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پرویز اسکندرپور خرمی 
مربی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

محسن قاسمی نژاد رائینی
کارشناس ارشد مرمت اشیاء فرهنگی تاریخی 
و مدرس مرکز علمی - کاربردی صنایع دستی استان تهران 

سید بدرالدین احمدی
مربی آموزشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

رمز نقوش در سجاده  ها و فرش های 
محرابی دوره اسالمی در ایران

چکیده
يافته های دوره تمدن و هنر اسالمی بر سطوح  آثار و 
مختلف از جمله چوب، لوح سنگی، گچ-بری، پارچه، 
گليم، جاجيم يا قالی و قاليچه به اشكال مختلف هندسی 
يا منحنی و با نمادها و نشانه هايی از دل طبيعت يا برگرفته 
از الهامی عميق و حسی معنوی، طراحی و اجرا شده اند. 
هنر طراحی نقشه فرش و مهارت بافت فرش كه با صنعت 
موجود و صنايع دستی از يك سو و تلفيق با معيارها و 
شاخص های طبيعی و تجسمی از سويی ديگر عجين 
شده اند، رمز ارتباط هنرمند با محيط اطراف خود و حتی 
طرز فكر و باورهای دينی و آيينی وی، همراه با نوآوری 
از  دسته ی  آن  بر  تحقيق  اين  عمده  تمركز  است.  بوده 
فرش های ايرانی است كه طرح يا نقشه اش به صورت 
محراب بر سجاده يا فرشی مزين به طرح و نقشه محرابی 

استوار می باشد. 

در اين مقاله تحقيقی با اشاره به فرش های محرابی و سجاده 
ها سعی شده است تا با استفاده از منابع، ابتدا مضمون های 
رايج از جمله وجود »طاق محراب« و »دروازه« در فرهنگ 
و هنر دوره اسالمی مورد توجه قرار گيرد؛ سپس نتايج 
اين  آثار نگارگری و سابقه پيدايش  به  با توجه  حاصل 
گونه فرش ها بررسی و همراه با معرفی چند اثر در اين 

باب ارائه گردد. 
در ادامه به نمونه های اوليه موجود كه در آن ها از نقوش 
گل، گياه و مرغ استفاده شده و سپس به دو نماد رايج در 
فرش ها، يعنی »قنديل« و »سرو« به طور اختصار پرداخته 

و چند ويژگی اين فرش ها تحليل و معرفی می شود.

واژگان کلیدی: محراب، سجاده، فرش سجاده ای، فرش 
محرابی، نگارگری، دوره اسالمی. 
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مقدمه  
نقش و نگار فرش ايرانی را می توان به دو گروه كلی 
هندسی و منحنی تقسيم كرد. در گروه هندسی خطوط 
اغلب به صورت افقی، عمودی و مورب در اندازه های 
مختلف هستند و نقش های تكرار شونده با توجه به منطقه 
بافت و قوم بافنده متفاوت است. در گروه منحنی نقش ها 
از ساده به پيچيده در هم تنيده شده و غالباً با نماد، نشانه 
يا سمبل همراه با ذوق و سليقه طراح به خلق اثر فاخر 
منجر می شوند. دسته بندی طرح ها و نقوش در فرش ها 
كه عموماً در هفده يا نوزده رده مشاهده شده اند شامل: 
بناهای باستانی، شاه عباسی، اسليمی يا پيچشی، افشان، 
بوته، بند بندی، ماهی درهم، درختی، شكارگاه، خشتی، 
گل فرنگ، شكسته، گلدانی، محرمات، تزيينی، تركيبی، 
محرابی يا سجاده ای و... هستند كه هر يك به گروه های 

فرعی نيز طبقه بندی شده اند. 
ذكر نام فرش های محرابی يادآور محراب، جايگاه نماز، 
سجده گاه و مقدس ترين عمل يعنی نماز می باشد. اولين 
تعريفی كه از فرش های محرابی ارائه شده، اين است كه 
اين فرش ها جهت نماز در منزل يا برای امام جماعت 
مساجد بافته شده است. در رابطه با فرش های محرابی 
بحث های زيادی در اقوال محققان ايرانی مطرح است؛ 
طبقه بندی  محرابی،  فرش های  در  نمادشناسی  جمله  از 
و  بافت  مناطق  به  توجه  با  محرابی  فرش  گونه های 
گونه های متنوع محراب های به كار رفته در آن، كه هر يك 
از آن ها نيز در بحثی مفصل ارائه شده اند. بحث در باب 
فرش های محرابی، مرتبط با محراب مساجد و محراب 
در دوره اسالمی و حتی ريشه ای ديرينه تر يعنی در مهرابه  
های پيش از اسالم معرفی شده كه در ايران و ساير مناطق 

