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Abstract
The place of religious subjects in Iranian arts is very 
important and most of the arts are rooted in religious 
culture, which is evidenced by the art of carpet weaving,  in 
which religious motifs are used that sometimes even 
represent the forgotten beliefs of the past. In this research, 
those religious concepts and themes that connect us 
directly and without intermediaries to the subject of 
religion will be examined. In Qajar period, due to cultural, 
social and artistic conditions, designs and patterns of 
carpets continue the previous traditions and changes have 
occurred in them. This period is important because of the 
creation of many examples in history. As carpet weaving 
became popular during this period, people became more 
involved with the motifs of this art. As a result, the art of 
carpet weaving in this period was the best means of 
conveying the concepts of Islam. Also in the Pahlavi 
period, trade and export in the field of carpet weaving 
became very important and in addition to the design 
process of the Qajar period, due to the royal support, 
carpet weavers were able to create carpets with high 
elegance. But in the following years, this art underwent 
changes and there were not many changes in Iranian 
carpets. Since the position of religious subjects among 
Muslim artists in the creation of works of art during 
different periods is obvious and many examples of them 
are observed in Iranian carpet art, the purpose of this study 
is to investigate the Qajar and Pahlavi period carpets in 
which religious motifs are used. And it is necessary, 
considering the commonalities that exist in the carpets of 
these two periods, by analyzing, adapting and classifying 
these carpets, to examine their commonalities and 
differences, and to examine their capabilities in order to 
determine their importance, position and manner, and 
show the use and attitude of the artist and the people of 
these two periods in this design. Questions raised in this 
research were: 1- What are the themes and concepts used 

in the Qajar and Pahlavi period carpets? What was the 
status of the use and durability of religious subjects in the 
carpets of the Qajar and Pahlavi periods? The research is a 
historical, descriptive-analytical one and the data has been 
collection through library studies which that has been done 
after examining samples of carpets with religious themes. 
The samples examined includes Qajar and Pahlavi carpets 
in Tehran museums that have religious motifs. Among the 
surveyed museums, only 7 museums had carpets with 
religious themes, which included: Iranian Carpet Museum, 
Carpet Museum of Rassam Arabzadeh Cultural and 
Artistic Foundation, Golestan Museum Palace, Niavaran 
Museum, National Museum of Iran, Malek National 
Museum, Ganjineh Dafineh Museum. There are 28 
samples with religious themes, 11 of which are in the 
Iranian Carpet Museum, 6 in the Rassam Arabzadeh 
Museum, 4 in the Ganjineh Dafineh Museum, 2 in the 
Niavaran Museum, 1 in the Malek Museum, and 1 in the 
Golestan Museum. Seventheen samples of these carpets 
are related to the Qajar period and 11 samples are related 
to the Pahlavi period. In Pahlavi carpets, most of the 
religious issues have been around the events of the life of 
the Prophet of Islam (PBUH) and Shiite Imams, especially 
the image of Imam Ali (AS). Because Qajar society was a 
religious society, these images influenced the religious 
beliefs of the people from the beginning to the end of this 
period. Then, in the Pahlavi period with the change of 
social conditions, people's tastes towards the new 
conditions were formed and therefore, the religious rugs of 
the Qajar period had a more important place in the 
transmission of religious concepts than the Pahlavi period. 
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دوره  یهاحاکم بر فرش یمذهب یهامؤلفه یقیتطب یبررس

یقاجار و پهلو

 شوکت آباد یعباس نیرحسیام

.رانیدانشگاه هنر،تهران، ا ،یدست عیارشد صنا یکارشناس یدانشجو

 چکیده 
در فرهنگ  شهیهنرها ر شتریبرخوردار بوده و ب یادیز تیاز اهم رانیا یدر هنرها یموضوعات مذهب گاهیجا

دوره  یهایقال یپژوهش بررس نیموضوع است. هدف از ا نیخود گواه بر ا یبافدارد که هنر فرش یمذهب
 یبه مشترکات در فرش ها هاست با توج یکاررفته و ضروردر آن به یمذهب هیاست که نقش ما یقاجار و پهلو

 تقابلی و پرداخته ها¬اشتراک و افتراق آن یها به بررسفرش نیا یبندو طبقه قیو تطب لیدو دوره، با تحل نیا
دو دوره در  نیو نگرش هنرمند و مردم ا یریکارگبه ی¬و نحوه گاهیجا ت،یتا اهم میکن بررسی را ها¬آن یها

کاررفته در به میموضوعات و مفاه-1پژوهش: نیشده در ا مطرح های¬. پرسشمیها را نشان دهطرح نیا
دوره  یهادر فرش یو دوام موضوعات مذهب یریکارگبه تیوضع-2ت؟سیچ یدوره قاجار و پهلو یهافرش

 یدانیاطالعات م یو روش گردآور یلیتحل-یفیتوص ،یخیتار قیچگونه بوده است؟ روش تحق یقاجار و پهلو
دست به جیانجام شده است. نتا یمذهب نیمضام یدارا یهافرش یهانمونه یکه پس از بررس ای¬و کتابخانه

 یهافرش یدو دوره، موضوع اصل نیا یهادر فرش یمذهب ریکه تصلو دهدیپژوهش نشان م نیآمده از ا
 انیب یها، برافرش نیمتن پرداخته اند. ا ای تیروا کی یرسازیآنها به تصو نیشتریهستند که ب یریتصو

و  اتیروا ل،یها و شمادوره قاجار، چهره ییها. در فرششدندیبه کار گرفته م یعرفان ،ینید ،یمذهب عتقاداتا
 عیحول وقا ،یاکثر موضوعات مذهب ،یرواج داشته و در دوره پهلو انیاد ریسا نیو همچن یعیش یمذهب عیوقا

جامعه قاجار  نکهیا لی( بوده است. به دلع) یحضرت عل لیشما ژهیوبه عه،یاسالم)ص( و امامان ش امبریپ یزندگ
گذاشته؛ و  ریمردمان تأث ینید یدوره بر باورها نیا یاز آغاز تا به انتها ریتصاو نیبوده، ا یجامعه مذهب کی

 ن،یگرفته و بنابراشکل دیجد طیمردم نسبت به شرا قهیسل ،یاجتماع طیشرا رییبا تغ یسپس در دوره پهلو
 .اندداشته ینسبت به دوره پهلو ،یمذهب میرا در انتقال مفاه یترمهم گاهیجا قاجاردوره  یمذهب یهاچهیقال

  واژگان کلیدی:

.یدوره قاجار، دوره پهلو ،یمذهب هایفرش، مؤلفه

 نویسنده مسئول مکاتبات@gmail.com2698amir.abbasi
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 مقدمه 

 
 رانیا یدر فرهنگ مذهب شهیر یهمگ رانیهنرها در ا شتریب

است که در آن  نیبر ا یخود گواه رانیا یبافیهنر قال خیدارند. تار
دهنده باورها و اعتقادات نشان یحت یکاررفته که گاهبه ینقوش مذهب

 میپژوهش آن دسته از مفاه نیفراموش شده ادوار گذشته است. در ا
و بدون واسطه به موضوع  میرا به شکل مستق که ما یمذهب نیو مضام

قرار خواهد گرفت. دوره قاجار به  یمورد بررس دهد،یم وندیمذهب پ
ادامه  یها و نقوش قالطرح ،یو هنر یاجتماع ،یفرهنگ طیشرا لیدل

درآنها رخ داده است.  زین یهستند و تحوالت نیشیپ یدهنده سنت ها
است.  تیحائز اهم خیدر تار انفرو یهاخلق نمونه لیدوره به دل نیا

بود،  افتهیعامه مردم رواج  یبرا یدوره بافتن قال نیدر ا کهییازآنجا
هنر  جهی. در نتکردندیبرقرار م یشتریهنر ارتباط ب نیمردم با نقوش ا

اسالم بود.  میانتقال مفاه یبرا لهیوس نیدوره بهتر نیدر ا یبافیقال
 اریبس یبافدر حوزه فرش اتتجارت و صادر یدر دوره پهلو نیهمچن

 لیدوره قاجار، به دل یهایموردتوجه بوده است و عالوه بر روند طراح
با ظرافت باال خلق  ییهافرش بافان توانستند فرش ،یشاه تیحما

 یادیز راتییو تغشد  یهنر دچار تحوالت نیبعد ا یهاکنند. اما در سال
و  ینیگاه موضوعات دیجا کهیی. ازآنجاامدیبه وجود ن رانیدر فرش ا

در طول  یهنرمندان مسلمان در خلق آثار هنر انیدر م یمذهب
 رانیاز آنها در هنر فرش ا یادیز یهامختلف آشکار و نمونه یهادوره

صورت مشخص و جداگانه است که به یمشاهده است، ضرور لیقا
ها به فرش نیا یبندو طبقه قیو تطب لیبدان پرداخته شود و با تحل

آنها را  یهاتقابلی و پرداخته ها¬آن یهاها و تفاوتشباهت یسبرر
 یریکارگبه یو نحوه گاهیجا ت،یشود تا اهم یبه طور گسترده بررس

ها مشخص شود، طرح نیدو دوره در ا نیو نگرش هنرمند و مردم ا
 شتریهر چه ب ییدر جهت اعتال، رشد و شناسا یخود گام نیکه ا

پژوهش  نیاست. هدف از ا رانیا رشدر ف یمتنوع هنر یهاسبک
در  یمذهب هیاست که نقش ما یدوره قاجار و پهلو یهایقال یبررس

دو  نیا یهاکه در فرش یکاررفته است و با توجه به مشترکاتآن به
 یها به بررسفرش نیا یبندو طبقه قیو تطب لید دارد، با تحلدوره وجو
 را ها¬آن یها تیلقاب و پرداخته ها¬آن های-تفاوت و ها¬شباهت

 ی¬و نحوه گاهیجا ت،یکرد تا اهم میخواه بررسی گسترده طور به
ها را طرح نیدو دوره در ا نیو نگرش هنرمند و مردم ا یریکارگبه

موضوعات و -1پژوهش: نیمطرح شده در ا یها. پرسشمینشان ده
-2ست؟یچ یدوره قاجار و پهلو یهاکاررفته در فرشبه میمفاه
دوره قاجار  یهادر فرش یو دوام موضوعات مذهب یریگکاربه تیوضع

 .چگونه بوده است؟ یو پهلو

 
 
 

 پژوهش روش. 1
اطالعات  یو روش گردآور یلیتحل - یفیتوص ،یخیتار قیتحقروش 

 یدارا یهافرش یهانمونه یکه پس از بررس یاو کتابخانه یدانیم
 .انجام شده است یمذهب نیمضام

 

 یجامعه آمار. 2
موجود  یدوره قاجار و پهلو یهاپژوهش شامل فرش نیا یجامعه آمار

 نیهستند. در ب ینقوش مذهب یتهران است که دارا یهادر موزه
 نیبا مضام ییهافرش یموزه دارا 7شده، تنها  یبررس یهاموزه
 ادیموزه فرش بن ران،یها شامل، موزه فرش اموزه نیبودند که ا یمذهب

 اوران،یموزه نموزه گلستان، کاخکاخ زاده،عربرسام  یو هنر یفرهنگ
 28داد است. تع نهیدف نهیملک، موزه گنج یموزه مل ران،یا یموزه مل

مورد از آنها در موزه فرش  11هستند که  یمذهب نیمضام ینمونه دارا
 نه،یدف نهیمورد در موزه گنج 4زاده،نمونه در موزه رسام عرب 6ران،یا

موزه گلستان مورد کاخ 1مورد موزه ملک،  1 اوران،یموزه نمورد کاخ 2
 11ها مربوط به دوره قاجار و فرش نینمونه از ا 17موجود هستند. 

