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بازخوانــی اعتقــادات شــیعی در پارچــه آرامــگاه شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی
اثر غیاثالدین علی یزدی با رویکرد شامیل شناسی اروین پانوفسکی *
چکیده:
آیینهای مرتبط با آرامگاه مومنین صاحبنــام ،از مهمترین نمودهای باورهای دینی
است .بارزترین دالیل شــکلگیری این آرامگاهها ،احترام به شخص از دنیا رفته است؛
به امید آنکه ،روانش از نیایش ادا شده ،توسط زائران مزار سود برد .مفاهیم نمادینی که
در آرایههای مقابر دوره اسالمی بهکار رفته ،بر اساس دیدگاههای هنرمندان مسلمان،
ماهیتی معنوی پیدا کرده اســت .بههمین خاطر ،هنرمندان مسلمان در بیان مفاهیم
و صورت بخشــیدن به آن ،به زبان تمثیل روی آوردند؛ در میان بخشــی از آرایههای
آرامگاه ،پوشــش بقاع از هنرنمایی بافندگان و دوزندگان تهیه شــده است .آنان یا از
اخالص و سرسپردگی ،اثرخود را به آن آســتان تقدیم نمودهاند یا به سفارش بزرگی
جامه عمل پوشــاندهاند .در دوره صفوی ،کاربرد عناصر نمادین شیعی در منسوجات،
بخشی از سیاست حاکمان صفوی شیعه مذهب شد .از میان آنها ،پارچهای مخملی
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از غیاثالدین علی یزدی هنرمند بافنده صفوی وجود دارد ،که آن را جهت پوشــش
بقعه شیخصفیالدین اردبیلی با نقش محرابی بافته است .در این اثر ،غیاثالدین با بهرهگیری از نقوشی نمادین و انتزاعی -که بار اعتقادی و
دینی دارد -اعتقادات شیعی زمانه را بازتاب کرده است .این مقاله سعی دارد ،درونمایههای نمادین نقوش تزیینی در این پارچه آرامگاهی،
جهان بینی خالق این اثر و رابطه آن با مذهب شیعه را با رویکرد شمایلشناســانه اروین پانوفسکی مورد تفسیر قرار دهد .این اثر ،حاکی از
این تفسیر است که ،از آدابی معنوی سرچشمه گرفته است؛ بهطوریکه ،بافنده از آن آگاهی داشــته و والیت را -که از اصول مذهب تشیع
است -با درایت ،در پارچه متجلی ساخته است.
واژگان کلیدی :پارچه آرامگاه ،شیخ صفیالدین اردبیلی ،غیاثالدین علی یزدی ،پانوفسکی

* این مقاله از رساله دکتری با عنوان «مفاهیم نمادین آیینی در منسوجات دوره صفوی» استخراج شده است.
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مقدمه
ایران دوره صفوی ،وارث ســنت هنرهایی شد که از قدمتی
طوالنی برخوردار بوده و به صورت الگویی ثابت اســتمرار و
هویت یافته بودند .با رویکار آمدن سلسله صفویان در ایران،
پایتخت و مراکز هنری از شرق -که مرکز حکومت تیموریان
بود -به نواحی مرکزی کشیده شــد .پایتخت صفویان ابتدا
تبریز ،ســپس قزوین و در آخر اصفهان بود که به معتبرترین
کانون فرهنگی و هنری صفویان تبدیل شــد .پارچه بافی از
جمله صناعات بســیار مورد توجه بود و شاهان صفوی برای
آن ،ارزش زیادی قائل بودند .در میان شــاهان صفوی ،شاه
عباس بیش از همه ،به این هنر عشــق میورزیــد .در زمان
او ،پارچههای مجلل و ارزشمند با مهــارت فوقالعادهای در
کارگاههای بافندگی یزد ،اصفهان و کاشــان تهیه میشدند.
پارچههای نفیس و جامههایی دوخته شده را به عنوان خلعت
به سفرا و افراد خاص هدیه میدادند .همچنین ،پارچههایی
بسیار زیبایی -که ســوزندوزی شــده بودند -در تزیینات
داخلی کاخها و کوشکهای ســلطنتی از جمله زیراندازها و
پوشــش نیمکتها و متکاها ،دیوارها و دربهای و پردهها و
مواردی اینگونه اســتفاده میشــد .پارچهها ،نقش اساسی
در مراسم تشــریفاتی داشتند؛ چنانکه مســیر عبور شاه یا
مقامی بلندپایه را پارچههای ابریشم و زربفت میپوشاندند.
پارچهها در امور عادی زندگی روزمره نیز استفاده میشدند.
قرآن و کتابهای باارزش را در لفاف زربفت میگذاشــتند؛
نامههای مهم در پاکتهایــی از پارچههای زربفت یا مخمل
گذاشــته میشــد .هدایا را درون بقچههایی از پارچههای
ابریشمی قرار میدادند .دعا و حرز را در پارچه میپوشاندند
و در انجام امور مذهبی ،مثل نماز نیز از پارچه اســتفادههای
مختلف میکردند .ســجاده نمــاز ،جا ُمهــری و پارچههای
مستطیل شــکلی که در محرابها انداخته میشدند ،همه
از پارچههای زیبا و نفیس تهیه شــده بودند .از پارچهها برای
پوشش قبر شــاهان ،مقدسین و بزرگان اســتفاده میشد.
بعضی از بافندگان ،به رسم ادای احترام یا به سفارش بزرگان،
پارچههای بافته شدهای را به بقاع 1متبرکه تقدیم میکردند.
غیاثالدین هنرمنــد بافنده صاحب نام ایــن دوره ،چندین
قطعه برای بقعه شــیخ صفیالدین اردبیلی 2بافته است که
یکی از همه آنها شــاخصتر اســت .این قطعه ،مخمل گل

برجستهای است به رنگ زمینه آبی تیره و حاشیه کرم رنگ،
که با نخهای گالبتون ،گلهای شاه عباسی ،نقوش اسلیمی و
ختایی بر آن بافته شده است و حاشیهای به خط ثلث ،به رنگ
کرم بر زمینه آبی تیره دارد .شناخت دیدگاههای این هنرمند
که مکتب فکــری اصفهــان 3در خلق آثــارش تاثیرگذارداشــته -از ورای زمینههای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی
آن دوران ،با تکیه بر نظریه شمایلشناسی اروین پانوفسکی،4
تا حد زیادی ،قابل دسترســی اســت .با بررســی محتوای
معنایی این اثر -که به عنوان ســندی از ایــن دوره تاریخی
محسوب میشــود -میتوان به الیههای درونی اثر پیبرد و
تاثیر نظامفکری آن دوره را بر بافتــه غیاثالدین علی یزدی
شناسایی کرد .رویکرد شمایلشناسی یک رویکرد کالن برای
مطالعات هنر محسوب میشود .این رویکرد با نام پانوفسکی
پیوند خورده است .پانوفســکی در زمینه خوانش تصاویر به
مراتب سهگانهای معتقد بود؛ این مراتب به ترتیب زیر است:
توصیف پیشاشــمایلنگارانه ( PRE-ICONOGRAPHICAL
؛) DESCRIPTION
تحلیل شمایل نگارانه ؛) ( ICONOGRAPHICAL ANALYSIS