جهان به  عنوان جايگاه پرستش مهر وجود داشته است. 
دوره  در  محراب  با  ارتباط  در  كه  تحقيقاتی  ترين  مهم 

اسالمی انجام شده، رابطه بين محراب های دوره اسالمی و 
مهرابه  های پيش از اسالم است كه جهت توضيح، اغلب 
»معبد ميترائيان« را مهرابه  خوانده اند. اين كلمه از دو بخش 
مهر  و آبه  تشكيل شده است. برای مفهوم قسمت دوم اين 
واژه يعنی )آبه( معانی گوناگونی آورده اند؛ از جمله مكانی 
فيزيكی شبيه غارهايی كه به عنوان مراكز عبادت مورد 
استفاده قرار می گرفت )سجادی، 1375: 3(. البته در ارتباط 
با اين موضوع نظريه مهم ديگری نيز بيان شده است و آن 
محراب در معنای اسم مكان بر وزن مِفعال يعنی مكان 
َحرب است كه از لحاظ ظاهری نيز بيانگر ساختار ارتباط 

مهراب و محراب را بيان می باشد.
معماری  در  بخش  ترين  محوری  سمبليك،  لحاظ  به   
معنای  به  لغت  در  واژه  اين  است.  »محراب«  مسجد 
»محل جنگ و جهاد است و از ديدگاه راغب اصفهانی 
در المفردات، محراب مسجد را از آن رو محراب گويند 
كه محل جنگ با شيطان و هوای نفس است« )بلخاری، 
1384: 35(؛ پس در ارتباط با مفهوم و مضمون محراب، 
دو نظريه كلی مطرح است و »غرض از ايجاد محراب 
در مساجد به طور سمبليك معطوف ساختن نمازگزاران 
به سوی قبله بود«. اما شايد محراب در ساير فرهنگ-ها 
دارای مفهوم نمادين ديگری نيز بوده است؛ برای مثال در 
هنر يونانی، رومی و بيزانسی، تمثال مورد احترام را به طور 
معمول در جلوی فرورفتگی ديوار قرار می دادند، يا اين 
امر كه معمار مسلمان چون به تصوير كردن موجودات 
زنده مجاز نبود، القای حضور پيامبر )ص( را در مسجد به 
صورت نمادی با ايجاد محراب پديد آورد. بدين ترتيب 
محراب عنوان عالی ترين نماد مذهبی را به خود گرفت؛ 
يعنی حضور پيامبر و آموزه  های او را در مسجد جاودان 
توجه  تزيين محراب در مساجد مورد  بنابراين  می كرد. 
خاص قرار گرفت، سپس مسلمانان از جهت ساختاری 
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نيز دگرگونی های چشمگيری در عرض، ارتفاع و عمق 
آن پديد آوردند: »اگر هدف از ايجاد محراب فقط نشان 
دادن قبله بود، شايد برازنده تر بود كه طاقچه ای تا ارتفاع 
ديوار ساخته می شد تا برای همه مؤمنان قابل رويت باشد. 
در صورتی كه محراب هيچ گاه از زمين رها نشده، بلكه 
عميق تر هم شد. عمق محراب در مسجد قرطبه به حدی 
رسيد كه آن را به صورت اتاقی كوچك درآوردند« )همتی 

گلبان، 1376: 108(. 
نقوش تزيينی محراب را معموالً نقوش اسليمی، نقوش 
هندسی و نقش های تركيبی ديگر تشكيل می دهند. نقوش 
اسليمی به صورت نقش های مشبك شده گياهی، گل ها، 
بته ها، شاخ و برگ درختان و ميوه هاست. اين گياهان 
را خوشه های انگور، برگ های مو و پيچك ها تشكيل 
می دهند كه قبل از آن كه بر روی فرش نقش آفرينی كند، 
اغلب بر روی محراب های گچی مشاهده شده اند و اين 
تزيينات احتماالً بی ارتباط با شعر حافظ كه فرمود »به 
می سجاده رنگين كن گرت پير مغان گويد ...« نيست. 
به نظر می آيد كه هنرمندان با آگاهی از  عرفان و سلوك 
دينی و آيينی، به تنوع بخشی نمادها، نشانه ها و تزيينات 
در محراب ها اقدام كرده اند و به تدريج با نفوذ خالقيت و 
نوآوری، اين تصويرها را جهت آراستن نقوش فرش ها 

تجسم، طراحی و پياده سازی نموده اند.