 است. ینمونه مربوط به دوره پهلو
 
 پژوهش نهیشیپ. 3

پرداخته  هایموضوعات در قال گونهنیبه ا دیگونه که باتاکنون، آن
و  یصورت جزئبه شتریبوده و ب یگرفته، کلنشده و مطالعات صورت

 یهااز پژوهش یمهم یهابه آنها پرداخته شده است. نمونه یمورد
شرح است:  نیبه ا یقاجار و پهلو یهادر دوره نهیزم نیانجام شده در ا

(، در مقاله بازتاب ابعاد 2021)یو فرنوش رحمان ییرزایعبداهلل م
 یدوره قاجار، به بررس یریتصو یهایمشروطه بر قال یاجتماع
 یهایدر قال یگفتمان مشروطه خواه یبازتاب ابعاد اجتماع یچگونگ

(، 2020و همکاران) یعصر قاجار پرداخته است. اکرم صادق یریوتص
 یهایقال بندی¬بیو ترک یراحط ن،یو مضام میمفاه قیدر مقاله تطب

نقوش و  میمفاه لیقاجار، به تحل یو قال یسنگشکو صفو یریتصو
از نظر موضوع و  یدو قال نیا های¬تفاوت و ها¬شباهت ییشناسا

طرح و رنگ  ،یبند بیشامل ترک یساختار لیمضمون، در کنار تحل
(، در 2017و همکاران) یخواجه احمد عطار رضایعل نیاست.  همچن

 تموقعی شناخت¬دوره قاجار،  یهایغرب بر قال گاهیجا ریتاث همقال
 ریتاث یدوره قاجار، چگونگ یباقیقال تیوضع یو اقتصاد یفرهنگ یها

 یسنت یباف یدر توسعه قال یخارج های¬حضور شرکت د،یروابط تول
ها طرح یداریغرب را در پا یمصرف یدرخواست بازار ها ریو نقش تاث

صفاران و  اسیکرده است. ال یقاجار بررس یهایقال یو نقوش سنت
 یها چهیقال یبا عنوان بازشناس ی(، در مقاله ا2017همکاران)

انواع  یی(، به شناسایقاجار و پهلو یهاکرمان)دوره یریتصو
بافته شده در استان کرمان، در دوره قاجار و  یریتصو های¬چهیقال

مقاله مطالعه  ر(، د2017و همکاران) یپرداخته است. الله آهن یپهلو
به  ،یشاهینور عل یهایبر قال دیدوره قاجار با تاک یشیدرو یهایقال

عوامل مؤثر بر ظهور  ییدوره قاجار و شناسا ییشیدرو یهایقال یمعرف
 شیمرتبط با دراو نینقوش و عناصر نماد یآنها و معرف یریوشکل گ

 قاله(، در م2016و همکاران) یپرداخته است. الله آهن یگر یو صوف
دوره قاجار)مطالعه  یریتصو یهادر فرش ییغنا اتیادب یبررس
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ساز و مؤثر  نهیعوامل زم یبهرام گور(، به معرف یداستان ها ،یمورد
 یهایاز قال یدسته ا یقاجار و بررس یهایدر قال یرگریبر روند تصو

 یکه اختصاص به داستان ها یو موضوعات ادب نیبا مضام یریتصو
با  یا(، در مقاله2012و همکاران ) پای. چلپردازد¬یمبهرام گور دارد 

 ،یاخانهقهوه یدر نقاش یو مذهب یدرباره موضوعات مل یعنوان تأمالت
مکتوب و  اتیبه ادب ینگار یالینقاشان خ شیعلل گرا یبه بررس

پرداخته است.  یو پهلوان محور و موضوعات مذهب یحماس یشفاه
ها و طرح ی(، در مقاله بررس2010فر) ستهیصباغ پور و مهناز شا بهیط

 یها یژگیو یبه بررس ران،یموجود در موزه فرش ا یهاینقوش قال
پرداخته است.  رانیموزه فرش ا یهایخاص طرح و نقش در قال

تحول و تطور  ریفرش، س خی(، در کتاب تار2006) یاهلل رضوحشمت
 یجمهورتا  خیازتارشیدوران پ یهافرش یبه بررس ران،یا یباففرش
(، در کتاب 2006شاطر ) اریاحسان  نیپرداخته است. همچن یاسالم

از  ران،یفرش ا یبه طور مفصل به بررس ران،یدر ا یباففرش خیتار
از اسالم تا  شیبافت و. از پآن، طرح و نقشه و طرح  یجمله رنگرز

در فرش  ی(، در کتاب پژوهش2003پرداخته است. تورج ژوله ) یپهلو
 راتیدر جهان و تأث یشناسمطالعات فرش خیو تار نهیشیبه پ ران،یا

کرده است.  یرا بر فرش بررس یفرهنگ ،یاسیس ،یتحوالت اجتماع
درباره  ران،یا یریتصو یهاچهی(، در کتاب قال1990) یتناول زیپرو

 ران،یا کیکالس اتیاز ادب یو عشق یحماس یهاپادشاهان، داستان
و ...  یگریو صوف شی، دراویقرآن یهاو داستان یموضوعات مذهب

پرداخته  یریتصو یهاچهیاز قال ریشرح داده و سپس به ساختار و تصاو
 .است

 

 یقاجار و پهلو یهادوره یباففرش تیوضع. 4

 یرانیروزافزون فرهنگ ا ییبود، جدا یژگیسه و یهنر دوره قاجار دارا
 یو رقابت با امپراتور عیتش یروزیپ جهیدرنت یاسالم میاز سنت عظ

رشد  یو وابستگ انهیو عام یورود روزافزون عناصر هنر مردم ؛یعثمان
در سطح  یفیازنظر ک نکهیدوره باا نی. هنر ایهنر غرب راتیبه تأث ابندهی
شکوه و عظمت  ثیقرار داشت و از ح نیشیتر از هنر ادوار پنییپا

 یاکامالً مستقل و پالوده تیو هو یژگیبا آن نبود، اما و سهیمقاقابل
 یلیازجمله قبا انی(. ازآنجاکه قاجارScarce,2006گذاشت ) شیرا به نما

 یحکومت صفو یهاهیپا میو سپس تحک یریگبودند که در شکل
 ز،ین یسهم و نقش داشتند، خود را وارثان بر حق شاهان صفو

چون زبان و مذهب  یدر مسائل یشاهان قاجار نی. نخستدانستندیم
 یهمه هنرها». دندیورزیم دیتأک انیخود و صفو یهایبر همسان

است و در  یدوران صفو یتحول هنر یدوران زند و قاجار ادامه منطق
« کرد دایپرواج  نیشیاز آثار پ یبردارو نسخه دیآنها تقل

(Ayatollah,2002,p308-305قال .)هنرها در  ریدر کنار سا زین یبافی
ها در از سنت یاری. آنها اگرچه به بسافتی یاسراسر کشور جان تازه

در آنها به وجود آمد؛  زین ییهایدگرگون یبودند، ول بندیپا یبافیقال
 زیها نتر شدند و رنگککوچ هیها نسبت به دوره صفوازجمله طرح

 انیدر جر شیخو انینیشیاز پ شتری. هنرمندان قاجار بدندیتر گردروشن
 توانیبا غرب، م ییارویمثبت رو جیقرار داشتند و از نتا یجهان عیوقا

 یهادر صحنه رانیفرهنگ و هنر ا شتریبه شناخته شدن هرچه ب
 یهاجلوه نیاز بارزتر یکی انیم نیاشاره داشت و در ا یالمللنیب

 یهافرش دستباف بود که عالوه بر جنبه ،یرانیا هنرفرهنگ و 

روزافزون  یتیاهم زیآن ن یآن، جنبه تجار یو کاربرد یشناختییبایز
 یدر بازارها رانیفرش ا ،یالدی. در اواسط قرن نوزدهم مافتی

 انییاروپا یدر همان زمان تقاضا گر،یشناخته شد و از طرف د یصادرات
 یعنوان اقالم صادرات. فرش بهافتی شیفرش افزا یبرا هاییکایو آمر
در  عیسر شیداد و باعث افزا یشتریب تیاهم د،یجد یبازارها نیبه ا

 سد،ینویباره م نیشاطر در ا اریچنانچه  د،یبافت گرد یهاتعداد دستگاه
 شیافزا ی. م( تا جنگ اول جهان1870) یقمر یهجر 1290از دهه »

 دهیو حجم صادرات د یبافیقال یهادر تعداد دستگاه یریچشمگ
درمجموع در دوران قاجار،  نی(؛ بنابراYarshater,2006,p95) «شودیم

. دیبرخوردار گرد یادیز تیاز اهم رانیا یالمللنیفرش در تجارت ب
 یهایدرآمدن قال شیو به نما یبزرگ جهان یهاشگاهینما جادیا»

 نآ یجنبش حرف و فنون و هنرها ،ایمهم دن یهادر موزه یشرق
 راتییتغ جادیمشابه در اروپا که باعث ا یهادهیعصر در انگلستان و پد

قدرت  شیافزا ن،یو مبلمان منازل و همچن نییدر نحوه و سبک تز
 کندیعنوان م «یغرب یطبقه متوسط کشورها دیخر

