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 چکیده

ای دورو متعلق به  های به کار رفته در قالی محرابی پرده این مقاله به بررسی و تحلیل هندسی نقوش و کتیبه 

اند. روش  کرده نقوش را بر بستری از هندسه ترسیم می   ، ها پردازد. طراح این فرش موزه آستان قدس می 

که در  است دهنده )رهنمونگر( اصلی در کادر بوده  ها بر مبنای خطوط انتظام بررسی نقاط طالیی این فرش 

تحلیل دست  این  از  ترکیب نهایت هدف  در  پویا  و  اهمیت  با  نقاط  به  و یک هندسه  بندی طرح یابی  ها 

دهد که طراحان در گذشته با در نظر گرفتن  است. نتیجه این مطالعه نشان می   صحیح در زیربنای این نقوش 

کرده اند. درطراحی  هندسه به عنوان مبنای اصلی طراحی فرش، نقوش را بر بستری از هندسه ترسیم می 

ر  عناصر به کا   ای در اندازه کادرها، تناسبات ویژه   ، ای دورو نیز همانند سایر هنرها های محرابی پرده فرش 

های درونی کادر به کار گرفته شده است. این مقاله به روش تاریخی،  ها و همچنین بخش شده در آن گرفته 

 توصیفی و تحلیلی است.  

 

 فرش، محراب، هندسه، نقاط طالیی، موزه آستان قدس   کلیدی:   های ه واژ 
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 مقدمه 

ها و نقوش فرش را بر روی نقاط طالیی از مربع زاینده )مربع  این پژوهش بر آن است که نحوه قرارگیری کتیبه 

شود را تجزیه و تحلیل نماید. بیشتر  هایش که در ترکیب استفاده می شاخص(، اضالع، اقطار و سایر ویژگی 

پرده قالی  نظر دارای طرح های  پرده . قالی هستند های محرابی  ای مد  از جمله طرح های  های  ای طرح محرابی 

ایران و همچنین برخی کشورهای اسالمی  اصیل و کهن در فرش  . مجموعه فرش آستان قدس  هستند بافی 

نقش کاربردی    ه. ق   ۱۳۲۰ه. ش تا    ۱۲۷۸ای دورو از سال  های پرده . قالی نیست رضوی نیز از این قاعده مستثنی  

دهد  تحقیقات نشان می .  است صورت دو رو بافته شده دارای برشی در وسط    که به   باف این دست .  اند ایفا کرده 

باف، به قالی  اند و به دلیل نوع بافت این دست اند بلکه به همین شیوه بافته شده ها از طول به دونیم نشده که آن 

به دلیل  -های خاص هستند  ای جزء فرش های پرده که فرش   ای دورو معروف شده است. با توجه به این پرده 

و منحصر به فرد تبدیل کرده    بدیل ها را به اثری بی آن   -ها مایه این فرش بافت و برشی در وسط فرش و نقش 

ها با نقوش متفاوت به  باف است و تاکنون تحقیق جامع و کاملی بر روی این اثر انجام نگرفته است. این دست 

فضای مجموعه فرش آستان قدس قرار دارند. این تحقیق بر آن  در منظور سهولت در رفت و آمد و زیباسازی 

ها را بر روی خطوط طالیی آشکار سازد. به خصوص دو فرش بافته  است که ارتباط بین نقوش تزئینی و کتیبه 

 .  هستند ( که دارای نقوش نمادین، بافت و رنگ خاص  ۴۰۸و    ۴۰۷شده در مشهد ) 

 ای دورو آستان قدس رضوی های پرده نگاهی به تاریخ قالی 

ها  بعضی از آن   ای اشاره کرده است: »از پرده   ۴۰۸و    ۴۰۷به شماره اموال    ها سیسیل ادواردز به این گونه قالی 

ها را  هایی که در محوطه آستانه قرار دارد استفاده شده بود. متاسفانه آن های ساختمان برای مفروش کردن اطاق 

ند. بعضی از  ها نکرده بود مور مراقبت از آن أ به مدت زیادی زیر پا گسترده بودند وهیچ یک از متصدیان را م 

ها تکه تکه شده بود و کرک برخی دیگر از بین رفته بود. چند تخته قالی را از طول دو نیم کرده تا به جای  آن 

اند بلکه به همین شیوه بافته  ها از طول به دونیم نشده دهد که آن پرده از آن استفاده کنند. تحقیقات نشان می 

 (.  ۱۳۶۸است )ادواردز،    ای دورو معروف شده الی پرده نوع بافت این قالی، به ق   اند. به دلیل شده 

 طرح در  است. این  آورده  توصیف خوبی  ها با طرح محرابی درباره فرش  تحقیق خویش  در  پرهام  سیروس 

