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  چكيده

هنرمندانِ مسـلمان دوره قاجـار مهيـا نمـوده اسـت تـا       اي را براي  مكاني ملكوتي، زمينه عنوان بهگاه مسلمين  سجده
بـر   هـا  يدوز سـوزن ي، ايجـاد نماينـد.   دوز سوزناي زيبا از ارتباط معنوي نمازگزار با پروردگارِ خويش را، در قالب  جلوه

ات باورهـا و اعتقـاد   ريتـأث تنوع و زيبايي هستند كه با هـدف و   ازنظرهاي دوره قاجار جزء تزيينات هنري  روي سجاده
اند. هدف از پژوهش، شناخت و نگاهي توصيفي تحليلي بـه نـوع رودوزي و    آگاهانه صورت پذيرفته صورت بهمذهبي 

ايِ موزه ويكتوريا و آلبـرت لنـدن    هاي پارچه  بر روي هشت نمونه از سجاده جادشدهياروكاري و مطالعه مفاهيم نقوش 
نـوع و روش رودوزي و   - 1از:  انـد  عبـارت پـژوهش   سـؤاالت . سـت ه.ق در دوره قاجـار ا  1319- 1267هـاي   در سال

ي رودوزي و روكـاري شـده بـر روي    هـا  ينگـار  خـط هـا و   مايـه  مفاهيم نقش - 2ها چگونه است؟  روكاري در سجاده
ي و ايجاد نقوش بر اساس مضامين هنـر و انديشـه خالقانـه    دوز سوزنكه  استها چيست؟ نتايج نمايانگر اين  سجاده

دوزي و  دوزي، خامـه  شـامل ابريشـم   هـا  يرودوزتوان اذعان داشت،  دوز بوده است. مي و سوزنهنرمند مسلمان سنتي 
. نـوع رودوزي و  اسـت دوزي)  دوزي، شـبكه  (ژور تـاروپود ها، شامل كشـش و بـرش    دوزي(اليه دوزي) و روكاري پنبه

ي شكسـته  هـا  طـرح  صورت هبيي كه ها يروكارها در رودوزي و  مايه ها شده است. نقش مايه روكاري باعث تنوع نقش
 صـورت  بـه يي كـه  هـا  يرودوزها در  مايه است و نقش گرفته شكلبافت عمود بر هم پارچه  اساس برايجاد شده است، 

ي بـه دليـل   دوز سوزنها و رنگ نخ  است. رنگ سجاده نشده استفادهپارچه از بافت عمود بر هم ، اند گرفته شكلآزادانه 
هـا،   هـاي اصـلي در سـاختار ايـن سـجاده      . از شاخصـه استها و تمركز نمازگزار در موقع عبادت سفيد  مايه نقش ريتأث

هـا   هـا در ايـن سـجاده    مايه است. نقش ها يروكارو  ها يرودوزي متنوع از محراب و جاي مهر با توجه به نوع ها طرح
هستند. حس درونـي   ها ينگار خطو ي شكسته و گردان و شامل درخت، پرنده، گل، اشكال هندسي ها طرح صورت به

هـا،    ي بر روي سـجاده اسالم هنرهاي تزييني  استفاده از جنبه با و است مذهب ودوز، آميخته با فرهنگ  هنرمند سوزن
همچون صور تمثيلي از اشكال هندسي، نباتي، و مرغان كه برگرفته از مفاهيم نمادين است، بر حالت ماوراي طبيعـي  

  هنر خويش را به كمال رسانده است.در نقوش افزوده و 
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  مقدمه
  

از دوره  مانـده  يباق ي ها بر روي پارچه ها يروكارو  ها يرودوزدر بررسي 
تـوان   دوره قاجـار را مـي  . برد روبـرو هسـتيم  راسالمي با گونـاگوني كـا  

ــاريو  ي اوج رودوزي دوره ــاي روك ــي ه ــه ايران ــر روي پارچ ــد.  ب نامي
 ه.ق در 1319- 1267 يهـا  سـال در  اي هاي پارچه سجاده يدوز سوزن

 درپايـان   بودن مختصات ويژه و تنـوع بـي   دارا ي واسطه  به، دوره قاجار
ـ از  شـان  يهنرو ارزش رودوزي و روكاري  نوع و رابطـه بـين    سـو  كي

ــه نقــش ــاهيم  ماي ــا و مف ــا آنه ــر اســالمي  ه از ســوي ديگــر، در هن
به از داليل انتخاب هشت مورد سجاده،  قرار گرفته است. موردپژوهش

داليـل ايجـاد   ، هـا  يروكـار و  هـا  يرودوزنوع روش هدفمند و آگاهانه 
دوزي،  رودوزي شـامل ابريشـم  . اسـت هـا   و ساختار سجادهها  مايه نقش
ها شامل كشش و بـرش   روكاريدوزي(اليه دوزي) و  دوزي و پنبه خامه

كه مـوزه ويكتوريـا و آلبـرت     باشند ميدوزي)  دوزي، شبكه (ژور تاروپود
 داده جـاي خـود  هشت نمونه سـجاده  را در  دوزي سوزنلندن اين تنوع 

و هـم در نـخ   سـجاده   مورداسـتفاده رنگ سـفيد هـم در پارچـه    است. 
عـالوه بـر جنبـه تزيينـي و      است. شده استفاده ها رودوزيو  ها روكاري
رنـگ سـفيد در ايـن    كـه   يهماهنگي، وحدت و فضاي روحـان زيبايي، 
در موقـع  باعـث تمركـز نمـازگزار    كرده است،   ايجادهاي سجاده  نمونه

در طراحـي و  سـنتي   دوز سـوزن و اين نشان از هنرنمـايي   استعبادت 

مفـاهيم  هاي  است كه نشانه ها هيما نقشاست. زيرا  ها هيما نقشانتخاب 
  نمادين را با خود دارد.
هـا، سـاختار    مايـه  نقـش ، ها روكاريرودوزي و نوع  ،عالوه بر اين

نظيـري را پديـد    بـي  هـاي  تركيبمحراب و جاي مهر در كنار يكديگر 
حـائز   و سـنتي  در هنـر اسـالمي   شـناختي  زيبايياند كه به لحاظ  آورده

و در پس ايـن ظـواهر، معنـايي را در عـالم بـاطن ايجـاد        اهميت است
و رابطـه بـين    دوزي سوزن فنونبررسي هدف از اين پژوهش  نمايد. مي

ايـن   .اسـت هـا   سجاده ساختارمايه و  مايه، مفاهيم نقش تكنيك و نقش
نـوع  توصيفي تحليلي كار شده است و ابتدا به تحليل  صورت بهتحقيق 
شـود و بعـد مفـاهيم     ها پرداخته مـي  سجاده در ها روكاريو  ها رودوزي
دهـد، تفكـرات و باورهـا و     شـود و نشـان مـي    بررسي مـي ها  مايه نقش

بـا  . هسـتند اعتقادات نقش مهمي را در ايجاد نقوش روي سـجاده دارا  
و  هـا  شـباهت هـا،   مايـه  و نقش فنونتنوع  مطالعه بر روي هشت نمونه،

 و هنـر  از بعـد  ايـن بـه دسـت آمـد.    اين دوره ها در  سجاده هاي تفاوت
ــول ــن تح ــوزن ف ــر ،دوزي س ــث كمت ــه موردبح ــت قرارگرفت  و اس

هـاي   و جنبـه فرهنگ غني كشـور ايـران    اين هنر، بودن فرد منحصربه
  كند. را بازگو ميتزييني هنر اسالمي 

  
  
  
  پيشينه. 1

بــر روي  هـا  روكـاري و  هـا  رودوزياز ايـن نــوع  در خصـوص  مطالعـه  
 طـور  بـه دهـد كـه    نشـان مـي   در اين پژوهش ،دوره قاجار هاي سجاده

مستقيم تحقيقي پيرامون اين موضوع صورت نگرفته است و در برخـي  
كلـي و يـا    صـورت   بـه  دوزي سـوزن از كتب و مقاالت اشارات به انواع 

در يـك منطقـه شـده     كاررفته بههاي  مايه و نقش دوزي سوزناشاره به 
هاي سـنتي ايـران از    دوزي نگرشي بر روند سوزن« صبا در كتاباست. 

در  طـوركلي  به(Saba, 2000)  »هشت هزار سال قبل از ميالد تا امروز
روش و  دوزي سـوزن تاريخچه ، ها آن، معني لغوي ها رودوزيانواع  مورد

سـيري در  « كتـاب گـالك در  . پرداختـه اسـت   همراه تصـاوير  اجرا به
هايي كه  دوزي سوزن اشاره بهنيز  )(Gluck, 1977 »ايران دستي صنايع

 صـورت گرفتـه  بر روي البسه و لـوازم جـانبي   مناطق مختلف ايران  در
 & Wearden) ايرانـي، كتـاب منسـوجات   بيكـر در   ال.. پرداخته است

Baker, 2010) دوره قاجاري در نيمه دوم قرن هاي  در مورد تمام پارچه
كـه در   نوشـته اسـت  موجود در مـوزه ويكتوريـا و آلبـرت لنـدن      م.19

 درهمكـاران   . قاسمي وكند اشاره مي نيز ها قسمتي به بعضي از سجاده
 تأكيـد با  زنان بلوچ دوزي سوزننقوش طبيعي در صوري ساختار « مقاله

نمايانـدن  بـه   (Ghasemi, 2013)» شهرسـتان سـراوان   هـاي  نمونهبر 
بـا   دوزي سـوزن هاي ارتباطي ساختار نقـوش   جنبهبلوچ و  دوزي سوزن
در  كاررفته به هاي مايه نقش« مقبلي در مقاله. اند پرداخته طبيعت عناصر
ــه،  سيســتان و بلوچســتان (مطالعــه مــوردي، ســفال، دســت  هنــر بافت

بـه رابطـه    )Moghbeli & SHiralian, 2016( »)زيورآالت، ها رودوزي

با محيط طبيعي و عقايـد   دوزي سوزنبين نقوش و در اين ميان نقوش 
در در خصـوص طـرح و نقـش    اسـت.   شـده  پرداختهمردمان دو منطقه 

ايران در ( مباني نظري هنرهاي سنتي « در كتاب ، دادورسنتي هنرهاي
الزم را بــراي درك و  هـاي  ســرنخ، )Dadvar, 2016( »دوره اسـالمي) 

بـا اسـتعانت از كتـب و مقـاالت      ،اسـالمي  هنرهاينظري بيان مباني 
ــت.   ــوده اس ــرح نم ــان مط ــشدر خصــوص فرهيختگ ــه نق ــا و  ماي ه