(Yarshater,2006,p98قال .)انیرانیا یو فرهنگ اجتماع یدر زندگ ی 
 توانیکه مچنانکرد؛ آن دایپ ییبسزاو حرمت  تیدر دوره قاجار، اهم

مشاهده نمود.  یقاجار یهاعکس ژهیوو به هایبازتاب آن را در نقاش
مجالس و اجتماعات  یالحضور در تمامو الزم ینییعنصر تز ،یقال

مربوط به اجتماعات  یهااز عکس یادیدر تعداد ز کهیطوربه د؛یگرد
 یرضو ی. حشمتشودیم دهید یآن دوران، قال یهاتیشخص یو حت

آوازه »: سدینویم رانیا یقال تیبه نقل از لرد کرزون، درباره محبوب
در  ژهیوو به کایاست که در انگلستان و امر دهیرس ییجابه رانیا یقال
 کیاست که صاحب شدن  یثروتمند، کمتر کس یهاخانواده انیم

 «اندفرهنگ و تمدن ند لیرا نشانه و دل یقالب یو حت یواقع یقال
(Heshmati Razavi,2009,p225اهم .)در  توانیموضوع را م نیا تی

از لحظه  هیدوران قاجار یرانیا یهاپستالکارت نیچاپ نخست
به  یعنوان خبر مهمشده و بهچاپ زیو حمل فرش در تبر یبندعدل

 .(1)شکل  دیمتوجه گرد شد،یارسال م اینقاط مختلف دن
 

 
های متعلق به شرکت عطیه بورس از پستال ارسال عدل: کارت1شکل 

 کرمان به بندرعباس جهت صادرات 
Fig.1 : Picture 1: Postcard for sending parcels belonging to 

Atieh Bourse from Kerman to Bandar Company Abbas (July, 
2002,p 43). 

 

 یقاجار و پهلو یریتصو یهایدر قال یتنوع موضوع. 5
 یاز موضوعات مذهب یریگو عوامل مؤثر در بهره یمبان یبررس یبرا

. میشو ادآوریرا  رانیا گذشتهخیتار یستیبا ران،یا یبافدر فرش
 ه،یقبل از صفو یبه سه دوره کل رانیا یباففرش یهادوره اساسنیبرا

 هیدوران صفو. بعد از شودیم یبندمیتقس هیو بعد از صفو هیدوره صفو
در قبال  یرانیفرهنگ و هنر ا یریدوران نفوذپذ ،یتا دوران پهلو
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 یدارهینظام سرما یردپا نیغرب است و همچن ییاستعمارگرا
مشاهده است. در دوره قاجار و پس از قابل یرانیدر فرش ا یاقتصاد

ها و طرح ،یو هنر یاجتماع ،یفرهنگ طیواسطه شرابه ،یآن پهلو
 افتهی زین یتحوالت ن،یشیپ یاهعالوه بر ادامه سنت هاینقوش قال
 دایرواج پ رانیبه بعد در ا هیاز دوره صفو یریتصو یهاچهیاست. قال

 تیبرخالف ممنوع ران،یو چهاردهم در ا زدهمیکرد. در واقع قرن س
شد. قسمت  جادیدر هنرها ا یریبعد از اسالم، جنبش تصو یرسازیتصو

حضرت  ریتصاو دهستند. مانن یعات مذهبموضو هاییبازنما نیعمده ا
 نیو همچن ارانشانی)ع( و  نی)ع( و فرزندان، امام حسن و امام حس یعل

فرشته  ریمانند خانه خدا، حرم حضرت رضا )ع( و تصو یاماکن مذهب
به خود  یتردوره شکل مستقل نیا یهااست که در فرش لیجبرئ ای

موضوعات بهشت و  ل،یداستان حضرت اسماع نیگرفته است. همچن
 یحضرت آدم و حوا، همگ مان،یداستان حضرت سل خرت،جهنم، آ

است. در  ینید یبا مذهب و باورها ختهیبا موضوعات آم ینقوش
اعمال  یبر موضوعات مذهب انهیاز مواقع خرافه و تعصبات عام یاریبس

 دگاهیاز د یدوره قاجار و پهلو یریتصو یهاچهیدر قال»شده است. 
 یهاچهیقال -1: شوندیم یبندمیدسته تقس 9به  یورکلطموضوع به
 رانیکهن ا اتیادب نیبرگرفته از مضام یهاچهیقال -2 ینقش شاه

 -4( ری)مشاه یاسیو س یمذهب یهاتیشخص یهاچهیقال -3
 -6نقش زنان  یهاچهیقال -5 یغرب نیاز مضام یدیتقل یهاچهیقال
و  شیدراو یهاچهیقال -7 ینیو موضوعات د یلیشما یهاچهیقال

 یبا بناها چهیقال -9با نقش جانوران  چهیقال -8رهبران تصوف 
( Rashadi and Marathi,2012,p59. )«یمذهب ،یآرامگاه ،یخیتار
هستند که  یاگونهبه یقاجار و پهلو یریتصو یهایدر قال ریتصاو»

از عالم  یدیتقل گر،ید یانیاند و به بشده لیتشک یدارید یهااز نشانه

 .(Khajeh Ahmad Attari et al,2017,p9« )واقع هستند.
 
دوره  یبافدر فرش یاز موضوعات مذهب یریگبهره. 6

 قاجار
پس از گذشت حدود  ،یدر جامعه قاجار عیماندن مذهب تش یرسم

 یهنرها شتریب د،یشدن آن در کشور، باعث گرد یسه قرن از رسم
 خاست؛یدوره که از ذهن هنرمندان مسلمان و معتقد برم نیدر ا جیرا

 ،یخوانهیشب ،یخوانها گردد. روضهاعتقادات و آموزه نیا گاهیتجل
از  یمحرم و بعض امیمردم در ا زیانگحزن تو تظاهرا یگردانهیتعز

هستند که در دوره  یاز مراسم مذهب یبخش ،یعموم یعزا یروزها
 یمذهب تیکه در ساخت ذهن یعوامل مهمقاجار رواج داشته است. از 

 یاسهم برجسته یمذهب ریتصاو نیو بالطبع رشد و تکو رگرانیتصو
از  یادهیو چک ستاوردعنوان دبود که به"یخوانهیتعز"گذاشت،  یبرجا

 یتوجهقابل تیجامعه آن زمان از اهم یعیش یو باورها ینیبجهان
دوره قاجار،  یریتصو یدر هنرها جیرا نیبرخوردار است. درواقع، مضام

و  یباشناختیز یبرگردان شاه،یخصوص پس از روزگار فتحعلبه
. دیگردیاجرا م هاهیشد که در تعز ینیو مضام عیاز وقا یریتصو

و بقاع متبرکه،  ایازجمله، تکا یبه گسترش ساخت مراکز مذهبباتوجه
دوره ما شاهد به  نی)ع(، در ا نیامام حس یهایعزادار یبرگزار یبرا

 نیکه ا میهست عهیش یانواع هنرها در اماکن مذهب دنیاوج رس
. درواقع، با انقراض روندیدر اواخر دوره قاجار رو به افول م هاشیگرا

 عیتش یایاح یکار آمدن سلسله قاجار که مدع یو رو هیدولت صفو
 رونی. ازانمودیآنها الزم م یاز سو یبودند، اساس توجه به هنر مذهب

 یوارید یهایخصوص نقاشمانند فرش و به یو مردم انهیعام یهنرها
و  یدربار یمردم و در کنار نقاش انیها در مبقاع و امامزاده یمذهب
 یها(. در رشتهPakbaz,2005,p148کرد. ) دایرشد و نمو پ یرسم

 نیهمگام با ا ز،ین یبافیدوره قاجار، قال رانیدر ا یمختلف هنر
 شیدایکرد که حاصل آن پ دایدست پ یاتازه انیتحوالت، به ب

 یمذهب ریتصاو یاز آنها دارا یاست که تعداد "یریتصو یهایقال"
 ینقاش شه،یش شتپ یدوره مانند نقاش نیدر ا جیرا یهستند و هنرها

 گونهنیدر توسعه ا یادیز ریتأث یچاپ سنگ یهاو کتاب یاخانهقهوه
عنوان محصول به هاچهیداشته است. درواقع قال هایقال ینقوش بر رو

کند.  فایا یمذهب ناتییبسزا در تز ینقش توانستیعامه مردم م یهنر
 انیدر م شباارز ییکه همواره کاال هاچهیقال نیا شکشینذر، وقف و پ

 داینذر و وقف را پ تیارزش، قابل نیواسطه همبوده و به انیرانیا
در نزد مردمان جامعه قاجار شد، چراکه  یاعتقاد یاحتماالً امر کرد،یم

. کنندیخود را وقف اماکن مقدس م ییدارا نیترمردم همواره باارزش
و  یانسان در اماکن مذهب ریتوجه آنکه تاکنون نقش تصوقابل
 رانیدر ا یهنرمندان مذهب یمرسوم نبوده است. ول هایقال نیچنهم

 تیدوره رعا نیا یهاو فرش هاقانون را در بقعه و امامزاده نیا
کوشا بودند.  یاند و نقاشان در پرداختن به موضوعات مذهبنکرده

کننده و محور هماهنگبودن مردم نیمشترک و متد ینیاعتقادات د
است و نه  یجمع یادهیهنر در اصل آفر». ستا انهیعام یهنرها دیکل

 «کندیم انیو ع انیقوم را ب کی ایهنر نبوغ ملت  ،یفرد
(Bastid,1996,p45در دوره قاجار گسترش مراسم و مناسک مذهب .)ی 

 رسدیبود به اوج خود م آمدهشیو تجار پ ونیروحان ت،یحاکم نیکه ب
 یموضوعات مذهب ،داده شد حیطور که در باال توضآن همان رویو پ

 دایپ یارواج گسترده ،یبافیدر آن زمان، ازجمله قال جیرا یدر هنرها
 .کندیم
 

دوره  یبافدر فرش یاز موضوعات مذهب یریگبهره. 7
 یپهلو

 طیشرا رییبه سبب تغ یاجتماع طیشرا رییدر اواخر دوره قاجار با تغ
و  طینسبت به شرا جیتدرذائقه مردم به ،یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس

 کیکه به  یو مراسم و مناسک مذهب ردیگیشکل م دیتحوالت جد
کار آمدن رضاخان  ی. با رودهدیشکل م رییبود، تغ شدهلیعادت تبد

