
بررسی نقـــش مایه قنـــدیل )تجلی نور( 
در فرش های ایرانی

از عرص صفویه تا دوران معارص

چکیده:
نور در بیشرت مذاهب و متدن های قدیمی، مورد توجه انسان ها بوده و اکرث آن ها منادی را برای آن 
مشخص کرده اند. در طراحی نقوش سنتی ایرانی، دو عنرص شمسه)ترنج( و قندیل)چراغ( به عنوان مناد 
نور به کار می روند. شمسه کاربرد وسیعی در معامری، نگارگری و فرش ایرانی داشته و دارد. اغلب 
اوقات این عنرص تزیینی، مورد توجه صاحب نظران واقع شده و در مورد آن مقاالتی نوشته اند. اما 
نقشامیۀ دیگر)چراغ( نسبت به شمسه کاربرد کمرتی در هرنهای تزیینی داشته و شاید به همین علت 

مطالب کمرتی در مورد آن به نگارش در آمده است.
عنرص قندیل یا چراغ، با تفسیر عرفانی که از آیه 35 سورۀ مبارکۀ نور می شود، مورد توجه هرنمندان 
هرنهای صناعی قرار می گیرد، در نتیجه ســاطین و حکام در دوره های مختلف تاریخی، با توجه به 
اعتقادات مذهبی خود، سفارش هایی جهت ساخت این وسیله به صنعتگران می دهند. هرنمندان 
هرنهای صناعی، برای زیباتر دیده شــدن دست ساخته هایشان آیۀ 35 سورۀ نور را همراه با نقوش 
گیاهی تزیین می کرده اند. اغلب این وســایل زیبا و گاه نفیس، روشنایی رسدر ورودی بناها، طاق ها و 
محراب های مساجد و مقابر را تامین می کردند. با گذر زمان طراحان سنتی با تاثیر پذیری از عنارص 
معامری، این عنرص را نیز در ترکیب بندی های کاشی، تذهیب، فرش و... به کار بردند که مورد توجه و 

اقبال مردم نیز واقع گردید.
مدارک مستندی از فرش های ایرانی با نقشامیۀ قندیل وجود دارد که قدمت برخی از آن ها به دوران 
صفویه می رسد. در دو گونۀ متفاوت از فرش های عرص صفویه، می توان این نقشامیه را مشاهده منود 
که مهم ترین آن ها سجاده ها هستند که کارکرد عبادی دارند و دیگری قالی شیخ صفی)قالی اردبیل( 
است که در ابعاد بسیار بزرگی برای آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی تهیه و بافته شده است. با توجه 
به منونه های اشــاره شده، می توان گفت قندیل در فرش های عرص صفوی بیشــرت کارکرد عبادی و یا 
مذهبی داشته، به تدریج با گذشت زمان این کارکرد کم رنگ تر شده تا جایی که به یک عنرص تزیینی 
در برخی از قالی های امروزی تبدیل شــده اســت. در این مقاله سعی شده است سیر تحول نقشامیۀ 
قندیل در هرن فرش بافی ایرانی از دوران صفویه تا دوران معارص با توجه به مدارک موجود، مورد بررسی 

قرار گیرد.  
واژگان کلیدی:

قندیل، چراغ، صفویان، نور، سجاده، قالی شیخ صفی.
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قندیل:
در فرهنگ لغت های فارســی، واژۀ قندیل این گونه تعریف 
شده است: چراغ، چیزی است كه در آن چراغ می افروزد و 
آن معرب كندیل است، چراغ دان، فانوس، پیه سوز. )دهخدا، 
1372، مدخــل قندیل( چراغی كه از ســقف آویزان كنند، 
شــمع چراغ دان. )شــمیم، 1379، مدخل قندیل( مصباح، 
چراغ آویز، مشعل كه از ســقف آویزان كنند، قندیل چراغ 
كنایه از خورشید و ماه)عمید، فرهنگ عمید، مدخل قندیل(. 
شمعدان مخصوصاً   كه از ســقف آویزند)معین، فرهنگ 
معین، مدخل قندیل(. چلچراغ، شمعدان چند شاخه)محمد 
عیســی، بی تا، ص 59(. با توجه به تعاریف باال، مشاهده 
می شود که در هرنهای تزیینی ایران، دو عنرص الف- شمسه 

ب-قندیل، به عنوان مناد نور به كار می روند. 

نور در متدن های رشقی:
هامن طور که می دانید نور در بیشرتآیین ها و متدن ها مورد 
توجه بوده و به همین دلیل در اكرث آن ها منادی را برای آن 
مشــخص كرده اند. ایرانیان پیش از زرتشت به وجود زروان 
معتقد بودند و خیر و رش را زاییدۀ او می دانســتند. جهان 
روشــنایی در باال و جهان تاریكی در زیر قرار داشته است. 
آن ها بیشرت مظاهر طبیعت مانند خورشــید، ماه، كوه ها 
و ســتاره ها را می پرستیدند؛ اما ارج و مقام خورشید بدان 
پایه بود كه پیكر هرمز را به خورشــید مانند می كردند و 
به همین جهت گردونۀ مقدس خورشید بین ایرانیان ارج 
و منزلتی خاص داشــت. )رضایی، بی تا، ص 38( بعدها در 
آیین زرتشتی، آتش در همۀ شكل هایش از خورشید گرفته تا 
آتش خانگی مقدس بوده است. پیروان آیین زرتشتی بر این 
عقیده بودند كه آتش پرس و منایندۀ خداســت و با نیایش 
آتش، خود را در پیشگاه خدا می دیده اند.)هینلز،1385،ص4( 
هاشم رضی درکتاب جشن های آتش دربارۀ پرستش آتش و 

آفتاب به وسیلۀ ایرانیان چنین می نویسد:
  ...روشنی آتش و آفتاب تجلی اهورمزداست و اهورمزدا به 
وسیلۀ نور تجلی می یابد و نور مایۀ زندگی و خورشید افزار 

زندگی است.) رضی، 1383، ص 89(
هاشم رضی هم چنین در کتاب ادیان بزرگ جهان می نویسد 
که ایرانیان متام عنارص سود رســان طبیعت را ستایش 
می کردند و خورشید را نیز برای اهمیت و سود ویژه اش در 

زندگی مادی محرتم می داشتند.) رضی،1344، 104(

نور در آیین اسالم:
در قرآن کریم و هم چنین روایات اسامی از چند چیز به 
عنوان نور یاد شده كه عبارتند از: 1- قرآن مجید)آیۀ 15 از 
ســورۀ مائده و آیۀ 157 از سورۀ اعراف( 2- ایامن )آیۀ257 
سورۀ بقره( 3- هدایت الهی )آیۀ 122 سورۀ انعام( 4- آئین 
اســام )آیۀ32 سورۀ توبه( 5- شخص پیامرب )آیۀ 46 سورۀ 
احزاب( 6- امامان و پیشــوایان كه در زیارت جامعه آمده 

