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چكيده:
نماز پاك ترين تسبيح آفرينش و نشانه پرستش و طاعت معبود است. حالتي از تواضع و خضوع و 
تسليم كه وجود آدمي را جز به ايستادن در برابر پروردگار خويش آرام نمي سازد. نماز ستون دين 
است و برگزاري هرچه باشكوه تر اين مراسم الهي از دغدغه هاي فرد مسلمان است. پاك و مباه بودن 
مكان نماز و دور بودن از هر گونه ظواهر دنيوي و چهره هاي انساني در سجده گاه مسلمين، زمينه اي 
مناسب براي هنرمندان و بافندگان هنر قالی ايراني محيا نموده است تا جلوه اي زيبا از ارتباط معنوي 
بنده با پروردگار خويش را در قالي هايي به نام »سجاده اي« بروز نمايند. اين دسته از قالي هاي ايراني، 
عالوه بر نقش محراب برگرفته از محراب مساجد، داراي نقوشي چون قنديل، سرو، سرستون و گل 
و بوته بوده كه در مواردي با عبارات مذهبي و آيات قرآني و خطوط كوفي، نسخ و ثلث تزيين 
شده كه هر كدام به نوعي انعكاسي از مفاهيم و تفاسير ديني و مذهبي در خصوص نماز هستند.
در اين مقاله سعي بر آن است تا با اشاره بر جايگاه و مرتبه نماز در دين اسالم، مفاهيم به كار رفته 

در قالي هاي ايراني و ارتباط آن ها  با جايگاه ارزشمند نماز مورد بررسي قرار گيرد.
 

اهداف مقاله:
1- آشنايی با مفاهيم و معانی عرفانی عبارات و نقوش قالی های سجاد ه ای صفويه و قاجاريه

2- بررسی مضامين دينی، عرفانی و فلسفی به كار رفته در قالی های سجاد ه ای صفويه و قاجاريه

سئواالت مقاله: 
1- مضامين ديني به كار رفته در طراحي نقوش قالي هاي سجاده اي دوران مورد بحث كدام است؟

2- چه ارتباطي ميان نقوش و عبارات نقش شده در قالي هاي سجاده اي با مفاهيم و معانی عرفانی و 
فلسفی نماز وجود دارد؟

3- آيا به جز طرح سجاده اي محرابي، نقوش و طرح هاي ديگري مرتبط با نماز و مضامين مذهبي 
در قالي هاي ايراني دوران صفويه و قاجاريه ديده مي شود؟

واژگان كليدي:
 مفاهيم عرفانی و فلسفی نماز، محراب، قالي هاي طرح محرابي، عبارات مذهبي، دوران صفويه و 

قاجاريه  

انعكاس مفاهيم نماز در قاليچه هاي محرابی صفویه و قاجاریه

رضوان خزايی
انيس تنهايی

پژوهشگر هنر ايرانی - اسالمی، مركز تحقيقات هنر اسالمی 
نگاره

 پژوهشگرهنر و معماری اسالمی، مركز تحقيقات هنر اسالمی
 نگاره

  اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشی "اطلس صنايع دستی ايران" است كه در مركز تحقيقات هنر اسالمی نگاره در حال انجام است.

تاريخ دريافت مقاله: 88/3/10

تاريخ پذيرش مقاله: 88/10/15
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره يازدهم/ پائيز- زمستان 1388

مقدمه:
ظهور اسالم و ورودش به مناطقي همچون ايران، تحولي شگرف در ابعاد مختلف فرهنگ مادي 
و غير مادي اين سرزمين به وجود آورد كه مبتني بر مباني نظري و اعتقادي دين جديد بود. از 
جمله مواردي كه تحت تأثير مباني فكري اسالم قرار گرفت، هنرهاي ايراني بود. قالی يكي از 
ايران  هنري  هويت  شاخص هاي  و  تاريخي  ملي،  نمادهاي  برجسته ترين  از  كه  هنرهاست  همين 
محسوب مي شود. قالی از يك سو به عنوان زيرانداز يا پوششي مطلوب در شكل هاي مختلف، براي 
پاسخگويي به بخشي از نيازهاي زيستي مورد استفاده قرار گرفته و از سوي ديگر به دليل نيازهاي 
عاطفي و رواني و زمينه هاي زيباشناختي و لطافت جويي بشر به جنبه هاي هنري آن توجه شده و 
مي شود. همچنين به دليل اين كه در عرصه هاي مختلف زندگي ظهور و بروز داشته، در خلوت 
زندگي بشر، عبادتگاه و محافل اجتماعي او نفوذ يافته و گاه در جايگاه نماد ها قرار گرفته، به بعد 

فرهنگي آن نيز توجه شده است.1
يكي از نمونه هاي چنين استفاده اي را عالمه مجلسي از امام علي)ع( نقل مي كند كه آن حضرت 
در خانه خود حجره اي معين داشتند كه در آن فقط قالی، شمشير و مصحف شريف )قرآن( وجود 
داشت و در آن حجره، نماز برپا مي داشتند2. اين قضيه ارتباط فی مابين قالی، قرآن و نماز را مطرح 
كرده و ضمن تداعي عبارت »انسان از قالی به عرش پرواز مي كند« عالوه بر توجه به كاربردي 
بودن هنر قالی به سير عرفانی مؤمن از طريق بر پا داشتن نماز نيز اشاره دارد. نمازگزاردن بر قالی، 
برگرفته از نحوه عبادت مسلمين، دامنه وسيعي را در گسترش قالی هايي به نام »قالی سجاده اي« 
هموار مي كند. در واقع اين طرح، از طرفی مفهوم محراب، جای عبادت، تقرب خدا و از جايی 
ديگر مفهوم محراب به معنای جای قرب يعني »جنگ در راه خدا« را به ذهن متبادر می كند. بنابراين 
هنر قالی بافی در فرهنگ اسالمي، هنري است واال و شايسته تكريم كه در عرصه هاي گوناگون 

زندگي انسان، كاربرد دارد و عالوه بر آن در خلوت عرفاني او نيز ايفاي نقش مي كند.3
در اين مقاله سعی شده تا مضامين مرتبط با مفاهيم و پيام نماز در قالی  های ايرانی سده هاي شانزدهم-

ابتدا  قرار گيرد. در  بررسی  قالی  های سجاده ای- محرابی، مورد  به ويژه  نوزدهم/دهم-سيزدهم 
ويژگی  ها و مبانی نماز و ارتباط معنوی آن با انسان مطرح می  شود، سپس و با توجه به روند توسعه 
قالی بافی دوران صفويه و قاجاريه، ساختار و ويژگی  های قالی  های سجاده ای- محرابی اين دوره 
بررسی می  شود، سپس مفاهيم و مضامين نماز، در نمونه هاي انتخابی قالی  های ايرانی دوران صفويه 

و قاجاريه تبيين و تحليل می  شود.

هنر  شكوفايي  و  تداوم  داليل  بررسي  چيت سازان،  حسين  امير   -1
قاليبافي ايران در دوران اسالمي، اولين همايش هنر اسالمي، به اهتمام 
محمد خزايي، تهران، موسسه مطالعات هنر اسالمي، 1381، ص 102. 

2- محمد باقر مجلسي، حليه المتقين، تهران، انتشارات جاويدان، بي تا، 
ص 262.

هنر  شكوفايي  و  تداوم  داليل  بررسي  چيت سازان،  حسين  امير   -3
قاليبافي ايران، پيشين، صص 104-105.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

9

انعكاس مفاهيم نماز در قاليچه هاي محرابی صفويه و قاجاريه انيس تنهايی/  رضوان خزايی

نماز و ارتباط معنوی آن با انسان 
از پيامبر اكرم )ص( روايت است كه: »اولين چيزی كه خداوند برامت من واجب كرد، نماز های 
پنجگانه است و اولين چيزی كه از اعمال ايشان باال برده می  شود نماز های پنجگانه است و اولين 
اين روايت ميزان  به آن مورد سئوال واقع می شوند، نماز های پنجگانه است«.4  چيزی كه نسبت 
ايدئولوژي  و  نماز عصاره جهان بيني  نشان می دهد.  به خوبی  را  انسان ها  اعمال  در  نماز،  اهميت 
مجموعه فعاليت هاي فكري و جسمي بشر را به طور نامريي منسجم و هماهنگ مي كند و زمينه، 
دلبستگي و اميدواري را در حركت به سوي آينده و چگونگي مبارزه با باليا، سختي ها، رنج  ها را به 
بشر مي آموزد و اين نشان از نوعي احتياج و دلبستگي بشر به دينداري است و فلسفه اصلي وجودي 
فقر و نداري بشر را نسبت به خدا ثابت مي كند. خداوند بر پا داشتن نماز را به عنوان ستون دين5 به 
طور تعبدي جهت تكامل عقل انسان به عنوان امری ضروري و غير قابل تفكيك از عرصه زندگي، 
الزم و واجب شمرده است. به عبارت ديگر بر پايی نماز و اظهار به دين نشان از عجز و ناتواني 
انسان و محصول فكر و دانش او، در قبال موجود مطلق عالم هستي است. نماز، جلوه اي از هماهنگي 
و انسجام فی مابين علم و دين با تبيين بنيان دانش به وسيله دين است.6 نماز پيام آور تعادل و نوع 

دوستي در روابط فردي و اجتماعي است. 
نماز اولين نشانه عملي اعتقاد عقلي و ايمان قلبي مسلمان، پاك ترين تسبيح آفرينش و نشانه پرستش 
و طاعت مؤمن است.7 آنگاه كه وجود انسان كنجكاو و متفكر، مملو از انديشه، تأمل و تحير در برابر 
شگفتي هاي هستی است، حالتي از تواضع، خضوع و تسليم وجودش را فرا مي گيرد و ديگر هيچ 
چيزي نمي تواند وجودش را جز ايستادن به نماز، قيام، ركوع و سجود آرام نمايد و همين است كه 
پاسخ عالي ترين نياز انسان، به تقرب، يكتايي و توحيد، سير در عالم ملكوت، با اقامه نماز و سخن 
گفتن با خالق به كامل ترين وجه ممكن تامين مي گردد.8 نياز به آرامش چيزي جز نياز به خداشناسي 
نيست و به غير خدا فراهم نمي شود9. بنابراين پرستش ذاتي هر انسان است و بهترين نوع پرستش و 

عبادت، نماز است و آثار و نعمات فراواني بر روح فرد و جامعه می گذارد.10

مفاهيم نماز براساس منابع مذهبی، عرفانی و ادبی
فلسفه و حكمت نماز بركسی پوشيده نيست و بر تمامی شئونات زندگی انسان تأثيری مستقيم دارد. 
مقوله نماز، حيطه وسيعی از معانی مختلف همچون ذكر ياد خدا و نيايش، طهارت و شستشوی 
گناهان، توبه و پاكسازی، رحمت حق و آمرزش الهی، ادب و صداقت، معرفت و مقام بندگی 
به عهد، پرورش فضايل اخالقی و تكامل  انصاف و وفای  از كبر و خودپسندی،  آدمی، دوری 
معنوی و...، را پوشش می دهد. اين مفاهيم به خوبی در معانی عبارات و ذكر های نماز مشهود است11 
و اصول توحيدگرايی و ذكر يادخدا، دوری از شرك و تشكر و سپاس از خدا، كبر و خودبينی و 

درخواست مغفرت و آمرزش الهی، بار ها و بار ها با تأكيد تكرار می  شود.  
مراجعه به منابعی چون آيات قرآنی، احاديث ، روايات و متون ادبی و عرفانی، در می يابيم كه  قرآن 
كريم در آيات متعدد، كيفيت و رابطه نماز را با ديگر مباحث اجتماعی، اخالقی و اقتصادی تبيين 
می كند12 و بر اين اساس اديبان مسلمان نيز همواره تالش كرده اند ترجمانی جامع از اين مفاهيم 
را در آثار خود منعكس سازند، چنان كه مفاهيم و مضامين فرهنگ دينی در جای جای آثار ادبی 
ناموران مسلمان ضبط شده است.13 از اين روی جستجويی در گستره منابع مذهبی، ادبی و عرفانی 
خواهيم داشت تا انعكاس روح بندگی انسان ها، در آثارشان و تجلی آن را بر ديگر مباحث زندگی 

مورد بررسی قرار دهيم.