 عیمردم که نسبت به وقا ران،یا یو مذهب یمل یهاو سرکوب چهره
 نیدر ب خواهانیآزاد نیاطراف خود حساس شده بودند، با سرکوب ا

 رونیب خیرا از دل تار رانیا یو مذهب یمردم، قهرمانان گذشته مل
مردم و  یعموم یداریو ب تیمشروط انیآوردند. درواقع، بعد از جر

 طیشرا زیو هنر ن هنگآنها از اوضاع مملکت، در عرصه فر یآگاه
به  ها،یاکاریو ر های. آنان با مشاهده نابسامانوستیبه وقوع پ یدیجد

 یخیو تار یاطور ناخودآگاه به سمت قهرمانان و پهلوانان اسطوره
 Chalipa etآنها را دوباره زنده کردند ) ادیشدند و  دهیکش
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al,2016,p75نوع  دودوره،  نیدر ا زین یمذهب یباففرش نةی(. در زم
 ،یریعشا یهاشدند و بافته دهیو نوگرا( در کنار هم د یفرش )سنت

در فارس، افشار در کرمان و ترکمن  ییقشقا التیمربوط به ا شتریب
قرار  یو خارج یکنندگان داخلدر شرق مازندران موردتوجه مصرف

و به هندسه درآوردن نقوش،  دنیگرفت که مانند دوره قبل، نماد کش
است  یگرفته از تفکرات مذهبنشئت ریتصو انیب قهیرط نیترکینزد

(Heshmati Razavi,2009,p230تفاوت فرش .)نیا یریعشا یباف 
تازه، مانند گبه است که  یهاقبل رواج و ورود فرش یهادوره با دوره

است  ریدر آنها، نقش ش یبا مفهوم و نماد مذهب جیازجمله نقوش را
 تیاست، عالوه بر اهم ییقشقابافان محبوب گبه یهاکه از نقش

مظهر  نیا انیم یخاص یلیرابطه تمث ،یرانیدر فرهنگ ا ریش یباستان
 )ع( وجود داشته است. یعل نیرالمؤمنیبا ام یشجاعت و دالور

 
 (1400نگارنده،) : تصاویر موضوعات مذهبی در دوره قاجار1جدول 

Table 1: Images of religious subjects in the Qajar period 

 
 : تصاویر موضوعات مذهبی در دوره پهلوی2جدول

Table 2:  Images of religious subjects in the Pahlavi period 

 
 

 دوره قاجار یهادر فرش ینقوش مذهب یمعرف. 8
ها17بخش  نیدر ا نه از فرش  جار ینمو  یکه دارا یقا

 یبررسوو نیپرداخت. در ا میهسووتند به آن خواه یموضوووعات مذهب
 ،یشووده که شووامل، موضوووع یبند میفرش ها به چند دسووته تقسوو

تار یمعرف عد  ته هر فرش، بّ به تخ ته  حل  یخیتخ فرش، موزه م

ستند. موزه ها ینگهدار  ستندتعداد فرش ه یشتریب یکه دارا ییه
ها تیدر الو ته و در فرش  ها، بر  نیموجود در ا یقرار گرف موزه 

 ری)ص(، سوواامبریپ ریموضوووع و نقش، ابتدا تصوواو تیاسوواس اهم
قا ات،یروا امبران،یپ فان یمذهب عیو و  بهیکت ش،یچهره دراو ،یو عر

نقوش و موضوعات  ریسا زیو در انتها ن یمقدس و مذهب ینوشته ها
 .ردیگ یقرار م یمورد بررس یمذهب

 
 

 شکل

  
  

 

 توضیحات

امام حسین )ع( و 
)ع(،  حضرت مسلم

حضرت ابوالفضل )ع( و 
فرزندان و یارانش، 

ای، رقم خانهشیوه قهوه
 قوللر آغاسی

 

تن امام حسین بهنبرد تن
)ع( با یکی از لشگریان 
عمر بن سعد، نقاشی 

 شیشه پشت
 

قالیچه جبرئیل سوار 
بر شتر، بلوچ اطراف 

زابل، اوایل قرن 
چهاردهم 

 قمریهجری

 

قربانی کردن حضرت 
فرزندش ابراهیم 

اسماعیل را، اراک، 
 لیلیان، قاجاریه

 

به میدان رفتن امام 
حسین )ع(، نمای 
بیرونی سمت درب 

سید  اصلی بقعه آقا
 ابراهیم، قاجاریه

 

 شکل

 

 

 

 توضیحات

یوسف )ع( و برادرانش، اثر حسین حضرت 
ه. ش، موزه رضا  1325قوللر آغاسی، 

 عباسی
 (Chelipa et al., 2011, p71). 

آپیلفرامرزبندی،ترکیبای،سقاخانهنقاشی
 رم

 (Abeddoust and Kazempour, 
2010, p2) 

قالیچه شیری، فارس، دهه پنجم قرن 
 سانتیمتر  225* 155چهاردهم ه. ق، 

 (Parham, 1992, p271) 
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 رانی. موزه فرش ا1. 8
 

 : فرش های دارای موضوعات مذهبی دوره قاجار، موزه فرش ایران3جدول
Table 3 : Carpets with religious themes of the Qajar period, Iranian Carpet Museum 

 
 
 

نام و 
مشخصات 

 فرش
 

 شکل توضیحات

مریم )س(، 
مسیح )ع( و 
 جبرئیل )ع(

تاریخ بافت: 
 ه.ق13سده 

محل بافت: 
 کاشان

 

موضوعات مسیحی در های فرش با کاررفته در این فرش، حضرت مریم، مسیح و جبرئیل است. نمونهنقوش به
های زیادی داشته است. تصویر حضرت مریم، هم به دلیل جنبه مذهبی آن هنر قالی ایران در دوره قاجار، نمونه

بافان را به خود جلب و هم به دلیل زیبایی و معصومیت که در صورت وی بوده، درگذشته نظر بسیاری از قالی
در دوران قاجار باهدف نذر گونه برایی برآورده شدن حاجات مبنی گونه قالیچه رسد که اینکرده است. به نظر می

بر داشتن فرزند و همچنین عقاید مردم در مورد قدرت اعجازآمیز شمایل بافته شده است. تمامی نمادها و اشارات 
در مرکز سوره مریم( برای القای اهمیت تصاویر آنها ) های قرآنی را دارد.تصویر شده، تاکید بر بازنمایی داستان

ها نیز تاکید شده است و از نمادهای رایج در دوره قاجار دور سر و به رنگ لباسای نورانی بهقرار داده شده و هاله
های فاخر و مرصع که مانند شمایل شاهزادگان استفاده شده، مانند ابروان پیوسته، صورتی نوجوان و سفید، لباس

سوره مریم( به آن اشاره شده است. ) سیم شده که در روایات قرآنیزمینه درخت نخل ترقاجار است. در فضای پس
این قالیچه اگرچه به موضوع مسیحیت مرتبط شده، اما یک تصویر در حوزه اسالم است اما با معانی برآمده از 

 قاجار.ها و تعالیم اسالم، روایات قرآن و ادبیات عرفانی ایران و همچنین عقاید عامه و فرهنگ جامعه دوره آموزه

 

داوری حضرت 
 سلیمان )ع(

تاریخ بافت: 
 ه.ق 14سده 

محل بافت: 
 کاشان

 

. روایت بافته شده در این فرش، روایت دو زن دهدمیاین قالیچه تصویر حضرت سلیمان در حال قضاوت را نشان 
که پسر یدرحال، بگو مگوی این دو زن را وضوحبه. تصویر قالیچه اندآمدهزایده است که برای قضاوت نزد سلیمان 

. این تصویر عالوه بر اینکه در دهدمیدر بغل یکی از زنان است و نحوه قضاوت کردن حضرت سلیمان را نشان 
اعتقادات  کاررفتهبهآید، روایتی است که در اسالم تکرار شده است. همچنین تصاویر یمزمره تصاویر مقدس 

دانسته، یمکرده و زبان حیوانات را یمیی فرمانروانی بر اینکه بر دیوان و حیوانات پیرامون سلیمان نبی را مب
  کند. بافنده این فرش سعی کرده که تمامی اعتقادات درباره سلیمان نبی را یکجا در این قالیچه بیاورد.یمبازنمایی 

قربانی کردن 
حضرت 

 اسماعیل )ع(
تاریخ بافت: 

 ه.ق 14سده 
محل بافت: 

 تبریز
 

دهد. صحنة بسیار طرح اصلی این قالیچه، صحنه قربانی کردن حضرت اسماعیل به دست پدرش را نشان می
دار در تاریخ هنر مربوط به سه دین بزرگ سامی یعنی، یهودیت، مسیحیت و اسالم. معروف و متداول و پیشینه

احتمال زیاد روایت کتب مقدس از به هایی که برای قربانی کردن آماده شده، تصویر این قالیچهبه هیزمباتوجه
ترین ها را. مهمکند و نه روایات قرآنی آنقرانی شدن اسحاق توسط ابراهیم و اتفاقات پیرامون آن را بازنمایی می

های آماده شده برای قربانی کردن است. زیرا که برای سوزاندن قربانی، آئینی است مربوط به دلیل این ادعا هیزم
ها کامالً انسانی ترسیم نه اسالم و در تصاویر اسالمی خبری از هیزم نیست. از طرفی دیگر چهرهدین یهودیت و 

خصوص طرز تصویرکردن فرشته که کامالً غربی است و احتماالً این تصویر ازروی یک نقاشی فرنگی شده، به
بندی اریب تر از همه ترکیبمهای لباس و مهکاریوچروک و ریزهها، چینروشنبافته شده است. پرسپکتیو، سایه

 در این تصویر، همگی نشان از غیرایرانی بودن این تصویر است.
 

