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بررسی و تحليل هندسی
فرش های محرابی دوره صفویه

مهال تختی
دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه تربيت مدرس، تهران
دکتر صمد سامانيان
استادیار، عضو هيئت علمی دانشگاه هنر، تهران
دکتر رضا افهمی

استادیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرس،  تهران 

چکيده

این مقاله به بررسی و تحلیل هندسی نقوش فرش های 

محراب��ی دوره صفویه می پ��ردازد. فرش های محرابی 

به عن��وان گروهی از فرش های ایرانی، در دوره صفویه 

از اهمیت ویژه ای برخوردارند. روش بررسی بر مبنای 

ترسیم خطوط انتظام دهندة )رهنمونگر( اصلی در كادر 

ب��وده كه در نهایت هدف از این تحلیل دس��ت یابی به 

نقاط با اهمیت و پوی��ا در تركیب بندی طرح ها و یك 

هندسة صحیح در زیربنای این نقوش است. نتیجه این 

بررس��ی نشان می دهد كه طراحان در گذشته با در نظر 

گرفتن هندس��ه به عنوان مبنای اصلی طراحی فرش ها، 

نقوش را بر بستری از هندس��ه ترسیم می كرده اند. در 

طراح��ی فرش های محرابی دوره صفوی��ه نیز همانند 

سایر هنرها تناسبات ویژه ای در اندازه كادرها، عناصر 

به كار گرفته شده در آنها و همچنین بخش های درونی 

كادر به كار گرفته شده است. این مقاله به شیوه تحلیلی 

/ توصیفی انجام شده است.

واژه های کليدی: فرش، دورة صفویه، نقوش محرابی، 

هندسه.
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مقدمه

هندس��ه از كاربردی تری��ن و مفهومی تری��ن عل��وم از 

گذش��ته های دور تا قرون معاصر بوده است. این علم 

در حال��ی كه ش��اخه ای از علم ریاضی اس��ت، مبنایی 

فلس��فی داشته و زیربنای بسیاری از هنر ها بوده است. 

در هنر اس��المی كه جل��وه گاه مهمی ب��رای تفكرات 

دینی مس��لمانان به ش��مار می آید، هندسه جایگاه ویژه 

و خاصی دارد. اما هندس��ه در ایران اس��المی مفاهیم 

تازه ای می یابد و وارد مرحلة جدیدی می شود و كاربرد 

بیش��تری در هنر پیدا می كند چرا كه در تفكر ایرانی- 

اس��المی: »تمامی آفریده های انسانی و طبیعت به مثابه 

صوری هستند پذیرای قوانین ریاضی تشابه، تقارن، و 

هندس��ه... انتظام و تناسب به منزله قوانینی كیهانی اند و 

بر عهده آدمی است تا فرایند ایشان را از راه حساب و 

هندسه و هماهنگی دریابد.« )اردالن، 1379، 21(.

     فرش نیز به عنوان یكی از هنرهای كهن و بومی این 

س��رزمین در دوره اس��المی و خصوصًا عصر صفویه، 

به جایگاه مهمی دس��ت می یابد. از آنجا كه طبق گفته 

بسیاری از محققان اساس هنر اسالمی- ایرانی هندسه 

بوده اس��ت و در دوران پیش از اس��الم نیز هنر ایران 

ساختار هندس��ی داشته اس��ت )افهمی، 1385، 104( 

می توان ح��دس زد كه فرش به عن��وان نقطه اوج هنر 

اسالمی- ایرانی، بر مبنای هندسه وسیعی شكل گرفته 

باشد. هرچند در نمود بیرونی نقوش فرش های ایران، 

خصوص��ًا فرش های كالس��یك عص��ر صفویه نظم و 

هماهنگی به وضوح قابل مشاهده است، اما بدون شك 

نظم به وجود آمده بس��یار عمیق تر از آن اس��ت كه به 

چشم می آید. می توان حدس زد كه دلیل اصلی زیبایی 

و كمال نقوش فرش های صفویه به كارگیری هندس��ه 

عمیقی اس��ت كه بازتاب دهن��ده زیبایی و كمال تمام 

هنره��ای دوره صفوی��ه خصوصًا معم��اری این دوره 

است.

روش شناسی پژوهش

ه��دف از این پژوهش پرداختن به تناس��بات به وجود 

آم��ده در فرش ه��ای دوره صفوی��ه و دس��تیابی ب��ه 

روش های به كارگیری هندس��ه در نقوش آنهاست. در 

این مقاله، بررسی به طور خاص بر روی نقوش محرابی 

به عنوان س��اختار مشخصی از نقوش اسالمی در دوره 

صفویه انجام ش��ده است. عصر صفویه به عنوان عصر 

درخش��ان هنر ایران اس��ت و در ای��ن دوره فرش در 

جایگاه اصیل ترین هنر ایرانی به اوج خود می رس��د و 

لذا از قابلیت های باالیی برای بررسی برخوردار است. 

