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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۱۹

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

 نگاهی به قالی های محرابی 
موزه فرش  آستان قدس رضوی وبررسی

 قالی هفت شهر عشق 

 حسين کمندلو*  

چكيده
ســجاده از جمله دستبافت هايي است كه از اوايل ظهور اســالم به منظور استفاده در مراسم مذهبي 
مسلمانان در اندازه هاي کوچک ، طراحي و بافته مي شد اما اين كه از چه دوره اي مزين به، طرح محراب 

و يا طاق شده به درستي مشخص نيست و احتماال به دوران قبل از اسالم باز مي گردد.
از دوره   ايلخاني آثار زيادي با نقش محراب به جا مانده است ، از جمله اين آثار، محراب هاي نفيس و 
زيباي گچي است که معروف ترين آن ها محراب الجايتو در مسجد جامع اصفهان مي باشد. با اين حال 
اما آثار مستندي از فرش هاي محرابي اين دوران باقي نمانده و اطالعات موجود  در مورد سجاده يا 
قالي نمازي تا اين دوره مربوط به سفرنامه ها است در آن ها اشاره هايي هر چند مختصر به اين گونه 
دستبافت ها گرديده که در شهر هاي مختلف اسالمي توليد مي شد. در برخي از نگاره هايي كه در دوره 
تيموريان پديدآمده ، مي توان طرح محراب را بر روي برخي دستبافت هاي درون تصوير مشاهده کرد. 
بيش ترين اطالعات موجود در مورد ســجاده ها از عصر صفويان است، اسنادي از اين دوران وجود 
دارد که در موزه هاي ايران وجهان نگه داري مي شوند ،براي مثال مي توان به دو نمونه اي اشاره کرد 
که در موزه  فرش آســتان قدس رضوي نگه داري مي شــود. حرم مطهر امام رضا (ع) به دليل ارزش 
و تقدسي  كه در نزد شيعيان دارد، محل مناسبي براي خلق آثار هنري و اهداء آن به اين مکان مقدس 

گرديده است.
از جمله اين آثار هنري ، قالي هايي با طرح ها و نقش هاي گوناگون است که از دوران صفويه تاکنون ، 
مربوط به نقاط مختلف، بافته و اهدا شده است. طرح محرابي يا طاق ، عمده ترين نقشي است که در اين 
دســت بافت ها مورد استفاده قرار گرفته است. در اين مقاله ضمن نگاهي کوتاه به قالي هاي محرابي 

موزه آستان قدس رضوي، طرح قالي هفت شهر عشق بررسي شده است. 

واژگان كليدي 
قالي، قاليچه، سجاده، محراب، موزه  فرش، آستان قدس رضوي. 

Email : hossein-kamandlo@yahoo.com            مدرس دانشكده هنر دانشگاه سمنان، استان سمنان، شهرسمنان  

تاريخ دريافت مقاله :   ٨٨/٢/٢٦
تاريخ پذيرش مقاله :    ٨٨/٦/٢٤
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مقدمه
هنرمندان  که  است  کاربردي  هنرهاي  جمله  از  فرش 
ايراني بنا به ذوق و سليقه خويش آن را توليد مي کنند. رنگ ها 
و طرح هاي قالي هاي  ايراني ،  با توجه به شرايط زيست و 
عاليق و ساليق  مردم هر منطقه و همچنين با تاثير پذيري از 
آداب و رسوم و باورهاي قومي و مذهبي و ساير هنرهاي 
ايراني و اسالمي ، از تنوع زيادي برخوردار مي باشد. طرح 
محرابي از جمله  طرح هاي اصيل و کهن در فرش بافي ايران 

و همچنين  برخي كشورهاي اسالمي است. 
اين طرح بر گرفته از طاق در معماري ايراني بوده و 
احتماال در سده هاي آغازين اسالم وارد هنر فرش بافي 
شده و از شرق تا غرب جهان اسالم در مناطقي كه قدمت 
ديرينه اي در توليد فرش  داشته ودارند، مورد استفاده قرار 
مي گرفته است. طراحان فرش در ايران، هند ، تركيه وساير 
کشورها  با گذشت زمان ، انواع و اقسام اين طرح را بر 
اساس فرهنگ ، تمدن و برپايه تفكر اسالمي  سرزمين خود 

پديد آورده اند.
در تمام مناطق ياد شده با توجه به نقش اصلي، جزئيات 
و رنگ بندي متفاوتي از طرح ارائه شده است در اين گونه 
فرش  باالي  طاق  سمت  به  تزئيني  عناصر  تمام  ها  طرح 
كه  قاعده  اين  شود.  مي  بافته  و  طراحي  اصلي)  (محراب 
ابتدا در سجاده ها (به دليل  نوع کاربرد و نشان دادن جهت 
قالي،  هاي  اندازه  ساير  در  بعدها  رفت  مي  كار  عبادت)به 

همان اصول اوليه  مورد استفاده قرار گرفت. 
هاي  قالي  در  محراب  نقش  تاريخي  پيشينه  بررسي 
ايراني با توجه به برخي مدارک و مستندات موجود نکته اي 
قابل  توجه و مهم است. در اين رابطه مي توان فرش هايي 
را که از سده هاي اوليه اسالمي در متون کهن هم چون 
سفرنامه ها از آن ها ياد شده و يا دست بافت هايي که 
در نگاره هاي نسخه هاي عصر تيموري وغيره. بازنمايي 
شده ، مورد بررسي  قرار داد. الزم به يادآوري است فرش هاي 
بسياري با طرح محراب از دوره صفوي که با شيوه هاي 
متفاوت بافته شده، باقي مانده است. شايد بتوان مهم ترين 
هاي  بافت  دست  از  برخي  معرفي  را  پژوهش  اين  هدف 
مجموعه فرش آستان قدس رضوي دانست؛ قالي هايي که 
هر کدام از آن ها عالوه بر طرح و نقش منحصر به فرد، بيان 
كننده روحيات و خصوصيات فرد اهدا كننده، منطقه و زمان 

بافت  آن نيز مي باشد. 
در اين مقاله  قالي ها ، قاليچه ها و سجاده هايي که با 
نقش محراب بر گرفته از مناطق مختلف ايران تزيين و در 
موزه  فرش آستان قدس رضوي نگه داري مي گردد. هر 
كدام از اين مناطق به لحاظ تاريخي و هنري در توليد قالي 
سابقه اي ديرينه داشته و برخي از آن ها نيز در مقاطعي از 
تاريخ ، کانون مهم فرش بافي ايران به شمار مي رفته اند  در 
تمام فرش هايي كه در اين مناطق با فرهنگ هاي گوناگون 
توليد مي شوند، مي توان روح هنر اسالمي رامشاهده كرد 

كه در شكل ها و صورت هاي مختلف تجلي پيدا كرده است . 
 در بخش پاياني مقاله  براي نمونه  قالي  هفت شهر 
عشق به طور کامل مورد بررسي  قرار مي گيرد. بررسي 
و معرفي اين آثار از اين جهت که تاکنون کتاب يا مقاله اي 
درباره قالي هاي طرح محراب موزه هاي رضوي چاپ يا 
منتشر نشده، شايان توجه مي باشد. اگر چه در برخي از 
از   مختصري  شرح  فرش  تخصصي  نشريات  و  ها  کتاب 
طرح محراب در فرش ايراني داده شده است اما در بيش تر 

موارد تعاريف مشابه از آن به چشم مي خورد.
 در اين ميان تنها سيروس  پرهام   در معرفي نقش ناظم 
در قالي هاي منطقه فارس،که طرحي طاقي شکل و محراب 
مانند دارد تعريف و مطالب متفاوتي در کتاب دست بافت هاي 
عشايري و روستايي فارس(ج١و٢) ارائه كرده است. اما 
در مجموع  تحقيقي که در آن فهرستي از آثار محفوظ در 

موزه هاي رضوي ارايه شود وجود ندارد.

نگاهي به تاريخ قالي هاي نقش محرابي
 از سده هاي اوليه اسالمي تا قبل از سلسله صفوي، 
قالي با نقش محرابي كه بتوان با استناد به آن تاريخ دقيق 
استفاده از اين نقش و طرح را در فرش هاي ايراني مشخص 
کرد، در دست نيست. اما در برخي از سفرنامه ها و كتاب هاي 
شعر اشاره هايي هر چند کوتاه  به كلمه سجاده شده كه 
البته اين نيز نمي تواند سندي محكم و قابل اعتماد باشد که 
آيا اين دست بافت ها گره دار هستند, يا اين كه حتما  از نقش 
محراب براي تزئين آن ها استفاده شده است. زيرا برخي 
سجاده هايي كه در دوران معاصربافته و يا توليد مي گردد، 
فاقد طرح محراب هستند, مانند سجاده هاي  نمازي كه در 
شهر سنندج از جنس گليم تهيه مي شود ، و يا سجاده اي كه 
در موزه ملك نگه داري مي شود، متن آن  بدون نقش بوده 
و داراي كف ساده مي  باشد اطراف قالي چهار لچك طراحي 
و بافته شده است.(تصوير١)شايد بتوان گفت سفر نامه ها 
ايراني  فرش  پژوهشگران  عالقه  مورد  هاي  كتاب  ازجمله 
اين  در  است.  شده  هايي  اشاره  ها  آن  در  كه  باشد  مي 
کتاب ها شرح کوتاهي از مکان و محصوالتي که فرش در 

آن جا توليد و به فروش مي رسيد داده شده است.
 در كتاب حدود العالم كه در سال ٣٧٢ هجري قمري 
تاليف شده آمده « جهرم شهري است خرم و از وي زيلو 
و مصالي نماز نيكو خيزد»(ژوله ، ١٣٧٥، ٥) همچنين ابن 
حوقل در صوره االرض كه در نيمه سده چهارم (احتماال 
٣٦٧ هجري قمري) نگاشته آورده «در جهرم جامه هاي 
منقش عالي مي بافند، اما گليم و جاجيم دراز و سجاده نماز 
و زالل (زيلو) جهرم كه در دنيا به جهرمي معروف است ، 

نظير ندارد».( پرهام، ١٣٧٠ ،٤٠)
چهارم   سده  معروف  دان  جغرافي  و  سياح  مقدسي 
مورد  در  التقاسيم  احسن  كتاب  در  قمري)  هـجري   ٣٨٠)
محصوالت شهر بخارا گويد: « از بخارا جامه هاي نرم و انواع 

نگاهـی بـه قـالی هـای محـرابـی 
موزه فرش آستان قدس رضوی 

وبررسی قالی هفت شهر عشق
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۲۱

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

سجاده ها و بساط و جامه هاي گستردني فندقي و منبرهاي 
زرد و جگري و كمربند اسبان كه در زندان ها بافته مي شود.... 