است »خداوند شام را نورهایی  آفرید كه گرد عرش او 
حلقه زده بودید« 7- علم و دانش؛ در حدیث آمده است 
»علم نوری است كه خداوند در قلب هر كس كه بخواهد، 
افكند«.)مكارم شیرازی ،1361،ص 272(و هم چنین یکی از 
القاب خداوند متعال، نور است كه به معنی روشن، روشن 
كننده و روشنی بخش است و این اسم در قرآن مجید برای 
ذات احدیت پروردگار تنها یك بار در آیۀ رشیفۀ 35 از سورۀ 
نور به کار رفته است ) محمدی،1382، صص1007 و 1008(، 

ترجمۀ این آیه به رشح زیر است:
خدا نور )وجود بخش( آسامن ها و زمین است. داستان 
نورش به مشــكوتی ماند كه در آن روشنی چراغی باشد و 
آن چراغ در میان شیشه ای كه تأللو آن گویی ستاره ایست 
درخشان و روشن از درخت مبارك زیتون كه با آن كه رشقی 
و غربی نیســت، رشق و غرب جهان بدان فروزانست و بی 
آن كه آتشی زیت آن را برافروزد، خود به خود جهانی را 
روشنی بخشد كه پرتو آن نور بر روی نور قرار گرفته و 
خدا هر كه را خواهد به نور خود هدایت كند واین مثل ها 
را خدا برای مردم )هوشمند( می زند و خدا به همۀ امور 

داناست. )قرآن كریم، سورۀ نور، آیۀ35(
این آیۀ زیبا؛ در طول تاریخ اسام همواره مورد توجه اکرث 
مفرسین قرآن بوده است. در تفســیر مجمع البیان آمده 
است: به این علت در صفت خدا نور وارد شده كه هر فضل 
و احسان و انعامی از جانب خداســت. )الطربسی،1354، 
ص139( عبدا... ابن عباس در این مورد می گوید كه نور 
آن است كه خدای تعالی، ره منایندۀ اهل آسامن و زمین 
است. به هدایت او متعهد می شوند و به نور او راه برند 
چنان كه مرد رونده در تاریكی نســبت بر روشنایی ماه، 
راه برد. ابی كعب نیز گفته اســت معنی آن است كه مزین 
السموات بالشمس و القمر و النجوم آرایند ۀ آسامن ها به 
آفتاب و ماه و ستارگان و آرایندۀ زمین اســت به انبیا و 
امئه و علام و مؤمنان. )رازی، 1398 ق، ص217( در تفسیر 
املیــزان تألیف عامه طباطبایی كلمۀ نور در این آیه چنین 

تعبیر شده است:
كلمۀ نور، معنای معروف دارد و آن عبارتست از چیزی كه 
اجسام كثیف و تیره را برای دیدن ما روشن می كند و هر 
چیزی به وسیلۀ آن ظاهر و هویدا می گردد. ولی خود نور 
برای ما به نفس ذاتش مكشــوف و هویداست. چیز دیگری 
آن را ظاهر منی كند... مراد از نور در جملۀ خدا نور آسامن و 
زمین است، نور خداست كه از آن نور، عاملی منشأ می گیرد. 
نوری كه هر چیزی به وسیلۀ آن روشن می شود. )طباطبایی، 

1363، صص 172 و 173(
در تفاسیری که به چاپ رسیده، آمده است که خداوند در 
این آیه، نور خود را به چراغ و آن كه در او چراغ باشد مثال 
زده است و گفته اند: مشكوه، كوه باشد بر دیواری كه آن را 
منفذ نبود و چراغ بر آن نهفته، و هم چنین آمده اســت كه 
مشــكوه عمود قندیلی است كه فتیله در آن است.)رازی، 



هامن، ص219( در تفسیر مجمع البیان مقصود از مصباح، 
چراغ آمده است و این كه باالختصاص زجاجه یعنی شیشه 
را ذكر می كند به خاطر این است كه از همۀ اجسام صاف تر 
و صیقلی تر اســت و چراغ در داخل آن بهرت نور می دهد. 
)الطربسی، هامن، ص 365( در تفسیر املیزان متثیل چراغ در 

این آیه این گونه تفسیر شده:
خدای تعالی این نور را به چراغی مثال زده كه در شیشه ای 
قرار داشــته باشد و با روغن زیتونی در غایت صفا بسوزد 
و چون شیشۀ چراغ نیز صافی است، مانند كوكب دری 
بدرخشــد و فضای آن نور علی نور را تشكیل می دهد و 
ایــن چراغ در خانه های عبادت آویخته باشــد. )طباطبایی، 

هامن، ص171(
مشابه این تفسیر را در صحیفۀ زكریای نبی در آئین یهودی 
نیز می توان دید. در این صحیفه آمده است كه در دو سوی 
شمعدان دو درخت زیتون ایستاده اند و این دو درخت، 
روغن چراغ را فراهم می كنند.)شــوالیه و گربران، 1385، 

مدخل شمعدان( 

نقش قندیل در هرن اسالمی:
نور در معامری اســامی عاوه بر بُعد مذهبی، كاركردی 
دوسویه دارد و با پرتوهای خود سایر عنارص تزیینی را 
مشخص می مناید و معموال نقوش از آن مایه می گیرند. 
عنارص معامری در بناهای اسامی و مواد تزئینی، آن طوری 
شكل می گرفتند كه نور را منكرس می كرد.) گروبه، 1380، ص 
173( نور كامل ترین مناد یگانگی خداست كه ذاتش در اكرث 
موجودات منكرس می شود بی آن كه دگرگونی یا كاهش یابد. 
آن را با چراغ آویخته در محراب، چلچراغ ها و شمعدان های 
درخشــان مفرغیِن مرصع به طــا و نقره و مقرنس هایی با 
وجوه منظم و مشبك های حایل كه در آن ها هندسه و 
نور به یاری یكدیگر، تجلی هستی را نشان می دهند بزرگ 
می دانند.)مشــیون ، 1380، ص 71( قندیل های مساجد 
در دوران سلجوقیان )1194-1037م/591-429هـ( بسیار 
معمولی تزیین می شــدند و گویا استفاده از این گونه اشیاء 
از دوران ماملیك )1516-1250 م/922-648هـ( به طور 
كامل رایج گردید.)كونل،1386،138( ارنست كونل در مورد 
صنعت قندیل ســازی و كابرد آن در هرن اسامی چنین بیان 

می كند:
از اثاثۀ مهم مسجد، شمعدان است كه مخصوصاً نوع مجلل 
آن را در كنار محراب قرار می دادنــد و اكرث آن ها را تزئین 
می كردند. برعكس چراغ های معلق، در آن زمان به اشــكال 
گوشــه دار كه اغلب به طرف باال نازك تر می شد و دارای 
حباب نیز بود رایج گردید و آن طور كه معمول بود، در 
آن فلز نشانده نشده بود بلكه فقط حكاكی گردیده و در 
نتیجۀ آزادگذاشنت سطح برای خط و زیور، به صورت مشبك 
در آمــد. یكی از جلوه های خاص ابنیه مذهبی، قندیل های 
شیشه ای مطا و میناكاری شــده ای بود كه در كارگاه های 

