَأْخُذُهُ اللَّهُ الَ إِلَهَ إاِلََّ هُوَ الْحَیَُّ ا»سوره بقره است.  255کتيبه بازوبندی، شامل آیه 

مُ مَا بَيْنَ سِنَةٌ وَ الَ نَوْمٌ لََّهُ مَا فِی السََّمَاوَاتِ وَمَا فِی األَرْضِ مَن ذَا الََّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إاِلََّ بِإِذْنِهِ یَعْلَ
سِعَ کُرْسِيَُّهُ السََّمَاوَاتِ وَ األَرْضَ وَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ الَ یُحِيطُونَ بِشَیْءٍ مَِّنْ عِلْمِهِ إاِلََّ بِمَا شَاء وَ

 (255) «الَ یَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِیَُّ الْعَظِيمُ 

پر،  8این متن شامل گل یا ترنج 
مربعی درون آن، اسليمی، ختایی و 
ابرک)بُتُرمه( است. رنگ غالب رنگ 
سفيد، سرخ و سياه است. سياهی 

آنها، باعث و پيچيدگی  15 بترمه
-فشردگی زیاد، در پایين پيكره گشته

 است.
اللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْكَوهٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ »سوره نور   35حاشيه سوم، آیه  

مُّبَرَکَهٍ زَیْتُونَهٍ لَّا شَرْقِيَّهٍ وَلَا الْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَهٍ الزُّجَاجَهُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ دُرِّىٌّ یُوقَدُ مِن شَجَرَهٍ 
 ( است.35«)غَرْبِيَّهٍ

این متن شامل ساقه ختایی و اسليمی 
است. رنگ غالب، سبز زمينه و 

 سفيدی آیات است.

از پایين به باال سمت راست: هو، هواهلل، الذی ال اله، االهو، الرحمن الرحيم، الملك، االسالم،  
مهيمن العزیز، الجبار، المتكبر. از باال سمت چپ: الخالق الباری، القدوس، المومن، ال

المصورالغفور، الوددود الحليم، المجيد المحصی، المبدی، المعيد، المحيی المميت، 
 الواحداالحد، القادر المقتدر، الغنی المغنی، المقدم االموخر.

کادر مستطيل درونی اطراف محراب 
قطعه رنگی در هر سمت  12شامل 

ست، این نورهای رنگی،  از سرخ ا
-تر ختم میروشن آغاز و به سرخ تيره

 شود.
 

سوره قلم نوشته  52و  51نساء  و در ادامه آیات  103اسراء ، آیه  78از پایين به باال: ابتدا آیه  
إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کَانَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ »شده است.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْکُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ »(. و در ادامه آن 78)24«مَشْهُودًا
وَإِن یَكَادُ الََّذِینَ کَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمََّا سَمِعُوا  (»103«)فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ 

 (.52)«وَمَا هُوَ إِلََّا ذِکْرٌ لَِّلْعَالَمِينَ (51)الذَِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنََّهُ لَمَجْنُونٌ 

این متن، شامل فرم طاق یا محراب 
 است.

  
  اکبر است.زیر پيشانی محراب، کتيبه اهلل

 
 
 
 

این متن شامل گلدان، گل شاه 
عباسی، دو درخت سرو و شكوفه، 
ابرک)بُتُرمه( است. رنگهای غالب به 
 ترتيب: سرخ، سياه، سبز و زرد هستند

 

1312، 169( و سرخ با حکمت اشراق وادی صور معلقه و عالم مثال نيز 
بی ارتباط نيست. لذا این آستانه به نظر جدایی از عالم مادی و ورود به عالم و 
سرزمينی دیگر است. هم چنين در تحقيقات انجام شده نسبتی ميان فرش 
و زمين، فرش و هورقليا، فرش و گنگ دژ انجام شده است )بلخاری، 1387، 
11؛ شمسایی، 1393، 5-14؛ شمسایی، 1390، 68-74( و حاشيه های 

