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 چکیده 

به    در صور گوناگون ی دانست که معانی واحد فرهنگ ایرانی را  ا نه یی آ   توان ی هنرهای سنتی گوناگون ایران را م 

ی از باورهای ایرانی اسالمی است. قالی  ا زه ی آم به مفاهیمی مشترک داللت دارند که  ها  . همه آن کشد ی م تصویر  

از    متأثر دهنده مفاهیم و نمادهای فرهنگ ایرانی باید دانست. طرح قالی محرابی  زتاب ایرانی بارزترین مکان و با 

و نمادهای ایرانی و اسالمی به آن اضافه   ها مایه نقش ی مساجد ایرانی طراحی شده و به مرور زمان ها محراب 

در    به وجود آورده است.   د ی نما ی م که تصویری از دروازه بهشت را تداعی   یی و ملکوتی ا ی رؤ و طرحی    شده 

قالی محرابی از لحاظ انواع طرح و فرم مورد بررسی قرار گرفته است. سپس    مقاله حاضر مرحله نخست؛ 

ی( موجود در موزه آستان قدس رضوی به لحاظ طرح و نقش و مفاهیم و نمادهای  الکرس ت ی آ )قالی محرابی  

ی به کار رفته را با توجه به معانی و باورهای  ها مایه نقش آن را مورد مطالعه قرار داده و در نهایت  موجود در  

های محرابی به لحاظ فرم  از این رو مقاله حاضر ضمن معرفی انواع قالی   ایرانی تحلیل نموده است.   –اسالمی 

بنابراین   کنون خواهد پرداخت.  و ساختار کلی، به بررسی تاریخی چگونگی شکل گرفتن این طرح از آغاز تا 

ی محرابی چیست؟ دالیل به کار  ها قالی رفته در    کار به ی  ها ه ی ما اصلی مقاله: معانی موجود در نقش    سؤاالت به  

  و آیات و اشعار چیست؟،   ها به ی کت و    ها مایه نقش چه بوده؟ علت ترکیب    ها محراب بردن این نقوش در ساختار  

م شده است. روش  جا ان ا روش تحقیق توصیفی و با رویکرد تطبیقی و تحلیلی  این مقاله ب   پاسخ خواهد داد.   را 

به صورت   اطالعات  است.  ا نه ا کتابخ گردآوری  بوده  میدانی  مطالعات  مقاالت موجود و  کتب و  مطالعه  ی، 

ریشه در فرهنگ ایرانی داشته و با    ها قالی نقوش و نمادهای به کار رفته در این    تمام   دهد ی م مطالعات نشان  

سو، که همانا به تصویر کشیدن باغ بهشت ایرانی اسالمی است، با هنر ایرانی  فرهنگ اسالمی با هدفی هم 

 است.   شده هنر ناب ایرانی اسالمی    گاه جلوه پیوند خورده و به زیباترین نحو،  
 

 

 نمادشناسی، موزه آستان قدس رضوی. ی. طرح و نقش.  محراب ی قال  : های کلیدی واژه 
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 مقدمه: 

در قدیم از  » فرش است که از محراِب نماز و تزئینات آن الهام گرفته است.    طرح از    ی ا گونه قالی محرابی  

و به    اند گرفته ی است که به عنوان سجاده مورد استفاده قرار م   شده ی استفاده م   یی ها چه ی این طرح، برای قال 

محرابی عبارتند از: محرابی    ی ها طرح اند. برخی از انواع  و جانمازی مشهور بوده   ی ا همین دلیل به سجاده 

محرابی ستون  قند درختی،  گلدانی، محرابی  محرابی  )رادینا،  دار ل ی دار،  »طرح ۱۳۹۴:۲۵-۳۴«    در   اصلی   (. 

بر ها قالی گروه   محرابی  در . است   محراب   مبنای   ی    قبیل   از   تزییناتی   با   را   محراب   معموالا  ها طرح   این   .. 

  که   بزرگی   های ستون   با   را   محراب   طرف   دو   گاه   و   پوشانند می   کوچک   های درختچه   حتی   و   گلدان   قندیل، 

 (. ۴۵:  ۱۳۸۱)ژوله،   « دهند می   نشان   دارد   قرار   آن   روی   بر   محراب   سقف 

بافت هایی است که از اوایل ظهور اسففالم به منظور استفاده در مراسم  از جمله دست ی  ا سففجاده قالی محرابی یا 

به، طرح محراب و یا    مزین ی  ا ازچه دوره که  این اما    شد ی و بافته م   کوچک، طراحی ی  ها در اندازه   مذهبی مسلمانان 

از دوره ایلخانی آثار زیادی با  .  شود می به دوران قبل از اسالم باز  نیست و احتماالا    به درستی مشخص   طاق شده 

محرابی این دوران باقی نمانده و اطالعات    ی ها است، با این حال اما آثار مستندی از فرش   جا مانده نقش محراب به 

که  این نابراین در این مقاله ضمن  . ب ها است سفرنامه   به   تا این دوره مربوط   موجود در مورد سجاده یا قالی نمازی 

  کار به . علت  دهد ی م ایرانی مورد بررسی قرار    –طرح محرابی از لحاظ طرح و نقش و مفاهیم آن در فرهنگ اسالمی  

ی محرابی به تصویر کشیدن باغ بهشت ایرانی اسالمی است، که با  ها قالی و معانی موجود در    ها مایه نقش بردن این  

 است.   شده هنر ناب ایرانی اسالمی    گاه جلوه ده و به زیباترین نحو،  هنر ایرانی پیوند خور 

 پیشینه تحقیق: 

بافی ایرانی جایگاهی خاص  که پیشتر گفته شد، این نوع از طرح و نقش قالی در تاریخ هنر قالی  طور همان 

م شده در این خصوص  جا ان های  داشته و همواره موردتوجه محققین واقع گشته است. از جمله پژوهش 

 اشاره نمود:   زیر ی  ها نمونه به    توان ی م 

  قالی   و بررسی   رضوی   قدس   آستان   فرش   موزه   محرابی   ی ها قالی   به   نگاهی عنوان » ی با  ا مقاله کمندلو در  

محرابی موزه استان قدس رضوی و ساختار قالی )هفت شهر عشق(   های ( و قالی ۱۳۸۸عشق«)   شهر   هفت 

  مسجد  معماری  بازتاب : محرابی   قالی   شناسی نشانه » را مورد مطالعه قرار داده است. نیک فرزانه و همکاران 

  هندسی   تحلیل   و  بررسی عنوان » ی با ا مقاله . تختی و همکاران در اند نموده فراهم   ( را ۱۳۸۸فرش«)  نقش   در 

حوزه  ۱۳۸۸)   صفویه«   دوره   حرابی م   ی ها فرش  این  به  همکاران  اسکندرپور .  اند پرداخته (  و  »رمز  خرمی 

. کمندلو در  اند نموده ( را بررسی  ۱۳۸۹)   « می در ایران ال های محرابی دوره اس ها و فرش نقوش در سجاده 



 579           ( ی رضو موزه آستان قدس   ی الکرس ت ی آ   ی محراب   ی )قال   ی از منظر نماد شناس   ی محراب   ی ساختار قال   ی واکاو  
 

  دوران   تا   صفویه   عصر   از   ایرانی   ی ها فرش   در (  نور   تجلی )   قندیل   مایه نقش   بررسی » سه مقاله دیگر با عناوین  

  ی ها سجاده   به   نگاهی   با )   رضوی   قدس   آستان   فرش   موزه   درختی   محرابی   سجاده   بررسی » ( ۱۳۹۱معاصر«) 

  محرابی   قالی :  موردی   نمونه   قاجار،   عصر   در   مشهد   فرش   بازشناسی »   ( و ۱۳۹۳« ) ( صفویه   دوران   شاخص 

( مطالعات  ۱۳۹۵« ) ( رضوی   قدس   آستان   فرش   موزه   دار   قندیل   عباسی   شاه   افشان -محرابی )   رو   دو   ی ا پرده 

  و   طرح   تطبیقی   خود را ادامه داده است. همچنین مطالعات حاجی زاده و همکاران تحت عنوان »مطالعه 

 ( قابل ذکر است. ۱۳۹۵قاجار« )   و   صفویه   دوره   محرابی   ی ها فرش   در   نقش 

محرابی به  های پژوهش پیش رو، در راستای مطالعات مذکور، تالش نموده عالوه بر واکاوی ساختار قالی 

