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چکیده

در تاریخ فرشبافی ایران نقشمایههای تزیینی را میتوان به وضوح دید .برخی موارد در راستای نوع کاربرد آن دارای مفاهیم مذهبی
و بستری برای بکارگیری برخی مفاهیم دینی ،مانند قالیهای محرابی که در راستای القای مفاهیم دینی کارکردهایی داشته است.

بخش مهم این قالیها معروف به مجموعه سالتینگ میباشد که دارای کتیبههایی با محتوای دینی و کارکرد مذهبی است .مسأله
اصلی این پژوهش چگونگی بکارگیری متن و نقشمایه این قالیها و نحوهی شناسایی و تفسیر این کتیبهها میباشد .این پژوهش به
بررسی و ویژگی کلی قالیهای محرابی میپردازد و نوع کارکرد و همچنین با مفاهیم این دسته از قالیها آشنا شده و هدف اصلی آن
آشنایی با مفاهیم و مضامین دینی است .در راستای مسأله اصلی ،سؤاالت پژوهش عبارتند از :مضامین احادیث و آیات تأکید بر چه

موضوعی دارند؟ چه آیات و احادیثی در این قالیها به کار رفته است؟ معانی و مفاهیم آیات و احادیث در چه راستایی هستند؟ نوع

تحقیق توصیفی  -تحلیلی بوده و  10نمونه از قالیهای سجادهای دوره صفوی که به صورت هدفمند انتخاب شده ،مورد بررسی و

خوانش قرار گرفتهاست .جمعآوری اطالعات از منابع کتابخانهای بوده و تحلیلها به شیوه کیفی میباشد .نتایج تحقیق نشان میدهد

که بیشتر محتوای کتیبههای این فرشها در راستای توحید ،نبوت و وحدانیت خداوند است و در متن قالیها از نقشمایههای جانوری
استفاده نشده است و اولویت بکارگیری برای نقوش گیاهان ،گلها و درختان است که بیانگر بهشت ،فردوس و باغ میباشد.
واژگان کلیدی :قالی محرابی ،صفویه ،سالتینگ ،آیات قرآن ،محتوای دینی.
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Abstract
The history of design of the Persian carpet intertwined with the application of decorative
motifs. Among different accomplished designs and formats, the Mihrabi rugs became a special
type for the use of some religious practices. Some important part of these kinds of rugs, which
belong to the Salting Collection, contain inscriptions and religious contents. By focus on Mihrabi
carpets, the aim of this research was recognizing the general characteristics as well as identifying
the texts and motifs on the inscriptions of the selected carpets. In addition, the research inquired
the themes and meanings of the hadiths and Quranic verses that were used in these kinds of
carpets. The author for conducting the descriptive-analytical study, purposefully selected 10
exemplars of Safavid Mihrabi rugs through the library sources. The results of this study showed
that most of the contents of the inscriptions on the Mihrabi rugs were specified to inducing
the principles of Islamic beliefs including monotheism and prophecy. Furthermore, although
animal motifs were not depicted in the inscriptions of the carpets, the priority was specified to
depiction of the plants, flowers, and trees, which all symbolized the Heaven.
Keywords: Mihrabi Carpet, Safavid rugs, Salting, Quranic verses, religious contents.
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مقدمه و بیان مسأله

فرشهای سالتینگ ،متعلق به قرن  16یا 17میالدی (دورهی

محرابی در قسمت نیمهباالیی فرش نوشتههایی به خط ثلث و

سالتینگ ،به موزهی ویکتوریا البرت اهدا کرد به نام او خوانده

اهلل ،وجود کتیبههای «اهلل اکبر» یا «اهلل اکبرکبیرا» که به

صفویه) میباشد .که این دسته از فرشها پس از آن که جرج
شد .از ویژگیهای این دسته از فرشها میتوان به بافت ظریف
وتارهای ابریشمی و پودی از کرک نرم و زمینه را با بافتی

یکنواخت از نخی با پوشش فلزی اشاره کرد.از نمونه فرشهای

سالتینگ که تعدادی از آنها شامل فرشهای ترنجی هست،
که با شاخ و برگ و تاک ،نخل ،پرندگان و دیگر حیوانات و

نسخ و نستعلیق است .در طاق یا محراب فرش شاهد اسماء

شکلی کار شده است که تعادل و توازن را حفظ میکند .بخش

اصلی و اساسی نقوش قالی شامل کتیبههای با عبارت قرآنی،
اسماء ،اهلل ،ذکر سجده ،ادعیه ،صلوات و شهادتین است و در

کنار این کتیبهها شاهد نقوش اسلیمی و نقوش ختایی که در

جهت آراستن فرشها طراحی شده است .فرشهای محرابی به

نقشهایی به سبک اسلیمی کارشده است .حاشیههای اصلی
عمدتاً شامل کتیبههای خوشنویسی شده میباشد .حدود 70

محرابی صف ،محرابی درختی ،محرابی تصویر دار ،محرابی

شعار مذهبی و آیاتی از قرآن میباشد .نقشهای گل با فرشها

تعریف سجاده چنین آمده است« :سجاده محرابی ،جانمازی

قالیچه از این مجموعه به شکل سجاده است که کتیبههای آن

دیگر مجموعه یکسان ولی نقشهای پرندگان و حیوانات در

ن متفاوت است و در بیشتر نمونهها از حیوانات و پرندگان
آ
استفاده نشده است (ایلند .)66 :۱۳۷۹ ،در ارتباط با محراب دو

شکلهای مختلفی میتوان دید که شامل :محرابی قندیلدار،
ستوندار و محرابی گلدانی میباشد .در فرهنگ دهخدا در
که به صورت محراب بافند» (دهخدا .)13481:1377،این

پژوهش به خوانش این آیات و احادیث و همچنین کارکرد

و قرارگیری احادیث فرشهای سجاده (جانمازی) سالتینگ

نظریه کلی مطرح است و غرض از ایجاد محراب در مساجد به

میپردازد و آنها را مورد ارزیابی قرار میدهد .مضامین احادیث

شاید محراب در سایر فرهنگها دارای مفهوم نمادین دیگری

این قالیها به کار رفته است؟ معانی و مفاهیم آیات و احادیث

طور نمادین معطوف ساختن نمازگزاران به سوی قبله بوده ،اما

نیز بوده است .با این امر معمار مسلمان چون به تصویر کردن

موجودات زنده مجاز نبود ،القای حضور پیامبر (ص) را در
مسجد به صورت نمادین با ایجاد محراب پدید آورد بدین ترتیب

محراب عنوان عالیترین نماد مذهبی را به خود گرفته است این

گونه از فرشها همانطورکه از نامشان پیداست یادآور محراب،
جایگاه نماز ،سجدهگاه و مقدسترین عمل نماز میباشد .اولین
تعریفی که از فرشهای محرابی ارائه شده است ،این است که

این فرشها جهت نماز در منزل یا برای امام جماعت مساجد
بافته شده است (اسکندر پور خرمی و دیگران.)10 :1389،

در این دسته از فرشها شاهد بازتاب نقش محراب مساجد بر

روی زمینهی فرشها میتوان بود .نماز خواندن بر فرش ،سبب
گسترش فرشهایی به نام فرش سجاده یا فرشهای محرابی
شده است .ویژگی کلی این دسته از فرشها استفاده از انواع

اسلیمی و ختایی در زمینه است و هیچ گونه حیوان و انسانی

در نقوش این فرشها دیده نمیشود .در بیشتر فرشهای

و آیات تأکید بر چه موضوعی دارند؟ چه آیات و احادیثی در
در چه راستایی هستند؟ و در ابتدا ویژگیهای هر فرش را بیان

میکنیم و در آخر جدولی برای جمعبندی آورده شده است .
مبانی نظری و پیشینهی تحقیق

در این راستا چندین مقاله به بررسی فرشهای محرابی

سالتینگ پرداخته شده و یا مقایسههایی با دیگر فرشها صورت

گرفته است که به شرح زیر میباشد :حسن کمندلو (سال )88
با عنوان «نگاهی به قالیهای محرابی موزه فرش آستان قدس
رضوی و بررسی قالی هفت شهر عشق» در این مقاله قالیها

با نقش محرابِ برگرفته از مناطق مختلف ایران تزیین شده
است و در موزه فرش آستان قدس رضوی نگه داری میگردد.