منابع مذهبی
از جمله مهم ترين منابع مذهبی كه به بهترين وجه راه هدايت و رستگاری را به مردم نشان می دهد، 
از  منابعی وسيع  نيز در كنار آيات قرآنی،  ائمه )ع(  قرآن مجيد است. كتب احاديث و روايات 
مفاهيم عرفانی، اخالقی و دينی، جهت هدايت انسان ها فراهم آورده اند. در آيات متنابهی از قرآن 
بر اصل و اساس دين و مهم ترين وجه نيايش، يعنی ذكر و ياد خداوند با تاكيد بر توحيد و يگانگی 
اش اشاره شده است.14 پيشتر نيز اشاره شد كه ذكر خداوند آرامش دهنده روح آدمی است و اين 
آرامش سدی خواهد شد در برابر گناهان، چه انسان با نيايش حق روح خود را در دريای بی كران 

ُل َما افتََرَض اهللُ َعلَی اُمَّتِی،  4- قال رسول اهلل )صلی اهلل عليه وآله (: »اَوَّ
ُل َما  لََواُت الَخمُس َو اَوَّ ُل َما يُرفَُع مِن اَعَمالِِهم، الصَّ لََواُت الَخمُس َو اَوَّ الصَّ

لََواُت الَخمُس« كنزالعمال، ج7، حديث 1885. يَسأَلُوُن َعنُه، الصَّ
لَوهُ ِعَماُد ديِنُِكم« نماز پايه و  5- روايت از حضرت محمد )ص(: »الصَّ

ستون دين شما است )ميزان الحكمه، ج5، ص370(
6- مرتضي ابراهيمي، نماز، نماد رابطه علم و دين، )نماز و دانشگاه( 
تهران،  نماز،  سراسري  اجالس  يازدهمين  برگزيده  مقاالت  مجموعه 
گردآوردنده: دبيرخانه  دائمي اجالس سراسري نماز، ستاد و اقامه نماز، 

1380، ص 50 .
7- محسن غفاري، اركان اسالم، انتشارات پيام آزادي، تهران، چ اول، 

1376، ص 12.
8- غالمعلي افروز؛ نماز، كامل ترين پاسخ به عالي ترين نياز انسان، مجموعه 
مقاالت برگزيده يازدهمين اجالس سراسري نماز، پيشين، ص 101. 
9- چنان كه خداوند در كتاب آسماني اش، سوره رعد آيه 28،فرموده 
ِ تَْطَمئِنُّ الُْقلُوُب« »تن ها با ياد خدا دل ها آرامش مي يابد«. است: » أاَلَ بِِذْكِر اهللهّ

مقاالت  مجموعه  دين،  و  علم  رابطه  نماد  نماز  ساالري،  محمد   -10
برگزيده يازدهمين اجالس سراسري نماز، پيشين، ص 255. 

11- تكبير ابتدای نماز )اهلل اكبر( سوره هاي قرآنی خوانده شده )سوره 
حمد و اخالص( ذكر ركوع )سبحان ربی الَعظيِم و بَِحمِده(، ذكر سجد 
و  الحسنه  الدنيا  فی  آتِنا  )َربنا  قنوت  بَِحْمِده(،  و  االَعلی  ربی  )سبحان 
فی اآلخرت الحسنه و قنا عذاب النار(، تسبيحات اربعه )سبحان اهلل و 
الحمداهلل و ال اله اال اهلل و اهلل اكبر(، تشهد )الحمداهلل اشهد ان ال اله اال 
اهلل وحده الشريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله اللهم صل علی 
محمد و آل محمد( و سالم )السالم عليك ای ها النبی و رحمه اهلل و 
بركاته، السالم علينا و علی عباداهلل الصالحين، السالم عليكم و رحمه 

اهلل و بركاته(
َكوَة  الزَّ لَو َة َوَءاتُواْ  12- مانند آيات 43 و 45 سوره بقره: »َوأَقِيُمواْ الصَّ
ِكِعينَ « »و نماز را بپاداريد و زكات را بپردازيد و همراه با  َواْرَكُعواْ َمَع الرَّ
ََّها لََكبِيَرةٌ  لَوةِ َوإِن بِْر َوالصَّ ركوع كنندگان، ركوع نماييد« »َواْستَِعينُواْ بِالصَّ
إاِلَّ َعلَی  الَْخِشِعينَ « »و از صبر ونماز ياری جوييد و اين كار جز برای 
خاشعان، گران وسنگين است« و آيه 45 سوره عنكبوت: »اُتُْل َمآ أُْوِحَی 
الَة تَنَْهی  َعِن الَْفْحَشآِء َوالُْمنَكِر  الَة إِنَّ الصَّ إِلَيَْك مَِن الِْكتَاِب َوأَقِِم الصَّ
ُ يَْعلَُم َما تَْصنَُعوَن« »آنچه را از كتاب )آسمانی قرآن(  ِ أَْكبَُر َواهللَّ َولَِذْكُر اهللَّ
به تو وحی شده تالوت كن و نماز را به پادار، كه همانا نماز )انسان را( از 
فحشا و منكر باز می دارد و البتهّه ياد خدا بزرگ تر است و خداوند آنچه 

را انجام می دهيد می داند«
13- طيبه بيضايی، گوشه هايی از تجلی نماز در ادبيات فارسی، تهران، 

ستاد اقامه نماز، 1378، صص 11-12. 
لَوَه  َّنِی أَنَا اهللُ اَل اِلََه ااِلَّ اَنَا فَاعبُدنِی َو اَقِِم الصَّ 14- آيه 14 سوره طه » إِن
لِِذكِری«، »به راستی من ام آن خدای، كه خدايی نيست جز من، پس 

مرا بپرست و نماز را به ياد من بر پای دار«
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره يازدهم/ پائيز- زمستان 1388

رحمت الهی شستشو داده15 و راه را برای توبه و اصالح باز می نمايد و روح ايمان را در انسان تقويت 
می نمايد. ايمان انسان را از خودبينی و تكبر و حرص دور ساخته16 و موجب تقويت فضايل اخالقی 
و تكامل معنوی انسان شده و به ساير اعمال انسان چون ادب، صداقت، معرفت و وفای به عهد، 
ارزش و اعتبار و روح می دهد. 17 ترتيب اعمال نماز از نيت، قيام، ركوع و سجود و انجام آن در 

وقتی معين نيز روح انضباط را در انسان تقويت می كند. 18 

منابع ادبی- عرفانی
در منابع ادبی و عرفانی چون كتب شعرشاعرانی چون: عطار، موالنا، سعدی، حافظ، نيشابوری، 
جامی،... و كتب نثری چون مناجات نامه خواجه عبداهلل انصاری، تذكره االولياء و منطق الطير عطار، 
بسياری از مفاهيم و مضامين ارزنده دينی از جمله نياز به نيايش، ذكر ياد حق، طلب آمرزش19، 
دوری از كبر و خودبينی و خودپسندی20، پاكسازی روح و رسيدن به كمال انسانی21، به خوبی 
انعكاس يافته است. اين گونه منابع، محفلی ارزنده در شكوفايی عرصه عرفان اسالمی و پرورش 
فضايل اخالقی و تكامل معنوی بوده اند، چه بسياری از شاعران و اديبان پارسی گوی، خود از 

عرفای نامی زمانه خويش محسوب می شدند.
اهتمام اديبان مسلمان به شكافتن ابعاد نماز و حضور اين ركن،  در تمامی حوزه هاي حيات اجتماعی 
و فردی گذشتگان موجب تفكر و شگفتی است. شايد بر همين اساس است كه روايات و تمثيالت 
ادبی كهن،  از جاذبه هاي تصويری و نمايشی فوق العاده ای برای همگان برخوردار بوده و با زبانی 

خالقانه به ترويج و اشاعه ابعاد مختلف نماز پرداخته اند.
دين اسالم عالوه بر اين كه مردم را به عبادت خداي يكتا فرا مي خواند، الگوهاي خاصي را براي 
نيايش ارايه مي دهد. در كنار شماري از آيات قرآني كه خود نيايش هستند، دعاهاي ارزشمندي 
از پيشوايان دين هم به ما رسيده است كه جلوه هاي راز ، نياز ، اخالص، عشق و سوز را به نمايش 

مي گذارند. البته مهم ترين و عالي ترين نيايش اسالمي در هنگام نماز روي مي دهد.22
نزول و حركات  از مراحل عروج،  قيام، ركوع و سجده،23 دقيقاً  قبيل:  از  نماز  حركات بدن در 
صعودي روح، كه به نوعي تجلي ذات خداوندي در عالم خلقت است پيروي مي كند. مراسم نماز، 
كمك می كند تا وجه الهي تكميل شود و بدين وسيله عارف در نماز، موفق به ديدن وجه اهلل، در 
مقدسترين محراب مي شود و اين در حالی است كه نمازهاي يوميه بر روي يك قالی نماز و يا همان 

سجاده انجام مي گيرد كه نقوش آن اغلب با محراب منطبق است.24

روند قالی بافی صفویه و قاجاریه
اوج شكوفايی و عصر طاليی قالی ايران، مقارن دوره صفويه- اوايل سده شانزدهم/دهم تا نيمه 
سده هجدهم/دوازدهم است. شاهكار های بی نظير و بسياری از هنر قالی بافی دوره صفويه، اينك 

زينت بخش موزه ها، مراكز هنری جهان و مجموعه داران خصوصی است. 
از جمله داليل شكوفايی قالی ايران در دوره صفويه، می توان به حمايت بيدريغ دولت از توليد 
انواع قالی و هنرمندان دست اندر كار آن، توجه دقيق و مراقبت مستمر در زمينه توليد مواد مصرفی 
از طرح های  به كارگيری  رونق  و  استفاده  طبيعی؛  مواد  با  رنگرزی  ترويج  و  قالی بافی؛ حمايت 
منحنی؛ توجه وافر به طراحی نقشه در قالی براساس خصوصيات و ويژگی  های مهم قالی بافی در 
هر يك از مناطق توليدی و دقت در امر توليد قالی با كيفيت مطلوب و نظات مستقيم دولت در امر 
برآورده كردن سفارش قالی از كشور های خارجی اشاره كرد.25 اگرچه با بررسی قالی  های متعددی 
كه از عهد صفوی به جای مانده، به تنوع نقوش قالی آن عصر ادغان می يابيم، اما به طور عمده، 
در دوران صفوی با چهار نقش اصلی كه عبارتند از: نقش محرابی )سجاده ای(، نقش گل ، نقوش 
طبيعی، نقش لچك ترنج و نقوش حيوانی رو به رو هستيم. در دوره صفويه، نظر به اهميت طراحی 
قالی، هنرمندان طراح، بسيار مورد حمايت قرار می گرفتند و توسط آنان نقش  های تاز های ابداع 
شد كه تا پيش از آن در قالی بافی ديده نشده است.26 با سقوط دولت صفوی و هجوم افغان  ها به 
شهر های مختلف ايران، هنر های مختلف از جمله هنر قالی ، طراحی و نقاشی رو به افول گذاشت. 
در دوره كوتاه حكومت افشاريه و زنديه نيز فرصت احياء و رونق مجدد آن ها  به دست نيامد. در 
عهد فتحعلی شاه قاجار، آرامش نسبی حكم فرما شد و هنر های ايرانی دوباره جوانه زدند.27 آثار 

15- پيامبر اكرم )ص(: »نماز، درست همانند آبی جاری است، هر زمان 
انسان نماز می خواند، گناهانی كه در ميان دو نماز انجام شده، از ميان 

می رود« )وسايل الشيعه، ج3، ص7(
انسان ها از  ايمان را برای پاكسازی  16- حضرت علی )ع(: »خداوند 
شرك و نماز را برای پاكسازی از كبر واجب كرده است واجب كرده 

است« )نهج البالغه، كلمات قصار، جمله 136(
17- حضرت علی )ع(: »نماز وسيله تقرب هر پرهيزكاری به خدا است« 

)نهج البالغه، نامه ها، وصيت47(
18- برگرفته از: وسايل الشيعه، ج 3، ص 4.

19- همچنانكه سعدی بوستان خود را اين گونه آغاز كرده است:
حكيم سخن در زبان آفرين به نام خداوند جان آفرين 

كريم خطابخش پوزش پذير خداوند بخشنده دستگير 
محمدعلی  تصحيح  بوستان،  سعدی،  كليات  سعدی،  الدين  )مصلح 

فروغی، تهران، بهزاد، 1377، ص 131(.
20- سعدی در روايتی از گلستان آورده:

»ياد دارم كه در هنگام طفوليت متعبد بودم و شب خيز و مولع زهد و 
پرهيز، شبی در خدمت پدر- رحمه اهلل عليه- نشسته بودم و همه شب 
ما  ای گرد  و طايفه  بركنار گرفته  نبسته و مصحف عزيز  برهم  ديده 
خفته، پدر را گفتم از اينان يكی سربر نمی دارد دوگانه ای بگزارد، 
چنان خواب غفلت برده اند كه گويی مرده اند، گفت: جان پدر تو نيز 

اگر بخفتی به از آن كه در پوستين خلق افتی.
كه دارد پرده پندار در خويش  نبيند مدعی جز خويشتن را 

گرت چشم خدا بينی ببخشد نبينی، هيچ كس عاجزتر از خويش«
 ) مصلح الدين سعدی، كليات سعدی، گلستان، پيشين، ص 36(.