به عمل مي آيد».( آبادي باويل،١٣٥٨، ٩٣)
ابن حوقول نيز همانند مقدسي به سجاده هاي اين شهر 
بخارا  توليدي  مصنوعات  شرح  در  او  است  کرده  اشاره 
چنين مي گويد: «جامه هاي پنبه اي معروف به بخاري كه 
سنگين و محكم بافته شده مورد توجه عرب است و نيز 
فرش و گليم و جاجيم و جامه هاي پشمي براي رختخواب 
بخارا  در  محراب  سجاده  و  زيلو  و  زيباست  غايت  به  كه 
و نواحي آن تهيه مي شد و به عراق و ساير جاها صادر 

مي گردد».(همان،٩٣)
در اين نوشته ابن حوقل، به سجاده محراب اشاره نموده 
طرح  با  كه  است  هايي  منظورسجاده  گفت  بتوان  شايد  و 
محراب بافته شده اند اما نمي توان گفت كه قصد او از اين 
سجاده ها محصوالت گره دار يا حتي فرش (گليم، جاجيم، 
زيلو،نمد وغيره) است. چرا كه در کتاب جغرافياي تاريخي 
سرزمين هاي خالفت شرقي نوشته لسترنج (١٩٠٥ م)، از 
پارچه هاي ضخيمي سخن گفته شده كه در فرش كردن 
اطاق هاي مهمانخانه استفاده مي شده است: «محصوالت 
هاي  خربوزه  بخارا  بود.  بسيار  آن  صنايع  و  سند  ايالت 
بسيار نيكو داشت كه به اطراف و اكناف فرستاده مي شد. 
گليم و سجاده و پارچه هاي نازك و پارچه هاي ضخيم كه 
بكار فرش كردن اتاق مهمانخانه مي خورد از آن جا صادر 

مي شد».( لسترنج، ١٣٦٤ ،٥٠١)

در  قمري)  (٥٧٥-٦٢٦هجري  حموي  ياقوت  همچنين 
شرح  ودر  دارد  تبريز  به  اي  اشاره  البلدان  معجم  كتاب 
محصوالت توليدي و صادراتي اين شهر مي نويسد: «در آن 
شهر از پارچه هاي عبايي، سقالطون (نوعي جامه و پارچه 
پشمي غالبا رنگ آن سرخ سير است)  اطلس و سجاده زياد 
به عمل مي آيد و به ديگر شهرهاي شرق و غرب صادر 

مي شود».( سلطان زاده، ١٣٧٦، ١٥)
بيش تر منابع ذکر شده در باال که در آن ها اشاره هايي 
به سجاده و يا قالي هاي نمازي شده متعلق به سده هاي 
نخست اسالم تا زمان هجوم مغوالن به ايران است، از عصر 
ايلخانان مغول مدرک مستندي ازفرش ايراني با طرح محراب 
در دسترس نيست، اما از آن دوران محراب هاي گچ بري 
شده زيبايي  با  تزئينات اسليمي و ختايي در مساجد ايراني،  
به يادگار باقي مانده است که هر کدام از آن ها نشان دهنده  
ذوق وسليقه هنر مندان وطراحان  آن دوران  و نيز الهام بخش 
طراحان فرش آن عصر بوده اند. از منابع مهم ديگري که 
مي توان  با مطالعه آن ها نقش محراب را در زير اندازهاي 
ايراني پي گيري نمود، نگاره هاي است که توسط نقاشان 

ايراني خلق شده است. 
در مكتب هاي مختلف نقاشي ايراني،از جمله عناصري 
كه فضاي اثر هر نگاره را زينت بخشيده دست بافت هاي 
است که بر روي زمين  ويا بر ديوارها قرار گرفته اند، بيش تر اين 
دست بافت ها با عناصر  اسليمي و ختايي تزئين و با تركيب 
رنگ هاي  گوناگون اجرا  شده اند. درتعدادي از اين  نگاره ها،

تصوير١- قالي سجاده اي بافت هريس، طرح لچك دار كف ساده، موزه ملك تاريخ بافت ١٢٢٧هجری شمسی،ماخذ : حسين كمندلو
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نقاش از نقش محراب  براي تزئين دست بافت هاي اثرش 
استفاده کرده است. به عنوان مثال مي توان به نگاره بهرام 
گور در تاالر هفت پيكر  اشاره كرد كه براي ديوان امير 
اسكندر در سال ٨١٣ هجري قمري، در شيراز ترسيم شده 
است. در اين نگاره،دست بافت هايي كه روي ديوار نقش 

محراب دارند، ديده مي شود.(تصوير٢)
نگاره اي که در سال ٨٤١ هجري قمري، براي خمسه 
نظامي در مكتب هرات داراي زير اندازي با نقشي منحصر 
به فرد است. در اين نگاره كه شرح داستان ليلي و مجنون 
در مدرسه است، استاد و دانش آموزان بر روي فرشي قرار 

گرفته اند كه با رديفي از طاق تزئين شده است. 
نكته جالب در اين زير انداز كه اصطالحا سجاده صف 
ناميده مي شود ، قرار گرفتن نقش قنديل زير طاق هر كدام از 
سجاده ها مي باشد ،الزم به يادآوري است نقش قنديل از 
عناصر اصلي طرح هاي محرابي به شمار مي رود.(تصوير ٣) 
معراج نامه مير حيدر كه در هرات براي دومين امير تيموري، 
شاهرخ در سال ٨٣٩-٨٤٠ هجري قمري نقاشي شده نيز 
داراي نگاره اي جذاب و زيبا است، در اين نگاره حضرت 
محراب  نقش  با  كه  رنگ  سرخ  اي  سجاده  بر  محمد(ص) 

يك  تكرار  با  سجاده  اين  متن  است.  نشسته  شده،  تزئين 
نقشمايه به صورت واگيره طراحي شده است. (تصوير٤) 
در نگاره ديگري كه در موزه بريتانيا نگه داري مي شود، 
يك شخصيت مذهبي بر روي سجاده ترسيم شده ،زيگفريد 
گاسونگ نويسنده مقاله ، اعتقاد دارد  اين قديمي ترين سند از 
سجاده با نقش محرابي است كه البته تاريخ ذكر شده  براي 
آن  ٨٥٦  هـجري قمري  است و به نمونه هاي اشاره شده، 

گفته او نمي تواند صحت داشته باشد.
 در اين نگاره شخصيتي كه هاله قدسي دور سرش قرار 
دارد، بر روي سجاده اي قرمز رنگ نشسته است.در زير طاق 
اين سجاده نقش قنديل به عنوان عنصر تزئيني ديده مي شود كه به 

وسيله زنجير به مركز طاق متصل شده است. (تصوير٥)
در  دوران صفويه به دليل ثبات و امنيت راه هاي ايران 
و حمايت شاهان صفوي از صنايع مختلف، شاهد رونق و 
شكوفايي هنرهاي ايراني از جمله صنعت فرش بافي هستيم. 
از اين دوران در حدود ١٥٠٠ تا ٢٠٠٠ تخته فرش به دست 
آمده است١ كه مقدار اندكي از آن داراي طرح محرابي است 
و بيش تر اين دست بافت ها با توجه به ابعاد و نوع كتيبه 
شان به عنوان سجاده نماز (جانمازي) مورد استفاده قرار 

تصوير ٢- نگاره بهرام گور در تاالر هفت پيكر، ديوان امير اسكندر 
٨١٣ هجری  قمری ،نقش محراب بر قالي هاي آويخته بر ديوار ،ماخذ 

آن ماري كوركيان و ژان پير سيكر، باغ هاي خيال، ٧٩

تصوير٣- ليلي و مجنون در مدرسه از خمسه نظامي منسوب به 
ميرخليل، مكتب هرات٨٤١ هجری قمری،  قالي با طرح سجاده صف 
در اين تصوير به چشم   می خورد، موزه هنر متروپوليتن نيويورك

Ebadolah Bahari , Behzad, P.29 :  ماخذ

نگاهـی بـه قـالی هـای محـرابـی 
موزه فرش آستان قدس رضوی 

وبررسی قالی هفت شهر عشق

١- بــرای اطالع بيــش تر نک: 
آذرپاد  و حشمتي رضوي،  ١٥
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۲۳

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

مي گرفتند.
قديمي ترين نمونه به جاي مانده از اين دوران، با توجه 
به تاريخ روي آن ٩٣٦  هجري قمري  دست بافتي با طرح 
سجاده صف است. اين فرش به صورت زيلو  در شهر تفت 
براي مسجد شاه نعمت اهللا ولي بافته شده است. ابعاد آن 
١٦٧×٢٤٠ سانتي متر و بر روي آن نام واقف،تاريخ اهدا و 
بافت نوشته شده و در موزه فرش ايران نگه داري مي شود. 

(تصوير٦)
سلسله  انقراض  به  منجر  ايران  به  ها  افغان  هجوم 
صفويان شد و به دنبال آن هرج و مرج ونا امني کشور را فرا 
گرفت و به تدريج با حضور سلسله هاي افشار و زند آرامش 
نسبي برقرار گرديد. در اين دوران هنر قالي بافي برخالف اغلب 
صنايع و هنرهاي ايراني که دچار رکود بودند ، به کار خود 
ادامه داد و تغييراتي در طراحي و رنگ بندي آن به وجود 
آمد. قالي باف ايراني با استفاده از الگو هاي قديمي موفق به 
خلق طرحي جديد در هنر خود شد ،اين طرح  درمركز ايران 
بافته مي شد و به نام محرابي هزار گل يا ناظم  مشهور 
گرديد. سيروس پرهام در كتاب خويش شرح و توصيف 
طرح  اين  است.١  آورده  ها  قالي  گونه  مورداين  در  خوبي 
شده  بافته  هاي  فرش  از  برخي  معاصر،الگوي  دوران  در 

در بيش تر مناطق ايران از جمله جوشقان، فراهان، كرمان، 
تبريز، كاشان وغيره بوده است.هنرمندان قالي باف با الگو 
برداري از نمونه اصلي (فرم طاق، درخت سرو، گلدان و 
گل هاي فراوان وکوچک) نمونه هاي گوناگوني از آن خلق 

کرده اند.
 در دوران قاجار با برپايي چند نمايشگاه از قالي هاي 
به  غربي  خريدارن  توجه  اروپايي  هاي  کشور  در  ايراني 
اين محصول بيش تر شد.به تدريج تجار ايراني وبرخي از 
شرکت هاي خارجي کارگاه هاي قالي بافي را در شهر هاي 
مختلف ايران تاسيس کردند، به اين ترتيب تغييراتي در شيوه 
طراحي ورنگ بندي فرش ايراني پديدآمد، که شايد مهم ترين 
دليل  آن هجوم شرکت هاي اروپايي وتامين خواسته هاي 
مشتريان غربي بود و همين موضوع سبب رواج  طراحي 
اصيل قالي ايراني شد. طرح هاي زيبا و اصيل از بين رفت و 

تنها فن بافت قالي باقي ماند واوج گرفت.   
دراواخر دوره  قاجار واوايل پهلوي شهرهاي كرمان ، 
كاشان مشهد تبريز وديگر شهرها فرش هايي با کيفيت عالي 
توليد گرديد،در اين دوران ابعاد سجاده ها اندكي بزرگ تر 
طراحي و بافته شد. در قالي هاي  اندازه ٢٢٠×١٤٠  و در 
اين دوره اشعار و عبارات فارسي به جاي آيات و روايات 

تصوير٤- برگي از معراج نامه ميرحيدر (٨٤٠-٨٣٩هجری قمری )، حضرت محمد بر روي سجاده با نقش محراب، كتابخانه ملي پاريس،
(رزسگاي، ١٣٨٤ )