هر کدام از این مناطق به لحاظ تاریخی و هنری در تولید قالی

سابقهای درخشان داشتهاند .برخی از آنها نیز در مقاطعی
از تاریخ کانون مهم فرشبافی ایران به شمار میآمدهاند .در

تاریخ تمام فرشهایی را که در این مناطق با فرهنگ گوناگون
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تولید شده ،میتوان روح هنر اسالمی را مشاهده کرد که

قالیهای سالتینگ با دیگر قالیهای محرابی پرداختهاند در این

در بخش پایانی مقاله ،قالی هفت شهر عشق به طور کامل

خوانش آیات و احادیث پرداخته شده است.

در شکلها و صورتهای مختلف تجلی پیدا کرده است.
بررسی قرار گرفته است .و معرفی این آثار از این جهت که
تاکنون کتاب یا مقالهای دربارهی این قالیهای طرح محراب

موزههای رضوی چاپ یا منتشر نشده اهمیت دارد .مقاله دیگر
از پرویز اسکندرپور خرمی ،محسن قاسمینژاد رائینی ،سید

بدرالدین احمد (سال  )98با عنوان «رمز نقوش در سجادهها و

فرشهای محرابی دوره اسالمی در ایران» که به بررسی طرح
و نقش محراب و فرشهای محرابی در آثار نگارگری پرداخته

است و در ادامه فرشهای محرابی به  4دسته تقسیم و آن

را مورد مطالعه قرار داده است .مقالهی شبنم محمدی ،علی
وند شعاری (سال  )1392با عنوان «بررسی کارکرد نقش و
نوشتار در قالیهای جانمازی (سجادهای)» به ارائه نمونههایی
از قالیهای سجادهای صفوی و بررسی آنها پرداخته است و
با هدف تفسیر آیات و اسماء الهی به کار برده در فرشهای

سجادهای و پیوستگی انکار ناپذیر عرفان و هنر اسالمی بر روی
فرش دستباف (قالیهای سجادهای) را نشان داده است .در
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ابتدا به معرفی نمونهها و ویژگیهای فرمی و در انتهای مقاله
در یک جدول تطبیقی به آیات به کار رفته و نیز محتوای

آنها اشاره شده است .مقالهی دیگر نوشتهی انیس تنهایی،
رضوان خزاسس (سال  )1388با عنوان «انعکاس مفاهیم نماز

در قالیچههای محرابی صفویه و قاجاریه» در این مقاله سعی
شده تا مضامین مرتبط با مفاهیم و پیام نماز در قالیهای

ایرانی سدههای شانزدهم نوزدهم /دهم  -سیزدهم به ویژه
قالیهای سجادهای  -محرابی ،مورد بررسی قرار گیرد .در ابتدا

ویژگیها و مبانی نماز و ارتباط معنوی آن با انسان مطرح

میشود ،سپس با توجه به روند توسعهی قالیبافی دران صفویه
و قاجاریه ،ساختار و ویژگیهای قالیهای سجادهای  -محرابی

این دوره بررسی میشود ،سپس و مفاهیم نماز ،در نمونههای

انتخابی قالیهای ایرانی دوران صفویه و قاجاریه تبیین تحلیل

میشود .مقاالتی بودند که در راستا کار کردهاند .تمامی
مقاالت موجود به بررسی قالی های محرابی از لحاظ تاریخی

و همچنین به رمز نقوش و همچنین در مواردی به مقایسهی

مقاله به صورت اختصاصی به ویژگیهای قالی سالتینگ و به

روش انجام پژوهش:

در این پژوهش به  10نمونه از قالیهای سجادهای که به
صورت هدفمند انتخاب شده و جمعآوری اطالعات از منابع

کتابخانهای بوده است .تحلیل مطالب به شیوه تاریخی-

توصیفی(توصیفی -تحلیلی) میباشد در ابتدا به معرفی

نمونهها و خوانش آیات ،احادیث و ویژگی طرح و نقش قالیها
پرداخته و در آخر یک جدول جهت جمعآوری نمونه و مطالب

ارائه داده شده است.

فرشهای محرابی دورهی صفویه:

فرشهای محرابی ،مرتبط با محراب مساجد و محراب در

دورهی اسالمی و حتی ریشه دیرینهتر یعنی در مهرابههای
پیش از اسالم معرفی شده است که در ایران و سایر مناطق
جهان به عنوان جایگاه پرستش مهر وجود داشته است .به

لحاظ نمادین محوریترین بخش در معماری مسجد ،محراب
است .این واژه در لغت به معنای محل جنگ و جهاد است و
از دیدگاه راغب اصفهانی در المفرات ،محراب مسجد را از آن

رو محراب گویند که محل جنگ با شیطان و هوای نفس است

(اسکندرپور خرمی و دیگران .)10:1389 ،این دسته از فرشها

مربوط به دورهی صفویه است که نمونه محرابی آن با نقوش
گیاهی و ختایی کار شده است و هیچگونه حیوانی در این

نمونه نمیتوان دید و شاهد آیات و احادیثی دور تا دور محراب
یا به صورت کتیبه در حاشیه میتواند مشاهده کرد .در ادامه

به معرفی چند نمونه از قالیهای محرابی صفویه معروف به
قالیهای سالتینگ پرداخته شده است .آیات ،احادیث و ویژگی
ظاهری هر فرش مورد مطالعه قرارگرفته است.

-1قالیچهی سجادهای ابریشمی غنی شده با گالبتون

شمال غرب ایران (پایانه سده دهم هجری مجموعه

مادامای .پراوینچی 107×162.سانتی متر)

در متن این قالی از نقوش جانوری استفاده نشده است و اجزاء

در این دسته از فرشها نمایانگر باغ و بهشت میباشد .طرح

و نقش این فرش در زمینه پر شده از بند اسلیمی و گلهای

در متن قالی و بین طرح محراب و حاشیه درونی ،اسماء خداوند

مانند اللطیف العظیم ،الباسط ،الرافع ،الحی القیوم  ...و در نوار
الص َل ِة
ِيم َّ
«ر ّ ِب ْاج َعلْنِي ُمق َ
دور محراب سوره (ابراهیم 40:وَ )41

ِين
َوم ِْن ُذ ّ ِريَّتِي َرب َّ َنا َوتَق ََّب ْل ُد َعا ِء َرب َّ َنا ا ْغف ِْر ل ِي َول ِ َوال َِد َّي َولِلْ ُم ْؤ ِمن َ
اب» نوشته شده است و در کتیبه باالی متن زیر
يَ ْو َم يَقُو ُم الْحِ َس ُ
محراب عبارت اهلل اکبر نیز ذکر شده است.