الگوی  دوران  در  بافته  های فرش  از  برخی  معاصر،  فراهان،   جمله  از  ایران  مناطق  بیشتر  شده  جوشقان، 

 فرم )طاق، درخت  اصلی  نمونه  از  برداری الگو  با  باف قالی  است. هنرمندان  بوده  و غیره  کرمان، تبریز، کاشان 

 (. ۱۳۸۷اند )پرهام،   خلق کرده  آن  از  گوناگونی  های نمونه  وکوچک(  فراوان  های و گل  سرو، گلدان 
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دقیق   تاریخ  آن  به  استناد  با  بتوان  که  محرابی  نقش  با  صفوی، قالی  سلسله  از  قبل  تا  اسالمی  اولیه  های سده  از 

در  ایرانی  های فرش  در  را  طرح  و  نقش  این  از  استفاده  کرد،  اما  دست  مشخص    از  برخی  در  نیست. 

   سندی  تواند نمی  نیز  این  که البته  شده  سجاده  کلمه  به  کوتاه  چند  هر  هایی های شعر، اشاره کتاب  و  ها سفرنامه 

 برای  نقش محراب  از  حتماا که  این  هستند، یا  دار های گره باف  دست  این  که آیا  باشد  اعتماد  قابل  و  محکم 

 (. ۱۳۸۶است )کمندلو،   شده  استفاده  ها آن  تزئین 

بخشیده  درمکتب  زینت  را  نگاره  هر  اثر  فضای  که  عناصری  جمله  از  ایرانی،  نقاشی  مختلف  های 

 تاالر  در  بهرام گور  اند، به عنوان مثال نگاره که بر روی زمین و یا بر دیوارها قرار گرفته   هستند   ی های باف دست 

 شده است. در  ترسیم  شیراز  قمری، در  هجری  ۸۱۳ سال  در  امیر اسکندر  دیوان  برای  که  کرد  اشاره  پیکر  هفت 

 (.  ۱تصویر  شود ) می  دارند، دیده  نقش محراب  دیوار  روی  که  هایی باف ت نگاره، دس  این 

منحصر   نقشی  با  زیراندازی  دارای  هرات  مکتب  در  خمسه نظامی  قمری، برای  هجری  ۸۴۱ سال  در  که  ای نگاره 

 فرشی  روی  بر  آموزان دانش  و  است، استاد  مدرسه  مجنون در  و  لیلی  داستان  شرح  که  نگاره  این  است. در  فرد  به 

 صف نامیده  سجاده  اصطالحاا که  زیرانداز  این  در  جالب  است. نکته  شده  تزئین  طاق  از  ردیفی  با  که  اند قرار گرفته 

 ( ۲تصویر  رود ) می  شمار  به  محرابی  های طرح  اصلی  از عناصر  کدام  هر  طاق  زیر  قندیل  نقش  قرارگرفتن ،  شود می 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
نگاره بهرام گور در تاالر هفت پیکر،   -۱تصویر 

جری قمری، نقش محراب  ه ۸۱۳ دیوان امیر اسکندر
 های آویخته بر دیوار، )ماری کورکیان، ژان( بر قالی

به    -۲ر  تصوی  منسوب  نظامی  خمسه  از  مدرسه،  در  مجنون  و  لیلی 
هجری قمری، قالی با طرح سجاده صف   ۸۴۱میرخلیل، مکتب هرات 

 در این تصویر به چشم می خورد، موزه هنر متروپولیتن نیویورک 
 

 هندسه از دیدگاه اسالمی  

ان تجسم توحید، هندسه را  هنرمند اسالمی، به دنبال معنی دادن به حیات و توجیه زندگی هدفدارش در بی 

کند. نقش هندسه اسالمی  های زیبا خلق می گزیند و به کمک آن نقش که با اعتقاداتش هماهنگی دارد برمی 
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. در هم آمیختن نقش  است آینه یک تمایل فرهنگی است که همان گریز از طبیعت و میل به انتزاع هندسی  

بازتاب جهان  شمارد که همه  بینی خاص اسالمی است که قدرت را مختص خداوند متعال می و زمینه، 

نگاره  که  است  هنری  مقصود  یک  زاده  اسالمی،  هندسی  نقش  پس  است.  یکسان  وی  نزد  های  مراتب 

 (. ۲۱:  ۱۳۷۹کرد )اردالن،  متفاوتی وادار    گرای کالسیک را تغییر داده و به مدار فرهنگی کاماَلطبیعت 

آن،  هندسی  تناسبات  و  بعدها  که  چرا  است؛  اعتدال  کمال  در  و  زیبا  انسان  آفرینش  قرآن،  به  استناد    با 