21- تعبيری از كرامت انسانی را در غزلی از حافظ اين گونه می خوانيم:
ای بيخبر بكوش كه صاحب خبر شوی

تا راهرو نباشی كی راهبر شوی
در مكتب حقايق پيش اديب عشق

هان ای پسر بكوش كه روزی پدر شوی
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا كيميای عشق بيابی و زر شوی
انتشارات  تهران،  حافظ،  ديوان  حافظ شيرازی،  محمد  )شمس الدين 

مهتاب، ص 351(.
مقاالت  مجموعه  دين،  و  علم  رابطه  نماد  نماز  ساالري،  محمد   -22

برگزيده يازدهمين اجالس سراسري نماز، پيشين، ص 261.
23- سجده، سمبل عبادت است و فرد در مرحله اوج و نهايت تذلذل 
كه قرار می  گيرد، همه منيهّت ها و منـهّ ها را شستشو می دهد و رنگ الهی 
را بر جان خويش می پاشد. در اين مرحله، زندگی معنای ديگری پيدا 
می كند و انسان گام به گام در مسير صراط بزرگ، سير پيدا می كند. 
صراط  به  هرگز  ندهد،  تن  عبادت  مركزی  هسته  اين  به  فردی  اگر 
و  تشكر  تقرب،  و  تواضع  آرمانی،  آرامش  رسيد.  نخواهد  مستقيم 
به بهشت. از جمله ره آورد های  تذكر، استكبار زدايی و راه رسيدن 
سجده می باشد )اصغر بابايی، نقش نماز )سجده(، در بازسازی معنوی 
دانشجويان، مجموعه مقاالت برگزيده اجالس سراسری نماز، پيشين، 

ص111 و 119-128( 103-129
اسالمي،  هنرهاي  در  عرفان  تجسم  و  تصوير  معمارزاده،  محمد   -24

تهران، دانشگاه الزهرا، 1386، صص 120-121.
و  رجاء  نشر  تهران،  ايران،  قالی  شناخت  مبانی  ياوری،  حسين   -25

ماهنامه قالی ايران، 1384، ص23.
26- همان، ص25.

قالی  طراحی  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  سازان،  چيت  اميرحسين   -27
كاشان، مجموعه مقاالت اولين همانديشی هنر قالی، تهران، فرهنگستان 

هنر، 1387، ص114. 
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انعكاس مفاهيم نماز در قاليچه هاي محرابی صفويه و قاجاريه انيس تنهايی/  رضوان خزايی

و مدارك به جای مانده و بررسی اسناد تاريخی مؤيد رونق قالی بافی در خراسان، در حدود نيمه حكومت قاجار و توليد قالی هايی با كيفيت و مورد 
توجه شركت های خارجی است.28 با آن كه هنر قالی بافی در دوره صفويه، با توجه پادشاهان و گردآوری و تشويق هنرمندان، پيشرفت قابل مالحظه 
ای نمود، به طوری كه در زمان شاه عباس، شگفتی اين هنر افزايش يافت و شاه عباس در اصفهان كارگاهی داير نمود وبدين ترتيب قالی های نفيسيبه 
سفارش و برای دربار بافته شد. و پيشرفت قالی بافی تا به آن جا رسيد كه اين هنر يكی از منابع اقتصادی گرديد؛ ليكن با روی كار آمدن سلسله قاجاريه، 

هنر قالی بافی نسبت به دوره صفويه، رو به تنزل و ضعف گذاشت و پس از آن نتوانست شكوه خود را باز يابد.29 
در قالی  های دوره صفويه و پس از آن، نقش  ها بيش از دوره هاي قبلی، در جايگاه مفهومی مطرح می شوند و اين نقش ها در حالت كلی، تداعی گر 

نوعی وحدت و يگانگی واز طرفی يك اصل و ريشه هستند.
 پس از دوره كوتاه افشاريه و زنديه، در دوره قاجار، هنر ها تحت سرپرستی سخاوتمندانه تری قرار گرفتند و قالی بافی مندرجاً در سراسر كشور جانی 
تازه يافت. گرچه بسياری از سنت  ها همچنان پايدار باقی ماندند، اما دستخوش تغييراتی شدند؛ بدين معنی كه اغلب طرح ها، در مقياسی كوچكتر، مطابق 
با نمونه های صفوی كاربرد يافتند. رنگ  ها نيز روشن تر شدند و اصوالً تغييراتی اصولی در تزيين و طرح قالی ايجاد شد. زندگی پر شور و تجمل دربار 

قاجاری در پرده هاو تابلوهای رنگ روغن بازتاب يافته است كه در بيشتر آن ها ، قلی هايی با نقوش متنوع رايج به تصوير در آمده اند.
 اين قالی  ها معموالً با طرح های كوچك سراسری از طومارهای ختايی يا اسليمی های گردان و نقش مايه هاي گل و گياهی درهم و همچنين بندی  های 

دسته گل و گل سرخ تزيين می يافتند. 30

بررسي مفاهيم نماز در قالی هاي محرابي ایرانی
طرح هاي محرابي، بيشتر در قاليچه ها كاربرد داشته و بافته مي شدند. يعني قاليچه هايي مخصوص نماز كه در متن آن ها نقش محراب- جاي نماز امام 
يا ديگر مؤمنان نماز گزار- پيش بيني شده است. در باال با خطي گردان يا منحني سمت جلو محراب و قبله نمايانده شده است . اصوالً و بنا بر ضرورت 
رعايت دستورات ديني، كف اين گونه قاليچه ها، ساده تر و نقش و نگار كمتري دارد. طرح هاي محرابي گاهي در قسمت باال با آيات و مضامين 
قرآني، با خطوط »كوفي«، »نسخ«، »تعليق« و گاهي نيز خط »ثلث« و نستعليق، مزين مي شدند. بديهي است كه اين گونه قاليچه ها فاقد هرگونه طرح 
حيواني و حتي پرنده به ويژه در بخش بااليي طرح است. اما در اين طرح تزييناتي همچون قنديل-كه چراغ هدايت تعبير شده، گلبرگ، سرو، ستون، 
سرستون، و طرح هاي كاشي كاري  ها به چشم مي خورند. طرح هاي محرابي داراي انواع و اقسام گوناگوني است كه شامل، محرابی، محرابی كتيبه ای، 
محرابی قنديل دار،محرابی درختی، محرابی گلدانی، محرابی سرتاسری و محرابی دورنما می  باشند،31 كه دربخش بعدی، نمونه هاي از هر گروه به طور 
كامل معرفی می  شوند. همان گونه كه اشاره شد، قالی هاي محرابي يا سجاده اي داراي انواع مختلفي هستند. بر اين اساس نمونه هاي انتخاب شده را در 
چهار گروه 1- قالی هاي محرابي كتيبه اي 2- قالی هاي محرابي قنديل دار 3- قالی هاي محرابي درختي 4- قالی هاي محرابي گلداني مورد بررسي قرار 

مي دهيم. دليل اين انتخاب، نوع نقوش متداول در قالی هاي محرابي و ارتباط مضامين آن ها  با مفاهيم نماز است.

گروه اول: قالی هاي محرابي كتيبه اي
به طرح محرابي به علت نقش كتيبه  كه در آن بافته مي شود، طرح كتيبه اي نيز گفته مي شود.32 بنابراين در اين گروه، بخش اصلي و اساسي نقوش قالی، 
عالوه بر نقش اصلي محراب كه خود ارتباطي عميق با برقراري نماز دارد؛ شامل كتيبه هايي با عبارات قرآني، اسماء اهلل، ذكر سجده، ادعيه، صلوات و 
شهادتين است. شكل محراب با فرورفتگي طاقچه وارش كه در مناطق مختلف به صورت هاي مختلف تزيين مي شود ، تأثير معنوي زيادي بر نمازگزار 
دارد. در باالي محراب و آويخته به مركز سقف آن، چراغي در حالت تعادل آويزان مي كردند كه نشانه معرفت و يادآور آيه نور قرآن كريم است. 
»اهلل نور السموات و االرض«. طرح اصلي محراب كه از سده نهم/سوم به بعد رايج گرديد، توجه روز افزون هنرمندان را به خود جلب كرد، هنرمندان 

عاشق با الهام از معرفت اسالمي چنان به تزيين محراب همت گماشتند كه اين انگيزه خود منشأ گسترش و تكامل هنرهاي ديگر گرديد.33
مجموعاً 8 نمونه در اين گروه انتخاب شده اند، كه 7 نمونه آن متعلق به دوران صفوی و يك نمونه متعلق به قاجار است.3 نمونه اول قالی هاي اين گروه، 
هم از نظر شكل ظاهري محراب و نقوش اسليمي و گل بوته اي و هم از نظر عبارات كتيبه اي و محل قرارگيري آن ها  مشابه يكديگرند. در حاشيه 
بزرگ آن ها  آيه 255 سوره بقره )آيت الكرسي( كه در روايات شيعه و سني اين آيه به منزله قله قرآن است و بزرگ ترين مقام را در ميان آيات داشته 
و نسبت به تالوت آن بسيار سفارش شده است. در اين آيه، 16 مرتبه نام و صفات خداوند مطرح شده، به همين سبب آيت الكرسي را شعار و پيام 

توحيد داشته اند.34 اين آيه اشاره به اساس و پايه نماز يعنی ياد خدا و اصل توحيد و يگانگی خداوند دارد. 
28- حسين ياوری، مبانی شناخت قالی ايران، پيشين، صص 25-26.

29- پوراندخت نيرومند، آموزش هنر قالی بافی، تهران، بازتاب، 1378، صص 13-14.
30-  ر. دبليو فريه، هنر های ايران، ترجمه پرويز مرزبان، تهران، نشر فرزان روز، 1374، ص136.

31- حسين ياوري، مباني شناخت قالي ايران، تهران، نشر رجاء و ماهنامه قالي ايران، 1384، ص 80.
32- حسن آذرپاد، فضل اهلل حشمتی، قالينامه ايران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1383،ص 119.

33- محمد معمارزاده، تصوير و تجسم عرفان در هنرهاي اسالمي، پيشين، ص 217.
َِّذي يَْشَفُع ِعنَْدهُ إاِلَّ بِإِْذنِِه يَْعلَُم َما بَيَْن أَيِْديِهْم َوَما َخلَْفُهْم َوالَ يُِحيُطوَن ب َِشْيٍء مِّْن ِعلِْمِه إاِلَّ بَِما َشاء َوِسَع  َماَواِت َوَما فِي األَْرِض َمن َذا ال َُّه َما فِي السَّ ُ الَ إِلَـَه إاِلَّ ُهَو الَْحيُّ الَْقيُّوُم الَ تَأُْخُذهُ ِسنٌَة َوالَ نَْوٌم ل 34- آيه 255 سوره بقره، »اهللهّ
، كه جز او معبودی نيست، زنده و برپادارنده است. نه خوابی سبك او را فرا گيرد و نه خوابی سنگين. آنچه در آسمان  ها و آنچه در زمين است، از آِن  َماَواِت َواألَْرَض َوالَ يَُؤوُدهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو الَْعلِيُّ الَْعِظيُم«؛ » اهللهّ ُكْرِسيُُّه السَّ
اوست. كيست آنكه جز به اذن او در پيشگاهش شفاعت كند. گذشته و آينده آنان را می داند و به چيزی از علم او احاطه پيدا نمی كنند مگر به مقداری كه او بخواهد. كرسی )علم و قدرت( او آسمان هاو زمين را در برگرفته 
و نگهداری آن دو بر او سنگين نيست و او واال و بزرگ است.«از حضرت علی )ع( نقل شده كه :» بعد از شنيدن فضيلت اين آيه شبی بر من نگذشت، مگر آنكه آيت الكرسی را خوانده باشم. )تفسير نور ،َ 10:30، 88/4/30 ، 

.)http://www.qaraati.net/tafsir
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره يازدهم/ پائيز- زمستان 1388

در حاشيه دروني كوچك محراب، آيات 78 تا 81 سوره اسراء35 كه بر فضيلت و زمان نمازهاي يوميه )نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشاء(، فضيلت 
به جاي آوردن نماز شب و مسئله صدق در كار ها و حق بودن خداوند و اجابت دعا بعد از نماز،  اشاره دارد. تاثير دعای بعد از نماز را در حديثی نبوی 

می توان مشاهده نمود36 و حافظ شيرازی نيز با الهام از اين آيات و روايت در غزلی دل را به طلب كردن نياز به درگاه حق رهنمون كنند. 37
در حاشيه بيروني كوچك قالی ها، آيات 285 و 286 سوره بقره، نقش بسته، كه اصول دين ،توحيد، نبوت و معاد را بيان می كند. اين آيات در ميان 
مردم دارای ارزش واعتباری خاص هستند تالوت آن را همانند گنجی معنوی می دانند. اين آيات معموالبعد از نماز عشاء ً قرائت شده و ثواب نماز 
شب را دارند.38 از نكات مهم در اين گروه قالی  ها، اين است كه عبارات قرآني و ادعيه همگي، در  نيمه بااليي قالی و باالي طرح محراب كه محل 
قرار گيری نماز گزار نيست، با خطوط كوفي، نسخ و ثلث، نقش بسته اند. تمامی آيات برحكمت و فلسفه نماز ،شامل اصل توحيدگرايی، تكامل معنوی 
انسان، روح انضباط ،  دوری از گناه ، كبر و خودبينی اشاره دارد.نمونه شماره 1، قاليچه اي محرابي زربفت متعلق به سده شانزدهم/دهم است كه اكنون 
در مجموعه خانم پاراوينچي نگه داري مي شود. اين قاليچه در ابعاد 162×107 سانتي متر و در شمال غرب ايران بافته شده است.39 نقش اصلي اين 
قالی، پيچش هاي اسليمي40 است كه در ميان آن نقوش گل و بوته نيز به كار رفته است. در ابتدا و انتهاي آيه در حاشيه بزرگ دو ستاره هشت پر و در 
گوشه هاي حاشيه بزرگ دو قاب با عبارات »ال اله اال اهلل، محمد رسول اهلل، علي ولي اهلل« به خط كوفي معقلي نقش بسته است. در متن قالی و در بخش 
بين طرح محراب و حاشيه دروني، اسماء خداوند مانند اللطيف، العظيم، الباسط، الرافع، الحي القيوم و...« و در نوار دور محراب آيات 40 و 41 سوره 
ابراهيم نگارش يافته است.41 دليل ذكر اين آيه آن است كه نماز محور دعاهاي حضرت ابراهيم بوده و با آن كه رسالت انبياء اقامه دين است، اما اقامه 
نماز، نشانه چهره و سيماي تمام نماي دين می باشد، از سويی در ميان عبادات، نماز جايگاه خاص و ويژه ای داشته و همه انبياء مامور به توصيه و سفارش 
به نماز در بين قوم خود بوده اند و اين مطلب از آيات و روايات متعدد به فراوانی مشاهده می شود. 42 در كتيبه  باالي متن و زير محراب و در محلي كه 