متعدد آن را با دیوارهای شهرهای مثالی مقایسه کرده اند. به عالوه فرش و 
قالی از منظر سنت گرایان به دليل نسبت آن با ارض با وجه مادری عالم 
رابطه دارد. بنابراین فرش را نمادی از یک واحد کل، واحد یکتا می دانند 
که چنانچه این تارها از فرش بيرون کشيده شوند تمامی هستی همچون 
از هم پاشيدن فرشی از هم می پاشد )بلخاری، 1387، 11-12(. این قالی 
که چون یک کل واحد و مانند شهر مثالی دیده شده است، می تواند با 
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آوردن نام سليمان در آستانه یادآور بساط سليمان نيز باشد که بزرگی آن 
یادآور شهری آرمانی است. از آنجا که شروع متن کالمی با آغاز نامه ای 
است به ملکه سبا، مضامين و موضوعاتی چون دعوت به توحيد، قدرت 
و حکمت، تخت سليمان را در بر دارد. بنابراین با توجه به نظر استراتن 
که در گام دوم به احتماالت چگونگی خلق این مضمون و موضوع در طی 
ساليان می پردازد، به بررسی مضامين و موضوعات گفته شده در طی ساليان 
پرداخته می شود. درباره قالی و تخت سليمان داستان ها و روایات گوناگونی 
وجود دارد وليکن در هيچ یک از کتب مقدس نامی از آن برده نشده است. 
در قرآن در سوره سبا آیه12 آمده است: »و برای سليمان باد را مسخر 
کردیم، که صبح مسافت یک ماه راه می رفت، و عصر همين مسافت را طی 
می کرد« )طباطبایی، 1374، ج. 16، 543(. در این آیه با آن که به معجزه 
باد اشاره دارد ولی اشاره ای به تخت یا قالی نشده است، با این وجود در 
کتب تاریخی، تاریخ انبياء و قصص قرآنی در کنار اشاره به معجزات سليمان 
اشاره ای به تخت او نيز شده است. در تاریخ طبری از ابن عباس روایت 
کرده است که در مجلس سليمان پسر داوود »ششصد کرسی بود که اشراف 
انس مجاور سليمان می نشستند و اشراف جن پهلویشان جای می گرفتند 
آنگاه به پرندگان می گفت تا بر آنها سایه افکنند، آنگاه به باد می گفت تا 
آنها را بر دارد و به یک روزه یک ماه راه ببرد« )طبری، 1375، ج.   2، 404(. 
پس از آن، تاریخ بلعمی»بساط سليمان« را نسبتاً با تفصيل شرح می دهد 
)طبری، 1353، ج.   1، 563-564(. تا دوره صفویه افرادی مانند نيشابوری 
و ميرخواند که به تاریخ انبيا و قصص می پردازند حدوداً همين مطالب را 
ذکر می کنند )نيشابوری، 1382، 283؛ ميرخواند، 1338، 367(. در اواخر 
دوره صفویه در قصص االنبياء جزایری آمده است: سليمان »هر صبحگاه از 
دمشق تا اصطخر را که ناحيه اصفهان است می پيمود... خدا باد را به جای 
اسب های رام شده ای که بر سه پای خود می ایستند ... به سليمان عطا 
فرمود. از نکات قابل توجه در این تفسير که در اواخر دوره صفویه به جای 
مانده یکی اشاره به اصفهان به عنوان اصطخر و دیگر جایگزینی باد یه جای 
اسبان است« )جزایری، 1388، 514(. چراکه اصفهان در آن زمان پایتخت 
بود و به نظر آوردن نام این شهر در این داستان بيانگر رویکرد متفاوتی 
است. هم چنين در کتاب بحاراالنوار آمده است سليمان پس از پدرش 
داوود دستور داد که برای قضاوت تختی بسازند که گنهکاران هراسان شوند. 
هنگامی که سليمان بر نخستين پله ی تخت گام نهاد گردش دایره واری 
پدید می آمد و کرکس ها و طاووس ها بال های خود را بر او می گستردند و 
شيرها دست های خود را در برابر سليمان می گشودند )مجلسی، 1403، ج. 
14، 83-85 (. در تمامی موارد فوق از بساط بسيار بزرگی صحبت می شود 
و بيش از آن که قالی باشد که باد آن را به حرکت در می آورد از تختی سخن 
به ميان آمده که بسيار با شکوه است به طوری که در اواخر دوره صفویه 
تخت  اسطوره ای بودن  به  و...  و کرکس ها  بالدار  بحاراالنوار، شيرهای  در 
و ابهت مقام سليمان افزوده اند. که خود می تواند دليل آميختگی برخی 
اسطوره های ایرانی و اسالمی با یکدیگر پس از اسالم باشد. پس از حمله 
اعراب و استقرار اسالم در ایران، داستان های ملی ما با قصه های ساميان 
آميخته شد و پادشاهان و ناموران ایران با پيامبران و شاهان بنی اسرائيل 
به  بسياری  تحقيقات  هم چنين   .)107  ،1385 )ستاری،  یافتند  رابطه 
شباهت شخصيت جمشيد و سليمان و تخت و بارگاه آنان پرداخته اند. با 
توجه به اظهارات شميسا تطابق بين داستان های اسالمی و ایرانی از قرن 