در می��ان نقوش مختلف فرش های دوره صفوی كه به 

اختصار به آن خواهیم پرداخت نقوش محرابی، انتظام 

متفاوتی نس��بت به سایر طرح ها دارد. این نكته از آنجا 

معلوم می ش��ود كه تناس��باتی كه برخی فرش شناسان 

برای عموم فرش ها قائلند )ادواردز، 1368، 48(، برای 

فرش های محرابی صدق نمی كند و الزم است كه برای 

آنها انتظام ویژه ای را جس��ت و جو كرد. به این منظور، 

در تحلی��ل و بررس��ی ای��ن نقوش از خط��وط اصلی 

كادر مث��ل خطوط قطری، خط��وط میانی و غیره برای 
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بررسی نس��بت ها در قالب نسبت های هندسی استفاده 

خواهد ش��د. به عبارتی از این طریق ب��ه بهره برداری 

از خصوصیات هندس��ی فرم برای سازماندهی نقوش 

خواهیم رسید.

     تحلیل هندس��ی نقوش فرش موضوعی است كه به 

تازگی مورد توجه قرار گرفته و تاكنون به چند ش��كل 

مختلف مطرح ش��ده اس��ت. ابرهارت هرمان ]1[ طی 

تحقیقات وس��یعی به ارتباط عل��م نجوم و نقوش قالی 

و نیز تجزیه هندس��ی نگاره های فرش های روستایی- 

عشایری )بافته شده در مناطق مختلف ایران و تركیه و...( 

پرداخته است. وی معتقد است كه مشاهده طبیعی كیهان 

و اس��تخراج اصولی از آن و تبدی��ل این اصول ریاضی 

ب��ه نقش مایه و فرم، در طول زمان باعث به وجود آمدن 

ش��كلی از انسجام و یكپارچگی در فرش شده است. او 

با بررس��ی مثلث های تعیین كننده ]2[ بر مبنای حركت 

ماه و خورش��ید نقش هندس��ه را در تعیی��ن اندازه های 

قالی ه��ا یا طرح های داخلی فرش، حائز اهمیت می داند 

)Herrmann, 1997, 37-49( )شكل 1(.

     در نمونه ای دیگر محقق به الگوی خاصی دس��ت 

می یابد كه در چند فرش دوره صفویه در س��طح نقشه 

تكرار ش��ده اس��ت. در این پژوهش محقق به بررسی 

ترازه��ای مختلف نقوش و هندس��ه الیه های مختلف 

چند نمونه قالی پرداخته اس��ت )شكل 2(. اما تاكنون 

هیچ تحقیقی در زمینه تحلیل س��اختار هندسی نقوش 

فرش های كالسیك ایران انجام نشده است. 

هندسه در هنر اسالمی

هنرمند اس��المی، به دنبال معنی دادن به حیات و توجیه 

زندگی هدفدارش و در بیان تجس��م توحید، هندسه را 

كه با اعتقاداتش هماهنگی دارد، برمی گزیند و به كمك 

آن نقش ه��ای زیبایی خلق می كند. نقش های هندس��ی 

اس��المی، آین��ه یك تمای��ل فرهنگی اس��ت كه همان 

گریز از طبیعت و میل به انتزاع هندس��ی می باشد. در 

ه��م آمیختن نقش و زمینه، بازت��اب جهان بینی خاص 

اس��المی اس��ت كه قدرت را مخت��ص خداوند متعال 

می ش��مارد كه همه مراتب نزد وی یكسان است. پس 

)Herrmann, 1997, 39- 49 :شكل 1: نمونه تحلیل هندسی فرش ها بر اساس هندسه نجومی )مأخذ
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نقش های هندسی اسالمی زاده یك مقصود هنری است 

كه نگاره های طبیعت گرای كالسیك را تغییر داده و به 

مدار فرهنگی كاماًل متفاوتی وادار كرد.

     در تفكر اس��المی، به كمك هندس��ه و حس��اب، 

ماده شرف پیدا می كند و محیط مقدسی ایجاد می شود 

كه در آن مس��تقیمًا حضور همه جای��ی واحد در كثیر 

انعكاس پیدا می كند )آرام، 1366، 99 و 100(. با استناد 

به قرآن، آفرینش انس��ان زیبا و در كمال اعتدال است 

چرا كه بعدها و تناسبات هندسی آن، اصلی ترین مبنای 

خل��ق آثار هن��ر و معماری در تاریخ هنر بوده اس��ت. 