پيشاني نمازگزار قرار مي گيرد، عبارت »اهلل اكبر« نيز ذكر شده است. 
دومين نمونه، )تصوير 2( قاليچه اي محرابي زربفت متعلق به موزه متروپوليتن بوده و در تاريخ 1016/1670 با زمينه اي الكي رنگ بافته شده است. 
كتيبه هاي اين قالی همچون نمونه قبلي است، با اين تفاوت كه در انتهاي آيات نقش بسته در حاشيه بزرگ به جاي ستاره هشت پر از همان قاب با 
عبارات كوفي معقلي استفاده شده است. همچنين در حاشيه دروني كوچك آيات 203 تا 205 سوره اعراف به خط نسخ بافته شده كه اشاره به آداب 
تالوت قرآن در همه زمان  ها، به ويژه در هنگام نماز جماعت و آداب ذكر و دعا كه بايد با تضرع و خشوع و اميد همراه باشد، دارد.43 در نوار دور 
محراب آيه 22 سوره حشر44  نيز، اشاره به يكتايي و يگانگي خداوند و اصل توحيدگرايی دارد و موالنا در مثنوی معنوی خود به خوبی بر اين اصل 

اشاره داشته است.45
َُّك َمَقاًما مَّْحُموًدا، َوقُل رَّبِّ أَْدِخلْنِي مُْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجنِي مُْخَرَج ِصْدٍق  ََّك َعَسی أَن يَبَْعثََك َرب ْد بِِه نَافِلًَة ل ْمِس إِلَی َغَسِق اللَّيِْل َوقُْرآَن الَْفْجِر إِنَّ قُْرآَن الَْفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا، َومَِن اللَّيِْل فَتََهجَّ اَلَة لُِدلُوِك الشَّ 35- آيات 78 تا 81 سوره اسراء » أَقِِم الصَّ
َِّصيًرا، َوقُْل َجاء الَْحقُّ َوَزَهَق الْبَاِطُل إِنَّ الْبَاِطَل َكاَن َزُهوقًا« ، »نماز را به هنگام بازگشت خورشيد )به سمت مغرب ( تا تاريكي شب ، بپادار، و همچنين قرآن سپيده دمان را. همانا )قرائت ( قرآن )به هنگام ( فجر )در نماز  َُّدنَك ُسلَْطانًا ن َواْجَعل لِّي مِن ل
د و عبادت كن ، و اين وظيفه اي افزون براي توست ، باشد كه پروردگارت تو را به مقامي محمود وپسنديده برانگيزد، و بگو: پروردگارا! مرا با ورودي نيكو و صادقانه  صبح ( مورد مشاهده )قاليتگان ( است، و پاسي از شب را بيدار باش وتهجهّ
.)http://www.qaraati.net/tafsir ، 88/4/30 ،10:30 َ، وارد )كارها( كن و با خروجي نيكو بيرون آر و براي من از پيش خودت سلطه و برهاني نيرومند قرار ده، و بگو: حق هّ آمد و باطل نابود شد، همانا باطل ، نابود شدني است«.)تفسير نور

لوهِ الَفجِر اَبلَُغ فی َطلَِب الِرهّزِق« »دعای پس از نماز صبح برای زندگی و جلب رزق مؤثر تر است« )بحار االنوار ج 85، ص 326( 36-در روايتی از رسول اكرم )ص( آمده: » التَّعِقيُب بَعَد الصَّ
37-دال بسوز كه سوز تو كار ها بكند    نياز نيمه شبی دفع صد بال بكند            

 زملكتاملكوتشح جاببردارند           هرآنكه خدمت جام جهان نمابكند                                                                     
 ربخت خفته ملولم بود كه بيداری  به وقت فاتحه صبح يك دعا بكند 
) شمس الدين محمد حافظ شيرازی، ديوان حافظ، پيشين، ص 134(.

ُ نَْفًسا إاِلَّ ُوْسَعَها لََها َما  َّنَا َوإِلَيَْك الَْمِصيُر، الَ يَُكلُِّف اهللهّ ُسلِِه َوقَالُواْ َسِمْعنَا َوأََطْعنَا ُغْفَرانََك َرب ُق بَيَْن أََحٍد مِّن رُّ ِِّه َوالُْمْؤمِنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِاهللِ َوَمآلئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسلِِه الَ نَُفرِّ ب ُسوُل بَِما أُنِزَل إِلَيِْه مِن رَّ 38- آيات 285 و286 سوره بقره، » آَمَن الرَّ
لْنَا َما الَ َطاقََة لَنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعلَی الَْقْوِم الَْكافِِريَن« ، » پيامبر به  َّنَا َوالَ تَُحمِّ َِّذيَن مِن قَبْلِنَا َرب َّنَا َوالَ تَْحِمْل َعلَيْنَا إِْصًرا َكَما َحَملْتَُه َعلَی ال َِّسينَا أَْو أَْخَطأْنَا َرب َّنَا الَ تَُؤاِخْذنَا إِن ن َكَسبَْت َوَعلَيَْها َما اْكتََسبَْت َرب
آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده ايمان دارد و همه مؤمنان )نيز( به خدا و قاليتگان و كتاب ها ی )آسمانی( و فرستادگانش ايمان دارند )و می گويند:( ما ميان هيچ يك از پيامبران او فرق نمی گذاريم )و به همگی ايمان 
داريم( و گفتند: ما )ندای حقهّ را( شنيديم و اطاعت كرديم، پروردگارا! آمرزش تو را )خواهانيم( و بازگشت )ما( به سوی توست، خداوند هيچ كس را جز به اندازه توانايی اش تكليف نمی كند، هركس آنچه از كار های نيك 
انجام دهد به سود خود انجام داده و آنچه از كار ها )ی بد( كسب كرده به ضرر خود كسب كرده است. )مؤمنان می گويند:( پروردگارا! اگر )در انجام تكاليف چيزی را( فراموش يا خطا نموديم،ما را مؤاخذه مكن. پرودگارا! 
تكليف سنگين بر ما قرار مده، آن چنان كه )به خاطر گناه و طغيان( بر كسانی كه پيش از ما بودند قرار دادی. پروردگارا! آنچه را )ازمجازات( كه طاقت تحمل آن رانداريم، بر ما مقرهّر نكن و از ما درگذر و ما را بيامرز و در 

.) http://www.qaraati.net/tafsir،88/4/10:30،َ30 ،رحمت خود قرارده، تو مو لی و سرپرست مايی، پس ما را بر گروه كافران پيروز گردان«.)تفسير نور
39- شيرين صوراسرافيل، قالی ايران، تهران، يساولي، 1366، ص 19.

40- دو نوع خاص طرح اسليمی، وجود دارد :اولی از به هم بافته شدن و درهم پيچيدن تعداد كثيری ستاره هندسی تشكيل شده است كه شعاعهايشان به هم می پيوندد و نقش بغرنج و بی انتهايی را پديد می آورد. اين طرح، 
نماد شگفت انگيزی از مراتب  از تفكر و مراقبه است كه طی آن، آدمی، وحدت در كثرت و كثرت در وحدت را در می يابد. نوع ديگر كه عموماً عنوان طرح اسليمی به آن اطالق می  شود، از آرايه هاي گياهی تشكيل شده 
و صرفاً از قواعد توازن )ريتم( تبعيت می كند. طرح اسليمی منطقی و موزون، رياضی گونه و آهنگين است و اين ويژگی ها در برابر روح اسالم كه طالب موازنه ميان عقل و عشق است، بسيار حائز اهميت می باشد. )سيد سعيد 

احمدی زاويه، بررسی و تحليل روابط ساختاری و محتوايی قالی و شهر، پايان نامه كارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، 1374، صص 259-260(.
َّنَا اْغِفْر لِي َولَِوالَِديَّ َولِلُْمْؤمِنِيَن يَْوَم يَُقوُم الِْحَساُب« ، » پروردگارا! مرا برپا دارنده نماز قرار ده و از نسل و ذريهّه ام نيز. پروردگارا! دعاي  َّنَا َوتََقبَّْل ُدَعاء، َرب يَّتِي َرب اَلةِ َومِن ُذرِّ 41- آيات 40و 41 سوره ابراهيم ، » َربِّ اْجَعلْنِي مُِقيَم الصَّ

.)http://www.qaraati.net/tafsir ، 88/4/30 ،10:30 َ، مرا )نماز و عبادتم را( بپذير،پروردگارا مرا وپدر ومادرم را ومؤمنان را، روزي كه حساب بر پا مي شود ببخشاي« . )تفسير نور
- فَِهی مِنَهاُج االَنبِيَاِء« »نماز از سنت های دين می باشد و مايه خشنودی پروردگار و راه و روش پيامبران است« )بحاراالنوار، ج 82، ص 231( َوَجلَّ - َعزَّ يِن، َو فِيَها َمرَضاهُ الرَّبهّ اَلهُ مِن َشَرايِِع الِدهّ 42- رسول اكرم )ص( می فرمايد: » الصَّ

ِهَّقْوٍم يُْؤمِنُوَن، َوإَِذا قُِرَئ الُْقْرَءاُن فَاْستَِمُعواْ لَُه َوأَنِْصتُواْ لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن، َواْذُكر  ِهُّكْم َوُهَدًی َوَرْحَمٌة ل ب ِهّی َهَذا بََصائُِر مِن رَّ ب ََّمآ أَتَّبُِع َما يُوَحی  إِلَیَّ مِن رَّ 43- آيات 203 تا 205 سوره اعراف » َوإَِذا لَْم تَأْتِِهم بَِايٍَة قَالُواْ لَْواَل اْجتَبَيْتََها قُْل إِن
عاً َوِخيَفًة َوُدوَن الَْجْهِر مَِن الَْقْوِل بِالُْغُدِوهّ َواأْلََصاِل َواَل تَُكن مِهَّن الَْغِفلِيَن«، »و هرگاه آيه ای برای آنان نياوری )و چند روزی تالوت وحی قطع شود(، می گويند: چرا آيه ای برنگزيدی؟ بگو: من فقط چيزی  ََّك فِی نَْفِسَك تََضرُّ ب رَّ
را پيروی می كنم كه از سوی پروردگارم بر من وحی می شود. اين )قرآن( بصيرت هايی از سوی پروردگارتان است و برای كسانی كه ايمان آورند، مايه ی هدايت و رحمت است، و هرگاه قرآن خوانده شود، به آن گوش 
http:// ، 88/4/30 ،10:30 َ، دهيد و ساكت شويد )تا بشنويد(، باشد كه مورد رحمت قرار گيريد، و پروردگارت را از روی خوف وتضرهّع، آهسته و آرام در دل خود و در هر صبح و شام ياد كن و از غافالن مباش«. )تفسير نور

.)www.qaraati.net/tafsir
ِحيُم«، » او خدايی است كه معبودی جز او نيست، به غيب و شهود آگاه است. او مهربان و بخشنده است«. )تفسير نور ،َ 10:30، 88/4/30  ْحَمُن الرَّ َهاَدةِ ُهَو الرَّ َِّذی اَل إِلََه إاِلَّ ُهَو َعالُِم الَْغيِْب َوالشَّ 44- آيه 22 سوره حشر، » ُهَو اهللُ ال

.)http://www.qaraati.net/tafsir ،
45- آفتاب آمد دليل آفتاب گر دليلت بايد از وی رو متاب بهاءالدين خرمشاهی وسيامك مختاری،قرآن ومثنوی، پيشين،ص29(. 
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در كنار اين آيه شريفه عباراتي چون: »ال اله اال اهلل، محمد رسول اهلل، علي ولي اهلل، العليم، العظيم، 
الغفور، الشكور و الحفظ« نوشته شده است.46 عالوه بر اين موارد، نقوش اسليمي مورد استفاده 
در اين قالی، اسليمي هاي ماري در متن قالی و پيچش هاي ظريف تر اسليمي در حاشيه هابه همراه 