نقوش مؤثر بر طرح محرابی  
با نگاهی ديگر به اين موضوع، نكات با ارزشی آشكار 
طاق  قوس،  تقدس  و  اهميت  جمله  آن  از  كه  می شود 
و معانی به كار رفته پيرامون آن و اهميت دروازه ها در 
اسالمی  دوره  تا  باستان  دوران  شهرسازی  و  معماری 
است  قوس  مسجد،  در  معماری  عمده  اصل  می باشد. 
اين  هم  محراب  در  از جمله  و  آن  اجزای  تمام  در  كه 

فرم به بهترين و زيباترين شكل آمده است. به نظر برخی 
هنرشناسان »حد فاصل ميان متافيزيك مسجد با فيزيك آن 
محراب است، كه خود دليل ديگری بر تقريب ماده و معنا 
در هنر معماری اسالمی است. معادل التينی قوس دو لفظ 
آرك  و آركی يا آرچی  است. اين لفظ )آرچی( به معنای 
كمان است كه در عربی به آن قوس می گويند؛ يعنی بر 
همين منوال قوس و كمان در اغلب فرش های محرابی و 

سجاده ای نيز مشاهده می شود.« 
هم ارز لغوی آرك كه به معنای معماری، ساختن، خانه و 
سقف است با عرش در زبان عربی و آرك، ارگ، ارج، ارز 
و ارزش در فارسی كه در همه آن ها به معنای ساختن، 
تقدس، سروری، بلندی و پاكی است، نشان از رفعت، 
بلندی، پاكی و معماری )ساختن( مسجد دارد. هم ارز 
لغوی عرش به معنای قوس و آرك )معماری( و ارك 
)اريكه و معماری قدسی ايران باستان(، يعنی قوس مطرح 
در  جاری  معانی  تمامی  تمثيل  را  مسجد  معماری،  در 
زبان های  آن در  مترادف  اين واژه و ديگر واژگان  بطن 
اين قوس  قرار می دهد. حضور  فارسی و عربی  التين، 
نيز  ايران و  در معماری مذهبی قبل از ظهور اسالم در 
معماری كليسا )به ويژه محراب( در هنر صدر مسيحيت و 
بيزانس می تواند به نحوی بازتاب مفاهيم معنوی واژه آرك 
يا عرش باشد. در اهميت دروازه ها، استاد كامان در بحث 
فرش های محرابی و در بيان محراب و قوس ها و اهميت 
»دروازه  كه  است  آورده  اسالمی  هنر  و  معماری  در  آن 
 ها و قوس ها در دوران اوليه اسالمی اهميت گسترده ای 
در مشرق زمين داشته اند. اسم شهر بابل  خود به معنی 
دروازه خدايان است و در اسالم ممكن است تفكر دروازه 
با درونی ترين بخش از بهشت ارتباط داشته باشد و در 
قلمرو تصوف، در و دروازه آستانه خرد نامتناهی است« 

)بلخاری، 1383: 67(. 
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رواج نقش محراب بر روی فرش، همانند رواج نقش های 
هراتی، نشانه عالقه شديد مردم ايران به آيين مهر است. به 
طوری كه پس از تغيير اجباری مذهب با فشار سامانيان و 
پس از آن، نمادهای مهم و اساسی آن روی هنر غير رسمی 
ايران و حتی در دل ايرانيان باقی ماند. اين نقشه نه فقط بر 
فرش و معماری و مساجد باقی ماند، بلكه نقشه محرابی 
در قفقاز، در ميان ارامنه، در بين يونانيان و روميان و تركان 
و ديگر اقوام گسترش يافت. نقشه محرابی تقريباً در همه 
نواحی ايران، شمال، شرق و غرب و حتی تا مصر در ميان 
اقوام مختلف دارای حاشيه متفاوت بوده و گاه درون نقشه 
محراب با چراغ )آويز( و با نقش های ديگری نيز آراسته 

شده است )حصوری،1381: 56(.