آنچه نس��بت میان هنر و هندس��ه را در تمدن اسالمی 

عیان تر می سازد، ماهیت نیمه تجریدی و مكانی هندسه 

است... هندسه در هنر و معماری قالبی است كه بنا به 

همین خاصیت، استعداد و تناسبی فزون تر در بازنمایی 

عالم مثال دارد، عالمی كه هنر و معماری اسالمی خود 

را مكلف به بازنمایی آن می داند )بلخاری، 1387( .

     هندس��ه در تمامی هنرهای اس��المی اعم از معماری 

و صنایع دس��تی نمودار است و با مفاهیم نمادین كیهانی 

و فلس��فی پیوند می یابد. یكی از دالیل استفاده از نقوش 

هندس��ی در معماری، خصوص��اً دوره صفویه، خاصیت 

گسترش یابندة آن است كه به دلیل قابلیت پوشانندگی مورد 

توجه هنرمندان مسلمان بوده است )شایسته فر، 1387(.

شكل 2: بررسی ترازهای مختلف در یك نمونه فرش 
)مأخذ: كامیار، 1387، 19(

شكل 3: بنیاد نقشه های فرش بر اساس مینیاتورهای دوره تیموری 
)مأخذ: حصوری، 1376، 12(
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کاربرد هندسه در نقوش فرش

در دوره صف��وی كه از جمله دوره ه��ای نیرو گرفتن 

وح��دت ملی، ق��درت و ثروت ایرانیان اس��ت، حس 

نظم رو به گس��ترش و كمال می گذارد و شاهكار های 

معماری، كاشی س��ازی، خط، مینیات��ور و دیگر هنرها 

پدید می آید.

     در طراح��ی ف��رش نی��ز طرح، اس��تخوان بندی و 

نظامی اس��ت كه نقش مایه ها در آن چیده می ش��وند. 

در واق��ع یك مجموعه ضواب��ط و معیارهایی ترتیب 

نقش مایه ه��ا را تعیی��ن می كنن��د. مث��اًل در یك طرح 

روابط میان حاش��یه، لچك و ترن��ج، متن و... باید بر 

مبنای نظم خاصی شكل گرفته باشد؛ چرا كه نظم در 

هنر های س��نتی ما امری بدیهی اس��ت و در فرش كه 

شاخص ترین این هنرهاست، بدون شك وجود داشته 

است. هندسه همان طور كه در هنرهای فلزی، چوبی، 

كاش��ی كاری و گچ بری ها، مبنا و پایه بوده اس��ت، با 

فرش نیز پیوند عمیقی داش��ته اس��ت. بدون شك در 

س��نت كهن طراحی ف��رش ایران، ضواب��ط و اصول 

خاص��ی را در طراحی نقوش آنها ب��ه كار می برده اند. 

متأسفانه این ضوابط بنیادین، با گذشت زمان، به طور 

كامل از بین رفته است. سال ها پیش بریگز ]3[ محقق 

امریكایی كوش��ید تا بنیاد نقش��ه های قالی را از روی 

مینیاتورهای تیموری استخراج كند. او استخوان بندی 

طرح ها را به صورت ش��كل 3 ارائ��ه داد. )حصوری، 

)11 ،1376

نقوش قالی های صفوی

به ش��هادت تاریخ اوج هنر فرش بافی ایران را باید در 

دوران حكومت سلسله صفویان جستجو كرد. در واقع 

برخی از عالی تری��ن قالی های ایران كه تنها نمونه های 

باقیمانده از دوران عظمت این هنر محس��وب می شود 

متعل��ق به دوران حكومت پادش��اهان صفوی اس��ت. 

)ژوله، 1381، 17(. تح��والت بزرگ در نقش و طرح 

فرش اب��داع طرح های گ��ردان )اس��لیمی، ختایی( از 

اواخر دوره تیموری و اوایل صفوی به وجود می آید و 

تمام نقشه های شهری ایران و حتی برخی از نقشه های 

غیرش��هری دوران صفویه را تح��ت تأثیر قرار می دهد 

)حصوری، 1376، 10(.

     نقش��ه های این دوره را می ت��وان بر مبنای حركت 

خطوط طرح ها، به نقوش ش��هری )گردان( روس��تایی 

و عش��ایری )شكس��ته( طبقه بندی نمود. اما بر اساس 

س��اختار طرح می توان آنها را به گروه های عمدة ترنج 

و لچك، ترنج- ترنج، افشان، محرابی و... تقسیم نمود. 

در این میان ساختار محرابی نسبت به سایر طرح ها از 

قدمت بیشتری برخوردار است. هرچند پیشینه نقوش 

محرابی به آیین مهر باز می گردد، اما طرح قالیچه های 

محرابی پس از ظهور اس��الم به وسیله مسلمانان ابداع 

شده اس��ت. از صدها س��ال پیش، نمازگزاران از این 

قالیچه ها به عنوان زیرانداز استفاده نموده اند.