١-بــرای اطالع بيــش تر نک: 
پرهام، ، ١٣٧٠، ١٤٧
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عربي مورد استفاده قرار گرفت و  گاهي فقط نام توليد كننده 
و يا تاريخ بافت (يا هر دو با هم) نوشته شد. پس از افول 
دست  قطع  براي  پهلوي،  حكومت  زمان  در  قاجار  دوران 
سال ١٣١٠  در  قالي  شركت  ابتدا  فرش  توليد  از  بيگانگان 
شمسي تاسيس گرديد،كه در اين كار موفق نبود وپس از 
مدتي شکست خورد. در سال ١٣١٤ هجري شمسي  شركت 
سهامي فرش تاسيس و توليد فرش را بر عهده گرفت و تا 
قبل ازپيروزي انقالب اسالمي به عنوان متولي فرش ايراني 

شناخته مي شد. 
با توجه به دو جلد كتاب منتشره توسط اين شركت، 
دست بافت هاي خوبي از نظر طراحي و بافت در مناطق 
مختلف ايران توليد شده  است. نمونه هاي خوبي ازطرح 
محرابي به قلم استاد ابوالقاسم اماقاني واستاد رضايي به 

يادگارمانده است. 
بهره گيري از عناصر اصيل ايراني و خالقيت در طراحي 
و رنگ بندي به خوبي در اين آثار مشاهده مي شود. در 
امامي،  حسين  ارچنگ،  احمد  چون  استاداني  نيز  اصفهان 
عيسي بهادري طرح هايي در قالب محراب ترسيم كردند 
كه برخي از آن ها زيبا و تكرار نشدني هستند. اين بزرگان 
ميراث گران بهاي خويش را به هنرمندان بعد از خود انتقال 

دادند.
طراحي  اوج  شاهد  اسالمي  انقالب  پيروزي  از  پس 
فرش در ايران و توجه علمي به اين هنر از طريق تاسيس 
دانشکده هاي فرش در دانشگاه هاي معتبر هستيم،اما به 
دليل  تحريکات دولت هاي مخالف سياست هاي ايران و از 
سوي ديگر مديريت هاي نادرست برخي از نهاد هاي دولتي 

فرش  توليد  وغيره،  ماشيني  هاي  فرش  عرضه   ادامـه  و 
دستباف در ايران کاهش يافت.

با وجود همه اين مشکالت هنرمندان قالي باف  ايراني 
به راه خود ادامه داد و موفق به خلق آثاري خاص و زيبا 
گرديد، نمونه هاي ازفرش هاي زيبا و اصيل با تکيه بر فرهنگ 
اصيل ايراني توليد مي كردند که چشم هر بيننده اي را خيره 
مي کند. به عنوان مثال مي توان به قالي بزرگي كه براي 
مركز اسالمي شهر هامبورگ (مسجد امام علي(ع)) بافته 
شده اشاره كرد. استفاده خالقانه از نقش محراب در حاشيه 
اين قالي ياد آور سجاده هاي صف و همچنين محراب هاي 
مشبك و تزئيني زير گنبد مسجد شيخ لطف اهللا  اصفهان 
است. همچنين ترنج اين قالي با الهام از زير گنبد مسجد شيخ 
لطف اهللا اصفهان که به شيوه اي متفاوت اجرا شده حاکي از 

نبوغ و مديريت در توليد اين دست بافت است. (تصوير٧)
همان طور که گفته شد بيش تر قالي هاي ايراني که 
در موزه هاي ايران وجهان نگه داري مي شوند، متعلق به 
دوران بعد از صفويه هستند.مجموعه فرش آستان قدس 
رضوي نيز از اين قاعده مستثني نيست،در اين مجموعه 
قالي هايي با طرح هاو نقش هاي گوناگون در ابعاد مختلف 
شيعيان  توسط  ها  آن  از  نگه داري مي شوند که برخي 
عالقه مند به حضرت رضا (ع) بافته و به آستان مقدس 

رضوي اهدا شده اند.
تعدادي از قالي هاي اين مجموعه با طرح محراب تزئين 
شده است، و با ترکيب بندي هاي متفاوت و زيبا در اندازه 
هاي مختلف بافته شده است در زير برخي از آن ها به اجمال 

معرفي مي شوند:  

تصوير٥-:نگاره موجود موزه بريتانيا، ٨٥٦ هـجری قمری كه در 
آن سجاده با طرح محرابي مشخص است، ماخذ زيگفريد گاسونگ،

ايران  قالي  مجله  محرابي،  هاي  قاليچه  در  ها  نقش  و  ها  طرح 
ش٩و١٠،١٢)

تصوير٦-زيلو طرح سجاده صف با خطوط شكسته ٩٦٣هجری 
قمری، محل بافت تفت،يزد مكان نگه داري موزه فرش تهران، ماخذ   

Hideshi yamazahi, the Great art rugs P.120

نگاهـی بـه قـالی هـای محـرابـی 
موزه فرش آستان قدس رضوی 

وبررسی قالی هفت شهر عشق

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۲۵

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

قالي پرده اي دورو ، محرابي ، درختي
اين دست بافت كه به صورت دو رو بافته شده داراي 
برشي در وسط بوده كه با توجه به ابعاد آن در مسير عبور 
زائرين حرم امام رضا (ع) قرار مي گرفت. سيسل ادواردز 
در كتاب خود به اين گونه قالي ها اشاره كرده است:  «از 
بعضي از آن ها براي مفروش كردن اطاق هاي ساختمان 
هايي كه در محوطه  آستانه قرار دارد استفاده شده بود. 
متاسفانه آن ها را به مدت زيادي زير پا گسترده بودند و 
هيچ يك از متصديان را مامور مراقبت از آن ها نكرده بودند. 
بعضي از آن ها تكه تكه شده بود و كرك برخي ديگر از بين 
رفته بود . چند تخته قالي را از طول دو نيم كرده تا به جاي 

پرده از آن استفاده كنند».(  ادواردز، ١٣٦٨، ١٩٣)
با بررسي اين قالي و دو نمونه  ديگر كه يكي متعلق به 
مشهد و ديگري اصفهان است  درمي يابيم كه آن ها از طول 
به دو نيم نشده  اند بلكه به همين شيوه بافته شده اند. به دليل 
نوع بافت  اين قالي ، به  قالي پرده اي دو رو معروف شده 
است. طرح قالي محرابي درختي است و به شماره شناسايي 
٠٤١ رديف ٣٨ و شماره اموال ٣٤٨ در طبقه اول موزه فرش 

نگه داري مي شود. 
ابعاد اين دست بافت ٣٠٠×٤١٠ سانتي متر و تاريخ بافت 
آن با توجه به كتيبه روي آن ١٣٢٠ هجري قمري  است. 
محل بافت قالي  مشهد مقدس و جنس تار و پود آن از پنبه 
و پرز پشم است. در هر ٦/٥ سانتي متر ٤٠ گره نامتقارن 
(فارسي) زده شده است. طول ساق گره بين ٥ تا ٤ ميلي 
متر بوده و در هر رج پس از بافت، پود ضخيم و نازك 
عبور داده اند. قالي به شيوه تمام لول بافته شده است. در 
اين شيوه، دو چله كامال به هم چسبيده وكنار هم قرار گرفته 

و به علت تراكم چله ها، فرش بسيار سفت، محكم و بادوام 
بافته مي شود.

نوع رنگ ها، شيميايي و گياهي است و طيف رنگ هاي 
به كار رفته در آن عبارتند از: كرم، نارنجي، آبي، قرمز الكي، 
سبز  خاكستري،  روشن،  قرمز  روشن،  آبي  اي،  سورمه 

روشن، سبز زيتوني، زرد سبز آبي وغيره است.
شيرازه در اطراف قالي به صورت متصل بافته شده 
است. همچنين بافت شيرازه در قسمت هاي طولي وسط 
فرش نيز مشاهده مي شود كه در هنگام عبور زائرين به 
نقوش و طرح آن لطمه اي وارد نشود. قسمت هايي از فرش 
دو  و  بيدزدگي  ساييدگي،  پارگي،  قبيل  از  صدماتي  دچار 
رنگي است و برخي از آن ها نياز به مرمت دارد.(تصوير٨)
     قالي پرده اي دو رو ، محرابي، افشان شاه عباسي

 قنديل دار
اين دست بافت همانند اثر قبلي به صورت دو رو بافته 
شده و  داراي برشي در وسط است كه با توجه به ابعاد 
قالي در مسير عبور زائران و مجاوران حرم مطهر حضرت 
علي بن موسي الرضا (ع) قرار مي گرفته است. طرح اين قالي 
محرابي- افشان شاه عباسي  قنديل دار است و با توجه به 
روش بافت آن به نام قالي پرده اي دو رو معروف گشته 
است. اين دست بافت به شماره شناسايي ٠٤١ رديف ٤٠ 
و شماره اموالي ٣٤٧ در طبقه اول موزه فرش آستان قدس 
رضوي نگه داري مي شود. ابعاد اين دست بافت ٣٢١×٤١٠ 
سانتي متر و تاريخ بافتش ١٣٢٢ هجري قمري است. محل 
بافت قالي مشهد مقدس وجنس تار و پود آن از پنبه و پرز 
پشم است. در هر ٦/٥ سانتي متر ٤٠ گره نامتقارن (فارسي) 
متر  ميلي  الي ٣/٥  بين ٥  آن  گره  ساق  طول  و  شده  زده 

 تصوير٧- قالي بزرگ مسجد امام علي(ع) هامبورگ، استفاده خالقانه 
از طرح محراب در حاشيه ،معاصر ماخذ، قالي ايران شماره ١٨ آذر 

٧٨، ٩

تصوير ٨- نماي كلي فرش محرابي درختي ، پرده اي دورو،ماخذ :
حسين كمند لو
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مي باشد. فرش به شيوه تمام لول بافته شده است. پس از 
هر رج بافت پود ضخيم و نازك عبور داده اند. رنگ هاي آن 
شيميايي و گياهي است و عمده رنگ هاي به كار رفته در آن 
عبارتند از: الكي قرمزدانه، سورمه اي، آبي، نارنجي، كرم، 
سفيد، سبز روشن، آبي تيره، قهوه اي روشن، سبز زيتوني، 
خاكستري،  روشن،  بنفش  روشن،  آبي  روشن،  آبي  سبز 

روناسي وغيره مي باشد .
متصل  صورت  به  قالي  وسط  و  اطراف  در  شيرازه 
بافته شده و قسمت هايي از فرش دچار صدماتي از قبيل 
بيدزدگي، ساييدگي، پاره شدگي و دو رنگي است كه نياز به 
مرمت مجدد دارد. كاربرد اين فرش با توجه به برش وسط 

آن پرده است.(تصوير٩)
سجاده محرابي – باغي

اين دست بافت به دليل خالقيتي كه در طراحي آن ديده 
مي شود، از آثار منحصر به فرد موزه فرش آستان قدس 
رضوي به شمار ميرود. طرح قالي تركيبي از باغ و محراب  
و به صورت سراسري اجرا شده است. اين دست بافت به 
شماره شناسايي ٠٤١ رديف ٣٩ و شماره اموالي ١ در طبقه 
اول موزه نگه داري مي شود. ابعاد سجاده ١١٠×١٤٥ سانتي 
متر ودر شهر کرمان بافته شده   و تاريخ بافت آن اواسط 
موزه  به  نگاهي  كتاب  است.(در  قمري   هجري  دهم  سده 
مركزي آستان قدس تاريخ بافت آن سده ١١هجري قمري 
ذكر شده است جنس تار و پود آن از پنبه و پرز از پشم 
بوده و شيوه بافت آن لول و نوع گره نامتقارن (فارسي) 
است. در هر ٦/٥ سانتي متر ٦٠ گره زده شده و شيرازه در 