به بيـان مفـاهيم    ها پژوهشبرخي از در ها  بر روي سجاده ها نگاري خط
 اسـالمي اي دوره  سـجاده  هـاي  فـرش بـر روي   ها نگاري خطنقوش و 
ها  سجادهرمز نقوش در «خرمي در مقاله است. اسكندر پور شده پرداخته

بــه  (Eskandarpoor, 2010)»محرابــي دوره اســالمي هــاي فــرشو 
اي  سـجاده  هـاي  فـرش بـر روي   كاررفته بههاي  مفاهيم نمادها و نشانه

نقـش نمـادين   » «كتـاب مـاه هنـر   « ماهنامهدر خزايي  .پرداخته است
به بيان مفاهيم . (Khazaei, 2007)  »طاووس در هنرهاي تزييني ايران

 پـردازد.  مساجد دوره صفوي ميهنر دوره اسالمي در نقش طاووس در 
ــي در   ــب الله ــابجان ــاره  « كت ــش و نگ ــوچ   نق ــه بل ــاي عاميان » ه

(Janebollahi,1995)   بـر   شـده  ارائـه نقوش گياهي، هندسي و حيـواني
 هـاي  نـام بررسـي و   را اعم از سـفال و منسـوجات   مانده باقيروي آثار 

ترجمـه  »فرهنـگ نمادهـا  « ، كتـاب اسـت  كردهنيز ذكر را  ها آناصيل 
 هـايي  مايـه  نقـش  (Chevalier, Gheerbrant, 2000) »سودابه فضائلي

آنچـه   اسـت.  قرارگرفتـه مورد تحليل و بررسي  كه معناي نمادين دارند
كـه   ايـن اسـت   سـازد،  اهميت و ضرورت ايـن تحقيـق را روشـن مـي    
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 هـاي  مايـه  نقـش و  هـا  روكاريو  ها رودوزي نوعپرداختن به  ي درزمينه

 بـا نـوع   سـجاده  سـاختار  اي، تغييـر  هـاي سـجاده   در پارچـه  ايجادشده
سـجاده در   هـاي  نگاري خطو  نقشي كه تزييناترنگ و و  دوزي سوزن

، تحقيقي مشابه و با تشـابه تـاريخي   داشته باشد تواند ميكاربرد سجاده 
بـا توجـه بـه مفـاهيم      صورت نگرفته و سعي شده است به اين مـوارد 

  پرداخته شود.   ،نمادين نقوش
  

  روش تحقيق. 2
آوري  و شـيوه جمـع   كارشـده توصيفي تحليلـي   صورت بهاين پژوهش 

ايـن   هدف كاربردي است. ازنظرو  استاي  اطالعات مطالعات كتابخانه
بـر روي   هـا  روكـاري و  ها رودوزينوع  و تحليل پژوهش براي شناخت

اعتقادات و باورهـا  بر  ها مايه نقشمفاهيم  تأثيرو  هاي دوره قاجار سجاده
شـده بـا    يدوز سـوزن  يهـا  هيما نقشاستفاده از  رسد به نظر مي. است

انجـام فريضـه نمـاز بـه جهـت       منظـور   بهرنگ سفيد بر روي سجاده 
تصـوير  اين تحقيق با انتخـاب  تمركز هر چه بيشتر نمازگزار بوده است. 

دوره ق.  ه.1319- 1267 يهـا  سالدر  شده دوزي سوزنهشت سجاده 
برگرفته از كتاب منسوجات ايراني و موزه ويكتوريا و آلبرت لندن ، قاجار
مختصـر در مـورد نحـوه دوخـت ارائـه       صورت بهكه اطالعاتي را  است
در  هـا  آنبـين   مقايسـه مطالعـه و   هشت سجاده، دليل انتخاب اند. داده

و  هـا  رودوزياز نـوع  ايـن   .اسـت  هـا  روكـاري و  ها رودوزينوع اجراي 
، نـوع محـراب و جـاي مهـر،     بنـدي  رنـگ بر روي  تأثيراتي ها روكاري
و هنرمنـد   داشـته اسـت   نمـازگزار تمركـز   و ها نگاري خطها،  مايه نقش
هـاي تزيينـي در هنـر     ها كـه از جنبـه   مايه با استفاده از نقش دوز سوزن

بـه كمـال رسـاندن     درصدداسالمي و برگرفته از مفاهيم نمادين است، 
  .هنر خويش است

  
    در دوره قاجار دوزي سوزن. 3

براي ايجاد طرح بـر   مختلفي يها روشاز تاريخ پيدايش پارچه تاكنون 
يـا گلـدوزي يكـي از     دوزي سـوزن شـود.   كار گرفته مـي  روي پارچه به

 در ).Gluck, 1977, p.217(  ي آرايـش جامـه اسـت    ديرينه هاي روش
 بـا  اسـالمي  دوره از مانـده  باقي منسوجات روي بر دوزي سوزن بررسي

 منسـوجات  هـاي  نگـار  و نقـش  در كـه  هستيم روبرو كاربرد گوناگوني
 رونـق  ايراني هاي دوزي سوزن اكثر در دوره قاجار  .است بوده تأثيرگذار
بافنـدگي   يها كيتكن چراكه شدند رايج ايران مناطق اغلب در و يافتند

ـ درار دوره قاجار رو به افـول گراييـد و   د ـ  ني دوزان بـه خـاطر    گـل ، نيب
توانسـتند   تـر از بافنـدگان   تـر و ارزان  سـريع  بسيار ،فني يها تيمحدود

 ، سـجاده، و آويز ديوارپوشاك، انواعِ ملحفه، پرده و اقالم زيبايي همانند 
). گلـدوز  Wearden & Baker, 2017, p.102,86(تهيـه كننـد   غيـره  

يـك   كـه  هنگـامي . ي نخ و رسمِ طرح بر روي پارچه بـود  مسئولِ تهيه
ي زمينـه را انتخـاب و وزن    شـد، پارچـه   سفارش داده مـي  دوزي سوزن
كردند.  ها را تعيين مي ها و كيفيت بخيه كردند، و سپس طرح و رنگ مي

كردند و قيمـت دقيـق را تعيـين     پس از اتمامِ كار، آن را دوباره وزن مي
ي مـرداك   به گفتـه  ).Wearden & Baker, 2017, p.102( كردند.  مي

ـ  رابـرت مـرداك اسـميت     دوزي بودنـد. اسميت، ايرانيان در اوجِ هنرِ گل
ــ1835- 1900( ــه باســتان ه) يــك اســكاتلنديِ عالق شناســي و  منــد ب

گويـد:   ي قاجـار مـي   دوره دوزي سـوزن هـاي   جات در مورد پارچه عتيقه
تمـايز دادنِ انـواعِ    چنانچـه وجـود دارد   دوزي سوزنپاياني در  تنوعِ بي«

 ها خاص و اصيل و عمدتاً زيبا هسـتند  ي آن ناممكن است و همه ها آن
)Wills, 1891, p.324 .(   اين هنر برجسته و حائز اهميت در اكثـر نقـاط

هـاي   و بر اساس فرهنـگ، مـذهب و آيـين    مختلف هاي طرحايران با 
 ).Farokh seresht, 1992, p.7(  شده است آن منطقه دوخته ميمذهبي 
و با كـاربرد   رودوزي و روكاريها در اين ميان، با تزيينات متنوع  سجاده
 آخـرين  نوشـته  و خود حس تقدس را به خـود گرفتنـد   فرد  به منحصر

آن تقـدس   زيـرا بـه  كردند  دوزي مي چيزي بود كه بر روي سجاده گل
 بخشيد. مي

  
  هاي موزه ويكتوريا و آلبرت لندن سجاده. 4

ي  منسـوجات قاجـاري در اختيـار مـوزه    مجموعه بـزرگ و متنـوعي از   
و كاملي كه توسط سر رابـرت   نظير بيمجموعه  ويكتوريا و آلبرت است.

. بسياري از منسوجات در ايران ندمرداك اسميت نيز خريداري شده بود
پشم، ابريشم، پنبه در برابر پوسـيدگي، حشـرات، و    پذيري آسيبنظر به 

اين مجموعـه تنهـا بخـش بسـيار     اند و منسوجات  نور زياد، از بين رفته
دهد. منسوجاتي كـه   كوچكي از منسوجات دوره قاجار را به ما نشان مي

ي چاپي،  هاي اين مجموعه قرار داشتند،  شامل سجاده در قالب سجاده
بافـت پارچـه    نقـش در كـه  اي  هاي قواره پارچه صورت بههايي  سجاده

چنـدين سـجاده   هـاي رودوزي و روكـاري شـده و     و سجاده ايجادشده
انتخاب هشت  هدف از . اما در اصلهستند همراه با رودوزي دوزي پنبه

 درو خالقيـت بيشـتر    ها دوزي سوزنهاي عالي از  نمونه به دليل  سجاده
كـه بـا    هـايي  نقـش  و شـده  بافتـه هـاي   مقابـل پارچـه   نقش در  ايجاد

اسـت،   ايجادشـده  هـا  بر روي سـجاده  روكاريو  رودوزي هاي تكنيك
بهتـرين  ء . استفاده از نخ سفيد براي رودوزي و روكاري نيز جـز باشد مي

ايـن   كـل كـه در است،  ها سجادهموجود در اين  دوزي سوزنهاي   نمونه
ـ گرد ي دومِ قرن نـوزدهم بـازمي   مجموعه به نيمه هشـت نمونـه از   د. ن

به چشمِ خود ببينـيم كـه چـه     گردد تا و بررسي مي گردآوريها  سجاده
هاي ايراني و گـواهي   بخشِ سجاده زينت ،يدوز سوزن فنونو   ها نقش

  هاي آينده بوده است. از گذشته و الهامي براي طرح
  
شده  دوزي سوزنهاي  تحليل هشت نمونه از سجاده. 5

  دوره قاجار
كـه از نـخ    هـا  آنمورد از پنج ، ابتدا شده انتخابهشت نمونه سجاده در 

سفيد بـر روي پارچـه سـفيد رودوزي و روكـاري شـده بـود، توضـيح        
 دوزي پنبـه هاي  مورد انتهايي به توضيح در مورد سجاده سهو  شده داده

و  نگـاري  خـط به دليـل كـاربرد    2و1سجاده است.  شده دادهاختصاص 
در ابتـدا   دوزي ابريشـم و  دوزي خامـه  فنو  ها حاشيههاي قرآني در  آيه

و  روكـاري  فـنِ  كـه از  5و  4، 3 هـاي  سـجاده است.  شده ادهدتوضيح 
 شده پرداخته ها آناست، در ادامه به  شده استفاده تاروپود هاي نخكشش 