     ب��ه نظر می رس��د محراب و فرم های��ی كه به طور 

كلی در فرش ها ویژگی محرابی را دارند، معرف نوعی 

آس��تانه ی��ا درگاه و به طور كل��ی گذرگاهی به فضایی 



فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 14
پاییز 1388

130

دیگرند. اصوالً فضای حاكم بر معماری در پیش و پس 

آستانه متفاوت است. محراب در تفكر دینی آستانه ای 

اس��ت كه انسان را از فضایی س��اده به فضایی قدسی 

رهنمون می ش��ود و این خصوصیت درگاه و آس��تانه 

در معماری ایران است كه هر در، مجازاً بسان پرده ای 

اس��ت كه می بایس��ت كنار زده ش��ده و با عبور از آن 

ب��ه باطنی قدس��ی راه یافت. ش��كل محرابی در فرش 

ایران حكم همان آس��تانه را دارد. اما آنچه قابل توجه 

است، عدم استفاده مستقیم از فرم محراب در معماری 

بر روی فرش اس��ت. در نمونه های محراب های دوره 

صفوی��ه و حتی دوران قبل و بع��د آن نمونه ای از فرم 

محراب های به كار گرفته شده در این مجموعه فرش ها 

دیده نشده است. 

پيشينه قالی های موسوم به محرابی

واژه محراب در لغت نامه دهخدا به معنی پیشگاه خانه، 

صدر مجلس، شریف ترین جای نشیمن و شریف ترین 

جای در مس��جد آمده است و در وجه تسمیه آن گفته 

ش��ده: »چون طاق آن آلت حرب ش��یطان است، لهذا 

محراب نام كردند« )دهخدا، س��ایت لغت نامه(. عالوه 

بر موارد فوق، برخی از محققین، چون دكتر حصوری 

واژه محراب را خانه مهر یا پرستشگاه مهر معنا نموده 

و معتقدند، پیش��ینه محراب به دوران پیش از اس��الم 

باز می گردد. بنا به گفته ایش��ان: »نخس��تین محراب ها 

به آیی��ن مهر تعلق دارن��د. محراب ها به ش��كل گنبد 

)آسمان( ساخته می شدند و در دو طرف آنها نمادهای 

طلوع و غروب وجود داشت و تصویر مهر را در حال 

قربان��ی كردن گاو در درون مح��راب حك می كردند« 

)حصوری،1381، 56-55(. این سنت دیرین با ظهور 

اس��الم، مظهر عبادت و نیای��ش گردید و به عنوان قبله 

مسلمانان در مس��اجد تجلی یافت. خداوند در قرآن، 

پن��ج بار از آن یاد نموده و در س��وره های آل عمران و 

شكل 4: تصویری از تاریخ بلعمی كه در آن پیامبر بر روی قالی محرابی در حال گفت وگو است.
)http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Muhammad_4.jpg :مأخذ(
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مریم، محراب را محل عب��ادت زكریا یا مریم خوانده 

است. تیتوس بوركهارت، محقق هنر اسالمی، كاركرد 

اولیه مح��راب را انعكاس كالم الهی در نماز دانس��ته 

و معتقد اس��ت این انعكاس، تمثیل و نش��انه حضور 

خداوند است )بوركهارت، 1386، 69-70(.

     اولی��ن س��جاده ها به نام »خم��را« معروف بوده كه 

از ب��رگ درختان خرما بافته و با س��وزن دوزی تزئین 

می ش��دند. قدیمی ترین بافت س��جاده در یك مینیاتور 

ایرانی مربوط به قرن هش��تم/ چهارده��م آمده كه در 

آن تصوی��ر حضرت محم��د )ص( در حالت بحث و 

گفت و گو طراحی شده است.

     بافتن طرح محرابی از اوایل قرن یازدهم / هفدهم 

رواج یاف��ت. در ای��ن طرح ه��ا معموالً مح��راب را با 

تزئینات��ی از قبیل قندیل، گل��دان و حتی درختچه های 

كوچ��ك می پوش��انند و گاه دو ط��رف مح��راب را با 

س��تون های بزرگی كه سقف محراب بر روی آن قرار 

دارد نش��ان می دهند. انواع طرح های این گروه عبارتند 

از: محرابی قندیل��ی، محرابی گلدانی، محرابی باغی و 

محراب��ی درختی و غیره. در فرهنگ اس��المی محراب 

دروازه ای اس��ت به س��وی عالم قدسی، اصوالً شكلی 

قدس��ی است و حال و هوای انس��ان را در برخورد با 

خود متغیر می س��ازد. مح��راب در فرهنگ های دیگر 

همچون مسیحیت نیز سمبل مكان قدسی است.