فرش های محرابی در آثار نگارگری
بحث سجاده و فرش های محرابی به عنوان جايگاه سجده 
مسلمانان، در مقدس ترين عملی كه پنج نوبت در شبانه 
انجام می  روز، در هفده ركعت و سی و چهار سجده 
پذيرد، مطرح می شود. »سجده نه تنها بخشی از اجزای 
عباداتی نظير نماز است، بلكه خود نيز به تنهايی عبادتی 
بلند مرتبه محسوب می شود. حتی در هنگام قرائت برخی 
واجب  سجده  آوردن  جای  به  نيز  كريم  قرآن  آيات  از 
است«. بر اساس تعاليم رسول خدا )ص(، سجده نزديك 
ترين حالت بنده به پروردگار به شمار می آيد. لذا با توجه 
به جايگاه رفيعی كه سجده از آن برخوردار است، به جای 
آوردن صحيح آن برای مسلمين اهميت ويژه پيدا می كند. 
يكی ديگر از مفروشات كه پيامبر اكرم )ص( بر روی آن به 
نماز می ايستادند و به هنگام سجده پيشانی مبارك خويش 

را بر آن می نهادند، خمره نام دارد. 
خمره سجاده كوچكی است كه از شاخه )ليف( درخت 
خرما، گياهان و درختان ديگر تهيه می شود كه به هنگام 

سجده، صورت را بر روی آن می گذارند. ابن عباس، ابن 
عمر و هم چنين ام سلمه، ميمونه و عايشه كه از زنان پيامبر 
اكرم )ص( بودند، در روايت هايی مجزا نقل می كنند كه 
»آن حضرت بر روی خمره نماز می خواند و برخی اوقات 
شخصی را امر می نمود تا برای آن حضرت خمره ای از 
مسجد بياورد تا روی آن به نماز بايستد« )پايگاه موسسه 
فرهنگ اسالمی، 1385(. در لغت نامه دهخدا در ذيل كلمه 
خمر آمده است كه »]ُخ م َر[ )ع اِ( سجاده ای كه از برگ 

خرما بافته شده« )معين، جلد هفت، 1389: 9957(. 
از طرفی، با توجه به اين كه آثار نگارگری از مهم ترين منابع 
در بررسی تاريخ، فرهنگ و هنر ايران می باشد، با عنايت 
ويژه جهت ثبت اسناد هنری به اين آثار اهميت خاصی 
دارد. توجه به آثار و اطالعات نوشتاری و تصويرگری 
مرتبط با آن كه در منابع تاريخی آمده، ذكر چند نمونه از 
فرش های محرابی اوليه را آسان كرده است. شايد وجود 
فرش محرابی قنديل دار، مربوط به قديمی-ترين تصوير 
سجاده از يك تابلوی مينياتور ايرانی باشد كه در ترجمه 
كتاب تاريخ طبری توسط بلعمی در سده هشت ه. ق، ذكر 

شده است. 
تابلوی مينياتور ديگری از كتاب معراج نامه معروف به 
معراج نامه ميرحيدر، مربوط به سال 840 ه. ق است كه 
حضرت محمد )ص( را در ميان حضرات پيامبران؛ نوح، 
ابراهيم، موسی، عيسی )ع( بر روی سجاده نشان می دهد 
حضرت  نامه،  معراج  توضيحات  مطابق   .)1 )تصوير 
»ابراهيم )ع( در حالی كه برای نيايش فرا خوانده می شود، 
از جبرئيل می خواهد كه حضرت محمد )ص( امامت را 

به عهده بگيرد« )رزسكای، 1385: 39(. 
در نگاره ای ديگر، پيامبر اسالم )ص( در مركز و بر روی 
سجاده نشسته و در سمت چپ او سه تن از اصحاب 
نفر  با دستار سفيد و در سمت راست وی سه  خاص 
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اند  تيره رنگ نشسته  لباس  با  از خاندان وی  )احتماالً( 
)تصوير 2(.    

باره  پژوهش در  تاريخ و  نگاره ها، در  اين  به  .پرداختن 
جايگاه نماد و نشانه از اهميت خاصی برخوردارند؛ زيرا 
هم وجود و هم كاربرد اين گونه فرش ها را در دوره قبل 
از صفويه و قرون هشتم و قبل از آن را به اثبات می رساند 
و عالوه بر آن، اين سجاده ها در نگاره هايی آمده اند كه 
شمايل پيامبر )ص( در آن ها موجود است و از اين لحاظ 
دارای اثر و اهميت دوره اسالمی است. نگاره ديگری از 
كتابی به زبان تركی و احتماالً مربوط به قرن دهم وجود 
دارد كه در موزه توپقاپی استانبول است و پيامبر )ص( 
را در حال عبادت، روی به خانه كعبه و در حالی كه بر 
روی سجاده ای نشسته است، نشان می دهد. نكته بسيار 
قابل تأمل در اين آثار، رابطه اجزای آثار و محتوايشان در 
كنار شمايل پيامبر )ص( بر سجاده ها است. اين مطلب در 
نگاره های ديگری كه از محراب ها وجود دارند نيز ديده 

می شود و تصاوير محراب ها رابطه نزديكی با شمايل پيامبر 
)ص( دارند كه بسيار حائز اهميت است. 

