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 دتبیین طرح محرمات و بررسی ویژگی های فرش محرمات بیرجن
 

 1محمد امين حاجي زاده

 
 كیده:چ

طرح محرمات از طرح های اصيل و كهن فرش ایران است كه نمود آن عالوه بر فرش، در سایر هنرهای سنتي      

نيز دیده مي شود. پيشينه این طرح به قبل از دوره تيموری و ظهور طرح های گردان باز مي گردد. در نگاره های 

يز رد و نشان این طرح مشهود است. در برخي از منابع قدمت ایراني و سفالينه های متعلق به دوره ساماني و سلجوقي ن

نقش محرمات به دوران هخامنشي و ساساني نسبت داده شده است. طرح محرمات به صورت نقش راه راه و نواری 

سراسر طول دستبافته را مي پوشاند و هر نوار مي تواند با نقش و یا رنگ مزین گردد و یک نقش و رنگ در طول 

ار مي گردد و در این راه راه ها نقش مایه های مختلف از قبيل گل، شاخ و برگ و حيوانات استفاده مي شود قالي تکر

و گاه با طرح های دیگر تلفيق مي شوند. طرح محرمات در مناطق مختلف ایران همچون تبریز و كاشان و كرمان و 

پرز همچون گليم و جاجيم نيز استفاده شده  بيرجند توليد مي شود همچنين این طرح در اكثر دستبافته های بدون

است. در این تحقيق به اختصار به ریشه یابي طرح محرمات پرداخته شده است. و پيشينه این طرح در هنر ایران و 

فرش بررسي شده است همچنين انواع طرح محرمات و نقوش اصلي آن بررسي شده است. و به صورت موردی، 

مطالعه و بررسي شده است و در فصلي مجزا به ویژگي های آن همچون طرح، نقش،  فرش محرمات در منطقه بيرجند

 پيشينه آن در منطقه و تفاوت و شباهت های آن با سایر مناطق پرداخته شده است.

 

 فرش، محرمات، بيرجندكلید واژه:
 مقدمه:

ست ه پيشينه این طرح چيدر این تحقيق سعي شده است به مسائل كلي و اصلي طرح محرمات پرداخته شود و اینک

و متعلق به چه دوره ای بوده است و ادر گذشته كاربرد آن چگونه بوده و در حال حاضر كاربرد آن به چه صورت 

است و نيز نقشه ی آن مورد بررسي قرار گرفته و این كه در اصل این طرح به چه معنا و مفهوم است.در ادامه به شرح 

خته شده است و سپس به معرفي طرح محرمات در بيرجند و معرفي ویژگي مختصری در مورد طرح محرمات پردا

های شاخص آن پرداخته شده است. روش تحقيق به صورت تحقيق كتابخانه ای و جمع آوری نمونه های تصویری 

 و تطبيق طرح محرمات بيرجند با سایر بوده است.

  

                                                 
 Ma.hajizadeh@birjand.ac.irدانشگاه بیرحند.  مربی.. 1
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 بحث

 يبا نگاره هائ فهایرد نیگردد و درون ا يم ميتقس یمواز فیبه چند رد يطرح كل متن فرش از جهت طول نیا در

ه صورت متن فرش ب گریبه عبارت د گرددي م نيتزئ گرید یو گل وبرگها یياختاييميانواع  اسل ایهمچون بته جقه 

ر واژه د نیمعرب شده باشد تلفظ ا دیاست و شا يفارس التاًدارد اما اص يظاهرآ عرب ينقشه نام نیا.باشد يراه راه م

كه  دهدينشان مmahramat يعن، ی(را حفظ كرده استني)كال يمثل قال يرانیا لياص یاز واژه ها یستان كه عده اپاك

 .نوشته اند يم ايدهيکشيآن م یاست كه دعا را رو یورقه ا اینوار  يو به معن يرانیا اواژه اساس

شده است.دعا  يخط نوشته م شیدايازپداشته و پس  فيوگليره ایيرینشده بود دعا ها شکل تصو دايكه خط پ يوقت تا