تفسیر شمایل شناسان ه �( ICONOGRAPHCAL INTERPRE

) TATION

پانوفسکی محتوا را در مقابل فرم ،مورد تحلیل قرار میدهد.
در واقــع ،او یک رویکــرد مطالعاتی و روشمنــد برای آثار
مملو از نمادها و داللتهای پنهان ،ارائه داده اســت .روش
شــمایل شناســی ،ابتدا با متن یا اثر هنری شروع میشود،
ســپس از درون متن ،نظام نشــانهای و نظام ارزشی متن یا
اثر مشخص شده و سپس به درک روابط بین آنها پرداخته
میشود .گرچه شناســایی ،تبیین و درک نشانههای مستتر
فرهنگی زمینهای اثر
در اثر هنری و نیز شناخت نشانههای
ِ
هنری از اهداف غایی این روش ،محسوب میشود ،باید توجه
داشت که شناسایی صحیح نقشمایههای سازنده اثر هنری
نیز بستگی کامل با درک ما از خصایص فرهنگی و شناخت
باورها و اعتقادات و جهانبینی برآمــده از آن فرهنگ دارد(
نصری )12 :1391 ،مطالعات شمایل شناسانه این امکان را
فراهم میکند که با استفاده از مطالعات دینی و فکری غالب
در دوره صفوی و کاربردهای نماد در هنر اســامی و نقش
آنها بر منسوجات آیینی ،بســتر مناسبی را برای مطالعات
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تاریخ اجتماعی و تاریخ نساجی ایران در دوره صفوی فراهم
نمود.
پیشینه  پژوهش
پارچه بقعه شــیخ صفیالدین ،برای اولین بــار از 16دی ماه
تا  8اسفند ســال  1309شمســی ،مقارن با  1931میالدی
در نمایشــگاه هنر ایرانی در لندن ،در معرض دید عموم قرار
گرفت .پروفســور پوپ و مســئولین اجرایی این نمایشگاه با
همکاری مقامات برجســته بریتانیا و عالقمندان هنر ایرانی
از سراسر جهان ،آثار هنر نســاجی و قالی ایرانی را به نمایش
گذاشته بودند .تا پیش از برگزاری نمایشگاه ،انتساب پارچه
به غیاثالدین علی یزدی تنها به خاطر شــیوه بافت و نقوش
آن بود؛ پس از پایان نمایشگاه ،نوشت ه داخل شمسه متن -که
در میان گلهای شاه عباســی بافته شده است -توسط دکتر
هاینریش اشمیت 5خوانده شــد؛ به این ترتیب ،بافت پارچه
بقعه شیخ صفیالدین توسط غیاثالدین قطعیت پیدا کرد.
در خصوص معرفی و شناسایی پارچه منسوب به بقعه شیخ
صفیالدین اردبیلی ،در جلد پنجم مجموعه ســیری در هنر
ایران« نقاشی و کتاب آرایی ،و پارچه بافی» ،نوشته پروفسور
پوپ و خانم اکرمن( ،)1387تاریخ و شــیوه بافت پارچه مزار
شیخ صفی و نوع الیاف به کار رفته در آن ،نوشته شده است؛
در مورد نقش و نامگذاری نقوش بــهکار رفته ،تنها به نگاهی
اجمالی و کلی بســنده شده اســت .در این کتاب ،عقیده بر
این بوده است که ،پارچه بافته شــده ،تنها به واسطه کتیبه
بافته شده در حاشــیه ،قابلیت اســتفاده روی مزار را دارد.
زهره روحفر( ،)1389در کتاب «نگاهی بر پارچهبافی دوران
اســامی» به توصیف ظاهری نقوش و نحوه بافت ،بازخوانی
دعای چهارده معصوم و ابعاد این اثر پرداخته اســت .بهطور
کلی ،در مورد بازتاب شــعائر شــیعی در این پارچه ،تاکنون
تحقیقی صورت نگرفته است.
پوشــش بقاع ،یکی از ویژگیهای تزیینات بناهای
آرامگاهی
در جهان اســام ،آرامگاهها یکــی از کانونهــای زیارت و
اعتقادات عمومی هستند .دو ویژگی کاربردی مهم مذهبی
برای اینگونــه آرامگاهها میتــوان در نظــر گرفت؛ یکی،

رستگاری شــخصی از طریق شــفاعت صاحب آرامگاه برای
تمرکز روحی ،و دیگری ،نشــان دادن اعتقاد و سرسپردگی
و ارتباط معنوی با صاحــب آرامگاه ،در نقش مریدی که پیرو
مرادش است .در تعریف نقش مادی ،ساخت بناهای آرامگاه
در جهت ضرورت یادبود و عظمت ،شکل گرفت« .سلسلهها
و نهضتهای شیعی ،برای زیارت مقابر و آرامگاههای اعقاب
علی (ع) ،اهمیت زیادی قائل بودند و همیشه تالش میکردند
که اماکن مقدس ســنتی و کهــن ایران را اســامی کنند؛
همین روند ،از طرف ایران به ســرزمینهای غرب اسالمی،
مخصوصاً مصر عصر فاطمی ،نیز توسعه یافت .این پدیده در
ایران ،ریشهای عمیق و کهن داشــت»(اتینگهاوزن و گرابر،
 .)301 :1378در این میان ،ساخت بقعه شیخ صفی-الدین

اردبیلی از عرفای دوره ایلخانــی و جد اعالی صفویان -که از
جایگاه عرفانی برخوردار بود -اهمیت خاصی در نزد صفویان
شــیعی مذهب پیدا کرد .این بقعه ،به همراه مجموعهای از
آرامگاههای بزرگان و ســاطین صفوی و فضاهای آیینی و
عبادی در اردبیل واقع شدهاســت .به گفته ابنبزاز « منزل و
خانقاه شــیخ صفی در همین مکان بوده و بنابر وصیتش در
اتاقی جنب خلوتگاه و باغچه و حوضخانه دفن شده و بر قبر
وی بنایی ساختهاند»(ابن بزاز .)986 :1377 ،از دوره صفوی،
این مکان اهمیت و قداست یافت و شماری از مشایخ و محارم
خاندان صفوی و نیز شاه اســماعیل اول و گروهی از قربانیان
جنگهای شــیروان و چالدران در جوار مرقد شــیخ ،دفن
شدند.
غیاثالدیننقشبند
غیاثالدین علی یزدی ،معروف بــه غیاثالدین نقشبند از
هنرمندان نامآور بافنده در دوره صفوی اســت .او در جوانی
کارگاه بزرگــی در یزد راه انــدازی کرد .ســپس در همان
جوانی به اصفهان فراخوانده شد و به کارگاه سلطنتی دربار،
در اصفهان پیوســت .یحیی ذکاء به نقل از منابع تاریخی در
مورد او نوشته است « :او نقاشــی توانا ،شاعری خوشقریحه
و بافندهای چیرهدســت بود ،که بهســفارش شــاه عباس و
ســایر بزرگان آن دوران ،به بافت پارچههای نفیس مبادرت
میورزید .او معاصر شــاه عباس و از نــوادگان موالناکمال،
خطاط مشــهور به عصار بود ،و ذوق هنری خــود را از او به
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ارث برده بود .صادقی بیک افشــار در مجمعالخواص ،نامی
از غیــاث نقشبند برده ،او را اهل شــیراز و از اوالد ســعدی
معرفی مینماید .مولــف جامع مفیدی در مورد او نوشــته
اســت ،هنرهــای زیــادی دارد .اوالً در فــن نقشبندی و
شَ عربافی میتوان نادر دوران و فرید زمانش خواند .شاهان و

شــاهزادگان ایران و توران ،کاالهای اختراعش را طالبند .در
چابکی و نیرومندی و کمانگیری نظیــر ندارد و با این حال،
کمآزار و مهربان اســت .به گواهی آثار بهدســت آمده ،او در
ایجاد طرحهای گوناگون و نقل آنهــا بر روی پارچه مهارت
بهسزایی داشــته و در این رشــته ،بینظیر بوده و کسی به
پای او نرسیده است .محمد مفید مســتوفی بافقی در جامع
مفیدی ،در شــرححالی -که از غیاث نوشته است -میگوید:
چنین بر میآید که غیاث در اوایل جوانی ،به دربار شاه عباس
راه یافته بود و در همانجا  -بهخوشی و نشاط تمام -روزگار
میگذرانیده است .خواجه غیاثالدین علی در فن نقشبندی
نظیر نداشت و پیوســته به قلم اندیشــه ،امور غریبه و صور
عجیبه بر صحایف روزگار مینگاشت و اقمشه نفیسه بهاتمام
میرسانید و در آن ،بهمرتبهای بلند آوازه گشت که پادشاهان
عالیشــأن نافذ هند و ترک و رم ،تحف و هدایــا بهجهت او
ارسال فرموده و اقمشهای که در کارخانه طبیعت او به اتمام
رســیده بود ،طلب مینمودند .او پــس از مدتها زندگی در
اصفهان به دیار خود یزد بازگشــته است .صادقی بیک افشار
در مجمعالخواص در مورد او نوشــته اســت :بعد از شکست
استرآباد ،در یزد به خدمتشان رســیدم و عالوه بر همدردی
بهشرف همخانگیشان نائل شدم؛ همه گونه شعر میگوید و
چنان بدیهه گوست که صد بیت مسلسل میگوید و شنونده
نمیفهمد که بالبدیهه گفته اســت .مجتهد و شــبزندهدار
است .بهنظر میرســد ،غیاثالدین زندگی پُر جاللی داشته
و در ثروت و رفاه کامــل زندگی میگذرانده اســت .بهقول
محمد مفید ،به جهت سکنی در دارفنا در باغچه دارالشفای
صاحبی ،عمارت عالی در غایت تکلف و صفا به اتمام رسانید و
ایام روزگار را در آنجا مأوا داشت» (ذکاء .)8 :1341 ،چنین
بهنظر میرســد« ،پس از سپری شــدن روزگار جوانیاش،
منزوی شــده و به تصوف روی آورده است .گویا در این زمان،
عمر او بین شصت و هفتاد بوده است .بنابر گمانهزنی در همان
دارالشفا به خاک سپرده شده است .پیشینه فکری و اندیشه