5       ه.ق به بعد رواج می یابد )شميسا، 1366، 216( و با ارجاع به روایات 
به جای مانده از قصص االنبياء بر اسطوره ای بودن تخت و شباهت آن به 
تخت جمشيد افزوده می شود. بنابراین برای این همسانی بهتر آن بود 

به جای قالی از تخت و شکوه و عظمت سخن گفته شود.  
آن  در  متفاوت  روایات  و  سليمان  حضرت  از  قرآن  قصص  کنار  در 
زمانی  بازه  در  تنها  مانند قصص االنبيا  مذهبی  کتاب های  دوره صفویه، 
1574-1581 مصور می شود. بنابراین می توان فرض کرد که گروه اصلی 
نسخه های مصور در اوایل1570 و 1580در دوره صفویه مصور شده اند«  
)Mils ton, 1999, 42(. به نقل از )صداقت، 1386، 28(. در دوره صفویه 
تشویق دربار به آثار مکتوب و مطالعه های مذهبی تأثير مستقيمی در 
ادبيات و دیگر هنرها گذاشت. در این دوره جوامع التواریخ، و قصص االنبياء 
نيشابوری دوباره نسخه برداری شدند و نگاره های بسياری از سليمان در این 
دوره مصور می شود. در اکثر  نسخ به جای مانده از قصص العلما، سليمان و 
حتی دیگر پيامبران را یا نشسته بر تخت پادشاهی به تصویر کشيده و یا 
موقعيت برترآنان نسبت به اطراف را نشان می دهد. این تقابل طبقاتی در 
اکثر نگاره ها دیده می شود. با توجه به اظهارات مژده کاظم بيشتر پيامبرانی 
در این کتب قصص االنبياء به تصویر کشيده شده اند که حالت شاهانه و 
یا توصيفی پادشاهانه از آنان ارائه شده است؛ که توجه به ترسيم نگاره ها 
و جایگاه آنان حالت خليفه الهی یا پادشاهی دارند )کاظم،1385، 133-

 .)135
در کنار موارد مذکور در دوره صفویه، از دیگر کتب این دوره می توان 
به  خصوص  کرد.  اشاره  صفوی  دوره  در  مصورشده  شاهنامه های  به 
شاهنامه هایی که در دوره شاه عباس مصور شده اند. در تعداد زیادی از 
شاهنامه های دوران شاه عباس اول درصفحات آستانه یک تصویر از به 
تخت نشستن سليمان و صفحه مقابل تصویری از به تخت نشستن بالقيس 
دیده شده است. با توجه به نظریات محققين در بيشتر شاهنامه های مصور، 
 Melvile &( دو صفحه بدرقه به صحنه های بزم و رزم اختصاص می یابد

 .)Brend, 2010, 209
آستانه  که صفحه  بایسنقرميرزا  شاهنامه های  به  توجه  با  هم چنين 
شکار بایسنقر را به تصویر کشيده و شاهنامه شاه تهماسب که فردوسی 
و شعرای غزنين کشيده شده، بررسی صفحات آستانه اهميت می یابد. 
به عالوه با توجه به فزونی کتب مصور قصص العلما دقيقاًً در همين دوران، 
و رواج شاهنامه هایی که در آن سليمان در آستانه قرار می گيرد)جدول 3( 
توجه ویژه شاه عباس به حضرت سليمان در این مصورسازی کتب آشکار 
می گردد. بایسنقر برای همسانِی خود با پادشاهان شاهنامه، صحنه شکار را 
به تصویر می کشد و به نظر می رسد شاهان صفوی به خصوص شاه عباس 
یا به تصویرکشيدن سليمان در او ویژگی شاخصی دیده اند که خواستار 
این همانی با او هستند. داستان سليمان و بالقيس از جمله داستان هایی 
است که به اسم های گوناگون بالقيس و سليمان، سليمان نامه،... نوشته شده 
و در دوره صفویه رواج می یابد )اسماعيل زاده و دیگران، 1388، 58(. رواج 
این داستان ها در آن دوره خود به اهميت حضرت سليمان نزد صفویان 

می افزاید.
از جمله ویژگی های دیگر سليمان که در این قاليچه نيز دیده   می شود 
ولی کامل بودن او در طریقت است. پورنامداریان به نقش ولی کامل بودن 
دارد  اشاره  پادشاهی  و  پيامبری  یعنی  دیگر  نقش  دو  کنار  در  سليمان 