طرح هاي گل و بوته است. 
قبلي داراي همان ويژگي هاي نقش و طرح و كتيبه هااست.  نمونه  نيز همچون دو  نمونه  سومين 
)تصوير 3( اين قاليچه محرابي كه در كاشان در سال 1042/1623 بافته شده است اينك در موزه 
با زمينه  ملی ايران نگه داري مي شود. از تفاوت هاي اين قالی با دو نمونه قبلي يكي طرح ترنج 
سرمه اي و دو سر ترنج است كه در وسط متن قرار دارد و ديگري استفاده دو قاب با خط كوفي 
معقلي  در حاشيه بزرگ مي باشد. همچنين در قابي ترنجي در زير محراب و محلی كه نمازگذار 
سر بر سجده می گذارد، ذكر سجده )سبحان ربي االعلي و بحمده( به رنگ سفيد نقش شده است 
كه تاكيد بر اصل نماز يعنی ذكر ياد خدا، توحيد و يگانگی او دارد. ابعاد اين قاليچه 119×157 

سانتي متر و تار و پود آن از ابريشم طبيعي بوده كه در چند قسمت آسيب ديده است.47
طرح مشابه ديگري از اين نمونه قالی ها، قاليچه اي سجاده اي متعلق به اوايل سده هفدهم/يازدهم و 
بافت تبريزاست كه اينك در موزه قالی تهران نگه داري مي شود. اين قاليچه از لحاظ ظاهري با 
دو نمونه قبلي مشابه است اما در حاشيه بزرگ اين قاليچه كه زمينه اي كرم رنگ دارد، صلوات بر 
چهارده معصوم )ع(،48 در حاشيه كوچك »آيت الكرسي« در نوار دور محراب نيز آيات 40 و 41 
سوره ابراهيم نوشته شده است. همچون نمونه قبلی در ترنج زيبايي در زير قاب محراب و متن ساده 
قالی به زمينه  الكي، عبارت ذكر سجده به رنگ سفيد نقش بسته است و مابقي متن قالی با نقوش 
اسليمي و ختايي پر شده است. در اين قالی توحيدگرايی و اصل اساسی نماز، سفارش پيامبران به 

نماز و اجزاء و مضامين نماز، بسيار مورد توجه طراح آن بوده است.
نمونه زيباي ديگري از قاليچه هاي محرابي، كتيبه اي متعلق به دوره صفوي و موزه فرش تهران، 
)تصوير5( قاليچه اي با نقش هاي هندسي در متن و حاشيه است. در اين قاليچه زيبا عبارات مذهبي 
در نيمه باالي متن و محل سجده گاه نقش شده اند. در بخش باالي محراب و زير حاشيه عبارات 

46- مهناز شايسته فر، كاربرد مفاهيم مذهبي در خط نگاره هاي قالي 
صفوي، دو فصلنامه مطالعات هنر اسالمي، تهران، موسسه مطالعات هنر 

اسالمي، سال دوم، شماره 3، 1384، ص 30.
47- شيرين صوراسرافيل، قالی ايران، پيشين، ص 209.

48- »اَللهُّهمَّ َصلَّ َعلي الُْمْصَطفي َو علَلي الُمرتَضي و فاطمه البَتوِل َو الَسبْطين 
َد الباقر َو َجْعَفِر الصادِق َو  الَحَسن و والُحَسيْن َو َصَل َعلي َزيَْن الِعباِد َو مَُحمَّ
َمد الْنَقي َو الَْزكيهّش الَْحَسِن الَْعْسَكري َو  الموَسي الْكاِظم َو َعلي الرضا َو مُحَّ
تنا الْقايُِم الْخلْف الصالَِح االمام الُهمام الُْمنْتَظر الَْمَظفَّر اَلَمْهدَي  َصِل َعلي َحجَّ

صاِحب الْزمان َصلَوات اهلل و َسالَمٌه َعلَيه و َعلَيِْهم اَْجَمعين الْطاهرين«

تصویر1- قاليچه محرابي زربفت، آیات 255 ،285 و 286 سوره بقره ، 78 تا 81 سوره اسراء، 40 و 
41 سوره ابراهيم، عبارت شهادتين و اسماء الهی، سده شانزدهم/دهم، مجموعه خانم پاراوینچی.

تصویر2- قاليچه محرابي زربفت، آیات 255 ،285 و 286 سوره بقره ، 78 تا 81 سوره اسراء، 203 تا 
205 سوره اعراف، 22 سوره حشر، عبارت شهادتين و اسماء الهی، 1016/1670، موزه متروپوليتن.

انعكاس مفاهيم نماز در قاليچه هاي محرابی صفويه و قاجاريه انيس تنهايی/ رضوان خزايی
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره يازدهم/ پائيز- زمستان 1388

»عجلوا بالصلوه قبل الفوت« و »عجلوا بالتوبه قبل الموت« نوشته شده كه سفارش به تعجيل در اقامه 
نماز و توبه قبل از دست رفتن زمان آن دارد.49همچنين در زير قاب محراب »آيت الكرسي« كه در 
ابتداي آن »اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم« و در آخر آن »صدق اهلل الكريم« نوشته شده است. قابي 
ترنجي شكل با متني نارنجي در ميان اين عبارات نقش شده كه در آن دعاي »ناد علي«50 )توسل 
به حضرت علی )ع(( و در داخل ترنج دروني آن عبارات »يا اهلل، يا محمد و يا علي« بافته شده كه 

استفاده از آن به مستحبات و ادعيه بعد از نماز اشاره دارد.51 
در همين موزه، قاليچه مشابهی متعلق به اوايل سده هفدهم/يازدهم و بافت اصفهان،  نگه داري  
می  شود كه از لحاظ تركيب بندی اجزاء، نقوش و كتيبه هابسيار شبيه نمونه قبلی است با اين تفاوت 
كه در زير قاب محراب به جای آيت الكرسی، عبارت شهادتين نوشته شده به طوری كه عبارت 
اين قالی دارای 4 نقش  »علی ولی اهلل«، در قسمت لچكی باالی محراب قرار گرفته است. متن 
اسليمی ماری به صورت شكسته بوده و با خطوط و نقوش ديگر به هم متصل شده اند. )تصوير6( 
در هر دو نمونه، نوشتن آيت الكرسی و عبارات مقدس شهادتين، بيش از هر چيز بر اصل اساسی 
نماز، يعنی ذكر و يادخدا و شهادت بر يگانگی او اشاره دارد. موالنا در مثنوی معنوی خود با الهام 

از اين آيه شريفه، به گونه ای بر يكتايی خداوند تاكيد كرده است. 52
قاليچه اي محرابي با نقوش شكسته و هندسي و حاشيه اي به خط كوفي مشجر از دوره صفوي، 
)تصوير7( يكي ديگر از نمونه هاي قالي هاي محرابي كتيبه اي است كه خط كوفي به رنگ سفيد 
در زمينه اي تيره كه به صورت متناوب تكرار شده ، جلوه اي زيبا به آن داده است. در قسمت باالي 
محراب كه به صورت لچكي مي باشد عبارات همچون نمونه قبلي آمده، با اين تفاوت كه به صورت 
قرينه هم قرار گرفته اند. در متن قالی، نمايي از صحن و شبستان مساجد را با نقش دو منبره پله اي در 
طرفين متن، قنديل  ها و چراغ هايي آويزان از سقف و طرح هشت ضلعي حوض مانندي در پايين 
متن، به نمايش گذارده است. در ميان طرح دو منبر و در مركز متن قالی، ستاره اي هشت پَر و زيبا 

ديده مي شود.
آخرين تصوير مورد بررسي در اين گروه )تصوير8( قاليچه اي ابريشمي بافت كاشان است كه اينك 
در موزه متروپوليتن نگه داري مي شود. طرح اصلي آن از قالي هاي دوره صفويه اقتباس شده، اما از 
بافته هاي سده نوزدهم/سيزدهم است و با نمونه هاي قبلي تفاوت بسياري دارد. يكي از تفاوت هاي 
عمده اين قالی كتيبه ها و عبارات نقش شده در حاشيه هاي آن است كه بر خالف نمونه هاي قبلي 

هنرمند از منتخب غزليات حافظ در حاشيه بزرگ53 و حاشيه درونی54 قالی بهره  برده است. 
كليه اين ابيات به خوبی اشاره به حكمت و فلسفه نماز، طريق عشق الهي، دوري از خودخواهي، 
خودپسندي و تواضع و بخشش داشته و به انسان يادآور مي شود كه تا زمان و وقت در اين جهان 
باقي است، از سرشت اصلي خود و مقصود الهي غافل نباشد. 55 اين آيات به خوبی انعكاس عباراتی 

است كه در باالی محراب نمونه شماره 5 آمده است.
و  و گياهان  نقوش گل  از  اصلي،  متن  در  است كه  قالی آن  اين  در  توجه  قابل  نكات  ديگر  از 
پرندگان استفاده شده است كه اين نقوش در قالی هاي سجاده اي نقوشي غير متعارف بوده و در 
سده هاي بعدي )سده هاي نوزدهم-بيستم/سيزدهم-چهاردهم( به نقش قالی هاي محرابي اضافه شده 
است. نقش متن اصلي قالی، تداعي كننده بهشت وعده داده خداوند است كه در بخش پايينی قالی 
استفاده شده كه جايگاه نشستن نماز گزار است. در بخش بااليی محرابي قالی )مكان سجده گاه( 
همچون نمونه هاي قبلي،  اسماء خداوند نوشته شده است. در بررسی اجمالی 8 نمونه اشاره شده در 
اين گروه، ارتباط تنگاتنگ مفاهيم و مضامين نماز، يعنی اصل توحيدگرايی، دوری از گناه، كبر 
و خودبينی، تكامل معنوی، صبر و استقامت، انضباط روح، دعوت به پاكسازی، شستشوی گناهان، 
مغفرت و آمرزش الهی و توجه به دعا و درخواست آمرزش با عبارات قرآنی ، ادعيه و اشعار عرفانی 

قابل استنباط است.

گروه دوم: قالی هاي محرابي قندیل دار
قالی هاي محرابي قنديل دار دارای نقشه اي يك طرفه با بهره گيري از طرح هايي است كه در برخي 
قالی هاي محرابي،  شامل طرح قنديلي است كه از طاق محراب آويزان شده و تزيين متن با بته و 

گل هاي شاه عباسي صورت گرفته است.56

49- اين عبارات، اشاره به مقوله غفلت زدايی نماز و دعوت به پاكسازی 
و توبه و دوری از گناهان دارد.

50- » بُْسِم اهلل الرحمِن الرَّحيم. ناَد َعلياً َمظَهُر الَْعجائب تَِّجْدهُ َعْونالََك 
لي ُكلَّما اََمْرتَُه َو َرَميُْت مُنَْقَضي  فِي النَّوائب لي اِلي اهللِ حاَجتي َو علَيِْه مَُعوَّ
في ِظِل اهللِ َو يُْضلَِل اهللُ لي َدْعوَك ُكلَّ َهٍم َو َغٍم َسيَنَْجلي بَِعِظَمتِكَّ يا اهللُ 
ٌد بِواليَتَِك يا َعلٌي يا َعلٌي يا َعلٌي اَْدرْكني بَِحِقهّ لُطِفَك  تَِك يا مَُحمَّ بِنُبُوَّ
َّرٌي اهللٌ َصَمدي مِْن ِعنِْدَك َمَددي َو  اَلَخِفَي اهلَلٌ اَْكبَِر اَنَا مِْن َشِرهّ اَْعدائَك ب
هّاَك نَْستَعيُن يا اَبا الَغيْث اَِغثْني يا ابا  هّاَك نَْعبُْد َو اَي َعلَيْكش مُْعتََمدي بَِحقهّ اَي
الَحَسنَيِْن اَْدِرْكني يا قََهاُر يا قاِهَر الَْعُدِو يا والِِي الْولَِي يا َمْظَهَر الَْعجائِب يا 
مُْرتََضي َعلَي َرَميَْت َمن بَغي َعلهّيَّ بَِسْهَم اهللِ َو َسيَْف الْقاتِل اَفَوهُّض اَمْري 
ْحمُن الرَّحيُم  اِلي اهللِ اِنَّ اهللَ بَصيٌر بْالِعباَد َو الُهُكم اِلٌَه واحُد ال الَه االهّ ُهو الرَّ
ِهّريَن يا اَماَن الْخائفيِن يا مُعيَن  اَْدِرْكني يا غياَث الُمستَغيثيَن يا َدليَل الُمتََحي
الُمتََوِكلهّيَن يا راِحَم المساكيَن يا الَه العالَمين بَِرْحَمتَِك َو َصلَّي اهلل َعلي 

ٍد و اَلِه اَجمعيَن َوالَْحُمُد هللِ َرِبهّ الْعالَميَن«. َسيِِدنا مَُحمَّ
51- مهناز شايسته فر، كاربرد مفاهيم مذهبي در خط نگاره هاي قالي 

صفوي، پيشين، ص 34.
52-تا بكوشد او كه نی من خفته ام تيز رو گو پيش ره بگرفته ام

)بهاءالدين خرمشاهی و سيامك مختاری، قرآن و مثنوی، تهران، نشر 
قطره، چ 3، 1386، ص 250(.