تصویر :1نوشته داخل شمسه(عمل غیاثالدین نقشبند) ،که در میان سی و دو
گلهای شاه عباسی کوچک متن دیده میشود( .ماخذ :نگارندگان)

او ،در القای مفاهیم عمیقی که به صورت نمادین در بافتههای
خود منعکس نموده ،بیتاثیر نبوده است»( همان .)10 :این
آثار ،با توجه به تاریخ پیشبینی شــده در مورد تولیدشــان،
تجربیــات و دیدگاههای فکری این اســتاد بافنده را در طی
دوران فعالیتش ،تاحدودی آشــکار میســازند .غیاثالدین
در ســالهای آغازین فعالیتش در اصفهان ،در میان نقوش

پارچههای بافته شــدهاش ،عنوان غیاث را قرار داده است و
با گذشــت زمان ،این عنوان را به عمل غیاث تغییر داده و در
ســالهایی که اوج فعالیت و شــهرت را میگذرانده ،خود را
غیاثالدین نقشبنــد معرفی کرده اســت .او در تعداد برجا
مانده از آثارش ،نام خود را درون نقش شمسه هشت پَر ،6به

سایر نقوش در بافتهها اضافه کرده ،و با مهارت آن را به نقشی
تزیینی تبدیل کرده است .آنچه غیاثالدین علی یزدی را از
دیگر بافندگان دوره صفوی متمایز میسازد ،همین ویژگی،
یعنی ثبت نامش در بافتهها است.
از ســویی ،در مورد او چنیــن گفتهاند :وی لقب و شــهرت
نقشبند را در آن سوی دیار خود بهدست آورد؛ چرا که پنجاه
قطعه از پارچههای غیاث را -همراه  300قطعه دیگر -شــاه
عباس ،بهعنوان پیشکش ،به اکبرشــاه اهدا کرد ه بود .تذکره
نویسان گزارش دادهاند که فرمانروایان هند ،عثمانی و بیزانس
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علی نقشبند بود .شناســایی ســبک او از طریق استفاده از
طــرح محرابی و نقوش کوچــک و هماهنگــی جزییات در
یک طرح کلی صورت میگیرد .در شــهر یــزد ،زریهایی
با نقوش گل و گیاه -کــه اطراف آن را نقــش هاللی و طاق
محراب احاطه میکرد -بافته میشــد که غیاثالدین ،استاد
این شیوه ،شناخته شــده اســت .در قطعهای که برای بقعه
شیخصفیالدین بافته است ،کمال هنر نماییاش را به نمایش
گذاشته اســت .پوپ عقیده دارد :بعد از ســال  993هجری،
دوره جدیدی از هنرمندان بافنده و طراح روی کار آمدند ،که
آنقدر اهمیت داشتند ،که نام خود را بر کارشان ثبت کنند.
امضای ســه نفر از این هنرمندان بر پارچهها وجود دارد ،که
عبارتند از :غیاث ،عبداهلل و حســین .از این سه نفر ،غیاث به
سبب اطالعات کافی -که از او در دست است -بدون شک از
مشهورترین هنرمندان و پایهگذاران این مکتب است (پوپ و
اکرمن.)2410 :1387 ،

تصویر :2پوشش قبر شیخصفیالدین اردبیلی  -موزه ملی ایران
(ماخذ :آرشیو عکس موزه ملی ایران).

به امید دریافت اثری از غیاث ،هدایایی برای او میفرستادند.
بیشترین فعالیت غیاث و آثار بهجا مانده از او مربوط به سده
دهم هجری است .اگرچه او در سده یازدهم هجری نیز حیات
داشــت(پوپ و اکرمن )2410 :1387 ،در جــای دیگری،
صحت این گفته تایید شده اســت :پنجاه قواره از پارچههای
غیاثالدین ،در میان ســیصد و پنجاه پارچهای بود که شاه
عباس به رســم هدیه برای امپراتور گورکانیان مغول ،یعنی
اکبر ( )1014-964 /1605-1556ارسال کرده است(بیکر،
 .)131 :1385مهارت غیاثالدیــن در بافت نقوش ظریف و
پیچیده ،باعث شد که مکتب بافت یزد را منسوب به او بدانند.
مکتب یزد در پارچه بافی
نامگذاری مکتب یــزد ،به رهبــری و ابتــکار غیاثالدین

توصیف پارچه پوشش قبر شیخ صفیالدین اردبیلی
در مجموعه شــیخ صفیالدین اردبیلی ،سه بنای آرامگاهی
مجزا و در عین حال مجــاور موجود اســت« .دومین بنای
آرامگاهی ،برج مقبره شــیخصفیالدین اســت -که به گنبد
اهلل اهلل موســوم بوده -و در فاصله بین سالهای 759 -735
ه .ق .ساخته شــده اســت .در حال حاضر ،زیر گنبد اهلل اهلل
چهار صندوق قبــر وجود دارد؛ از میــان آنها ،تنها صندوق
شیخصفیالدین تزیینات کتیبهای دارد .جمعی از هنرمندان،
فنون و صنایع گوناگون هنری زمان خویش را برای آراستن
آخرین منزل شیخ ،بهکار بردهاند .این صندوق در سال 735
ه .ق .ساخته شده اســت .صندوق مقبره شیخصفیالدین از
دو مکعب مستطیل سوار بر هم تشکیل شده ،و از نظر ابعاد،
بزرگترین صندوق قبر مجموعه بهشمار میرود»(خیرالهی
ازناوله ،خزایی و نعمتی .)127 :1390،پارچه مورد بررســی
در این تحقیق -که برای مزار شــیخ صفیالدین ،تهیه شده
است -در نمایی کلی ،دارای طرح محرابی یا سجادهای است،
که معادلی برای مسجد با بیانی نمادین برای آن است .پارچه
از الیاف ابریشم بافته شده ،و بافت آن چندال و دارای تارهای
فلزی(گالبتون) است« .کاربست ،در هنرهای تزیینی اسالمی
به نوار یا چهارچوب اثر ،که کار در محدوده آن طرح و ریخته
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میشود ،گفته میشود»(کونل .)7 :1364 ،دارای ابعادی به
طول  241ســانتیمتر و عرض  136سانتیمتر است .عرض
پارچه با این ابعاد ،در تاریخ نســاجی آن دوران ،کمســابقه
است .پارچه ،دارای سه ردیف حاشیه است .دو حاشیه باریک
منقوش به گلهای کوچک ،که حاشیه اصلی را دردورتادور
احاطه کردهاند .این پارچه ،نمونه بســیار ارزشمند و جالب
ل اســت و اوایل قرن یازدهم هجری ،بافته شــده
زری مخم 
است .طرح محرابی در داخل حاشــیه کوچک داخلی است
و قندیلی بر باالی محراب از باال آویخته شــده است .زمینه
پارچه با نقوش گلهای شــاه عباســی و ختایی تزیین شده
اســت .حاشــیه اصلی ،بهصورت کتیبهای به رسم محراب
مســاجد ،به خط ثلث و دعای صلوات بر چهــارده معصوم از
باال ،سمت راست شــروع و پس از گردش مستطیل شکل به
دور قطعه پارچه ،مجددا ً به همان گوشــه ختمشــده است،
ی خط کاسته شود .درایت طرح
بدون اینکه از اندازه و ویژگ 
بافنده در انتخاب نوع خط و اندازه آن ،قابل تحسین است .این
خط در تزیین سطوح ،در سراسر جهان اسالم کاربرد داشته
است .متن دعا به این شرح است :الهم صل علی النبی االمی
العربی الخاتم المقصود من وجوده ایجاد العالم شارق سما