ریز ختایی است .در نیمهی پایینی حاشیه ،جایی که نمازگذار

ایستاده نوشتههای قرآنی و متون مذهبی استفاده نشده است.

حاشیهی باریک بیرونیبندی از گلهای ختایی و حاشیه بزرگ

درونی بند اسلیمی که به اسلیمی گلدار معروف است میتوان
دید و حاشیه باریک درونی با بندیی ختایی پر شده است و

در نیمهی باالیی حاشیهها میتوان متون مذهبی و قرآنی را
مشاهده کرد .در حاشیه بزرگ سوره(بقره« )255 :ا ُ
هلل َل إِل َ َه إ ِ َّل
ْ
الس َما َواتِ َو َما فِي
ُه َو ال ْ َح ُّي الْق َُّيو ُم َل تَأ ُخ ُذ ُه سِ َن ٌة َو َل ن َ ْو ٌم ل َ ُه َما فِي َّ
ض َم ْن َذا ال َّذِي يَشْ َف ُع ِع ْن َد ُه إ ِ َّل بِإِ ْذن ِ ِه يَ ْعلَ ُم َما ب َ ْي َن أَيْدِي ِه ْم َو َما
ْالَ ْر ِ
َخلْ َف ُه ْم َو َل يُحِ ُ
ون ب ِشَ ْي ٍء م ِْن ِعلْ ِم ِه إ ِ َّل ب َِما شَ ا َء َوسِ َع ُك ْرسِ ُّي ُه
يط َ
الس َما َواتِ َو ْالَ ْر َ
یم» در
ض َو َل يَ ُئو ُد ُه حِ ْف ُظ ُه َما َو ُه َو ال ْ َعل ُِّي ال َعظِ ُ
َّ
این آیه 16 ،مرتبه نام و صفات خداوند مطرح شده ،به همین
سبب آیتالکرسی شعار و پیام توحید است .حاشیهی کوچک
الصلو َة ل ُِدل ُ ِ
س اِلى
وك الشَّ ْم ِ
درونی سوره (اسراء78:تا« )79اَق ِِم َّ
كان َمشْ ُهوداًَ .و م َِن
ان ال ْ َف ْج ِر َ
ان ال ْ َف ْج ِر ا َِّن ُق ْر َ
َغ َس ِق اللَّ ْي ِل َو ُق ْر َ
َك َرب ُّ َ
ك َعسى ا َ ْن يَ ْب َعث َ
اللَّ ْي ِل َف َت َه َّج ْد ب ِ ِه نافِلَ ًة ل َ َ
ك َمقاماً َم ْح ُمودا»

که بر زمان نمازهای یومیه و همچنین فضیلت به جای آوردن

قالی سوره
نماز شب اشاره دارد .در حاشیهی کوچک بیرونی 
الر ُس ُ
ون
ول ب َِما أُن ْ ِز َل إِل َ ْي ِه م ِْن َرب ِّ ِه َوال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
(بقره285:تا« )286آ َم َن َّ
ُك ٌّل آ َم َن ب َّ
ِالل ِ َو َم َلئ ِ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُسل ِ ِه َل ن ُ َف ِّرقُ ب َ ْي َن أَ َح ٍد م ِْن ُر ُسل ِ ِه
ير ال يُ َكل ِّ ُف َّ ُ
َك َرب َّ َنا َوإِل َ ْي َ
َو َقالُوا َس ِم ْع َنا َوأَ َط ْع َنا ُغ ْف َران َ
الل
ك ال ْ َمصِ ُ
ن َ ْف ًسا إ ِ َّل ُو ْس َع َها ل َ َها َما َك َس َب ْت َو َعلَ ْي َها َما ا ْك َت َس َب ْت َرب َّ َنا َل تُؤَاخِ ْذن َا
إ ِ ْن ن َسِ ي َنا أَ ْو أَ ْخ َط ْأن َا َرب َّ َنا َو َل ت َْحم ِْل َعلَ ْي َنا إ ِ ْص ًرا َك َما َح َملْ َت ُه َعلَى
ِين م ِْن َق ْبل ِ َنا َرب َّ َنا َو َل ت َُح ِّملْ َنا َما َل َطا َق َة ل َ َنا ب ِ ِه َوا ْع ُف َع َّنا َوا ْغف ِْر
الَّذ َ
ين» نقش بسته
ل َ َنا َو ْار َح ْم َنا أَن َْت َم ْو َلن َا َفان ُْص ْرن َا َعلَى ال ْ َق ْو ِم ال ْ َكافِ ِر َ
شده است ،نوشتههایی با خطوط ثلث ،کوفی و نسخ هست .در

گوشهی حاشیهی بزرگ دو قاب با عبارات «الاله االهلل ،محمد
رسولاهلل ،علی ولیاهلل» به خط کوفی معقلی نوشته شده است.

تصویر :1قالیچهی سجادهای ابریشمی غنی شده با گالبتون شمال غرب
ایران(پایانه سده دهم هجری مجموعه مادامای .پراوینچی107×162.
سانتی متر) (پوپ ،اکرمن)1165/1387،12،

 -2قالیچه محرابی تبریز سده هفدهم /یازدهم موزه
فرش ایران 1/2× 1/45سانتی متر

این فرش مانند نمونهی قبلی که طرح و نقش متن قالی با

نقوش اسلیمی و ختایی در زمینهای تیره ،نقش بسته شده

است .لچک محراب پر شده از گلهای ختایی در زمینهی
تیره همانند رنگ متن اصلی فرش که در قسمت فوقانی هیچ

گونه متون مذهبی و آیاتی استفاده نشده است اما در قسمت
باالیی شاهد متون قرآنی خواهیم بود در حاشیه بزرگ این

قالیچه که زمینهی کرم رنگ دارد ،صلوات بر چهارده معصوم
(ع) ،در حاشیه کوچک درونی آیتالکرسی«ا ُ
هلل الَ إِل َ َه إ ِ ّالَ ُه َو
ْ
الس َما َواتِ َو َما فِی
ال ْ َح ُّی الْق َُّیو ُم الَ تَأ ُخ ُذ ُه سِ َن ٌه َو الَ ن َ ْو ٌم ل َّ ُه َما فِی َّ
ض َمن َذا ال َّذِی یَشْ َف ُع ِع ْن َد ُه إ ِ ّالَ بِإِ ْذن ِ ِه یَ ْعلَ ُم َما ب َ ْی َن أَیْدِی ِه ْم
األَ ْر ِ
َو َما َخلْ َف ُه ْم َو الَ یُحِ ُ
ون ب ِشَ ْی ٍء ّ ِم ْن ِعلْ ِم ِه إ ِ ّالَ ب َِما شَ اء َوسِ َع
یط َ
الس َما َواتِ َو األَ ْر َ
ض َو الَ َو الَ یَ ُوو ُد ُه حِ ْف ُظ ُه َما َو ُه َو ال ْ َعل ُِّی
ُک ْرسِ ُّی ُه َّ
َی َف َم ْن یَ ْک ُف ْر
یم.الَ إ ِ ْک َرا َه فِی ال ّ ِد ِ
الرشْ ُد م َِن الْغ ّ ِ
ال ْ َعظِ ُ
ین َقد تَ َّب َّی َن ُّ
ِالطا ُغوتِ َو یُْمِن ب ّ
ب َّ
اس َت ْم َس َ
ک ب ِال ْ ُع ْر َو ِه ال ْ ُوثْق ََی الَ انف َِصا َم
ِالل ِ َف َق ِد ْ
ِیم ّ ُ
ل َ َها َو ّ ُ
ِین آ َم ُنوا ْ یُ ْخ ِر ُج ُهم ّ ِم َن ُّ
الظ ُل َماتِ
.الل َول ُِّی ال َّذ َ
الل َسم ٌ
ِیع َعل ٌ
ِین َک َف ُروا ْ أَ ْول َِیآ ُو ُه ُم َّ
وت یُ ْخ ِر ُجون َ ُهم ّ ِم َن ال ُّنو ِر
الطا ُغ ُ
إِلَی ال ُّن ُو ِر َوال َّذ َ
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إِلَی ُّ
الظ ُل َماتِ أُ ْولَئ َ
ون» در نوار دور
اب ال َّنا ِر ُه ْم فِی َها َخال ُِد َ
ِک أَ ْص َح ُ
الص َل ِة
«ر ِّب ْ
ِيم َّ
اج َعلْنِي ُمق َ
محراب نیز سوره (ابراهیم40:وَ )41
ِين
َوم ِْن ُذ ِّريَّتِي َرب َّ َنا َوتَ َق َّب ْل ُد َعا ِء َرب َّ َنا ا ْغف ِْر ل ِي َول ِ َوال َِد َّي َولِلْ ُم ْؤ ِمن َ
اب» نوشته شده است (تنهایی .)13:1388،ودر
يَ ْو َم يَقُو ُم الْحِ َس ُ