53- در حاشيه بزرگ ابياتي از يك غزل حافظ نقش شده كه:
»پديـــد آمـــد رســـوم بـي وفايـــي نماند از كـس نشـان آشنايــي
كسـي كــو جاهــل است انــدر تنعم متـــاع او بود هـر دم بهايــي
اگـــر شاعـر بگويــد شعر چـون آبكه دل را زان فزايــد روشنايي

خرد و در گوش هوشم دوش مي گفتبـــرو صبري بكن در بينـوايي«
54- در حاشيه دروني ابياتي از چند غزل حافظ آمده است چون:

»اي دل مباش يك دم خالي ز عشق و مستي وانكه برو كه رستي از 
نيستي و هستي

گر جان به تــن ببيني مشغول كــار او شـد هر قبله اي كه بيني بهتر ز 
خود پرستي

به  افتي  سربلندي  اوج  مينــديــشكز  آسـمان  از  جانــان  آستــان  در 
خاك پستي«

)شمس الدين محمد حافظ شيرازی، ديوان حافظ، پيشين، ص 312(.
ار  از قسمت هاي حاشيه دروني آمده است:»عاشق شو  55- در يكي 
نه روزي كار جهان سرآيد ناخوانده نقش مقصود از كارگاه هستي« 

)همان(.
56- حسن آذرپاد، فضل اهلل حشمتی، قالينامه ايران، پيشين،ص 120.
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انعكاس مفاهيم نماز در قاليچه هاي محرابی صفويه و قاجاريه انيس تنهايی/  رضوان خزايی

قنديل از مهم ترين نمادهاي به كار رفته در قالی هاي سجاده اي مي باشد كه دليل كاركرد معنوي آن 
بوده و نشان دهنده اهميت زياد اين نماد در فرهنگ اسالمي است. اين نماد برگرفته از آيه 35 سوره 
نور و نشاني از روشني و پرتوي نور و ذات خداوند است. 57 رواج استفاده از قنديل در طراحي  ها 
پس از بيان تفاسير اين آيه، به وسيله حكيم و مفسر الهي امام محمد غزالي در تفسير مشكوه االنوار 
صورت گرفته و كم كم نقش قنديل در سجاده هاو طرح محرابي تغيير كرده و چراغ آن شكل 
چلچراغ به خود گرفته است.58 شيخ محمد شبستری در تمثيل گلشن راز خود تعبير و تفسيری زيبا 

از نور حق دارد. 59
در بررسی اين گروه، دو نمونه يكی از دوره صفويه و يك از دوره قاجاريه، انتخاب شده است كه 
يكي از آن ها  همچون گروه اول داراي كتيبه است اما به جهت نقش خاص قنديل جداگانه مورد 
بررسي قرار مي گيرد. اين قالی، )تصوير9( قاليچه اي محرابي قنديل دار متعلق به اوايل سده هفدهم/

يازدهم و ابعاد 119×157 است كه اينك در موزه توپقاپي سرای در استانبول نگه داري مي شود. 
عالوه بر نقش قنديل در متن ، در زير قاب محراب، از نقش هاي اسليمي و گل و برگ هاي ختايي 
نيز استفاده شده است. دربخش بااليي قنديل بزرگتر و در مركز محراب عبارت »اهلل« به زيبايي 
جلوه گر بوده و نشان از اصل توحيدگرايی و آن كه هستي پرتوي از نور پروردگار است دارد. 
كتيبه هاي اين قالی نسبت به نمونه هاي قبلي كمتر بوده و شامل دو ستاره هشت پر با همان عبارات 
در گوشه هاي باالي حاشيه بزرگ به خط كوفي معقلي؛ آيت الكرسي در حاشيه درونی و دعا و 
صلوات در چهارده معصوم)ع( در حاشيه بيروني است. اما در نمونه دوم اين گروه )تصوير10( كه 
متعلق به سده نوزدهم/سيزدهم مي باشد، عالوه بر قنديل، طرح گلدان نيز ديده مي شود. همان طور 
كه پيشتر اشاره شد، در قالی هاي محرابي، نقش هاي قنديل، ستون، سرستون، گل و گلدان نيز وجود 
دارد كه در اين نمونه به خوبي نمايان است. در اين قالی كه داراي رج شماري باال و ظريف است. 
عبارات مذهبي ديده نمي شود، به عالوه كل قالی با نقش هاي اسليمي و ختايي پر شده و متن اصلي 
قالی نيز ساده بوده، طراح به نقش قنديل زيبايي كه از سقف آويزان شده و گلدان گل زيبا در پايين 
اكتفا كرده است. اين قاب محرابي زيبا، بيشتر انسان را به ياد طاق  ها و ستون هاي مساجد، نقش و 
نگار آن ها ، گل و بوته هاي كاشي  ها و جلوه هاي زيبايی از طبيعت می اندازد. ذهن هنرمند ايراني 
كه سر تعظيم و تسليم در برابر خالق مطلق نشان می دهند و انسان را در تسبيح گويی و سجده در 
برابر خداوند همراهی می نمايد، چه سهراب سپهری در حضور حاضر و ناظر هستی، خداوند، در پی 
تكبيره االحرام علف و  قد قامت موج،  نماز به پا می دارد. 60 از جمله ويژگي ديگر اين قالی ابعاد 

آن است كه به نظر مي آيد بزرگتر از ابعاد قاليچه هاي سجاده اي باشد.

گروه سوم: قالی هاي محرابي درختي
بته اي به شكل سرو در مركز  با  محرابي درختي، طرحي در رديف نقشه بندي محرابي گلداني، 
محراب است. شواهد حاكی از آن است كه در طراحی اين منظره، باغ بهشت مد نظر بوده، چرا كه 
در چنين طرحی، بركه آب و ميوه هاي بهشتی هم مشاهده می  شود.61 نماد درخت از جمله نقوش 
قرار گرفته است و معروف ترين آن  بشر مورد توجه  باستاني است كه در آثار هنري  قديمي و 
درخت زندگي يا سرو62 است. سرو هميشه به درخت سبز معروف است؛ سرو راست قامت، مقدس 
و از ديرباز عالمت خاص ايرانيان بوده است. مطابق روايات ايرانی، زرتشت اين درخت را از بهشت 
آورد و در پيش َدر آتشكده كاشت. در شعر و ادب فارسی، صفات بسياری از قبيل، راستين، بلند، 
سرفراز، سركش، تازه، جوان، نوخاسته، سايه دار، پابرجای، پايدار، بوستان، آزادی و ...، برای سرو 
آمده است. انتساب صفت آزادگی به سرو، يادگار ارتباط آن با ناهيد است كه در اساطير و افسانه 

 ها،  رمزی از آزادی و آزادگی به شمار می رود. 63
از درخت بار ها و بار ها در قرآن با نمادهايي چون طوبي يا سدره و طيبه ياد شده است. 64 همچنين 
در آيه 35  سوره نور،  اشاره به تقدس درخت زيتون نيز اشاره دارد.65 درخت در فرهنگ اسالمي 
نشاني از مظهر رحمت الهي و روحاني است كه زمين را روشن مي سازد و يا در آيه 6 سوره الرحمن 
كه اشاره به تسبيح گويي و سجده گياهان و درختان در برابر خداوند دارد. 66 درخت، هم به جهت 
پيوند ميان زمين و آسمان و هم از جنبه زندگي بخش بودن و باروري نيز تقديس مي شود.درختان 
مقدس به سبب قدرت حيات و كيفيت تجديد هر ساله مظهر كيهان به شمار رفته و نقش درخت، به 

َماَواِت َواأْلَْرِض َمثَُل نُوِرهِ َكِمْشَكاةٍ  ُ نُوُر السَّ 57- آيه 35 سوره نور، »اهللَّ
ََّها َكْوَكٌب ُدرِّيٌّ يُوقَُد مِن  َجاَجُة َكأَن فِيَها مِْصبَاٌح الِْمْصبَاُح فِي ُزَجاَجٍة الزُّ
لَْم  َولَْو  َزيْتَُها ي ُِضيُء  يََكاُد  َغْربِيٍَّة  َوال  َشْرقِيٍَّة  َزيْتُونٍِة الَّ  مُّبَاَرَكٍة  َشَجَرةٍ 
ُ اأْلَمْثَاَل  ُ لِنُوِرهِ َمن يََشاء َويَْضِرُب اهللَّ ُّوٌر َعلَی نُوٍر يَْهِدي اهللَّ تَْمَسْسُه نَاٌر ن
بُِكلِّ َشْيٍء َعلِيٌم«، » خداوند، نور آسمان  ها و زمين است   ُ لِلنَّاِس َواهللَّ
فروغ(  )پر  در آن چراغي  است كه  او همچون چراغداني  نور  مثل   .
باشد. آن چراغ در ميان شيشه اي و آن شيشه همچون ستاره اي تابان و 
درخشان . اين چراغ از روغن درخت پر بركت زيتون بر افروخته است 
به قدري صاف و شفهّاف  . )روغنش  نه غربي  نه شرقي است و  ، كه 
است ( كه بدون تماس آتش نزديك است )شعله ور شود و( روشني 
دهد. نوري است بر فراز نور ديگر. هر كس را كه خداوند بخواهد به 
نور خويش هدايت مي كند، و خداوند براي مردم مثل ها مي زند و به 
http://www. ، 88/4/30 ،10:30َ ، هر چيزي آگاه است« )تفسير نور

.)qaraati.net/tafsir
58- احمد دانشگر، فرهنگ جامع قالی، يادواره دانشنامه ايران، تهران، 

نشر دلشاد، 136، ص 365.
59-اگر خورشيد بر يك حال بودی شعاع او به يك منوال بودی 

 جهان جمله فروغ نور حق دان حق اندر وی ز پيدائيست پنهان
 چو نور حق ندار نقل و تحويل نيايد اندر و تغيير و تبديل

)شيخ محمد شبستری، گلشن راز، تهران، انتشارات صفی عليشاه، چ 
2، 1381، ص 12(.

60- من مسلمانم
قبله ام يك گل سرخ

جانمازم چشمه، مهرم نور
دشت سجاده من

من نمازم را وقتی می خوانم
 كه اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو

 من نمازم را پی تكبيره االحرام علف می خوانم
پی قدقامت موج

كعبه ام بر لب آب
شهر)سهراب  به  شهر  می رود  باغ  به  باغ  می رود  نسيم  مثل  ام  كعبه 
سپهری، هشت كتاب، صدای پای آب، تهران، طهوری، چ 3، 1380، 

صص 272-273(.
61- حسين ياوری، مبانی شناخت قالی ايران، پيشين، ص 81.

62- شكل درخت زندگی در دوره اسالمی و براساس جهانبينی آن 
تعديل شده و در آثار هنری مطابق با مفهوم درخت طوبی ظهور پيدا 
كرده است. در فرهنگ اسالمی از درخت يا سدره المنتهی، به مثابه 
درختی بهشتی ياد می  شود. در قرآن كريم اين درخت را منشاء بركت 
و روزی بهشتيان دانسته است. )محمد خزايی، نقش نمادين طاووس در 
هنر های تزيينی ايران، كتاب ماه هنر، تهران، وزارت ارشاد اسالمی، ش 

112-111، 1386، صص 6-12/9-10(
تهران،  ها،  اساطير و داستان واره  ياحقی، فرهنگ  63- محمد جعفر 

فرهنگ معاصر، 1386، ص 459-462.
64- آيات 14 تا 16 سوره نجم »ِعنَد ِسْدَرةِ الُْمنتََهی  ِعنَدَها َجنَُّة الَْمأَْوی  
المنتهی كه بهشِت امن نزد آن  َمايَغَشی«، »نزد سدرة  دَرَه  الِسهّ اِذيَغَشی 

است آنگاه كه سدربن را می پوشيد آنچه می پوشيد « 
كه  چرا  دانسته،  انديشه  از  كنايه  را  زيتون  درخت  سينا  ابوعلي   -65
استعداد اين را دارد كه به ذات خود، اما پس از تكاپوي فراوان و رنج 
)فريناز  النور گردد  قابل  و  را حاصل كند  نور  پذيرش  قابليت  بسيار، 
نمادين درخت در  مفهوم  تطبيقي  بررسي  فربود و محمود طاووسي، 
ايران، فصلنامه مدرس هنر، دانشگاه تربيت مدرس، دوره اول، ش 2، 

1381، ص 51. 
و  گياه  »و   ،» يَْسُجَداِن  َجُر  َوالشَّ َوالنَّْجُم  الرحمن،»  سوره   6 آيه   -66
درخت )برای او( سجده می كنند« و ر.ك به: جمال الدين توماج نيا، 
محمود طاووسي، نقش درخت زندگي در قالی هاي تركمني، نشريه 

گلجام، ش 4 و 5، پاييز و زمستان 1385، ص 14.
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره يازدهم/ پائيز- زمستان 1388

3- قاليچه محرابي كاشان، آیات 255 ،285 و 286 سوره بقره ، 78 تا 81 سوره اسراء، 
ذكر سجده، 1042/1623، موزه توپقاپي سرای.

4-  قاليچه محرابي تبریز،  آیت الكرسی، 40 و 41 سوره ابراهيم، صلوات بر چهارده 
معصوم )ع(، ذكر سجده،  سده هفدهم/یازدهم، موزه فرش ایران.

5- قاليچه محرابي، دوره صفوي، آیت الكرسی، عبارات "اعوذ باهلل من الشيطان 
الرجيم"، "صدق اهلل الكریم" عجلو بالصلوه قبل الموت و عجلو بالتوبه قبل الموت ، 

دعای نادعلی، اسماءاهلل، موزه فرش ایران.