ردن گذاشتند و به گ يم یفلز اييچرم يكردند و در قاب ينوشته اند و لوله م يكاغذ م ایاز چرم  يکینوار بار یرا رو

رود و مهرمات  يبه كار م يدعا است و هنوز در مازندران يمعنمهر به  يبستند.در فارس يبه بازو م ایختندیآو يم

 تردریبه احتمال قو ایمهرماد كه در اواخر همان دوره  ایاتک بوده باشد.م(مهري) دوره ساسان انهيم يدر فارس يستیبا

 mahrmatak دیبا ايانهيم يبه الهور رفته است .شکل فارس رانیا يبه همراه قال ياسالم یدوره  لیاوا

 یعده ا–اسم ساز -ka و هیما ،ماده يبه معنmata دعا (و يبه معن)  mantraاوستاmahr بوده باشد ازmahrmadای

 يبه هند به آن كشور رفته است كه فرم فارس انيرانیبا مهاجرت ا یدر قرن سوم هجر يرانیا يباف ياز اصطالحات قال

 (25.1381)حصوری..افتيتواني را هنوز در آن كشور م(kelen) نيكال يانهيم

آن هم در  الدياز م شيسده نوزدهم پ يرانیمردان ازنان و  یبر جامه  میمحرمات دار یكه از نقشه  یاثر نیتر كهنه

ته در از مصر شناسان برجس يکیاست كه  يچنان نقش یها دارا بهيكت نیدر ا يرانیاست.جامه زنان ا یمصر یها بهيكت

/نوشته  آور خط ادیكه  یتکرار یبا نقشها یكامآل سراسر یوارهااست.ن يرانیا یآور فرشها ادیباره آنها گفته است كه 

 (26.1381)حصوری. .خورد يجامه ها به چشم م نی/دعا  است در ا

ست ا رانیا يفرش باف ینقشها نیاز كهنه تر يکیكند كه نقش محرمات  ياز آن م تیحکا يخیو شواهد تار نیقرا

كه از  يپارچه هائ نيشود و همچن يم دهید یچهارم و پنجم هجر یلعابدار سده ها ي.طرح محرمات در ظروف سفال

لعابدار منقوش اواخر سده ششم كه از آمل و ساوه  يسفال یظرفها ایمانده و  ياز مازندران و طبرستان باق خیتار نيهم

 یپر رونق گرگان و طبرستان سده ها يباف شمیصنعت ابر در. شده اند نیيبدست آمده كه با نقش و طرح محرمات تز

ها و رو  مهيدو سوم لباسها و فرشها و پرده ها و خ از شيچهارم تا ششم .نقش محرمات آن چنان رواج داشته كه ب

 .شده به نقش محرمات است يقابوس نامه نقاش ینسخه  نیتر يمی،قد ورتاينيقطعه م کصدونهیكه در  یياندازها

شده و با  هديخزر كش یمنطقه  یو سفالگر يمتداول در پارچه باف ینقشها ريها تحت تآث ينقاش نکهیتوجه به ا با

آن دوران بوده و در گرگان و طبرستان تا  یو سفال ساز يپارچه باف یهم از مراكز عمده  انیآمل و رو نکهیتوجه به ا

رمات توان گفت نقش مح يم نيقیبه  کینزد نانياند با اطم هرا حراست كرد يهنر ساسان یقرنها پس از اسالم سنت ها

 انيانریلباس ا يعهد هخامنش ونانیظروف مصور از  یاريدر بس ياست.از طرف يو ساسان يهخامنش لياص یاز نقشها

س كند و پ يمدايدوباره پ يرونق یعهد صفو يبه نقش راه راه و محرمات است .نقش محرمات در صنعت پارچه باف

فارس،كردستان،فراهان، درخش و  ياز چه زمان نقش محرمات به فرش باف نکهیكرمان اما ا یاز آن در هنر ترمه دوز
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رد  یرامدت ب نیو پنجاه سال دارد و ا ستینمونه حد اكثر دو نیتر يمیچون قد ستيدانسته ن فتهایقفقاز راه  زين