ی  الکرس ت ی آ قالی محرابی ) طور خاص  لحاظ نمادشناسی و مطالعه تاریخ و چگونگی پیدایش این طرح، به 

 و از منظر نمادشناسی مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.   ها ه ی ما را به لحاظ نقش    ( موزه آستان قدس رضوی 

 روش تحقیق 

با رویکرد   به  جا ان تحلیلی  این مقاله با روش تحقیق توصیفی و  م شده است. روش گردآوری اطالعات 

  ها قالی نقوش و نمادهای به کار رفته در این  تمام    دهد ی م ی بوده است. مطالعات نشان  ا نه ا کتابخ صورت  

ریشه در فرهنگ ایرانی داشته و با فرهنگ اسالمی با هدفی هم سو، که همانا به تصویر کشیدن باغ بهشت  

 است. شده  گاه هنر ناب ایرانی اسالمی  اترین نحو پیوند خورده و جلوه ایرانی اسالمی است به زیب 

 محرابی ی طرح  ها قالی   به تاریخ   نگاهی 

  میراث   شده   مسلمان   تازه   ایرانیان .  است   مهرپرستی   آیین   به   مربوط   که   از   شده   گرفته   یی ها مهرابه   از   محراب   واژه 

  پرستش   و   نماز   برپایی   از   نوینی   تعریف   و   نظم   و   کردند   وارد   اسالم   آیین   به   را   خود   گذشته   ی ها نسل   هنری 

  از   و   کردند   استقبال   ایرانیان   هنر   این   از   نشین بادیه   اعراب   آموختند.   مسلمانان   دیگر   به   خداوند   جمعی   دسته 

  ظاهری ها  محراب  شد، دیواره  قبل  از   زیباتر   مساجد  نمای   و  کردند  استقبال  مساجد  در  شده  ساخته  ی ها مهرابه 

  ی ها ی لچک   این  به  همین   خاطر ه ب  و  بود  باال برخوردار  گوشه  در  لچکی  دو  از  و  داشت   ایرانی  ی ها فرش  شبیه 

 (.  ۱( )تصویر شماره:  ۱۳-۱۲:  ۱۳۸۸)همان،    شود ی م   گفته   فرش   محراب   ، ها فرش   در 

  ق ی دق   خ ی که بتوان با استناد به آن تار   ی با نقش محراب   ی قال   ، ی تا قبل از سلسله صفو   ی اسالم   ه ی اول   ی ها از سده 

ا  از  فرش   ن ی استفاده  در  را  طرح  و  ن   ی ران ی ا   ی ها نقش  دست  در  کرد،  برخ ست ی مشخص  در  اما  از    ی . 

  ی سند   تواند ی نم  ز ی ن  ن ی ا   لبته هر چند کوتاه به کلمه سجاده شده که ا  یی ها شعر اشاره   ی ها ها وکتاب سفرنامه 

اعتماد باشد که آ  برا   که ن ی ا   ا ی دار هستند,  ها گره بافته ست د   ن ی ا   ا ی محکم و قابل    ی حتماا از نقش محراب 

فاقد    شود، ی م   د ی تول   ا ی که در دوران معاصر بافته و    یی ها سجاده   ی برخ   را ی ها استفاده شده است. ز آن   ن ی تزئ 
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سجاده  مانند  هستند,  محراب  گل   ی نماز   ی ها طرح  جنس  از  سنندج  شهر  در    ا ی و    شود، ی م   ه ی ته   م ی که 

کف ساده است اطراف    ی متن آن بدون نقش بوده و دارا   شود، ی م   ی دار که در موزه ملک نگه   ی ا سجاده 

 (. ۲شماره:    ر ی و بافته شده است. )تصو   ی چهار لچک طراح   ی قال 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

بتوان گفت سفرنامه  کتاب شاید  ایرانی    ی ها ها ازجمله  پژوهشگران فرش  در آن   است مورد عالقه  ها  که 

تولید و به    جا آن که فرش در    ها شرح کوتاهی از مکان و محصوالتی شده است. در این کتاب   یی ها اشاره 

 (. ۴:  ۱۳۸۸است )کمندلو،    شده   داده   د ی رس ی فروش م 

محراب در دسترس نیست، اما از آن دوران    طرح   با   ایرانی   فرش   از   مستندی   مدرک   مغول   از عصر ایلخانان 

که هر    است   مانده در مساجد ایرانی، به یادگار باقی    ختایی   و   اسلیمی   بری شده زیبایی با تزئینات گچ   ی ها محراب 

بخش طراحان فرش آن عصر  الهام   نیز   دوران و   وطراحان آن   هنرمندان   وسلیقه   دهنده ذوق ها نشان کدام از آن 

نمود،    ی ر ی گ ی ها نقش محراب را در زیراندازهای ایرانی پ با مطالعه آن   توان ی اند. از منابع مهم دیگری که م بوده 

از    ایرانی، نگارگری  مختلف  مکاتب  در  »   . است   شده   خلق   ایرانی ت  نگارگران چیره دس است که توسط    یی ها نگاره 

  دیوارها  بر  یا  زمین و  برروی  که  ی است ی ا ه جمله عناصری که فضای اثر هر نگاره را زینت بخشیده دست بافته 

ترکیب    و با   تزئین ی واگیره و خشتی  ها طرح و    ختایی   و   با عناصر اسلیمی   ها بافته دست این   بیشتر   اند، قرارگرفته 

ای  ه بافته ها، نقاش از نقش محراب برای تزئین دست از این نگاره   اند. درتعدادی گوناگون اجرا شده   ی ها رنگ 

به نگاره بهرام گور در تاالر هفت پیکر اشاره کرد که برای دیوان    توان ی اثرش استفاده کرده است. به عنوان مثال م 

 قالیچه تمام ابریشم بافت سنندج   -۲تصویر                       محراب مسجد امیر چقماق یزد    -۱تصویر  

 ( ۳۶-۳۴  : ۱۳۸۴، مرتضوی قصاب سرایی، مرضیه )                          ( ۱۲:  ۱۳۹۵روانشادنیا، سمیه، ) 
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  روی   که   یی ها ه بافت دست نگاره،    این   در .  است   شده   سیم تر   شیراز   در   قمری،   هجری   ۸۱۳  سال   در امیر اسکندر  

 (. ۳)تصویر شماره:    ( ۹-۸:  ۱۳۹۱)زهتاب، فاطمه،   « شود ی م   دیده   دارند،   محراب   نقش   دیوار 

  اجرا شده و   هجری قمری، برای خمسه نظامی در مکتب هرات   ۸۴۱که در سال  است    ی ا نگاره نمونه دیگر  

در این نگاره که شرح داستان لیلی و مجنون در مدرسه  » دارای زیر اندازی با نقشی منحصر به فرد است.  

نکته جالب  تزیین شده است.  اند که با ردیفی از طاق  قرار گرفته   فرشی   بر روی   آموزان   است، استاد و دانش 

هر کدام از    قندیل زیر طاق   نقش   قرار گرفتن   ، شود ی در این زیر انداز که اصطالحاا سجاده صف نامیده م 

عناصراصلی است ها  سجاده  از  قندیل  نقش  است  یادآوری  به  الزم  رود«  می شمار   به   محرابی ی  ها طرح   ، 

 (. ۴)تصویر شماره:  (  ۱۲:  ۱۳۹۱)همان، 

 

 

 

 

 

 
 

 

هجری قمری نقاشی    ۸۴۰-۸۳۹امیر تیموری، شاهرخ در سال    دومین   برای   نامه میرحیدرکه درهرات معراج 

نگاره  نیز دارای  زیبا است، در    ی ا شده  نگاره  جذاب و  بر  (  ۵)تصویر شماره:  این  حضرت محمد)ص( 

  مایه نقش تزئین شده، نشسته است. متن این سجاده با تکرار یک  سرخ رنگ که با نقش محراب   ی ا سجاده 

   (. ۵-۴:  ۱۳۸۹نژاد، احمدی،  اسکندرپورخرمی، قاسمی )   . به صورت واگیره طراحی شده است 

مختلف، شاهد    ع ی از صنا   ی شاهان صفو   ت ی و حما   ران ی ا   ی ها راه   ت ی ثبات و امن   ل ی به دل   ه ی در دوران صفو 

  ن ی . از ا م ی هست   ی باف ازجمله صنعت فرش   ران ی و رنسانس فرهنگ و هنر ا   ی ران ی ا   ی هنرها   یی رونق و شکوفا 