النبوه و الرساله و الهدی ابیالقاسم محمد المصطفی وصل

علی تشرق الرسول و ابن عمه فیالحقیقه و خلیفه بالحق

من بعده بین خلیفه اسداهلل الغالب امیرالمومنین علیبن

ابیطالب و صل علی تشــرق و االمامهابی محمدالحسن و

صل علی سبط رسول الثقلین ابیعبداهلل الحسین و صل

علی ســیدالزاهردین علی زینالعابدین و صل علیالدر

الفاخر محمد الباقر و صل علی قمرالمغارب و شمسالشارق

جعفرالصادق و صل علی سلطان االعلی و االعاظم موسی

الکاظم و صل علی سلطان سرراالرتضا علیبن موسی الرضا

و صل علی العارف المبدا و المعاد محمد الجواد و صل علی

علیشفیع المجیین یوم ینادی المنادی علیالهادی و صل

علی صاحبالخلق العبقری الحسنالعسکری و صل علی

القائم بامراهلل الغنی محمدالمهدی.
در بیشتر بافتههایی که دارای کتیبــهای به خط خوش در
حاشــی ه یا متن هســتند ،طراح و بافنده در ابتدا ،نوع خط و
اندازه متن نوشــتاری را انتخاب کرده و پس از آن ،به تزیین
و نقش اندازی در کنار نوشته ،اقدام کردهاند .احتماال این الگو

تصویر :3عبور نخهای گالبتون از روی تار و پود زمینه بافت (ماخذ :نگارندگان)

را غیاثالدین بهکار برده است« .احتماالً ،این مخمل ابریشم
در اصفهان ،حدود سال  1000ه .ق ،.بافته شده است .زمینه

بافت ساده و نقوش بافت مخمل است .در آن ،ویژگیهای کار
غیاث ،یعنی در هماهنگی زمینه و نقوش اصلی کامال بهچشم
می-خورد .این پوشــش قبر ،یکی از برجستهترین آثار هنر
پارچهبافی است که تا بهحال ،شناخته شده است .طرحهای
انتزاعی و اسلیمی و گلهای شاهعباسی به طرز دلپذیری بر
این پارچه ،نقش شدهاند .حرکت و پیچشهای بسیار ظریفی
به شاخهها داده شده که اشکال گوشهداری را پدید آوردهاند.
با حالت شــعف و طربی که از مشــاهده این پارچه بهوجود
میآید ،بهنظر میرسد ،کاربرد آن برای پوشش قبر نامناسب
باشــد؛ ولی با وجود کتیبهای که در حاشیه این پارچه وجود
دارد ،میتوان ربطی برای کاربــرد آن یافت»(پوپ و اکرمن،
.)2500 :1387
درون زمینه اصلی ،انواع گلهای شــاه عباسی ،بهظرافت و
هوشمندی تکرار شــدهاند .زمینه به رنگ آبی تیره و گلها با
نخ گالبتون بافته شده است .حاشــیه اصلی -که شامل دعا
معصومین اســت -به رنگ کرم در زمینه آبی تیره بافته شده
است .الیاف آبی تیره ،قرمز و کرم از ابریشم ،و الیاف گالبتون
آن ،ممزوجی از طال و نقره با مغز ابریشم است .تارها ،تماماً از
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ابریشم و پودها ،از ابریشم و گالبتون است .نخهای گالبتونها،
پودهای مضاعفی هستند که کمتر از تارها گذشتهاند و فقط
بر روی پارچه قرار گرفتهاند ،تا هم به تارها آسیب نرسد و هم
در مصرف گالبتون صرفهجویی شود .به این روش بافت ،بافت
مرکب گفته میشود.
نقوش این پارچه ،بهجز حاشــیه -که متــن کتیبه روی آن
بافته شده -دارای قرینه طولی است .تمام نقوش متن پارچه
در محور عمــودی ،دارای واگیره(راپُرت) 7اســت .با وجود
اینکه ،نقش گل در متن پارچه تکراری است ،اما هوشمندی
بافنده در قرارگیری نقشها ،آنها را بیهوده جلوه نمیدهد.
نقشهای متوالی منظم ،یکی از شــگردهای اصلی ایرانیان
بوده ،که غیاثالدین این شیوه را بسیار آگاهانه در این قطعه
پارچه بهکار برده است.
متن این پارچه ،دارای دوازده گل کامل شاه عباسی اناری ،دو
گل شاهعباسی برگی در باالی زمینه محراب ،هشت گل نیمه
شاه عباسی اناری در کنارههای طول پارچه است ،که تداعی
پایههای محراب هستند و سی و دو گل شاهعباسی برگی که
داخل آنها ،عنوان غیاث نقشــبند بافته شده است .گلها با
نقوش ختایی بههم متصل هستند .قندیلی که نشاندهنده
نور است ،در باالی محراب قرار دارد .داخل مربع کوچکی که
در میان این قندیل اســت ،به خط معقلی کلمه اهلل ،به رنگ
آبی تیره ،روی زمینه کرم و سرخ بافته شــده است .در کنار
کلمه اهلل ،سوره فاتحه به رنگ سرخ بر زمینه کرم بافته شده
اســت و در طرفین آن ،دو گل شاه عباسی برگی به رنگهای
کرم و ســرخ  -که با دیگر گلهای متن تفــاوت دارند -قرار
دارد .در دو طرف قســمت باالی طــرح محرابی ،طرحهای
اسلیمی برگی بسیار ظریفی در کنار نقوشی که بیشباهت به
شعلههای آتش نیستند ،گوشهها را پُر کرده است« .این نقش
از جلوههای درخشان معراج در نگارگری است که حضور آن
را میتوان در نســخههای خطی دوره آلجالیر به بعد شاهد
بود»(شین دشتگل.)70 :1389 ،
در اواسط دوره صفوی ،شکلهای اسلیمی به زیباترین وجه
خود در زمینه قالیها و پارچهها ظاهر شدند «.تقسیم بندی
اسلیمیها از روی شکل ظاهری آنهاست .از همه معمولتر،
اسلیمی دهن اژدهایی اســت که در انتهای آن ،چون دهان
اژدها باز شده و معموالً یک قســمت بزرگتر و قسمت دیگر

تصویر :4نقش اسلیمی دهناژدهایی در گوشههای باالی محراب به صورت
قرینه قرار دارند(ماخذ :نگارندگان).