دوزي براي ايجاد نقـش بـر    پنبه فنكه از  8و  7، 6است و سه سجاده 
  .اند شده  بررسي، در انتها شده استفادهروي آن 
متنـوع   هـاي  تكنيـك هـا، بـه دليـل     بررسي و توصيف سجاده در

هـا و   ، سـاختار سـجاده   هـا  نگـاري  خطرودوزي و روكاري، تنوع نقش و 
كلـي بـا عنـاوينِ مشخصـات فنـي      قسمت  دو در، ها مايه نقشمفاهيم 
شوند. در قسمت مشخصات  بررسي مي ها مايه نقشها و مفاهيم  سجاده

قالب سه تيتر، با عناوين تكنيـك، سـاختار و   در جزئيات  ،ها فني سجاده
در قسـمت   د.نشـو  مـي  و توصـيف  هر سـجاده بررسـي   هاي مايه نقش
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معنوي بـه همـراه دارنـد،     هاي ارزشكه نماد و  هايي مايه نقشمفاهيم، 
رودوزي و در جدول و در توضيحات، . در قسمت انتهايي، اند شده تحليل

و  هـا  تفـاوت شـوند و   با هم مقايسه مي ها مايه نقشها و  روكاري سجاده
  گردند.   بررسي مي ها شباهت
  

  ها سجادهمشخصات فني . 1- 5
  1ي تصوير سجاده
، بـا نـخ   دوزي ابريشـم  از نوعدوزي و  : از نوع دوررودوزي نوع تكنيك:
 ,Wearden & Baker, 2010( بر روي زمينه ابريشمي اسـت  ابريشمي

p.120(.  دوزي اين نـوع ابريشـم  در ) خـام  از نـخ ابريشـم    )دوزي خامـه
. ايـن  1شود استفاده مي غوبيا كتان مر بر روي زمينه ابريشمي(نتابيده) 

بلوچ نيست. با اين تفـاوت كـه    دوزي سوزنبه  شباهت بي رودوزي، نوع
سـفيد اسـت اسـتفاده بـه عمـل       معموالًفقط از نخ ابريشم يكرنگ كه 

خـاص   تأللـؤ نخ ابريشم رنگ نشده بـا   .(Saba, 2000, p.167)  آيد مي
 هاي هندسـي  ها و نقش خود بر روي زمينه سفيد و مات پارچه در طرح

) ضمن ايجاد زيبايي خـاص خـود،   پر هشتستاره : مربع، لوزي، عمدتاً(
هـا و عبـارات    يـه آ .استقاومت فيزيكي پارچه مؤثر نسبت به افزايش م

دوخت پايبند به  لحاظ ازهاي اين سجاده آمده  مذهبي كه در خط نگاره
با وفاداري به ايـن تكنيـك    دوز سوزنبوده است. هنرمند  دوزي ابريشم

كـج در بـاالي    صـورت  بـه براي اجراي خطوط منحني و خطوطي كه 
ــا   ــرار دارد، ب ــاغي ق ــراب جن ــمارش مح ــاروپودش ــه و  ت ــرار پارچ تك

بسيار باريك و كوچك در كنار هم توانسته فرم حروف و  هاي مستطيل
  كند.     دوزي سوزنكلمات را 

قـوسِ جنـاغي    صـورت   بـه طاق محراب: محراب  ساختار سجاده:
و سـاختار سـجاده در    كند مينمازگزار را مشخص  دهي جهتاست كه 

  .استقالب محرابي 
در زير قوس محراب، قابي مستطيلي جهت قـرار دادن  گاه:  سجده

كه دو ضلع آن حالـت   است شده دادهپيشاني نمازگزار قرار  بعتبالمهر و 
  .استجاي تسبيح  احتماالً، دايره نيم. در زير آن يك فرم دارد جناغي
نـام   و ديـن  اولياء به جويي توسل  در حاشيه: نگاري خط: ها مايه نقش

 از ، داخـل محـراب عبـاراتي   آل عبـا  تـن  پـنج بردن اسـامي امامـان و   
 اسـت و جايگاه تسبيح، ذكر صلوات  سجده ذكر، در جايگاه، الكرسي آيه

  . شود دوزي سوزنكه همگي سعي شده است با خط ثلث 
شده كـه از   دوزي سوزنهايي  متن سجاده با مربع :هندسي نقوش

هـاي كوچـك    قرار گرفتند و داخل آن، سـتاره  هم رويبر  رأسقسمت 
  هشت پرِ هندسي وجود دارد.  

هاي متن سـجاده،   وسط تمام مربع (درخت زندگي): نقوش گياهي
مانـد بـا چنـدين     نقش گياهي است كه اين نقش استليزه درختي را مي

خـود در   قامـت  راسـت دست كه به هر دست يك مثلث دارد و با حالت 
اسـت. ايـن گيـاه     شـده  تركيـب قسمت انتها با نقوش هندسـي مثلـث   

 روي هـا و  در بافتـه  وفـور  بـه همان درخت زندگي است كه شباهت به 
شود و در اصطالح سيسـتان درنجـك    هاي سيستان مشاهده مي سفال

  .(Moqbeli & Shir Aliyan, 2016, p.94) )1جدول( نام دارد
  

    2سجاده تصوير
و  )دوزي ابريشـم (هاي مستقيم  داراي بخيه :رودوزي نوع تكنيك:

تـر و   آزادانـه  در طراحي عناصـر، رودوزي است.  اي ابريشمي زمينه

   است.  طبيعي
قوس منحنـي   صورت بهطاق محراب: محراب  سجاده: ساختار

و  كنـد  مينمازگزار را مشخص  دهي جهتاست كه و شكل كتيبه 
  .استگلداني  صورت بهساختار سجاده 

جهـت   يضـلع  هشتدر زير قوس محراب، شكل گاه:  سجده
كـه در   است شده دادهپيشاني نمازگزار قرار  بعتبالقرار دادن مهر و 
  .استجاي تسبيح  احتماالً، دايره نيمزير آن يك فرم 

در دو سمت باالي محـراب همـراه بـا    : نگاري خط ها: مايه نقش
شـده اسـت.    دوزي سوزن مؤمنتزيينات گل عبارت الصاله معراج 

، شعر نيايشي تواشي در مـدح رسـول و امامـان و    بزرگ در حاشيه
 بـه  جـويي  توسـل  و كـريم،  قـرآنِ  از هاي كوچك آياتي در حاشيه

آل  تـن  پـنج نام  ،گاه سجده درشده است.  دوزي سوزن دين اولياي
شـده   دوزي سـوزن عبارت سالم بر ابـراهيم   جاي تسبيح عبا و در
 است.  

جهـت قـرار دادن    ضـلعي  هشـت يك شكل نقوش هندسي: 
شـده   دوزي سـوزن در زير قوس محـراب   نمازگزارمهر يا پيشاني 

 دوزي سـوزن  دايـره  نـيم است و در زير آن نيز يك شكل هندسي 
  ).2تصوير( استجاي تسبيح  احتماالًشده كه 

 بـا  همـراه شـجره طيبـه   ، پردازي نقش گونه ديگر نقوش گياهي:
هـاي   گـل  .انـد  روييـده  آن از گياهان و ها گل كه است سبويي يا گلدان
 محمـدي  هـاي  غنچه مركز، در زنبق ي دسته از اند عبارت آن در موجود

 ,Wearden & Baker( نرگس و الله گلِ تعدادي همچنين و پايينِ در

2010, p.103.(  
  

  
  

ه.ق. 1275: سجاده و بزرگنمايي از آن و طرح خطي. 1تصوير
cm5/129×84 موزه ويكتوريا و آلبرت لندن .)wearden & baker, 

2010, p.120(  
Fig. 1: Photo and drawing of prayer mat 1 and its details. 

1859 m.V&AMuseum. 84×129/5 cm) 
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  بزرگنمايي از آن و طرح خطي. : سجاده و2تصوير
   )cm129×92 )wearden & baker, 2010, p.120ه.ق 1247-1278

Fig. 2: Photo and drawing of prayer mat 2 and its details. 
1830-60m. 92×125cm 

  
  3 تصوير سجاده
اي بـا بافـت سـاده و     : سجاده داراي اليـاف پنبـه  نوع روكاري تكنيك:

. بافت بـا  استهاي مستقيم  شده با الياف ابريشمي با كوك دوزي سوزن
 انواع روكـاري از  )cutwork( دوزي برش، و )drawn thread( نخِ كشيده

ي  نيز براي تغييرِ ساختارِ پارچـه  دوزي برششيوه در اين سجاده است. 
پارچـه   تـاروپود هـايي از   رود. ابتـدا بخـش   به كار مي روكاريزمينه در 

 صـورت  بههايي  شود و سپس فضاي خالي با نخ بيرون آورده و بريده مي
هـاي   شبكه به دست آيد. در (شبكه)شود تا توريِ ظريفي مشبك پر مي

 يـا  نخـي  پارچه داخل از معين فواصل با پارچه تاروپود هاي نخ ،دوطرفه
 هـاي  روكـاري  براي كار پايه دوزي شبكه درواقع. شوند مي خارج كتاني
 هـاي  حاشـيه  كنار در باريك هاي حاشيه روي بر روش اين. است بعدي
در روشِ نـخ   .(Sadr, 2014, p.1120, 234) پـذيرد  انجام مـي  تر بزرگ

هـاي تـار يـا پـود را كـامالً بيـرون        كشيده يا درآوردنِ نخ برخي از نـخ 
هـاي   گذارنـد. سـپس نـخ    كشند و بقيه را در جاي خـود بـاقي مـي    مي
 صـورت  به سوزن بافيكنند و با استفاده از روشِ  مانده را محكم مي باقي
يـك  هـاي بار  آورنـد. روشِ درآوردنِ نـخ در حاشـيه    هـايي درمـي   نقش

  2د.رو شده به كار مي روكاري هاي  سجاده

صـورت يـك نـوار     طاق محراب: طاق محـراب بـه   ساختار سجاده:
 ضخيم و پلكاني است.

 كـه ( نمكـداني شـكل   سـرترنجِ  يـك  محراب رأسِ گاه: از سجده
 طـرحِ  كـه  اسـت  آويختـه ) باشـد  سـجاده  در مهر جاي نشانه قنديل و

است شده تكرار آن در تزئيني دوخت.    
نقوش هندسي: مربع موجـود در چهارگوشـه سـجاده و     ها: مايه نقش

نقـوش گيـاهي:   هاي كوچك جزء نقوش هندسي هستند.  رديف مثلث
مايـه   صورت پلكاني در محراب، نقـش  طرح ايجادشده در دوخت ژور به

  .3كند درخت زندگي را يادآوري مي

  
  

  از آن. سجاده و بزرگنمايي :3تصوير
  m1850 -1865ق. ه.1283- 1267 

Fig. 3: Photo and drawing of prayer mat 3 and its details. 
1850-1865m. 