در ادامه کتیبههای حاشیه بزرگ پر شده از بندهای ختایی
و اسلیمی است .

زیر محراب کتیبهای با چنین کلماتی (محمد(ص) و علی(ع) و
اهلل) آورده شده است .

تصویر :3قالیچه قندیل دار اوایل سدهی یازدهم هجری موزه توپقالی،
استانبول 119×157 ،سانتی متر (پوپ)1168/1387،12،

 -4قالیچه سجادهای ،شمال غرب ایران اوایل سدهء
یازدهم هجری ،قب ً
ال متعلق به دولت ترکیه (اکنون در

تصویر :2قالیچه محرابی تبریز سده هفدهم /یازدهم موزه فرش ایران 1/45
×1/2سانتی متر ()hali.com

 -3قالیچه قندیل دار اوایل سدهی یازدهم هجری موزه

تفاوت این قالی با قالیهای دیگر استفاده از سوره (انعام83 :
و َ « )84وتِلْ َ
ِيم َعلَى َق ْو ِم ِه ن َْر َف ُع َد َر َجاتٍ
ك ُح َّج ُت َنا آت َْي َنا َها إِب ْ َراه َ

در زیر محراب ،کلمه اهلل به زیبایی جلوهگر بوده و نشان از اصل

َم ْن ن َشَ ا ُء إ ِ َّن َرب َّ َ
ُوب ُك ًّل
ِيم َو َو َه ْب َنا ل َ ُه إ ِ ْس َحاقَ َويَ ْعق َ
ك َحك ٌ
ِيم َعل ٌ
وب
ُوحا َه َديْ َنا م ِْن َق ْب ُل َوم ِْن ُذ ِّريَّ ِت ِه َدا ُوو َد َو ُسلَ ْي َم َ
َه َديْ َنا َون ً
ان َوأَي ُّ َ
ِين» است.
ون َو َك َذل َِك ن َْج ِزي ال ْ ُم ْحسِ ن َ
وسى َو َه ُار َ
وس َف َو ُم َ
َويُ ُ

رسولاهلل ،علی ولیاهلل) در گوشههای باالی حاشیه بزرگ به

اشاره دارد (تنهایی .)18:1388 ،در حاشیهی بزرگ همچون

توپقالی ،استانبول 119×157 ،سانتی متر
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موزه توپقاپی)

توحیدگرایی و آن که هستی ،پرتویی از نور پروردگار است

دارد .دو ستاره هشت پر با همان عبارات (الاله االهلل ،محمد

خط کوفی معقلی نقش بسته شده و آیتالکرسی در حاشیه

کوچک درونی و دعا و صلوات در چهارده معصوم(ع) در حاشیه

کوچک بیرونی است (تنهایی .)15:1388،در کتیبههای حاشیه
بزرگ بر روی بندهایی ختایی نوشته هایی آمده است که در

سمت راست تصویر بر روی کتیبه «ان اهلل و مالئکته یصلون

علی النبی» و در ادامه در کتیبهی باالیی «ال اهلل اال اهلل محمد
رسول اهلل علی ولی اهلل» وکتیبهی سمت چپ فرش ناخوانا
است .در متن فرش سه قندیل وجود دارد که قندیل وسط از

دیگر قندیلها بزرگتر است و متن فرش با اسلیمی و ختایی

و زمینهی لچک محراب از نقوش ختایی پر شده است و اسم
دو پیامبر اسالم محمد و علی را میتوان دید .در حاشیهی

ختایی و اسلیمی آورده شده است.

بیرونی و درونی بندهای

حاشیه کوچک بیرونی قالیچه که به توحید و دوری از شرک

نمونههای قبلی شاهد آیتالکرسی هستیم .کتیبههایی که در
گوشهی فرش آورده شده است از عبارت «الاله االهلل ،محمد

رسولاهلل ،علی ولیاهلل» ودر حاشیه کوچک درونی سوره (نور:
« )35ا ُ
اح
الس َما َواتِ َو ْالَ ْر ِ
ض َمث َُل ن ُو ِر ِه َكمِشْ َكا ٍة فِي َها م ِْص َب ٌ
ُور َّ
هلل ن ُ
اج ُة َك َأن َّ َها َك ْو َك ٌب ُد ّ ِر ٌّي يُو َق ُد م ِْن شَ َج َر ٍة
اج ٍة ال ُّز َج َ
اح فِي ُز َج َ
الْم ِْص َب ُ
ُم َب َار َك ٍة َزيْ ُتون َ ٍة َل شَ ْرق َِّي ٍة َو َل َغ ْرب َِّيةٍ» آمده است .در زیر محراب
کلمه «اهلل اکبر» را مشاهده میکنیم .در زمینه محراب فاصله
بین حاشیه کوچک درونی و محراب به نظر میرسد از القاب

خداوند استفاده کرده است .متن این فرش برخالف نمونههای
قبلی طرح و نقش این فرش ،درختان در بخش پایین متن
قالی به صورت قرینه آورده شده است و تجلیگاه باغ و بهشت

است .طرح باغی با عنوان تجلی بهشت نمودی از آرامش است

نقوش حیوانات و پرندگان استفاده نشده است .

و از

ِين يَ ْو َم
ُذ ِّريَّتِي َرب َّ َنا َوتَ َق َّب ْل ُد َعا ِء َرب َّ َنا ا ْغف ِْر ل ِي َول ِ َوال َِد َّي َولِلْ ُم ْؤ ِمن َ
اب» و در لچکی محراب شاهد نوشتههای ناخوانا
يَقُو ُم الْحِ َس ُ
که اگر بخواهیم مانند قالیهای دیگر در نظر بگیریم از القاب
خداوند استفاده شده است.