کوچکتر اســت»(هزاوهای )107 :1363 ،این نقش در کنار
گلهای شاهعباسی ،هماهنگی موزونی ایجاد میکند.
اســلیمیهای گوشــههای باالی محراب به رنگ سرخ رنگ
در زمینه کرم با دورگیری به رنگی تیــره قرار گرفتهاند .این
دورگیری از ویژگیهای بافتههای غیاثالدین است که آن را
از شیوه قلمگیری نقاشیهای رضاعباسی الهام گرفته است.
غیاثالدین در تصویر نقوش بافتههایش به شدت تحت تاثیر
نگارگری مکتب تبریز و اصفهان بود.
تحلیل نقوش پارچه آرامگاه شیخصفیالدین
آیینها ،مهمترین عامل شــکلگیری هنرهایی هستند که
انتقال بار عمیق مفاهیم دینی و معنوی را بر عهده هنرمندان
قرار دادهاند .در این میان ،هنرهای ســنتی بازنمایی واحدی
در صورتهای گوناگون هستند که زبانشان صورتی نمادین
بر خود گرفته اســت .وجود عنصر نمادینی چون محراب در
این بافته ،از این بار معنایی بیبهره نیست .محراب در مساجد
روبه قبله و عموماً در ضلع جنوبی مساجد برپا میگردد .نقش
محراب -که ریشه واژه آن ،در ســاختار مهرابههای باستانی
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اســت -در معابد آیینی مهری وجود داشــته است و در سیر
تحول خــود تداعی فضای مســجد و عرش بــر روی فضای
محدود ،جایگزین مکان مقدس مســاجد شــده است« .در
عرف ،مکانی که در وقت حضور و مناجات با حق به او متوجه
گردند ،محراب گویند.
از آن جهت کــه محل نزاع و مقاتله نفس و شــیطان و روح و
سر دل
رحمان است و اهل معرفت ،آن مقصود و مطلوب که ّ
به او متوجه اســت ،آن را محراب گویند»(سعیدی:1387 ،
 .)893سجاده ،گســتردنی که برگرفته از نماد محراب است،
«به عنوان نمادی از پیوند زمین و آســمان جایگزین محراب
بر روی زمین شده اســت؛ تا در هنگام ســجده و رکوع ،باز
هم نگاه مقابل آن باشــد .نمادگرایــی از ویژگیهای اصیل
انســان اســت ،که از آغازین دوره حیات وی در آثار هنری
نمودی خاص داشته و بر اســاس دیدگاههای اسالمی ،نماد
یا رمز جنبه ظاهــری و دنیوی ،ماهیتی معنوی محســوب
میشود»(فرشــید نیک ،افهمی و آیت آللهی.)10 :1388 ،
نقش محراب در آداب اسالمی در هنگام نیایش و نماز بیشتر
نمایان میشــود« .برای دریافت مظهریت محراب در آداب
نیایش اسالمی ،باید ریشه آنرا در قرآن کریم یافت .این واژه،
به تنهایی به مفهوم پناهگاه اســت .قرآن مجید بهویژه ،این
واژه را در توصیف نهانگاهی در معبد اورشــلیم آورده است
که در آن ،مریم عذرا برای انزوا گرفتن و دعا درآمد و فرشتگان
به او روزی میرســانیدند .بعضی از مفسران اسالمی ،آن را با
قدساالقداس معبد اورشــلیم برابر دانستهاند» (بورکهارت،
.)95 :1365
«طرح اصلی محراب که از قرن ســوم هجری بــه بعد رایج
گردید ،تقریباً در تمام ادوار ،یکســان مورد قبول مسلمانان
افتاد» (؟ .)154 :1362 ،
دراین پارچه که حاصل جهانبینی طراح و بافنده آن اســت،
به دلیل کاربرد موضوعی آن ،هیچ نقشــی از انسان و حیوان
به کار نرفته است؛ و از انواع اســلیمی و گلهای شاهعباسی
و ختاییها به همراه کتابتی به خط ثلث استفاده شده است.
گوشههای لچک ترنجی باالی محراب ،نسبت آسمان و زمین
را نشــان میدهند .اســلیمیهای داخل زمینه گوشهها ،به
صورت قرینه در دو سو قرار گرفته و بسیار ظریف و باتحرک
بهنقش درآمدهاند .قرینه بودن و تــوازن از خصوصیات هنر
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دینی است .این نقوش اســلیمی حرکتی نرم و سیال دارند
که حرکت و ســکون را در گوشــههای محراب ،به تماشــا
میگذارند .نقش اسلیمی در دوران تیموری و صفوی از نظر
بیان مفاهیم مذهب شــیعه ،به عالیترین شکل خود رسید.
بهطوریکه« ،بزرگترین نقاش صفوی ،ســلطان محمد ،که
خود اســتاد نقوش قالی بود ،با بهکار بردن شکل ابرها و ساقه
پیچدر پیچ ،طرحهــای جدیدی بهوجــود آورد»(هزاوهای،
 )103 :1363که برای بافندگان پارچه از جمله غیاثالدین،
منبع الهام بود.
زمینه گوشههای باالیی محراب ،برخالف متن اصلی به رنگ
کرم رنگ و شرارههای آتش گونه آن به رنگ سرخ با دورگیری
به رنگ آبی تیره بافته شــده اســت .غیاثالدیــن از نقوش
شرارههای آتش -که بیشباهت به شیوه محمدزمان در نگاره
معراج رسولاهلل نیست -در البالی اسلیمیها استفاده کرده
است .وجود قندیل باالی محراب تجلی نور دیگری است -که
الهی است -و در رســول خدا نمود یافته و به نمادی از رسول
خدا (ص) تبدیل شده است.
علت نامگذاری گلشاهعباسی یا گلجام ،به دلیل محبوبیت
این نقش ،نزد شــاه عباس بوده اســت که از دوران اسالمی،
بهعنوان نقش پایــداری در همه تزیینات ،خــود را نمایانده
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است« .نقــــوش گیاهی گاه ،به شکل عینی و واقعی و گاه،
بهصورت انتزاعی در تزیینــات و هنرها به کار رفته اســت.
گاه ،تصاویری همچــون گلهای رز ،صدبرگ ،گلســرخ،
بوتههای مارپیچ ،ریسههایگل ،نقوش گل و گلدان ،درخت
زندگی ،بوتههایی بــــا انواع گلهای زیبا و رنگارنگ با حفظ
جنبه واقعگرایــی ،عیناً تصویر شــده اســت و گاه ،نقوش
گیاهی در اســلیمیها و ختاییهایُ پر پیچ و تاب ،صحنهای
باشکوه و زیبا را در برابر چشــم بیننده به نمایش میگذارد.
در این شــیوه ،هنرمند تالش میکند ،بیش از آنکه ،نقوش
گیاهی را از نقطه نظر میــزان طبیعتگرایی -که در برگها
و گلها مشــهود است-نشان دهد ،به شــکلی ژرف و عمیق
از منظر حس معنوی و روحانی و نیــز تأثیرگذاری بر روح و
جان آدمی ،ایــن نگارهها را بــهکار گیرد و بــا همراه کردن
موتیفهای گیاهی ،بــه جریانی از خطوط مــواج و تبدیل
به گردش پیچکها و برگهای متحــرک به آنها ،حرکتی
دایمی بخشــد»(هیل و گرابر .)۱۱۳-۱۱۲ :۱۳۷۵ ،اسلیمی
حرکت موزون خود را مانند دایره تکــرار نمیکند؛ حرکتی
ریتمدار دارد که در محــل بندهای ختایی ،مکثی برای تفکر
و استراحتی برای حرکت بعدی است.
خط ثلث و خط معقلی
احتماال اهمیت خط ثلث در کتیبه نگاری و قابلیت این خط
در هنرهای قدسی ،دلیل انتخاب غیاثالدین بر بافت پوشش
مزار شــیخصفیالدین اردبیلی اســت .خط یکی از عناصر
تزیینی قابل توجه در هنــر بافندگی از آغاز دوره اســامی
بود .به-طوریکه ،در بیشتر آثار منســوجات سرزمینهای
اسالمی دیده میشود« .با این همه ،خوشنویسی به مجموع
پدیدههای جهان اســام متعلق اســت و آنرا شریفترین
هنرها میداننــد .از آن رو که ایــن هنر ،کالم وحــی را در
برابر دیدگان نمودار میســازد» (بورکهــارت.)57 :1365 ،
پیشینه این خط نشــان میدهد که «برگرفته از خط طومار
است و شــاهان و صاحب منصبان از آن در فرمانها استفاده
میکردند.
خط ثلث در شــکل کلی برای کتیبههای کاشیکاری بسیار
استفاده میشــود ،از اینرو ،در میان مردم به لحاظ بصری،
ســمبل آرایش و زیبایی مذهبی اســت .این خــط ،تداعی
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دســتان برافراشته به آســمان در حال نیایش است»(افضل
طوســی .)17 :1388 ،بهکارگیری انواع خط ،مانند کوفی،
ثلث ،نسخ ،غبار و نستعلیق ،تابع رواج نوع خط در زمانهای
مشخص میباشند .به عنوان مثال« :بهکارگیری خط کوفی
بر پارچههای قرون اولیه اســام ،یعنی خطــی که همزمان
بر روی سایر آثار هنری نیز مشــاهده میشود و خط نسخ و
ثلث در قرون  7و  8هجری و خط نســتعلیق در دوره صفوی
که هنرمند با توجه به کاربرد نوع خط رایــج در هر زمان ،به
بیان آیات قرآن ،دعــا ،احادیث ،اشــعار و ضربالمثلهای
مختلــف و گاه نــام بافنده و یا ســفارش دهنــده پرداخته
است»(روحفر .)52 :1389،خصوصیت نوشتاری خط ثلث،
نوشتن دعای صلوات بر چهارده معصوم و قابلیت بافت را برای
بافنده آن فراهم کرده است .گرچه اصل صلوات ،مورد اتفاق
تمامی مسلمین است و ریشــهای قرآنی دارد( :احزاب،)43:
(احزاب( ،)56 :مائده)102 :؛ اما دعای چهارده معصوم بازگو
کننده مذهب رسمی شیعه در دوره صفوی است .صلوات به
قصد قرب انجام میشــود؛ اما وجود آن بر پوشش مزار شیخ
صفیالدین ،نقش کاربردی دیگری را به همــراه دارد و آن،
تقدس بخشیدن به مقام صاحب مزار و هم سو کردن دیدگاه
و اعالم مذهب رسمی شیعه است.
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در باالی پارچه مــزار ،قندیل محراب با کلمــه اهلل ،به خط
معقلی ،آذین شــده و درون زمینه مربع آن ،سوره الفاتحه به
خط معقلی ،قرار گرفته است«.خط کوفی معقلی از قرن دوم
هجری به یکی از عناصر مهم هنر اســامی ،مبدل گردید و
بر صفحات قرآن ،سکهها و کتیبهها قرار گرفت .معقلی ،تابع
قوانین خاصی نبوده و دســت هنرمند را در ابــداع و اجرای
شــکلهای تزیینی باز میگذارد»(ذابح .)50 :1364 ،کلمه
اهلل در میان قندیل «اســم اعظم خدا ،لفظ اهلل است؛ آن اسم
ذاتی است که موصوف به همه صفات است؛ یعنی لفظ جامع
و دربردارنده همه اســماء و صفات؛ از این رو ،حضرت الهی را
بر حضرت ذات از همه اســماء بهکار میبرند و واژه اهلل را بیان
میکنند»(سعیدی .)108 :1387 ،انتخاب خط معقلی ،این
ممکن را فراهم آورده است که به دلیل ایستایی خط و زوایای
آن در بافت ،نتیجه خوبی حاصل شــود« .خواندن بعضی از
خطوط معقلی در خواندن و نوشــتن دشوار هستند و به یک
معما میمانند و تنظیمات هندســی دقیــق دارند»(افضل
طوســی .)15 :1388 ،بخش اصلی این بافته در استفاده از
دعا و نوع خطهایی اســت ،که در آن ،به کار رفته است .بافت
پارچههای دوران اسالمی« ،کار دست خوشنویسان و بافنده
توأم بوده و گاه در آن حروف بافته شده ،دستخوش تغییراتی
میشــد .این خطوط بر روی ابریشــم یا پارچههای نخی با
نخهای گوناگون و الوان بافته میشد»(همان .)27 :استفاده
دیگر از خط معقلی در این بافته ،نوشــته عمل غیاثالدین
در میان نقش هندسی شمسه هشت پر است «شمسه نماد
کثرت در وحدت و وحــدت در کثرت اســت .کثرت تجلی
صفات خداوند که در این نقش ،به صورت اشکال کثیر ظهور