 

 تصویر نورعلی
 شاه

تاریخ بافت: 
 ه.ق 13سده 

محل بافت: 
 کرمان راور

 

های قاجاری انعکاس یافته، مربوط به نورعلی شاه بیشترین تصاویر در این قالیچه، مربوط به دراویش که در قالی
شده دادهاصفهانی از مشایخ بزرگ فرقه نعمت الهی است. در این قالیچه نورعلی شاه با همه وسایل درویشی نشان

دستی(، کشکول و پوست پلنگ. گل و چوب) کاله(، تبرزین یا منتشا) اند از تاج یا تاقیهها عبارتاست. این وسیله
 تجسم بخشیده و بر زیبای قالیچه افزوده است.گونه را ها و درخت بید نیز در تصویر، فضایی بهشتبرگ

  

 - محرابی
تصویری 

 نورعلی شاه
تاریخ بافت: 

 ه.ق 13سده 
محل بافت: 

 کاشان
 

طرح این قالیچه، نقش محرابی است که در زمینه روشن آن، تصویر نورعلی شاه بافته شده است. در این قالی 
یقاً بر روی خط عمودی میان کادر و دقی جوان و موی بلند اچهرهتک پیکره نورعلی شاه با تبرزین و کشکول و 

ی پر گل و برکه آب با ماهی و مرغابی به تصویر کشیده شده هاگلدانی پل و میوه هادرختدر محیطی پر از 
 است.
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 رانیا یموزه مل. 2. 8
 

 (1400)نگارنده، رانیا یدوره قاجار، موزه مل یموضوعات مذهب یهای دارافرش :4جدول 
Table 4: Carpets with religious themes of the Qajar period, National Museum of Iran 

 

 نهیموزه دف نهیگنج. 3. 8
 

 (1400)نگارنده، نهیدَف نهیدوره قاجار، موزه گنج یموضوعات مذهب یهای دارافرش :5جدول 
Table 5: Carpets with religious themes of the Qajar period, Dafineh Treasure Museum 

نام و 
مشخصات 

 فرش
 

 توضیحات
 

 شکل
تصویری  

 نورعلیشاه
تاریخ بافت: 

 ه.ق13سده 
محل بافت: 
 راور کرمان

 

حالت نشسته داخل دو قاب بیضی قابل مشاهده است. در قسمت در این قالیچه، تصویر نورعلی شاه در 
پایین و حاشیه این قالی، نقش شیر که در دوره قاجار دارای اهمیت خاصی بوده، تصویر شده است. همچنین 
در این بخش، نقش پرنده ای که ماری را در منقار دارد، از جمله نقش مایه های باستانی به نام گرفت و 

به معنای جدال خیر و شر هستند که در فرهنگ دوره قاجار نیز نشان از تالش انسان  گیر است و عمدتا
برای مبارزه با نقش و رسیدن به بهشت برین است. اسب، درخت و حیوانات دیگر نیز در این تصویر دیده 

 می شود.
 

 

قالیچه 
ای دو سجاده

حاشیه با 
 نقش قوبا

تاریخ بافت: 
 ه.ق13سده 

محل بافت: 
 قفقاز

نقش قوبا، نقشی از قالی های منطقه قوبا در آذربایچان است که در قفقاز واقع شده است. قالی قوبا از ظریف 
ترین و ریزترین فرش های قفقازی منگوله دار با طرخ های گل زیادی است. در وسط قالی طرح خرچنگ 

ا به خط نسخ در قسمت که به صورت ساده ترسیم شده که نشان از ترسیم طبیعت است و همچین دارای دع
 باالی آن است.

 

قالیچه 
ای با سجاده
کتیبه 

 اکبراهلل
تاریخ بافت: 

 ه.ق13سده 
محل بافت: 

 _افشار
 فارس

 

این قالیچه دارای طرح محرابی و نقوش ختایی و اسلیمی همراه با کتیبه با خط نسخ است و این کتیبه در 
 او بر روی آن قرار بگیرد. حایی بافته شده که نمازگزار هنگام سجده، پیشانی

 

نام و 
مشخصات 

 فرش
 

 توضیحات
 

 شکل
مریم و مسیح  

 )ع(
تاریخ بافت: 

 سال قبل100
محل بافت: 

 کاشان

 

طرح اصلی در این قالیچه حضرت مریم است که حضرت عیسی مسیح را در آغوش گرفته است. در این 
قطعه قالی، شمایل حضرت مریم و مسیح درون قابی بیضی شکل به شیوه اروپایی و چهره های کامال انسانی 

ای نورانی بافته شده است. فضای پس زمینه و حواشی پوشیده از انواع گل و برگ  و تاج بر سر و بدون هاله
 و پرندگان است که القا کننده فضای بهشتی است.

 
تصویری کف 
ساده و لچک 

 _ترنجی
 نورعلیشاه

تاریخ بافت: 
 ه.ق13سده 

محل بافت: 
 کرمان

   

و تبرزین در حالی که میوه ای در دست و در در این قالی، نورعلیشاه همراه با وسایل درویشی مانند کشکول 
زیر سایه درخت و نشسته بر پوست درویشی تصویر شده است. در مقابل او نیز حوضی طراحی شده که در 
آن ماهی و قو در حال شنا کردند هستند. موضوعای که این قالی را متمایز می کند از سایر طرح های 

زرگ قالی است که در میان نقوش تصویری نور علیشاه که بیشتر آنها تصویری نورعلیشاه در این دوره، ابعاد ب
 به صورت قالیچه بافته می شدند، امری نادر است. این قالی دارای حاشیه پر گل و نقوش گلدانی است.
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 اورانیموزه نکاخ. 4. 8
 

 (1400)نگارنده، اورانیموزه ندوره قاجار، کاخ یموضوعات مذهب یهای دارافرش :6جدول 
Table 6:  Carpets with religious themes of the Qajar period, Niavaran Museum Palace 

 
 ملک یموزه مل. 5. 8
 

 (1400)نگارنده، ملک یدوره قاجار، موزه مل یموضوعات مذهب یهای دارافرش :7جدول 
Table 7: Carpets with religious themes of Qajar period, Malek National Museum 

 
 یدوره پهلو یهادر فرش ینقوش مذهب ی. معرف9

های نمونه از فرش 11در این بخش نیز مطابق روند بخش قبل، به 
محل نگهداری و تعدد  دوره پهلوی پرداخته و آنها را بر اساس موزه

بندی و در بندی و اولویتهای موجود در هریک، تقسیمبیشتر فرش

ها بر اساس اهمیت موضوع، ابتدا تصاویر هر موزه نیز، هر یک از فرش
ص( و سپس سایر پیامبران، روایات و وقایع ) مربوط به پیامبر اسالم

های مذهبی و و نوشته های درویشی، کتیبهمذهبی و عرفانی، چهره
 در آخر نیز، سایر نقوش و موضوعات مذهبی معرفی خواهند شد.

 _محرابی
درختی 

 دارکتیبه
تاریخ بافت: 

 سال قبل120
محل بافت: 

 کاشان
 

صفویه اقتباس شده است، اما با نمونه های دوره صفوی خود، دارای  طرح اصلی این قالیچه از قالی های دوره
تفاوت های زیادی است. در حاشیه این فرش کتبه هایی نقش شده که از غزلییات حافظ است که اشاره به 
طریق عشق الهی، توبه، تواضع و بخشش داشته و به انسان ادآوری می کند که تاا زمان در این جهان باقی 

شت اصلی و مقصود الهی غافل نباشد. در متن اصلی نیز، از نقوش گل و گیاهان و پرندگان است، از سر
به نقش قالی  14و13استفاده شده که این نقوش در قالی های سجاده ای نقوشی غیرمتعارف بوده و در سده 

گاه نمازگزاران های محرابی اضافه شد. در واقع متن اصلی، تداعی گر بهشت وعده داده خداوند است که در جای
 یعنی پاینی قالیچه قرار دارد. همچنین در بخش سجده گاه نیز، اسما الهی خداوند نوشته شده است.

 

نام و مشخصات 
 فرش
 

 توضیحات
 

 شکل
 

 فرش مشاهیر
تاریخ 
 خورشیدی1299بافت:

محل بافت:راور 
 کرمان

در این قرش، عالوه بر تصاویر پادشاها ایرن و مشاهیر جهان، تصاویر پییامبران الهی نیز 
مانند حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت سلیمان به تصویر کشیده شده است. همچنین 

 فرش است.گل و برگ ها، طبعت برین نیز از دیگر نقوش به کار رفته در این 

 

 نام و مشخصات فرش
 

 توضیحات
 

 شکل
 

 تصویر نورعلیشاه
 ه.ق13تاریخ بافت:سده 

 محل بافت: کرمان

 

در این قالیچه، تصویر نورعلیشاه در کنار مشتاق علی ترسیم شده است. این دو درویش 
مانند کشکول و تبرزین در زیر درختی بلند، یکی به صورت همراه با وسایل درویشی 

ایستاده با شاخه گلی در دست و دیگری نشسته بر پوست درویشی، تصویر شده است. 
همچنین تصویر دو طاووس که شاخه گلی بر منقار دارند همراه با درختی که در مرکز 

ر اساس منابع اسالمی قالی واقع شده و با کل های رنگین تزئین شده دیده می شوند. ب
و اشعار عرفانی، حضور طاووس، تمثیلی از جلوه های بهشت است. در زیرپای این دو 
درویش حوض آبی است که در آن دو قو شنا می کنند که همگی این ها نمادی از 

 بهشت وعده داده شده خداوند است.
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 زادهرسام عرب یو هنر یفرهنگ ادی. موزه فرش بن1. 9
 

 (1400زاده )نگارنده،های دارای موضوعات مذهبی دوره پهلوی، موزه فرش بنیاد فرهنگی و هنری رسام عربرشف :8جدول 
Table 8: Carpets with religious themes of the Pahlavi period, Carpet Museum of Rassam Arabzadeh Cultural and Artistic 

Foundatio   
 شکل
 

 توضیحات
 

 مشخصات فرشنام و 
 

 

این قالیچه با الهام از رباعیات خیام نیشابوری تصویر شده است. از آنجایی که در 
طول تاریخ دستیابی به حقیقت و فلسفه هستی، فکرمایه ای غنی برای 

اندیشمندان و فیلسوفانی همچون خیام بوده، بافنده این فرش نیز، هنرمند متفکری 
« او»را موضوع کار خودش قرار داده است. کلمهاست که در این اثر بیان حقیقت 

بر روی زمینه ای سفید بر روی پس زمنیه حک شده و گلدسته ای عظیم به سمت 
این کلمه خم شده است و گویی این گلدسته، جهت را به بیننده نشان می دهد. در 
قسمت پایین انبوهی از جمعیت سر به سوی این کلمه بلند کرده اند. بر روی این 

دسته نیز کلمه علی به خط کوفی حک شده است. همچنین در حاشیه راست و گل
سمت پایین، طراحی تشعیر مانندی به رنگ خاکی که نشان دهنده رفتگان و 
مردگان است و جمعیت در صحنه نمادی از بی خبران هستند. با توجه به این 

بهره ای تصویر، حقیقت و رستگاری در طریق ویژه و خاصی نیست و همه ادیات 
از حقیقت مطلق دارند و در نتیجه پیروی از هرکدام از آنها می تواند، موجب نجات 
و رستگاری باشد و در واقع هر بینشی اگر به سوی حق نباشد، سرانجامی نخواهد 

 داشت.