 اريبسمحرمات بر خالف ظاهر نامش یاست كه نقشه  نیدارد ا تيما اهم ی.آنچه براستيبسنده ن ينقش باستان کييابی

 بيترت نیاست به ا افتهیعت وتنوع در آن دوره رونق،وس يبرنز است كه بافندگ یكهنه و دست كم متعلق به دوره 

شکل  شيسال پ 4250در حدود  الدياز م شيدست كم در اواخر هزاره سوم پ يعنیاز هزاره دوم  شينقشه محرمات پ

 .ودگرفته ب

 
 (1382(. نگاره ای از اندرزنامه. پوشاک با طرح محرمات. منبع:)ژوله،1تصویر شماره)

 

 تمحرما یطرحها انواع

است بر اساس نقشه  يالوان كه طرح نهيطرح محرمات بته با زم. است یوع طرح محرمات بته جقه ان نیا نیمعروفتر

 یلمکاربا بته جقه در ق بيو سپس در ترك ميگل یطرح نخست در نقشه ها نیبته .ا یبر نگاره  هيمحرمات با تک ی

خط ، ح محرمات معمول استكرد .در متن فرش همچنان كه در طر دايشده و آنگاه در فرش راه پ داياصفهان پ

 .بته جقه نقش شده است فیشودكه در درون هر دو خط رد يم دهیهم د یموازیها

 یسراسر يطرح محرمات قلمدان

 رنگ زچندیمحرمات گل ر طرح

 رنگ کیزیطرح محرمات گل ر

ه از گاطرف و  کیبافته به  ایفرش  یها هينوارها نسبت به حاش يعنیرب باشد .ومحرمات ممکن است م نيهمچن

راه هم یگریچک ترنج و عناصر دو ل ممکن است با ترنج زيطرف مورب باشد .ن کیچهار ضلع متن رو به  يانهيم

 فیرد نيو ب ردياز نقشها شکل گ یيفهایرد ایباشد.و ممکن است محرمات فقط با پشت سر هم قرار گرفتن نقش ها 

 يو هم مورب واقع م مياست كه هم مستق یطور نقشها بيوجود نداشته باشد گاه ترت يمرز مشخص ايهيحاش یها

ا آن گلدار ب یمخصوصآ نقشه ها ینقشه ا نيچن یها هيمعموآلحاش دیافزا ينقشه م تيبه جذاب يدو گانگ نیشود.ا

 تر است انیاست كه پهن تر و نما ياصل يهيبا حاش ينقش اصل تهمورد الب نیهماهنگ است در ا
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 یو گلها برگ انيدر م کیيفهایراه راه با رد یا نهياست كه نقشه آن بر اساس زمسنندج  يمیقد یاز طرح ها زين يليوك

پر  يبا نقش هندس يترنج زيراه راه ن نهيبزرگ و كوچک است كه همه به صورت شکسته نقش شده است و وسط زم

 .شده است

 
 (1382(.پارچه گالبتون كاشان. سده یازدهم هجری منبع:)ژوله،2تصویر شماره)

 

 

 محرمات ینقشه  يژگیو

 ينقش و رنگ در طول قال کیاست كه نقش راه راه سراسر طول را پوشانده و  نگونهیفرش طرح محرمات بد در

باشند نوارها گاه  يم واناتيگل .شاخ و برگو ح ليمختلف از قب یها هیراه راه ها نقش ما نیگردد و در ا يتکرار م

رنگ و نقش  زين يهر بخش شودي م ليکتش يهندس یها از شکل یاست و گاه از مجموعه ا کدستييهمچون خط

خط  كه شودي در وسط فرش نقش م يترنج زين يشود گاه ياست كه تکرار م یيخود دارد و نقشها، نگاره ها يژهیو

 ياتيكند البته طرح محرمات غالبآ بدون ترنج است و به ندرت همراه ترنج با خصوص يراه راه را قطع م یيخط ها ای

 . رود يبه تکرار در تمام سطح فرش به كار م شودوي م ميترس كه ذكر شد

دهد.مجموع   يطرح را نشان م یخود سامانه ها یساده هستند و در واقع هر نوار با مرزها اريمحرمات بس یها نقشه