معرفی نمونه های موجود از دوره صفویه

قالیچه ه��ای محراب��ی باقی مان��ده از دوره صف��وی در 

موزه های متروپولیتن، هنرهای اسالمی برلین، ملی ایران، 

آستان قدس رضوی، دولتی تركیه و ملی كویت نگهداری 

می شوند. ضمن اینكه دو مورد نیز، یكی در تملك برادران 

بِكری و دیگری در مجموعه خانم پاراوینیچی قرار دارند. 

پوپ، همه نمونه ها را به شمال غرب ایران و اواخر قرن 

دهم / ش��انزدهم و اوایل قرن یازدهم / هفدهم منسوب 

داشته است )پوپ، 1387، 2678(.

     »بارزترین خصوصیت این قالیچه ها، استفاده فراوان 

از آیات قرآنی اس��ت. قسمت فوقانی، كمابیش همیشه 

پر از كتیبه های به خط نس��خ است، چه در داخل قاب 

و چه بر روی زمینه حاش��یه كه معموالً همراه اس��ت با 

لوحه های خط كوف��ی چهارگوش )معقل��ی /  بنایی(. 

همچنین حاش��یه های باریك داخلی كه ممكن اس��ت 

اس��تثنائًا پهن بافته ش��ده باشند و حاش��یه های باریك 

بیرونی معموالً در قس��مت فوقانی سجاده دارای كتیبه 

اس��ت« )پ��وپ، 1387، 2679(. در مربع های كوچك 

میان حاش��یه هم آیاتی به خط كوفی منقوش اس��ت. 

گنبد متن كه محل س��جود است در محلی كه پیشانی 

نمازگزار قرار می گی��رد نام خداوند بزرگ در كتیبه ای 

ق��رار دارد. اطراف و باالی ای��ن گنبد را قطعات ابر به 

رنگ ه��ای مختلف فرا گرفته ك��ه در داخل آن صفات 

خداوند نوشته شده است. روی هم رفته طراح در این 

وس��عت كم كوشیده اس��ت كه هر چه بیشتر از آیات 

و ادعیه بگنجاند چرا كه الزمه چنین فرش��ی آن است 

كه هر چه بیش��تر س��وره ها و آیات قرآنی را متضمن 

باش��د )پوپ، 1380، 210(. اصوالً فرش های محرابی 
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)سجاده ای( سمت وس��و دارند و بخش باالیی آنها در 

روبه رو و جلوی بیننده قرار دارد و طرح آنها با تبعیت 

از ش��كل محراب به صورت 1/2 اجرا می شود. در این 

نوع فرش ها از انواع خطوط و كتیبه ها برای القای یك 

فضای قدسی استفاده می شود. 

تحليل یک نمونه فرش محرابی دوره صفویه

در این قس��مت ابتدا به بررس��ی ابع��اد و اندازه ها در 

یك نمونه انتخاب ش��ده از فرش ه��ای محرابی دوره 

صفویه خواهیم پرداخت و س��پس برای جلوگیری از 

تكرار، ویژگی های تكرار شونده و تفاوت ها را در این 

مجموعه شرح خواهیم داد. نمونه انتخاب شده قالیچه 

محرابی موجود در موزه متروپولیتن می باشد.

1- تعيين نسبت ها )اصول حسابی(

در بررس��ی و تحلیل هندسی این فرش ابتدا به تعیین 

نسبت های درون كادر و ابعاد كادر ها خواهیم پرداخت. 

مهم ترین و قابل اهمیت ترین نكته در بررسی تناسبات 

3 و  كادره��ا )متن فرش(، به كارگیری نس��بت های 

4 می باش��د )ش��كل 6(. الزم به ذكر اس��ت كه در 

بررسی های اولیه معلوم ش��د كه كادر داخلی فرش ها 

)ب��دون در نظر گرفتن حاش��یه( از نظ��م و هماهنگی 

باالتری نسبت به كادر كل فرش برخوردارند. به همین 

دلیل كادر داخلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

شكل 5: نمونه فرش محرابی دوره صفویه، موزه متروپولیتن، بافت تبریز، اواخر 
سده دهم هجری، 107×161 سانتی متر

شكل 6: بررسی تناسبات كادرها )مأخذ: نگارندگان(
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1-1- نسبت طول و عرض کادر