  چه نسبت میان هنر و هندسه را در ترین مبانی خلق آثار هنر و معماری در تاریخ هنر بوده است. آن اصلی 

ی و مکانی هندسه است. هندسه در هنر و معماری  سازد، ماهیت نیمه تجرید تر می تمدن اسالمی عیان 

تر در بازنمایی عالم مثال دارد، عالمی که هنر و  قالبی است که بنا به همین خاصیت، استعداد و تناسبی فزون 

های اسالمی  ( هندسه در تمامی هنر ۱۳۸۷داند )بلخاری،  معماری اسالمی خود را مکلف به بازنمایی می 

 یابد.  دستی نمودار است و با مفاهیم نمادین کیهانی و فلسفی پیوند می اعم از معماری و صنایع  

 ای دورو های پرده مشخصات کلی فرش 

که به صورت دو رو بافته شده دارای برشی در وسط بوده که با توجه به ابعاد آن در مسیر    باف این دست 

این شیوه، دو    تمام لول بافته شده است. در   قالی به شیوه   . گرفت قرار می (  ع ) زائرین حرم امام رضا   عبور 

  ها، فرش بسیار سفت، محکم و بادوام کنار هم قرار گرفته و به علت تراکم چله   به هم چسبیده و   چله کاماَل

قسمت نوع رنگ   . شود بافته می  در  شیرازه  بافت  همچنین  است.  گیاهی  شیمیایی و  طولی وسط ها،    های 

 ای وارد نشود.  نقوش و طرح آن لطمه   در هنگام عبور زائرین به   شود که فرش نیز مشاهده می 

و تاریخ بافت و اهدا آن با توجه به کتیبه    است متر  سانتی   ۴۱۰تا    ۲۱۰حدود  عرض،  ها در  باف ابعاد این دست 

محل بافت قالی  .  است هجری شمسی    ۱۳۳۷هجری قمری تا    ۱۳۲۰از سال    ۴۰۷روی فرش به شماره ثبت  

فارسی زده    گره نامتقارن   ۴۰متر،  انتی س   ۶/ ۵و پرز پشم است. در هر    نس تار و پود آن از پنبه متفاوت است و ج 

 اند.  عبور داده   متر بوده و در هر رج پس از بافت، پود ضخیم و نازک میلی   ۵تا    ۴شده است. طول ساق گره بین  

 ها )اصول حسابی( تعیین نسبت 

پردازیم.  های درون کادرها و ابعاد کادرها می ها ابتدا به تعیین نسبت در بررسی و اصول هندسی این فرش 

های ایگرگ  ترین نکته در بررسی تناسبات کادرها )متن فرش(، به کارگیری نسبت اهمیت  قابل  و  ترین مهم 

ها با شماره  اولیه معلوم شد که کادر داخل فرش   های . الزم به ذکر است که در بررسی است   ۳و ایگرگ    ۲

ها با  )بدون در نظر گرفتن حاشیه( از نظم و هماهنگی بیشتری برخوردارند و فرش   ۳۴۹،  ۴۰۸، ۴۰۷اموال  

  کل فرش مورد بررسی قرار گرفته است.   ۱۶۳۲،  ۱۷۰۳،  ۱۷۰۲شماره اموال  
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 ای دورو پرده   ی ها مشخصات کلی فرش   -۱جدول  

 

 های درون کادر  نسبت 

و عرض تمام  b و عرض زمینه فرش    aچه عرض حاشیه  نسبت حاشیه به عرض کل در این فرش چنان 

    2a:b=2:5 2a+5a=7a 2a+b=c b=5a 2a:c =2:5 باشد.   c  فرش )حاشیه و متن ( 

 

  

 ها نمونه 
 نوع رنگ  ح ا طر  بافنده  محل بافت  طرح و نقش 
  ابعاد  جنس پرز  کننده هدا  تاریخ بافت  شماره اموال 