  
  4تصوير   سجاده
هـاي   نـوع روكـاري و رودوزي: اليـاف ابريشـمي بـا كـوك       تكنيك:
دوزي كششـي (ژور دوزي)   دوزي) و سوزن (خامه  دوزي ابريشم مستقيم،

  است.  
  

  
  

  ق.ه.1288- 1216 سجاده و ديتيل آن. :4تصوير
m1870 -1800 

Fig. 4: Photo and drawing of prayer mat 4 and its details. 
1870-1800m. 
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  ه.ق. 1318-1216: سجاده ابريشمي 5تصوير
m1800 -1899 

Fig. 5: Photo and drawing of prayer mat 5 1800-1899m. 

  
  5سجاده تصوير

نوع رودوزي و روكاري: پارچه از جنسِ ابريشـم و رودوزي بـا    تكنيك:
دوزي) و روكـاري  بـا نـخِ     هاي مستقيم با نـخِ ابريشـمي (خامـه    كوك

   كشيده است.
طـاق محـراب: شـكل هندسـي پلكـاني و حالـت        ساختار سجاده:

  جناغي دارد و سجاده از نوع درختي است.
شـده   دوزي گـاه سـوزن   گاه: طرح يك طاووس در سـجده  سجده

  است.
 چهـارگوش  يـك  حاشـيه،  رأس هـر  نقش هندسي: در ها: مايه نقش
دارد. نقوش ديگر هندسـي شـامل    قرار بزرگ ضربدرِ نقشِ يك حاويِ

، ستاره و شكل هندسي درخت سرو كه درون آن بـا   ، مثلث لوزي، كتيبه
  هايي توخالي پر شده است.   ها و كتيبه لوزي

 درختـي  محرابـي  هـاي  فـرش  از نقش گياه: درخت سرو برگرفته
  است كه هفت بار تكرار شده است.

دوزي  نقش حيواني(پرنده): هفت طاووس در متن سـجاده سـوزن  
صورت قرينه در هر طرف درخت سه تـا و يكـي هـم در     اند كه به شده

  ).5باالي درخت جايگاه مهر قرار دارد (طرح خطي از سجاده شماره 
  

  6 تصوير سجاده
 دو و مركـزي  سـطح  داراي دوزي شـده و  پنبـه : نوع رودوزي تكنيك:
 وصـل  هـم  بـه  (شـبكه دوزي)   شـده  روكاري، نـخ بريـده   با كه حاشيه
 اسـت  شـده  بـاريكي  بعد و شـيارهاي  ايجاد سببِ دوزي لحاف. اند شده

 بـه  اشـاره  نامنـد كـه   نيـز مـي   4تراپونتـو  دوزيِ لحاف گاهي را كار اين(
 هـا  آن اطـراف  و هم بر هاي سوار لوزي با سجاده . متن.)دارد دوزي پنبه
 محرابـي  اسـت و تـداعي   شـده  دوزي پنبـه  موربِ خطوط و ها مثلث با

  . دارد را دار ستون
 مسـاجد  گنبـد  قـوس  همانند محراب: طاق محراب ساختار سجاده:

  است و سجاده از نوع دو ستوني است. گرفته شكل
  است.   شده دوزي پنبه مهر، جاي دايره در گاه: شكل سجده

 و هم بر هاي سوار لوزي با سجاده نقوش هندسي: متن ها: مايه نقش
  اسـت و تـداعي   شده دوزي پنبه موربِ خطوط و ها مثلث با ها آن اطراف

 

  
  

 قه. 1278 ×1216سجاده. و بزرگنمايي قسمتي از آن .  :6تصوير 
cm160×98  

 (Wearden & baker.2010.p56)  
Fig. 6: Photo and drawing of prayer mat 6 and its details. 

1860-1800m. 98 × 160cm 
  

  .دارد را دار ستون محرابي
 لـوزي  و مثلـث  شبيه بـه  هايي گل طرحِ سجاده تمام نقوش گياهي: در

  است. شده دوخته
  

  7سجاده تصوير
 هـاي  نـخ ابريشـم و بخيـه    دوزي شده، بـا  نوع رودوزي: پنبه تكنيك:
 اسـت. جـنس سـجاده سـاتنِ    دوزي شـده   اي گـل  زنجيـره  و مسـتقيم 

 نمـايشِ  بـراي  و متنوع درخشانِ هاي رنگ رودوزي با ابريشميِ است و
 صـورت  اصـلي بـه   ي زمينـه  .كاررفته اسـت  به گل هاي دسته و گياهان
 هـاي  شـاخه  دوزيِ گـل  از پس را كار اين است، شده دوزي لحاف لوزي
  اند. داده انجام گل

هـاي   محرابي قوسي شكل با حالـت   طاق محراب: ساختار سجاده:
  شده است.   هاي كنگري شكل تزيين دالبر مانند و با برگ

ي جـاي مهـر    دهنده مركز كه نشان گاه: داراي دو دايره هم سجده
  است.  
 تر ذكـر سـجده و    كوچك دايره نشانه نگاري: داخل خط ها: مايه نقش
تـر  بـزرگ  دايره در نيز»لك سجدت« و»  حقاحقا اهللا اال اله ال« عبارت 
  .  دارد وجود وسط دايره اطراف

  مركز در جاي مهر.   نقوش هندسي: دو دايره هم
هـاي يـك انـدازه     نقش گياهي: سـطح مركـزي سـجاده از گـل    

ي سـه   شاخه با رنگ سرخ و زرد، با ريتم منظم پرشده است. حاشيه سه
دار و  ي پايين باريك است. قـوس كنگـره   طرف پهن است ولي حاشيه

بخـش   هـا زينـت   قـوس  اي آويزان شده (برگ نخلي) از برگچه تزيينات
حاشيه اصلي يك گل بزرگ پنج پـر كـه    جايگاه محراب شده است. در

  صورت تكرار، اطراف سـجاده را در  شده است به با دو برگ بزرگ احاطه
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  ه.ق1295-1231: سجاده و بزرگنمايي آن. 7تصوير
  cm5/110×72  

Fig. 7: Photo and drawing of prayer mat 7 and details. 1816-
1877m. 72×110/5cm 

  
هـاي ايـل    قـالي  برگرفته است. با توجه به اينكه واگيره نقش ماهي در

حالـت مـورب و بـزرگ اسـت و بـا       قشقايي در گردش به دور گـل در 
 & Mokhtariyan) هـاي سـفيد و مشـكي يـا يشـمي اسـت        رنـگ 

Sarrami, 2014, p.69,88) ــدول ــي1(ج ــن نظــر را داد   ). م ــوان اي ت
ها الگوبرداري كرده و اين سجاده  دوزِ سجاده شماره هفت از قالي سوزن

  مربوط به ايل قشقايي است.
  

  8سجاده تصوير 
شده بـا ابريشـم و    دوزي دوزي و گل نوع رودوزي: سجاده پنبه تكنيك:

  اي.   هاي مستقيم و زنجيره بخيه
طاق محراب: حالت جنـاغي همـراه بـا نرمشـي در      ساختار سجاده:

ها بـه دو طـرف    هايي است كه درون طاق خطوط آن و شباهت به پرده
گاه: يك دايره همراه نوشته در داخل و چهار پرنـده   اند. سجده جمع شده

  چرخان به دور دايره.
سبحان ربي االعلـي و  «نگاري: داخل دايره عبارت  خط ها: مايه نقش

  دوزي شده است. نسوز»به حمده 
 يـك  مهـر  بـر  گذاشتن سر جاي محراب، زير نقوش هندسي: در

  قرار دارد.   دايره
دوزي  هاي سـوزن  نقوش گياهي: فضاي بيروني محراب با برگچه

،  دوزي شده هايي كه با نخ سبز سوزن رنگ، داخل لوزي شده تكي سرخ
  پرشده است.  

پرنده وجود دارد. بـا   گاه، چهار نقوش حيواني(پرنده): اطراف دايره سجده
توجه به  تعداد پرهاي دم و تاژ باالي سر، نوع پرنـده هماننـد خـروس    

شود ولي در توضيحات تفسيري در سايت موزه ويكتوريـا و   داشت مي بر
  آلبرت لندن، به طوطي تشبيه شده است.

  
  

  . cm85×5/60م.ق) 1876 -809ه. (1294- 1225: 8 تصوير
Fig. 8: Photo and drawing of prayer mat 8. 1876-809. 

60/5×85 cm 

  
دوزي شده بر  هاي سوزن مايه . مفاهيم نمادين نقش2- 5

  ها روي سجاده
هاي مبتني بر آيات قـرآن   روح و ذهن هنرمند مسلمان سنتي از گرايش
هـا و اشـكال بصـري كـه      و سپس از امثـال، اشـعار، تخـيالت، نقـش    

سازد، تركيـب   منعكس ميها و آداب اسالمي را  ترين وجه ارزش عميق
يافته است. از طرفي ديگر، نمـاد و نمـادپردازي كـه يكـي از اصـول و      
مباني اساسي در هنرهاي اسـالمي و سـنتي اسـت و هـركس مفـاد و      

داند كه منشأ صـوري ايـن هنـر،     معناي هنر سنتي را دريافته باشد، مي
يك منشأ فوق فردي و همان عالم ملكوت يا مثل است كه سرچشـمه  

ها فطرتـاً و ذاتـاً حقيقـت، عـالم      ار و معارف سنتي تيز هست. انسانافك
هـاي اسـماء و صـفات الهـي را در ضـمير ناخودآگـاه        ملكوت و جلـوه 

تـرين و   ي هستي را پر نمـوده و از نـازل   شناسند. تجليات الهي همه مي
ي آن در عالم ماده ظهور و بـروز عينـي و محسـوس     ترين درجه پست

صورت بالفعل شده اسـت. پـس عناصـر     ما به  گانه دارد و در حواس پنج
تر در عالم طبيعت مثل رياضيات، هندسه، نور و درنهايـت كـالم،    مجرد
توانند آيه و نشانه و عامـل ذكـر شـوند. پـس هنـر بـراي ورود بـه         مي

هـاي   ي معنا و محتواي، جز رمز پردازي و آيـه سـازي و شـيوه    عرصه
 ,Dadvar & Dalaee, 2016)د نمادگرايانه و تمثيلي راه ديگـري نـدار  

p.231) . ها، نيز شـامل   دوزي شده بر روي سجاده هاي سوزن مايه نقش
هايي است كـه بـر    نگاري نقوش هندسي، گياهي، حيواني (پرنده) و خط

هـا، انسـان    شده است. ديدن آن روي سجاده براي فعلي مقدس طراحي
اصـل آن آسـماني و   هـا ريشـه و    مايـه  اندازد. اين نقش را به ياد خدا مي

الگوهايش بازتاب واقعيات ماوراء عالم صور هسـتند. انسـان بـه اعتبـار     
اينكه خليفه خداست، صورت الهي دارد و همان صفاتي را كـه خداونـد   

 ,A’vani)گيرد  در خلقت به كار گرفته است، در آفرينش هنر به كار مي

1996, p.321).  
  