ابعاد فرش در این نمونه، 161×107س��انتی متر اس��ت 

)پ��وپ، 1387، 1167(، طول و عرض آنها به نس��بت 

2:3 در نظر گرفته شده اند. الزم به ذكر است كه نسبت 

2:3 یكی از نسبت های ایده آلی است كه آندره پاالدیو 

در كت��اب چهار مقاله درباره معم��اری از آنها به عنوان 

زیباترین و مناس��ب ترین اتاق ها ن��ام می برد )چینگ، 

 .]4[ )299 ،1386

1-2- نسبت های درون کادر

1-2-1- نسبت حاشیه به عرض متن و عرض كل

در این فرش چنانچه عرض حاش��یه a و عرض زمینه 

فرش b و عرض تمام فرش)حاش��یه و متن( c باش��د 

و 2a+b=c b=3a آن��گاه 2a+3a= 5a و 2a:b = 2:3 و 

 2a:c =2:5

     در فرش های محرابی بافته شده در دوران صفویه، 

نس��بت میان حاش��یه و متن به همین صورت در نظر 

گرفته شده است. این نس��بت در بیشتر این قالی ها به 

صورت 2:3 بوده است. در واقع می توان گفت عرض 

حاشیه به عرض كل فرش 2:5 می باشد. )شكل7( ]5[. 

سیس��یل ادواردز در كتاب قالی ایران نسبت حاشیه به 

ع��رض را 1/6 عنوان می كند. در حال��ی كه همانطور 

كه گفته ش��د در فرش های محرابی دوران صفویه این 

نسبت صدق نمی كند. 

2- ترسيم خطوط انتظام دهنده )خطوط رهنمونگر(

برخی از محققین معتقدند كه »اگر ترنج و لچك های 

پایین فرش لچك و ترنج را حذف كنیم، به س��اختار 

محرابی نزدیك می ش��ویم« )دریای��ی، 1374، 174(. 

ای��ن امر ش��اید در ظاهر صحیح به نظر برس��د اما با 

بررس��ی دقیق تر فرش های محرابی و لچك- ترنج ها 

و عدم تطبیق ساختار هندسی این دو گونه طرح، این 

نظریه اش��تباه جلوه خواه��د كرد. یكی از مواردی كه 

قادر اس��ت ما را با زیر ساختار یك اثر و معانی نهفته 

در آن آش��نا س��ازد، توجه به بهره گیری از تناس��بات 

و خط��وط انتظام دهن��ده ای اس��ت ك��ه ضمن حفظ 

هماهنگ��ی در كلیت اثر، ارتباط میان اجزای گوناگون 

اثر را مش��خص می س��ازد )افهمی، 1385، 269(. از 

س��وی دیگر هماهنگی در یك مجموع��ه از نقوش، 
شكل 7: نسبت حاشیه به كل فرش )مأخذ: نگارندگان(
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متضم��ن بهره گیری از خط��وط انتظام دهنده به عنوان 

رابطی میان كل و اجزاء اس��ت. بهره گیری از خطوط 

انتظام دهن��ده تضمین��ی علیه تلون مزاج و وس��یله ای 

اس��ت برای بررس��ی كه می تواند تمامی كارهایی را 

به گونه ای هنرمندانه خلق ش��ده اند تأیید نماید... این 

خطوط ریتم را به وجود می آورند و شكل قابل لمسی 

از ریاضیات را به دس��ت می دهن��د كه تضمینی مجدد 

برای درك نظم اس��ت. البت��ه این خطوط تنها یكی از 

راهكارهای دس��تیابی به نظم اس��ت و دستورالعملی 

الزام��ی به ش��مار نم��ی رود )چین��گ، 1367، 304(. 

همان طور كه گفته ش��د در سنت طراحی فرش ایران، 

محورها و س��امانه هایی توسط طراح تعیین می شد كه 

ب��ر آن اس��اس، انتظام كلی طرح به وج��ود می آمد. و 

چ��ون این خط��وط و مبناها بر اثر گذش��ت زمان به 

فراموش��ی س��پرده شده است، الزم اس��ت كه در پی 

كش��ف این روابط و تناسبات باش��یم؛ چرا كه بدون 

ش��ك همیش��ه بهترین طراحی از یك نقشه با نظم و 

تناس��بات بهتر به دست می آید. شاید یكی از دالیل از 

هم گسیختگی و كاهش كیفیت نقوش فرش ها همین 

بی توجه��ی و در نتیجه از بین رفتن نظام بندی طرح ها 

باشد. 

     در ای��ن بخش به تجزیه و تحلیل هندس��ی نمونه 

مورد نظر، از طریق ترسیم خطوط انتظام دهنده خواهیم 

پرداخت. تحلیل این فرش ها با استفاده از روش ترسیم 

شكل 8: ترسیم مربع های شاخص از دو طرف كادر 
)مأخذ: نگارندگان(

شكل 9: ترسیم خطوط میانی اضالع و خطوط تقسیمات 
)مأخذ: نگارندگان(
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قطرها و مقاطع مربع ش��اخص و مس��تطیل مكمل آن 

اس��ت. همان ط��ور كه گفته ش��د در بررس��ی خطوط 

رهنمونگ��ر كادر، مت��ن فرش )بدون حاش��یه( در نظر 

گرفته شده است.