سوریه باالخص حلب ساخته می شد... این قندیل ها در 
شكل باریك یا جمع شدۀ گلدان گونۀ خود بر بدنة بر آمدۀ 
دهانه گشاد و حلقه های شیشه ای برای عبور دادن زنجیر و 
آویزان كردن از ســقف تغییر كمی پیدا كرد. )كونل، هامن، 

138(  )تصویر1(

در هر مســجد شامر فراوانی از این قندیل ها قرار داشت. 
تزییــن روی این قندیل ها گل های ختایی، عبارات و آیاتی 
از قرآن مجید یا ادعیه برای سامتی سلطان و یا مدح وقف 
كننده بوده است. كریستین پرایس در كتاب خود بیان 
می كند كه بر بیشرت آن ها نشان خاص ثرومتندانی كه سفارش 
ســاخنت آن ها را داده بودند می نگاشتند.)پرایس، بی تا ص 
87( )تصویر2( نذر چراغ در آیین مسیحیت نیز وجود داشته 
است. مسیحیان برای نذر و دعا در مقابل مجسمۀ قدیسان 
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در كلیساها و صومعه ها شمع روشن می كردند كه هم مناد 
قربانی است و هم مناد عشق و حضور.) شوالیه، و گربران، 
هــامن، مدخل چراغ( »چراغی را نذر حرم كردن« به معنی 
»خود را وقف آن حرم كردن« و »زیر نظر فرشتگان نگهبان، 

محافظت شدن« بوده است. ) شوالیه، و گربران، هامن( 
در هرن اســامی، این نقش در اوایل قرن ششم هـ. ق/12م. 
بر روی محراب ها ظاهر گردید. احمد دانشــگر در کتاب 
فرهنگ جامع فرش ایران، علت رواج و استفاده از نقشامیۀ 
قندیل در طراحی ها را پس از بیان تفسیرعرفانی این 
آیه توســط امام محمد غزالی در كتاب مشكوة االنوار 
ذکر می کند1، به صورتی كه این نقشامیه در سجاده ها 
و طرح های محرابی رواج و گســرتش فراوانــی می یابد. 

)دانشگر، 1372، ص 365(
بر اســاس نوشتۀ علی سجادی در کتاب سیر تحول محراب 
در معامری اســامی از آغاز تا حمله مغول، قدیمی ترین 
نقشامیۀ قندیل در ســنگ قربی از جنس كاشی فیروزه ای 
مشاهده شده است. تاریخ این سنگ قرب 1129م/526 هـ.ق 
و از شهر همدان به دست آمده است.)سجادی، 1375، ص 

209( )تصویر3(

نقش قندیل در هرن فرش بافی ایران:
در هــرن فرش بافی، این نقش مختص قالی های محرابی و یا 
سجاده ای است. بیشرت فرش هایی که این نقشامیه بر آن ها 
بافته شده  متعلق به عرص صفویان است. اما با مطالعۀ 
نگاره های نگارگران ایرانی می توان گفت سابقۀ استفاده از 

این نقشامیه، به دورۀ تیموریان می رسد و شاید در دوران 
قبل تر نیز استفاده از آن در تزیین سجاده ها رواج داشته 
ولی منونۀ مستندی از آن دوران باقی منانده است. در نگاه 
کلی به آثار نگارگری ایرانی مشاهده می شود که نگارگران 
مكتب های مختلف، با عنارص گوناگون زندگی ایرانی، فضای 
اثر خویش را زینت می بخشیده اند. یکی از این وسایل فرش 
بوده است و سطح اغلب این فرش ها با تزئینات رایج مانند 
انواع اسلیمی و ختایی و... تزیین می شده است. برخی از 
این دســت بافت ها که تعداد آن ها محدود است، مزیین به 
طرح محراب شــده اند و در زیر طاق محراب عنرص قندیل 
مشاهده می شود، به عنوان مثال می توانیم نگاره ای که 
در ســال 1423 م./826 هجری. برای کتاب خمســه نظامی 
در مكتب هرات توسط بهزاد طراحی و اجرا شده است را 
نــام بربیم. در این نگاره، نگارگر، لیلی و مجنون به همراه 
اســتاد و دانش آموزان را بر روی فرشی قرار داده است كه 
با ردیفی از سجاده ها تزیین شده است. نكتۀ جالب در 
این قالی ها كه اصطاحاً سجاده صف نامیده می شوند،  قرار 
گرفنت نقشامیۀ قندیل در زیر طاق هر كدام از سجاده ها 

است.)تصویر 4(.

 در نگارۀ دیگری که متعلق به ســال 1452م./856 هـ.ق 
است و اکنون در موزۀ بریتانیا نگهداری می گردد، شخصیتی 
مذهبی )با توجه به هالۀ قدسی دور رسش( بر روی 
سجاده ای قرمز رنگ نشسته است. در زیر طاق این سجاده، 
نقشامیۀ قندیل به عنوان عنرصی تزئینی کار شده است كه 

ی زرین فام – همدان 
س کاشــ

ز جن
تصویر )3(: لوحه قرب ا

ت شــده با تزیین قندیل )مأخذ 
526ه/1129م. اولین منونه یاف

تصویر: علی سجادی، سیر تحول محراب در معامری اسامی از 

ص377( 
ز خمسه نظامی اثر آغاز تا حمله مغول، 

ر مدرســه ا
تصویر )4(: لیلی و مجنون د

ف 
م./841 هـ ق. قالی ســجاده ص

ب هرات 1432 
بهزاد، مکت

ت. موزه هرن مرتوپولینت 
همراه با قندیل در زیر آن طرح شده اس

 )29.Ebadolah Bahari , Behzad, P :نیویورک )مأخذ تصویر



به وسیلۀ زنجیرهایی به مركز طاق متصل است. )تصویر5( 
آخرین نگاره، اثری است متعلق به بغداد یا غرب ایران كه به 
سال 1461 م/ 866 هـ. طراحی و اجرا شده است2. این نگاره 
اكنون در موزۀ توپ قاپی رسای نگهداری می شــود و از نگارۀ 
لیلی و مجنون در مدرسه اثر بهزاد، كپی برداری شده است. در 
این اثر نیز نقش سجاده صف به همراه قندیل هایی در زیر 

طاقهایی محرابی مشاهده می شود. )تصویر6(.
در دوران صفویه به دلیل امنیتی که در ایران ایجاد شد و 
حامیت شــاهان صفوی از صنایع مختلف، شاهد رونق و 
شكوفایی هرنهای ایرانی هستیم. از جملۀ این صنایع می توان 
به فرش بافی اشاره كرد. از این دوران در حدود 1500 تا 2000 
تخته فرش به دســت آمده است كه مقدار اندكی از آن دارای 
طرح محرابی است و اغلب این دست بافت ها با توجه به ابعاد 
و نوع كتیبه شان به عنوان سجادۀ مناز )جامنازی( مورد استفاده 
قرار می گرفتند. آرتور آپم پوپ در جلد ششم سیری در هرن 
ایران  در مورد ویژگی های قالی های سجاده ای این دوران چنین 