فرش های محرابی 
يا  سجاده ها  همان  محرابی،  فرش های  ترين  قديمی 
جانمازها هستند. اين فرش ها را در زبان های تركی به نام 
نماز ليك  و در انگليسی قاليچه نمازی  می خوانند كه 
هر دو به معنای فرش نماز است. قديمی ترين نمونه های 
ايرانی موجود از اين فرش ها مربوط به دوره صفوی و قرن 
دهم هجری قمری می باشد. سه نمونه از اين سجاده ها در 
موزه چهل ستون اصفهان، دو نمونه در موزه ملی ايران 
و اندك شماری در موزه فرش ايران و تعدادی هم در 
موزه های خارج از كشور نگهداری می شوند. عناصر به 
كار رفته در اين فرش ها بيشتر شامل ادعيه مذهبی و آيات 
قرآن مانند دعای نادعلی )ع(، آيه الكرسی، اسماء اهلل و 
مضامين مذهبی ديگر است. يكی ديگر از معروف ترين 

تصوير )1(: معراج نامه مير حيدر، مجمع پيامبران در حال نيايش در اين نگاره امام 
جمع، پيامبر اكرم )ص( بر سجاده نشسته است؛ پس از آن كه برای مؤمنان دعا 

می خواند، دستانش را به سوی آسمان بلند می كند.

تصوير )2( مينياتور ايرانی، تاريخ طبری، سده هشتم هجری؛ حضرت محمد )ص( نشسته بر سجاده در حال 
دعا و نيايش؛ )احتمااًل( اصحاب خاص با دستار سفيد و )احتمااًل( اعضای خاندان وی با دستار سياه
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جمالتی كه بر روی اين سجاده ها نقش بسته، جمله ی 
»عجلوا بالصلوه قبل الفوت« و »عجلوا بالتوبه قبل الموت« 
است )تصوير 3(، كه در اكثر نمونه های اوليه آمده و نشان 

از اهميت نماز نزد مسلمانان دارد. 
از  پس  سجاده ای  قاليچه های  طرح  كه  است  »آشكار 
ظهور اسالم به وسيله هنرمندان مسلمان ريخته شده و 
اين قاليچه ها از صدها سال پيش به عنوان زيرانداز برای 
نمازگزاران مورد استفاده قرار گرفته است. سجاده بافی 
اينك يكی از رشته های متداول و آشنا در هنر و صنعت 

فرش بافی ايرانيان است« )فلچر (. 
آرتور پوپ در كتاب شاهكارهای هنر ايرانی به پيدايش 
ايران  در  محرابی  قاليچه های  و  ها  سجاده   نمونه های 
كه  بود  دهم  قرن  در  »تنها  است:  كرده  اشاره  دهم  قرن 
سجاده های بسيار خوش طرح و خوش بافت در ايران به 
وجود آمد. جزئيات و دقايق اين چند قطعه فرش ظريف و 
زيبا به مطالعه دقيق آن می ارزد؛ مثاًل در مورد حاشيه زيرين 

سجاده متعلق به دو سلسله خطوط مارپيچی، كه سلسله 
اول آن درشت تر است و به گل های اسليمی كوچك و 
زيبا ختم می شود و دومی كوچك تر و در داخل اولی قرار 

دارد« )فلچر(.
 هر يك از اين دو سلسله در جهات مختلف و نسبت های 
مختلفی سير می كنند و از هم جدا می شوند و باز در برگ 
نخل های بسيار خوش طرح با زاويه های دل آويز به هم 
می پيوندند. اين شيوه يكی از دشوارترين كارهای بافندگی 
است. چون اين فرش مختص نماز است، مورد استفاده 
نوارهای  در  دارد.  قرار  اهميت  اول  درجه  در  آن  دينی 
حاشيه اغلب اين فرش ها، آيات قرآن كريم نوشته شده 

است )تصوير 4(. 
الزمه چنين فرشی آن است كه هر چه بيشتر سوره و آيات 
قرآنی را متضمن باشد، بنابراين در نوارهای خارجی و 
داخلی حاشيه نيز آيات قرآنی مكتوب است. در مربعات 
كوچك ميان حاشيه هم آيات به خط كوفی منقوش است. 