 طبیعی  محمد نقاش مشهدی  محمد کرمانی  مشهد  محرابی درختی 

ه. ش ۱۲۸۱ ۴۰۷  
احتماال عبداهلل  

 ۴۱۰×۳۰۰ پشم و ابریشم  تبریزی 

 
 طبیعی  مشهدی محمد نقاش   عبداهلل تبریزی  مشهد  محرابی قندیلی 

ه. ش ۱۲۸۱ ۴۰۸  ۴۱۰×۳۲۱ پشم و ابریشم  عبداهلل تبریزی  
 

 طبیعی  نامعلوم  نامعلوم  اصفهان  محرابی ترنجدار 

 ه. ش ۱۳۱۱ ۳۴۹
محمد میناکار  

 اصفهانی 
 ۲۶۰×۳۴۵ پشم 

محرابی قندیلی   

 ر ترنجدا 
 علی صوتی کرمانی  نامعلوم  کرمان 

طبیعی و  

 شیمیایی 

 ۱۹۰×۳۰۰ پشم  هنرمند کرمانی محمد   ه. ق   ۱۳۲۷ ۱۶۳۲

  
اراک  

 آباد( )مشک 
 نامعلوم  نامعلوم 

طبیعی و  

 شیمیایی 

۱۷۰۲ 
  ۱۴ربع قرن  

 ه. ش 
 ۲۱۰×۳۲۵ پشم  علی علیخانی 

  
اراک  

 آباد( )مشک 
 نامعلوم  نامعلوم 

طبیعی و  

 شیمیایی 

۱۷۰۳ 
  ۱۴ربع قرن  

 ه. ش 
 ۲۱۰×۳۲۵ پشم  علی علیخانی 
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 )نگارنده(   ۴۰۸درون کادر فرش    های نسبت   -۴تصویر                       )نگارنده(   ۴۰۸طالیی فرش    ی ها تعیین نسبت   -۳تصویر 

 

 گر( دهنده )خطوط رهنمون ترسیم خطوط انتظام 

دهنده به عنوان رابطی میان کل و اجزاء  گیری از خطوط انتظام هماهنگی در یک مجموعه از نقوش متضمن بهره 

انتظام است. بهره  تواند  است برای بررسی که می   ی ا دهنده تضمینی علیه تلون مزاج و وسیله گیری از خطوط 

آورند و شکل  یید نماید. این خطوط ریتم را به وجود می أ اند ت ای هنرمندانه خلق شده تمامی کارهایی را به گونه 

دهند که تضمینی مجدد برای درک نظم است. البته این خطوط تنها یکی  قابل لمسی از ریاضیات را به دست می 

 (. ۳۰۴:  ۱۳۶۷رود )چینگ،  است و دستورالعمل الزامی به شمار نمی   یابی به نظم کارهای دست از راه 

شد که بر آن  های طراحی تعیین می همان طور که گفته شد در سنت طراحی فرش ایران، محورها و سامانه 

بر اثر گذشت زمان به فراموشی سپرده    آمد. و چون این خطوط و مبناها اساس، انتظام کلی طرح به وجود می 

باشیم، چرا که بدون شک همیشه بهترین   تناسبات  این روابط و  شده است، الزم است که در پی کشف 

آید. شاید یکی از دالیل از هم گسیختگی و کاهش  طراحی از یک نقشه با نظم و تناسبات بهتر به دست می 

 ( ۱۳۸۸  ها باشد. )تختی، بندی طرح از بین رفتن نظام   توجهی و در نتیجه ها همین بی کیفیت نقوش فرش 

دهنده خواهیم پرداخت.  در این بخش به تجزیه و تحلیل هندسی نمونه مورد نظر از طریق ترسیم خطوط انتظام 

ها با استفاده از روش ترسیم قطرها و مقاطع مربع شاخص و مستطیل مکمل آن است. همان  تحلیل این فرش 

 گر کادر، متن فرش )بدون حاشیه( در نظر گرفته شده است.  ررسی خطوط رهنمون طور که گفته شد در ب 

ادامه  ابتدا مربع  -۶-۱ تعیین نمود. سایر مراحل به شرح زیر  های شاخص در دو قسمت کادر را 

 ( ۵تصویر شود )داده می

 ( ۶  تصوی )   ۱/ ۴و    ۱/ ۳(. خطوط تقسیمات  ۱/ ۲)   رسیم خطوط میانی اضالع ت   -۲  -۶

 ( ۷تصویر  های شاخص و مستطیل مکمل ) ترسیم قطرهای کادر اصلی مربع   -۶-۳

 ( ۸  تصویر اند. ) ترسیم خطوط افقی و عمودی از نقاط تقاطع خطوط که در مراحل قبل به دست آمده   -۴  -۶
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ها یکسان است. از این مرحله به بعد ترسیمات و  تا این مرحله در بررسی تمام فرش   آمده ساختار به دست 

 گیرد.  ها جداگانه مورد بررسی قرار می ویژگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )نگارنده( ترسیم خطوط میانی اضالع و خطوط تقسیمات    -۶ر  تصوی     )نگارنده( ترسیم مربع شاخص در دو طرف کادر    -۵ر  تصوی 

 

 

 

 

 

 
 

 ترسیم قطرهای کادر اصلی و مربع شاخص -۸تصویر             رسیم قطرهای کادر اصلی و مربع شاخص ت   -۷ر  تصوی 