 بـه  جـويي  دو، توسـل  در حاشيه سجاده شماره يك و ها: نگاري خط
دوزي شـده اسـت    دين، مدح امامان و حضرت محمد (ص) سوزن اولياء

بـين مـردم جامعـه     دهنده گسترش باورهاي مذهبي شيعي در كه نشان
الكرسي، آمـده   آيه از است. در داخل محرابِ سجاده شماره يك عباراتي

اي بر قرائت ايـن آيـه بعـد از اداي نمازهـا      و در آيين اسالم تأكيد ويژه
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، 8و  7و  2، 1هـاي شـماره    است. در جايگاه مهر و تسـبيح در سـجاده  
 سـجدت « و»  حقاحقـا  اهللا اال اله ال« سجده، ذكر صلوات، عبارت ذكر
قرار گرفت است. تجلي اسم اعظم خداونـد در جايگـاه قنـديل و     »لك

ن باشـد كـه سـالكي بـه نمـاز      تواند بيانگر اي محل سجده نمازگزار، مي
ايستد، چون در وادي محـراب اسـت، لبـاس و بـدني طـاهر دارد و       مي

چون در پيشگاه خداوند اسـت. هواهـاي نفسـاني را از خـود دور كـرده      
تـرين عبـادات و برتـرين     در دين اسالم از مهم است. ذكر و ياد خداوند

هاي وي اعمال ديني در تقرب انسان به معبود و شكوفا شـدن اسـتعداد  
ها باعث تقدس بخشيدن بـه سـجاده نيـز اسـت.      است. گلدوزي نوشته

هندسـي، نـوعي آزادي    اشـكال  درون در ذكـر،  يا ادعيه حالت محصور
كند كه نيازي بـه   دوزي مستقيم را يادآوري مي دوز با بخيه دست سوزن

 نــوعي توانــد مــي شـمارش تــاروپود بــر روي  پارچــه زمينــه را نــدارد. 
 تلفيقـي  كـه  طراز دوره اسالمي دانست هاي پارچه بكس از الگوبرداري

 ,Shayesteh Far) 5بودنـد  ايرانـي  كهـن  پشـتوانه  بـا  و نقـش  و خط از

2006, p.60).  
  

هاي يك و دو، فضاي دور محراب با آيـات   در سجاده طاق محراب:
دوزي شـده و زمينـه را بـراي ورود نمـازگزار بـه سـلوك        قرآني سوزن

ي هندسي و  ها مايه ها، نقش در مابقي سجادهمعنوي فراهم آورده است. 
يكي ديگـر از خصوصـيات   گياهي در اطراف محراب تكرار شده است. 

در هنـر اسـالمي، ايـن     خصـوص  بـه هنر ديني فراواني تزئينات است. 
ي مغاير با اين كيفيت خأل كه فكر و تأمـل را  رو چيه بهفراواني تزئينات 

ة واسـط  بـه با صور انتزاعـي،   عمل تزيين برعكسبه همراه دارد نيست. 
آن، بـر كيفيـت ايـن     انيپا يبي دگيچيپ درهم ووزن و آهنگ ناگسسته 

بنـد كشـد و آن را بـه جهـاني      ي آنكه ذهن را بـه جا بهافزايد و  خأل مي
شـكند درسـت    ي ذهنـي را در هـم مـي   هـا  قالبخيالي رهنمون شود 

كه تأمل دربارة آب روان جوي و يا شعلة سركش آتـش يـا    گونه همان
ي هـا  بـت آگاهي انسان را از  تواند يمدر نسيم باد،  ها برگلرزش ماليم 

  ).(A’vani, 1996, p.303درون رها سازد 
  

محراب با تزييناتي از قبيـل قنـديل (نشـاني از نـور) پوشـانده       قنديل:
ه و يك گلوگـاهي، كـه   ، با داشتن يك بدن3شود. قنديل در سجاده  مي

هاي عشـايري (ايـل افشـاري در منطقـه      اي از جانمازي مرتبط با دسته
جـاي قـرار دادن پيشـاني و دو كـف دسـت      كرمان و زاهـدان) اسـت،   

ها در جدول رجـوع شـود)    (به قسمت شباهت دهد يمنمازگزار را نشان 
(Baharlou et al., 2010, p.32).      در چگـونگي پيـدايش ايـن شـكل

مختلفي چون برگرفته از پوست حيوانـات و برداشـت از محـراب    عقايد 
  .(Tanavoli, 1991, p.40) دانند مساجد مي

  
هـا ديـده    تزيين با نقوش هندسي، در اكثر سـجاده  نقوش هندسي:

صـورت   پـر و گيـاه كـه بـه     شد. همانند مربع، مثلث، دايره، ستاره هشت
 هنرمنـدان مفـاهيم  .  دوزي ايجادشده اسـت  هندسي نقش آن در سوزن

 بـدين  و ريختـه  هندسـي  هـاي  قالـب  و ها صورت در را الهي و معنوي
در هنـر مـاده بـه كمـك      »اند پرداخته مي الهي صفات تجلي به ترتيب

 ،كـه در آن  شده دهيآفرشرافت يافته, و فضائي قدسي  ،هندسه و حساب
 يهـا  نقـش  انعكـاس يافتـه اسـت.    ماًيمسـتق خداوند  ييجا همهحضور 

, نمادي است از بعد باطني اسالم و اين ريپذ گسترش تينها يبهندسي 

فيض وجود است كه از احد  ،خلقت ريناپذ انيپاكثرت « مفهوم صوفيانه
 ,Naqizadeh & Aminzadeh) »كثـرت در وحـدت   :شـود  يمـ صادر 

2000, p.27).   اين نقوش حاوي مفاهيم عرفاني در جهت تقرب بيشـتر
    نمازگزار است.

اشاره به عدد مقدس هشت: سـتاره هشـت پـر     پر و ستاره هشت •
ازجمله نقوشي است كه روي سجاده شماره يك و چهار با تكـرار  

ضـلعي   و در سجاده شماره دو در جاي مهـر يـك شـكل هشـت    
دوزي شده است كه نشان از اهميت عـدد هشـت و نقـش     سوزن

هـاي   نبشـته  پر در سـنگ  پر است. نقش ستاره هشت ستاره هشت
شـود كـه بعـدها در هنـر      وفور ديـده مـي   بهقرون پنجم و ششم 

نـوعي   اسالمي به گل رزت معـروف شـد. سـتاره هشـت پـر بـه      
يافته نقـش دايـره و بعـدها چليپـا و سـتاره اسـت و نمـاد         تكامل

هـاي   خورشيد كـه در ادوار مكـاني و زمـاني مختلـف بـه شـكل      
شــده اسـت و داراي معــاني گونـاگوني هســتند    متفـاوتي آفريـده  

(Kazempour &, Mohammadzadeh, 2017, p.89)  شـكل .
ستاره هشت پر از چرخش دو مربع در هم پديد آمـده و از ديربـاز   
عدد هشت عدد رمزي خورشيد در سراسـر اروپـا، آسـيا و آفريقـا     

طوريكـه در اسـالم درصـور متفـاوت      شده است، به محسوب مي
بهشت، هشت درب بهشت كه در عرفـان   هشت«شده است.  بيان

ــي درب هشــتم، در ت ــوب م ــاز محس ــه ب ــه و در هميش ــود  وب ش
(Emami, 2002, p.63)  در رابطه با نماد شناسي عدد هشـت در .

از سـوره حاقـه كـه بـه      17قرآن و روايات شيعي چنين آمده: آيه 
كند كه هشـت فرشـته آن را حمـل     عرش اليزال الهي اشاره مي

در حـديثي  ». و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية«كنند:  مي
ام باقر نقل شده است كه بهشت هشت در دارد و فاصله هـر  از ام

عـن إَبـي   «يك از درهايش با ديگري به مدت چهل سال است: 
جعفَر قالَ إَحسـنو الظـن بـاهللا و اعلَمـوإَن لَلجنـة ثَمانيـة إَبـواب        

  ».عرضُكُل بابٍ منها مسيرَه إَربعينَ سنَة
هـاي   سـجاده  در هچهارگوشـ  و مربع و اشاره به عدد چهار: مربـع  •

شماره يك، سه، چهار و پنج به تكـرار، رودوزي و روكـاري شـده    
تواند حاوي معاني تماميـت و وحـدانيت    مايه مربع مي است. نقش

بينـي   در سجاده باشد و نمادي باشد از تجسم الهي. مربع در جهان
اسالمي متجسدترين صورت خلقـت در زمـين اسـت. و مكعـب     

مربع بودن عرش خدا و نيز بـه دليـل   بودن كعبه داللتي است بر 
اهللا، و الحمـداهللا، ال الـه    آن است كه اسالم بر چهار ركن سبحان

 اكبـر، طبـق احاديـث قدســي اسـتوار شـده اســت و      اال اهللا و اهللا
عنـوان نمـادي كيهـاني در الگوهـاي هنـر       چهارگوش بودن بـه 

گيـرد. دو ويژگـي مربـع و مكعـب      اسالمي مورداستفاده قرار مـي 
ترين صورت بـراي آثـاري    ها را مناسب ايستايي و ثبات، آنيعني 

دهد كه نماد ثبات باشند. در سجاده شماره هشـت چهـار    قرار مي
پرنده در دور دايره در چهار جهت در حال چرخش قرار دارد. ايـن  

 & Dadvar) نقـش نمايـانگر مفهـوم چشـمه خورشـيد اسـت      

Dalaee, 2016, p.220).  
 و انـدازه  عقـل،  زمين، تماميت، رقم، كليت،ترين  كامل يعني چهار •

ــار (Nour Aqaei, 2009, p.48) عــدل . در اســالم، عــدد چه
اكبـر گفتـه    كرات آورده شده است همانند: در اذان چهار بار اهللا به
شود، چهار سجده واجب در چهـار آيـه از چهـار سـوره قـرآن       مي
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). 35،1هاي فرشتگان چهار تا است (سـوره فـاطر/   وجود دارد، بال