می نویسد:
...بارزترین خصوصیات این قالیچه های ســجاده ای، که تقریبا 
در همۀ آن ها مشــهود است، استفادۀ فراوان از آیات قرآنی 
است. قسمت فوقانی در بخش برین، کامبیش همیشه پر از 
کتیبه هایی به خط نسخ است، چه از داخل قاب و چه بر روی 
زمینه حاشــیه، که معموال همراه است با لوح های خط کوفی 
چهارگوش)معقلی/بنایی(. هم چنین حاشیه های باریک درونی، 
که ممکن است اســتثنائا پهن بافته شده باشد و حاشیه های 
باریک برونی معموال در قسمت فوقانی سجاده دارای کتیبه 
است، و نوارهایی که اطراف محراب را مشخص می کند هم 
ممکن است دارای یک سطر به قلم نسخ باشد...)پوپ، آکرمن، 

1387، صص2679 و 2679(  
در بیش از 10 منونه سجادۀ محرابی که از این دوران باقی 
مانده است و تصاویرشان در کتاب های مختلف آمده است تنها 
چند منونه همراه با قالی شیخ صفی )فرش اردبیل( به نقشامیۀ 
قندیل مزین شده اند. در زیر به اختصار آن ها را معرفی می 

کنیم:
1_سجادۀ محرابی که در اوایل قرن 17م./قرن 11 هـ ق در 
ابعاد 119×157 سانتی مرت در شــامل غرب ایران بافته شده 
است. در طراحی حاشیۀ اصلی این دست بافت، هرنمند طراح 
از نقش بازوبندی اســتفاده كرده اســت كه منونۀ شاخص این 
طرح در هرن قالی بافی صفوی به ویژه قالی معروف بقعۀ شیخ 
صفی الدین اردبیلی)فرش شیخ صفی( مشاهده می شود. كتیبۀ 
معقلی  هامنند دیگر آثار ســجاده ای عرص صفوی، در این اثر 
نیز مشاهده می شود3. عنرص خط در حاشیۀ فرعی اول و دوم 
نیز دیده می شود. در لچك ها و منت قالی، فقط سه كلمۀ: الله، 
محمد و علی کار شــده است. در این دست بافت بر خاف 
دیگر آثار سجاده ای عرص صفوی، فضای لچك به وسیلۀ یك فرم 
بسیار زیبا و اصولی از منت قالی جدا شده است. از نكات جالب 
دیگر این سجاده استفاده از سه قندیل در منت قالی است. یكی 
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بزرگ و دو عدد دیگر كه در اطراف قندیل بزرگرت قرار گرفته اند 
كوچكرت طراحی شده اند.)تصویر7(.

2_ قالی سجاده ای که در اوایل قرن 17 م./قرن 11 هـ ق در 
ابعاد 107×161 سانتی مرت طراحی و بافته شده است. این 
قالی دارای ظرافت خاصی در طراحی و الگوبرداری از محراب 
مساجد است. كتیبه در این دست بافت نه در حاشیۀ اصلی، 
بلكه در باالی طاق محراب در فضای مستطیل شكل قرار گرفته 
است. در فرم های دایره ای شكل كه در هر لچك دیده می شود 
از عنرص خط استفاده شده است كه یادآور طرح های دایره ای 
شكل در طاق محراب های قدیمی است. از وسط طاق محراب 
به وســیلۀ زنجیر قندیلی آویزان شده و در زیر قندیل ترنج 
كوچكی ترسیم شده است. از دیگر نكات جالب این سجاده، 
طراحی دو لچك كوچك در قســمت پایین آن است.حاشیۀ 

سجاده نیز با تكرار یك واگیره تزئین شده است. )تصویر8(.
3-قالی شیخ صفی) قالی اردبیل(: این قالی از مسجدی واقع 
در اردبیل، محلی که در آن شاه اسامعیل و نیای او شیخ 
صفی الدین اردبیلی در آن مدفون شــده اند به دست آمده 
است. بیتی از شــاعر بزرگ ایرانی، حافظ شیرازی به خط 

نستعلیق بیان کنندۀ هدف ساخت این اثر است:
جز آستان توأم در جهان پناهی نیست

رس مرا به جز این در حواله گاهی نیست
عمل بنده درگاه مقصود کاشانی سنه 946 )ادواردز، 1368، 

ص11(
الزم به ذکر است این قالی در عرص شاه طهامسب صفوی برای 
این آرامگاه بافته شده است و در اواخر عرص قاجار از آرامگاه 
خارج و اکنون در موزۀ ویکتوریا و آلربت لندن نگهداری 

می شــود4.  این دست بافت از آثار بی همتای هرن فرش بافی 
ایرانی و از شاخص های قالی بافی عرص صفوی است. آرتور آپم 

پوپ در مورد ترکیب بندی این قالی چنین می نویسد:
...اســلیمی های ترنج میانی، منودار جال و وقار ارشافی است 
و این که به جای نظام معمول رسترنج ها، شانزده آویزۀ بیضی 
شکل را به صورت شعاع های پرتوافکن به کار برده اند، با توجه 
به زمینۀ زرد رنگ ترنج، داللت بر خورشید پرتو افکن دارد که 
درخشندگی آرایه های درونی را دو چندان می سازد. اندیشۀ 
حرکت، که در متام این گونه فرش ها عمومیت دارد، در این جا 
تلویحاً به مقولۀ دیگری منتقل وتعبیر شده است که حرکت 
نور است به صورت پرتو افکنی و تأللو؛ و این تلویح در تبدیل 
رسترنج های برین و زیرین به قندیل ها یا چراغ های مسجد و 
محراب به ترصیح گراییده است، که منزلت درومنایۀ نور 
پرتو افکن را به تبع تبلور آن در چراغ محراب تحکیم ساخته و 
به سورۀ نور مرتبط کرده است.)پوپ، آکرمن، 1387، ص2653(

قندیل هایی که در این قالی طراحی و بافته شــده اند از این 
جهت جالب توجه هستند که دو قندیل از نظر اندازه با 
یکدیگر تفاوت دارند؛ قندیل ســمت کتیبه، بزرگ تر از قندیل 
مقابلش طراحی شده است و هر دو قندیل با خطوطی به ترنج 
متصل شده اند. طرح کلی این فرش نفیس شاید نشان دهندۀ 
گنبد مسجدی است که مزین به  قنادیل طا شده است. الزم 
به ذکر اســت امروزه در برخی از مناطق فرش بافی ایران به 

شکل رسترنج قندیل می گویند.)تصویر9(
به تدریج با گذر زمان و افول سلسلۀ صفویان در ایران، شاهد 
دســت بافت هایی هستیم كه با دقت كمرتی طراحی و بافته 
شــده اند. در یک منونۀ آن که در زیر معرفی شده است، این 

تصویر )7(: سجاده 119×157 سانیتمرت شامل غرب ایران، اوایل 

قرن 17م./11ه ق. موزۀ توپکایی استانبول

 Arthur upham Pop , A survey , 1168.P :مأخــذ تصویــر(
 )of Persian art

ب ایران، 
ی مرت،شامل غر

تصویر )8(: سجاده107×161سانت

مجموعهTurkish state قرن 17م./11 ه ق.