تحليل معنای قاليچه محرابی »سليمان نبی« با روش آیکونولوژی
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)پورنامداریان، 1385، 366(. هم چنين در کليات شمس سليمان گاهی 
مظهر پير و شيخ است )همان، 367(. در این حاشيه با توجه به موارد گفته 
شده و حاشيه های متعدد سليمان عالوه بر آن که پيامبر-پادشاه است، 
می تواند بيانگر پير و راهنمای طریقت باشد که در نهایت نيز به بقاء و فناء 

فی اهلل می رسد. 
در آستانه در ادامه سوره نمل، ادامه آیات83 و 84 سوره انعام است 
که در این آیات به ذریه ابراهيم می پردازد و با توجه به مطلب فوق به 
جانشينانی اشاره داردکه یکی پس از دیگری به صورت موروثی جانشين 
ابراهيم شدند. در الميزان آمده است: سليمان و داوود انبيایی بودند که 
خداوند عالوه بر نبوت و رسالت، ملک، سلطنت، حکم و سيادت داده است 
خليفه  و  پيامبر  قرآن  در  داوود  ج.   7، 341-340(.  )طباطبایی، 1374، 
خداست. او از ذریه اسحاق فرزند ابراهيم دارای حکومت و حکمت بوده 
است15. او از جمله انبيائی است که کتاب آسمانی16        دارد. در این دو آیه، 
قبل از آن که به داوود اشاره کند به ابراهيم، اسحاق و یعقوب اشاره می کند. 
در قرآن آمده یعقوب پسر اسحاق، نوه ابراهيم است. و با لقب اسرائيل17  
یا خليفه  اهلل شناخته می شود. در سوره ص آیه 45 به حکمت و قدرت 
ابراهيم، اسحاق و یعقوب اشاره می کند»و به یادآور بندگان ما ابراهيم، 
اسحاق و یعقوب که مردانی نيرومند و بينا بودند18 )همان، ج.    17، 317(. 
باتوجه به آن چه بيان شد، پيامبرانی که در ابتدا و انتهای حاشيه آمده اند، 
دارای حکمت، قدرت و سلطنت، عادل هستند. ابراهيم، اسحاق و یعقوب 
نيز در بيشتر آیات قرآن به بصيرت، حکمت و قدرت شناخته می شوند. 
بنابراین مضمون این آیه را می توان در حکمت، قدرت و سلطنت تواماً با هم 

و هم چنين جانشينی و از یک نسل بودن آنان دید.
پس از بررسی آستانه  و بررسی موضوع و مضمون آن، به نقش محراب 
پرداخته می شود. واژه ی محراب را معرب»مهرابه« فارسی می دانند که 
»آبه« به معنای پسوند مهر در زبان های ایرانی به معنی خانه، بنا و گاهی 
پرستشگاه است )یونسی، 1343، 433( واژه محراب در اصل مهرابه های 
آیين مهری است که در زمان زرتشتی گری و مسيحيت با آن خصمانه 
جنگيده شد )بلخاری، 1398، 94(. در زیر محراب دو نظام نشانه ای از 
ارزش بصری زیادی برخوردارند. یکی متن کالمی»اهلل اکبرا کبيراً« که 
در باال زیر پيشانی محراب است. متن کالمی در زمينه سياه قرار دارد و 
نجم الدین رازی در کتاب مرصادالعباد هفتمين نور را نور سياه می داند و »او 

عالمت هيمان است و نور ذات است« )رازی، 1312، 169(. 
با توجه به متن کالمی و بصری و شکل قرارگيری گلدان در زیر محراب، 

این نقش به نظر بازنمایی آیه نور می رسد و گلدان، تمثيلی از مشکات است. 
نوری از جنس گل شاه عباسی یا نيلوفر از درون قندیل بيرون آمده و 
درختان سرو و شکوفه تمثيلی از درختان زیتونی است که در آیه به آنها 
اشاره شده است. نقش گل شاه عباسی و دو درخت سرو )برگ لوتوس( را 
در قالی نقش هراتی یا ماهی درهم نيز می نامند. نقش هراتی را به ایران 
باستان و آیين مهر مربوط دانسته است. در روایات آمده است مادر مهر 
در دریاچه هامون به شنا می پردازد و در حين شنا، نطفه مقدس مهر در 
رحم او قرار گرفته و مهر چون نيلوفری بر سطح آب متولد می شود )رضی، 
1371، 96(. بنابر اظهارات بلخاری به نقل از ژوله به همين دليل است که 
بعدها نيلوفرآبی در فرش تبدیل به گل شاه عباسی شده است. »مهر را 
ماهی از آب بيرون می آورد. در نقشه های ایرانی به ویژه در ماهی درهم نيز 
ماهی به صورت برِگ بزرگ به تصویر کشيده می شود« )بلخاری، 1398، 
93(. دو ماهی به دو یا چهاربرگ، و گل نيلوفر به گِل هشت پر گرد )یا شاه-