شـده   در عناصر و نمادهاي تزييني اسالمي، دايره چهـارپر، سـاده  
ماه و خورشيد است و دايره چهار پرتوي، نماينده تماميـت اسـت   

(Dadvar & Dalaee, 2016, p.213).  
 سه سـجاده در جايگـاه مهـر، قـرار دارد. در     دايره در دايره: شكل •

 معنـايي  و خداونـدي  جالل بيانگر كه است اي نشانه دايره اسالم،
 ايـن  بـا  را، خـود  هـاي  نيايش از يكي اشراق، شيخ .است آسماني
 دوايـر  تمام آن از كه عظما دايرة صاحب يا« كند مي آغاز عبارات
 اول، نقطـة  و شـود  مـي  ختم آن به خطوط تمام و گيرد مي نشئت

 از اسـت،  شده نقش تو كلي صورت بر كه توست علياي كلمة كه
 ,Naqizadeh & Aminzadeh, 2000) »گـردد  مـي  ظـاهر  آن

p.27) .)مركز با ذكر سجده داخل آن و هفـت مثلـث    هم دو دايره
تـوان ايـن اشـكال را نمـاد      يافتـه كـه مـي    و تشعشعاتي تركيب

(اهللا نـور السـموات و    خورشيد، الوهيت و نور و وحدانيت دانسـت 
ــوره  ــه 24االرض س  ,Dadvar & Dalaee, 2016) ) 35، آي

p.218).  
 De) مانداالسـت  دايـره،  قداسـت  تجليـات  تـرين  مهـم  از يكي •

Beaucorps, 1997, p.106,104)ــداال ــابي . مان ــان از بازت  جه
 بـه  را آن مانداال، در ها دايره همگرايي. است جهان اين در معنوي
 سـالكان  سـير  نمودار و دروني سلوك حواس، تمركز براي محلي
    (Cooper, 2000, p.104). است  كرده تبديل

دوز طـاووس را   ، هنرمنـد سـوزن  5اشاره به عدد هفت: در سجاده  •
عنوان  گاه و شش جاي ديگر قرار داده است. طاووس به در سجده

گيـرد، در ايـن    مرغي بهشتي براي دفع شيطان در رأس قرار مـي 
هاي خاصي تكرار شده  سجاده چون طاووس هفت بار در قسمت

دانسـت كـه در   دهنده هفت موضـع از بـدن    تواند نشان است مي
رسد. هفت طاووس و هفـت درخـت در    وقت سجده بر زمين مي

ي هـا  شـه يانددر  سجاده پنج، يادآور اهميـت عـدد هفـت اسـت.    
اسالمي، نخستين عدد كامل هفت است و هفت بار طواف كعبـه  

. مظهـر هفـت   دهـد  يمي ساعت انجام ها عقربه برخالفكه زائر 
 كـه  چيـزي  رهـ  .(Nour Aqaei, 2009, p.79)نشـانه خداسـت   

 تبـرك  و تـيمن  آن با يا بفهمانند آن در را مبالغه و كمال بخواهند
 ايـن  از و برسانند است مربوط كمال اصل به كه را آنچه يا جويند
 هفـت  عـدد  بـه  عظيمـه  امـور  خلـق  در اهللا عـادات  اكثـر . قبيل
 ,Vali)اختـر   هفـت  و زمين هفت و آسمان هفت مانند شده جاري

2000, p.12).    
  

  نقوش گياهي 
عنوان رمز وحـدت   شود و به مي روح شدن تلطيف باعث گل: گل •

وجود در عرفان اسالمي مطرح است. گل شامل دو قطب وحدت 
اي آن وحدت و تماميت با بـه   در كثرت است. چراكه شكل دايره

كند  اعتبار اكمل بودن شكل دايره در بين ساير اشكال را بيان مي
  .(Hatef, 2011, p.10)ها مبين كثرت است  و تعداد زياد گلبرگ

 اطـراف  در طـاووس  پرنـده  حضور سرو: درخت سرو و درخت •
 داراي بهشـت  است و ازآنجاكه زندگي درخت بر تأكيد درخت

نشــان از  ايـن اعتقـاد   بـه  نظـر  اسـت  ابـدي  و ازلـي  درخـت 
 & Pope) 6است ايراني تمدن در اصيل و بنيادي هاي انديشه

Philips, 2008, p.2612,1077)    تصـوير درخـت بـرخالف .
تصوير انسان، مشمول ممنوعيت نقاشي در مكان نماز نيست، 

گو و مبارك است كه  و با توجه به آيات قرآني، موجودي تسبيح
تواند جانشين خوبي براي نقش انسان در مكـان محـراب    مي

  باشد.
هـاي كـاخ تيسـفون در     بري برگ نخلي: (اين گياه شباهت به گچ •

ــت   دوره س ــاروري اسـ ــت و بـ ــاد بركـ ــه نمـ ــاني دارد كـ اسـ
(Ettinghausen & Yarshater, 2000, p.100).  

گل نيلوفر: تكرار گل بزرگ پنج پر با دو برگ بزرگ از نمادهـاي   •
مقدس ايران باسـتان اسـت و اشـاره بـه آب، روشـنايي، مهـر و       

 برگ دو دهد. آن را نشان مي هراتي هاي نقشه بنياد  .باروري دارد
 تأكيـد  را نكتـه  ايـن  هـم  در مـاهي  و نام اند بوده ماهي دو اساساً
 رهنمـون  مهـر  آيـين  و باسـتان  ايـران  بـه  هراتـي  نقش. كند مي
 .(Jouleh, 2003, p.31)شود  مي

ها به گل نيلوفر با زاويه ديـد   ، اين گل8شاخه: در سجاده  گل سه •
از روبرو در آثار پيش از اسـالم (دوره ساسـاني) در ايـران، شـبيه     

-Khoddam)هستند كه نمـاد حيـات، بـاروري و زايـش را دارد     

mohammadi & Mer’ati, 2016, p.45)  ــه (رجــوع شــود ب
  ).  1 ها در جدول قسمت شباهت

  
  نقوش حيواني

ــده:پر • ــدگان ن ــالي، نمــاد: پرن  ارواح الهــي، تجلــي روح، جــان، تع
. بـاروري  و بهـر  نمـاد : هستند و طوطي آسمان به صعود مردگان،

(Cooper, 2000, p.73,325). 
 طبيعـت  و ثنويـت  مظهر درخت، سوي دو در ها طاووس: طاووس •

 سـنت  در و است كيهاني نمادي اسالم در و هستند انسان دوگانه
 ,Chevalier & Gheerbrant, 2000) است  تماميت نماد عرفاني

p.205,208)نقـش  يـك  عنوان به طاووس نقش قاجار، دوره . در 
 درخـت  بـاالي  بر نقش اين حضور. است بوده موردتوجه نمادين

 مسـاجد،  ورودي ايـوان  پيشـاني  بر طاووس نقش همانند تواند مي
 كـه  است بوده رو ازآن صفويه عصر در ها زاده امام و ديني مدارس
 نقـش  عامـه،  نظـر  بـر  بنا و دانستند بهشتي مرغ يك را طاووس
 بـه  كنـد،  مي دفع را شيطان مساجد ورودي درب فراز بر طاووس
    .(Khazaei, 2007, p.11) رود مي مؤمنان استقبال

 عنـوان  بـه  خـروس  اسـالم  از باسـتان و پـس   ايـران  خروس: در •
 مـرغ  ايـن  واالي اسـت جايگـاه   توجـه  شايسته ايزدي، اي پرنده

 در نيكـي،  و عبـادت  با است و شده معرفي دنيا آسمان در مينوي،
اسـت   خورشـيد  و نـور  نماد بامداد، در او بانگ دليل و است پيوند

(Amiri Khorasani & Golestani, 2014, p.58) بــر تأكيــد 
 و گـوي  تسـبيح  فرشـتگان  رديف مقابل خروس در پيكر عظمت
 و شـود  مـي  تأكيد آن مذهبي ماهيت نامه معراج در محمد حضرت

 ميـان  بـه  سـخن  اسـت  چهارم آسمان در كه سفيدي خروس از
  .(Shin Dashtgol, 2007, p.34) است آمده

  
هـا و   مايـه  . مقايسه نـوع رودوزي و روكـاري، نقـش   3- 5

  ها نگاري بر روي سجاده خط
  هاي روكاري شده، نوع روكاري، ها بر روي سجاده مايه با توجه به نقش
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  (نگارنده) نيمه دوم قرن نوزدهم قاجار دوزي سوزناي  هاي پارچه ، ساختار و تكنيك سجاده ها مايه نقشجدول بررسي : 1جدول 
Table 1: The motifs, structures, and techniques of needlework in fabric prayer mats from the second half of the nineteenth century 

under Qajar rule (author)  
  

 نماد
Symbol  

  لوزي، مثلث، مربع،
 هاي مايه نقشدرخت،پرنده  

 ء شيدايره، گل، نوشته، 
Diamond, triangle, 
square, circle, tree, 

flower, bird, inscription, 
object  

در هنر  كاررفتهبههايمايهنقششباهت و ارتباط
  در هنرهاي ديگر ها نقشو  دوزي سوزن

Similarities and relationships between 
needlework motifs and motifs in other arts 

جنس پارچه سجاده و 
 تكنيك دوخت

Prayer mat’s type of 

fabric and  sewing 
technique 

جايگاه مهر و 
 قنديل
The 

location of 
mohr and 
chandelier  

سجاده  تصويربرداري
 همراه با جزييات

Detailed pictures 
of prayer mats  

 و شكله سجاد
 محراب

Prayer mats and 
mihrab forms نمادها در هنرهاي ديگر

Symbols in other arts
 نقش روي سجاده

Prayer mat patterns 
  : نماد مهر، قنديل و نورضلعي پنج

تناسب، خورشيد، گل مثلث: نماد الوهيت و 
  . مربع: نماد نظم و وحدانيت3رزت و عدد

خورشيد ونماد  ستاره هشت پر:  صورت به گل
  8عدد

درخت زندگي: نماد بهشت و انسان 
 .  نوشته: مقدس كردن سجادهگوي تسبيح

Pentagon: symbol of mohr, chandelier, 
and light 

Triangle: symbol of Divinity and 
proportion, sun, rosette, and number 3. 

Square: symbol of unity and order. 
Eight-pointed star: symbol of the sun 

and number 8. 
Tree of life: symbol of paradise and 

worshiping human. 
Inscription: for consecration of the 

prayer mat. 

 

  ابريشم بافت
  مسطح

  دوزي بخيه
 دوزي خامهو 

Flat-woven silk 
Stitch-work 

Khameh-work 
  

1 شماره
No. 1

 جناغي
Lancet arch 

  8: نماد خورشيد و عدد ضلعي هشت
  گل: نماد بهشت و كثرت در وحدت
  گلدان دودسته: بركت و باروري

 سجاده تقدسنوشته: 
Octagon: symbol of the sun and 

number 8. 
Flower: symbol of paradise and 

plurality in unity. 