تصویر :4قالیچه سجادهای ،شمال غرب ایران اوایل سدهء یازدهم هجری ،قب ً
ال
متعلق به دولت ترکیه (اکنون در موزه توپقاپی) (پوپ)1169/1387،12،

 -5قالیچه سجادهای غنی شده با گالبتون ،شمال غرب
ایران  /اواخر سدهی دهم هجری .در تملک برادران
بکری  110×160سانتی متر

در این نمونه زمینیه زیر محراب پر شده از بند ختایی و

گلهای شاه عباسی با زمینه الکی رنگ و در حاشیهی بیرونی
الر ُس ُ
ول
کوچک با رنگ الکی سوره (بقره285:و« )286آ َم َن َّ
ون ُك ٌّل آ َم َن ب َّ
ِالل ِ َو َم َلئ ِ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه
ب َِما أُن ْ ِز َل إِل َ ْي ِه م ِْن َرب ِّ ِه َوال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
َو ُر ُسل ِ ِه َل ن ُ َف ِّرقُ ب َ ْي َن أَ َح ٍد م ِْن ُر ُسل ِ ِه َو َقالُوا َس ِم ْع َنا َوأَ َط ْع َنا ُغ ْف َران َ
َك
ير َل يُ َكل ِّ ُف َّ ُ
َرب َّ َنا َوإِل َ ْي َ
الل ن َ ْف ًسا إ ِ َّل ُو ْس َع َها ل َ َها َما َك َس َب ْت
ك ال ْ َمصِ ُ
َو َعلَ ْي َها َما ا ْك َت َس َب ْت َرب َّ َنا َل تُؤَاخِ ْذن َا إ ِ ْن ن َسِ ي َنا أَ ْو أَ ْخ َط ْأن َا َرب َّ َنا َو َل
ِين م ِْن َق ْبل ِ َنا َرب َّ َنا َو َل
ت َْحم ِْل َعلَ ْي َنا إ ِ ْص ًرا َك َما َح َملْ َت ُه َعلَى الَّذ َ
ت َُح ِّملْ َنا َما َل َطا َق َة ل َ َنا ب ِ ِه َوا ْع ُف َع َّنا َوا ْغف ِْر ل َ َنا َو ْار َح ْم َنا أَن َْت َم ْو َلن َا
ين» را نوشته است .در حاشیه بزرگ
َفان ُْص ْرن َا َعلَى ال ْ َق ْو ِم ال ْ َكافِ ِر َ

متنی آمده که به نظر میآید «اهلل اله هو القیوم  »....نوشته شده
است .در گوشههای حاشیه در سمت باال کتیبههایی همچون

نمونههای گذشته «الاله االهلل ،محمد رسولاهلل ،علی ولیاهلل»
قرار دارد و در حاشیه کوچک درونی سوره (اعراف204:تا)206
ون َوا ْذ ُك ْر
اس َت ِم ُعوا ل َ ُه َوأَن ْصِ ُتوا ل َ َعلَّ ُك ْم ت ُْر َح ُم َ
« َوإ ِ َذا ُق ِر َئ الْق ُْر ُ
آن َف ْ

ك فِي نَفْسِ َ
َرب َّ َ
ون ال ْ َج ْه ِر م َِن ال ْ َق ْو ِل ب ِالْغ ُُد ِّو
ك تَضَ ُّر ًعا َوخِ ي َف ًة َو ُد َ
ِين ِع ْن َد َرب ِّ َ
ون
َو ْال َص ِ
ك َل يَ ْس َت ْكب ُِر َ
ِين إ ِ َّن الَّذ َ
ال َو َل ت َُك ْن م َِن الْغَافِل َ
ون» را نوشته است .دور
َع ْن ع َِبا َدت ِ ِه َويُ َس ِّب ُحون َ ُه َول َ ُه يَ ْس ُج ُد َ
الص َل ِة َوم ِْن
«ر ِّب ْ
ِيم َّ
اج َعلْنِي ُمق َ
محراب سوره (ابراهیم40:وَ )41

تصویر  :5قالیچه سجادهای غنی شده با گالبتون ،شمال غرب ایران/
اواخر سدهء دهم هجری .در تملک برادران بکری  110×160سانتی متر
(پوپ)166/1387،12،

 :6قالیچه سجادهای شمال غرب ایران اوایل سجده
یازدهم هجری قب ً
ال متعلق به دولت ترکیه اکنون در

موزه توپقاپی

این فرش مانند نمونههای دیگر در زیر محراب نمایانگر باغ و
بهشت است .که به شکل قرینه شده درختان در زیر محراب

اهلل اکبر مشاهده میشود .این فرش دارای سه حاشیه که
حاشیه کوچک بیرونی سوره (انعام 83و َ « )84وتِلْ َ
ك ُح َّج ُت َنا

ِيم َعلَى َق ْو ِم ِه ن َْر َف ُع َد َر َجاتٍ َم ْن ن َشَ ا ُء إ ِ َّن َرب َّ َ
ِيم
ك َحك ٌ
آت َْي َنا َها إِب ْ َراه َ
ُوحا َه َديْ َنا م ِْن
ُوب ُك ًّل َه َديْ َنا َون ً
ِيم َو َو َه ْب َنا ل َ ُه إ ِ ْس َحاقَ َويَ ْعق َ
َعل ٌ
ون
وسى َو َه ُار َ
َق ْب ُل َوم ِْن ُذ ِّريَّ ِت ِه َدا ُوو َد َو ُسلَ ْي َم َ
ان َوأَي ُّ َ
وس َف َو ُم َ
وب َويُ ُ
ِين» آمده است .حاشیه بزرگ سوره
َو َك َذل َِك ن َْج ِزي ال ْ ُم ْحسِ ن َ
ایتالکرسی و حاشیه کوچک درونی از سوره (نور« )35:ا ُ
هلل
اح
الس َما َواتِ َو ْالَ ْر ِ
اح الْم ِْص َب ُ
ض َمث َُل ن ُو ِر ِه َكمِشْ َكا ٍة فِي َها م ِْص َب ٌ
ُور َّ
ن ُ
اج ُة َك َأن َّ َها َك ْو َك ٌب ُد ّ ِر ٌّي يُو َق ُد م ِْن شَ َج َر ٍة ُم َب َار َك ٍة
اج ٍة ال ُّز َج َ
فِي ُز َج َ
َزيْ ُتون َ ٍة َل شَ ْرق َِّي ٍة َو َل َغ ْرب َِّي ٍة يَ َكا ُد َزيْ ُت َها يُضِ ي ُء َول َ ْو ل َ ْم ت َْم َس ْس ُه
هلل ل ِ ُنو ِر ِه َم ْن يَشَ ا ُء َويَضْ ِر ُب ا ُ
ُور َعلَى ن ُو ٍر يَ ْهدِي ا ُ
هلل ْالَ ْمث َ
َال
ن ٌَار ن ٌ
اس َوا ُ
ِيم» آورده شده است .لچک محراب
ل ِل َّن ِ
هلل ب ُِك ّ ِل شَ ْي ٍء َعل ٌ
القاب خداوند آمده است و مانند نمونههای پیشین کار شده و

در ادامه سورهها در قسمت فوقانی حاشیه اسلیمی و ختایی
کارشده است.
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 :8قالیچه سجادهای غنی شده با گالبتون شمال غرب
ایران اواخر سده دهم هجری موزه متروپولیتن (قب ً
ال

مجموعه ایزاک فلچر) 167×161سانتی متر

این جانمازی از نظر شیوه کار و طرح اصیل ایرانی و

اسالمی آن از بهترین و بینظیرترین جانمازیهای عصر
صفویه است .در حاشیههای بزرگ قسمت باالیی قالیچه از

سوره بقره به نام آیتالکرسی خط زیبای ثلث نوشته شده
تصویر :6قالیچه سجادهای شمال غرب ایران اوایل سجده یازدهم هجری
قب ً
ال متعلق به دولت ترکیه اکنون در موزه توپقاپی (پوپ)1169/1387،12،