 در كشف دیهر نوار با ی.با توجه به نوع نقشهارديگ يرا در بر م يطراح یسامانه ها ينوارها بخش اصل یمرزها

مورب را باعث شود  یباشد كه سامانه ها یطورمحرمات  ی.به ندرت ممکن است نقشه ديكوش يافق یسامانه ها

 یيسامانه ها نيتواند عامل چن يمشخص آن ها م یحال فاصله ها نيناهمسان نقشها در طول نوار و در ع بي.ترت

ع مورب الضشود ا يكه داده م يدر نقشه محرمات مثال یبرا كندي م دايپ يمعن یسامانه ها در بعد بزرگتر نیشود.گاه ا
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 يكه م ی. به طوررنديگي م یسامانه جا کیبا هم در  انيدر م کیدر طول هر نوار تکرار شده اند .  هك یيشاخه ها

است و  یتکرار یاز نقشه ها يکیو در واقع محرمات هم  ينقش اساس یمحرمات هم تکرار دارا یدر نقشه  ميدان

دعا  يژگیگرفته از دعاها و و محرماتاز آنجا كه  ژهیدر آن صادق است .به و یتکرار ینقشه ها یهااريو مع نیمواز

كه  یدهد .اما در موارد يرا شکل م ینقشه ا نينقش چن کیتکرار  يهمسان و حت یيتکرارها اريتکرار است.چه بس

ه نقشه از ك یگوناگون است به طور یانظم ه جادیتکرار محتاج دقت و ا یالگو نيياست تع ادیز اريتعداد نقشها بس

نشود .نقشه  دهیدر آن د میشمرد یتکرار ینقشه ها یكه برا یيها بيبرخوردار شود و ع یا دهيسنج یسامانه ها

 ایاشند ب کسانيانيدر م فیدو رد ايکینداشته باشند. مثآل نوارها  يکسانیيمحرمات ممکن است در عرض سامانه  یها

رد ب يم نياثر محرمات را از ب جهينتكاهد و در  يتکرار م يژگیكارها از و نیاست ا يهیشد بداجزائشان هم اندازه با

و رنگ  نقش یيبایمنظم دارند و ز یاست كه ساما نه ها یيبا نقشه ها وعيو ش تحيارج ليدل نيكنند به هم يكم م ای

 . دیافزا ينقشه م یيبایبر ز یبند

از لحاظ شکل  ایو  کیپهن و بار زيچهار رنگ و ن ایه دو رنگ. س یمحرمات را به گروه ها نقشه

است كه همه از انواع محرمات پهن و  یيتنها جا یيقشقا يمنطقه. كرد ميتوان تقس ي(مي،مورب،جناغي،افقی)عمود

 ای يمشک گریو رنگ د ديرنگ آن سف کی.در نوع دو رنگ همواره  شودي به رنگ ها گوناگون در آن بافته م کیبار

 .است یشمي و یسرمه ا

 

 مناطق بافت

 بافند.در يپهن م یچند رنگ با نوارها یكه محرمات را در گروه ها یيقشقا لیفراهان و قفقاز و ا كردستان، منطقه

آن را  هایوردبول لیشود در ا يبه هم بافته م دهيچسب کیبار یكه به صورت نوارها هایبهارلو و بولورد التیو ا زیتبر

 جانیذرباشود در آ يپهن بافته م یمحرمات با نوارها زي(نرجندي)برخشد یكنند.در منطقه  يم استفاده ينیبه عنوان روز

 شود يبافته م یيقشقا یاز الگوها یرويبه پ زيدر قم ن رآيشود و اخ يبافته م کیبار یمحرمات با نوارها یشورو
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 (1382س. منبع:)ژوله،134*151م.1940(. محرمات.قشقایي.3تصویر شماره)

 
 (1382س. منبع: )ژوله،396*301(. طرح محرمات.تبریز.4یر شماره)تصو
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 فرش محرمات بیرجند

همانطوركه گفته شد، طرح محرمات در مناطق مختلفي بر فرش نقش شده است. از تبریز و اصفهان و كرمان و       