  ی طرح محراب   ی را از آن دا   ی تخته فرش به دست آمده است که مقدار اندک   ۲۰۰۰تا    ۱۵۰۰دوران در حدود  

( مورد  ی عنوان سجاده نماز )جانماز ها به آن   به ی ها با توجه به ابعاد و نوع کت بافته دست   ن ی ا   تر ش ی است و ب 

   موزه   لیلی و مجنون در مدرسه   هرات   مکتب   -۴تصویر                 پیکر   بهرام گور در تاالر هفت نگاره    -۳تصویر  

 ۱۳۹۸نوبهار،    هنر مترو پولیتن نیویورک                                    ( ۱۵-۱  : ۱۳۷۱، فاطمه   )زهتاب، 
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  خ ی ( با توجه به تار ۶شماره:    ر ی ران، )تصو دو   ن ی مانده از ا   ی نمونه به جا   ن ی تر ی م ی . »قد گرفتند ی استفاده قرار م 

درشهر    لو ی فرش به صورت ز   ن ی با طرح سجاده صف است. ا   ی دست بافت   ی قمر   ی هجر   ۹۳۶آن    ی رو 

آن نام واقف،    ی و بر رو   متر ی سانت   ۲۴۰* ۱۶۷بافته شده است. ابعاد آن    ی اهلل ول مسجد شاه نعمت   ی تفت برا 

 (. ۵۶:  ۱۳۶۸  ل، ی س ی )ادواردز س   شود« ی م   ی نگهدار   ران ی ا اهدا و بافت نوشته شده و در موزه فرش    خ ی تار 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ( 16-2ص    1389،  رضا   )تهرانی،   از معراج نامه میرحیدر   برگی   -۵تصویر  
 

 

 

 

 

 

 
 ( ۵۶:  ۱۳۶۸)ادواردز، سیسیل،    . تهران   فرش   موزه   تفت، یزد مکان نگهداری   محل بافت   سجاده صف،   زیلو طرح   -: ۶تصویر  

 

  کشور را   ناامنی   هرج و مرج و   شد و به دنبال آن   به ایران منجر به انقراض سلسله صفویان   ها ن ا هجوم افغ 

به تدریج   فرا گرفت  برقرار   افشار ی  ها سلسله   حضور   با   و  نسبی  آرامش    هنر   دوران   این   . در شد   و زند 

اغلب صنایع و هنرهای ایرانی که دچار رکود بودند، به کار خود ادامه داد و تغییراتی در   برخالف  بافی قالی 

قدیمی موفق به خلق طرحی  ی  از الگوها  ایرانی با استفاده   باف ی طراحی و رنگ بندی آن به وجود آمد. قال 

  شد ناظم مشهور  و به نام محرابی هزار گل یا  شد ی مرکز ایران بافته م  این طرح در   شد،  جدید در هنر خود 

قالی   (. ۵:  ۱۳۸۸کمندلو،  )  از  نمایشگاه  برپایی چند  با  در کشورها   ی ها در دوران قاجار  اروپایی    ی ایرانی 

خارجی  ی  ها برخی از شرکت   به تدریج تجار ایرانی و   شد.   تر ش ی توجه خریدارن غربی به این محصول ب 
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  شیوه طراحی   در   تغییراتی  ترتیب  این   به  کردند،   س ی تأس   ایران   قالی بافی را درشهر های مختلف ی  ها کارگاه 

که   پدید   ایرانی   فرش   بندی رنگ   و  شرکت   ترین مهم شاید    آمد،  هجوم  آن  و   ی ها دلیل    ن ی تأم   اروپایی 

  دراواخر دوره قاجار و   . اوج گرفت   ماند و   باقی   مشتریان غربی بود و همین موضوع سبب قالی   ی ها خواسته 

در این    ، شد عالی تولید    با کیفیت یی  ها فرش   دیگرشهرها   و   مشهد تبریز   اوایل پهلوی شهرهای کرمان، کاشان 

ابعاد سجاده  اندازه  ها اندکی بزرگ دوران  این دوره    ی ها طراحی و بافته شد. در قالی   ۱۴۰× ۲۲۰تر و در 

قرار گرفت. پس از افول دوران قاجار    مورد استفاده   عربی   . اشعار و عبارات فارسی به جای آیات و روایات 

شمسی    ۱۳۱۰مان حکومت پهلوی، برای قطع دست بیگانگان از تولید فرش ابتدا شرکت قالی در سال  در ز 

شمسی شرکت    هجری   ۱۳۱۴خورد. درسال    شکست   ، که در این کار موفق نبود وپس از مدتی شد   س ی تأس 

لی  و تولید فرش را بر عهده گرفت و تا قبل ازپیروزی انقالب اسالمی به عنوان متو   س ی سهامی فرش تأس 

بندی به خوبی  درطراحی و رنگ   خالقیت   و   ایرانی   اصیل   عناصر   از گیری  بهره   . شد ی فرش ایرانی شناخته م 

آثار   دوره  در  م این  عیسی  شود ی مشاهده  امامی،  حسین  ارچنگ،  احمد  چون  استادانی  نیز  اصفهان  در   .

ها زیبا و تکرار نشدنی هستند. این بزرگان  در قالب محراب ترسیم کردند که برخی از آن   یی ها طرح بهادری  

 ( ۱۶-۱۵:  ۱۳۹۹. )ایلخان،  بهای خویش را به هنرمندان بعد از خود انتقال دادند گران   میراث 

 دار موزه آستان قدس رضوی ی محرابی قندیل ها قالی 

، متعلق  شوند ی جهان نگهداری م   ایران و   ی ها ایرانی که در موزه   ی ها قالی   ین همان طور که گفته شد بیشتر 

مجموعه فرش آستان قدس رضوی نیز از این قاعده مستثنی    صفویه و بعد از صفویه هستند. به دوران  

که    شوند ی م   ی گوناگون در ابعاد مختلف نگهدار   ی ها و نقش   ها طرح با    یی ها در این مجموعه قالی   نیست، 

  تعدادی   . اند شده ء  اهدا   مند به حضرت رضا )ع( به آستان مقدس رضوی شیعیان عالقه   ها توسط برخی از آن 

قالی  محراب ی  ها از  طرح  با  مجموعه  ترکیب   این  با  و  است،  شده  در    ی ها ی بند تزئین  زیبا  و  متفاوت 

این بخش قالی محرابی  است   شده   بافته   مختلف ی  ها اندازه  از منظر ساختار    آیت الکرسی   دار ل ی قند . در 

 . رد ی گ ی م اسی و نمادشناسی مورد بررسی قرار  شن 

 الکرسی(: آیت )   ی ل ی قند مشخصات قالی محرابی  

 ه.ق،   ۱۰ه.ش/ قرن    ۹قرن   تاریخ بافت:                                          »طرح و نقش: محرابی قندیلی 

 متر سانتی   ۷گره در    ۴۰شمار: رج                                                           متقارن   نوع گره: 

 نوع رنگ: طبیعی                                               متر ی سانت   ۱۱۸* ۱۵۷  : ابعاد 

 (. ۷)تصویر شماره:  (.  ۲۵:  ۱۳۸۸طوسی و همکاران،   پنبه( پود: )پنبه( پرز: )پشم(« )کفشدار )   : تار جنس 
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 ( ۲۵:  ۱۳۸۸)کفشدار طوسی و همکاران،  الکرسی(  قالی محرابی قندیلی )آیت   : ۷تصویر  

 

 الکرسی( آیت )   ی ل ی قند قالی محرابی  

طرح این سجاده زیبا، محرابی است که در ابتدای متن محراب آن یک گل شاه عباسی بزرگ، به قندیلی که  

است و در طرفین آن دو درخت قرار دارد، یک درخت سرشار از    شده از طاق محراب آویزان است متصل  

« بافته شده است و  »اهلل اکبر   به ی کت ی فراوان است. در پیشانی محراب  ها شکوفه میوه و درخت دیگر دارای  

سوره )ابراهیم( است. درون حاشیه کوچک دور    ۴۱و    ۴۰دارای آیات    دهد ی م نواری که محراب را تشکیل  

سوره )بقره( و در    ۲۵۷،۲۵۶،۲۵۵سوره )آل عمران( و در حاشیه بزرگ آن آیات    ۱۹و    ۱۸متن، آیات  

قالی بافت تبریز بوده و متعلق به  سوره )بقره( بافته شده است. این    ۲۸۶و    ۲۸۵حاشیه کوچک اول آیات  

کننده معلوم نیست. این قالی  ء دوره صفویه است. در اسناد و مدارک آستان قدس رضوی نام بافنده و اهدا 