اطراف قالي به صورت متصل بافته شده است. 
ساييدگي،  نظير  صدماتي  فرش  از  هايي  قسمت  در 
پوسيدگي و پاره شدن مشاهده مي شود و نياز به مرمت 
دارد. رنگ هاي آن گياهي و عمده رنگ هاي آن عبارتند از: 
سبز زرد، سبز آبي تيره، نارنجي، زرد، قهوه اي، سورمه اي، 

آبي تيره، الكي، سفيد، زرد وغيره است. 
رنگ بندي اين قالي مشابه برخي از قالي هاي زربفت 
كاشان به ويژه قالي هاي پلونزي مي باشد که در عصر 
صفوي بافته شده و شايد تحت تاثير اين قالي ها رنگ بندي 
شده است. اين قاليچه با توجه به ابعاد و نوع طرح مخصوص 

نماز(سجاده نمازي) بافته شده است.(تصوير١٠)
قاليچه سروي طاووسي

اين قالي بر خالف طرح هاي محرابي داراي چهار لچك 
در اطراف قالي است كه دو به دو قرينه يكديگرهستند. دو 
لچك پاييني قاليچه به دليل نوع طراحي اهميت كم تري دارد، 
به دليل آن كه تمام عناصر آن به طرف باال طراحي شده اند 
و طاق باالي قالي از ظرافت بيش تري در طراحي برخوردار 
است مي توان اين اثررا در رده قالي هاي محرابي قرار داد. 
اين دست بافت به شماره شناسايي ٠٤١ رديف ٤٦ و شماره 
اموال ٢١٠٢ در طبقه اول موزه فرش آستان قدس رضوي 
نگه داري مي شود. ابعاد قالي ١٢٥×٢٤٣ سانتي متر و در 
اواسط سده ١٤ هجري قمري در شهر كرمان بافته شده و 
جنس تار و پود آن از پنبه و پرز از پشم است. شيوه بافت 
قالي تمام لول و نوع گره آن نامتقارن (فارسي)و در هر ٦/٥ 
سانتي متر ٤٥ گره زده شده است. طول ساق گره بين ٢ 

تصوير  ٩- نماي كلي فرش محرابي درختي ، پرده اي دورو،ماخذ :
همان

ماخذ،    باغي،  محرابي  اي  سجاده  قالي  كلي  نماي  تصوير ١٠-    
كتابخانه موزه مركزي آستان قدس رضوي

نگاهـی بـه قـالی هـای محـرابـی 
موزه فرش آستان قدس رضوی 

وبررسی قالی هفت شهر عشق
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۲۷

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

الي ٢/٥ ميلي متر و شيوه پودگذاري آن  نازك و ضخيم 
است. نقشه قالي به صورت نيم طراحي شده و رنگ هاي آن 
شيميايي و گياهي است. عمده رنگ هاي به كار رفته در آن 
اكر، سورمه اي، سبز روشن، سبز تيره، قرمز روشن، آبي 
روشن، آبي تيره، كرم، قهوه اي روشن، قهوه اي تيره، بنفش 

روشن و سبز زيتوني روشن است.
 شيرازه در دو طرف قالي به صورت متصل بافته شده 
و فرش سالم و بدون آسيب ديدگي است.کاربرد قاليچه با 
توجه به ابعاد و طرح آن تزئيني است. از ويژگي هاي ديگر 
فرش مي توان به ريشه هاي بلند آن در قسمت  پايين اشاره 
داري  نگه  ايران  فرش  موزه  در  قالي  اين  مشابه  كرد. 

مي شود.(تصوير١١)
قالي محرابي- درخت طوبي

داري  نگه  موزه  در  طوبي  درخت  نام  با  قالي  اين 
مي شود. علت نام گذاري آن نيز درختي است كه در وسط 
فرش با ميوه هاي گوناگون به صورت يک به يک طراحي و 
بافته شده است. اين قاليچه به شماره شماره شناسايي ٠٤١ 
و رديف ٤٢ و شماره اموال ٢٢٨٢ در طبقه اول موزه فرش 

نگه داري مي شود. ابعاد قاليچه ١٨٥×٢٨٦ سانتي متر است 
و در اوايل سده ١٤ هجري قمري در شهر كرمان بافته شده 
و جنس تار و پود از پنبه و پرز پشم است.شيوه  بافت آن 
تمام لول و نوع گره به كار رفته نامتقارن (فارسي)و در هر 
٦/٥ سانتي متر آن ٤٥ گره نامتقارن زده شده است. طول 
ساق گره در حدود يك ميلي متر و شيوه پودگذاري آن 
ضخيم و نازك در هر رج است. رنگ آن شيميايي و گياهي 
ا و عمده رنگ هاي آن عبارتند از: قرمز الكي، سبز زيتوني، 
سبز آبي روشن، كرم، قرمز روشن، قرمز تيره، قهوه اي، 
آبي تيره، آبي روشن، بنفش تيره، بنفش روشن، نارنجي 
تيره، نارنجي روشن، قهوه اي تيره و قهوه اي روشن و 

غيره است.
شيرازه قالي به صورت متصل در دو طرف قالي زده 
ساييدگي،  جمله  از  بسياري  ديدگي  آسيب  داراي  و  شده 
مرمت  به  نياز  كه  است  غيره  و  رنگي  دو  شدن،  پاره 

دارد.(تصوير١٢)
سجاده محرابي – درختي قنديل دار

اين سجاده ازجمله آثاري است كه از دوران صفويه به 
جا مانده و تا مدتي قبل به  شماره شناسايي ٠٤١ رديف ٧٨ 
و شماره اموالي ٣٦٢٢ در طبقه دوم موزه فرش نگه داري 
مي شد. اما اكنون به منظور حفظ آن در قاب چوبي موقت  

تصوير  ١١- نماي كلي قالي سروي طاووسي ، ماخذ: همان

تصوير ١٢- قسمتی از متن قالي محرابي درخت طوبي،ماخذ:  همان
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نگه داري مي شود و به همين دليل چندين سال است که 
اين سجاده با ارزش در انبار موزه فرش محفوظ است تا 
قاب چوبين اصلي  آن آماده گردد.ابعاد اين  قالي ١١٨×١٧٤ 
سانتي متر و احتماال در اواخر سده دهم يا اوايل سده يازدهم 

هجري قمري در شهر تبريز بافته شده است.
 با توجه به نوع طراحي كه در اين سجاده  ديده مي شود 
و مطابقت آن با نمونه هاي ديگري كه در همين دوران بافته 
شده، جايگاه آن فرش را مي توان به منزله  آغاز سقوط 
طراحي و بافت اين گونه فرش ها تعيين کرد. درمقايسه با 
سجاده هاي مشابه درمي يابيم دركتيبه هاي معقلي، استفاده 
از تزئين ختايي بين خطوط و قاب بندي كتيبه ها حذف شده 
است. ولي با اين حال نمي توان چيره دستي و ظرافت هاي 

طراحي اين قالي را انکار کرد .
جنس تار و پود قالي از پنبه و پرز پشم و شيوه بافت آن  
نيم لول است. در اين روش فاصله بين چله ها به ميزان يك 
قطر نخ تعيين مي شود. گره آن احتماال نامتقارن (فارسي) و 
در هر ٦/٥ سانتي متر ٣٦ گره زده شده است. در اين قالي 
فقط پود نازك عبور داده شده و رنگرزي الياف با توجه 
استفاده  گياهي است. عمده رنگ هاي مورد  به قدمت آن 
عبارتند از: الكي، آبي تيره، نارنجي، كرم سبز تيره، زرد، 
زرد سبز، قرمز روشن، آبي روشن، سبز زيتوني، سياه، 

قهوه اي وغيره است. 

شيرازه در اطراف قالي به صورت متصل بافته شده 
و عمده آسيب هاي فرش عبارتند از: بيدزدگي، ساييدگي، 
پوسيدگي، پاره شدگي و دو رنگي  است که مرمت نشده و 
نياز به اين کار دارد. اين فرش با توجه به محل قرارگيري 
كتيبه ها و همچنين نوع كتيبه هاي به كار رفته در آن به 

عنوان سجاده نماز کاربرد داشته است.(تصوير١٣)
قالي تصويري ويلهلم دوم – امپراطور آلمان

اين قالي با توجه به اين كه شخصيت هاي آن در پايين 
محرابي  هاي  قالي  گروه  زير  در  اند،  گرفته  قرار  طاق 
بندي مي شوند. مضمون اين دست بافت بيش تر  دسته 
جاه طلبي، غرور و قدرت طلبي است ولي به دليل قرار گرفتن 
اشخاص طرح شده در زير طاق نصرت در رده قالي هاي 
محرابي قرار گرفته  و نمونه هاي بسياري از آن در دوران 

قاجار با تصوير گري از شاهان ايراني بافته شده است. 
قالي به شماره شناسايي ٠٤١ رديف ٦ و شماره اموالي 
٢٣٥٣٧ در طبقه اول موزه فرش نگه داري مي شود(تصوير١٤). 
تاريخ بافت آن با توجه به آخرين كتيبه اي كه بر آن نقش شده 
است ١٢٩٧هجري قمري است. اين دست بافت به همراه چند 
فرش ديگر توسط محمد نوبري در يك حراجي خريداري 
شده و به موزه فرش آستان قدس رضوي اهدا شده است.