ک طرح اصيل همواره مورد كاشان، تا ایالت و عشایر قشقایي و شاهسون. در بيرجند نيز طرح محرمات به عنوان ی

توجه توليدكنندگان فرش بوده است. در منطقه درخش بيرحند، فرش محرمات با ویژگي های محلي و متفاوت بافته 

مي شود. همچون تعدادی دیگر از طرح های این شهر، طرح محرمات نيز احتماال طرح تقليدی از سایر مناطق همچون 

منطقه درخش بيرحند، متاثر از سبک طراحي محرمات كرمان است. طرح كرمان است. و ناگزیر سبک طرح محرمات 

محرمات درخش و به طور كل بيرجند، واگيره ای و شامل نوارهای عمودی است و فواصل نوارها با نقوش هندسي 

تزئين شده و در ضمن از شلوغي بيش از حد طرح مي كاهد. نقش اصلي طرح محرمات، بته جقه است كه همراه با 

ساده و تزئيني دیگر و همچنين گل های فرنگ، متن نوارها را پر ميکنند. گاهي اوقات برای جلوه بيشتر طرح،  نقوش

 از بندهایي برای پيوستگي بيشتر نوارها استفاده مي شود.

 

 
 ش. منبع:نگارنده14(. طرح محرمات درخش. نيمه اول قرن 5تصویر شماره)

 

ن فرش تبعيت مي كند و متشکل از نقوش هندسي، بته جقه و گل های حاشيه در فرش محرمات بيرجند نيز از مت

فرنگ است. اما نقوش حاشيه به گونه است كه متمایز از طرح متن فرش باشد تا تمایز متن و حاشيه تامين گردد. 

 معموال حاشيه ها باریک تر و ساده تر از نوارای متن مركزی فرش هستند.

 از رنگ های كرم، قهوه ای، قرمز و آبي در فام های مختلف است. رنگ در فرش محرمات بيرجند، متشکل

نوع متداول بود : محرمات جمشيدی ، محرمات شركت شرق ، محرمات كاميابي  3محرمات در منطقه ی درخش در 

در محرمات كاميابي رنگ و ابعاد و طرح ستون های عمودی متفاوت بود، بدین صورت كه رنگ ها به ترتيب از چپ 

نوار  3ست عبارت بودند از: ماسي، الكي، قهوه ای. نگاره ها عبارتند بودند از : یک نگاره بوته و ماهي كه در به را

 مساوری تکرار مي شود با رنگ كرم.
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 ش. منبع:نگارنده14(. طرح محرمات درخش. نيمه دوم قرن 6-8تصاویر شماره)

 

 نتيجه گيری

ن فرش ایراني است كه نه تنها در فرش و گليم و جاجيم، بلکه در هنرهای طرح محرمات از طرح های اصيل و كه     

سنتي دیگر نيز نمود داشته و دارد. هرچند در مورد پيشينه و منشا طرح مسائل مختلفي بيان شده و گاه قدمت طرح به 

ينه و بر پارچه ها و سفالساليان بسيار كهن تر از توليد فرش هم تخمين زده شده، اما اوج كاربرد آن در دوران اسالمي 

های قرون اوليه اسالمي هوبداست. طرح محرمات با ویژگي واگيره ای بودنش، محملي برای تركيب نقوش انتزاعي 

و غيرانتزاعي است. هرچند كاربرد این طرح در حال حاضر در شهرها و مناطق محدودی صورت مي گيرد اما زیبایي 

بخش، فرش های ایراني بوده محدود به دوره تاریخي خاصي نمي شود. اما و اصالت طرح كه از قدیم االیام زینت 

ساختار طرح محرمات علي رغم تنوع پذیری زیاد، همچنان بدون تغيير مانده است و بغير از تالش های محدود در 

ود آن محدچند منطقه خاص، طرح های واگيره ای محرمات از تنوع چنداني برخوردار نيست و استفاده از نقش نيز در 

به چند موتيف ساده شده است. فرش محرمات درخش بيرجند نيز از این قاعده مستثني نيست و تنوع طرح و كاربرد 

 نفش و رنگ در آن محدود است.
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