الکرسی«  بقره( یعنی آیات معروف به »آیت سوره )   ۲۵۷،۲۵۶،۲۵۵دار به سبب وجود آیات  محرابی قندیل 

 معروف است.   ی« الکرس ت ی »آ   ی محراب نزد مسلمانان، به قالی  

ی بافته شده  ا قهوه ی با متنی کرم رنگ، با رنگ  ا ه ی حاش ی درکتیبه فوقانی قالی در  ا نگاره آیه مذکور با خط  

استفاده فرمی از  ، با  که در طراحی قالی به کار رفته  است  از جمله عناصر اسالمی زیبا   نگاره است. این خط 

از   تلفیقی  معقلی خطی  نگاه و   کوفی و  کننده،  با ساختاری دعوت  را    در متنی درخشان،  نمازگزار  قلب 

ی تیره و پوشیده و مزین به انواع  ا قهوه . قسمت پایینی حاشیه دارای متنی به رنگ  سازد ی م متوجه خود  

مضاعف    ر ی تأث های ختایی است و تیره بودن زمینه این قسمت در تضاد با رنگ روشن قسمت فوقانی  گل 

بیشتر آیت ی  گر جلوه بر   مبدل  هرچه  قالی  به عنصر اصلی  را  نگاره  این خط  .  سازد ی م الکرسی داشته و 

های نارنجی و زرد در  فضای داخلی محراب دارای رنگ الکی تیره بوده دو درخت شکوفه و انار به رنگ 
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نماد   به  محراب  جلوه  ها جلوه دو طرف  موعود  بهشت  از  و    ند ی نما ی م یی  نور  نماد  که  زرین  قندیلی  و 

 . اند گرفته ی پر بار و برکت خود در آغوش  ها شاخه روشنایی الهی است را میان  

 الکرسی آیت 

  صفات   و  خدا   نام  مرتبه  ۱۶که این   اند. دانسته   خداوند   جمال   و  جالل   صفات   از  ای مجموعه   را  الکرسی آیت 

)مکارم  .  اند خوانده   توحید   پیام   و   شعار   را   الکرسی   آیت   سبب   همین   به   است؛   شده   مطرح   آیه   این   در   او 

  و   علم   قیومیت،   حیات،   وحدانیت،   جمله   از   خداوند   ذات   صفات   شامل   هم   را   آیه   (. این ۳۳۷:  ۱۳۷۱شیرازی، 

  های واژه   ذیل   اند. مفسران دانسته   شفاعت   و   هستی   جهان   بر   مالکیت   مانند   او   فعل   صفات   شامل   هم   و   قدرت 

  به   هستی   تمام   وابستگی   خداوند،   حیات   درباره   مفصلی   مباحث   الکرسی   و   القیوم   الحی،   جمله   از   این آیه 

آیه ( ۳۳۶-۳۲۸:  ۱۳۷۱طباطبایی، ) اند  داده   ارائه   خداوند   عرش   و   کرسی   از   مراد   و   خداوند  این    ان ی م   در   . 

  بر   اسالم   م ی تعال   و معارف    همه آن است که    ، علت   و بوده    ی خاص   م ی تعظ   و موردتوجه    شه ی مسلمانان هم 

  ، ه ی آ  ن ی ا   در شده است.    ان ی ب   موجز   و   جامع به شکل   توحید   ی الکرس یت آ  در  و است    استوار   « توحید اساس » 

 (. ۷۵-۷۳:  ۱۴۱۱او )غزالی، افعال    و هم صفات    و شده    ف ی توص   خداوند هم ذات  

 درخت در آیین اسالم 

های قرآن کریم به کار رفته است. در عین  بار در آیه   ۲۷درخت در کالم عربی به معنی »شجر« است که  

کننده یکی از  های دیگری هم درباره درخت در قرآن وجود دارد که هر کدام بیان ت ها و عبار حال کلمه 

آیه قرآن کریم تکرار شده که این تعداد در    ۲۰های آن هستند. مثالا نام نخل یا درخت خرما در  ویژگی 

آمده    های »عنب« و »اعناب« مورد هیچ درخت دیگری سابقه ندارد. نام درخت انگور هم یازده بار با عبارت 

عین حال، زیتون هم درخت پربرکت و مهمی است که نامش شش بار در قرآن تکرار شده  در    .است 

 شود و هم به میوه آن. است. رمان به معنی انار هم به درخت انار گفته می 

این کلمه سه بار در قرآن آمده است، دو بار در مورد انار دنیایی و یک بار در مورد انار بهشتی. نام درخت  

سدر هم چهار مرتبه در قرآن آمده، یک بار در مورد سدر دنیایی، یک بار در مورد درخت سدر در بهشت  

 همان( )   . راج آن را مشاهده فرمود اهلل علیه و آله در شب مع و دو بار در مورد درختی که پیغمبر اکرم صلی 

 درخت زندگی و نقش درخت در فرهنگ ایران باستان 

  این   در .  است شده   استفاده   ها زمینه   دیگر   و   اسطوره   فلسفه،   مذهب،   علم،   در   که   است   مفهومی   زندگانی   درخت 

  حیات   تمام   که   است   اندیشه   این   دهنده نشان   که   شود می   داده   نشان   پرشاخه   درختی   شکل   به   زندگی   درخت   ها زمینه 

  و   ها، اسطوره   الهیات،   در   ست ای مایه بن :  دارد   گوناگون   انواع   زندگی   »درخت .  است   مربوط   هم   به   زمین   روی   بر 
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  دارد؛   اشاره   ما   سیاره   روی   بر   حیات   اجزای   تمام   متقابل   ارتباط   به   که   عرفانی   مفهوم   یک   جهان؛   در   مختلف   های فلسفه 

 . ( ۶:  ۱۳۹۲)طاهری،   « است   تکامل   در   موجودات   مشترک   تبار   برای   نموداری   علوم،   در   همچنین   و 

  شادابیش   که   درختی   است،   گاوکَرن   ایرانی  اندیشه   در  زندگانی   درخت   با   همبسته  مقدس  های نشانه  از   یکی 

  آفریند، می   کرت فراخ   دریای   در   را   گوکَرن   درخت   اهورامزدا   که   هنگامی .  است   گیتی   در   زندگی   تداوم   ضامن 

  در   اما .  کند   نابود   زمین   روی   بر   را   حیات   و   بجود   را   درخت   ریشه   تا   دارد می   گسیل   ای چلپاسه   اهریمن 

  و   چرخند می   ریشه   دور   به   پیوسته   که   دارند   خانه   کرماهی   دو   فراخکرت   اعماق   در   درخت   ریشه   اطراف 

  دیگر .  دارند می   نگاه   دور   آن   از   را   زاده اهریمن   موذی   حیوانات   دیگر   و   وزغ   آمده   خرد   مینوی   در   که چونان 

  این .  است   ( توهمک   همس   یا   تخمک   بس )   ویسپوبیش   درخت   ایرانی   های اسطوره   در   زندگی   درخت   نمونه 

  و   نهصد   ها آن  پای   از   که   شده   آفریده   کوه   ُنه   اش ساقه   در . است   رسته  کرت فراخ   دریای   میانه   در  نیز  درخت 

  همه   و   رود می   زمین   کشور   هفت   به   ها جوی   این   آب .  است   جاری   جوی   نه   و   نود   و   نهصد   و   هزار   نه   و   نود 

  که   هایی تخم   و   نشیند می   درخت   این   نزدیکی   در   مرغ   چینامروش .  گیرد می   سرچشمه   جا آن   از   زمین   های آب 

 ( ۸:  ۱۳۹۲همان، . ) پراکند می   آب   در   ریزد، می   فرو   درخت   از 

 درخت در قالی محرابی: 

ی  ها شه ی ر   که   سمبلی .  شود ی م   خوانده   جهان   محور   این بر    عالوه   است،   تداوم   و   شادابی   از   سمبلی   زندگی   درخت 

  اغلب در   سمبل   این   جهت   این   از .  کند می   متصل   به یکدیگر   را   ملکوتی   جهان   آن   ی ها شاخه   و   را   زیرین   جهان   آن 

  است به   ی ا اشاره   و   رد ی گ ی م   قرار   پرنده   جفت   یک   میان   گاهی در   و   شود ی م   دیده   ی ا سجاده   ی ها چه ی قال   محراب 

  به او   را   بهشت   دروازه   محراب .  است   مکه   سوی   به   دهی مؤمن جهت   محراب،   کاربرد   دوباره   حیات   و   وحدت 