6- قاليچه جانمازی اصفهان، عبارت "شهادتين"، عجلو بالصلوه قبل الموت و عجلو 
بالتوبه قبل الموت ،  اوایل سده هفدهم/یازدهم، موزه فرش ایران.
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تصویر7-  قاليچه محرابي با خط كوفي، دوره صفوي، عبارت "شهادتين"عجلو 
بالصلوه قبل الموت و عجلو بالتوبه قبل الموت ، موزه فرش ایران.

تصویر9- قاليچه محرابي قندیل دار، آیت الكرسی، صلوات بر چهارده معصوم )ع(،  
عبارت شهادتين، سده هفدهم/یازدهم، موزه توپقاپي سرای.

تصویر8-  قاليچه محرابي كاشان، منتخب غزليات حافظ، سده نوزدهم/سيزدهم، 
موزه متروپوليتن.

تصویر10- قالی محرابي گلداني قندیل دار،  نقش قندیل در طرح گلدانی، سده 
نوزدهم/سيزدهم.

انعكاس مفاهيم نماز در قاليچه هاي محرابی صفويه و قاجاريه انيس تنهايی/ رضوان خزايی
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره يازدهم/ پائيز- زمستان 1388

منزله ستوني كيهاني، در ستون  ها و محراب ها، كه به نقش درخت و گل آراسته است، نشانه تقدس 
آن ها ست.67 با توجه به اين مباحث،  نماد سرو يا درخت زندگي كه سابقه طوالني از دوران باستان 
تا حال را دارد، در قالی  ها و ديگر هنرهاي دستي مورد استفاده بوده است. اين نماد در دوره اسالمي 
با موضوعات ديگر مذهبي همراه بوده كه شايد يكي از داليل استفاده آن در قالی هاي سجاده اي 

 باشد.68 در اين گروه 2 نمونه، داراي مشخصات قالی هاي محرابي با نقش سرو انتخاب شده است.
اولين نمونه اين گروه، )تصوير 11( قاليچه اي محرابي درختي، متعلق به سده هفدهم/يازدهم و بافت 
شمال غرب ايران است كه اينك در موزه دولتي تركيه نگه داري مي شود. )تصوير 10( اين قالی نيز 
همچون نمونه هاي گروه اول داراي كتيبه هاي مشابه در حاشيه، متن و محراب است. با اين تفاوت 
كه نقش درختان و شاخ و برگ آن ها  در بخش پايين متن قالی به صورت قرينه، آن را متمايز 
كرده و جلوه اي از فضاي باغ و درختان پر گل آن دارد. چرا كه استفاده از نقش درختان بي ارتباط 
با باغ هاي بهشتي نيست كه وعده آن را خداوند در قرآن، بار ها و بارها، به بندگان نيك داده و نشانی 

از مغفرت و آمرزش الهی است.69
در تعابير ادبيات، عرفان و انعكاس آن ها  در معماری؛ باغ های ايرانی، مجرايی به درونی ترين اليه 
انديشه و خيال و تعبيری حكيمانه از جهان بينی ايرانی قلمداد می شوند. در جهان بينی اسالمی، 
طبيعت مرتبه ای از سلسله مراتب كلی وجود است و سير در آن، مرحله ای از سلوك در راه معرفت 
است. كلمه »بهشت« يا »وهشت« به معنای بهترين زندگی است كه به صورت باغی سرسبز، خرم و 

زيبا مجسم می شده است. 70 
طرح باغی به عنوان تجلی بهشت نمودی از آرامش مادی قابل تصور برای انسان ها را مشخص 
می كند كه در اين قالی ها، گل ها و درخت  ها و حيوانات و جوی  های آب، همه تجلی الطاف 
الهی هستند و در نظر انسان عارف و متفكر اسالمی، طبيعت است كه تجلی گاه صفات و ذات 
حقيقت است. با اين وصف كمتر چيزی است كه بتواند زودتر از درخت انديشه كمال را به ذهن 
آورد، زيرا درخت برای نيل به كمال رشد، امكان مكانی و زمانی داشته است و يكی از اصلی ترين 
نقوش قالی و مفهوم بهشت می باشد. 71 تفاوت ديگر اين قالی استفاده از آيات 83 و 84 سوره انعام 
در حاشيه بيروني قاليچه است كه به توحيد و دوري از شرك اشاره دارد. 72 اما دومين نمونه اين 
گروه )تصوير12( قاليچه اي با طرح محرابي سروي، بافت تبريز و متعلق به موزه فرش ايران است 
كه تفاوت هاي بسياري با ديگر قالی هاي مورد بحث دارد. يكي از تفاوت هاي عمده آن تلفيق طرح 
محرابي و محرمات73 در اين قالی است. در متن قالی، قابي محرابي با نقش درخت سرو كه در ميان 
آن و مركز محراب قنديلي بزرگ آويخته شده و در بيرون قاب محرابي دو درخت قرينه كه شاخ 

و برگ هاي آن ها  اين قاب را احاطه كرده اند، ديده مي شود. 

67- نير طهوري، جستجوي مفاهيم نمادين در كاشي هاي زرين فام، 
فصلنامه خيال، ش 1، تهران، فرهنگستان هنر، 1381، ص 183.

قالی هاي  و  سجاده ها  در  پژوهشي  رايني،  قاسمي نژاد  حسن   -68
سجاده اي دوره اسالمي، پيشين، ص 486.

69- آيه 12 سوره صف، » يَْغِفْرلَُكْم ُذنُوبَُكْم َويُْدِخلُْكْم َجنَّاٍت تَْجِری 
ِهّبًَة فِی َجنَّاِت َعْدٍن َذ لَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم«،  مِن تَْحتَِها اأْلَنَْهاُر َو َمَساِكَن َطي
» خداوند گناهان شما را می آمرزد و به باغ هايی كه نهر ها از زير آن 
ها  جاری است و خانه های دل پسند در بهشت های جاودان واردتان 
می كند. اين رستگاری بزرگی است«. )تفسير نور ،َ 10:30، 88/4/30 ، 

.)http://www.qaraati.net/tafsir
با  ابوالضياء  ايرانی )گفتگوی فرهاد  باغ های  پيرنيا،  70- محمد كريم 
محمد كريم پيرنيا(، نشريه آبادی، سال چهارم، ش پانزدهم، زمستان، 

1373، ص 5. 
71- علی وند شعاری و احمد نادعليان، تجلی عرفان در قالی صفوی، 

نشريه نگره، سال دوم، ش 2و3، بهار و تابستان 1385، صص 56-57. 
َعلَی  إِبَْراِهيَم  آتَيْنَاَها  تُنَا  َوتِلَْك ُحجَّ  « انعام،  72- آيات 83 و84 سوره 
إِْسَحَق  لَُه  َوَوَهبْنَا  َعلِيٌم،  َحِكيٌم  ََّك  َرب إِنَّ  ََّشاء  ن مَّن  َدَرَجاٍت  نَْرفَُع  قَْومِِه 
َوُسلَيَْماَن  َداُووَد  يَّتِِه  ُذرِّ َومِن  قَبُْل  مِن  َهَديْنَا  َونُوًحا  َهَديْنَا  ُكالًّ  َويَْعُقوَب 
اين   « الُْمْحِسنِيَن«،  نَْجِزي  َوَكَذلَِك  َوَهاُروَن  َومُوَسی  َويُوُسَف  َوأَيُّوَب 
ت ماست كه در برابر قومش به ابراهيم داديم ، هر  )نوع استدالل ( حجهّ
كس را كه بخواهيم )و شايسته بدانيم ( به درجاتي باال مي بريم . همانا 
پروردگارت حكيم و داناست )و بر اساس علم و حكمت مقام انسان 
 ها را باال مي برد(، و ما به او )ابراهيم (، اسحق و يعقوب را بخشيديم 
و يكايك آنان را هدايت كرديم و نوح را پيش از آنان هدايت كرده 
بوديم و از نسل او )ابراهيم (، داود، سليمان، ايهّوب، يوسف، موسي و 
هارون را )نيز هدايت كرديم ( و ما اين گونه نيكوكاران را پاداش مي 
دهيم«، اين آيه درباره حضرت علی )ع( نازل شده كه لحظه ای در طول 
http:// ، 88/4/30 ،10:30 َ، زندگی به سراغ شرك نرفت. )تفسير نور

.)www.qaraati.net/tafsir
در  قالی  متن  آن،  اساس  بر  كه  است  راه  راه  طرحي  محرمات،   -73
عرض به چند بخش موازي هم تقسيم مي شود. هر يك از اين خط  ها به 
صورت نوار كم و بيش پهن و داراي رنگ هاي گوناگون است. نوار ها 
، گاه همچون خطي يكدست و گاه از مجموعه اي از شكل هاي هندسي 
نيز رنگ و نقش ويژه خود را دارد كه  تشكيل مي شود و هر بخش 
تكرار مي شود. گاهي نيز ترنجي در وسط قالی نقش مي شود كه خط 
يا خط هاي راه راه را قطع مي كند. )فضل اهلل حشمتي، حسن آذرپاد، 

قالينامه ايران، پيشين، ص 120(

تصویر11- قاليچه محرابي درختي، آیت الكرسی ، 83 و 84 
سوره انعام ، اسماء الهی ، سده هفدهم/یازدهم، موزه دولتي 

تركيه.

تصویر12-  قاليچه محرابي سروي،  طرح محرابی- محرمات 
، نقش قندیل و درخت سرو، موزه فرش ایران.
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انعكاس مفاهيم نماز در قاليچه هاي محرابی صفويه و قاجاريه انيس تنهايی/  رضوان خزايی

تلفيق نمادهاي درخت سرو، قنديل و محراب و نقش محرمات در اطراف آن ها ، كه همگي داراي 
ويژگي  ها و مفاهيم مذهبي هستند، جلوه اي زيبا به قالی داده و مي توان آن را در زمره قالی هاي 
باارزش محرابي قرار داد. هر چند عبارات مذهبی و كتيبه ندارد. از جمله مفاهيم ارزنده نماز كه در 
قالی های اين گروه با استفاده از تعابير مذهبی، ادبی و عرفانی، مد نظر قرار گرفته، اصل و اساس نماز، 
يعنی ذكر و يادخدا و توحيد و دوری از شرك و گناه، مغفرت و آمرزش الهی و تسبيح گويی تمايی 

اجزاء آفرينش در برابر خداوند است.

گروه چهارم: قالی هاي محرابي گلداني
آخرين گروه، قالی های محرابي گلداني، طرحي با گونه هاي متنوع تزيينی، كه در همه آن ها  دو 
نقش تكرار مي شود: محراب و گلدان. در يكي از اين گونه ها، نگاره ی محراب را مي توان ديد كه 
نقشي از طره، آن را در برگرفته است، با نگاره اي از سرو در ميان محراب، كه گلداني پر از گل در 
درون خود دارد، و باالي سرو نيز، به طور معمول نقشي از قنديل ديده مي شود. گونه ی ديگر آن 
طرحي است تشكيل شده از نقش گلداني بزرگ كه از باال به محراب مي پيوندد. پيرامون گلدان 

بزرگ را نگاره هايي با نقش هاي اسليمي و گل هاي شاه عباسي فرا گرفته است. 74
اين گروه نيز همچون طرح هاي درختي، توجه انسان را به طبيعت خداوند و بهشت زيباي او معطوف 
نمونه  اين گروه 3  او هستند. در  نعمات  نيز تسبيح گوي خداوند و  مي دارد كه گل  ها و گياهان 
ارزشمند، يكی از دوران صفوی و دو نمونه ديگر از قاجار مورد بررسي قرار مي گيرد. يكي از آن 
ها  قاليچه اي محرابي گلداني متعلق به دوره صفوي و سده هفدهم/يازدهم است )تصوير13( كه 
اينك در موزه توپقاپي سرای  نگه داري مي شود و به قاليچه سجاده اي سالتينگ شهرت دارد.75 اين 
قاليچه نيز مشابه نمونه هاي گروه اول بوده و داراي كتيبه هايي در حاشيه ها، متن و نوار محراب است. 
در حاشيه بيروني، آيات 30 و 31 سوره نمل76 اشاره به دوری از تكبر و برتری جويی و زمينه تسليم 
حق شدن77 داشته و آيه 83 سوره انعام و عبارت »الشكر تدوم النعم و الحمد اهلل رب العالمين« نقش 
شده است. همچنين در حاشيه دروني نيز آيه 35 سوره نور تا نيمه به چشم می خورد. تمامی آيات 
اشاره به اصل اساسی نماز، توحيدگرايی و دوری از شرك پرستی دارند.يكي از جلوه هاي زيبا در 
اين قالی، كتيبه زيبا و بزرگ »اهلل اكبر كبيرا« در محل سجده گاه محراب و باالي طرح گلداني است 
كه شاخ و برگ هاي درختان و گل ها، اين كتيبه را در بر گرفته اند. اين نقوش به خوبی سجده بر 
يگانگی خداوند را نشان می دهند. اين قاليچه شباهت بسياري با نمونه قبلی دارد با اين تفاوت كه در 