 : 7قالیچه جانمازی حومه اصفهان از مجموعه فرش ایران

این فرش از نظر طرح و نقش با دیگر فرشهای سجادهای این
دوره کمی متفاوت است .از خطوط شکسته به جای گردان
استفاده شده است  .در زیر محراب واگیرهای با بند ختایی

شکسته طراحی و همان تکرار شده است .در زیر محراب
شهادتین «ال اله اال اهلل محمد رسوا اهلل» و «علی ولی اهلل»
در قسمت چپ لچک محراب آمده است و در لچک محراب

استفاده از اسلیمیهای شکسته و نوشته «عجلو بالصاله قبل
الفوت اهلل اکبرو عجلو بالتویه قبل الموت اهلل اکبر» آمده است.
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«نوشته این جانمازی مانند جانمازی باال ،قبل از مرگ ،انسانها

را به نماز و توبه دعوت مینماید :عجله کن به نماز قبل از اینکه

وقت آن بگذرد و عجله کن به توبه قبل از اینکه مرگ فرا
رسد( ».وندشعاری .)126 :1392 ،این فرش تنها یک حاشیه
بزرگ دارد که با بند شکسته اسلیمی پر شده است و به صورت

واگیرهای سرتاسر حاشیه را پوشش میدهد .این فرش مانند
دیگر فرشها سجادهای هیچگونه حیوان در آن نیست .

است .در چهار گوشه قسمت باالیی قالیچه ،چهار مربع

که حاوی جمله« :ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل علی ولی
اهلل» است .در متن محراب قالیچه ،اسامی متعدد و مبارک

خداوند قادر متعال و در حاشیهی باریک بیرونی قالیچه ،از

سوره بقره آمده است .در حاشیه بیرونی سوره (بقره285 :و
الر ُس ُ
ون ُك ٌّل
ول ب َِما أُن ْ ِز َل إِل َ ْي ِه م ِْن َرب ِّ ِه َوال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
« )286آ َم َن َّ
آ َم َن ب َّ
ِالل ِ َو َم َلئ ِ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُسل ِ ِه َل ن ُ َف ِّرقُ ب َ ْي َن أَ َح ٍد م ِْن ُر ُسل ِ ِه
َو َقالُوا َس ِم ْع َنا َوأَ َط ْع َنا ُغ ْف َران َ
َك َرب َّ َنا َوإِل َ ْي َ
ير َل يُ َكل ِّ ُف
ك ال ْ َمصِ ُ
َّ ُ
الل ن َ ْف ًسا إ ِ َّل ُو ْس َع َها ل َ َها َما َك َس َب ْت َو َعلَ ْي َها َما ا ْك َت َس َب ْت َرب َّ َنا َل
تُؤَاخِ ْذن َا إ ِ ْن ن َسِ ي َنا أَ ْو أَ ْخ َط ْأن َا َرب َّ َنا َو َل ت َْحم ِْل َعلَ ْي َنا إ ِ ْص ًرا َك َما
ِين م ِْن َق ْبل ِ َنا َرب َّ َنا َو َل ت َُح ِّملْ َنا َما َل َطا َق َة ل َ َنا
َح َملْ َت ُه َعلَى الَّذ َ
ب ِ ِه َوا ْع ُف َع َّنا َوا ْغف ِْر ل َ َنا َو ْار َح ْم َنا أَن َْت َم ْو َلن َا َفان ُْص ْرن َا َعلَى ال ْ َق ْو ِم
ين» و در حاشیه سبز رنگ اطراف متن که اغلب رفو
ال ْ َكافِ ِر َ
شده ،با خط نسخ از سوره (اعراف203 :تاَ « )205وإ ِ َذا ل َ ْم
وحى إِل َ َّي
اج َت َب ْي َت َها ُق ْل إِن َ َّما أَتَّب ُِع َما يُ َ
ت َْأت ِ ِه ْم ب ِآيَ ٍة َقالُوا ل َ ْو َل ْ
ون
م ِْن َرب ّ ِي َه َذا ب َ َصائ ُِر م ِْن َرب ّ ِ ُك ْم َو ُه ًدى َو َر ْح َم ٌة ل ِ َق ْو ٍم يُ ْؤ ِم ُن َ
ون َوا ْذ ُك ْر
اس َت ِم ُعوا ل َ ُه َوأَن ْصِ ُتوا ل َ َعلَّ ُك ْم ت ُْر َح ُم َ
َوإ ِ َذا ُق ِر َئ الْق ُْر ُ
آن َف ْ
ك فِي نَفْسِ َ
َرب َّ َ
ون ال ْ َج ْه ِر م َِن ال ْ َق ْو ِل ب ِالْغ ُُد ّ ِو
ك تَضَ ُّر ًعا َوخِ ي َف ًة َو ُد َ
ِين» به رنگ سفید آمده است.
َو ْال َص ِ
ال َو َل تَ ُك ْن م َِن الْغَافِل َ
دور تا دور محراب قالیچه که حالت گنبد دارد ،چنین

خوانده میشود« :ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل علی ولی اهلل
و الشکور الغفور» میتوان دید .کتیبه کوچک زیر محراب
عبارت «اهلل اکبر کبیرا» است .در بخش حاشیه بزرگ کرم

رنگ ،چهار کتیبه به رنگ الکی با خط کوفی «رسول اهلل

علی ولی اهلل ّمعقلی و با عبارت ال اله اال اهلل» آورده شده

تصویر :7قالیچه جانمازی حومه اصفهان از مجموعه فرش ایران (بینام،
)50،1361

است .هر یک از این چهار کتیبه در درون یک دایره جای
گرفته است .در حاشیه بزرگ از بندهای ختایی نیز استفاده

شده است (وندشعاری .)125:1392،این نمونه تمام زمینه
الکی زیر محراب با بند ختایی و گل شاه عباسی پر شده

است و دارای اسلیمی ماری با رنگ سفید درون فرش

میتوان دید و در حاشیه بزرگ در ادامه کتیبه  4گوش

اسلیمیهای دهن اژدری و ختایی و در ادامه حاشیههای
کوچک بند ختایی آورده شده است.

تصویر :9قالیچه سجادهای قرن  16و 17میالدی سایز  102×164سانتیمتر
()islamicart.museume.org

:10فرش سجادهای درختی دوره صفویه

در زیر محراب ،زمینه فرش درختان شکوفه در قسمت

پاینی که تجلیگر باغ و بهشت میباشد و در وسط متن

گلدانی و در نیمه باالیی فرش با ختایی و اسلیمی ماری
تصویر :8قالیچه سجادهای غنی شده با گالبتون شمال غرب ایران اواخر
سده دهم هجری موزه متروپولیتن (قب ً
ال مجموعه ایزاک فلچر)167×161
سانتی متر (پوپ)1167،/12،1378،

 : 9قالیچه سجادهای قرن  16و 17میالدی سایز 102×164

سانتی متر

در زیر محراب از بندهای ختایی و اسلیمی روی زمینه
پر شده است و در زمینه لچک بر خالف نمونه قبل که از

القاب خداوند استفاده شده .در این کار بر روی زمینه زرد
با اسلیمی ماری و بندهای ختایی پر شده است و همچون

نمونههای قبل هیچ اثری از حیوانات و پرندگان در کل فرش

نمیبینیم و دارای سه حاشیه که حاشیهی باریک بیرونی با
بند ختایی بر زمینه قرمز و حاشیهی پهن با کتیبه که درون