عباسی(تبدیل می شوند )حصوری، 1389، 43-45(. هم چنين در آیين 
ميترائيسم، نيلوفر نماد زندگی و آفرینش است )نامور مطلق و همکاران، 
1394، 321(. در روایت ایرانی و زرتشتی آناهيتا از تخمه زردشت، بارور 
شده و مهر سوشيانس از مادری باکره زایيده می شود)مقدم، 1385، 30-

39(. و گياهی که درخور نگهداری فر سوشيانس در دریاچه باشد، همان 
گل نيلوفر آبی خواهد بود )همان، 45(. با توجه به آن که این متن بازنمایی 
آیه نور است در این قسمت جانشينی درخت ایرانی )گل نيلوفر( به جای 
درخت اسالمی)زیتون یا طوبی( مشاهده می شود. با توجه به حضور آیه 
نور درون محراب، سالک بعد از عبادت به به عروج می رسد و انسان کامل 
می گردد. انسان کامل در اینجا کسی معرفی شده که هم دارای فرکيانی و 
هم اسالمی باشد. رنگ زمينه به رنگ سرخ است و به نظر می رسد سرخ در 

اینجا به رنگ عقل19 است. 

تفسیر آیکونولوژیک
در این سطح از معنا آشنایی از اصول و عقاید ملی، مذهبی و فلسفی 
الزم است. از آنجا که قاليچه محرابی در دوره صفویه بافته شده است بهتر 
آن است ساختار فکری آن دوره نيز بررسی شود. دوره صفویه تحت تأثير 
سه عنصر فکری تصوف، تشيع و سلطنت صورت جدیدی از »دولت« بوجود 
آورد )سيوری، 1380، 153-154(. آن چه صفویان را از دوره های پيشين 
مجزا می سازد آن است که آنان از یک طریقت صوفيانه که مبتنی بر رابطه 
مرید و مرادی بود، به یک نظام مبتنی بر آموزه های شهریاری تبدیل شدند؛ 
بنابراین در این دوره مجد و عظمت شاهان باستانی احياء شد )جکسون 

جدول 3- صفحه بدرقه یا آستانه در شاهنامه های مصورشده در زمان شاه عباس اول.

  

ه.ق، هنرمند 1000نشستن سلیمان، شاهنامه قوام، بر تخت
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و الکهارت، 1389، 322(. چراکه این نظام برای اداره کشور ممکن نبود 
و آنان با تبدیل مراد به یک پادشاه، توانستند به مدت دویست  و  سی  و پنج 
سال حکومت کنند. در نظام جدید جنبه-های شهریاری بر جنبه های 
مرادی تا حدی توانست غلبه کند )صفت گل، 1381، 596(. آنان که در 
ابتدا مدعی مذهبی از طریق خاستگاه صوفيانه خود بودند به دليل آن که 
نتوانستند آن را تعميم بخشند، بنابراین در صدد کسب مشروعيت از طریق 
انتساب به خاندان پيامبر برآمدند )همان، 598(. این انتساب در هنرهای 
بصری نيز در نسخ مصور با موضوع های تاریخی و مذهبی دیده می شود. 
مژده کاظم این متون را که در این دوره رواج می یابد دليلی بر مشروعيت 
سازی صفویان می داند که اندیشه آن دوره را بيان می کنند )کاظم، 1385، 
135-148(. چراکه در این کتب بيشتر به پيامبرانی پرداخته است که 
دارای شکوه و جالل مادی نيز هستند. در قاليچه سجاده ای مذکور نيز 
بر آن که پيامبر  او عالوه  نام سليمان آغاز می گردد زیرا  با  چنين است 
خداست، فرمانروای جهانيان نيز است و در اینجا قدرت تسخير جهان مورد 
تأکيد است. هم چنين در قصص االنبياء جزایری، اصفهان جانشين شهر 
استخر شده است و به نظر می رسد به دليل آن باشد که در آن دوره این 
شهر پایتخت صفویان است و این نوعی هم ذات پنداری آنان با سليمان را 
نشان می دهد. عالوه بر آن بسياری از پادشاهان این دوره نام سليمان را در 
القاب خوداستفاده می کردند. اسکندربيک ترکمان در وصف شاه اسماعيل 
صفوی او را با صفت»سلطان سالطين نشان تخت گير ممالک کيان یعنی 
خاقان سليمان شاه« وصف می کند )ترکمان، 1381،ج.  1، 25(. صفی ميرازا 
دوبار تاجگذاری کرد و دومين مراسم شاه صفی نام خود را به سليمان تغيير 