 )Arthur upham Pop, ibid ،1170.P :مأخذ تصویر(

ر دو طرف ترنج مشاهده 
تصویر )9(: قالی شــیخ صفی، قندیل د

ک کتیبه باالی فرش بزرگ تر از پایین
می شود قندیل نزدی

ت )مأخذ تصویر: اروین گانز رودن، قالی ایران-
ترســیم شده اس

ص39( 
شاهکار هرن، 



بی سلیقه گی در طراحی مشاهده می شود:
4- ســجاده ای در ابعاد 105×141 سانتی مرت كه در كاشان 
به سال 1750 م./1165 هـ ق. بافته شده است. استفاده از 
رنگ بندی نامناسب، خطوط شكسته و آوردن عنارص زائد مانند 
منرب، حوض )به عنوان ترنج( در منت قالی تنها به زشت تر دیده 
شدن اثر كمك كرده است. در لچک ها، طراح با بی حوصله گی 
و بی دقتی منت کتیبه ها را در قسمت چپ و راست به صورت 
قرینه آورده است. حاشیه ها با اسلیمی هایی که مشابه خطوط 
کوفی است، تزیین شده اند. قندیل در زیر طاقی مثلث شکل 
با کمرتین تزیین آمده است. با مقایسۀ این قالی با منونه های 
اشــاره شده در باال، می توان نزول قدرت طراحی و رنگ بندی 
در فــرش ایرانی را در اواخر عرص صفویه مشــاهده منود. 
)تصویر10( در کتاب قالی ایران شاهکار هرن در مورد این قالی 

چنین آمده است:
طرح خاص این قالیچه یاد آور نقش فرش هایی است که در 
هامن زمان در آناتولی بافته شده است؛ لکن وجود گره فارسی 
است که محل بافت آن را مشــخص می کند. از طرف دیگر 
سادگی طرح محراب و نقش حاشیه نزد بافندگان ایرانی آن زمان 

مرسوم نبوده....)گانز رودن، 2537، ص 145(.
از اواخر همین دوران شاهد اوج گرفنت بی منطقی در طراحی 
قالی هستیم و اصول و قواعد زیبایی شناسی عرص صفوی کمرت 
در طراحی قالی به کار می رفته است. این جریان در دوران قاجار 
نیز ادامه می یابد. به تدریج پس از گذر از این مرحله فرش بافی 
ایران با حضور رشكت های خارجی برای تولید دست بافت های 
مورد نیازشان رونقی دوباره می گیرد. رشکت های اروپایی در 
اواخر دوران قاجار در مناطقی از ایران از جمله كرمان، اراك 
و همدان دفاتری تأسیس و محصوالت مورد نیاز خود را تأمین 
می كردند. در زیر چند منونه از دست بافت هایی که از این 

دوران باقی مانده است به اختصار معرفی می شوند:
5 _  قالی سجاده ای  متعلق به اواسط قرن نوزدهم میادی/13 
هـ ق. که در شــهر تربیز بافته شده است. در این سجاده با 
این كه از عنارص گوناگون طراحی ســنتی مانند ستون، طاق، 
قندیل  و كتیبه استفاده شده است، اما تركیب آن ها با یكدیگر 
هیچ تناسبی ندارد. ستون ها كوتاه طراحی شده اند و قندیل تا 
قسمت پایین فرش امتداد یافته است. طراح با اینکه از نقش 
بازوبندی برای جدا سازی كتیبه های حاشیۀ فرش استفاده کرده 
است اما خطوط در هم بافته شده، عباراتی نا مفهوم و گنگ 

را بیان می كنند. )تصویر11(
6_ سجادۀ جامنازی متعلق به اواخر دورة قاجار كه در شهر 
تربیز بافته شده است. نحوۀ طراحی این سجاده كه در ابعاد 
181×142ســانتی مرت بافته شده است، یادآور سجاده های 
منطقۀ آناتولی است. نام بافندۀ این دست بافت حاج جلیل ذکر 
شده است5. طاق آن بر روی دو ستون قرار گرفته و پیچک های 
ختایی ستون ها را تزیین کرده اند. بر روی طاق محرابی عاوه 
بر قندیل، آویزهای کوچکی نیز مشــاهده می شود. نقشامیۀ 
قندیل تا پایین فرش، جایی که گلدان قرار گرفته، امتداد یافته 

اســت. طراح سعی کرده از عنارص ایرانی در طراحی فرش 
خویش استفاده کند ولی در این امر موفقیت زیادی به دست 

نیاورده است. )تصویر12(.
      7 _ قالیچۀ سجاده ای با نقش و طرحی نامتعارف که در سال 
1299هـ ق/1890میادی در شهر تهران در ابعاد 135×215 
سانتی مرت بافته شده است. در این سجاده، ترنجی بسیار بزرگ، 
در مرکز فرش طراحی شده به طوری که قسمت هایی از آن 
بر روی ستون های کناری فرش آمده است. در قسمت باالی 
ترنج، نقش قندیل که به وسیلۀ بند از مركز طاق آویزان شده، 
مشاهده می شود. هم چنین طراحی دو قندیل به صورت نیمه 
در دو قســمت پایینی لچك از ظرافت وزیبایی طرح کاسته 

است )تصویر13(.
 8- شاید بتوان گفت قالی پرده ای دوروی گنجینۀ فرش آستان 
قدس رضوی از شاخص های این دوران است. این دست بافت 
به خاطر حفظ اصالت های فرش مشهد و اجرای خوب آن ها 
در بین آثار معرفی شــدۀ این دوران شاخص تر است. قالی به 
صورت دو رو به همراه برشی در وسط بافته شده است. این 
قالی در محل عبور زائرین و مجاورین حرم مطهر حرضت علی 

بن موسی الرضا)علیه السام( قرارداشته است. )تصویر 14(
ابعاد این دست بافت 321×410 سانتی مرت و تاریخ بافت آن با 
توجه به كتیبۀ آن 1322 هـ.ق/1904م. است. رنگ بندی قالی 
به همراه حاشیۀ هراتی و گل های بزرگ شاه عباسی که در  
منت قالی به کار رفته اند، گواهی بر اصالت این فرش است. نكتۀ 
جالب توجه این طرح استفاده از طرح قندیل در زیر طاقی 
است که به وسیلۀ دو لچك ایجاد شده است. این قندیل كه از 
طاق محراب آویزان شده است، با توجه به منگوله های تزئینی 
آن مشابه قندیلی است كه در موزۀ مركزی آستان قدس رضوی 