2-1- ابت��دا مربع های ش��اخص در دو قس��مت كادر 

را تعیی��ن نموده، س��ایر مراحل را به ش��رح زیر ادامه 

می دهیم )شكل 8(.

2-2- ترس��یم خط��وط میانی اض��الع )1/2(، خطوط 

تقسیمات 1/3 و 1/4 )شكل 9(

2-3- ترسیم قطرهای كادر اصلی، مربع های شاخص 

و مستطیل های مكمل )شكل 10(

2-4- ترسیم خطوط افقی و عمودی كه از نقاط تقاطع 

خطوط ترسیم شده كه در مراحل قبل به دست آمده اند 

)شكل 11(

س��اختار به دس��ت آمده تا این مرحله در بررسی تمام 

فرش ه��ا یكس��ان اس��ت. از این مرحله به بعد س��ایر 

ترس��یمات ویژگی های جداگانة هر فرش را مشخص 

می كنند.

شكل 10: ترسیم قطرهای كادر اصلی، مربع های شاخص و مستطیل های مكمل 
)مأخذ: نگارندگان(

شكل 11: تحلیل هندسی یك نمونه فرش محرابی با روش ترسیم خطوط 
انتظام دهنده )مأخذ: نگارندگان(



فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 14
پاییز 1388

136
ه ها

مون
ن

در 
د 

شمن
رز

ط ا
نقا

در
کا

لی
اخ

ر د
کاد

ش
 فر

عاد
اب

ض 
عر

به 
ل 

طو
ت 

سب
ن

لی
اخ

ر د
کاد

نسبت 
طول به 
عرض 
کادر 
به اصلی

یه 
اش

 ح
ت

سب
ن

لی
اخ

ر د
کاد

ض 
عر

به 
یه 

اش
 ح

ت
سب

ن
لی

اص
در 

 کا
ض

عر

لی
ت ک

صا
شخ

م

4161×1071/22/32/32/5

ربع سوم قرن 
10 هجری

تبریز
موزه 

متروپولیتن

3162×1071/22/32/32/5

پایان سده 
دهم هجری
شمال غرب 

ایران
مجموعه 
مادام ای. 
پراوینچی

3160×1101/22/32/32/5

اواخر سده 
10 هجری

شمال غرب 
ایران

مجموعه 
برادران 
بكری

4157×1191/22/33/23/5

اوایل سده 
یازدهم 
هجری

شمال غرب 
ایران

موزه توپقاپی 
تركیه

4
107
×

1601/22/31/11/2

اوایل سده 
11 هجری

شمال غرب 
ایران

موزه توپقاپی 
تركیه

جدول 1: بررسی نسبت های نمونه ها )مأخذ: یافته های تحقیق(
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2140×1112/33/4--

سده 11 
هجری
كرمان

موزه آستان 
قدس 

رضوی- 
مشهد

399 ×1592/32/31/21/3

ربع اول سده 
12هجری

اصفهان یا 
كاشان

موزه فرش 
ایران

3131×1002/32,5/41/21/3

ربع اول قرن 
12 هجری
اصفهان

موزه فرش 
ایران

3160×1072/32/32/32/5

اوایل سده 
11 هجری

شمال غرب 
ایران

قبال در 
مجموعه 

دولتی تركیه

تقریبا 1081/2×4195
1/24/52/5

ربع سوم قرن 
10 هجری

كاشان
موزه ملی 

ایران

4141×1051/22/32/32/5

ربع اول سده 
12 هجری
اصفهان یا 

كاشان
موزه فرش 

ایران
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دستيابی به نقاط ارزشمند یا مراکز پویایی

اصلی ترین نقاط نیرو در تركیب بندی این دسته فرش ها، 

نقاطی هستند كه از برخورد قطرهای مربع شاخص )در 

دو سمت( به وجود می آیند. می توان گفت تقریباً در تمامی 

این فرش ها، این دو نقطه، دو مركز اصلی پویایی هستند 

و به همین دلیل این نقاط محل ترس��یم گل ها، قاب های 

اسلیمی، كتیبه، قندیل و یا برخورد بندهای حلزونی شكل 

است. این دو نقطه در واقع دربردارنده بیشترین نیروهای 

بص��ری در تركیب بندی فرش های محرابی هس��تند. از 

طرف��ی این دو نقطه به طور تقریب��ی در بخش 1/4 كادر 

قرار می گیرند. به طور كلی، با توجه به ستون دوم جدول 

شماره 1 می توان گفت كه تمامی این قالیچه ها از نقوشی 

با انتظام برخوردارند و بر اساس تقسیمات هندسی ترسیم 

شده اند. این بدان معنا نیست كه طراح دقیقاً از این خطوط 

برای تقسیم بندی سطح كار استفاده كرده باشد، بلكه تنها 

می توان قانونمند بودن این نقوش را اثبات كرد. 