داد )شاردن، 1372، ج.        5، 1721-1720( 
هم چنين در حاشيه اول در ادامه سوره نمل قسمتی از سوره انعام 
آمده است که به مسأله وراثت و جانشينی اشاره دارد. و این مسأله ای 
به  توجه  با  بود.  به خود مشغول ساخته  را  پادشاهان صفوی  بود ذهن 
عقيده ای در غيبت امام )ع( حق حکومت به یکی از بازماندگان بالفصل 
امام می رسد و واجب و الزم نبودکه وی مانند امام جامع العلوم ظاهر و 
باطن و از هرجهت معصوم باشد. با توجه به نظر شاردن همين نظریه دوم 
سبب شده است تا شيخ صفی و فرزندان او بتوانند در ایران قدرت یابند و 
سلطنت کنند )شاردن،      1345، ج.     8، 137-149(. بنابراین در ادامه ی سوره 
نمل، پيامبرانی ذکر می شوند که عالوه بر آن که همگی از ذریه ابراهيم 
هستند دارای حکمت و سلطنت نيز بوده اند و به این صورت سلطنت و 
مسأله جانشينی مشروعيت بيشتری پيدا می کند. به عالوه قرارگيری نام 
سليمان و داوود می تواند بيانگر آن باشد که سليمان که فرزند داوود بود 
در زمانی قضاوت را به عهده گرفت که پدرش زنده بود و به دليل برتری او 
به پدر، قضاوت به او داده شد. لذا اگر این قاليچه در زمان شاه عباس اول 
بافته شده باشد می تواند به جانشينی شاه عباس به جای سلطان محمد در 
زمانی که پدر زنده بود مشروعيت بيشتری ببخشد. این فرضيه با توجه به 
اهميتی که شاه عباس برای حضرت سليمان )ع( در تمامی آثار قائل است، 

تقویت می گردد. 
با توجه به آن چه گفته شد سه خصلت اصلی یک پادشاه در دوره 
صفویه یعنی شهریاری، پير طریقت و توجه به شریعت و اسالم )پيامبری( 
در حضرت سليمان دیده می شود. بنابراین گمان بر آن است شاه عباس 
سعی در این همانی با او دارد و آن را در وحدت طریقت، شریعت و سلطنت 

در او می بيند. به نظر می رسد در زمان او عالوه بر تالش برای ساخت شهر 
آرمانی سعی شده است این اندیشه در تمامی هنرها نشان داده شود. از این 
رو در ساخت شهر اصفهان در ميدان نقش جهان عالی قاپو، توحيد خانه، 
مسجد مدرسه شيخ لطف اهلل و مسجد امام کنار یکدیگر قرار می گيرند و 
این اندیشه  در قاليچه مذکور نيز دیده می شود. هنرمند با قراردادن سليمان 
در حاشيه نخست عالوه بر مشروعيت به نحوه جانشينی شاه عباس، با 
آوردن کلمات آغازین نامه ای به ملکه صبا به شهریاری و قدرت سليمان 
بر شرق و غرب تأکيد دارد. چندین حاشيه و تعداد هفت کتيبه در قاليچه 
اشاره ای به سلوکی دارد که در نهایت در اسم اهلل به فنا و بقاء باهلل می رسد. 
هم چنين فرم محرابی شکل قاليچه یادآوری عبادت و مراسم عبادی است. 
در درون محراب با ترسيم گل نيلوفر به جای درخت زیتون یا طوبی یعنی 
جانشينی درخت ایرانی به جای درخت اسالمی در کنار اهلل اکبر کبيرا، 
سعی در تعریف هویت جدیدی است. کسی در قاليچه به عروج و تعالی 
دست می یابد که هم شهریار باشد و هم صاحب شریعت و طریقت. طریقتی 
که بنيان می گذارد از شریعت عبور می کند و برای رسيدن به طریقت و 

حقيقت باید از آن گذشت. 
حال با توجه به پرسش آغازین و اینکه چرا در دوره ای قاليچه هایی رواج 
می یابند که با نام سليمان آغاز می گردند؟ در پاسخ می  توان به دوره ای 
اشاره کرد که تصاویری از به تخت نشستن حضرت سليمان در صفحات 
بدرقه و آستانه رواج می یابد و در همين دوران کتب مصور قصص العلما با 
تصاویر پيامبر-پادشاه از سليمان مشاهده می شود. که با توجه به تحقيقات 
انجام شده سعی در همسان سازی شاه عباس اول با سليمان است. با توجه 
به آن که در آیکولونوژی در نهایت پاسخ به چرایی هاست. می توان این گونه 
گفت چرا پادشاهان دوره صفوی، حضرت سليمان را پادشاه آرمانی می داند؟ 