 نگارنده( )   ۴۰۸و مستطیل مکمل فرش                               )نگارنده(   ۴۰۷و مستطیل مکمل فرش    

 

 نحوه قرارگیری نقوش بر اساس نقاط طالیی 

 ۴۰۷دورو به شماره اموالی    ای فرش پرده 

در  کادر است،    ۱/ ۲که درست در وسط    است   "عمل استاد محمدی   "شامل  نقاط ارزشمند کادر از باال  

شامل  ۱/ ۴ سو  یک  در  که  بزرگ  یکی  کتیبه  وسط  سه  شامل  که  فرش  محمدباقر  باال  امام  از  حدیثی 

وار و  و کتیبه دیگر به صورت آینه و د   اهلل علیه و آله السالم و در سمت دیگر از حضرت محمد صلی علیه 

گذرد و هم  گرعمودی از آن می که هم خطوط رهنمون   الحاج محمد نقاش مشهدی عمل اقل متن یکسان  

باال درون نقش محراب گل شاه عباسی    ۱/ ۳در    . شود ترین قسمت کادرمحسوب می افقی درون کادر و پویا 

 باال شروع و    ۱/ ۳است ودرخت زندگی از    ۱/ ۲تر بر روی خط  بزرگی قرار دارد و گل شاه عباسی کوچک 
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  . باال است   ۱/ ۳درست بر روی    ، کید بر روی تنه درخت و انتهای تنه درخت أ شود و ت پایین تمام می   ۱/ ۴در  

 پایین قرار گرفته است.    ۱/ ۴ست در  گل لوتوس که در ستون محراب امده ا 
 

 
 

 )نگارنده(   ۴۰۷ای  تحلیل هندسی فرش پرده   -۹تصویر  

 

 408ای دورو به شماره اموالی  فرش پرده 

وسط سه کتیبه    ۱/ ۲باالو   ۱/ ۴در    استاد ولد علی اکبر کرمانی(   )   نقاط ارزشمند کادر در این فرش از باال کتیبه 

از وسط بزرگ   ۱/ ۲باال و ۱/ ۴دیگر در   کتیبه می کادر افقی درست  کتیبه شامل  گذرد که بزرگ ترین  ترین 

له و از دستگاه اقل حاج عبداهلل    اهلل ترعف و یذکر و فیها اسمه یسبح ا. . . . تبارک وتعالی فی بیوت اذن )قال 

وار شامل )اقل الحاج محمد نقاش مشهدی ( و  و دو کتیبه دیگر آینه   ( ۱۳۲۰تبریزی مقیم مشهد مقدس سنه  

کید بر روی قندیل  أ کادر شامل )واهلل تعالی روضه من ریاض الجنه( و در داخل کادر محراب ت   ۱/ ۳در  

کید بیشتر است و در انتها بر  أ کند. و در شروع قندیل ت دا می پایان پی  ۱/ ۳شروع و در  ۱/ ۴است و قندیل از 

 های محراب است.  پایین کادر بر روی پایه ستون   ۱/ ۳روی گل شاه عباسی در رده بعدی و در  
 

 

 

 

 

 
 

 

  )نگارنده(   ۴۰۸ای  تحلیل هندسی فرش پرده   -۱۰تصویر  
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   349دورو به شماره اموالی    ای فرش پرده 

باال   ۱/ ۲محراب و نقوش داخل آن بوده است و   ی نقاط ارزشمند کادر در این فرش بیشترین تمرکز بر رو 

ها به صورت  است و کتیبه   ۱/ ۲و    ۱/ ۴در قسمت باال بین    پایین کادر نقاط طالیی آن فرق دارد و   ۱/ ۲با  

 تصویر آمده است.    ۱/ ۴در انتهایی    وار قطاری و آینه 
 

 
 )نگارنده(   ۴۰۸ای  تحلیل هندسی فرش پرده   -۱۱تصویر  

 

   1632ای دورو به شماره اموالی  فرش پرده 

ها  و بعد بر روی کتیبه   کید بر روی قندیل و ترنج داخل محراب است أ نقاط ارزشمند کادر در این فرش ت 

ای که اسم واقف و نقاش آمده است. و در  )امام، یا مظلوم( و کتیبه   های کوچک بر روی کتیبه   اا مخصوص 

 کید شده است  أ ها نشده است و فقط به بازوان ترنج ت کیدی بر کتیبه أ قسمت باال ت 
 

 
 

  )نگارنده(   ۱۶۳۲تحلیل هندسی فرش پرده ای    -۱۲تصویر  
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 1702ای دورو به شماره اموالی  فرش پرده 