  

  ابريشم
  دوزي بخيه

  مستقيم
 

Silk 
Stitch-work 

Straight weave 

 
 

2شماره
No. 2

  قوسي .
 محرابي گلداني

Arch 
Mihrab 

Vase 
  ، حاصلخيزي و باروريآب نمادمثلث: 

  4مربع: تماميت و عدد 
  درخت زندگي: بهشت

نماد محرابقنديل: نمكدان و   
Triangle: symbol of water and fertility 

Square: symbol of wholeness and 
number 4 

Tree of life: symbol of paradise 
Chandelier: Salt-shaker and mihrab 

  
نمكدان در ايل 
  فشاركرمان

Example of a salt-
shaker in an Il-afshar 

of Kerman 

  

 بافت پنبه اي
  ساده
(تكنيك  ژور دوزي

  برشي
  و كششي)
  خامه دوزي

  
Cotton 

 
Plain weave 

 
Hemstitch (cutting 
and drawing) and 

khameh-work

 

3شماره
No. 3 

پلكاني و محرابي 
 قنديل دار

 
Step-like arch 

 
Mihrab 

 
Chandelier 

   
 نمونه نقش مايه درخت سرو در سفال

Example of the motif of tree in the pottery   
  3مثلث: هماهنگي و تناسب و نماد عدد

 4لوزي نماد عدد4لوزي: نماد باروري و تكرار 
گل: ستاره هشت پر، نماد خورشيد.گياه راست 

درخت زندگي. پرنده: تعالي و صعود.  قامت:
 پاش: روح افزايي و آب مقدس گالب

Triangle: harmony, proportion, and 
number 3 

Diamond: fertility and number 4 (in 
the case of 4 repeated diamonds) 

Flower: eight-pointed star, representing 
the sun 

Vertical plant: tree of life 
Bird: transcendence and soaring 

Rose-water pitcher: vitalization and 
sacred water 

  

  بافت پنبه اي
  ساده

  دوزي خامه
 و ژور

Cotton 
Plain weave 

Khame-work 
Hemstitch 

4شماره
No. 4 

  جناغي
محرابي تصوير دار

Lancet arch 
Mihrab 

Containing 
figures 
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  مثلث: الوهيت، آسمان.
  4مربع: احديت، نماد عدد

  درخت سرو: انسان تسبيح گوي. بهشت
 طاووس: نماد بهشت

Triangle: the Divinity and heaven 
Square: Unity and number 4 

Cypress: worshiping human and 
paradise 

Peacock: paradise 

  

  ساتن ابريشمي
  بافت مسطح
  ژور دوزي

 (كششي و برشي)
Cotton satin 
Flat weave 

Hemstitch (cutting 
and drawing) 

 

5شماره
No. 5

دار و منحني قوس
Arch 

Curves 

دايره هم مركز: همراه با پرتو: نماد پيوند دو 
  جهان با نيروهاي الهي. كمال و تماميت
  مثلث: تكرار مثلث نماد پرتو خورشيد

گياه سه شاخه: نماد گل نيلوفر ازنماي روبرو
Two concentric circles with beams of 
light: association of the universe with 

divine forces, perfectness 
Repetition of triangle: rays of sunlight 
Plant with three branches: representing 

the front view of a lotus 

  

  پنبه اي
  ژور دوزي

 و لحاف دوزي
Cotton 

Hemstitch 
Quilting 

 

6شماره
No. 6

دار محرابي و قوس
 دار ستون

Arch 
Mihrab 

Columns 

 حواس، سلوك دروني دايره هم مركز: تمركز
گل پنج پر همراه دو برگ محافظ: نماد آيين 
مهر،نشان گل نيلوفر و دو ماهي، نماد باروري.

  گل سه شاخه: نماد نيلوفر
 نوشته عربي: ذكر و تقدس سجاده

Concentric circles: Concentration of 
senses and inner spiritual journey 

Five-petal flower with two guard leaves: 
symbol of Mithraism 

Lotus and two fish: fertility 
Plant with three branches: lotus 

Arabic inscription: God’s remembrance 
and consecration of prayer mat 

   

  ساتن ابريشمي
  لحاف دوزي
 و بخيه دوزي

 
Silk satin 
Quilting 
Stitching 

  

7شماره
No. 7

همراه  دار كنگره
 برگ نخلي

Serrated with 
palmettes 

  دايره: كمال، جالل خداوندي و قداست.
  گل سه شاخه: نمادباروري

  خروس: نماد نور و خورشيد 4پرنده: 
  : نماد تماميت و وحدانيت4عدد

 نوشته عربي: ذكر و تقدس سجاده
Circle: divine perfectness, glory, and 

holiness 
Plant with three branches: fertility 
Four roosters: light and the sun 
Number 4: wholeness and unity 

Arabic inscription: God’s remembrance 
and consecration of prayer mat 

  
  

  پنبه اي
  لحاف دوزي و
 بخيه مستقيم

Cotton 
Quilting 

Straight stitches 

  

8شماره
No. 8

 دار قوس
 

Arch 

  
صورت  دوزي است و نقوش به رنگ سفيد و به دوزي و شبكه شامل ژور

دوزي و نـخِ كشـيده شـده، از     هندسي ايجاد گرديدند و با توجه به برش
شده كـه تـاروپود عمـود بـر هـم باشـند. نـوع          اي استفاده بافت پارچه

دوزي و  دوزي، پنبـه  دوزي، خامـه  ابريشمها شامل،  ها در سجاده رودوزي
ي ايجادشـده بـه رنـگ سـفيد،      ها مايه دوزي هستند كه در نقش زنجيره

دوز نقـوش را كـامالً    صورت هندسي بوده و براي اينكه سوزن نقوش به
صورت هندسي درآورد، از بافت پارچه عمود بـر هـم اسـتفاده كـرده      به

  هـا  نقوشـي كـه در رودوزي  ها، نقوش ايجاد شده و  دوزي است. در پنبه
صورت آزادانه دوختـه شـده    صورت رنگي ايجادشده بودند، همگي به به

دوزي نشـده   كدام بر اساس رسـم دقيـق هندسـي سـوزن     بودند و هيچ
 تقـارنِ  و هـا  حاشـيه  ارزش افـزايش  كـادر،  داراي بنـديِ  بودند. تركيب

ده هاي رودوزي و روكـاري شـ   راستا، جزء ساختار سجاده دو در مركزي
هستند. عالقه به انحصـار نوشـته داخـل     قاجار دوره ها در در اين نمونه

پر، اسـتفاده از نقـش    هاي هشت هاي هندسي، گل نيلوفر و ستاره نقش
دايره و پرنده، از دوره ساساني مشهود اسـت و وفـاداري بـه اسـاطير و     

رساند. با مقايسه نقوش در هشـت سـجاده،    ها را مي مقدس بودن نشانه
  مشاهده است. ها قابل و تفاوت بسياري بين آنشباهت 

  
هـا را نقـوش    هـا بـر روي سـجاده    مايه بيشترين نقش- 1 ها: شباهت

ها نيز تأكيدي اسـت بـر    دهند. درواقع مفاهيم نقش هندسي تشكيل مي
هـا، فقـط جنبـه     دوختن نقـوش بـر روي سـجاده   - 2اصل وجودي اثر. 

نظـور تأثيرگـذاري بـر    م تزييني ندارد و مفهوم نمادين و فلسـفي آن بـه  
سـازي اسـاس    قرينـه - 3حاالت روحي نمـازگزار و اعتقـادات او اسـت.    

هـا   نگـاري در سـجاده   كـاربرد خـط  - 4ها اسـت.   ساختار در اين سجاده
همانند ذكر سجده و نام خدا كه در جايگاه مهر، و ادعيه و توسل جويي 

ك الهـي يـاري   تواند نمازگزار را در سلو ، مي به ائمه در حاشيه، قرار دارد
عناصـر و  - 5روي قبور نيز بـه كـار رود.    هم براي متبرك كردنكند و 

گـردد و   هـا مشـاهده مـي    الگوهاي تكرارشونده، تقريباً در تمام سـجاده 
تر، يعني، قـوانين   عالوه بر زيبايي و هماهنگي، يك نظم هندسي عميق

  كند. كيهاني را منعكس مي
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هــا، در اجــراي  هــا و روكــاري تفــاوت نــوع رودوزي- 1 هــا: تفــاوت
تكـرار و نظـم هندسـي     ها و رنگ نقوش تـأثير دارد ولـي در   مايه نقش
دهنـده اهميـت الگوهـاي     هـا، تـأثيري نـدارد و ايـن نشـان      مايـه  نقش

 - 2تكرارشونده در سطح سجاده و پيونـد بـا نيـروي اليتنـاهي اسـت.      
ها بـر اسـاس    ها و روكاري يساختار طاق محراب با توجه به نوع رودوز

صـورت خطـوط    بـه  5و 1،3،4هـاي   شمارش تاروپود پارچه، در سجاده
دوزي  كـه نـوع سـوزن    8و  6،7، 2هـاي  مورب و جنـاغي و در سـجاده  

دوزي و آزادانـه اسـت، حالـت قوسـي و      دوزي و زنجيره صورت ساتن به
صـورت دايـره    بـه  8و 6،7هاي  گاه نيز در سجاده سجده- 3منحني دارد. 

دوز كـامالً مـرتبط    رسم گرديده است كه با روان بـودن دسـت سـوزن   
هـا   دوزي در چهـار طـرف تمـام سـجاده     هـاي سـوزن   حاشيه- 4است. 