 
 

 قومی متفکرند
 ه.ش1345تاریخ بافت:

 محل بافت: تهران
 

 

بخش پایین اثر بافته شده، تصویر نقوش این قطعه با الهام از شعر مولوی که در 
« تا لب بحر این نشان پای هاست پس نشان پا درون بحر الست» شده است.

تصاویر به کار رفته در قالی، شامل دریایی است که در تیرگی شب، زورقی با 
بادبان های گشوده در امواج خروشان، گویی به سوی ناکجاآباد می رود. سرنخ این 

« او»ن گام و پایین ترین گام، در ساحل و باالترین هدفاست. اولی« او»امواج
است. رنگ های تیره به کار رفته در ساحل و دریایی نقره گون و مواج، شب 

تاریک و راه های پر پیچ و خم، تصاویر گل و بوته و سیمرغ، همه از نشانه های 
یشتن عرفان هستند. به عبارتی دیگر می توان گفت، موالنا گم شدن انسان از خو

و غرق شدن در بحر نیستی را به دریا تعبیر کرده است. در این اثر، همه جا حضور 
خداوند حس می شود و در واقع این تصاویر گویای آن است که خداوند در همه جا 
حضور دارد و نشانه های این حضور نیز در همه جا دیده می شود. تصاویری مانند 

 پر کرده است. سیمرغ و گل و گیاه نیز زمینه کار را
 

 تا لب بحر )جای پای ال(
 ه.ش1354تاریخ بافت:

 محل بافت:تهران
 

 

در این قالیچه، همانند نگارگران در ادبیات کالسک در طول تاریخ، مفهوم بیتی از 
خواجه حافظ را در این فرش قرار داده است. در ان فرش عرب زاده جهان بینی 

دگی شخصی خودش را به تصویر کشیده خود را به نقش کشیده است و در واقع زن
و از ارباب بی مروت دهر شکست نخورده و را موفقیت را طی کرده است. در واقع 
این طرح چنین می گوید که در عین درویشی و تارک الدنیاییی و به دور از حرص 

دنیا، به خودش اتکا کرده و آن را پا به حیات برگزیده که این شیوه ی زندگی 
بریدن از کمک مال اندوزان و جهان خواران که ارباب بی مروت دنیا راستین، دل 

هستند. در این فرش ابداع و خالقیتی صورت گرفته و ترکیبی از قالی شهری و 
عشایری اثری متفاوت خلق شده و در نگاره درویش از بافت گلیم  -گلیم روستایی

اندوه بار و تداعی  استفاده شده است. فضایی که درویش در آن قرار گرفته تیره و
گر ناامیدی در تفکر آدمی است و کوبه ای برای زینت در باالی سر درویش رسم 
شده است که نشان از دل بستن درویش به دری بسته بوده است. نقوش هندسی 

 به کار رفته در اطراف فضای تیره نشان از امید و روشنی است.

 بر در ارباب بی مروّت
 ه.ش1349تاریخ بافت:

 بافت:تهرانمحل 
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نام رهسپاران اویس قرنی که از تابعین و هم « اویسه»اسالمی -مکتب عرفانی
دوره ای پیامبر بوده که هیچ گاه پیامبر را مالقات نکرده است. در این قطعه فرش 
مکتب اویسه ترسیم شده که به گروهی از صوفیان گفته می شود که بدون پیر و 

مبر، منازل سلوک را طی می کردند. بافنده نماد مرشد و با توسل به روخانیت پیا
کامل این اندیشه را در این قالیچه طراحی کرده است. این اثر نشان دهنده شناخت 
و درک بافنده از این مکتب و مباحث عرفان است. دو تیغه دایره ای در مرکز فرش 

ی از به وجود آمده که نمادی از وحدت است. در قسمت خالی این دو تیغه اشکال
کشکول و قلب وجود دارد که قلب مظهری از مهربانی که کانون الهام و اشراق و 
کشکول و تبرزین ابزاری از دنیا گذشتگان و به دل رسیدگان است. نام شاه مقصود 
به عنوان یکی از اساتید مکتب اویسه در دو تیغه تبرزین آمده و در مرکز تبرزین 

ده است و فضای زمینه تبرزین را نقوش گل و نام های اهلل و محمد و علی بافته ش
 گیاه پر کرده است.

 اُویسه
 ه.ش1350تاریخ بافت:

 محل بافت:تهران

 

نقش این فرش چشم اندازی از مدرسه چهار باغ است. نگاه بافنده این فرش، زاویه 
و ترکیبی خاص دارد و طراحی اثر زنده و واقعی و همانند یک عکس است و 

گنبد و گلدسته با سیاه روشن های درخت، نشان از قدرت طراحی و نورپردازی در 
بافت این اثر در این دوره است. عبارت مقدس اهلل اکبر به خط ثلث نیز در کتیبه 
های بخش میانی طاق بافته شده است. عناصر معماری اسالمی و طبیعت در این 

 اثر به وضوح قابل مشاهده است.

 مسجدچهارباغ اصفهان
 ه.ش1355فت:تاریخ با

 محل بافت:تهران

 

نقش این قالیچه، چشم اندازی از گلدسته های مسجد چهارباغ اصفهان است. در 
کاشی کاری های گلدسته ها نام مبارک محمد و علی با خط کوفی بافته شده 

است. در کنار گلدسته ها نیز درختی با شاخه هایی خشک و برگ ریزان به تصویر 
یزی آسمان، سایه روشن های فضای خزان، کاشی کشیده شده است. رنگ آم

کاری ستون های گلدسته، معرق و مشبک و همچنین تاللو تابش خورشید بر 
 سطح گنبد، مهارت بافنده را در نقش پردازی و بافت قالی نشان می دهد.

 هاگلدسته
 ه.ش1349تاریخ بافت:

 محل بافت:تهران
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 رانیموزه فرش ا. 2. 9
 

 (1400دارای موضوعات مذهبی دوره پهلوی، موزه فرش ایران )نگارنده،های رشف :9جدول 
Table 9: Carpets with religious themes of the Pahlavi period, Iranian Carpet Museum 

 

 موزه گلستانکاخ. 2. 9
 

 (1400موزه گلستان )نگارنده،های دارای موضوعات مذهبی دوره پهلوی، کاخرشف :10جدول 
Table 10 : Carpets with religious themes of the Pahlavi period, Golestan Museum Palace 

 نام و مشخصات فرش
 

 توضیحات
 

 شکل
 

 تصویر حضرت محمد )ص(
 تاریخ بافت: پهلوی اول
 محل بافت:راور کرمان

های تصویری مربوط به دوره پهلوی دارای موضوعات مذهبی با  تعدای از قالیچه
چهره پیامبران و امامان است که بر روی فرش هایی با ابعاد کوچک ترسیم شده 
اند. در این قالیچه، شمایلی از حضرت محمد)ص( تصویر شده است. این طرح 

ا که تمامی اقتباس شده از فرش مشاهیر عالم، مربوط به اواخر دوره قاجار است. زیر
ویژگی های تصویری شمایل حضرت محمد)ص( در فرش مشاهیر است مانند طرح 
بدون محاسن پیامبر و دستاری بر سر و پرچمی در دست راست و خنجری در دست 
چپ قرار دارد. لباس هایی که بر تن پیامبر است کامال نظامی و به همراه شمشیر 

نقش بسته شده و همگی این ها و خنجر است که بر سینه ایشان هالل اسالمی 
تاکید بر منشا غربی این تصویر است. حاشیه قالیچه دارای گل و گیاه و در زمینه 

 نیز دو گلدان قرینه پر از گل قرار دارد.

 

دار با وبوته کتیبهتابلوی گل
 تننام پنج

 ه.ق14تاریخ بافت: سده 
 محل بافت: تبریز

   

قالیچه، یادآور باغ فردوس است. نام پنج تن مقدس طراحی زمینه پر از گل در این 
و نام اهلل زیبایی این قالیچه را به کمال رسانده است. این تابلو فرش به دلیل داشتن 
اسامی مقدس در زمره فرش های مذهبی این دوره قرار گرفته است. حاشیه این 

 فرش با نقش برگ مواج تزئین شده است.
 

قربانگاه حضرت اسماعیل 
 )ع(

 تاریخ بافت: پهلوی اول
 محل بافت: کاشان

تصاویر این قالیچه صحنه ای الهام گرفته از داستان های قرآن است. تصویر قربانی 
کردن حضرت اسماعیل)ع( به دست پدرش حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم با 
محاسن و دستاری بر روی سر ترسیم شده است. شخصیت های اصلی در این 

اهیم و اسماعیل)ع( هستند که دور سر هر دو آنها هاله نورانی تصویر حضرت ابر
وجود دارد که نشان از تقدس آن است. همچنین در باالی تصویر، جبرئیل بره ای 
را در آغوش گرفته و در لحظه قربانی کردن فرارسیده تا حضرت ابرهیم)ع( را از 

اشعاری با خط  ذبح حضرت اسماعیل)ع( باز دارد. در حاشیه این قالیچه کتیبه،
  نستعلیق در ارتباط با موضوع تصویر بافته شده است.

 نام و مشخصات فرش
 

 توضیحات
 

 شکل
 

 شمایل حضرت علی)ع(
 ه.ش1331تاریخ بافت:

 محل بافت: کاشان

 

در این قالیچه، شمایل حضرت علی)ع(را در دورنمایی از شهر نجف نشان می دهد. 
نمای پس زمینه در پرسپکتیو قرار گرفته و حضرت علی)ع( با هاله ای از نور، در مرکز 

عبارتی در بخش پایین این قالیچه فاته شده که حدیث قدسی از قرار گرفته است. 
هر کس داخل قلعه و حصار من شود، از عذاب الهی در امان »امام رضا)ع( است. 