فرش است که به نظر نگارنده شبیه    ی ها ها و گل کید بر روی گلدان أ نقاط ارزشمند کادر در این فرش ت   

 قرار دارند.    ۱/ ۴ها در قسمت  و بعد کتیبه   است های لوتوس در دوران هخامنشی  گل 

   ۱۷۰۳ای دورو به شماره اموالی  فرش پرده 

های  های فرش است که به نظر نگارنده شبیه گل ها و گل نقاط ارزشمند کادر در این فرش تأکید بر روی گلدان 

 قرار دارند و چهار کتیبه بر روی نقاط طالیی است.    ۱/ ۴ها در قسمت  لوتوس در دوران هخامنشی است و بعد کتیبه 

 
 

 

 

 

 

 
 

 )نگارنده(   ۱۷۰۳ای  تحلیل هندسی فرش پرده   -۱۴  ر تصوی         )نگارنده(   ۱۷۰۲  ای تحلیل هندسی فرش پرده   -۱۳ر  تصوی 

 

 نحوه قرارگیری نقوش بر اساس نقاط ارزشمند   -۲جدول  

 ها نمونه 
شماره  

 اموال 

تعیین  

 ها نسبت 
 نمونه ها 

های درون  نسبت 

 کادر 

نقاط ارزشمند  

 در کادر 
 ابعاد فرش 

 

 ۳ایگرگ   ۴۰۷ 

 

۲:۵ 

 

۳۰۰×۴۱۰ 

 

 

 ۳ایگرگ   ۴۰۸

 

۲:۵ 

 

۳۲۱×۴۱۰ 

 

 ۲ایگرگ   ۳۴۹

 

۲:۷ 

 

۳۴۵×۲۶۰ 
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 ها نمونه 
شماره  

 اموال 
تعیین  

 ها نسبت 
 نمونه ها 

های درون  نسبت 

 کادر 
نقاط ارزشمند  

 در کادر 
 ابعاد فرش 

 

 ۳ایگرگ   ۱۶۳۲

 

۴:۸ 

 

۳۰۰×۱۹۰ 

 

 ۳ایگرگ   ۱۷۰۲

 

۲:۴ 

 

۳۲۵×۲۱۰ 

 

 ۳ایگرگ   ۱۷۰۳

 

۲:۴ 

 

۳۲۵×۲۱۰ 

 

 یابی به نقاط ارزشمند و پویا دست 

ها از ابعاد و تناسب خاصی در چینش  توجه به بررسی انجام شده در این پژوهش طراحان این فرش   با 

ها  اند که این نسبت های خاص و ویژه استفاده کرده ها از نسبت همچنین در کتیبه   هندسی و زبان نمادین و 

ها این است چه از لحاظ محتوا و چه  ررسی این فرش است. نکته حائز اهمیت در بر   ۳و ایگرگ    ۲ایگرگ  

ها هم  ن خاطر نحوه بافت آ ه های موزه آستان قدس رضوی فرق دارد، هم ب از لحاظ هندسی با بقیه فرش 

 تر از بقیه فرش موزه کرده است.  ها را خاص ویژگی نحوه قرارگیری نقوش بر روی نقاط طالیی این فرش 

فرش  اصلی   ی ها در  نظر  ترک تر مورد  در  نیرو  نقاط  فرش بن یب ین  دسته  این  از  دی  که  هستند  نقاطی  ها، 

سمت(  دو  )در  شاخص  مربع  قطرهای  می   برخورد  وجود  می به  تقریباا آیند.  گفت  این    توان  تمامی  در 

پرده فرش  فرش  به جز  ) ها،  کتیبه ۱۶۳۲ای  کتیبه که  دارد(  فرش وجود  درحاشیه طرح    ی باال ۱/ ۴در    ها ها 

قرار گرفته است که پویایی مرکز کادر هستند و به همین دلیل این نقاط محل ترسیم    ای های پرده فرش 

های محرابی هستند.  بندی فرش ها و این نقطه در واقع دربردارنده بیشترین نیروهای بصری در ترکیب کتیبه 

 اند شود که طراحان از دانش بصری و نمادین باالیی برخوردار بوده مشخص می 

 برابر است.    ها، دریک مربع طالیی با اضالع کامالا. کادر این فرش ۱

   . که دور تا دور کتیبه آمده است ۱۶۳۲جزء فرش به شماره اموال  به  های اصلی در یک مربع قرار دارند  . تمام بخش ۲
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است.    . نقوش به کار گرفته شده در کادر مربع باال شکل، شامل آیات و شعرهای در وصف امام رضا )ع( ۳