کرده است .این نقش چنانکه از نام آن پیداست ،مفهوم نور را
تداعی میکند؛ (نور( »)64:ستاری.)53 :1376 ،
انتخاب رنگ و نقوش تزیینی در این قطعه پارچه ،بیشباهت
به قالی منســوب به شــیخصفی الدین اردبیلی نیست .قالی
در ابتدا ،یک جفت بوده که براثر زلزله اردبیل آســیب دیدند
و از ترمیم آنها ،یک قالی ســالم تهیه شده که اکنون نمونه
ســالم آن در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن نگهداری میشود.
«بافت آن در شهر کاشــان و تاریخ کتیبه آن  946ه ق ،به نام
استاد مقصود کاشانی است(».چیتسازان )111 :1385 ،این
قالیها مصادف با سیزدهمین سال سلطنت شاه تهماسب ،در
کف تاالر قندیلخانه حرم شیخ صفیالدین اردبیلی گسترده
شــدند .نقش قندیل پارچه غیاثالدین ،شــباهت زیادی به
طرح قندیل قالی شیخ صفی اردبیل دارد .پارچه بافته شده،
به طور تقریبی 54 ،سال پس از قالی مذکور بافته شده است؛
این احتمال وجود دارد که منبع ایــدهای برای موضوع بافت
پوشش بقعه باشــد ،تا هماهنگ با قالیها باشد .غیاثالدین
در زمینه پارچه پوشش مزار از رنگ آبی تیره زمینه قالی ایده
گرفته است .گلهای زمینه قالی ،همگی دارای نقش ختایی
وگلهای شاهعباســی هســتند که با نقوش پارچه مزار در
هماهنگی بودند.
تفسیر نقوش پارچه آرامگاه شیخصفیالدین
آیینهای مذهبی و دینی ،یکــی از مهمترین محرکهایی
هستند که در پیوند بین مفاهیم و باورهای دینی ،نقش ایفا
میکنند .در هنرهای آیینــی ،آنچه بیش از هر چیز اهمیت
دارد ،محتویات اثر هنری و نحوه بهکار بردن آن برای انتقال
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مفاهیم آیینی اســت و جنبه دنیوی آنها باعث میشود ،در
طول تاریخ استمرار یابند« .آیینها و اســطورهها برای دوام
و بقای خود در هر دوره فکری و اجتماعی ،میکوشــند رنگ
محیط تــازه را بپذیرند و خود را با تحــوالت زمان هماهنگ
کنند .بنیان پــارهای از آیینها و اعتقادات شــیعیان ایران
را میتــوان در آیینهــا و اعتقــادات مردم باســتانی ایران
یافت»(کربن .)192 :1385 ،از عوامــل مهم در پدید آمدن
این اثر ،ارتباط نزدیک هنر و آداب معنوی برگرفته از مذهب
شیعه در دوره صفوی است« .دولت صفوی ،پس از استقرار بر
اریکه قدرت ،نیاز به شریعتی داشت ،تا جای طریقت و قوانین
حقوقی و فقهی را اداره کند .این نیاز ســبب شد ،تا با دعوت
شــاهان صفوی و حتی بیدعوت آنان ،علمای شیعه مذهب
به ایران مهاجرت کنند و در ترویج علوم اسالمی بهطور اعم،
و فقه و حدیث شیعه بهطور اخص ،بکوشــند .این وضعیت،
مدتها ادامه داشــت ،تا آنکه پس از گذشت یکی دو نسل،
نسلی از عالمان شــیعه ایرانی پدید آمد .گرچه پس از آن هم
تا مدتها ،تشــیع ایران ،مدیون ُفقهای شــیعه جبلعامل
بود»(جعفریان.)1155 :1389 ،
با دقت در تاریخ صفوی ،میتوان دریافت که دربار شاه عباس
کبیر از نظر حضور حکما و فیلسوفان ،پُربار بوده است .عصر
صفوی ،دوران نزدیکی اندیشــهها و تلفیق فلسفه و عرفان و
شریعت اســت ،که بازتاب آن را نمیتوان بر اثر غیاثالدین
نادیده پنداشــت .از دیرباز هنرمندان مســلمان از الگوهایی
انتزاعی در آثارشان استفاده میکردند؛ اما آنچه ،هنر صفوی
را متمایز ســاخت ،بازتاب دیدگاه فقهی شــیعه است .طرح
محرابی و ســجادهای پارچه مورد بررسی ،در مقایسه با اکثر
سجادههای محرابی ،بدون نقشی از درخت ،در مرکز است .در
بیشتر طرحهای محرابی ،مفهوم درخت به معنی «درخت
زندگی یا درخت کیهانی است ،که بنابر یک پیشگویی سنتی،
همان درخت طوبی در بهشت اســت» (شایستهفر:1384 ،
 .)76غیاثالدین علی یزدی در طراحی این پارچه ،برخالف
عرف طرح محرابی ،شجره والیت را به تصویر درآورده است.
از آنجاییکه ،از زهد و پارسایی بهره داشته ،با نگاهی معنوی و
با زبانی نمادین ،اثرش را آفریده است .در این قطعه از درخت
طوبی ،خبری نیســت؛ اما آنچه ،بیش از درخت مورد توجه
بوده ،محصول و میوه درخت است .درخت طوبی را منسوب