محل بافت قالي  شهر تبريز و ابعاد قالي ٢٧٠×٤٠٨ سانتي متر 
است. جنس تار و پود قالي از پنبه و پرزپشم  بوده و شيوه 
پودگذاري ضخيم و  نازك است همچنين قالي  به شيوه تمام 
لول بافته شده و تعداد گره در هر ٧ سانتي متر ٤٠ گره و 

  تصوير  ١٣- نماي كلي سجاده محرابي درختي ، قنديلي سده١٠ 
يا١١ هجري قمري، ماخذ :  همان

  تصوير  ١٤- نماي كلي قالي تصويري ويلهلم دوم ، امپراطور آلمان 
سده ١٤هجري قمري ، ماخذ : حسين كمند لو

نگاهـی بـه قـالی هـای محـرابـی 
موزه فرش آستان قدس رضوی 
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۲۹

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

نوع گره متقارن (تركي) است. شيرازه متصل و در اطراف 
فرش بافته شده است. رنگ هاي آن شيميايي و گياهي و 
نظر  است،به  شده  رنگرزي  ها،  رنگ  از  طيفي  صورت  به 
مي رسد هنرمند طراح قصد داشته با آن ها چهره اشخاص 
و حالت هايشان را به نمايش بگذارد و در اين امر نيز موفق 
بوده است. عمده رنگ هاي آن عبارتند از: سبز زيتوني، آبي 
روشن، آبي تيره، سورمه اي، قرمز روشن، بنفش روشن، 
سياه و سفيد، آبي تيره، سبز تيره، سبز روشن، خاكستري 
تيره، خاكستري روشن وغيره است، دست بافت سالم و 
فاقد آسيب ديدگي مي باشد و كاربردش با توجه به طرح 

آن تزئيني است. 
سجاده محرابي _ قنديلي ستون دار _ كف ساده

اين سجاده در اوايل يا اواسط سده ١٤هجري قمري 
از  گونه  اين  است.  شده  بافته  و  طراحي  تبريز  شهر  در 
سجاده ها  با تاثيرپذيري از سجاده هاي ترك و آناتولي 
بافته و از مشخصات آن مي توان به كف ساده ، ستون هاي 
جفت در كنار هم و تزئيناتي كه شباهتي به عناصر اسليمي 
و ختايي ايراني ندارد، اشاره كرد.حاج جليلي از بافندگان 
مشهور تبريزي اين دوران است قالي هاي دست بافت ايشان 

به شيوه آناتولي است 
اين قالي با طرح محرابي قنديلي ستون دار – كف ساده 
در  شناسايي،مدتي  شماره  بدون   ١٥٠٢ اموال  شماره  به 
معرض نمايش قرار داشت ولي بعدها آن را به انبار موزه 
مركزي انتقال دادند. درباره اين سجاده اطالعات اندكي در 

دست مي باشد  و ابعاد آن ١٢٧×١٩٧ سانتي متربوده جنس 
تار، پود و پرز آن از ابريشم و نوع گره متقارن (تركي) 
است. رج شمار آن ٥٠ گره در هر ٧ سانتي متر است. در هر 

رج آن پود ضخيم به اضافه پود نازك را عبور داده اند. 
رنگ هاي آن احتماال گياهي و شيميايي است و عمده 
رنگ هاي آن عبارتند از الكي، سفيد، سورمه اي،  آبي روشن،  
سبز روشن، قهوه اي روشن، قرمز، بنفش روشن، زيتوني و 
قرمز روشن مي باشد. شيرازه به صورت متصل در دو 
طرف سجاده بافته و در مجموع فرش سالم و فاقد آسيب 

ديدگي است. (تصوير١٥)
قاليچه محرابي درختي – جانوري

اين قاليچه ازجمله دست بافت هايي است كه هنرمند 
طراح ، متن قالي را با عناصر مختلفي نظير پرنده و برخي 
از حيوانات ترکيب كرده است. قاليچه بيش تر جنبه تزئيني 
دارد تا کاربردي، استفاده از الياف ابريشم و رنگ بندي شاد 
نشان دهنده اين ادعاست. قاليچه به شماره شناساي ٤١، 
رديف ٥٩ و شماره اموالي ١٤٥٤ در سال١٣٥٢ وقف حرم 
مطهر رضوي شده و اكنون در طبقه دوم موزه فرش آستان 

قدس رضوي نگه داري مي شود. (تصوير١٦)
اين قاليچه در دوران معاصر و در شهر تبريز بافته شده 
و ابعاد قالي١٤٣×٢٠٧ سانتي متر است. جنس تار و پرز 
آن از ابريشم و پودهاي آن از پنبه مي باشد که به شيوه 
تمام لول بافته شده است،. در هر ٧ سانتي متر آن ٥٧ گره 
تركي(متقارن) زده شده و پس از هر رج بافت پود ضخيم و 

تصوير ١٥- نماي كلي سجاده محرابي قنديلي ستون دار كف ساده 
سده ١٤هجري قمری، ماحذ : كتابخانه موزه آستان قدس رضوي

 تصوير  ١٦- نماي كلي قاليچه محرابي درختي، جانوري، ماخذ : 
حسين كمند لو
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نازك عبور داده شده است. شيرازه به صورت متصل در دو 
طرف فرش بافته شده و رنگ هاي قالي گياهي و شيميايي 
هستند وعمده رنگ هاي به كار رفته در آن عبارتند از: زرد 
آجري، قرمز الكي، سورمه اي، كرم، قهوه اي روشن، قهوه 
اي تيره، خاكستري روشن، خاكستري تيره، سبز روشن، 
سبز تيره، سبز، اكر، بنفش روشن، بنفش تيره، قرمز روشن، 
قرمز تيره وغيره مي باشد.فرش سالم و بدون آسيب ديدگي 

است و كاربرد آن با توجه به نوع طرح، تزئيني مي  باشد. 

قالي محرابي – دورنما
قالي محرابي دورنما  با توجه به كتيبه آن، احتماال در 
اردبيل بافته ودر طراحي آن از خطوط شکسته و هندسي 
استفاده شده است .اين قالي به شماره شناسايي ٠٤١ رديف 
٤١ و شماره اموالي ١١٠٦ در طبقه اول موزه فرش نگه داري 
مي شود. تاريخ ورود آن به آستان قدس رضوي سال ١٣١٩ 
ذكر شده و به نظر مي رسد با توجه به كتيبه وقف، در همان 
تاريخ بافتش  آن به  اتمام رسيده است.ابعاد قالي ٢٤٠×٣٩٠ 
سانتي متر و در اوايل سده  سيزدهم هجري قمري بافته 
شده است. طرح قالي محرابي و به صورت يک يک اجرا شده 

و جنس تار و پرز آن از پشم و پود پنبه است. 
الزم به ياد آوري است فقط يك پود عبور داده شده و 
شيوه بافت تخت است. در اين نوع بافت كه حصيري نيز 
ناميده مي شود، پود ضخيم به كار مي رود  و چله ها يك 

در ميان در پشت فرش ديده مي شوند.

نوع گره متقارن (تركي) و در هر ٧ سانتي متر ٢٧ گره 
زده شده است. نوع رنگ گياهي و شيميايي بوده و عمده 
رنگ هاي آن عبارتند از آبي تيره، قرمز تيره، آبي روشن، 
اكر، نارنجي، سبز، قرمز روشن، سفيد، سبز زيتوني، سياه، 

سبز روشن و غيره مي باشد.
و   شده  بافته  فرش  طرف  دو  در  و  متصل  شيرازه 
است  تزئيني  تر  بيش  آن  طرح  به  توجه  با  آن  كاربرد 
ولي ابعاد بزرگ آن به زير انداز بودن آن تاكيد مي كند. 
آسيب هاي آن عبارتند از بيدزدگي، ساييدگي، پاره شدن و 

دورنگي و غيره است.(تصوير١٧)
قالي محرابي ، ترنجدار ،پرده اي

اين دست بافت با طرح ترنج در رديف قالي هاي محرابي 
ترنجي قرار مي گيرد. برشي كه در وسط آن به هنگام بافت 
ايجاد شده  کاربردش را مشخص مي كند. طرح به صورت 
نيم طراحي واجرا شده و با شماره شناسنايي ٠٤١ رديف 
٥٠ و شماره اموالي٤٣٩ در طبقه اول موزه فرش آستان 
قدس رضوي نگه داري مي شود. اين قالي در سال ١٣٥١ 
هجري شمسي در اصفهان بافته شده و ابعاد آن ٢٦٠×٣٤٥ 
سانتي متر است. جنس تار و پود آن از پنبه و پرز از پشم 
مي باشد و  شيوه پودگذاري آن ضخيم به اضافه نازك 

است. (تصوير١٨)
تعداد گره آن در هر ٦/٥ سانتي متر ٤٦ گره است. طول 
ساق گره بين ١ الي ١/٥ ميلي متر و به شيوه تمام لول بافته 
شده است. نوع رنگ آن شيميايي و گياهي بوده و عمده 

 تصوير١٨-  نماي كلي قالي پرده اي- محرابي ترنج دار، ماخذ:  تصوير١٧- نماي كلي قالي محرابي ، دورنما، ماخذ : همان
همان
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فصلنامه تحليلی  پژوهشی

رنگ هاي به کار رفته در قالي عبارتند از: سورمه اي، قرمز 
الكي، سفيد، نخودي،  قرمز روشن، ابي روشن، نارنجي، آبي 
تيره، سبز روشن، سبز تيره، قهوه اي روشن،  قهوه اي تيره 
و سياه شيرازه آن به صورت متصل در دو طرف و جايي 
كه برش خورده بافته شده و آسيب هاي قالي  عبارتند از 
بيدزدگي و دو رنگي كه نياز به مرمت دارد. همچنين طرف 

چپ قالي اندكي بلندتر از طرف راست آن است. 

قالي محرابي تصويري مسجد الحرام – كعبه مكرمه
بناهاي  از  آن  طرح  که  اين  دليل  به  بافت  دست  اين 
اسالمي گرفته شده است در رده قالي هاي تصويري قرار 
دارد. هنرمند طراح بناي مكه را در زير طاقي به شكل محراب 
كه به صورت نيم شمسه اي است قرار داده اين طاق نيمي از 
يك شمسه ١٦ پر مي باشد  كه جلوه خاص همانند پرتوهاي 
خورشيد به اثر بخشيده است. نقش نيم شمسه به کار رفته 

در اين قالي، در هنرهاي تزئيني اسالمي، به خصوص در 
گره سازي كاربرد فراوان دارد.اين دست بافت به شماره 
شناسايي ٠٤١ رديف  ٥٣ و شماره اموال ٥٤٧٥٢ در طبقه 

دوم موزه  فرش قرار گرفته است. (تصوير١٩)
جنس تار قالي ابريشم و پودهاي آن از پنبه و پرزهاي 
آن تركيبي از پشم و ابريشم است. ابعاد قالي ٣٠٢×٣٢٠ 
سانتي متر مي باشد و در سال ١٣٦٨ هجري شمسي در 
شهر اصفهان بافته شده است. طرح اين دست بافت گردان 
و سراسري است و شيوه بافت آن تمام لول و نوع گره آن 
نامتقارن (فارسي) مي باشد. در هر ٦/٥ سانتي متر آن ٧٣ 
گره نامتقارن (فارسي) زده شده و در هر رج عالوه بر پود 
ضخيم پود نازك نيز عبور داده اند. طول ساق گره ٢/٥ الي 
٣ ميلي متر ورنگ هاي آن گياهي و شيميايي است. عمده 
رنگ هاي به كار رفته در آن عبارتند از: قهوه اي تيره، آبي 
تيره،  سبز تيره،  سبز روشن، آبي روشن، قرمز روشن، 

تصوير  ١٩- نماي كلي قالي محرابي تصويري ، مسجد الحرام، ماخذ: همان
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آبي، قرمز، سبز، بنفش تيره، بنفش، بنفش روشن، سبز آبي، 
سفيد مشكي، قهوه اي روشن و غيره  

قالي هفت شهر عشق
طرح اين دست بافت محرابي – تصويري است، اما به نام 
قالي هفت شهر عشق معروف شده است. در اين  قالي هفت 
شهر مقدسي که  مورد احترام شيعيان مي باشد ، طراحي 
و بافته شده است. زيبايي اين دست بافت بيش تر به دليل 
طراحي فرشتگاني است كه در اندازه ها و  شکل هاي مختلف 
فضاي متن وحاشيه قالي  را پر كرده اند، اغلب اين فرشتگان 
ها  آن  طراحي  در  و  شده  ترسيم  ختايي  هاي  برگ  با 
نهايت ذوق و سليقه به کار رفته است. اين دست بافت در 
سال ١٣٥٣هجري شمسي در شهر اصفهان طراحي و بافته 
شده وبه نظر مي رسد ازقالي بشريت اثر عيسي بهادري 
الهام گرفته شده است . چون شخصيت هايي كه در قالي 
بشريت ديده مي شوند به  شيوه فرشتگان قالي هفت شهر 
عشق با عناصر ختايي(برگ ختايي)طراحي و بافته شده اند، 
البته ممکن است عكس اين موضوع نيز اتفاق افتاده باشد.