 . خورد در حالی که در مربع پایین فرش عناصر گیاهی بیشتر به چشم می 

  . کند می ها دروازه بهشت را القا  از بدو ورود زائرین به آن   ، ها چه از لحاظ فرم چه از لحاظ کتیبه . تناسبات  ۴

   . کند می طبق نماد شناسی انجام شده و از ورود شیطان جلوگیری  

ح از ایجاد این  ا توان حدس زد یکی از اهداف طر فاوت است و می . به طور کلی فضاسازی این فرش مت ۵

ای باز شدن عالم  های پرده کادر القای دو عالم زمینی و قدسی بوده است. و هدف دیگر آن از این فرش 

ناشی از اعتقاد به همان اصل گذر از محراب و رسیدن به عالم    . این فضا احتماالا است   دیگر پیشرویی انسان 

   . قدسی باشد که در معماری اسالمی وجود داشته است 

 گیری نتیجه 

 ها فرق دارد.  آن   ی ها و قاب شکل هم هستند ولی محتوا از لحاظ نحوه قرارگیری کتیبه   ۴۰۸و    ۴۰۷های  فرش 

 در کارگاه این هنرمند بافته شده است.    عمواوغلی دارد و احتماالا  ی ها شباهت بسیاری به فرش   ۴۰۸و    ۴۰۷  های فرش 

باال در نقاط طالیی قرار نگرفته   ۱/ ۴های قسمت  با بقیه تفاوت داشته و کتیبه   ۱۶۳۲از لحاظ هندسی فرش  

 د.  و ش می و تکرار در آن دیده    ه ها زیادتر از بقیه بود کتیبه   ۱۶۳۳است و فرش  

 ایران بر شمرد.   مردم  میان  در  محرابی  طرح  ترویج  عوامل  از  توان می  را  ایران  در  تشیع  مذهب  رواج  و  هنر 

 است.   ها از دوران صفویه اقتباس شده های اولیه این فرش های دوران صفویه، طرح با نگاهی به فرش 

 است. دوره قبل )صفویه( بوده    ی ها تر از فرش ها کاربردی این فرش 

   . تر شده است بزرگ نسبت به دوران قبل  ها  قطع این فرش 

 شیوه  و  فرهنگ  به  توجه  است، با  ایرانی  شود، طراحان فرش ب می  مشاهده  محرابی  های طرح  تدریجی  تحول  سیر 

 در  طاق  اند. طرح کرده  استفاده  ها فرش  این  در  بوده  در اختیارشان  که  عناصری  تمام  از  خود  زندگی  محل  طراحی 

 اند. ه کرد  طراحی  خاص  ای گونه  به  را  آن  منطقه  هر  هنرمندان  دارد ولی  واحدی  الگوی  ایران  مناطق  تمام 

 گیرند.  منحنی قرار می  ها در گروه این فرش 

 قرار گرفته است    ۲و در یک مورد بر روی ایگرگ    ۳مورد نقوش طالیی بر روی ایگرگ    ۵در  

   د. ها قرینه هم هستن در تمامی موارد کتیبه             .وار است ها به صورت قرینه تمام این فرش 

 . است  بوده  باال  به  پایین  از  تزئینی  ترسیم عناصر  جهت  ها قالی  تمام  در 

 گیرد نه طول آن.  اند. دربررسی و محاسبات فرش عرض فرش مبنا قرار می ها جنبه تزئینی داشته تمام قالی 
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 امیرکبیر.   اول(، تهران:  )جلد  فارس  وروستایی  عشایری  های بافت (. دست ۱۳۸۷پرهام، سیروس. )    -

ایلناز. ) تقی   - کاربرد نقوش فرش در طراحی و معماری ایران، پایان ۱۳۸۷زاده،  کارشناسی ارشد،    نامه (. 

 خلخال: دانشگاه آزاد اسالمی. استاد راهنما حسن ستاری ساربانقلی.  

 .  ۱۴شماره    گلجام، های محرابی دوره صفویه.  ( بررسی تحلیل هندسی فرش ۱۳۸۸مهال.)   تختی،   -

 (. معماری فرم فضا نظم، مترجم زهره قرگوزلو. تهران:انتشارات سروش.  ۱۳۸۸چینگ، فرانک. )   -

 (. مبانی طراحی سنتی ایران، تهران: نشر چشمه. ۱۳۸۱علی. ) حصوری،    -

امین، )  حاجی   - پایان (، بررسی تحوالت نقش فرش مشهد در یک ۱۳۸۶زاده، محمد  نامه  صد سال اخیر. 