نگهداری می شود.)تصویر 15(
9 –یکی دیگر از منونه های شاخص این دوران، دست  بافتی است 
که به دســت هرنمندان کرمانی در حدود1927م/1346هـ ق 
خلق شده است. طرح این قالی گوشه ای از توانایی هرنمندان 
کرمانی را در بافت آثاری زیبا بر پایه تولیدات گذشته شان در 
عرص صفوی به منایش می گذارد. در این قالی نقشامیه های 
اصیل هرن ایرانی و عرص صفوی با ترکیب بندی سجاده های چند 
طاقی آناتولی تلفیق و پس از عبور از صافی ذهن طراح خوش 
ذوق کرمانی، تبدیل به اثری کاماً ایرانی شده است. در این 
دست بافت نقشامیۀ قندیل در زیر طاق میانی فرش به زیبایی 

اجرا شده است.)تصویر16( 
پس از افول دوران قاجار، در زمان حكومت پهلوی، برای قطع 
دســت بیگانگان از تولید فرش ایران، ابتدا رشكت قالی ایران 
در سال 1310هـ .ش تأسیس گردید اما این رشکت در این كار 
موفق نبود. در ســال 1314هـ .ش رشكت سهامی فرش ایران 
تاســیس گردید و تا قبل از انقاب به عنوان متولی فرش ایران 
شناخته می شد. برخی از استادان خوب فرش ایران با این رشكت 
همكاری كردند و منونه های خوبی از خاقیت در فرش ایرانی 
را  به منایش در آوردند. در زیر به یک منونه از دست بافت های 
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تصویر )12(: سجاده بافت حاج جلیل، اواخر دوره قاجار، 

نقش قندیل به مرکز طاق آویخته شده است ابعاد 181× 142

)مأخذ تصویر: گانز رودن، هامن، ص176( 

تصویر )10(: ســجاده 1750م /1159 ه ق. 105×141 سانتی مرت 

محل بافت کاشان، موزه فرش ایران

)مأخذ تصویر: اروین گانز رودن، هامن،ص 144( 

تصویر )13(: قالیچه با نقش نامتعارف ترنج در وسط 

و قندیلهــای در مرکز و گوشــه های لچک، تهران 1890 

م./1299 ه ق. ابعــاد 135×215 ســانتی مرت )مأخذ 

تصویر: اریک اشــنربنر، قالیها و قالیچه های شــهری و 

روستایی در ایران، ص128( 

تصویر )11(: سجاده محل بافت تربیز، نیمه قرن 19م./13 ه ق. 

Verona,Tiziano megolioyanzi مجموعه

 )the carpet، Enza melanesi،96.P :مأخذ تصویر(

تصویر )14(: منای قالی محرابی افشان شاه عباسی قندیلی – پرده ای 

دو رو1322 ه.ق/1904م. موزه فرش آستان قدس رضوی. )مأخذ 

تصویر: آرشیو کتابخانه موزه آستان قدس رضوی( 

تصویر )16( قالیچه با طرح سه طاق )محراب( بافت کرمان، 

دوره کاســیک1927 م./1336 ه ق. هدیــه مصطفی کامل 

مأخذ تصویر: سیسل ادواردز، قالی ایران، ص264(



شاخص این رشکت اشاره می کنیم:
10_  قالی محرابی- درختی كه با قلم توانای ابوالقاسم اماقانی6 
از طراحان خوب تربیزی اجرا و توسط رشكت سهامی فرش در 
ابعاد 190×320 سانتی مرت بافته شده است. طراحی این قالی 
یادآور کاشی کاری های مساجد ایرانی در عرص صفوی است. 
اســتفاده از عنارص اصیل ایرانی و خاقیت در طراحی و رنگ 
در این اثر به خوبی مشاهده می شود.)تصویر17( قندیلی که 
در باالی درخت رسو کار شده است به بهبود ترکیب بندی کلی 
فرش کمک کرده است. چرخش شاخه های ختایی و پرندگان و 

گل های شاه عباسی، زینت بخش منت این قالی نفیس است.
هم زمان با کار رشکت سهامی فرش، بخش خصوصی نیز 
قالی های بسیار خوبی را در این دوران در شهرهای مختلف 
ایران مانند مشهد، تربیز، اصفهان، کرمان و... تولید می کردند. 
امروزه فرش های تولید کنندگان معتربی ماننــد صیرفیان، 
عمو اغلی، صابر، صفدر زاده حقیقــی، ارجمند کرمانی و....

زینت بخش کاخ ها و موزه های ایرانی است. منونه ای که یکی 
از هرنمندان اصیل ایرانی در این دوران خلق کرده است، در 

ادامه معرفی می شود:
11- قالی محرابی- تصویری که در اواخر دوران پهلوی، 
توســط هرنمندان اصفهانی بافته شده است. این قالی امروزه 
زینت بخش گنجینۀ فرش آستان قدس رضوی است. با توجه به 
تصاویر نقش شده در قالی، این اثر نفیس به هفت شهر عشق 
مشهور شده است. این دست بافت در سال 1353هـ ش/1974م 
طراحی و بافته شده است. ابعاد این قالی 370×460 سانتی مرت 
بوده و با توجه به كتیبه ای كه در آن دیده می شود، در شهر 
اصفهان و در کارگاه حاج یدا... صفدرزاده حقیقی بافته شده 

است.)تصویر18(
منت این قالی، هفت شهری را كه برای شیعیان مقدس و مورد 
احرتام اســت به تصویر کشیده است. زیبایی این دست بافت 
بیشرت به خاطر طراحی فرشتگانی است كه فضای بین شهرها 
را پر كرده اند. تركیب بندی فرشــتگان و حالت های پرواز آن ها 
تأثیرپذیری طراح از نگارۀ معراج حرضت رســول اكرم)ص( اثر 
سلطان محمد)تصویر 19( را نشــان می دهد؛ اما جالب ترین 
الهام در طراحی این قالی از این نگارۀ مکتب دوم تربیز، فرشتۀ 
حامل قندیل است كه در گوشۀ سمت راست پایین قالی ترسیم 
شــده است، قندیلی که یاد آور مکان مناز برای بینندۀ اثر، 

خواهد بود )تصویر20(.
در چند دهه اخیر به دالیل مختلف از جمله جنگ تحمیلی، 
تحریم ایران و دخالت نهادهای مختلف در امر تولید فرش و از 
همه مهم تر مدیریت های غیر اصولی كه در فرش ایران انجام 
شــد، رضبات و لطمه های جربان ناپذیری به فرش ایران وارد 
آمد. با این كه در این دوران شاهد اوج گرفنت هرن طراحی فرش 
ایران در شهرهای اصفهان، تربیز و قم هستیم، اما مدیریت های 
غیر اصولی و افراد كم سواد چه از لحاظ برصی و چه از لحاظ 
مدیریتی، نتوانستند از این بركت به خوبی استفاده كنند. بیشرت 
قالی های شاخص این دوران توســط بخش خصوصی بافته 

می شود که در زیر یک منونه به اختصار معرفی می شود:
12- قالی لچک و ترنج شیخ لطف ا... که طرح آن الگوبرداری 
شده از زیر گنبد مسجد شیخ لطف ا... است. ترنج بسیار بزرگی 
در مركز قالی طراحی گردیده هم چنین در قسمت های باال 
و پائین ترنج مرکزی دو قندیل طراحی و بافته شده است.