اين قاليچه، گلداني زيبا در مركز قالی خودنمايي مي كند.
برخالف اين قاليچه، نمونه دوم اين گروه )تصوير14( قاليي محرابي گلداني متعلق به سده نوزدهم/
سيزدهم و بافت كاشان، كتيبه  ندارد و طرح اين قالی به صورت نقوش شكسته درآمده و داراي 
گلدانی بزرگ ، با شاخ و برگ هاي گسترده و پيچان، در متن قالی و نقوش اسليمي و ختايي در 
به مبحث »وحدت در كثرت«  قالی مي توان اشاره  اين  قالی مي باشد. در خصوص نقوش  حاشيه 
و »كثرت در وحدت« كه تفسير نقوش و پيچش هاي اسليمي است، داشت كه انسان را به ذات 
مقدس الهي مقرب مي گرداند.78 آخرين نمونه مورد بررسی، قاليی محرابی –گلدانی، بافت تبريز به 
ابعاد 1/22×1/65 متر و متعلق به اواخر سده نوزدهم/سيزدهم است. در اين نمونه اگرچه از آيات 
و عبارات مقدس خبری نيست و همچون نمونه قبلی تمامی زمينه قالی ،  حاشيه هاو متن،  از گل و 
گياه پوشيده است. حاشيه پهن بوسيله نقوش شكسته گياهی و متن اصلی قالی نيز دارای گلدانی گل 
بزرگ با پيچش گل  های بسيار در آن است. حاشيه هاي باريك نيز بوسيله تك نقش مايه هاو پيچش 
ساقه هاي باريك گياهی پر شده است. )تصوير15( طرح های اين قالی، يكی از تركيب  های مهم 
قالی  های سجاد های ايرانی در اين دوره به شمار می رود. همان طور كه پيشتر نيز اشاره شد، طبيعت 
بيكران الهی، گل ها و گياهان، پيچش ساقه هاي اسليمی و گياهی، توجه انسان  ها را به زيبايی  های 
بيكران خالق هستی رهنمون می كند و نگاهی عميق به اين همه شگفتی طبيعت، انسان را در برابر 
عظمت الهی قرار داده و يگانگی خداوند را مكرراً گوشزد می نمايد. همچنين نظمی كه در تركيب 
اين گل ها و گياهان و آفرينش هستی و ترتيب قرارگيری آن  ها وجود دارد، بی شك روح انضباط و 
نظم را كه يكی از مفاهيم اصلی نماز است به ياد می آورد. قرارگيری در دل طبيعت بی كران خداوند، 

روح انسان، پااليش نموده و او را به سوی كمال و باالترين مرتبه انسانی راهنمايی می نمايد. 

74- فضل اهلل حشمتي، حسن آذرپاد، قالينامه ايران، پيشين، ص 120
-1909( سالتينگ  جرج  كه  اين  از  پس  موزه  اين  قالی هاي   -75

1327/1835-1251( نمونه اي از آن را به موزه ويكتوريا آلبرت اهدا 
ترجمه  سالتينگ،  قالی هاي  لي،  )موري،  شد.  خوانده  او  نام  به  كرد. 
مژگان محمديان نميني، كتاب ماه هنر، ش 13 و 14، ويژه نامه قالی، 

1379، ص 66. )صص 66-71(
َُّه بسم اهلل الرحمن  َُّه مِن ُسلَيَْماَن َوإِن 76- آيات 30و31 سوره نمل، » إِن
و  است  سليمان  از  نامه   « مُْسلِِميَن«،  َوأْتُونِي  َعلَيَّ  تَْعلُوا  أاَلَّ  الرحيم، 
)مضمون آن ( اين است : به نام خداوند بخشنده مهربان، بر من برتري 
 ،10:30َ  ، نور  )تفسير  باشيد«.   ) هّ  )حق  تسليم  و  آييد  من  نزد  نجوييد. 

.)http://www.qaraati.net/tafsir ، 88/4/30
77- سهراب سپهری در شعر صدای پای آب دل را در پی آواز حقيقت 

می خواند:
 كار ما نيست شناسايی راز گل سرخ

 كار ما شايد اين است 
 كه در افسون گل سرخ شناور باشيم

 كار ما شايد اين است 
كه ميان گل نيلوفر و قرن 

 پی آواز حقيقت بدويم )سهراب سپهری، هشت كتاب، پيشين، صص 
.)298-299

از كثرت  تبيين مفهوم عرفاني  اسليمي  ها،  در  قالي،  78- در طراحي 
به وحدت و شكل گيري شمسه نقش اساسي دارند. اسليمي  با پيچش 
خاص خود، همه حركت  ها و جهت  ها را به نقطه اي واحد كه نمادي از 
توحيد است، سوق مي دهد. )اميرحسين چيت سازان، نمادگرايي و تأثير 
آن در قالی ايران، تهران، فصلنامه گلجام، ش 5 و 4، پاييز و زمستان 

1385، ص42(

تصویر13- قاليچه محرابي گلداني، آیات 30 و 31  سوره نمل، 
83 سوره انعام، 35 سوره نور، عبارات "اهلل اكبر"، و "الشكر 
تدوم النعم والحمد اهلل رب العالمين" سده هفدهم/یازدهم، 

موزه توپقاپي سرای.
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره يازدهم/ پائيز- زمستان 1388

تصویر14- قالی محرابي گلداني، طرح گلدان با 
نقوش اسليمی و ختایی ، سده نوزدهم/سيزدهم، 

موزه فرش ایران.

نقوش شكسته  محرابی-گلدانی،  قالی  تصویر15- 
اسليمی و ختایی،  سده نوزدهم/سيزدهم.
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نتيجه گيري
توجه به مقوله نماز به عنوان ستون دين اسالم و سعي در برگزاري هر چه بهتر و روحاني تر آن، 
از سده هاي اوليه اسالم در هنرهاي مختلفي از جمله معماري و هنر قالی بافي نمود كرده و باعث 
توليد نوعي از قالی در ايران به نام »قالی هاي سجاده اي« با طرح هاي محرابي برگرفته از محراب 
مساجد، شده است. اصلي ترين بخش در طراحی اين گونه قالی ها، طرح محرابي آن است. نقوش 
كتيبه هاي قرآني، اسماء الهي، درخت سرو، ستون، سرستون، قنديل و گلدان از تزيينات اين گونه 
قالی های محرابی است. كتيبه هاو عبارت هاي قرآني مورد استفاده، اغلب اشاره به مفاهيم حكمت 
و فلسفه نماز، اهميت نماز، توحيد و وحدانيت خداوند، وعده بهشت به بندگان نيك، خضوع و 
خشوع در برابر پروردگار و آداب تالوت قرآن و اوقات نماز اشاره دارد. اين خط نگاره ها  اكثراً 
در حاشيه قالی  ها نگارش يافته و اسماء الهي در باالي محراب و مكان سجده گاه نوشته شده است.  
نقش چراغدان يا قنديل به عنوان هدايت كننده انسان، نقوش گل ، گياه و درختان ،  اشاره به سجده 
تمامي عناصر طبيعت در برابر پروردگار و نمادي از بهشت و جنت الهي از نقوش ديگری هستند 
كه در اين گونه قالی ها انعكاس داشته اند. طبيعی كه خود، يادخدا، روح انضباط و نظم آفرينش 
هستی، استقامت و بردباری، روح اخالص و پاكسازی نفس و در نهايت تكامل هستی و باالترين 
مرتبه انسانی رايادآور می كند، همگی بخشی از ارزنده ترين مفاهيم اصلی نماز و عبادت خالص 

هستی است.
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محلوزمانمعانیومفاهیمنقوشکتیبههاگروهها
نمونهمحلنگهداريبافت

قالی های 
محرابی 
کتیبه دار

آیات 255 و 286-
285 سوره بقره

آیات 81-78 سوره 
اسراء

آیات 41-40 سوره 
ابراهیم

آیات 205-203 سوره 
اعراف

آیه 22 سوره حشر
دعای صلوات چهارده
 معصوم، ذکر سجده
دعای نادعلی و 

شهادتین 
اسماءالهی 

ابیاتی از غزلیات 
حافظ

پیچش های نقوش 
اسلیمی و ختایی 
نقوش شکسته و 
گل و بوته هاي 

گیاهان

توحید، معاد، نبوت، 
فضیلت و زمان برپایی 

نماز

اهمیت اقامه نماز 
آداب تالوت قرآن 

اهمیت دعا بعد از نماز 
دوری از خودپسندی، 

تواضع و خشوع و طریق 
عشق الهی 

موزه متروپولیتن، 1016/1670
نیویورک

کاشان، سده 
نوزدهم/سیزدهم

موزه متروپولیتن، 
نیویورک

قالی های 
محرابی 
قندیل دار

آیه 35سوره نور 
آیت الکرسی، 

دعاو صلوات چهارده 
معصوم

اسماءالهی 

نقش قندیل، 
اسلیمی و ختایی، 

گل و بوته 

روشنی و نور ذاتی 
خداوند، 

توحید و یگانگی خداوند 
توجه به دعا 

سده هفدهم/
یازدهم

موزه توپقاپی 
سرای استانبول

قالی های 
محرابی 
درختی

آیات 84-83 سوره 
انعام،

اسماءالهی

درخت سرو، 
طاووس، اسلیمی و 

ختایی، 
طرح محرمات

توحید، دوری از شرک 
درخت زندگی، مظهر 

کیهان، 
باغ بهشت و شگفتی های 

آفرینش

موزه فرش ایرانتبریز

قالی های 
محرابی 
گلدانی

آیات 31-30 سوره 
نمل 

آیه 83 سوره انعام 
آیه 35 سوره نور 

گلدان، گل و 
گیاه، 

نقوش شکسته 
اسلیمی و ختایی

دوری از تکبر و برتری 
جویی، توحید و دوری از 

شرک، 
نور و روشنی ذات خدا، 

تسبیح گیاهان
وحدت در کثرت و کثرت 
در وحدت در ذات الهی 

تبریز 
سده نوزدهم/

سیزدهم
----
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شرح تصاویر
1-  قاليچه محرابي زربفت، آيات 255 ،285 و 286 سوره بقره ، 78 تا 81 سوره اسراء، 40 و 41 سوره ابراهيم، عبارت شهادتين و اسماء الهی، سده شانزدهم/دهم، 

مجموعه خانم پاراوينچي، منبع ش 24، ص 19.
2- قاليچه محرابي زربفت، آيات 255 ،285 و 286 سوره بقره ، 78 تا 81 سوره اسراء، 203 تا 205 سوره اعراف، 22 سوره حشر، عبارت شهادتين و اسماء الهی، 

1016/1670، موزه متروپوليتن، منبع ش 8، ص 234.
3- قاليچه محرابي كاشان، آيات 255 ،285 و 286 سوره بقره ، 78 تا 81 سوره اسراء، ذكر سجده، 1042/1623، موزه توپقاپي سرای، منبع ش 24، ص 209. 

4- قاليچه محرابي تبريز،  آيت الكرسی، 40 و 41 سوره ابراهيم، صلوات بر چهارده معصوم )ع(، ذكر سجده،  سده هفدهم/يازدهم، موزه فرش ايران، منبع ش 41 
، ص 99.

5- قاليچه محرابي، دوره صفوي، آيت الكرسی، عبارات "اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم"، "صدق اهلل الكريم" عجلو بالصلوه قبل الموت و عجلو بالتوبه قبل الموت ، 
دعای نادعلی، اسماءاهلل، موزه فرش ايران، منبع ش 22 ، ص 37.

6- قاليچه جانمازی اصفهان، عبارت "شهادتين"، عجلو بالصلوه قبل الموت و عجلو بالتوبه قبل الموت ،  اوايل سده هفدهم/يازدهم، موزه فرش ايران، منبع ش 30، 
ص181.

7- قاليچه محرابي با خط كوفي، دوره صفوي، عبارت "شهادتين"عجلو بالصلوه قبل الموت و عجلو بالتوبه قبل الموت ، موزه فرش ايران، منبع ش 43، ص 215.
8-  قاليچه محرابي كاشان، منتخب غزليات حافظ، سده نوزدهم/سيزدهم، موزه متروپوليتن، منبع ش 35، ص 119.

9- قاليچه محرابي قنديل دار، آيت الكرسی، صلوات بر چهارده معصوم )ع(،  عبارت شهادتين، سده هفدهم/يازدهم، موزه توپقاپي سرای، منبع ش 22، ص 35.
10- قالی محرابي گلداني قنديل دار،  نقش قنديل در طرح گلدانی، سده نوزدهم/سيزدهم، منبع ش 29، ص 560

11- قاليچه محرابي درختي، آيت الكرسی ، 83 و 84 سوره انعام ، اسماء الهی ، سده هفدهم/يازدهم، موزه دولتي تركيه، منبع ش 24، ص 115.
12- قاليچه محرابي سروي،  طرح محرابی- محرمات ، نقش قنديل و درخت سرو، موزه فرش ايران، منبع ش 39، ص 100.

13- قاليچه محرابي گلداني، آيات 30 و 31  سوره نمل، 83 سوره انعام، 35 سوره نور، عبارات "اهلل اكبر"، و "الشكر تدوم النعم والحمد اهلل رب العالمين" سده 
هفدهم/يازدهم، موزه توپقاپي سرا، منبع ش 24، ص 115.0

14- قالی محرابي گلداني، طرح گلدان با نقوش اسليمی و ختايی ، سده نوزدهم/سيزدهم، موزه فرش ايران، منبع ش 29، ص 562.
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