پر شده است و در زیر طاق محراب درون کتیبه کلمهی

«اهلل اکبر» را میبینیم .لچکی محراب مانند نمونه فرش
 4و  6و  8کار شده است .این فرش دارای سه حاشیه

که در حاشیه باریک بیرونی سوره (بقره 285 :و )286
الر ُس ُ
ون ُك ٌّل آ َم َن
ول ب َِما أُن ْ ِز َل إِل َ ْي ِه م ِْن َرب ِّ ِه َوال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
«آ َم َن َّ
َ
ب َّ
ِالل ِ َو َم َلئ ِ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُسل ِ ِه َل ن ُ َف ِّرقُ ب َ ْي َن أ َح ٍد م ِْن ُر ُسل ِ ِه
َو َقالُوا َس ِم ْع َنا َوأَ َط ْع َنا ُغ ْف َران َ
َك َرب َّ َنا َوإِل َ ْي َ
ير َل يُ َكل ِّ ُف
ك ال ْ َمصِ ُ
َّ ُ
الل ن َ ْف ًسا إ ِ َّل ُو ْس َع َها ل َ َها َما َك َس َب ْت َو َعلَ ْي َها َما ا ْك َت َس َب ْت َرب َّ َنا َل
تُؤَاخِ ْذن َا إ ِ ْن ن َسِ ي َنا أَ ْو أَ ْخ َط ْأن َا َرب َّ َنا َو َل ت َْحم ِْل َعلَ ْي َنا إ ِ ْص ًرا َك َما
ِين م ِْن َق ْبل ِ َنا َرب َّ َنا َو َل ت َُح ِّملْ َنا َما َل َطا َق َة ل َ َنا
َح َملْ َت ُه َعلَى الَّذ َ
ب ِ ِه َوا ْع ُف َع َّنا َوا ْغف ِْر ل َ َنا َو ْار َح ْم َنا أَن َْت َم ْو َلن َا َفان ُْص ْرن َا َعلَى ال ْ َق ْو ِم
ين» با رنگ آبی بر زمینهی قرمز کار شده است و در
ال ْ َكافِ ِر َ

کتیبه در قسمت باالیی فرش از آیتالکرسی نوشته شده

ادامه آن نیمهی پایینی حاشیهی فرش بندختایی کار شده

پر شده است و کف زمینهی حاشیه بزرگ شاهد بندختایی
اللَ
هستیم .در حاشیه باریک درونی سوره (احزاب« )56 :إ ِ َّن َّ
ِين آ َم ُنوا َص ُّلوا َعلَ ْي ِه
ون َعلَى ال َّنب ّ ِِي يَا أَيُّ َها ال َّذ َ
َو َم َلئ ِ َك َت ُه يُ َص ُلّ َ
ِيما» بر زمینهی قرمز رنگ آورده شده است .
َو َس ّل ِ ُموا ت َْسل ً

آیتالکرسی و در گوشهی کتیبههایی همچون نمونه قبل

است .قسمت پایینی کتیبهها با اسلیمی ماری و بند ختایی

است .در حاشیهی پهن درون کتیبهها در نیمه باالیی فرش
کار شده است و در نیمهی پایین حاشیه با اسلیمی گلدار

حاشیه را پر کرده است .در حاشیهی باریک درونی بر زمینه
زرد با رنگ مشکی سوره (اعراف  204تا َ « )206وإ ِ َذا ُق ِر َئ
ون َوا ْذ ُك ْر َرب َّ َ
ك فِي
اس َت ِم ُعوا ل َ ُه َوأَن ْصِ ُتوا ل َ َع ّلَ ُك ْم ت ُْر َح ُم َ
الْق ُْر ُ
آن َف ْ
نَفْسِ َ
ال
ون ال ْ َج ْه ِر م َِن ال ْ َق ْو ِل ب ِالْغ ُُد ّ ِو َو ْال َص ِ
ك تَضَ ُّر ًعا َوخِ ي َف ًة َو ُد َ
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ِين ِع ْن َد َرب ّ ِ َ
ون
ك َل يَ ْس َت ْكب ُِر َ
ِين إ ِ َّن ال َّذ َ
َو َل تَ ُك ْن م َِن الْغَافِل َ
ون» آوردهاند و در نیمهی
َع ْن ع َِبا َدت ِ ِه َويُ َس ّ ِب ُحون َ ُه َول َ ُه يَ ْس ُج ُد َ
فوقانی حاشیه شاهد اسلیمی هستیم و دور محراب متنی

ناخوانا آمده است.

تصویر :10فرش سجادهای درختی دوره صفویه
()www.sothebys.com

جدول  :1ویژگی کلی قالیهای محرابی دوره صفویه
شماره

حاشیه بزرگ( :بقره:
)255
حاشیه درونی کوچک:
(اسراء78 :تا)81
حاشیه بیرونی کوچک:
(بقره 285 :تا )286
گوشه حاشیه بزرگ :الاله
االهلل ،محمد رسوالهلل،
علی ولیاهلل

لچک محراب :اسماء
خداوند
نوار محراب :آیه ابراهیم

زیر محراب :اهلل
اکبر

بدون استفاده از حیوانات.
زمینه الکی استفاده از بند
اسلیمی و ختایی
در امتداد حاشیه در قسمت
فوقانی قالی استفاده بند
ختایی و حاشی بزرگ
اسلیمی گلدار.

2

حاشیه بزرگ :صلوات
بر 14معصوم
حاشیه کوچک درونی:
آیتالکرسی

نوار محراب( :ابراهیم40:
و)41

استفاده
از کلمات
محمد(ص)
علی(ص) و اهلل
آمده است

زمینه کار در قسمت فوقانی
استفاده از بند اسلیمی و
ختایی و لچک محراب بند
ختایی و در امتداد حاشیه
بزرگ اسلیمی ماری و بند
ختایی آمده است.

3

گوشه حاشیه بزرگ:
الاله االهلل ،محمد رسول
ی اهلل.
اهلل ،علی ول 
حاشیه کوچک درونی:
ی حاشیه
آیتالکرس 
کوچک بیرونی :دعا
وصلوات بر 14معصوم

------------

4

حاشیه بزرگ :آیتالکرسی
حاشیه کوچک بیرونی:
(انعام83:و)84
حاشیه کوچک درونی:
(نور)35 :
گوشه حاشیه بزرگ :الاله
االهلل ،محمد رسولاهلل،
علی ولیاهلل

1
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نمونه فرش

آیات و احادیث در حاشیه

آیات و احادیث در
محرابو لچک محراب

آیات ،احادیث در
زمینه

توضیحات متن

لچک محراب :اسماء
خداوند
نوار محراب :آیه ابراهیم

زیر محراب :اهلل
اکبر

زیر محراب :اهلل
اکبر

استفاده از قندیل و بند
ختایی و اسلیمی در زمینه
و در قسمت فوقانی حاشیه
بزرگ درون کتیبهها اسلیمی
ماری و بند ختایی و در
امتداد حاشیه کوچک بند
ختایی آمده است
درخت سرو و درخت شکوفه
که به صورت قرینه کار شده
است و شاه عباسی و یک
دست گل در وسط فرش
و در قسمت باالیی زمینه
اسلیمی ماری زمینه پر شده
است و در حاشیه گلهای
بزرگ شاه عباسی و بند
ختایی قسمت حاشیه فوقانی
را پوشانده است

5

حاشیه کوچک درونی:
(اعراف204:تا)206
حاشیه کوچک بیرونی:
(بقره285:تا)286

نوار محراب:
(ابراهیم40:تا)41

زیر محراب:اهلل
اکبر

زمین با بند ختایی و اسلیمی
ماری پر شده است و حاشیه
بزرگ با بند ختایی در زمینه
سبز در قسمت فوقانی قالی
نقش بسته شده است

زیر محراب :اهلل
اکبر

زمینه با دو سرو قرینه و با
درخت شکوفه پر شده است
و در وسط آن شاه عباسی
و در قسمت باالیی زمینه
اسلیمی ماری و در حاشیه
بزرگ قسمت فوقانی بند
ختایی و اسلیمی ماری کار
شده است.