)تصویر21(

نتیجه :
قندیل منادی از نور است. این عنرص با توجه به تفاسیری که 
مفرسین قرآنی از آن منوده اند ابتدا وارد هرن معامری می شود. 
طاق ها، رسدرهای ورودی و صحن های مساجد، مزین به 
چراغ هایی می شود که اکرث واقفین آن، ساطین، حکام و ارشاف 
بودند. تزیین روی این قنادیل گل های ختایی به همراه عبارات 
و آیاتی از قرآن مجید، به خصوص آیه 35 از سورۀ نور بوده 
اســت. گاهی همراه با آیات قرآنی، دعا برای سامتی سلطان 
و یا مدح وقف كننده نیز نوشته می شده است، گویا »چراغ را 
نذر حرم كردن« به معنی خود را وقف حرم كردن بوده است.

به تدریج سایر هرنهای تزیینی اسامی از این عنرص استفاده 
می کنند. هم چنین هرنمندان طراح فرش این نقشامیه را بر روی 
سجاده ها و سایر زیر اندازهایی که در مساجد و بقاع متربکه 
به کار می رفته نقش می کردند. سابقۀ استفاده از این نقشامیه 
با توجه به نگاره های موجود، به عرص تیموریان می رسد؛ زیرا 
نگاره های با این نقشــامیه، در مکتب هرات کار شده است و 
به احتامل، سنتی بوده که در زمان قبل تر از آن ها نیز رایج 

بوده است.
اما منونه های شاخص نقشامیۀ قندیل، در فرش های عرص 
صفوی به چشــم می خورد که بیان کنندۀ کارکرد عبادی و 
مذهبی آثاری اســت که این عنرص تزیینی در آن ها به کار 
رفته اســت. با گذشت زمان و افول حکام صفوی، این عنرص 
کاربرد مذهبی کمرتی می یابد. هر چند در بعضی از قالی های 
اواخر قاجار، به دلیل نوع کاربرد مذهبی شان این عنرص دیده 
می شود، اما بیشرت طراحان این عرص و هرنمندان بعد از آن ها از 
نقش قندیل بیشرت به عنوان یک عنرص تزیینی در طراحی قالی 
استفاده کردند. گاهی اوقات طراحی خوش ذوق با تاثیرپذیری 
از آثار گذشتگان، دست به خلق دست بافتی زیبا می زند اما 
چون این آثار کارکرد تزیینی دارند و کاربردی)زیر انداز( نیستند، 
چندان منی تواند مورد بحث قرار گیرد. باید خاطر نشــان کرد 
امروزه در کمرت قالی ای این نقش استفاده می شود و در صورتی 
که هرنمند طراح از این نقشامیه استفاده کند توجهی به کاربرد 
معنایی و یا مذهبی آن ندارد و بیشــرت به چشم یک عنرص 

تزیینی به آن نگاه می کند. 



تصویر )18(: منای کلی قالی محرابی هفت شهر عشق )مأخذ تصویر: اروین گانز 

رودن، هامن، ص 374( 

تصویر )20(: فرشته ای که به سبک نگاره معراج اثر سلطان محمد قندیلی از نور 

را حمل می کند )مأخذ تصویر: عکس از نگارنده( 
تصویر )21(: قالی ابریشــم لچک و ترنج بافت اصفهان، طرح مســجد شیخ 

لطف ا... درباال و پائین ترنج دو قندیل ترسیم شده است. معارص ابعاد 

310×420 سانتی مرت )مأخذ تصویر: جواد یساولی، مقدمه ای بر شناخت 

قالی ایران، ص213( 

تصویر )19(: نگاره معراج، اثر ســلطان محمد، فرشته حمل کننده قندیل 
در جلوی حرضت محمد در حرکت است. )مأخذ تصویر: صور ارصافیل، 

هامن، ص 50( 
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تهران، 1372.
10-رازی، شــیخ ابوالفتح، روح الجنان )جلد8(، تصحیح 
آقای حاج میرزا ابوالحســن شعرانی، تهران، اسامیه، 

1398ق.
11-رامیار، محمود، بخشی از نبوت ارسائیلی و مسیحی، 

بی جا، بی تا، 1352.
12-رزسگای، ماری، معراج نامه، مرتجم مهناز شایسته فر، 

تهران، موسسه مطالعات هرن اسامی 1384.
13-رضایی، عبدالعظیم، تاریخ ادیان جهــان )جلد اول( 

تهران، علمی، بی تا.
14-رضی، هاشم، ادیان بزرگ جهان، بی جا، انتشارات آسیا، 

.1344
15-رضی، هاشم،  تاریخ آیین راز آمیز میرتایی )جلد اول(، 

تهران،  بهجت، 1381.
16-رضی، هاشم، جشن های آتش، تهران، بهجت، 1382.

17- صورارسافیل، شــیرین، طراحان بزرگ فــرش ایران، 
تهران، پیكان 1381.

18-سجادی، علی، سیر تحول محراب در معامری اسامی 
از آغاز تاحمله مغول، تهران، میراث فرهنگی 1375.

19-شــمیم، علی اصغر، فرهنگ شمیم )جلداول( ، تهران، 
مدبر، چاپ سوم، 1379.

20-سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر املیزان )جلد15( 
مرتجم سید محمد باقر موسوی همدانی، بی جا، بنیاد 
علمی و فكری عامه طباطبایی با همكاری مركز نرش 

فرهنگی رجاء 1363.

21- طربسی، شیخ ابوعلی الفضل بن الحســن، تفسیر 
مجمع البیان )جلد17( مرتجم احمد بهشــتی، تهران، 

فراهانی، 1354.
22- عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، امیر کبیر، 1362.

23-عیسی، احمد، واژگان هرن اسامی، مرتجمین محمدرضا 
ارجمند – مرجان موســوی،قم، كتابخانه آیت ا... مرعشی، 

بی تا.
24-غزالی، ابوحامد، مشكات االنوار، مرتجم صادق آئینه 

وند، تهران، امیركبیر، 1364.
25-كوپر، جی سی. فرهنگ مصور منادهای سنتی، مرتجم 

ملیحه كرباسیان، تهران، فرشاد 1378.
26-كوركیان، آن ماری و ســیكر، ژان پیــر، باغ های خیال 
)هفت قرن مینیاتور ایران( مرتجم پرویز مرزبان، تهران، 

فرزان 1377.
27-كونل، ارنســت، هرن اسامی، مرتجم هوشنگ طاهری، 

انتشارات طوس، 1368.
28- گاسونگ، زیگفرید، طرح ها و نقش ها در قالیچه های 

محرابی، مجلۀ قالی ایران ش9و10.
29-گانزرودن، اروین، قالی ایران- شــاهكار هــرن، اتكا، 

.2537
30-گروبه،ارنست، معامری جهان اسام)تاریخ و مفهوم 

اجتامعی آن( مرتجم یعقوب آژند، تهران، 1380.
31-گری، بازل، نگاهی به نگارگری در ایران، مرتجم فیروز 

رشوانلو، تهران، توس، 2535.
32-محمدی، حسنعلی، فرهنگ آسامنگر، قم، فراگفت، 

.1382
33-مشیون، ژان لویی، »هرن طریق ذكر« در: مجموعۀ 
مقــاالت اولین كنفرانس بین املللــی هرن دینی )و( مهدی 

فیروزان، تهران، رسوش، 1380.
34-معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، 1356.