تصوير )3(: نمونه سجاده های قرون اوليه در موزه ملی ايران، بخش دوران اسالمی، 
تصوير )4(: سجاده متعلق به قرن دهم )944ه.ق( بافت تبريز، موزه متروپليتنقرن يازدهم هجری قمری.
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گنبد متن فرش كه محل سجود است، يعنی در محلی 
كه پيشانی نمازگزار قرار می گيرد، نام خداوند بزرگ در 
كتيبه ای قرار دارد )اهلل اكبر كبيراً كبيراً( و اطراف و باالی 
اين گنبد را قطعات به رنگ های مختلف فرا گرفته كه در 
داخل آن ها نيز صفات خداوند ثبت شده است، در نوار 
حاشيه دور گنبد نيز دعايی نوشته شده است. »روی هم 
رفته، در اين وسعت كم طراح كوشيده است كه هر چه 
بيشتر از آيات و ادعيه را بگنجاند هرچند در اين كوشش 
برای آن-كه به فرش جنبه مقدس بدهد، توفيق كامل نيافته 
در طرح كلمات مقدس ميان  امر مخصوصاً  اين  است. 
ابرها آشكار می شود. خطاطی كه يكی از شريف ترين 
هنرهاست بايد ميدان و زمينه كافی داشته باشد« )پوپ، 
1368: 210(. هم چنين نمونه هايی از فرش های محرابی 
از دوره صفوی كه به فرش های سالتينگ معروف هستند 
نيز وجود دارد كه نمونه های موجود در موزه ملی ايران از 

آن جمله است. 

گونه های مختلف فرش محرابی 
عالوه بر فرش های سجاده ای يا جانمازی كه مهم ترين 
انواع ديگر  از خانواده فرش های محرابی هستند،  دسته 
فرش محرابی شامل: محرابی قنديل دار، محرابی صف 
)چند نفره(، محرابی درختی، محرابی تصويردار، محرابی 
از  يك  هر  كه  می باشند،  گلدانی  محرابی  و  دار  ستون 
گونه های مختلف فرش محرابی نياز به بررسی و تحليل 
از  انواعی  كرد  نشان  خاطر  بايد  البته  دارد.  جداگانه ای 
عمدتًا  كه  تصويری،  محرابی  نام  با  محرابی  فرش های 
مربوط به اواخر قرن سيزدهم و قرن چهاردهم و پس از 
آن هستند، بيشتر جنبه تزيينی داشته و امكان استفاده آن در 
مسجد يا برای نماز خواندن شخصی وجود ندارد. نماز 
خواندن روی فرش يا سجاده تصويردار منع شده است. 

تنوع نقوش سجاده ها 
عمده ترين نقوشی كه بر فرش های سجاده ای عالوه بر 
ادعيه مذهبی، آيات قرآنی و احاديث گوناگون در اهميت 
نماز بافته شده است، نقوش نمادين و هم چنين نقوش 
اسليمی های  چينی،  ابر  ترنج،  نقوش  می باشد؛  اسليمی 

مختلف از آن دسته هستند. 
نقوش و نمادهای استفاده شده در فرش های سجاده  ای، 
اگر چه نقوشی هستند كه ممكن است در نمونه های ديگر 
فرش نيز بافته شده باشند، ولی نكته ای كه اهميت دارد و 
بايد به آن توجه كرد اين است كه اين نمادها را بايد در 
اين گونه فرش ها در ارتباط با فرهنگ اسالمی مشاهده 
كرد. بعضی از نقش ها مرتبط با نمادها و نشانه های طبيعی 
و بعضی تجسمی بوده و در ميان آن ها نقوش تلفيقی نيز 

ديده می شود. 

تنوع نماد قندیل
از مهم ترين نمادهای به كار رفته در فرش های سجاده ای 
نماد قنديل است؛ اگر چه قديمی-ترين نمونه موجود از 
گونه قنديل در فرش شيخ صفی است كه آن هم به دليل 
كاركرد معنوی آن بوده است )تصوير 5 (. همان طوری 
كه در نگاره تاريخ طبری تصوير شده، اين نگاره فرش 
محرابی از نمونه قنديل دار را تصوير كرده است و نشان 
نماد در فرهنگ اسالمی است.  اين  اهميت زياد  دهنده 
خداوند در سوره ای از قرآن كريم كه نور ناميده می شود، 
اهميت اين نشانه ذات الهی در شناخت خود را واضح بيان 