زیر محراب:
شهادتین:
ال اله اال اهلل
محمدرسوا اهلل و
علی ولی اهلل

متن زمینه به صورت
واگیرهای از بند ختایی
شکسته با گلهای بزرگ شاه
عباسی پر شده است .حاشیه
بزرگ هم با بند شکسته
ختایی و اسلیمی به صورت
واگیره در آمده است.

6

حاشیه کوچک بیرونی:
سوره (انعام  83و )84
حاشیه بزرگ :آیتالکرسی
حاشیه کوچک درونی:
سوره (نور)35

لچک محراب :اسماء
خداوند

7

----

لچک محراب در سمت
چپ لچک محراب :علی
ولی اهلل
لچک محراب :عجلو
بالصاله قبل الفوت اهلل
اکبرو عجلو بالتویه قبل
الموت اهلل اکبر

8

حاشیه بزرگ :آیتالکرسی
کتیبه حاشیه بزرگ:
رسول اهلل علی ولی اهلل
ال اله اال اهلل
گوشه حاشیه بزرگ :الاله
ل اهلل،
االهلل ،محمد رسو 
ی اهلل
علی ول 
حاشیه کوچک درونی:
سوره (اعراف  203و
)205
حاشیه کوچک بیرونی:
سوره (بقره 285و )286

9

حاشه بزرگ :آیتالکرسی
حاشیه کوچک درونی:
سوره (احزاب)56:

زمینه تیره یا بند ختایی و
اسلیمی کار شده است که
قرینه گسترش داده شده .و
در ادامه کتیبههای حاشیه
بزرگ قسمت فوقانی با بند
ختایی و اسلیمی ماری
فضاسازی کردهاند.

10

حاشیه بزرگ :آیتالکرسی
حاشیه کوچک درونی:
سوره (اعراف204و )206
حاشیه کوچک بیرونی:
سوره (بقره 285و )286

زمینه با درختان شکوفه به
صورت قرینه پر شده است
و در وسط یک گدان و شاه
عباسی قرار دارد و قسمت
باالی زمینه اسلیمی ماری
قرار دارد و در قسمت فوقانی
حاشیه بزرگ اسلیمی گلدار
کار شده است.

لچک محراب :اسماء
خداوند
دور نوار محراب :ال اله
اال اهلل محمد رسول
اهلل علی ولی اهلل و –
الشکور– الغفور

لچک محراب :اسماء
خداوند

زیر محراب :اهلل
اکبر

زیر محراب :اهلل
اکبر

متن قرمز رنگ با بند ختایی
و اسلیمی ماری که به طرف
محراب رسم شده است
میتوان دید و قسمت فوقانی
حاشیه بزرگ اسلیمی و
ختایی میشود دید.
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نتیجهگیری

توجه به مقولهی نماز به عنوان ستون دین اسالم از سدههای
اولیه اسالم تأکید شده است و شاهد انعکاس آن در هنرها به

خصوص هنر قالیبافی و تولید فرشهایی با عنوان محرابی
یا سجادهای در تمامی ادوار تاریخی بودهایم که فقط برای
نماز خواندن از این نوع قالیها استفاده شده است .در عصر

صفویه قالیهایی با عنوان محرابی سالتینگ است که این نوع
قالیها محرابی دارای ویژگیهای چون نداشتن شمایلنگاری،
حیوانات و استفاده از اسلیمی و ختاییها و داشتن آیاتی از

کتاب آسمانی قرآن میباشد .آیاتی که در این گروه از فرشها

استفاده شده است در بر گیرندهی مفاهیم حکمت و فلسفهی
نماز ،توحید ،نبوت ،وحدانیت خدا ،وعدهی بهشت است .در

منابع

حاشیهی بزرگ میتوان سورههای بقره و آیتالکرسی و صلوات
بر  14معصوم در تمامی موارد میتوان کتیبهی الاهلل االاهلل -
محمدرسولاهلل و علی و اهلل مشاهده کرد .در حاشیهی کوچک

سوره بقره ،اسراء ،انعام ،اعراف و احزاب و همچنین آیتالکرسی

را میتوان به وضوح دید .تمامی موارد در لچک محراب اسماء

خداوند علیولیاهلل و پیشخواندن نمازگذار به نماز نوشته

شدهاست و نوار دور محراب آیه ابراهیم و در نمونهای دیگر
اهللاکبر و زیر محراب همچنین اهلل اکبر و شهادتین آمده است
و نقوشی که در زیر محراب استفاده شدهاست نقوش گیاهی،
گل ،درختان ،اشاره به باغ ،بهشت ،فردوس برین دارد و در

تمامی نمونهها فضای میان محراب و حاشیه کوچک درونی
فضایی خالی وجود دارد که نوشتههایی از القاب خداوند متعال

مشاهده میشود.

 .1ایلند ،موری .لی« .)۱۳۷۹( .فرش سالتینگ» .ماه هنر ،ترجمه مژگان محمدیان نمینی ،صص.73-66

 .2بینام« .)1361( .هنر قالی بافی ایران» ،تهران :سازمان اتکا.

 .3اسکندر پورخرمی ،پرویز .قاسمی نژاد رائینی ،محسن و سیدبدرالدین احمدی« )1389( .رمز و نقوش در سجادهها و فرشهای
محرابی دوره اسالمی در ایران» ،گلجام ،شماره  ،16صص.19 -9
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 .4پوپ ،آرترآیهام و دیگران .)1387( .سیری در هنر ایران (از دوران پیش از تاریخ تا امروز) .ترجمه سیروسپرهام و دیگران ،جلد،12
تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ی محرابی صفویه و قاجاریه» ،مطالعات هنر اسالمی،
 .5تنهایی ،انیس و رضوان خزایی« .)1388( .انعکاس مفاهیم در قالیچهها 

شماره ،11صص.24-7

 .6دهخدا ،علی اکبر .)1377( .لغت نامه .جلد ،9چاپ دوم ،تهران :دانشگاه تهران.

ی محرابی» ،گلجام ،شماره  6و ،7
 .7فرشیدینگ ،فرزانه .افهمی ،رضا وحبیباهلل آیت الهی«.)1388( .نشانه شناسیهای قالیها 
صص .37-9

 .8کمندلو ،حسن« ،)1388( ،نگاهی به قالیهای محرابی موزه فرش آستان قدس رضوی و بر روی قالی هفت شهر عشق» ،فصلنامه
تحلیل پژوهشی نگره ،شماره  ،12صص39-19

 .9وندشعاری ،علی و شبنم محمدی« .)1392( .بررسی کارکرد نقش و نوشتار در قالیهای جانمازی (سجادهای) مطالعهی موردی

کتیبههای شش قالی سجادهای» ،فصلنامه علمی آموزش پژوهشی ،شماره ،1صص.128-123
منابع و پایگاههای اینترنتی:

https://hali.com/choices/tehrans-treasure/
http://islamicart.museumwnf.org/
http://www.sothebys.com/