35-مكارم شــیرازی، نارص، تفسیر منونه )جلدهای 2 و 14 
و18(، تهران، دار الكتب اسامیه، 1361.

36-هاكس، جیمز، قابوس كتاب مقــدس، مرتجم میرزا 
اسامعیل صدیقی نوذری، تهران، طهوری، بی تا.

37-هیلنز، جان آر.،. فرهنگ ادیان جهان، ویراســتار ع 
پاشایی، قم، مركز مطالعات و تحقیقات، 1385.

38-یساولی، جواد، مقدمه ای بر شــناخت قالی ایران، 
تهران، فرهنگرسا، 1370
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پی نوشت ها:

1. امام محمد غزالی در فصل دوم رســالۀ خویش مراتب 
روحی برش را در پنج درجه بررسی می كند كه به رشح 

زیر است:
اول روح حساس – كه معصومات را درك می كند كه هم 
در كــودك و هم در فرد بالغ وجود دارد. دوم روح خیالی 
– كــه آنچه را حواس به ادراك می آورد در انبار ذهن 
نگهداری می كند. سوم روح عقلی – كه معانی مجرد را از 
حس و خیال متیز داده و ادراك می كند. چهارم روح فكری 
یا نظری اســت كه روابط منطقی افكار را درك می كند و 
از مقدمات به نتایج می رســد. پنجم روح قدس نبوی و 
روان پاك پیامربی كه خاص انبیاء و اولیا اســت و پرتوهای 
غیبی در آن می افتد.این ارواح پنج گانه، انواری اســت 
كه اصناف موجودات محسوس و معقول با آنها ظاهر 
می شوند و به موازات اشیاء پنج گانه ای است كه در آیۀ 
نور به این وجوه آمده است مشكات )چراغ دان( زجاجه 
)شیشه( مصباح )چراغ( شجره )درخت( زیت )روغن(. 
روح حســاس در مقابل مشكات است زیرا انوارش از میان 
روزنه های حواس عبور می كند هم چون چراغ دان كه نور 
از آن به خارج می تراود. روح خیالی در مقابل زجاجه 
اســت؛ زیرا هر دو از اصل، تار و غیــر لطیفند، اما قابل 
تصفیه و تهذیب. روح عقلی در مقابل مصباح است مركز 
تابش انوار عقل، زیرا چراغ نیز نور حسی می پراكند. روح 
فكری در برابر شــجره است به این معنی كه حیات فكری 
درختی ماند پر شاخ و میوه كه همه از اصل واحدی چون 
ســاقه و درخت می رویند. روح قدسی نبوی در مقابل 
زیت است كه به چنان درجه ای از صفا و خلوص رسیده 
اســت كه نزدیك است بی متاس آتش نور دهد. ) غزالی، 

1364، صص 22 و 23(
 2. در كتاب باغ های خیال در مورد این نگاره  آمده است 
که در مكتب شیراز و به سال 881 هـ.ق/1476م. طراحی 

شده است.
 3. الزم به ذکر است در دیگر آثار سجاده ای عرص صفوی، 
چهار کتیبه معقلی طراحی وبافته شده است اما در این  
اثر فقط دو عدد در گوشۀ باالی حاشــیۀ اصلی طراحی 

شده است.
 4. گویا در ســال 1888م/1305 هجری متولی بقعه برای 
تامین هزینۀ مرمت طاق های فرو ریختۀ شبستان ، مصمم 
به فروش لنگه ای که فرسوده تر بوده می گردد. رشکت 
انگلیســی زیگلر این قالی را می خرد و چون حاشیه هایش 
در حد مرمت ناپذیر آسیب دیده بود، لنگۀ دیگر را هم 
خریداری و حاشیه های به نسبت سامل را به لنگۀ دیگر 
متصل می کند. گویا ســه سال کار مرمت آن در استانبول 
به طول می انجامد. در ســال 1891م/ 1308هجری هر 
دو تخته را در لندن به رشکت فرش وی.جی.رابینســون 

می فروشد.این رشکت، فرش را 2500پوند قیمت گذاری 
می کند. موزۀ ویکتوریا و آلربت با توصیه ویلیام موریس 
بــا جمع آوری اعانه، قالی را به ازای 2000 پوند خریداری 
می کند. سیروس پرهام معتقد است که این داستانی است 
که چند تن از فرش شناسان اروپایی ســاخته اند تا عمل 
تبدیل به احسن متولی بقعۀ شیخ صفی به سبب تامین 
هزینــۀ مرمت بقعه را توجیه کنند، زیرا درآمد موقوفات 
بقعه کفایت می کرده است. دانیل واکردر مقاله فرش های 
دوران صفویــه که در کتاب دایرةاملعارف ایرانیکا به چاپ 
رســانده، در مورد محل نگهداری آن در ایران چنین آورده 
است»...مدت های مدید تصور می شد برای آرامگاه جد 
صفویان در اردبیل بافته شــده اند، اما بررسی فرش ها و 
اندازه گیری اتاق آرامگاه به خوبی نشان می دهد که 
فرش ها در واقع از حرم امام رضا)علیه السام( در مشهد 

به دست آمده اند «
  5. حــاج جلیل از تولید کنندگان معروف اواخر قاجار 
در شــهر مرند در نزدیکی تربیز کارگاه بافت داشته است. 
بافت قالی های او بســیار ظریف و همراه با نشان)کتیبه 
نام تولید کننده( بوده است. وهمین امر باعث شهرت 
فرش هایش شــده است. برخی از فرش های محرابی او 
تحت تاثیر ســجاده های محرابی منطقه آناتولی بوده 

است.
 6. اســتاد ابوالقاسم اماقانی حدوداً از سال های 1320 
الــی1362 در رشكت فرش ایران به عنوان رسنقاش فعالیت 
داشــت، او طراحی مجرب و كاردان بود. از اساتیدی كه 
استاد از آن ها كسب فیض منوده بود می توان مرحوم 
میرزا فیض الله و حاج رحیم نقاش را نام برد. در دوران 
طراحی، از زیر دست استاد، شاگردانی هامنند استاد 
جعفر پاكدســت و اسكندانی و جواد هریسی، حسن 
رضایی، حاجی بلندی و .... پرورش یافته اند. او مرد فاضل 
و بســیار با نزاكتی بود و به متام سبك های طراحی ایرانی 

به طور كامل مسلط بود. 