 «است.
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 نهیموزه دف نهیگنج. 2. 9
 

 (1400های دارای موضوعات مذهبی دوره پهلوی، موزه گنجینه دَفینه )نگارنده،رشف :11جدول 
Table 11 - Carpets with religious themes of the Pahlavi period, Dafineh TreasureMuseum 

 

 لیوتحلهیتجز. 10
ها قاجار موجود در موزه یهایشده تعداد قال یبررس یهانمونهدر 

دوره قاجار در موزه فرش  یهایقال نیشتریاست که ب یاز پهلو شتریب
 یزاده فراواندر موزه رسام عرب یدوره پهلو یهایقال نیو همچن رانیا
 یفراوان بیبه ترت هایقال نیمحل بافت ا نیداشت. همچن یشتریب

فارس است که کرمان،  -قفقاز و افشار  ز،یتهران، تبر ان،کرمان، کاش
بافت  نیشتریب یدر دوره قاجار و تهران در دوره پهلو زیکاشان و تبر

دو دوره به  نیا یهافرش را داشته است. موضوعات و نقوش فرش
 یو موضوعات فرع یو نقوش اصل یموضوعات اصل ،یچهار دسته کل
 یهادوره یاصل یمذهب اتضوعشده است. مو میتقس یو نقوش فرع
و  عهیعبرت، امامان ش امبران،یسنت پ ،یاله امبرانیپ ،یقاجار و پهلو

 رینسبت به سا یترهستند که حضور پررنگ یمسلکشیدرو
 یهارا در فرش یموضوعات انسان نقش اصل نیموضوعات دارند. در ا

موضوعات  انگریو ب یتیها جنبه روادو دوره دارد اغلب طرح نیا
 توانیم نیکردن، قضاوت و عبرت است؛ بنابرا یمانند قربان یمشخص

موضوع انسان  تیرا به آنها اطالق کرد. محور یریتصو چهیعنوان قال
ها گرفته از فرم ریتأث یموردتوجه بوده و تا حدود اریدر دوره قاجار بس

حاکم بر جوامع  یستیو فرهنگ و تفکر اومان ییهنر اروپا نیو مضام
 ایو  یمسلکشیشده، درو یبررس یهایقال انی. در ماست یغرب
 یشیهمراه با ابزار دراو شیو دراو یمعنو یهاتیشخص گریدعبارتبه

 شیدانست. چهره دراو یها را جزو موضوعات اصلآن توانیشد که م
 یمذهب یهانییآ شتریجامعه و حضور ب طیواسطه شرادر دوره قاجار به
 یمربوط به معمار ریتصاو نیهمچناست.  شتریب ینسبت به پهلو

کاررفته و تنها تفاوت اندازه به کیبه  یدر دوره قاجار و پهلو یاسالم

 کیعنوان به زین بهکتی. است بنا در کاررفتهبه عناصر و اجزا در ها¬آن
 نیدر دوره قاجار معمول نبوده و در ا یو موضوع مستقل اصل ریتصو

مختلف بافته  نیبا مضام هافرش یدر حواش هابهیکت شتریدوره ب
ها، خطوط با کوچک شدن ابعاد فرش یاست. اما در دوره پهلو شدهیم

صورت نقوش مستقل موردتوجه واقع شده است. موضوعات به ییتابلو
زاده که اکثر مربوط به موزه عرب شیایو ن یچون معاد، خداخواه یعیبد

بوده  یپهلو ورهو خالقانه در د عیهستند، از نقوش بد یدر دوره پهلو

 شتریب یموضوعات فرع انیدر م نیبر عتیطب نیاست. همچن
بهشت وعده داده خداوند است که  کنندهیموردتوجه بوده که تداع

که  یو نمادها و عناصر یانتزاع وهیبه ش یاهیشامل انواع نقوش گ
ها که در فرش نیبر عتیطب ریتصو قتیمعرف بهشت هستند. در حق

که در فرهنگ  ینیو نقش نماد گاهیجا لیبه دل ،شده دهیکش ریبه تصو
عنوان را به یکه دارد و نقش مهم یآن جهان ریو تصو یو اسالم یرانیا

و  نیبر عتیدارد. در طب هایدر اکثر قال یاصل ای یموضوع فرع
مطالعه شده، روند منظره  یهابه کار گرفته شده در فرش یستیناتورال
کامالً مشخص است. در  یو پهلو ردو دوره قاجا یهادر فرش ینگار

 نیبهشت بر کنندهیکه تداع یدوره قاجار به موضوعات یهافرش
 قهیدوم، سل یخصوص پهلوبه یدر دوره پهلو یاند توجه شده ولبوده

شود.  جادیا یقال نیا تیفیدر موضوع و ک یراتییبازار موجب شد تغ
موضوعات  رتنها در دوره قاجار د یاله امبرانینقوش مانند سنت پ

جنبه  شتریکه ب یموضوعات نیچننیا رایبه کار گرفته شده، ز یفرع
حاکم  طیواسطه شراقاجار به یمذهب یهادارند در فرش یتگریروا

موردتوجه طراحان قرار گرفته است.  یاز دوران پهلو شتریب
در  یمختلف مذهب یهادر صحنه زیچهره فرشتگان ن رکردنیتصو

و برخالف چهره  شدهیبه کار گرفته م زیدو دوره ن نیا یهافرش
نداشته است. در  یتیمحدود چیاز همان ابتدا ه تیبو اهل امبرانیپ
چهره  یینقوش به بازنما شتریب یاصل یهاتیشخص اینقوش  انیم

و  یمذهب یهاچهره گریو د نیمعصوم امبران،یکه شامل، پ نیمقدس
استفاده  منظورفرش به نیموضوع ا نیبه اهستند. باتوجه یعرفان

به کار گرفته  نیمفروش کردن زم یعنوان تابلوفرش بوده و قطعاً برابه
آورندگان و  دیپد ریتصاو نیا یبرا یادیحرمت ز رایز شده،ینم
سابقه  نیو معصوم امبرانیپ یرگری. تصوشدندیقائل م دارانیخر

 اتیو رواج ادب یدر دوره صفو عهیدارد و با اعالم مذهب ش یطوالن
 گریو د امبریاز پ یرسازیتصو ،یمذهب نیو عالقه مردم به مضام ینید

 ،یاز نظر گستردگ ینقوش مذهب نیآغاز شد. اما مسلماً اوج ا تیباهل
از دوره قاجار بوده است. در  یمختلف هنر یتنوع و استفاده ژانرها

دارند  یلیاست، کارکرد شما نیچهره مقدس یکه حاو یهاواقع فرش

 نام و مشخصات فرش
 

 توضیحات
 

 شکل
 

 شمایل حضرت علی)ع(
 ه.ش1319تاریخ بافت:

 محل بافت:راور کرمان

 

در این تابلو فرش، شمایل حضرت علی)ع( در کسوت نظامی و با شمشیر بافته شده 
قسمت های مختلفی در این اثر، اشعار و احادیثی در وصف حضرت علی نوشته و در 

شده است. تمامی بخش های این اثر از جمله ترکیب بندی، ساختار متن، حواشی و 
ال فتی اال علی السیف » نوشته ها دارای هماهنگی است. در زیرپای حضرت، جمله

سر شمایل حضرت علی)ع(  بافته شده است. در مرکز شمسته باالی« اال ذوالفقار
دیده می شود و در باالی آن حدیثی از پیامبر اکرم درباره « علی ولی اهلل»عبارت 

محبت و دوستی به امام علی)ع( آمده و همچنین در این قالیچه اشعاری از ویژگی 
 ها و خصایص آن حضرت بافته شده است.
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بخش  نیبنابرا اند؛شدهیاستفاده م یادمانیو  میتعل چون یاهداف یو برا
 یهاچهیرا قال یدوره قاجار و پهلو یهاچهیاز قال یبزرگ و مهم

نقوش  ریمقدس و سا یهابهیکت نیبنیداده و درا لیتشک یلیشما
نقوش برخوردار هستند. در  گونهنینسبت به ا یاز درصد کمتر یمذهب

در  یکم اریاسالم با اختالف بس امبریپ ریتصاو ،یدوره قاجار و پهلو
 یسیحضرت ع لیشما ریاز دوره قاجار است. تصاو شتریب یدوره پهلو

مربوط  گرید یبه عبارت ایو  مانیحضرت سل ،یحضرت موس م،یو مر
هستند که فقط در  یو سنت آنها از نقوش یاله امبرانیبه موضوعات پ

از آنان  یانمونه یپهلو هاند و در دورشده دهیکش ریدوره قاجار به تصو
 نی)ع(، امام حسن )ع(، امام حس یحضرت عل لیوجود ندارد. اما شما

 نیدهنده اشواهد نشان نیاند. اشده ریتصو ی)ع(، تنها در دوره پهلو
مردم مسلمان  انیدر م ینگار لیشما یهستند که در دوره قاجار نوع

دوران  هشدن ب کیکه باگذشت زمان و نزد دهیگرد جیرا عهیو ش
ذائقه مردم در  رییاز تغ یکه ناش میدر آن هست یمعاصر، شاهد تحوالت

)ع(، حضرت  میحضرت ابراه لیاست. شما هالیشما نیا رکردنیتصو
 یاست و دارا زانیم کیدر هر دو دوره به  لی)ع( و جبرئ لیاسماع

شاه تنها  ینورعل ریمربوط به دوره خود هستند. تصاو اتیخصوص
استفاده نشده  یدوره پهلو یهامربوط به دوره قاجار هستند و در فرش

 دهیدوره قاجار د یهافقط در فرش یشیابزار درو ،یاست. مشتاق عل
نشده  دهید یدوره قاجار یهادر فرش زین یشده است. نقوش محراب

است.  یابهیمحراب، کت یها داراکاررفته در فرشبه یو نوع محراب

اسماً اهلل، ذکر سجده،  ،یقرآن عباراتمعموالً شامل  هابهیکت نییآ
 هیدوره صفو یمحراب یهایهستند و از قال نیصلوات و شهادت ه،یادع

نقش محراب  یاسالم یاقتباس شده است. در نقوش مربوط به معمار
عکس مانند و مانند  شتریوجود نداشته و ب یدوره پهلو یهادر بافته

 انینو در م دهیکه پد افتهیانعکاس  یپهلو یهارشدر تابلوف ییتابلو
بوده و  یگنبد و مناره مربوط به دوره پهلو رینقوش فرش است. تصاو

 انیدر م نیشده است. همچن دهیزاده دموزه عرب یهادر فرش شتریب
ها نقش نیتریاز اساس یکیعنوان درخت به ،یاشخاص فرع اینقوش 