هم چنين تاثير پذيري طراح قالي در تركيب بندي فرشتگان 
و حالت هاي پرواز آن ها از نگاره معراج حضرت رسول 
اكرم (ص) اثر سلطان محمد غير قابل انکار است. اين قالي به 
شماره اموالي ٨٣ و به شماره شناسايي ٠٤١ رديف ٣٣ در 
طبقه   دوم موزه نگه داري مي شود. ابعاد اين قالي ٣٧٠×٤٦٠ 
سانتي متر و محل بافت آن شهر اصفهان و توسط حاج يداهللا 

صفدرزاده حقيقي توليد شده است. جنس تار از ابريشم و 
پود ضخيم و نازك از پنبه و پرزقالي تركيبي از پشم و 
ابريشم است. الزم به يادآوري است بيش تر گره ها با پشم 
بافته شده  و نوع گره فارسي و در هر ٦/٥ سانتي متر ٧٠ 
گره نامتقارن (فارسي) زده شده است. طول ساق گره ٣ الي 
٣/٥ ميلي متر و شيوه پودگذاري آن ضخيم همراه با نازك 
است. روش بافت تمام لول و نوع رنگ هاي مورد استفاده 
درقالي با توجه به تنوع بسيار آن و طيف داشتن رنگ ها، 

شيميايي و گياهي است.
 عمده رنگ هاي آن عبارتند از: قرمز، سفيد، آبي روشن، 
سبز، قهوه اي تيره، آبي تيره، سورمه اي، مسي روشن ،مسي 
تيره، بنفش روشن، بنفش تيره، سبز تيره، سبز روشن، بنفش 
و قرمز روشن، قرمز تيره، آبي، سبز آبي تيره، سبزآبي، 

قهوه اي روشن، قهوه اي وغيره است .
شيرازه در دو طرف فرش به صورت متصل بافته شده 
است. قالي سالم و فاقد آسيب ديدگي مي باشد وكاربرد آن 
با توجه به نقش و كتيبه هاي موجود در آن تزئيني است. 

(تصوير٢٠)

توصيف اثر
قالي داراي سه بخش مهم و اصلي است كه عبارتند از:  
حاشيه  ، لچك ها و متن . هر كدام از اين قسمت ها به شرح 

زير است: 
حاشيه

پس از گليم بافي،  پرچم سه رنگ ايران بافته شده است. 
پرچم فقط در پايين قالي با عرض پهن و داراي  كتيبه هايي  
به خط نستعليق سياه رنگ است كه دورتادور فرش تكرار  
نشده است. در اين كتيبه ها در قالب شعر، علت و نام عواملي 
كه در بافت  اين فرش دخالت داشته اند ، ذكر شده است. اين 
كتيبه ها از سمت راست قالي به سمت چپ به صورت زير 

نوشته شده اند:
١-نقاش هفت شهر عشق ن. حفيظي

٢- اين فرش ز آستانه سلطان دين بود
 ٣- شاهنشهي كه پايه عرش برين بود

٤-  شاهي كه هست قبله هشتم به ارض طوس  
 ٥ - شاهي كه حكمران سما و زمين بود

 تصوير ٢٠- نماي كلي قالي محرابي هفت شهر عشق، ماخذ: اروين 
گانزورودن، قالی ايران، شاهکار هنر،   ٣٧٤

 تصوير  ٢١-قسمت ديگر از حاشيه پايين فرش كه نام طراح قالي در 
آن با خط نستعليق نوشته شده است ، ماخذ  : حسين كمندلو
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 ٦- مرحوم حاج مهدي استاد كرده وقف  
 ٧-تا فرش آستان امام مبين بود

٨-فرزند او كه زاده صفدر يداهللا است    
٩-دارد لقب حقيقي و مردي امين بود

١٠-تقديم آستان امام رضا كرد از خلوص  
 ١١-اين فرش را كه بوسه گه زايرين بود

١٢-محمود آنكه فرشچيان است شهرتش     
 ١٣- كرده است رهبري كه براو آفرين بود   

١٤-طرحش ز جعفر رشتيان (تصوير٢١)  
 ١٥-استادكاملي كه چو نقاش چين بود

١٦-باالمجان كه بافته اين فرش را، زني است  
 ١٧-كانگشتري عفت و دين رانگين بود

١٨-چون شادمان مويدي از پنجه ظريف    
 ١٩-برنقش اين بديع هنرنقطه چين بود
٢٠-انصاري حبيب كشيده چله اش    

 ٢١-درتار و پود آن هم حبل المتين بود
٢٢-اين فرش به پاي ز اصرار دائمي  

 ٢٣- اصغر كه حج اكبر هم چنين بود       
٢٤-تاريخ آن سرود (طالئي)به مصرئي   
 ٢٥-اين فرش زآستان سلطان دين بود

٢٦-برنده مصالح رسول تنباكوئي
دو كتيبه ١ و ٢٦ بعدا به كتيبه هاي ديگر اضافه شده اند ، 
اين امر به دليل نوع خط و بافت و همچنين عدم قافيه شعري 

به خوبي مشهود است.
اين قالي از طرف حاج مهدي صفدرزاده حقيقي وقف 
شده  اهدا  حضرت  آن  مقدس  آستان  به  و  (ع)  رضا  امام 
كه در كتيبه هاي ٢ تا ٦ به اين موضوع اشاره شده است. 
فرش توسط فرزند وي يداهللا صفدرزاده حقيقي بافته شده و 
گويا او به نيابت از پدر اين فرش را تقديم حرم كرده است.

 كتيبه هاي ٨ ، ٩ و ١٠ گوياي اين امر هستند. 
طراح اين فرش محمود فرشچيان از استادان بلندآوازه 
و بزرگ نگارگري وطراحي فرش ايران و اصفهان است و 
در اين كار جعفر رشتيان و نوروز حفيظي او را ياري  كرده اند 
اشخاص  اين  نام  و ١٥  هاي ١، ١٢، ١٣، ١٤  کتيبه  در  که 
آمده است. کار نقطه زني اين قالي توسط شادمان مويدي 
با توجه به كتيبه هاي ١٨ و ١٩ انجام شده و بافت فرش به 
سرپرستي عفت باالمجان انجام شده كه نام و فاميل وي 

درکتيبه هاي١٦ و ١٧ ذكر شده است. 
حبيب انصاري چله كشي دار را انجام داده و عبارت ٢٠ 
و٢١ مويد اين موضوع است. بر پا كردن و ساختن دار به 
عهده فردي به نام اصغر بوده كه در كتيبه ٢٢ و ٢٣ نامش 
ذكر گرديده و در کتيبه ٢٦ به رسول تنباکويي اشاره شده  
كه تهيه مصالح را بر عهده داشته است .در عبارت ٢٥ به 
سراينده اشعار، فردي به نام طاليي اشاره شده که عالوه بر 

اسامي افراد دليل بافت قالي نيز ذکر گرديده است. 
پس از اين حاشيه كه اطالعات جامع و كامل در مورد 

بافت فرش در آن آمده هفت نوار تزئيني دور تادور فرش 
بافته شده كه عبارت است از: ١-ساده بافي ٢-حاشيه فرعي 

اول ٣-زنجيره اول ٤-حاشيه اصلي ٥-زنجيره دوم 
باالي  قسمت  در  سوم   دوم ٧-زنجيره  فرعي  ٦-حاشيه 
فرش در حاشيه عرضي پرچم ايران به صورت گليم طراحي 
و بافته شده است. شرح و توصيف هفت نوار تزئيني حاشيه 

به صورت زير است: 
١-ساده بافي  

لور و ساده بافي در اين فرش به رنگ قهوه اي روشن 
و طرح دار بافته شده است. بخش پائيني لور ساده و بدون 
طرح مي باشد و بخش باالي آن كه به زنجيره اول چسبيده  
با چرخش چند بند اسليمي تزئين شده است. اين آراسته ها 
دورتادور فرش مشاهده مي شود و فقط در قسمت باالي 
عرض فرش كتيبه اي به خط ثلث در قاب مستطيل شكل 

نوشته شده است.
به نام نامي اعليحضرت ولي عصر حجه ابن الحسن 
عجل اهللا تعالي فرجه و به اميد ظهور دولت حق و گسترش 
اسالم در سراسر جهان اين فرش در اصفهان بافته و به 
گرديد  تقديم  شيعيان  هشتم  امام  پاسبان  مالئك  آستان 

ذي القعده ١٣٩٤ هجري قمري.
٢-حاشيه فرعي اول 

 متن اين حاشيه به رنگ زرد نخودي بوده و گردش 
شاخه اسليمي به صورت واگيره متن آن را تزئين كرده 
است. گردش اسليمي ضخيم و زيبايي به رنگ آبي روشن 
در  اي  قهوه  رنگ  به  تر  نازك  اسليمي  شاخه  همچنين 
البه الي اسليمي اول گردش كرده و فضاهاي خالي را به 

زيبايي تزئين كرده است.
٣-زنجيره اول 

 نقش زنجيره ساده و زيبا طراحي شده و متن آن سبز 
آبي روشن مي باشد و در هر واگيره فرشته اي كوچك با 
برگ هاي ختايي طرح شده كه بال هاي خود را گشوده و در 
حال پرواز است. فرشته ها يك در ميان به صورت تيره و 
روشن رنگ بندي شده اند. در فاصله بين هر فرشته نيم گلي 
گرد و ظريف که به وسيله شاخه اي ظريف به گل باالي سر 

فرشته متصل گشته ، طراحي شده است.
٤-حاشيه اصلي 

ترين  جذاب  و  زيباترين  از  يكي  اصلي  حاشيه  طرح   
كار  به  ايراني  هاي  فرش  حاشيه  در  كه  است  هايي  طرح 
رفته است.  در هر واگيره، شمسه اي به صورت گل هشت 
پر طرح شده است که اطراف هر پر،  فرشتگاني اين شمسه 
را در دستان خود  نگه داشته اند. فرشتگان بر سر خود 
تاجي شبيه به تاج شاهان دارند و بدن شان با برگ هاي 

ختايي تزئين و ترسيم شده است. 
فضاي بين دو واگيره(شمسه ها) به وسيله گل هاي 
شاه عباسي ساده و زيبايي تزئين شده است. در ارزيابي اين 
طرح شلوغ ، پيچيده و پرنقش و نگار،   پي به سادگي آن 
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مي بريم كه نشان از توانايي و خالقيت هنرمند دارد، واگيره 
طرح اصلي اين حاشيه در نهايت ظرافت به صورت نيم طرح 
شده و تكرار آن كل واگيره را به وجود آورده است.قابل 
ذکر است که کاشيکاران سنتي آستان قدس رضوي از اين 
طرح بر روي كاشي هاي ورودي كتابخانه مرکزي آستان 
قدس رضوي استفاده کرده اند. که بايد گفت اين منحصرا 
يک طرح قالي است و کاربرد آن در جايي ديگر نهايت بد 