می دارد. خداوند در سوره نور آيه 35 می فرمايد: 
»اهلل نور السموات و االرض مثل نوره كمشكوه فيها مصباح 
المصباح فی رجاجه الزجاجه كانها كوكب دری يوقد من 
شجره مباركه زيتونه ال شرقيه و ال غربيه يكاد زيتها يضيی 
و لو لم تمسسه نار نور علی نور يهدی اهلل لنوره من يشاء 
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و يضرب اهلل االمثال للناس و اهلل بكل شیء عليم«. 
)خداوند نور آسمان ها و زمين است، حكايت نورش 
به مشكوتی ماند كه در آن روشنی چراغی باشد و آن 
چراغ در ميان شيشه ای كه تأللؤ آن گويی ستاره ای است 
درخشان و روشن از درخت مبارك زيتون كه )با آن شرق 
و غربی نيست( شرق و غرب جهان بدان فروزان است. 
بی آن كه آتشی آن را برافروزد، خود به خود جهانی را 
روشنی بخشد كه پرتو آن نور حقيقت بر روی نور معرفت 
قرار گرفته و خدا هر كه را خواهد به نور خود هدايت 
كند. اين مثل ها را خدا برای مردم هوشمند می زند و خدا 

به همه امور داناست.( 
هم چنين در كالم پيامبر اسالم )ص( نيز آمده است كه 
»و من اسرج فی مسجد من مساجد اهلل سراجا لم تزل 
المالئكه و حمله العرش يستغفرون له ما دام فی ذلك 
السراج« و هر كس چراغی را  المسجد ضوء من ذلك 
در مسجدی از مساجد خدا روشن كند تا وقتی كه نوری 

از آن چراغ در آن مسجد باقی است، مالئكه و حامالن 
)قائمی  می كنند  مغفرت  طلب  او  برای  خداوند  عرش 

بافقی، 1378: 165(.  
»رواج استفاده از قنديل در طراحی ها پس از بيان تفسير 
آيه 35 از سوره نور، به وسيله حكيم و مفسر الهی امام 
محمد غزالی در تفسير مشكوه االنوار صورت گرفته و كم 
كم نقش قنديل در سجاده ها و طرح محرابی تغيير كرده 
و چراغ آن شكل چلچراغ به خود گرفته است« )دانشگر، 

فرهنگ جامع فرش، 1390: 365(. 
از نمادهای ديگر در اين فرش ها نماد سرو است كه از 
دوران باستان تاكنون نماد زندگی و حيات دائمی طبيعت 
بوده است. بهار از قول ميرچا الياده نقل می كند كه درختان 
مقدس به سبب قدرت حيات و كيفيت تجديد حيات هر 

ساله، مظهر كيهان به شمار می رفته اند. 
»نقش درخت كهن، به منزله ستونی كيهانی، در ستون ها 
و محراب ها كه به نقش درخت و گل آراسته است، نشانه 

تصوير )6(: فرش محرابی سروی، طاووس دار، قرن چهاردهم ه. ق، 
بافت كرمان، موزه فرش ايران.

تصوير )5(: فرش محرابی گلدانی قنديل دار، محل بافت: تبريز، تاريخ 
بافت: اواسط قرن 13 ه. ق، رج شمار: 65 رج، موزه فرش ايران.
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دوره  در   .)183  :1381 )طهوری،  هاست«  آن  تقدس 
اسالمی، اين نماد با موضوعات ديگری نيز در آميخته شده 
و برای مثال اعتدال محمدی با سرو آمده است؛ در جايی 

كه سعدی می گويد: 
 »ماه فرو ماند از جمال محمد
 سرو نباشد به اعتدال محمد

سعدی اگر عاشقی كنی و جوانی
عشق محمد بس است و آل محمد«

كه می توان يكی از داليل استفاده از نماد سرو در فرش های 
سجاده ای، همين امر باشد )تصاوير 6 و 7(. 

از تصوير كردن باغ نيز كه سابقه ای ديرينه در صنعت 
و هنر فرش ايران دارد، در اين گونه از فرش ها استفاده 
شده است. نقوش اين فرش ها را می توان مرتبط با تصاوير 
شرح داده شده در آيات قرآن دانست؛ برای مثال آن جايی 
كه خداوند در توصيف بهشت »جنات تجری من تحتها 
االنهار« آورده و تأثير آن در فرشی از اصفهان كه موسوم به 

دروازه بهشت است و آن را در موزه فرش ايران می توان 
ديد. 