آثار  رنشان از بهشت موعود بوده و د یاست. درخت در دوران اسالم
 یفضا کنندهیتداع زیشده است. نقش طاووس ن میمختلف ترس

 امبریپ اتیبوده و ارتباط با موضوع بهشت دارد و در روا یدر قال یبهشت
. نقش انواع حوض انددهی)عج( طاووس جنت نام ی)ص(، حضرت مهد

به  توانیم مشاهده است کهقابل زین یقاجار یهاو برکه در فرش
است که به  یو مرغاب یکه معموالً با ماه اشدحوض کوثر ب یمعنا

از انسان  ینماد زین ی. نقش مرغابکندیکمک م یبهشت یفضا جادیا
شده  ریشاخه و برگ درختان تصو یبر رو ایکامل است که در برکه 

به کار  یدر هر دو دوره قاجار و پهلو ییو ختا یمیاسل یهااست. طرح
 یمحل بافت دارا بهاتوجهنقوش ب نیاز ا کیاند. هر گرفته شده

شده مربوط  ریعناصر تصو شتریهستند. ب یفردمنحصربه یهایژگیو
شده مربوط  ریعناصر تصو گریدر دوره قاجار و د نیبه عناصر بهشت بر

 هستند. یدوره پهلو یستیو ناتورال یبه عناصر واقع

 
 (1400نگارنده،) ی دوره قاجار و پهلویهافرشدر  کاررفتهبهوضوعات اصلی و فرعی م :12جدول 

Table 12 : Main and sub-topics used in Qajar and Pahlavi period carpets 

 موضوعات اصلی
Major Subjects 

 موضوعات فرعی
Sub-topics 

 پیامبران الهی
Divine prophets 

 طبیعت برین
Nature 

 سنت پیامبران
The tradition of the prophets 

 فرشتگان
Angels 

 عبرت
Learn 

 بیتپیامبران الهی و اهل
Divine prophets and Ahl  al-Bayt 

 دراویش و ابزار دراویشی
Dervishes and Dervish tools 

 سنت پیامبران الهی
The tradition of the divine prophets 

 معماری اسالمی
Islamic Architecture 

 ابزار نظامی
Military tools 

 کتیبه
Inscription 

 تفکر در وجود خدا
Thinking about God 

 معاد
Resurrection 

 امامان شیعه
Shia Imams 
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 (1400نگارنده،) پهلویی دوره قاجار و هافرشدر  کاررفتهبههای اصلی و فرعی قوش و یا شخصیتن :13جدول 
Table 13: Patterns or main and sub-characters used in Qajar and Pahlavi periodcarpets 

 

  گیرینتیجه
 

 کی میو اقل خیفرهنگ، مذهب، تار آورامیدستباف پ یهانقوش فرش
 عتیدهنده نوع نگاه هنرمندان به مذهب، فرهنگ و طبمنطقه و نشان

و  یفلسف ینیبمملو از جهان ،یرانیاست. نقوش در فرش ا رامونیپ
و عرفان را القا  تیمعنو نهایوده که هرکدام از اصاحبان اثر ب یمعنو

و  یانتزاع ،یعیعناصر طب یریکارگ. هنرمند بافنده عالوه بر بهکندیم
 عیبشر را مانند، وقا یها، عوامل مؤثر بر زندگدر نقش فرش یعیطب ای

خود آن را به  یهاونگار بامهارتبه زبان نقش ،یخیو تار یمذهب
 ،یها دوره قاجار و پهلودر فرش یمذهب ریاست. تصو دهیکش ریتصو

 ریتصاو نیکاربردن اهستند، به یریتصو یهافرش یموضوع اصل
 یراتییتحوالت باعث تغ نیعرصه بوده و در واقع ا نیتحول بزرگ در ا

 امیپ انیب یدر راستا نیو هماهنگ شدن هنر و د یهنرپرداز وهیدر ش
و  نیکه قسمت عمدة آن چهره مقدس ریتصاو ییشد. بازنما ینید

 لیآن، به دل تیمعصومان بوده و اهم یاسالم و زندگ خیحوادث تار
بود که  نیمقدس یهاتیشخص قتیانسان در حق ریپرداختن به تصو

نقوش بکار رفته  شتریآنها دوچندان بوده است. ب رکردنیتصو تیممنوع
ته و در واقع متن پرداخ ای تیروا کی یرسازیها به تصوفرش نیدر ا

 ایداستان  کیکالم بوده در اکثر مواقع  یریها شرح تصوفرش نیا
کار رفته است. به هیبوده که در حاش هیآ ایو  ثیشعر، حد ،یواقعه مذهب

هر دو دوره در  یهاچهیمربوط به قال ریو خوانش تصاو یبا بررس
 انیب یها، برافرش نیشد که ا افتیفرش تهران، در یهاموزه

بوده که در  یدر جوامع قاجار و پهلو یعرفان ،ینید ،یاعتقادات مذهب
 شیو نحوه گرا یو فرهنگ یاجتماع تیوضع بهدوره قاجار با توجه 

قبل و  یهاعالوه بر رواج نقوش دوره شه،یحکومت و صاحبان اند
در  شتریکرد و ب دایرشد پ یریتصو یهافرش گونهنیا ه،یدوره صفو

 های اصلینقوش یا شخصیت
The main motifs or characters 

 های فرعینقوش یا شخصیت
Motifs or sub-characters 

 حضرت محمد
The Prophet Muhammad 

 درخت
Tree 

 موسی حضرت
Moses 

 اسلیمی و ختایی
Islamic and Khatai 

 حضرت سلیمان
Hazrat Suleiman 

 حوض و برکه
Pond and pond 

 حضرت عیسی و مریم
Jesus and Mary 

 ماهی
Fish 

 حضرت علی
Imam Ali 

 مرغابی
Duck 

 حضرت ابراهیم
Hazrat Ibrahim 

 طاووس
Peacock 

 حضرت اسماعیل
Hazrat Ismail 

 حسین امام حسن و
Imam Hasan and Hossein 

 جبرئیل
Gabriel 

 نورعلی شاه
Noor Ali Shah 

 مشتاق علی و ابزار درویشی
Mushtaq Ali and Dervish tools 

 عبارات دعایی
Prayer phrases 

 تناسما مقدس و اسامی پنج
Holy names  

 محراب
Altar 
 گنبد

dome 
 مناره

minaret 
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روند در  نیهم زین ی. در دوره پهلوشدیبافته مکرمان و کاشان 
دوره  نیکرد. در ا دایپو تهران ادامه  زیکرمان، کاشان، تبر یشهرها

به  زیدر موضوعات و نقوش به وجود آمد و هنر فرش ن یراتییتغ
ها فرش نیا یگر یکرده که در نقاش دایپ شیگرا یغرب یستیناتورال

ها معمول بوده طرح یینمادگراهر دو دوره  یهامشهود است. در فرش
 تبهش رامونیپ ریتصاو شتریدوره قاجار ب یهاامر در فرش نیکه ا

در  یاعتقادات اسالم ریتأث یهااز جلوه گرید یکیو در واقع  نیبر
 ،یقاجار، انعکاس اوصاف بهشت بوده و اما در دوره پهلو یهافرش

 عتیو طب رفتهیها به کار مفرش هیدر حاش یدیو تجر ینقوش انتزاع
 عتینماان شده و طب یستیو ناتورال یصورت واقعبه ،یدر دوره پهلو
برخوردار بوده است. فرهنگ حاکم  یمهم گاهیاز جا نسانبعد از نقش ا

داشته و  یمذهب یهافرش یبر رو یادیز ریتأث ز،یدر هر دو دوره ن
دو دوره بوده و در واقع  نیا یاجتماع یهایژگیمحصول خاص و

 جیرا یهستند. موضوعات مذهب یحاکم بر دوران قاجار و پهلو طیشرا
 عیو وقا تیروا رکردنیرامون تصویپ شتریدوره قاجار، ب یهادر فرش

 تیحیمس ژهیوبه انیاد ریسا نیدر اسالم و همچن یو عرفان یمذهب
 اتیقرآن، ادب اتیاسالم، روا میها و تعالاسالم، آموزه نیدر حوزه د

 کهیعامه مردم و فرهنگ جامعه بوده ، درحال دیو بازتاب عقا یعرفان
 عیوقا رکردنیوبه تص شتریب ،یدوره پهلو یمذهب یهادر فرش

حضرت  لیشما ژهیوبه عهیاسالم و امامان ش امبریپ یزندگ رامونیپ

آن  یهایها و جوانمردشجاعت رامونیپ جیرا ثی)ع( و احاد یعل
در خلق موضوعات  ییهایآورحضرت توجه شده و شاهد ظهور نو

از موضوعات  یریگ. بهرهمیزاده هستموزه عرب یهادر فرش یمذهب
برابر، و از  یدوره قاجار و پهلو یهادر فرش تیاز لحاظ کم یمذهب
 ریشدن تصاوبوده و ساخته یجامعه مذهب کیجامعه قاجار  کهییآنجا
 یهاو سفارش بافت آنها در حوزه یمذهب میها، تکردر فرش یمذهب

در هر دوره مربوط  جیمردم و اعتقادات را ینیمربوط به مسائل د
مقاصد  یبرا ریتصاو نیدر دوره قاجار با استفاده از ا نینهاد د شود،یم

 یبر تلق یبه نحو مؤثر ریتصاو نیمذهب استفاه کرده، و ا یغاتیتبل
 طیشرا راتییبا تغ یلوگذاشت. اما از دوره په ریمردمان تأث ینید

ذائقه  ،یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیس طیشرا رییبه سبب تغ یاجتماع
گرفته و مراسم د شکلیو تحوالت جد طینسبت به شرا جیتدرمردم به

شکل  رییشده بود، تغ لیعادت تبد کیکه به  یو مناسک مذهب
را در  یتردوره قاجار نقش مهم یمذهب یهافرش نیو بنابرا دهدیم

 یم دایپ ینسبت به دوره پهلو یو موضوعات مذهب میانتقال مفاه
 یبررس یهادوره قاجار موجود در موزه یهایتعداد قال نیکنند. همچن

 یدوره پهلو یهافرش شتریب نکهیا لیبوده، به دل یاز پهلو شتریب هشد
دوره  یهایقال نیشتریشده و ب یجمع آور یخصوص یهادر مجموعه

در موزه رسام  یدوره پهلو یهایو قال رانیقاجار در موزه فرش ا
  .زاده وجود داشتعرب
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