منشأ این اندیشه کجاست؟
از آنجا که در بسياری از تحقيقات انجام شده، قالی را تمثيلی از شهر 
شهر  کهن،  نظریه های  اکثر  در  گفت  می توان  بنابراین  می دانند  مثالی 
آرمانی در صورتی حاصل می شود که انسانی کامل که هم پادشاهی و 
سلطنت به او تعلق دارد و هم از طرف ایزد یا ایزدبانو نور الهی به او تعلق 
گرفته است، رهبری و هدایت شهر و مردم را به دست گيرد. که در سخنان 
فيلسوفانی چون افالطون نيز دیده می شود. به عقيده افالطون »نوع بشر 
هرگز نقصان پيدا نمی کند مگر آن که در شهرها فالسفه پادشاه شوند. یا 
آنان که هم اکنون عنوان پادشاهی و سلطنت دارند، به راستی در سلک 
فالسفه درآیند« )افالطون، 1360، 545(. فارابی از جمله متفکران است 
که با الهام از این اندیشه شالوده شهر آرمانی را بنيان می گذارد )هاشمی، 
1382، 41(. شاکله چنين آرمان شهری انسان سعادتمند است که قابليت 
سير تا بی نهایت را دارد )محمودی و دیگران، 1397: 7(. مالصدرا معتقد 
است که فرد صرفاً در سایه مرشد کامل قابليت رشد و سلوک دارد و مرشد 
کامل بر دیگران برتری دارد )مالصدرا، 1383، 490-492(. سهرودی در 
این رویکرد به فره کيانی و حکمت خسروانی در کنار حکمت اسالمی 
تأکيد می ورزد. او در رساله پرتونامه می آورد »هر انسانی حکمت بداند و بر 
نيایش و تقدیس نوراالنوار مداومت کند او را خره کيانی بدهند و فر نورانی 
بخشند. و رئيس طبيعی عالم شود« )سهروردی،    1373، 81(. مجری خوب 
از نظر مالصدرا، نبی و امام یا فقيه است کسی که جامع هر سه عالم 
ماده، مثال و عقل باشد )مالصدرا، 1366، 377(. شاردن در سفرنامه خود 

تحليل معنای قاليچه محرابی »سليمان نبی« با روش آیکونولوژی
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می آورد: »ایرانيان بر این باورند که پادشاه افزون بر اینکه نائب امام است 
دارای نوعی نيروی فوق العاده نيز می باشد و اگر بخواهد می تواند بيماران را 
شفا بخشد....« )شاردن، 1372، ج.  3، 1148-1149(. پس با توجه به نگاه 
شارن در دوره صفویه پادشاهان نائبان امامان بودند. لذا به این دليل بود که 
در دوره صفویه سياست نامه های بسياری نگاشته می شود.20 که به منظور 
اثبات الهی بودن قدرت صفویان، به دو مفهوم سلطنت و شریعت، و توجيه 
نظری مفهوم قدرت در نزد صفویان می پردازند. در کنار مفهوم قدرت، برای 
آنان خاستگاه آسمانی و الهی قائل هستند )بهرام نژاد، 1398، 115-104(. 

پادشاه خوب  از الزمه یک  را هر دو  این کتب شریعت و شهریاری  در 
می داند. و در نهایت با توجه به تمام موارد باال می توان گفت سليمان جامع 
هر سه عالم ماده، مثال و عقل و دارای سلطنت، طریقت و حکمت است. 
بنابراین شاهان دوره صفویه به خصوص شاه عباس سعی در این- همانی با او 
دارد. و در نهایت با توجه به اهميت او به هنر و بيشتر از آن حکمت ایران 
باستان می توان رویکرد سهروردی در رئيس طبيعی عالم بودن را حاکم بر 

اندیشه این دوران دانست. 