به حضرت فاطمه میدانند و فرزندان این حضرت ،محصول
درخت طوبی هستند .دوازده گل کامل شاهعباسی اناری در
متن قرار دارد که همه در یک اندازه و مشــابهاند .آیینهای
مرتبط با مشاغل شریف خصوصاً «در فتوتنامه چیتسازان،
اعداد مفهوم ویژهای دارند .اصوالً انطباق امور بر اعداد خاص،
مانند  14 ،12 ،8 ،6 ،4و  ...بر تأویل شــیعی استوار است ،که
ضرورت وجودی این اعداد به اشکال خاص در باطن سازمان و
تشکیالت همین عالم وجود ،پیدا میشود»(طهوری:1394 ،
.)94
غیاثالدین در مطابقت نقوش تزیینی ایــن قطعه پارچه با
واقعیتی معنوی ،از حد مشــروعیت پیشنرفته است .بدون
اینکه تصو ِر علت وجودی اثر خود را از دســت بدهد ،معنی
و ذات والیت را به تصویر درآورده اســت .ایــن اثر از طریق
ســبک و روحیه هنرمند ،به ســنت دینی و شــیعی دوران
خود متصل اســت .هنرمنــد در این اثر ،از تجســم دادن به
موضوعهــای دینی از بیم تجســم محســوس ،حقایق این
تفســیر را به موضوعاتی انتزاعی تبدیل نموده و با اســتفاده
از تعداد مشــخص و انطباق آنها ،با اعداد مقدس در حاشیه
اثر به چهارده معصوم ،شــهادت داده است .گلهای نیمه در
کنار زمینه اصلی داخل محراب ،تداعی کننده تداوم و ستون
والیت هســتند« .هیچ نماد و مظهری ماننــد نور به وحدت
االهی نزدیک نیست .بدین جهت است که هنرمندان اسالمی
میکوشــند ،تا در آنچــه میآفرینند ،از ایــن عامل ،تاحد
ممکن ،بهرهگیــری کنند»(بورکهــارت .)88 :1365 ،برای
رسیدن به چنین هدفی است که غیاثالدین نیت درونیاش
را -که شهادت بر شیعه دوازده امام است -در سکونی سیال،
با نقشهــای گل میآرایــد و از نور قندیل برافراشــته -که
نوری الهی است -اســتفاده میکند .خداوند نور آسمانها و
زمین اســت« .مثال نور او ،مانند طاقچه یا چراغدانی است؛
چراغ در شیشــهای است و شیشه ،گویی ســتاره درخشانی
اســت که از درخت پر برکت زیتون -که نه شرقی است و نه
غربی -افروخته شود ،که نزدیک است ،روغن آن روشن شود،
گرچه آتش بدان نرســد ،که نوری باالی نور است .خدا هرکه
را خواهد به نور خویش رهنمون شــود ،که خدا این مثالها
را برای مردم میزند که خدا به همه چیز داناســت(نور.)35:
خداوند نور خود را در رســولش تجلی نموده است .مقایسه
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میان محراب و مشــکوه(طاقی فراخ کــه درآن چراغ نهند
و قندیل گذارند) ،آشــکارا تاکیدی اســت بر چراغی که در
زاویه نیایش آویزند»(همان .)98 :نــور محمدی ،هدایتگر
مسلمین است .در میان قندیل ،کلمه اهلل با سوره فاتحه آذین
شــده که افتتاح قرآن و نماز اســت .در وصف سوره الفاتحه
اینگونه گفته شده است «:امیرالمومنین علیهالسالم فرمود:
از پیغمبر خدا صلیاهلل علیه وآله وســلم ،شنیدم که فرمود:
به تحقیق ،خدای متعال به مــن گفته :ای محمد ،به تو هفت
آیه از مثانی و قرآن عظیــم دادهایم .پس فاتحهالکتاب را جدا
کرد و بر من ،منت گذاشــت؛ آن را در برابر قرآن عظیم قرار
داد .و به تحقیق ،فاتحهالکتاب ،بهترین چیزی اســت ،که در
گنجهای عرش اســت؛ و خدای عزوجل ،این سوره را به طور
اختصاصی به محمــد داد؛ و بدین ســبب ،او را با عزت کرد و
هیچ یک از پیغمبرانش را با او در این فضیلت شــریک نکرده
است ،بهجز سلیمان که خدای تعالی به او «بسم اهلل الرحمن
الرحیم» را از فاتحه الکتاب داده است»(سید هاشم:1389،
 .)104قطعاً نظر بافنــده ،از قرار دادن این ســوره ،حضرت
محمد (ص) بوده است «.چون خداوند بزرگ ،خواست مراتب
ارواح را بیافریند ،به آن ُزبده نورانی(جوهــر اول) ،نظر کرد.
آن زبده نورانی بگداخت و به جوش-آمد»(سعیدی:1387 ،
 .)309دو گل شاه عباسی -که با ســایر گلهای متن تفاوت
دارند -در کنار منبع نور قرار دارند ،نمادی از حضرت فاطمه
و حضرت علی(ع) هستند .در قسمت پایین محراب ،چهارده
گل شاهعباسی ،نشانی از چهارده معصوم است.
همه گلهای شاهعباســی سرپایین و ســنگیناند و به نظر
میرسد ،کامل و رســیده و در اوج پختگی خود هستند« .در
تشــیع ،رســالت پیامبر مبتنی بر حیات باطنی و پیام نبوی
اســت ،که مفهوم والیت ،نظر به همین معناست .زیرا والیت
در مرکز و باطــن هر ولیاهلل یا دوســتدار خداوند جای دارد.
خاتم نبوت ،یعنی مظهر نور محمدی و عقل یا کالم نخستین،
جامع همه انبیای سابق و اصالت آنها و خاتم دور نبوت است.
این نور در حکم ،نور واحد مضاعفی اســت که در دو شخص
پیامبر و امام ،تشخص مییابد که اولی ،سمتی از نور است که
به سوی مردم معطوف گشــته و دومی ،به سمت خدا ،رجوع
به اصل با استعانت از معنای باطنی و پنهان وحی»(طهوری،
.)98 :1394

تصویر :8نقش شرارههای آتش در گوشههای باالی محراب( .ماخذ :نگارندگان)

حرکت پویای مارپیچ در شــکل تکامل یافتهاش اســلیمی،
ریشــه در اعتقاداتی مقدس دارد« .تکرار نمادین اســلیمی
نوعی استذکار به انســان بوده اســت که همواره ،او را برای
رها شــدن از عالم اســفل و عروج به ملکوت و به سوی حق
تعالی ،یادآور باشد .به ســخنی دیگر ،منظور از تکرار ،همان
ذکر است»(موسویلر و پورجعفر .)101 :1380،بافت نقش
شرارههای آتش بر زمینه گوشههای محراب با ترکیببندی
ایســتا و منظم و قرینه ،یادآور امری متعالی در قالب تصویر
است و سیر آسمانی انســانی کامل به سوی آسمان را یادآور
شده است .یک ویژگی الهی برای انسانهای برگزیده ملکوتی
که از نگارگــری دوره ایلخانی به بعد ،به هنرهای اســامی
شیعی راه پیدا کرد.
ی یزدی در
مفاهیم متناســب با اهــداف غیاثالدینعلــ 
بهکارگیری اسلیمی ،میتواند یادآوری سرسبزی بهشت در
قرآن و احادیث اسالمی باشــد؛ جاییکه معصومین درآنجا
حضور دارند .حرکت و پویایی منحنی مارپیچ و اســلیمی،
از نظر معنوی و مادی به یک وحــدت صورت و معنای روبه
کمال منتج میشــود .پس حرکت از اولین لوازم رسیدن به
تعالی بهشمار میرود و برای متعالی شــدن ،باید به دنبال
حقیقت بود.
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خوشنویسی و کتابت آیات قرآن و ادعیه ،روی پارچههایی که
مصارف دینی دارند ،از اجزای اصلی نقوش بر روی پارچههای
آیینی هســتند ،که علیرغــم القای مفهوم قداستشــان،
عنصری تزیینی هم بهشمار میآیند .در بیشتر پارچههایی
که جهت مراسم آیینی مذهبی تهیه شدهاند« ،احتماال علما
نقش مهمی در انتخــاب متن کتیبهها داشــتهاند .از آنجا
که ،آنها با قرآن ،دعا و حدیث بســیار آشــنا بودند ،قادر به
انتخاب و تصمیمگیری در مورد آیات مذهبی برای بهترین و
مناسبترین محل بودند .برجستهترین این علما ،شیخ بهایی
بود که در زمان شاه عباس میزیست و مولف آثار متفاوتی در
علم و ریاضی بود» (شایستهفر.)52 :1384 ،
در نوشــتههای پراکنــدهای که به غیاثالدیــن علی یزدی
پرداخته شــده ،او را فردی صاحب کمــاالت و تا حدی زاهد
معرفی کردهانــد .قطعــاً شــناخت او از جریانهای فکری
و عقیدتی زمانــهاش کامل بوده اســت .اگــر او را تنها تابع
سفارش دهندهای چون شــاه ندانیم ،بازتاب اندیشه ،اعتقاد
شــیعی و باورش در انتقال طرز بینشــش را نمیتوان انکار
کرد .او زیبایی را با کمال مورد تأمل قرار داده اســت .در این
راستا ،انتخاب نقش شمسه جهت قرار دادن نامش بیتعبیر
نبوده اســت« .عدد هشــت بهعنوان عدد آســمانی در بین
مسلمانان ،بهخصوص شیعیان شــمرده میشود و شیعیان
بر عدد هشت حرمت گذاشتهاند .شمسه هشت در مجموعه
شیخ صفیالدین اردبیلی ،بسیار مورد اســتفاده قرار گرفته
اســت»(کاظمپور و محمدزاده .)90 :1396 ،قبر شــیخ در
وسط محوطه هشت ضلعی زیر گنبد اهللاهلل ،درون آرامگاه با
صندوق چوبی منبت و خاتم کاری نفیس منقوش به شمسه،
پوشیده شده است .نقش شمســه هشت از چرخش دو مربع
پدید آمده که همواره ،عدد رمزی خورشید محسوب میشود.
«در اواســط و اواخر دوره صفوی ،اشــکال هندسی هشت
ضلعی بهوفور ،اســتفاده شده اســت .این عدد بر هشتمین
مرحله قداست ،اشاره دارد که در آن ،به روح توجه میشود و
نیروهای روحی حضور مییابند .صوفی در این مرحله ،تحت
تاثیر صفات حسنه انســانی قرار میگیرد و آنها را بهدست
میآورد»(حســینی .)15 :1390 ،مقدس بودن عدد هشت
در اســام ،بهصور متفاوت بیان شده اســت :هشت بهشت،
هشت درب بهشت که در عرفان درب هشــتم ،در توبه و در