ملکوتی برقرار    جهان   با   را   او   رابطه   و   است   مؤمن   برای   مکان امن   و   پناه   یک   محراب   حال   عین   در   ؛ دهد ی م   نشان 

  یک   با   زندگی   درخت   اغلب   مکان مقدس   این   است. در   درخت   به   نزدیک   مفهوم   نظر   . بدین سبب از کند ی م 

  نوک   از   گاه   و   جاودانه   زندگی   و  آب حیات   به   است   ای اشاره   آن   و   دارد   قرار   آب   حوضچه   همراه با   گل   گلدان 

 . ( ۵۸  :۱۳۸۵ نادعلیان،  وندشعاری، )  است  ملکوتی   نور   از   سمبلی   که   شود ی م   آویزان   محراب قندیلی   قوس 

در سمت راست    (. ۸تصویر شماره:  اند ) شده در قالی مورد مطالعه دو درخت در طرفین داخلی محراب طراحی  

  ی کوچک زرد و سبز. ها شکوفه در سمت چپ درختی با    و   ی انار و گلنارهای سرخ و زرد. ها وه ی م درختی با  

و شیوه طراحی    ساختار   ی درخت انار به رنگ سبز تیره و شاخسار درخت شکوفه نارنجی رنگ است. ها شاخه 

و    ها شاخه   دین بهزاد است. ال هر دو درخت بسیار ظریف و ملهم از نگارگری مکتب تبریز دوم و آثار کمال 

 . اند گرفته زرین را در آغوش    ل ی قند   نور،   منشأ   ثمرات هر دو درخت به رقص آمده از تجلی نور الهی، 
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 ( ۲۵:  ۱۳۸۸)کفشدار طوسی و همکاران،    محراب درخت انار و درخت شکوفه داخل    -: ۸تصویر  
 

 قندیل در فرهنگ ایرانی 

های فارسففی،  در فرهنگ لغت   ی آویزان است. عباس شاه در میان طاق محراب قندیلی زیبا و انتزاعی از گلی  

که در آن چراغ م » شففده است:    تعریف   گونه این   قندیل   ه واژ  و آن معرب    افروزد ی چراغ، چیزی است 

آویز، مشففعل    مصباح، چراغ »   . ( قندیل   ( مدخل ۱۳۷۲)   دهخدا، )   « سوز ه ی است، چراغدان، فانوس، پ   کندیل 

شففمعدان  »   . ( قندیل   ( مدخل ۱۳۶۲)   عمید، و ماه«)   که از سففقف آویزان کنند، قندیل چراغ کنایه از خورشید 

طبق تعاریف مذکور در فرهنگ ایرانی    ( قندیل   ( مدخل ۱۳۵۶)   معین. )   مخصوصاا که از سففقف آویزند« 

 است.   شده قندیل به معنای نماد نور و روشنایی تعبیر  

ی و به شکل اندک نقوش انسانی  هندس   ی، اه ی گ   نقوش تزیینی در هنر ایرانی اسالمی شامل نقوش حیوانی، 

  نات یی تز  است.   بیشتر توجه شده و هنر اسالمی بیشتر هنری انتزاعی   ء در هنر اسالمی به نقوش اشیا  اما   است. 

 بیشتر شامل تصویر اشیا تزیینی و همچنین انواع گل و گیاهان اسلیمی و ختایی است.   ها ل ی قند روی  

یی موجود است شامل ایات قران و سالم و درود و صلوات بر پیامبر و  ها به ی کت   ها ل ی قند همچنین بر روی  

قندیل را در    ت ی اهم   فرض مثال:   دهد ی م   ی موجود اطالعات دیگری نیز در اختیار ما قرار ها به ی کت   معصومین. 

قندیلی مفرغی و سیم    بدنه بر  »   همچنین زمان ومکان وقف آن را دریافت.   و   . سازد ی م نزد صوفیان بر ما آشکار  

  در  ، شود ی م به قرن نهم که هدیه شاه ملک بانو است و در موزه آستان قدس رضوی نگهداری    متعلق   کوب، 

 (. ۱۰۰:۱۳۸۱، ان ی محمد   فر، یی از آیه نور نوشته شده است.« )شایسته ها بخش   های قلمدانی، داخل ترنج 

 قندیل در قالی ایرانی 

ففای صناعی قرار  هنره   موردتوجه   ، شود ی م   نور مبارکه  ه  سففور ۱  ۳۵قندیل یا چراغ، با تفسففیر عرفانی که از آیه  » 

دوره رد ی گ ی م  در  حکام  و  سالطین  نتیجه  در  خود،    ی هففا ،  مذهبی  اعتقادات  به  توجه  با  تاریخی،  مختلف 

 
ها کوْکبٌ دُرِّی یوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَکةٍ زَیتُونَةٍ لَا شَرْقِیةٍ  زُّجَاجَةُ کآن ال زُجَاجَةٍ فِی الْمِصْبَاحُ  مِصْبَاحٌ های ف کمِشْکاةٍ نُورِهِ مَثَلُاللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  ۱

 عَلِیمٌ  شَیءٍ بِکلِّ وَاللَّهُالْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ  اللَّهُ  وَیضْرِبُ  یشَاءُ مَنْ  لِنُورِهِ اللَّهُ یهْدِی نُورٍ عَلَی  نُورٌوَلَا غَرْبِیةٍ یکادُ زَیتُهَا یضِیءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ 
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صناعی، برای زیباتر دیده شففدن    هنرمندان .  دهند ی جهت سففاخت این وسففیله به صنعتگران م   یی ها سفارش 

. اغلب این وسففایل زیبا و  اند کرده ی ر را همراه با نقوش گیاهی تزیین م نو   ه ر سففو   ۳۵  ه ی آ   شان ی ها دسففت ساخته 

. با گذر  کردند ی م   ن ی های مسففاجد و مقابر را تأم ها و محراب در ورودی بناها، طاق سر گاه نفیس، روشففنایی  

کاشی، تذهیب، فرش و... به    های بندی را نیز در ترکیب   صر ری، این عن ا پذیری از معم ر ی زمان طراحان سففنتی با تأث 

  قندیل   مایه نقش های ایرانی با  مدارک مسففتندی از فرش   .شد توجه و اقبال مردم نیز واقع    کار بردند که مورد 

  صفویه،  عصر  های فرش  از  نه متفاوت . در دو گو رسد ی صفویه م  دوران  به  ها آن  از  برخی  قدمت  که  دارد  وجود 

ها هسففتند که کارکرد عبادی دارند و دیگری  ها سجاده آن   ترین مهم که    نمود   مشاهده   را   ایه م نقش   این   توان ی م 

 الدین اردبیلی تهیه و بافته  ست که در ابعاد بسیار بزرگی برای آرامگاه شیخ صفی ( ا )قالی اردبیل   ی قالی شیخ صف 

 صفوی بیشتر کارکرد صر  ع های  گفت قندیل در فرش   توان ی اشففاره شففده، م   ی ها شده است. با توجه به نمونه 

  نصر تر شده تا جایی که به یک ع رنگ عبادی و یا مذهبی داشففته، به تدریج با گذشت زمان این کارکرد کم 

 .  ( ۱:  ۱۳۹۱)کمندلو،   امروزی تبدیل شففده اسففت«   ی ها تزیینی در برخی از قالی 

در  قالی اردبیل مشهور به قالی شیخ صفی در اصل یک جفت قالی نفیس ایرانی با شهرت جهانی است که  

سطح قالی اردبیل از یک طرح    .بود بافته شده   آرامگاه جدش   برای   هماسب صفوی ط شاه    دوران پادشاهی 

در طول آن قرار دارد، پوشیده    چراغدان  در وسط آن که دو  شمسه  یکپارچه نسبتاا ساده با اجزا قرینه و یک 

ابعادی متفاوت داشته و به عمد    های بافته شده در این قالی . قابل ذکر است دو چراغدان یا قندیل است شده 

هفدهم و شمال غرب ایران بوده و دارای   یی مربوط به قرن یازدهم/ ها نمونه همسان نیستند. دو قالی دیگر 

موزه فرش ایارن نیز دوقالی با طرح قندیل وجود    در   سه قندیل و طراحی هندسی و سبک هریس است. 