 دانشگاه هنر. استاد راهنما تورج ژوله   کارشناسی ارشد. تهران: 

 (. فرهنگ دهخدا.  ۱۳۷۷دهخدا، علی اکبر. )   -

 نشر آرتامیس   های ایرانی، تهران: (. جشن ۱۳۸۷رجبی، پرویز. )   -

 ، یادواره اسدی، تهران.  ه (. فرهنگ جامع فرش یادوار ۱۳۷۶دانشگر، احمد. )    -

 آستان قدس رضوی.    حسین بهروان. مشهد:  (. در آمدی بر جامعه. مترجم ۱۳۷۱رابرتسون، یان. )   -

 ایران.  فرش  سهامی  شرکت  خراسان. تهران:  قالی  از  (. برگی ۱۳۷۵ژوله، تورج. )    -

 .  ۱۶مقام بهشت در هنر سنتی ایران. تهران: فصلنامه خیال فرهنگستان هنر، شففماره  (.  ۱۳۸۴  طهوری، نیر. )   -



 

    ۱۴۰۰ ماه آبان   ۲۰و    ۱9  / ران ی فرش ا   ان ی آموختگان و دانشجو پژوهشگران، دانش   ی علم   ی دستاوردها   ی مل   ش ی هما   ن ی نجم پ       ۲۱۰
 
 

 جیحون.   فضایلی. تهران:  سودابه  مترجم (.  ۴ تا ۱ )جلد   نمادها  (. فرهنگ ۱۳۷۹شوالیه، ژان، گربران، آلن. )    -

   . ۳شماره    گلجام، (. درخت نقشی بر فرش، رویی بر عرش،  ۱۳۸۵شجاع نوری، نیکو. )    -

)  شعبانی   - علی.  محمد  فرهنگ ۱۳۸۷خطیب،  نقش (.  و  آرایه  تصویری  فرش نامه  قم:  مایه  ایران.  های 

 انتشارات سپهر اندیشه.  

 پیکان.   ایران. تهران: نشر  فرش  بزرگ  (. طراحان ۱۳۸۱) اسرافیل، شیرین.  ر صو   -

 انتشارات فرهنگ معاصر.    (. زرافشان. تهران: ۱۳۸۸خانی، حمید رضا. ) قلیچ   -

 ۱۴، شففماره  گلجام بازتاب معماری مسجد در نقش فرش،    شناسی قالی محرابی: نشانه .  ( ۱۳۸۸فرشید نیک، فرزانه. )   -

 فرشاد.   کرباسیان. تهران:  ملیحه  سنتی. مترجم  نمادهای  مصور  (. فرهنگ ۱۳۷۸سی. )  کوپر، جی   -

 پرویز  ایران(. مترجم  مینیاتور  قرن  )هفت  خیال  های (. باغ ۱۳۷۷پیر. )   ماری، سیکر، ژان  کورکیان، آن   -

 فرزان.   مرزبان. تهران: 

محرابی موزه آستان قدس رضوی و برررسی قالی هفت    های (. نگاهی به قالی ۱۳۸۶کمندلو، حسین. )   -

 .  ۱۲شهر عشق. فصلنامه نگره، شففماره  

 . ۱۸ ایران، شماره  محرابی. قالی  های قالیچه  در  ها نقش  و  ها (. طرح ۱۳۷۸گاسونگ، زیگفرید. )   -

 و  علمی   عرفان. تهران:  محمود  شرقی. مترجم  های سرزمین  تاریخی  جغرافیای  ( ۱۳۶۴لسترنج، گای. )   -

 فرهنگی.  

 معاصر.   نشر   بهزادی.، تهران:  رقیه  غرب. مترجم  و  شرق  هنر  در  نمادها  ای نگاره  (. فرهنگ ۱۳۸۳هال، جیمز. )   -

 .  ۸۸شففماره  نامه تندیس،    بافته ایران. دوهفته شناسی در دست (. نشانه ۱۳۸۸میرزایی، کریم. )   -

های اینماد  مایه فرش نامه تصویری آرایه و نقش (. فرهنگ ۱۳۸۵آشوری، محمد تقی)   و محبی، حمید رضا    -

 .  ۰۱پردازی زیلوهای تاریخی طرح محرابی میبد. تهران: فصلنامه گلجام. شماره  و نشانه در نقش 

 نشر سمت   :، تهران ( معماری  زئینات )ت   اسالمی  دوره  در  هنر  (. تاریخ ۱۳۸۷نژاد، مهدی. ) مکی   -

) پ یداهلل   - سمیه.  قالی   ( ۱۳۹۲ور،  پایان بررسی  رضوی،  قدس  آستان  موزه  در  درختی  طرح  نامه  های 

 کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه سوره. استاد راهنما عبد الکریم زاده.  
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