همیشه باز است .نوشــته عمل غیاث ،بازگو کننده این است
که ،غیاثالدین خود را از نور الهی بیبهره ندانسته و در مقام
آشنایی با تصوف زمانه ،سرسپردگی خود را به شریعت تشیع
نشان داده است.
نتیجهگیری
در زمینه بررسی منسوجات دوران تاریخی ایران ،گامهای
موثری برداشته شــده اســت .با این حال ،در مورد بازتاب
شــرایط اجتماعی ،اقتصادی ،خصوصاً شــرایط فرهنگی
منعکس در منســوجات هر دوره تاریخی و بازتاب باورها و
اعتقادات دینی در منســوجات آیینی نیاز است ،مطالعات
دقیق و بیشتری صــورت گیرد .از این میــان ،تاثیر عقاید
شــیعی بر پارچه و منســوجات آیینی ،در دوره صفویه نیز
چندان مورد بررســی واقع نشده اســت .در بررسی تاریخ
هنر ایران ،محققانی چون پروفســور پوپ ،تحقیقات خود
را بیشتر بــه چگونگی و شــیوه بافت پارچههــا ،معطوف
داشــتهاند؛ بهطوریکه ،در مورد پارچه بقعه شــیخ صفی-
الدین اردبیلی در کتاب ســیری در هنر ایــران ،وی نقوش
آن را در حالتی از شــعف و طرب توصیف کرده اســت و به
عقیده او ،برای روپوش بقعه شیخ صفیالدین مناسب نبوده
و عقیده داشــتهکه ،پارچه برای منظور دیگری بافته شده
و بعدها برای پوشــش قبر از آن ،استفاده شــده است .اما با
تحلیل و تفسیر نمادین نقوش و کاربرد آیینی آن ،میتوان
قطعاً تایید کرد که ،این پارچه با تأثیر از مکتب فکری دوره
صفوی و دیدگاههای شــیعی ،از همان ابتــدای کار ،برای
چنین منظوری رقم خورده است.
اهمیت عقاید شیعی و اثرات روند تغییرات مذهب ،از اواخر
سده هشتم ،از دوره تیموریان شــکل گرفت و تا اوایل سده
یازدهم هجری مورد توجه حکام و شــاهان ایران بود؛ پس
از اینکه صفویان ،به قدرت رســیدند ،باعث شــد ،تشــیع
بهطور رســمی مذهب ایرانیان شــود .بهطوریکه ،بازتاب
آن در بسیاری از هنرهای صفویان ،خصوصاً در منسوجات
آیینی منعکس شده اســت .این گونه منسوجات ،وابستگی
بین هنر بافــت پارچه و روحانیت در اســام را ارائه داده ،و
این دو ،بهشــدت بر هم تأثیر گذاشــتهاند .با آغاز حکومت
صفوی ،تقویت و بســط عقاید شــیعی ،بیش از هر چیز در
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مکتب فکری اصفهان ،شــکل گرفت و بر حاکمیت صفویان
و آثار فرهنگــی ایران ،تاثیر زیادی گذاشــت؛ بهطوری که،
کاربرد عناصر نمادین و تزیینی برگرفته از عقاید شیعی در
منسوجات ،بخشی از سیاست حاکمان صفوی شیعه مذهب
شد و آنان از این راه ،سعی در نشان دادن صداقت و وفاداری
نســبت به ائمه و ترویج آداب شــیعی در میان عامه مردم
کردند .ضرورت و اهمیت شــکلگیری هنر شیعی ،بیشتر
به جنبه عقل و بصیــرت در بین امت دینی ،تکیه داشــت.
اصوال ً،وظیفه تعلیمی به طور غیر مســتقیم بر عهده هنر،
عرفی است که از طریق سبک و روحیه هنرمند به یک سنت
متصل اســت .به نظر میرســد ،هدف از خلق آثار اسالمی،
صرفاً ایجاد زیبایی نبوده اســت ،بلکه زیبایــی ،منزلگاه یا
مرحلهای بوده که هنر ،بایــد از آن گذر میکرد و به مراحل
باالتر و متعالی میرسید .در این مورد ،هنرمندان مسلمان
موفق شــدهاند ،تا چیزهایی را که نمیتوان در عالم طبیعت
به آنها دســت یافت ،بهوجود آورند .هرچه هنر ،مقیدتر و
خالقتر ،نشان دهنده درجات تقوی هنرمند مسلمان بوده
است و این ،خود شرط اصالت هنراســامی را تعیین کرده
است.
در بافته غیاثالدین -که برای بقعه شــیخ صفیالدین تهیه
شده است -این روند ،کامال دیده میشود .بهطوریکه ،عارف

و هنرمند در آن ،یکی شدهاست .با شهود و مکاشفه در برابر
عالیم و رمزها و نشانههای اختصاری ،تمام تجربهای را که از
آموزهای دینی ،استعداد ،عقل و عاطفه سرچشمه گرفته ،در
این پارچه ،یکجا میتوان دید .تنها جاهطلبانهترین آرزوی
او این بود که ،پرده از اموری که روزمره نیســتند ،برگیرد؛ و
تعقلی جاودانه را با تاییدی بر نامــش بر متن پارچه ،نمایان
ســازد .او ،با استفاده از نقوشی ســاده و عمومی در هنرهای
ســنتی و با قرار دادن آنها در نظمی مشخص ،کمک کرد
تا معنای واقعی والیت ،در اثــرش هویدا گردد .او دو هدف را
دنبال کرده اســت :اول ،زیبایی و دوم ،نگهبانی و محافظت
از مفهوم آن؛ زیرا زیبایی را بهتنهایی مطلوب ندانسته ،بلکه
زیبایی را با کمال مورد تأمل قرار داده است .بررسی تعدادی
از منســوجات آیینی -که در بخش اسالمی موزه ملی ایران
موجود است-مسیر این تحقیق را ممکن ساخت .الزم است،
در اینجا از دســتاندرکاران محترم موزه ملی ایران تشــکر
نمایم .با تکیه بر نظریه پانوفسکی ،در بررسی نمونهموجود،
رابطه هنــر پارچهبافی و مذهب صفوی تا حدودی روشــن
شد ه است .در مورد این پارچه نفیس ،میتوان اذعان داشت،
ب آسمانی ،تمثیل و تأویل ،به آن معنی که در تصوف
که کتا 
و تشیع آمده است ،به همراه هنر ،همگی به درجات مختلف
در آن ،نمود دارند.
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