سليقگي و كج فهمي را مي رساند. 
درون هر كدام از شمسه هايي كه فرشتگان با خود حمل 
مي كنند، عباراتي به خط نستعليق، ثلث وکوفي بنائي  به 

ترتيب زير نوشته شده است:
الف- حاشيه عرضي پايين از راست به چپ:

 در اين حاشيه ٩ شمسه مشاهده مي شود كه درون آن 
به خط نستعليق عبارات زير آمده است:
١-بانام جانفزاي شهنشاه ارض طوس

       هر صبحدم مي زنند مالئك به عرض كوس
٢-هر بامداد گنبد شمس الشموس را

                      ذرات آفتاب زجان مي زنند بوس
٣-زرينه گنبدي كه نظيرش نبود و نيست    

                                   در زير هفت گنبد اين چرخ آبنوس
٤-اول نهند بخاك رضا سرشت سپهر

             وانگه به تخت طاليي كند خوش جلوس
٥-[در...............................ي]

               اين فرش از اصفهان شده تقديم شاه طوس 
٦-هر كس زيارت شه طوسش نشد نصيب  

                        يك عمر جاي دارد اگر مي خورد فسوس
٧-قبر امام هشتم سلطان دين رضا

                  حافظ چه خوش سرود كه زجان و دل ببوس
٨-شاها تويي كه هيچ جا نرفته اند 

                  نااميد از درگهت مسيحي و بودايي ومجوس 
٩-جز درس مهر احمد و آلش طالئيا

                ديگر مرا ز بر نبود درسي از دروس
ابيات باال به رنگ سبز تيره بر روي زمينه سبز روشن 
بافته شده است بيت پنجم چون از فرش خارج شده و به 
دليل خط ظريف و زيباي آن  با مرمت كار نتوانسته شعري 
در آن جاي دهد به همين دليل فقط مصراع دوم آن باقي 

مانده است.
ب- حاشيه    طولي سمت راست و چپ قالي  

در هر طرف قالي يازده شمسه (مجموع آن ها ٢٢ عدد) 
طرح و بافته شده است. در اين شمسه ها كلمه محمد و علي 
به خط كوفي معقلي و به رنگ سبز تيره چهار بار تكرار شده 

است.(تصوير ٢٢) 
ج- حاشيه  عرضي باالي قالي 

در حاشيه عرضي باالي قالي همانند حاشيه عرضي 
پايين قالي ٩ شمسه به چشم مي خورد كه درون آن به رنگ 
طاليي نام اهللا و نام هاي محمد، علي ، حسن به رنگ سبز 
تيره طاليي، نام فاطمه به رنگ سبز روشن و نام حسين 
به رنگ قرمز با دورگيري طاليي انجام شده است. اين 
نام ها به خط ثلث در هر ٩ شمسه در كنار هم نوشته و بافته 

شده اند.(٢٣) 
٥-زنجيره  دوم 

 اين زنجيره همانند زنجيره  اول طراحي و رنگ شده است.
٦-حاشيه  فرعي دوم  

اين حاشيه همانند حاشيه   فرعي اول طراحي و رنگ بندي 
شده است.

تصوير٢٢-كتيبه اي كه در حاشيه طولي (در دو طرف) چهار بار نام 
محمدو علي به خط كوفي معقلي نوشته شده است، ماخذ : همان

 تصوير ٢٣- نقش حاشيه اصلي كه درقسمت باالی فرش که اسامی 
اهللا،محمد،علی،حسن وحسين با رنگ های مختلف در آن نگاشته شده 

است ماخذ : همان

نگاهـی بـه قـالی هـای محـرابـی 
موزه فرش آستان قدس رضوی 

وبررسی قالی هفت شهر عشق
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۳۵

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

٧-زنجيره   سوم 
 طرح و بافت حاشيه  هفتم مشابه دو زنجيره قبلي است.

 لچك
لچك به صورت نيم طرح شده و تا پايين فرش امتداد 
يافته است. در وسط قالي قطر لچك كم و در پايين قالي 
تداعي  را  ستون  شكل  كه  صورتي  به  شده  پهن  اندكي 
مي کند، كه البته مشابه ستون نيست. فرمي كه دو لچك در 
فضاي منفي يا متن فرش ايجاد كرده مانند گنبد مطهر حرم 
حضرت رضا(ع) است و مي توان آن را در فضاي متن قالي 
مجسم نمود. شكل لچك با خطي منحني وبدون تزئين ويا 
ايجاد فضاهاي مثبت و منفي به سادگي از متن جدا شده 
(داخل  لچك  بيروني  سطح  در  خط  اين  روي  بر  است. 
فرشتگان  مانند  ظريف  و  كوچك  فرشتگاني  قالي)  متن 
كه در زنجيره ها مشاهده مي شوند ، به صورت پشت و 
رو ترسيم شده اند. فضاي پائيني بال هاي فرشتگان با رنگ 
سبز تيره کار شده كه با رنگ سورمه اي متن هماهنگي 

خاصي برقرار كرده است.(تصوير ٢٤)
در متن داخل لچك تزئينات زيبا و فوق العاده اي وجود 
سطح  تمام  در  اسليمي  شاخه  ساده  گردش  نيز  و  دارد 
از  استفاده  جاي  به  هنرمند  اما  شود.  مي  مشاهده  لچك 
انواع چنگ هاي اسليمي (گلدار، فيلي ،دهن اژدري وغيره) 
نوع جديدي از چنگ اسليمي با همان اصول طراحي سنتي 
به کار برده است. در اين اثر چنگ هاي به صورت فرشته 
با برگ هاي ختايي طراحي شده است كه بال هاي خود را 
در حالت هاي مختلف گشوده اند (تصوير ٢٥) و در بعضي 
از قسمت ها (وسط لچك) از اتصال بالهاي شان شكل  قاب 
ابري  اسليمي  قاب،  مركز  در  است.  شده  ساخته  اسليمي 
زيبايي قرار دارد كه از داخل آن شاخه ختايي خارج شده و 

در طول و عرض لچك به گردش در آمده است. 
بر روي شاخه اسليمي گل هاي ساده و معمولي گرد به 
همراه غنچه هايي از همان جنس قرار دارند كه زيبايي متن 
لچك را دو چندان كرده است. همين تزئينات ظريف ختايي 
در پايه هاي لچك نيز به كار رفته است. در قسمت هاي 

پايين لچك در بين شاخه هاي ختايي ابر چيني نيز مشاهده 
مي شود. در مرکز  طاق(باالي قالي) جايي كه دو لچك به هم 
ديگر متصل مي شوند كلمه اهللا به رنگ طاليي و به خط ثلث 
نوشته شده است. بر باالي طاق لچک در پيشاني قالي كتيبه 
اي زيبا به خط ثلث به زمينه آبي تيره و به رنگ زرد نخودي 

نوشته شده است  متن كتيبه آيات  به شرح زير است:
اِنَّ اَالبراَر َيْشَرُبوَن ِمن َكأِس کان َمزاُجها كاُفوراَ. َعيَنا 
َيْشَرُب بِها ِعباَداهللا ُيَفّجروَنها َتفجيراً . ُيوُفوَن بِالَنّذِر َو َيخاُفوَن 
َيومًا كاَن َشّره ُمْسَتطيراً. َو ُيْطعمون الَطعاَم َعلي ُحّبِه ِمسكينًا 
و َيتيمًا َو اسيراً. اِّنما ُنطِعُمُكم لَِوجِه اهللا ال ُنريُد ِمنُكم َجزاًء َو 

ال ُشُكوراً.
«و نكوكاران عالم در بهشت از شرابي نوشند كه طبعش 
٥ از سرچشمه گوارائي آن بندگان خاص خدا  كافور است
مي نوشند كه باختيارشان هر كجا خواهند جاري مي شود 
٦ كه آن بندگان نيكو با عهد و نذر خود وفا كنند و از قهر 
خدا در روزي كه شر و سختيش همه اصل محشر را فرا 
٧ و هم بر دوستي (خدا) به فقير و اسير و  گيرد مي ترسند 
طفل يتيم طعام مي دهند  ٨  و (گويند) ما فقط براي رضاي 
خدا به شما طعام مي دهيم و از شما هيچ پاداش و سپاسي 

   تصوير  ٢٤- تكرار فرشتگان به صورت پشت و رو در اطراف لچك ،ماخذ: همان

تصوير  ٢٥- قسمتي از طاق محراب كه در داخل آن فرشتگان به 
صورت چنگ هاي اسليمي طراحي شده اند ،ماخذ: همان
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»( قرآن كريم، سوره انسان آيات ٥ تا ٩) ٩ نمي طلبيم 
(ع)  علـي  المومنين  امير  حق  در  فوق  آيات  روايت 
حضـرت فـاطمـه(س)، امام حسـن(ع) و امام حسـين (ع) 
كنيزشان كه فضه نام داشته آمده است. در روايت است كه 
امام حسن (ع)و امام حسين (ع) بيمار شدند. جد امجد ايشان 

حضرت محمد مصطفي (ص) به عيادت ايشان آمد. 
امير المومنين (ع) گفت اگر اينان را خداي شفا دهد، من سه 
روز،  روزه شكر به جاي خواهم آورد. فاطمه (س) امام 
حسن(ع) و حسين (ع) و فضه كنيزشان نيز همين نذر را 
كردند. پس از شفاي امام حسن(ع) و امام حسين(ع) آن ها 
سه روز، روزه را به جاي آوردند. اما هر شب وقت افطار 
كردن مهماني به حضور مي آمد و آن ها بي غذا افطار مي 

كردند.( رازي، ١٣٩٨،ج١١، ٣٤٦)
متن قالي

در متن قالي هفت شهر مقدس شيعيان  درداخل دايره ها 
طوري قرار گرفته اند كه به صورت يك گل گرد شش پر در 
آمده است. دايره نماد جهاني و نشان تماميت، كليت، تقارن، 
كمال اوليه،  قائم به ذات غير متقين، ال يتناهي، ابديت و از اين 

رو مقدس است.( كوپر،١٣٧٨، ١٤٠) 
در متن قالي هر كدام از دايره ها دوازده برش به سمت 
داخل دارند كه يادآورگل هاي نيلوفر دوازده پر مي باشد 
كه در نقش برجسته هاي تخت جمشيد به كار رفته است. 
به  كه  فرشتگاني  را،  دايره  پرهاي  از  كدام  هر  اطراف 
رنگ هاي گرم و درخشان رنگ بندي شده اند گرفته و به 

پرواز در آورده اند. (تصوير ٢٦)
در  را  قدسي  هاله  دايره  اطراف  در  فرشتگان  اين   
اطراف سربزرگان ديني تداعي مي كنند. هاله تقدس نشانه 
ايزدان خورشيد محسوب مي شود و نماد نور الهي است.

( همان، ٣٧٨) شهرهاي رسم شده درون هر كدام از دايره ها 
به شرح زير است:

١-مكه ٢-مدينه النبي ٣-نجف اشرف ٤-كربال  ٥-كاظمين 
٦-مشهد ٧-سامرا .