نتیجه
پانوفسکی پيوندی ميان تاریخ هنر و اندیشه های فلسفی برقرار کرد که 
از این طریق در اثر هنری نباید تنها به دنبال شکل و سبک گشت بلکه 
آن چه در اثر هنری مهم است حقيقت است. بنابراین از طریق آیکونولوژی 
به نظر می رسد بتوان نه تنها قاليچه مذکور را کدگشایی کرد بلکه به اندیشه 
و فرهنگ آن دوره نيز دست یافت. معناهای به دست آمده از قالی را می توان 

این گونه بيان کرد:
- به نظر می رسد قرارگرفتن نام سليمان عالوه بر مشروعيت بخشی به 
پادشاهان صفوی می تواند تمثيلی از حاکمی باشد که جامع سه عالم ماده، 
مثال و عقل است. او با داشتن سلطنت، طریقت و پيامبری، بهترین نمونه 
برای رهبری آرمان شهری است که صفویان در فکر تأسيس آن هستند. 
چراکه با توجه به نظریه های کهن حاکم آرمان شهر باید هم صاحب حکمت 
باشد و هم سلطنت. و ازآن رو است که حاشيه نخست با رنگ سرخ، رنگ 

حکمت آغاز می گردد.
- فضا و مکان در این قاليچه با مکان مادی متفاوت است. با وارد شدن به 

آن گویی وارد فضای دیگری شده و قاليچه مذکور به نظر تمثيلی از قاليچه 
سليمان است که هر شخص با قرارگيری روی آن، همان گونه که سليمان 

به آسمان پرواز کرد و پرواز نوعی تعالی است، به عروج می رسد. 
- آن چه به قاليچه مذکور هویت جدیدی بخشيده است انسجام بين 
متن کالمی و متن بصری است. در این قاليچه با آن که نظام کالمی بر تصویر 
غلبه دارد، هماهنگی بين نظام کالم و تصویر، باعث ایجاد تصویری منسجم 
و هماهنگ شده است. رنگ ها با آیات نوشته شده درون آنها همان طور که 
بيان شد به نظر در شکل گيری معنا کمک می کنند. هم چنين هنرمند 
آگاهانه یا ناآگاهانه در کنار هم نشينی رنگ های مکمل به مفهوم عرفانی آنها 
نيز توجه کرده است. و فضایی عرفانی ایجاد کرده است که سالک درون آن 
به عروج می رسد. در این عروج است که به کمال می رسد و این انسان کامل 
با توجه به نقوش درون محراب هم صاحب نور الهی هم فر کيانی می شود. 
با این وجود با قرار دادن کتيبه اهلل اکبر در باال در نور ذات، به اهميت کالم 

خداوند در قياس با فرکيانی یعنی نيلوفر در آن دوره تأکيد می کند. 
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It is known that more than any cultural product, a work of 
art can represent how the world around us is organized and 
conceptualized by the human mind. Therefore, if we can 
read the artistic texts on the basis of a systematic way, we 
can better appreciate the ideas of the period in which the 
work of art has been created. Carpets are known as one of 
such texts; among these cultural products, Niche or Mihrabi 
rug is of particular importance. Niche or Mihrabi rug can 
be regarded as one of the handicrafts that has a religious 
aspect as well as beauty. As one of the characteristics of 
these rugs, we can refer to the use of the Quranic verses 
in them, motifs such as lotus, mica and khatai inside the 
altar; also, we can see these rugs have a regular and accurate 
geometric structure. The vast majority of the Niche rugs  
made during the Safavid period begin with Amin Al-Rasool 
or the verse of Al-Kursi. However, in between there are a 
number of rugs that begin with the name of Solomon, part 
of the verse 30 of Surah An-Naml. Then part of verses 83 
and 84 of Surah al‐An’am is placed; also, the use is made 
of the verse of Noor in the third margin, in addition to the 
cypress tree and the lotus flower inside the altar. Since this 
accompaniment can be found in a large number of rugs, it 
seems, therefore, that these texts have been created  with a 
special order and purpose, giving the carpet a multi-faceted 
and multi-layered personality. Now the question arising is 
why this text has replaced other texts in certain periods of 
history? How can this replacement be explained? To find 
the answer, it is necessary to explore the meaning of these 
texts. This transition from the apparent representation of 
the rug to the exploration of the meaning underlying it is 
a process that can be studied according to an iconological 
way. After studying the rug in a descriptive-analytical 
method and collecting the necessary information according 
to the documents available in the libraries and the Internet 
sites, using the iconological method, a network of meanings 
is created; then, an interconnected chain of meanings in 

relation to the whole work could be developed. Therefore, 
we can reveal the expression of the ritualistic-mythical 
thoughts with an Islamic meaning in these texts. Then, on the 
basis of the interconnected chain of meanings, it is possible 
to achieve the important thing that the designer-artist has 
created a work that could express the journey and behavior 
of the mystic. Therefore, the conclusions that can be drawn 
is that the presence of Solomon’s name on the margin and 
next to a part of Surah al‐An’am and mythological themes 
and the form of the Mihrab, in addition to expressing the 
behavior and ultimately ascension, can imply the concept 
of kingship in its Iranian-Islamic meaning, thus legitimizing 
the rule of the Safavid kings. 
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sion.
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