     نكته حائز اهمیت در بررس��ی ساختار این گروه از 

فرش ها، توجه به چهار فرم زاویه داری است كه درون 

حاش��یه ترسیم شده و متشكل از خط كوفی است. اگر 

این چهار فرم را چهار گوشه یك كادر در نظر بگیریم، 

كادر مورد نظر از چند نظر واجد اهمیت خواهد بود:

این كادر، یك مربع با اضالع كاماًل برابر است.. 1

تمام بخش ه��ای اصلی فرم مح��راب، كتیبه های  2 .

نسخ و ثلث، در این مربع قرار دارند.

نق��وش ب��ه كار گرفته ش��ده در بخش ه��ای كادر  3 .

مربع شكل، شامل آیات و اسامی خداوند است در 

حالی كه در فضای خارج از كادر مربع در قسمت 

پایین فرش از عناصر گیاهی استفاده شده است. 

به طور كلی فضاسازی در داخل و خارج این كادر،  4 .

بس��یار متفاوت ساخته شده است، می توان حدس 

زد كه هدف طراح از ایجاد این كادر القای دو عالم 

زمینی و قدسی بوده است. این فضا سازی احتماالً 

ناش��ی از اعتقاد به همان اص��ل گذر از محراب و 

رسیدن به عالم قدسی باشد كه در معماری اسالمی 

وجود داشته است )شكل 12(.

نتيجه گيری

با توجه به بررس��ی های انجام ش��ده در ای��ن پژوهش، 

می توان گفت طراحان ف��رش دوران صفویه در طراحی 

فرش های محرابی این دوران، از ابعاد و تناسبات خاصی 

جدول 2: نتایج به دست آمده از تحلیل هندسی نقوش فرش ها )مأخذ: یافته های تحقیق(

تناسبات عمومی فرشتناسبات کادر پایه

نسبت طول به عرض 
كادر داخلی

نسبت طول به عرض كادر 
خارجی )كل فرش(

اندازه كادر داخلی 
نسبت حاشیه به كل فرشنسبت حاشیه به متنفرش

1/2
2/3

از 11 نمونه بررسی شده 8 مورد 
نسبت 2/3 دارند.

به جز یك نمونه بقیه 
4 دارند 3 و  بیش از 50% نمونه ها نسبت 2/5 دارندبیش از 50% نمونه ها نسبت 2/3 دارندكادر 
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برای شكل آنها استفاده كرده اند. آنها نسبت های ویژه ای 

را در سازمان دهی حاشیه ها، متن و كادر مد نظر داشته اند. 

4 در ترس��یم كادر  3 و  چنانكه از مس��تطیل های 

اس��تفاده كرده، و نسبت های 2/3 را در ساماندهی حاشیه 

و متن رعایت می كرده اند. نكته حائز اهمیت در بررس��ی 

این فرش ها، عدم هماهنگی تناسبات این دسته از فرش با 

تناسبات عامی است كه برخی محققین برای طراحی فرش 

جستجو كرده بودند و پیروی از تناسبات منحصر به فردی 

است كه تنها در فرش های محرابی دیده می شوند.

     عالوه بر این، نسبت هایی كه برای كادر كل فرش در نظر 

گرفته می شده است، از نسبت های اتاق ایده آل در معماری 

رنسانس پیروی كرده اند. نسبت های به كار گرفته شده 2/3، 

3/4، 1/2 می باشند. همچنین با بررسی خطوط انتظام دهنده 

در طرح ها، عالوه بر تأیید این نكته كه فرش ها همانند سایر 

هنرهای ایرانی- اسالمی از هندسه بهره گرفته اند، مشخص 

شد كه طراحان آنها از دانش بصری باالیی برخوردار بوده 

و در نتیج��ه عناصر مهم و قابل تأكید را در نقاطی خاص 

قرار می داده اند. نقاط ارزشمند در كادر فرش های محرابی، 

همان طور كه در ترسیمات مشخص شد، در محل برخورد 

قطر های دو مربع شاخص در دو سمت كادر واقع شده اند. 

در این نقاط معموالً قندیل ها، كتیبه ها و یا قاب های اسلیمی 

قرار گرفته اند. به طور كلی می توان گفت فرش های محرابی 

دوران صفویه از الگوی استانداردی در طراحی برخوردار 

بوده اند.

شكل 12 و 13: كادر مربع تشكیل شده بر مبنای چهار مربع ترسیم شده در حاشیه )مأخذ: نگارندگان(
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2. Briggs

نس��بت هایی كه پاالدیو به عنوان نسبت های زیبا برای اتاق  2 .
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