ديده  اي  كتيبه  حسين(ع)  امام  حرم  گنبد  باالي  در 
مي شود. الزم به ذكر است اين مرقد تنها مرقدي است كه 
به  توجه  با  و  اند،  نوشته  اي  كتيبه  آن  بر  فرش  طراحان 
نوع رنگ بندي آن خوانا نيست و كتيبه به خوبي خوانده 
نمي شود متن كتيبه به صورت زير آمده است: ....علي ....ال 

اله..... يا غياث المستغيثين .
گذشتن از هفت شهر به معناي عرفاني آن نظر دارد. 
يعني عارف كامل شدن وپيمودن هفت وادي طريقت، طلب، 
عشق، معرفت، استغنا، توحيد، حيرت و فقر است. چنانچه 

موالنا در وصف عطار فرموده است:
هفت شهر عشق را عطار گشت/ما هنوز اندر خم يك 
كوچه ايم(محمدي، ١٣٧٤، ٢٤٩)هفت عدد عالم كبير،  كامل 
ها،  آسمان  كيهان،  طبقه  هفت  است.  تماميت  و  بودن 
دوزخ ها، سيارات بزرگ، دواير عالم، انوار خورشيد، عمر 
موسيقي  هاي  نت  و  هفته  روزهاي  كمان،  رنگين  انسان، 

است.( كوپر،  ١٣٧٨، ٣٠) 
در آئين اسالم عدد هشت نيز مورد توجه بوده است 
هشت فرشته اي كه گرداگرد عرش ايستاده اند، نمايان گر 
روحاني عالي مرتبه و ارواح واسطه هستند.( همان، ٢٧٢) 
فرشتگان  و  فرمايد:  مي  كريم  قرآن  در  بزرگ  خداوند 

 تصوير ٢٦-پرواز  فرشته گان در اطراف حرم حضرت رضا (ع) كه 
طبقي از نور در دستان خود دارد ، ماخذ تصوير: همان

 تصوير  ٢٧- نگاره معراج، اثر سلطان محمد، فرشته حمل كننده قنديل 
در جلوي حضرت محمد در حركت است ، ماخذ : طراحان بزرگ 

فرش ايران، صوراسرافيل ، ٥٠

نگاهـی بـه قـالی هـای محـرابـی 
موزه فرش آستان قدس رضوی 
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فصلنامه تحليلی  پژوهشی

عـرش  و  باشند  حق)  فرمان  (منتظر  آسمان  اطراف  بر 
پروردگارت را در آن روز هشـت ملـك بر گيرند.(سوره 

الحاقه آيه ١٧)
تصوير نمادين آيه فوق را مي توان در حاشيه اصلي 
اين قالي به صورت شمسه اي كه هشت فرشته آن را حمل 
مي كنند، مشاهده نمود. در روايتي از حضرت محمد(ص) 
نقل شده كه« وجبي از آسمان ها نيست كه فرشته اي 
عالم  در  اي  ذره  و  نباشد  سجود  يا  ركوع  حال  در 
نيست كه فرشته اي بر او گماشته نباشد و قطره اي نيست 
كه با او فرشته اي نباشد. وجود ماليك بر صالح عالم است 
و عقل را مجال معرفت ايشان نيست»( ياحقي، ١٣٨٦، ٦١٦)

فرشتگاني  که در متن قالي ديده مي شوند در رنگ هاي 

الوان و در حالت هاي پرواز ترسيم شده اند و در دستان 
خود سبدها و دسته هايي از گل هاي گوناگون و رنگارنگ 
دارند و يا ظرفي از نور را حمل کرده و در شيپور  مي دمند. 
اما جالب ترين آن ها فرشته اي است كه در گوشه پايين 
قالي ترسيم شده است. اين فرشته به تاثير از نگاره معراج 
اثر سلطان محمد(تصوير٢٧)، قنديلي  را در دستان خود نگه 

داشته و با خودحمل مي كند. 
رده رادر  قالي  اين  بتوان  نقشمايه  اين  ديدن  با  شايد 
 قالي هاي محرابي قنديلي قرار داد. (تصوير٢٨) در زير طاق 
گنبد كتاب قرآن نقش شده كه دو فرشته آن را حمل مي کنند. 
در حالي كه از كتاب رشته هاي  نور ساطع شده است. در 
متن كتاب آيات اول سوره توحيد به خط ثلث  نگارش شده 
و در يك صفحه از كتاب نوشته شده است: بسم اهللا الرحمن 
الرحيم و در صفحه مقابل آن عبارت زير نوشته شده است:  

قُل ُهَو اُهللا َاَحد .
فضاي بين فرشتگان رنگارنگ در سرتاسر متن قالي 
كوچك  فرشتگان  اسليمي هاي ابري (چيني) و  به وسيله 
با طيفي از رنگ هاي سرد، هماهنگي بسيار خوبي با متن 
سورمه اي قالي پيدا كرده است. در پايين قالي تعدادي از 
آثار تاريخي و مذهبي ايران در فضاي سبز و خرم ترسيم 
شده كه برخي از آثار آن ها عبارتند از مقبره حافظ، سعدي، 
فردوسي، مسجد جامع يزد،مسجد امام اصفهان، مسجد شيخ 
لطف اهللا اصفهان، حرم حضرت معصومه (س)، شاهچراخ 
شيراز وغيره  بر تارك يكي از ابنيه ها كه شبيه به مسجد 
است، عبارت زير با خط نستعليق و به رنگ كرم مشاهده 
مي شود: وقف مخصوص حرم مطهر حضرت رضا (ع). 
همچنين در كتيبه اي كه در زير مقبره فردوسي قرار گرفته، 
به خط نستعليق بسيار ساده عبارت زير نوشته شده است : 

بافت برادران صفدرزاده حقيقي – اصفهان. (تصوير ٢٩)

 تصوير٢٨- فرشته اي كه به سبك نگاره معراج اثر سلطان محمد 
قنديلي از نور را حمل مي كند،ماخذ :  حسين كمندلو

  تصوير ٢٩- ذكر نام و محل بافت  در پايين فرش، ماخذ : همان
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نتيجه
مهم ترين دوره  هنر اسالمي عصر صفويه محسوب مي شود كه با توجه به حمايت و قدرت شاهان آن 
محصوالت عالي و گرانبهايي نظير سجاده را به همراه داشته است. از اين دوران آثار مستند و سالمي در 
موزه هاي مختلف ايران و جهان از جمله موزه آستان قدس رضوي وجود دارد .حمايت شاهان صفوي 
از هنر و رواج مذهب تشيع در ايران  را مي توان از عوامل ترويج طرح محرابي در ميان مردم ايران 
برشمرد. تاثير پذيري كشورهاي همسايه ايران (هند و تركيه) از سجاده هاي محرابي ايراني، مي تواند 

دليلي بر رونق و بافت اين گونه قالي ها در ايران و صادرات آن ها به كشورهاي مورد اشاره باشد.
در دوران بعد به دليل  هرج و مرج ، جنگ ،عدم امنيت و ثبات در كشور، صنعت قالي بافي دچار ركود 
گرديد.ولي در دوران قاجاربه علت نبودن  رقيب خارجي رونق گرفت . در اين زمان فرش هاي محرابي 

با اندك تغييرات بار ديگر بافته شد که اين تغييرات عبارتند از:
١-تغيير ابعاد فرش ها و استفاده از طرح محراب در قطع هاي بزرگ تر از سجاده (١٥٠×١)

٢-استفاده از رسم الخط و اشعار فارسي به جاي آيات و احاديث عربي
٣-به كار بردن تصوير شخصيت ها  و افراد مهم ديني، اساطيري و مملكتي در زير نقش طاق.

با ديدن موارد فوق درمي يابيم  كه كم كم جنبه عبادي و مذهبي اين دستبافت ها كم تر، و  وجه  مادي 
آن ها بيش تر مي شود. به تدريج طرح محرابي به  صورت يك نقشمايه معمولي در آمد به صورتي كه 

كوچك شده آن را در قاب هاي خشتي فرش هاي بعضي از مناطق مي توانيم ببينيم. 
در بررسي قالي ها، قاليچه ها و سجاده هاي محرابي موزه  فرش آستان قدس رضوي که متعلق به 
دوران صفويه و بعد از آن است ، سير تحول تدريجي طرح هاي محرابي  مشاهده مي شود، طراحان 
در  كه  عناصري  تمام  از  خود  زندگي  محل  طراحي  شيوه  و  فرهنگ  به  توجه  با  است،  ايراني  فرش 
اختيارشان بوده در اين فرش ها استفاده كرده اند. طرح طاق در تمام مناطق ايران الگوي واحدي دارد 
ولي هنرمندان هر منطقه آن را به گونه اي خاص طراحي كرده اند.در پايان عناصر اصلي و شاخص هاي  

مهم اين قالي ها به اختصارآمده که به شرح زير است: 
١-چهارنمونه از قالي هاي موزه،  عنصر قنديل رادر خود دارند.٢- عنصر خط در ده مورد از قالي ها 
مشاهده مي شود كه مضمون آن ها تنوع گسترده اي دارد كه آيات قرآن، احاديث معتبر، اشعاري در 

مدح حضرت امام رضا (ع) و اطالعاتي در مورد تاريخ بافت، بافنده و غيره را شامل مي شوند.
٣-عنصر تزئيني درخت در هفت مورد از قالي ها به كار رفته است. ٤-پرنده در پنج مورد از قالي ها 
طرح شده است ٥- كم ترين عنصر متعلق به جانوران ، حيوانات وحشي و اهلي است كه در يكي، نقش 
اژدها و ديگري نقش حيوانات درنده و اهلي مشاهده مي شود كه با توجه به نوع طرح و رنگ بندي اين 
دست بافت ها مي توان گفت بيش تر جنبه تزئيني دارند.٦-هشت مورد از فرش ها به صورت سراسري 
(طراحي كل فرش) و پنج مورد به صورت قرينه طراحي شده اند.٧- در تمام قالي ها جهت ترسيم 
عناصر تزئيني از پايين به باال بوده است. ٨-سه مورد از قالي هاي مذكور كاربرد عبادي، سه مورد 

پرده و مابقي (هفت مورد) جنبه  تزئيني دارند.
شايد بتوان گفت در بين قالي هاي موزه آستان قدس رضوي تنها قالي تصويري ويلهلم دوم  كاركرد 
تاريخي، فرهنگي و بسياري قوي دارد وآن را  در شيوه  طراحي خود به خوبي نشان مي دهد. با نگاهي 
به مجموعه باال  مي توان كاربرد عبادي بودن اين گونه طرح ها را كم و كاربرد مذهبي آن ها را زياد 

دانست.
مهم ترين قالي اين مجموعه که داراي طراحي هوشمندانه وبا بهره گيري از سنت هاي طراحي پيشينيان 
خلق شده ، قالي هفت شهر عشق است. در اين مقاله سعي شده معرفي کاملي از اين دست بافت صورت 

نگاهـی بـه قـالی هـای محـرابـی 
موزه فرش آستان قدس رضوی 

وبررسی قالی هفت شهر عشق
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فصلنامه تحليلی  پژوهشی
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گيرد، زيرا قالي هفت شهر عشق تنها اثر اين مجموعه به شمار مي رود که شناسنامه کاملي از آن بر 
روي قالي نقش شده و شايد بتوان گفت تنها قالي شناسنامه دار ايراني است. کيفيت باالي اين قالي 
نشان گر از مديريت توانمند اين اثر دارد، که مجموعه اي از هنرمندان اصفهان را گرد آورده و با هدايت 

آن ها اثري يگانه وبديع در هنرفرشبافي ايران خلق شده است.
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