دیگری متعلق به تبریز و قرن سیزدهم/نوزدهم است    ی متعلق به کاشان و قرن دوازدهم/هجدهم، ک ی   دارد: 

قندیل آمده در قالی مورد بحث، در پیروی از شیوه رایج در هنر ایرانی اسالمی،    . ( ۱۳۹۴، آکرمن   )پوپ، 

های شیری  دو قاب متداخل اسلیمی به رنگ   (. ۹)تصویر شماره:   تصویری است انتزاعی از قندیل یا چراغ. 

فوقانی فرمی شش ضلعی است که در ضلع    قاب   . اند داده ل را تشکیل  و زرد ذات روشنایی بخش قندی 

  شده ی به رنگهای سرخ و نارنجی به میان طاق محراب متصل  ا شعله های  ی از برگ ا مجموعه باالیی توسط  

اسلیمی سبز و سرخ تزیین شده است. قاب دوم قاب اسلیمی زرد رنگ    های با برگ   آن   ی ان ی م و فضای  

ها به قاب فوقانی  ها که با دو قالب کوچک در انتهای برگ برگ   ها و گل   از   ی ا مجموعه متشکل از    ، است 

 است.   شده های گرد و کوچک ختایی پر  با گل   آن ی ان ی م ه و فضای  شد متصل  

  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8_%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B5%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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 ( ۲۵:  ۱۳۸۸کفشدار طوسی و همکاران،  ) قندیل در میانه محراب متصل به گل شاه عباسی    -۹تصویر  

 

 تمدن ایران و آیین زرتشت   نور در 

را برای آن مشففخص  نمادی  ها  ر آن ث توجه بوده و به همین دلیل در اک   ها مورد و تمدن   ها ن یی آ   نور در بیشر 

. بنا  دانسففتند ی م   او ه  را زایید   ر ( معتقد بودند و خیر و ش ایزد زروان  ) . ایرانیان پیش از زرتشت به وجود  اند کرده 

)اهریمن(   نو ی چیز وجود ندارد اهورا مزدا و انگره م چ ، زروان خدایی است که در زمانی که هی آیین زروانی  بر 

ها بیشتر  آن ست.  و جهان تاریکی در زیر قرار داشته ا   ال روشففنایی در با   این باور جهان   در   .را به دنیا آورد 

»ارج و مقام    . دند ی پرسففت ی را م   و برخی از حیوانات   ها ها و سففتاره مظاهر طبیعت مانند خورشففید، ماه، کوه 

  نه مقدس و به همین جهت گردو   کردند ی ید بدان پایه بود کففه پیکر هرمز را به خورشففید مانند م خورش 

  همه در آیین زرتشتی، آتش در  (. » ۱۵:  ۱۳۸۴رضایی،  )   و منزلتی خاص داشففت«   ارج   ایرانیان   بین   خورشففید 

آتش خانگی مقدس بوده است. پیروان آیین زرتشتی بر این عقیده بودند    تا   گرفته   خورشید   از  آن،  های شکل 

 . ( ۴:  ۱۳۸۵)هینلز،    « اند ده ی د ی آتش، خود را در پیشگاه خدا م   نیایش   با   و   سففت ا   نماد و نشان خدا که آتش  

 نور در آیین اسالم: 

    رتند از: در قففرآن کریم و همچنین روایات اسالمی از چند چیز به عنوان نور یاد شده که عبا 

  هدایت   -۳  بقره(   ه سور   ۲۵۷ایمان )آیه    -۲  اعراف(   ه سور   از   ۱۵۷  ه آی   و   مائده   ره سففو   از   ۱۵  ه ی آ )   قرآن مجید   -۱

  -۶  ( احزاب   ه سور   ۴۶  )آیه   پیامبر   شففخص   -۵  توبه(   سوره   ۳۲  ه ی آ ) اسالم    آئین  -۴انعام(    ره سو   ۱۲۲  )آیه   الهی 

خداونففد شما را نورهایی آفرید که گففرد عرش او  » اسففت    کففه در زیارت جامعه آمده   امامان و پیشففوایان 

»علم نوری است که خداوند در قلب هر کس که    : علم و دانش؛ در حدیث آمده اسففت   -۷  « حلقه زده بودید 

نور است که  » همچنین  .  ( ۲۷۲  : ۱۳۷۱مکارم شیرازی، « ) افکند   بخواهد  القاب خداوند متعال،  از  به معنی  یکی 

بار در  بخش است و این اسم در قرآن مجید برای ذات احدیت پروردگار تنها یک کننده و روشنی روشن، روشن 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
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  نیز   )ص(  اسالم  پیامبر  کالم  در  ۱ ( ۱۰۰۸-۱۰۰۷:  ۱۳۸۲)محمدی،  کار رفته است«  نور به  ه سور  از  ۳۵شریفه  یه آ 

از آن چراغ در آن  نوری    که   وقتی   تا   کند   روشن   خدا   مساجد   از   مسجدی   را در   چراغی   کس   هر   و » که:    است   آمده 

  ۲( ۱۶۵:  ۱۳۷۸« )قائمی بافقی،  کنند عرش خداوند برای او طلب مغفرت می   مالن حا   الئکه مسجد باقی است، م 

از سوره نور، به وسیله حکیم و مفسر الهی امام   ۳۵پس از بیان تفسیر آیه  ها ی »رواج استفاده از قندیل در طراح 

ها و طرح محرابی تغییر کرده  محمد غزالی در تفسیر مشکوه النوار صورت گرفته و کم کم نقش قندیل در سجاده 

 ( ۳۶۵:  ۱۳۹۰دانشگر، ) .«  و چراغ آن شکل چلچراغ به خود گرفته است 

 ی عباس شاه ی  ها گل 

و زیباترین گل    ترین مهم   . معروف است ۴، شیخ صفی ۳گل اناری   های متفاوتی چون الله عباسی، نام   »این گل که به 

«  نمود   بیت طراحی سنتی معرفی را عروس و شاه  آن  توان ی طراحی سنتی و به ویژه فرش است که به جرات م 

به  عباس شاه ی  ها گل اساس رسم  »   . ( ۱۹۷:  ۱۳۸۲خلیقی،  )  اگر طراح صاحب    سازی نه ی قر ی  مبتنی است. حال 

  . ( ۳۰:  ۱۳۳۴عباسی را شکل بدهد خیلی بهتر است« )رفیعی،  سازی گل شاه مهارتی باشد و بتواند بدون قرینه 

  نیز  پلنگی  اناری، پنچه  گل  های نام  با  که . شود می  باز  اسالم  از  قبل  دوره  به  که  است  هایی گل  از  یکی  عباسی شاه 

  به   عباسی شاه   نقوش »   بوده است.   برخوردار   خاصی   تقدس   قدیم   ایرانیان   نزد   در   گل   این   چون است.  بوده    مشهور 

روند«  می  کار  به  فرش  های حاشیه  یا  فرش  زمینه  پر در  ۶پر،  ۵، پر  ۴ های شکل  در  مغلوب  و  غالب  صورت  دو 

  « کنند می   استفاده   ی اسلیمی بندها   گاهی   و   ی ختایی بندها   از   عباسی شاه   ی ها طرح   این   (. »در ۱۶۸:۱۳۹۲نیرومند، 

  باریک   های دسته   و   ها نقش   و   طرح   ختایی .  گیرد می   شکل   ختایی   های گردش   در   عباسی شاه گل    (. ۲۰:۱۳۸۱)ژوله، 

  ای نه ا پرو   یا   مرغی   گل   ختایی   توان نمی   را   ختایی   یک .  است   گیاهی   طبیعی   شاخه   از   نموداری   که   است،   گل   پیچ   و 

  عباسی رانمونه شاه   ختایی   یک   اصلی   های گل   و   درشت   و   ریز   های گل   تعداد   چون   خواند   عباسی شاه   گل   یا 

  معنا  ختایی  های گردش  با  عباسی شاه  ی ها طرح »  شود، نمی  تکرار  عباسی  شاه  گل  و  آرایه  فقط  اساساا. داد  تشکیل 

  و   حفظ   که .  دارند   را   بصری خود   و   تکنیکی   خاص   مبانی   و   ها قانون   ها اسلیمی   مانند   هم   ختایی   کند، می   پیدا 

  (. گل ۱۰۱:۱۳۸۷)شعبانی،   شود« می   عباسی   شاه   ی ها طرح   آثار   در   بداعت   و   لطافت،   زیبایی،   موجب   آن   رعایت 