 در تحليل ويژگی های فرش های محرابی و سجاده ای 
)كه محل استقرار كف دست  نمازگزار به هنگام سجده 
بر آن مشخص است، تصوير 8(، می توان به استفاده از 
نقوش خاص يا نشانه ويژه يا حتی نمادی متمايز در متن 
بافته ها اشاره كرد. برای مثال در اين نوع فرش ها از نقش 
حيوان در متن استفاده نشده است؛ زيرا نماز خواندن روی 
فرشی كه تصوير حيوان داشته باشد در ميان بعضی از فرق 
مختلف اسالمی كراهت دارد، يا اين كه در پنجاه سال 
گذشته در فرش های بافت تركمن، فرشی را با تصوير 

حيوان نمی توان يافت )حصوری، 1376: 59(. 
نقشه ای كه اساساً از نقوش گلستان گرفته شده و پنجره 
حاج  نام  به  ايران  در  كه  گل،  پر  باغ  يك  به  است  ای 
خانومی و در ميان قشقائيان، ناظم و در جهان هزار گل 
ناميده می شود؛ سخت تحت تأثير نقشه محرابی قرار گرفته 

تصوير )7(: فرش محرابي گلداني، كاشان، 
سده سيزدهم ه. ق، موزه فرش ايران.

تصوير )8(:  فرش محرابی- سجاده، طرح بلوچی، تربت حيدريه، 
1300 ه. ش.
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و به همين منوال نقشه های محرابی را هم تحت تأثير قرار 
داده و حتی می توان گفت كه بنياد نقشه حاج خانومی 

همان محراب است )حصوری، 1381: 56(.
برای تحكيم ادعای ذكر شده در متن مقاله، تاريخچه ای از 
فرش های محرابی و سجاده ای ايرانی در توپقاپی استانبول 
در فهرست اموال موزه ثبت شده اند كه مربوط به سال 
1680 ميالدی است. در مورد اين فرش های سجاده ای 
می توان به روش بافت، مواد به كار رفته در آن و معرفی 
نقش و كتيبه كه نود و هشت تخته از آن مستند شده اند، 

اشاره كرد )ايلند، 1384: 34(.

نتیجه گیری
شاخص های متنوع، نگاه های متفاوت و منابع مختلفی 
برای معرفی طرح ها و نقشه های فرش دستبافت ايرانی 
وجود دارد. بعضی از اين نقوش با الهام از نقاشی در دوره 
ها و مكتب های مختلف نگارگری برجای مانده اند. پس 
از تيموريان و در دوره اسالمی، نقش های بسيار ظريف و 
دقيق كهن، با نوآوری همراه بوده و در اين مسير، نوادگان 
تيمور كه برای هنر ارزش بيشتری قائل بودند به گسترش 
اصلی  ها در سه دسته  نقش  اين  مبادرت ورزيدند.  آن 
نقوش ساده، نقوش پيچيده و نقوش گردان طبقه بندی و 
ارائه شده اند. به مرور زمان اين نقوش در عصر صفوی 
با تركيبات متفاوت از هنرهای مختلف بهره گرفت و پس 
از طی مراحل گذار، به مرحله بهره برداری در طراحی 
نقوش و هنر فرش بافی رسيد و هم چنين با استفاده از 
هندسه فرش و كاربردهای مختلف در نزد استادان اين 

حرفه قوام يافت. 
دسته ای از فرش ها كه در طبقه بندی كلی به فرش های 
محرابی معروف هستند، اغلب برای سجاده-ها و نقشه 

های يك طرفه، با آويز ميانی به صورت قنديل يا در مركز 
به صورت گلدانی، گسترش يافتند. مباحث موضوعی و 
در  تصاوير موجود  و  نگارگری  هنر  در  تصاوير  تطبيق 
هنر فرش های بافته شده و استفاده از محراب، همگی 
وجوه مشترك فراوانی دارند كه حائز اهميت است. در 
هنر و  معرف  مآخذ  و  ها  اين فرش  پيشينه  جستجوی 
فرهنگ ايرانی، می توان به نمادها و نشانه های خاص در 
هنر اسالمی و به كارگيری آن در صنعت و هنر فرش اشاره 
كرد؛ نمادهايی همچون گل، گياه، پرنده، حيوانات رام و 
حتی نقوش تركيبی از درختان و طبيعت بی جان در كنار 
نقوش شكسته يا پيچ دار اسليمی و نقشه های دوار در متن 
فرش های محرابی و سجاده ای، كه وجه مشترك بعضی 
از اين نمادها فراوان است، و اغلب همراه مضامين برگرفته 

از فرهنگ و هنر اسالمی ارائه شده اند.  
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