سه سـمت راسـت، چـپ و     8و  7شده است و تنها در دو سجاده  دوخته
ها بدون حاشيه است. اين كـار احتمـال    باال حاشيه دارد و پايين سجاده

شده است كه چون حاشيه پايين در افـق   ميرود به اين دليل انجام  مي
هـا و   ديد نمازگزار نيست و اگر نمـازگزار زن باشـد (بـا توجـه بـه گـل      

هـاي پـاييني را    )، چـادر او قسـمت   كاررفته در دو سـجاده  هاي به رنگ
دوز ازنظـر راحتـي كـار و صـرفه اقتصـادي، از       دهد، سوزن پوشش مي

هـاي دور   ر حاشـيه د- 5پوشي كـرده اسـت.    حاشيه پايين سجاده چشم
هاي يك و دو خطوط و ادعيه قرآنـي نوشـته شـده اسـت كـه       سجاده

رود براي پوشش قبور يـا مقـدس كـردن فضـاي مـذهبي       احتمال مي
روي اسما الهـي و آيـات قرانـي،     شده باشد چراكه پاي گزاردن  بر تهيه

  شود. اهانت محسوب مي
  
    گيري نتيجه

  
هنرهـاي سـنتي   و  هـاي هنـر سـنتي اسـت     شاخهاز  دوزي سوزنهنر 

بودن به رشد و تعـالي انسـان،    رسان كمكهايي دارد همچون:  شاخصه
ريشه در تاريخ داشتن، حامل پيام فرهنگي بودن، داراي اعتقاد و بيـنش  

كـه   دوز سـوزن  و هنرمند سـنتي  و انديشه و داراي جنبه هنري بودن. 
آن  جهـت به جهت ايماني كه دارد و بـه  كند،  اقدام به خلق سجاده مي

فطـري از ايـن    طـور  به شده حاصلنوع معرفتي كه از راه ايمان براي او 
هنــر  اصــول آگــاهي دارد. در تمــامي مظــاهر زنــدگي يــك مســلمان

از خانـه امـن و آسـايش تـا      داشـته باشـد،  تجلي  تواند مي دوزي سوزن
جايگـاهي بـراي    عنـوان  بـه مسجد و راز و نماز. درست كردن سـجاده  

بـر روي   شـده  دوزي سـوزن نقـوش نمـادين   ايجـاد  و  عبادت مسلمين
سـجاده اصـالت بيشـتري     .شـود  باعث مـي در اين مجموعه ها  سجاده

داشته باشد و از حالت سنگيني دنيـوي خـود رهـا شـود و هنرمنـد بـا       
 هـا بـر روي سـطوح آن    رودوزي و روكـاري كه با انواع  هايي مايه نقش

دهد،  مي، عقل را به انديشيدن به فضايي فراتر از ماده سوق كردهايجاد 
معـاني و   ها جنبه تزييني ندارد و نمايندههنر اسالمي تندر نقوش  چراكه

سـعي كـرده توجـه     دوز سـوزن . هنرمنـد  هستندنيز  مفاهيمي فرهنگي
ارتباط بـين   نمازگزار را به عالمي فراتر از جهان مادي جلب كند و مؤمن

  شكوفا كند.   زيباتر صورت بههنر و دين را 
نـوع روكـاري بـر روي    بايد اذعان داشـت   اول سؤالدر پاسخ به 

كششـي و برشـي و    دوزي سـوزن دوزي،  ژورها در اين پژوهش،  سجاده
دوزي،  شــامل، پنبــهدوزي  و نــوع رو شــود، دوزي را شــامل مــي شــبكه
 نخ رنگـي  ،هاي يك تا پنج . در سجادهاست دوزي ابريشمدوزي و  خامه
لـو نـوري كـه در    بـه خـاطر بـازي و تال    و نخِ خام ابريشم ندارد كاربرد

عنصري زيبـا بـراي    عنوان بهرسد  نظر مي كرده است، به ايجادسجاده 
 مورداسـتفاده  هـا  نگـاري  خـط هـا و   مايـه  نقـش  تـأثير كيفيت و ،  تزيين

 و هـا  انديشـه  سـاختن  نمودار هنرمندان مسلمان جهت .است قرارگرفته
هندسه، روشـنايي را نيـز    اعتقادي بعد بر عالوه هنر در عرفاني نظريات

به نظـر  در اختيار دارند كه روشنايي و نور نمادي از وجود مطلق است و 
ابريشـم و  نـخ  اين مورد با توجه به بازي نور و رنـگ سـفيد در   رسد  مي

     تواند مشهود باشد. ، ميدوزي ابريشم
كه روكـاري از   5 و 4، 3كه از نوع رودوزي و سجاده  1  در سجاده

 دوز سـوزن ، نقوش هندسي را هنرمند است نخ كششدوزي و  نوع برش
اي  دهـد از پارچـه   نشـان مـي  در كـل سـجاده دوختـه اسـت و      تقريبـاً 

 دوز سـوزن عمود بر هم دارد و شمارش نخ توسط  بافتكه  شده استفاده
در دقيــق هندســي انجــام پذيرفتــه اســت.  هــاي طــرحبــراي ايجــاد 

در كـل سـجاده   آزادانـه   صـورت  بهكه رودوزي  8و  2،6،7هاي  سجاده
نياز به بافـت عمـود بـر هـم پارچـه       دوز سوزنهنرمند است،  ايجادشده

نقـوش هندسـي هماننـد دايـره و     نداشته است. ولي بر خود الزام ديده، 
، ايـن نتيجـه   كند دوزي سوزنجاي مهر) (گاه  را در سجده ضلعي هشت

 گـاه  سـجده نقوش هندسـي در   ،ها شود، كه در تمام سجاده برداشت مي
درخت زندگي در اشكال  6تا  1هاي  در سجادهشده است.  دوزي سوزن

و نمـاد   گـوي  تسـبيح شده است كه نماد انسـان   دوزي سوزنگوناگون 
نوع دوخت ِدرخت، بـا توجـه    4و  3، 1. در سجاده استبهشت و كمال 

درخت زندگي بـر روي   هاي موجود به فرهنگ منطقه سيستان و نمونه
بـا  و فرش منطقه سيسـتان نشـان از ايـن اسـت كـه نقـوش        ها سفال

  نيز ارتباط داشته است.   دوز سوزن، اعتقادات و محل زندگي فرهنگ
خـط   2و1هـاي   سـجاده  بايد ذكر كـرد در دوم  سؤالدر پاسخ به 

هـاي قرآنـي    هايي شـامل توسـل جـويي بـه ائمـه، دعـا و آيـه        نوشته
استفاده در يك مقبـره   منظور بهشده است كه ممكن است  دوزي سوزن
به دليل نقوش انسـان   4روكش سنگ مزار باشد و سجاده  عنوان بهو يا 

، بـه  پاش گالببا توجه به  احتماالًتوانسته براي نماز باشد و  و اشياء نمي
ي ايـن   هـا  سـجاده  تمـام  بر روي رسد، روكش سنگ قبر باشد. نظر مي

 چـون گـاه   هندسي در سجده ساده هاي مايه دوزيِ نقش سوزنپژوهش، 
 هـاي  روايـت  چهـار،  و هشت هفت، اعداد به اشاره و دايره مثلث، مربع،

 يابنـد و  مـي  معنـا  و گيرند مي رنگ عناصر رمزي در عرفاني هستند كه 
 هـاي  نقـش  قالـب  در معنـوي  مفاهيم بيان هدف از اجراي اين نقوش،

عاملي كه موجب گرايش هنرمند مسـلمان بـه هندسـه    .  است هندسي
مسلمانان همواره از خلق تصوير خداوند بر حـذر   كه ازآنجاييشده است، 

 ، ميـان بخش وحدت اي واسطه عنوان به، هنر اسالمي، از هندسه اند بوده
يـك مسـلمان    ازنظـر  چراكـه  است ماده و جهان معنوي استفاده كرده

تواند تجسم يابد و تنها تصور مـادي چيـزي از جـنس نـور      خداوند نمي
اهللا نـور الســماوات و االرض. و   بينـيم  مـي در قــرآن  كـه  چنـان  .اسـت 
 بخشـي  تنوعمنبع نور و مظهر خداوند است. ، بر روي سجاده  گاه سجده

در مـتن سـجاده و   ) )(پرنـده  گياهي و حيـواني  هندسي،نقوش نمادها (
نـي اسـالمي فراتـر از    هاي موجـود، در فرهنـگ ايرا   محراب در سجاده
 ريشـه در بـاور دينـي، اعتقـادات و فرهنـگ هنرمنـد       ،زيبايي ظاهري
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 كـه  دنيـايي  از سـمبل  هسـتند  هـايي  مايه نقش ها اين. دارند دوز سوزن
 هندسـي  نظـم  و تكـرار  .نشـيند  مـي  عبـادت  به ها آن فراق در گزار نماز
 كمال و وحـدت  نشانه است كه تماميت ها نوعي در سجاده ها مايه نقش

 دوزي سـوزن  زمينـه  در كـه  حاضـر  تحقيق رود مي اميد كنند. مي القا را
 تحليـل  طريـق  از پژوهشـگران  تا شود انگيزه باعث است، گرفته شكل

 نيـز  را آن پنهـان  زوايـاي  شـده  دوزي سـوزن  هـاي  نشـانه  و هـا  پارچه
 مـذهبي  قوانين از تأثيرپذيري و ها دوزي سوزن دليل و كنند رمزگشايي

كه اين مفاهيم در تفكرات و اعتقـادات فـرد    سازند. روشن را اعتقادها و
  جايگاه وااليي دارد. سنتي دوز سوزنو هنرمند  مسلمان

  

  

  ها نوشت پي
  .Sadr, 2014)ها قرار مي گيرد و در استان سيستان و بلوچستان شهرستان زابل رواج دارد ( رودوزيخامه دوزي در گروه  .1
 تـاريخي  اعتبـار  لحاظ به( كنند مي آفريني نقش پود يا تار مابين سوزن و نخ و شوند مي جدا پارچه از پود يا تار هاي نخ فقط كه دارد ژوردوزي به اشاره روش اين .2

 آن معـادل  و اسـت  التـين  اصـطالح  يـك ) ايران سنتي هاي دوخت پژوهشگر( پزشكي شهين خانم نظريه به ژور اصطالح دارد، دوزي سوزن هنر كه هنري و
   (Pezeshki, 2009, p.81) است تاردوزي

 ,Moqbeli & Shir-aliyan) )رجـوع شـود بـه جـدول    ( خـورد  مايه ساده شده درخت به صورت متقارن در فرش و سفال سيستان نيز به چشم مي ين نقشا .3
2016, p.95)  

 دوزي كه با گذاشتن الييِ الياف پنبه مابين دوپارچه به سطح كار بعد داده مي شود. افتكنيكي در لح .4
 پوشـش  از هـايي  جنبـه  يـا  تجليلي رداي لباس، تشريح براي است، گرفته نشأت) كردن دوزي سوزن( ترازيدن پارسي ي واژه از اصل در كه طراز عربي ي كلمه .5

  .(Shayesteh Far, 2006, p.60) دارد تكيه بيزانسي يا ساساني هاي نمونه به روندي چنين ساختن معمول. ميرفت كار به
 از كشـمير  سـرو  درخـت  مـاجراي  خراسـان  زرتشـتيان  تاريخ در. گردد مي باز زرتشتيان حضور به ايران شرق ساكنان بين در سرو درخت احترام و تقدس تاريخ .6

  .(Jouleh, 2003, p.48) است خوردار بر وااليي جايگاه
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