 
آسمآن بخش  وجود)  نور  خدا ۱   میان   در  چراغ  آن  و  باشد  چراغی  روشففنی  آن  در  که  ماند  مشففکوتی  به  نورش  داسففتان.  اسففت  زمین  وها  ( 
  بدان   جهان   غرب   و   شرق   نیسففت،   غربی   و   شرقی  که  آن   با  که  زیتون   مبارک   درخت  از   روشن   و  درخشان   ایست ستاره   گویی  آن   تاللو  که   یاشه یش

  را   که  هر  خدا  و   گرفته  قرار   نففور  روی  بر  نور  آن   پرتو  که  بخشففد   روشففنی   را  جهانی خففود به  خود  برافروزد،  آنرا   آتشففی   که  آن  بی   و   فروزانست
 . (۳۵ هیآ  نور،  سوره کریم، قرآن) داناست امور  همه به  خدا  و زندی( م هوشففمند) مردم  برای خففدا را ها مثل  این  و  کند هدایت خود  نور به  خواهد

 السراج  ذلک  من  ضوء ذلک المسجد  فی دام  ما  له  یستغفرون العرش حمله   و تزل المالئکه  لم سراجا  اهلل مساجد من  مسجد  فی  اسرج  من و ۲
. اگر این توجه دنبال تقدیس گل انار در ایران زردشتی باستان هم نباشد؛ الاقل طفرح دلربفا و شودمیخوبی احساس ه تجرید یافته انار و گل آن ب  ۳

 (۳۵: ۱۳۳۶اقدسیه، )دایره مانند گل انار و خود آن و پیچ و خم خطوط منکسر تاج آن و سر بر کشیدن شعله وار آخرین آثار گلبرگها آن است. 
 ردیگیمی در فضای بیضی قرار عباسشاهو گل  گنجدیمی ارهیدادر فضای ی از هنرمندان معتقدند که گل شیخ صفی اعده ۴
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  و   کرده   جلب   خود   به   را   چین، مصری   مردمان   فکر   که   است   سال   هزاران   که   است   گلی   بافی فرش   در   عباسی شاه 

  در   است،   بوده   مردمان   این   بین   در   خورشید   نماد   و است  بوده    قبول   مورد   آسیا   در   قدیم   عهد   در   و   طراوت،   نشانه 

شده    بسته   نقش   اولیه   عباسی شاه   گل   که   خوریم می   بر   برنزی   جام   با   همدان   استان   آمده، از   دست   به   که   آثاری 

  باز   هخامنشیان   دوره   به   گل   این   که   گفت   توان می   اثر   این   از .  اند شده می   متصل   همدیگر   به   بند   یک   با   و است.  

  مشاهده  کرمان  مارلیک  مسجد  محراب  های بری گچ  در  توان می  را  عباسی   شاه  های گل  نمونه  ترین عالی . شود می 

ه است باالخص شاه عباسی  شد عباسی متوعی استفاده  ی شاه ها گل (. در این قالی گل از  ۴۳:۱۳۸۷کرد )همان، 

و به عنوان یه مهر و شاخص بر زمینه و متن مخرابی   است کامالا شاخص که رابط مابین قندیل و کتیبه اهلل اکبر  

  نقوش مورد استفاده در   توان ی م   ۱  شماره   جدول   در   کلی   شکل   به   ، شده   ذکر   مطالب   به   توجه   . با کند ی م   ی خودنمای 

 آورد.   زیر شکل    به   را   ها آن   به   ط مربو   نماد   و   الکرسی محرابی آیت   طرح 
 

 الکرسی  کار رفته در قالی محرابی آیت های به مایه نقش   -۱جدول  

 )نگارنده( 

 بندی رنگ  نوع فرم  محل قرارگیری  مایه نقش 
نماد و  
 نشانه 

 توضیحات 

 محراب 
داخل متن  

 مرکزی 
از   ملهم  انتزاعی  فرمی 
 محراب مساجد صفویه 

 الکی 
ی  ا دروازه 

 از بهشت 

  یی ها مهرابه   از   محراب   واژه 
  آیین   به   مربوط   که   از   شده   گرفته 

 است   مهرپرستی 

 پیشانی قالی  کتیبه 
بیرونی   و  باالیی  حاشیه 

 ی کف ساده. نوار   قالی. 

 کرم روشن 
گاره  خط 
 ی ا قهوه 

 توحید 
  از   ای مجموعه   لکرسی ا آیت 

 اند دانسته   جالل خداوند   صفات 

 قندیل 
میان داخلی طاق  

 محراب 
متداخل   قاب  دو 

 اسلیمی 
شیری و  

 زرد 
 نور الهی 

قندیل یا چراغ، با تفسفیر عرفانی  
آیه   از  نور   سوره   ۳۵که    مبارکه 

ی  ا ف هنره   توجه   مورد   ، شود ی م 
 رد ی گ ی صناعی قرار م 

 بندی رنگ  نوع فرم  محل قرارگیری  مایه نقش 
نماد و  
 نشانه 

 توضیحات 

 درخت 
فضای    طرفین 

 داخلی محراب 
و   شکوفه  درخت  دو 

 از مکتب تبریز   ملهم   انار 
  نارنجی، 

 سبز   ، زرد 
  و   شادابی 
 تداوم 

  ارتباط   به   که   عرفانی   مفهوم   یک 
  بر   حیات   اجزای   تمام   متقابل 
 دارد   اشاره   سیاره ما   روی 

ی  ها گل 
شاه  
 عباسی 

  پایین قندیل، 
ی میانی  فضا 

 محراب 

شکل،  بیضی    تخمک 
 یی ختا 

  نارنجی، 
 ، بنفش 

 صورتی 

  خورشید. 
 نیلوفر   گل 

نام  به  که  گل  متفاوتی  این  های 
عباسی،  الله  اناری   چون    گل 

 . معروف است   صفی شیخ 



 
 

    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      59۲
 
 

 گیری نتیجه 

  تازه   . ایرانیان است   مهرپرستی   آیین   به   مربوط   که   از   شده   گرفته   یی ها مهرابه   از   محراب   واژه   که گفته شد   طور همان 

ای زیبا مزین  کرده و مسجد را به محرابه   وارد   اسالم   آیین   به   را   خود   گذشته   ی ها نسل   هنری   میراث   شده   مسلمان 

نمازگزار    مؤمن ی از بهشت را به روی  ا دروازه های جانمازی وارد شد و  به طراحی قالی   ها محراب نمودند. این  

مرتبه به صفات جالل و جمال    ۱۶ی از صفات خداوند بوده و  ا مجموعه الکرسی  ت ی آ   گشود. طبق تفسیرهای آمده، 

پروردگار یکتاست. درخت نیز یکی از    کران ی ب شده است. این آیه بیانگر توحید و تصویرگر قدرت  خداوند ذکر  

درختان پرگل و شکوفه از مظاهر    و   مظاهر برجسته قدرت پروردگار در طبیعت است و درختان میوه مانند انار.. 

و بیانگر نور    رد ی گ ی م در فرهنگ ایرانی و آیین اسالم مفاهیمی مشترک را در بر    ل ی قند   . هستند بهشت در آیین اسالم  

.  ست ا   ی رستگار سوره نور خداوند نور بیکران حق و حقیقت و روشنگر راه    ۳۵  ه ی آ و روشنایی ست و طبق  

و    اند درآمده دست  الکرسی در خدمت طراح چیره ت آی دار مجموعه آیات و نقوش نقش بسته در قالی محرابی قندیل 

درجهت بیان توحید و یکتایی و قیمومیت و بخشش پروردگار در درگاه باغ بهشت تصویر گشته و در پرتو چراغ  

یکتاست، همانا وجود روشنایی   که   روشنگر هستی،  پروردگار  نقش    فروزان   بخش  به رنگ و طرح و  گشته و 

 . خوانند ی م را به عبادت یگانه معبود فرا    مؤمن آوای خوش اذان،    چون   ی زیبا، ا نه ا تر ملکوتی، همچون  

 

 منابع فهرست  

شهرهای اسالمی و پیرامون،    ی ها ظرایف و طرایف یا مضاف و منسوب   (. ۱۳۵۸. ) آبادی باویل، محمد   -

 . انجمن استادان زبان و ادبیات ؛  تبریز 

 . فرهنگسرا تهران:  مترجم مهین دخت صبا،  چاپ دوم،  قالی ایران،    (. ۱۳۶۸. ) ل ی سیس   ادواردز،   -

ها  رمز نقوش در سجاده (.  ۱۳۹۸نژاد رایینی، محسن، احمدی بدرالدین. ) اسکندرپورخرمی، پرویز، قاسمی   -

