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 يهجر ١١شود که در قرن  يم يران نگهدارين در موزه فرش اينمد يسجاده ا

منحصر به فرد که  ين شيا. کردند يخواندند و عبادت م يآن نماز مبر  يقمر

شمار  ان بهيرانيخته با مذهب ايا است، حاصل ذهن آميدن يسجاده نمد ٥از  يکي

 ييبايز ين نمد، طاق نماينه کرم رنگ ايزم ي، رو»راث خبريم«به گزارش  .رود يم

ال «طاق نما عبارت  يباال ن به گل و برگ قرار دارد و دريمز يمياسل يبا شاخه ها

با  يز عباراتين نمد نيه ايحاش يدر قسمت باال. شود يده ميد» اهللا يول ياله اال اهللا و محمد رسول اهللا عل

از بقعه  ين شيدو نمد مشابه ا. و ائمه اطهار نقش شده است) ص(مضمون درود و صلوات بر حضرت محمد 

 . ا و آلبرت لندن قرار دارديکتوريز در موزه ويگر نيد دبه دست آمده و دو نم يلين اردبيالد يخ صفيش

 ين نمونه محدود نميشود، تنها به ا يم يران نگهداريکه در موزه فرش ا ين مذهبيبا مضام ييالبته فرش ها

 . شود

ان آنچنان واضح يرانيا يگاه مذهبيپا«:ديگو ين باره ميران در ايس موزه فرش اييال دادگر، کارشناس فرش و ريل

و  يشان سار يآنها از جمله آثار هنر يد در همه زندگين عقايا. ستيبر اثبات آن ن يازيو آشکار است که ن

ه ها و نماد ينقش ما ين آثار هنرين امر که در اياست بر ا يران خود شاهديا يباف يخ هنر قاليبوده، تار يجار

گذشته در  يو اعتقادات فراموش شده دوره هااز باورها  يينشانه ها يبه روشن يبه کار رفته و گاه يمذهب يها

 » .دا شده استيآنها هو



 ين فرش که احتماال برايبر ا«:در موزه فرش گفت يمانده از دوران صفو يگوش و باق ٨ ياو با اشاره به فرش

ر کهن يمرغ در اساطيس. شود يده ميمرغ و اژدها ديشده است، جدال س ياستفاده م يمذهب يپوشاندن بقعه ا

 يمثبت در فلسفه اسالم يخت و باريدرآم ين مذهبيز با مضامير بود که پس از اسالم نيت و خينماد معنو يانريا

ن ياز مهم تر يکين فرش يا. ت استيو در تقابل با معنو يقدرت ماد يرانيد ايگر اژدها در عقايد يازسو. افتي

 » .بافته شده است يمذهب يارود که با توجه به اعتقادات و باوره يبه شمار م يرانيا يفرش ها

موجودات زنده  يه هايکره و نقش مايرش اسالم از به کار بردن پيبا پذ يرانينکه هنرمندان ايد بر ايدادگر با تاک

شتر از نقوش گل و بوته در آثارشان بهره بردند و هنر خود را يدر ابتدا هنرمندان ب«:کردند، افزود يم يخوددار

اما به سرعت شرح معجزات، نبردها . ن به کار گرفتنديامبران و معصوميمربوط به پ يبو مذه ين متون ادبييدر تز

 يمذهب يدر کتاب ها ير مذهبيتصاو يهرچند قبل از دوره صفو. ها شد ين موضوع قاليبزرگان د يروزيو پ

ها  ير بر قاليهم به کار رفته بود، اما نفوذ مجدد تصو يغوريبه خط او يگر، حتيد ير معراج نامه و در برخينظ

 » .بود يهنر يگر رشته هاي، کندتر از ديو دستباف ها در دوره اسالم

ر يتاث«:ديافزا يدادگر م. داند يم يرانيا يها يدر قال يرسازياشاعه تصو يق را سده ها.ه ١٤و  ١٣سده  يو

هنرمندان رشته  يشد، رو يعرضه م يه خوانيه و شبيکه آثارشان در مجالس تعز يو قهوه خانه ا ينقاشان مذهب

ن يچه ها با مضامير پا افتادن قاليباف از ز ياما از آنجا که هنرمندان قال. اد بوديار زيبس يگر از جمله قاليد يها

 » .مانده کمتر است يگر فرش هايچه ها نسبت به دين قالينگران بودند، تعداد ا يمذهب

ل توسط حضرت يکردن حضرت اسماع ي، قربان)ع( يسيم عذرا و عي، حضرت مر)ص(ل حضرت محمد يشما

ده ين فرش ها دياست که بر ا ييان از نمونه طرح هايش و صوفي، دراو)ع( يمان نبي، حضرت سل)ع(م يابراه

 . شود يم



 يبافته م يرانيدانست که توسط هنرمندان ا يمذهب يگر طرح هايران سجاده ها را از ديس موزه فرش ايير

به . گاه نماز امام جماعت الهام گرفته شده استيجا يعنيمحراب مساجد  سجاده ها از يمعموال طرح اصل«:شود

. ن طرح ها اضافه شديبه ا ينييتز يل ها، ستون ها، سر ستون ها و برگه هايل قندياز قب يگرينات دييج تزيتدر

ن بر مختلف، هنرمندا يق است که در نواح.ه ١١مطابق با قرن  يالديم ١٧ل سده يبافت سجاده اوا ييعصر طال

ب ين ترتيبه ا. به طرح محراب اضافه کردند يخاص ينييتز يه هايخود نقش ما يو هنر ينه فرهنگيحسب زم

ن و يبا نام معصوم ييبه هايسجاده ها، کت يکنار يا در حواليمحراب  يان، در بااليعيل اعتقاد شيران به دليدر ا

 يدر اطراف طاق نماها يرانيا يگاه در سجاده ها. شد يده ميا حروف ابجد دي، »اهوي«، »ااهللاي«مانند  يکلمات

در . شد يد، بافته ميا توحين يدر مدح معصوم يا گل و بوته با اشعاريجانوران  يکره هايا گردان، پيانحنا دار 

 يوانيح يکره هايچ وجه از پير به هيصغ يايو آس يگر مانند آناتوليد يممالک اسالم يکه د رسجاده ها يحال

 ».شود يده نميد ياثر

ه دار يزاو يطرح ها يبافت قفقاز دارا يسجاده ها«:ن کشور ها گفتيا يسجاده ا يها ياو در خصوص قال

 ير، ارغوانيبا رنگ متن قرمز س ييها، و ترکمن ها معموال سجاده ها يبلوچ ها، افغان ها، ترکستان. شکسته است

 » .ص هستنديخقابل تش يگر سجاده ها به سادگيبافند که از د يم يره و مشکيت

 