 . ( ۱۶)   ۵، گلجام،  می در ایران ال های محرابی دوره اس و فرش 

 . ۳۰ تا  ۳۶ ، ۳  ، نگار  و  ختایی. مجله نقش  . طرح ( ۱۳۳۶) ، هادی.  اقدسیه   -

  قاجار   دوره   از   ایران   ی ها قالی   رنگ   و   نقش   طرح،   بر   زیگلر   شرکت   حضور   ر ی تأث (.  ۱۳۹۹. ) سحر   ایلخان،   -

 . ۴۷تا    ۱۰  از   ، ( ۲)   ۱،  فصلنامفه علمفی مؤسسفه آمفوزش عالفی ففردوس   دوم   جهانی   جنگ   پایان   تا 

  اسعدی،   هومان   پالسید،   علیرضا :  رجمان ت م   دوم،   چاپ   ی در هنر ایران، ر ی س   (. ۱۳۹۵)   . پس ی ل ی ف   ، اکرمن   ، آرتور   پوپ،   -

  شادی   مرزبان،   پرویز   مقیسه،   مهدی   نفیسی،   دخت نوشین   چگینی، نوروززاده   ناصر   شیرازی، زاده اهلل آیت   باقر 

  زهرا   حصوری،   علی   ذاکری،   مصطفی   رهنما،   هوشنگ   ریاضی،   محمدرضا   راد، شاکری   محمدعلی   جوادی، شفیعی 
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  : تهران   فر، روح   زهره   شاپورشهبازی،   علیرضا   کریمی،   فاطمه   شهمیرزادی، ملک   صادق   دریابندری،   نجف   باستی، 

 علمی و فرهنگی.   انتشارات 

میرحیدر،    نامه معراج   و   احمدموسی   نامه   معراج   در   ساختاری   عناصر   تطبیقی   ی بررس   (. ۱۳۸۹)   . رضا   تهرانی،   -

 . ۳۸  تا   ۲۳  (، ۱۴)   ۵نگره،  

قند   (. ۱۳۸۱)   . ال ی ل   ، ان ی محمد   ، مهناز   فر، شایسته   - در  مذهب  نمود  و    فصلنامه   ، ایرانی   ی ها ل ی جایگاه 

 . ۱۰۷تا    ۹۶  ، ۴،  سال اول   فرهنگستان، 

 . تهران: انتشارات عابد. ( چاپ اول ) . قلم و قالی، دفتر اول  ( ۱۳۸۲) خلیقی، علی.    -

 دلشاد.   نشر تهران:    فففرش،   جامع   فرهنگ .  ( ۱۳۹۰احمد. )   دانشگر،   -

 تهران.   دانشففگاه   چاپ اول، تهران: انتشارات   دهخدا،   نامه   لغت   (. ۱۳۷۷) اکبر.    علی   دهخدا،   -

 (. طراحی فرش، چاپ اول، تهران: انتشارات بهجت. ۱۳۹۴. ) با ی ز   رادینا،   -

 . تا ی ب ، تهران: انتشارات  ۱جهففان، چاپ اول، جلد    ادیان   (. تاریخ ۱۳۸۴عبدالعظیففم. )   رضایففی،   -

 سرای عادل. (. بهشت سعادت ابدی، قم: انتشارات کتاب ۱۳۹۲. ) جابر   رضوانی،   -

 . ۲۴  تا   ۳۰  ، ۱،  . مجله نقش و نگار، سال اول ( ۱۳۳۴رفیعی، عبدالکریم. )   -

و بافت اطراف، تهران:    زد ی چخماغ    ر ی مسجد ام   ی معمار   ل ی و تحل   ی (. بررس ۱۳۹۵. ) ه ی سم   ا، ی روانشادن   -

 . ۱۵تا    ۹  ران، ی در ا   ی جامع علوم مهندس   ی الملل ن ی مسابقه کنفرانس ب   ن ی اول 

 نامه، تهران: دانشگاه الزهرا. شناختی، پایان (. نقد نگارگری هفت پیکر با رویکرد نشانه ۱۳۹۱. ) فاطمه   زهتاب،   -

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

 . تهران: انتشارات یساولی   ، فرش ایران پژوهشی در  (.  ۱۳۸۱. ) ژوله، تورج   -

 . فرهنگی ی  ها دفتر پژوهش انتشارات    : ایران، تهران   تبریز خشتی استوار در معماری (.  ۱۳۷۶. ) زاده، حسین سلطان   -

 .سپهر اندیشه  : تهران   ، های ایرانی نامه تصویری آرایه و نقشه فرش فرهنگ   (. ۱۳۸۷)   ی. صفرعل   شعبانی خطیب،   -

  ۱۸نشریه هنرهای زیبا،    (. گیاه زندگی در ایران، میان رودان و مصر باستان، ۱۳۹۲صدرالدین. ) طاهری،    -

 . ۹تا    ۶،  ( ۲) 

 ، مشهد: انتشارات دارالکتاب اسالمیه. ۲(. المیزان، جلد  ۱۳۷۱باقر. )   طباطبایی،   -

 . امیرکبیر   چاپ بیست و دوم، تهران: انتشارات   (. ۱۳۶۲. ) عمید، حسن، فرهنگ عمید   -

 (. جواهر القران، جلد اول، قم: انتشارات کتابخانه مدرسه فقاهت. ۱۳۸۶. ) محمد   غزالی،   -
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نگاه ۱۳۹۰ستاره. )   ، ی فتح   - نگاره   ی (.  نظام   ی ل ی ل   ی ها بر  تا سده دهم    ی و مجنون خمسه  پنجم  از سده 

 نامه. ان ی پا   ، ی هجر 

دانشگاه  قم: انتشارات  نامه کارشناسی ارشد،  احکام فقهی در مساجد، پایان (.  ۱۳۷۸. ) ، نسرین ی بافق ی قائم   -

 . علوم قرآنی 

  مشهد: انتشارات های حرم،  همه فرش (.  ۱۳۸۸. ) عذرا ،  محمد باقر   منا،  سلطانی،   ، یوسفی ،  کفشدار طوسی   -

 . اداره کل روابط عمومی آستان قدس رضوی 

بررسی قالی    محرابی موزه فرش آستان قدس رضوی و   ی ها نگاهی به قالی (.  ۱۳۸۸کمندلو، حسین. )   -

 . ۴۰  تا   ۱۹  (، ۱۲)   ۴، تهران: نگره،  هفت شهر عشق 

  تا   صفویه   عصر   از   ایرانی   ی ها فرش   در (  نور   تجلی )   قندیل   مایه   نقش   بررسی   (. ۱۳۹۱کمندلو، حسین. )   -

 . ۲۷  تا   ۱۶  (، ۳-۲)   ۱ معاصر، نشریه آستان هنر،   دوران 

 . فراگفت انتشارات  فرهنگ آسمانگر،    (. ۱۳۸۲) .  حمدی، حسنعلی م   -

(. دیدار از موزه ملی ملک، تهران: سایت رسمی کتابخانه و موزه  ۱۳۸۴)   . ه ی مرتضوی قصابسرایی، مرض   -

 . ۳۶تا    ۳۴ملی ملک،  

 معین، چاپ هفتم. تهران؛ موسسه انتشارات امیر کبیر.   نامه (. لغت ۱۳۵۶معین، محمد )   -

 . میه ال دارالکتب اس انتشارات    : تهران   ( ۱۸و    ۱۴و    ۲جلدهای  نمونه ) تفسیر  (.  ۱۳۶۱صر. ) مکارم شففیرازی، نا   -

 بازتاب.   انتشارات   : تهران   بافی. هنر قالی   آموزش   (. ۱۳۹۲)   . پوراندخت   نیرومند،   -

فرشید،   - فرزانه،  )   حبیب   الهی آیت ,  رضا   افهمی   نیک    بازتاب :  محرابی   قالی   شناسی نشانه   (. ۱۳۸۸اله. 

 . ۲۷تا    ۹  (، ۱۴)   ۵گلجام،    فرش،   نقش   در   مسجد   معماری 

 . مرکز مطالعات و تحقیقات تهران: انتشارات  فرهنگ ادیان جهان، ویراستار پاشایی،  (.  ۱۳۸۵. ) آر هیلنز، جان   -

 . ۶۵تا    ۵۵،  ۳و    ۲(. تجلی عرفان در عصرصفویه، نگره،  ۱۳۸۵، احمد. ) وندشعاری، علی، نادعلیان   -

 
 
 
 

 

 

  




