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)مورد مطالعاتی    در خلق بهشت زمینیقاجار؛ عطش هنرمندانه  ای پرده  هایقالی

 موزه فرش آستان قدس رضوی( ای پرده  هایاز قالی چند نمونه 
 

 مهدیه اکبری 

 کارشناس ارشد پژوهش هنر دانشکده هنر دانشگاه شاهد   

 

 چکیده 

  های خانهاز سالهای دور در    ها قالیاین    . ندکه معموال شکافی برای ورود و خروج دارگونه ای از قالی هستند    ایپرده  های قالی

  هاینمونهاما  ؛  پر نقش و رنگارنگ داشته اندحضوری    مساجد و تکایا و البته حرم امامان و امام زادگان  ، چادرهای عشایر  ،مردم

  ، این قالیها  ترینعالیبهترین و    .خصوصی باقی مانده است  هایمجموعهها و   در موزه  کمی از دوران صفویه و حتی قبل از آن

که    هاییقال قاجارند  دوره  از  مانده  نگهداری    هاآناز    نظیریبی  هاینمونه باقی  رضوی  آستان قدس  فرش  موزه    .شوندمیدر 

یکی از مضامینی که روی اکثر این    . پی ببریم  ها آنمعنی نقوش روی    که به  شودمی  نداندوچزیبایی این دستبافته ها زمانی  

است تکرار شده  مختلف  اشکال  با  قاجار  دوره  در  بخصوص  است  ،قالیها  روی   .بهشت  بر  بهشت  بررسی طرح  مقاله  این  هدف 

آستان قدس رضوی    ای پرده  های قالی موزه فرش  قاجار  قالی  .پردازدمیدوره  این  مختلفی  در  گونه های  به  بهشت  موضوع  ها 

  . نمادی از بهشت آسمانی بر روی زمین هستند  گرفتند میاین قالیها در ورودی اماکن مذهبی قرار    ازآنجاکه  .است  یافتهتجلی

توصیفی   پژوهش  قالب  و  )نظری(  بنیادی  مقاله  این  در  پژوهش  تحقیق    –نوع  و روش  روش    ایکتابخانهتحلیلی  و  میدانی  و 

 . شت استبه  انتخاب به صورت گزینشی با توجه به نمادهای

 

 موزه فرش آستان قدس رضوی ، دوره قاجار ،بهشت ،ایپردهقالی  ،قالی های کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

تعدادی    .که نقوش خاص همان منطقه را در بردارد  شودمیاز آن گونه ای فرش بافته    ایگوشه در هر    .ایران سرزمین قالی است

تا حائلی برای ورود و خروج گرما و سرما یا حجابی    گیرندمیاز این دستبافته های زیبا به عنوان پرده در مبادی ورودی قرار  

 .  گویندمی  ای پردهقالی  را که معموالً شکافی برای ورود و خروج دارند  ها قالیاین  . میان زنان و مردان باشند

در    ایپردهی  هاقالی  دور  های  سال  عشایر  ،مردم  هایخانهاز  زادگان  ،چادرهای  امام  و  امامان  حرم  البته  و  تکایا  و    ، مساجد 

با نگاهی به نقش این    .دو رو بافته شوند  صورتبهکه    شودمی  دوچندانزمانی    ها قالیزیبایی این    .داشته اند  گیرچشم حضوری  

غیر معمول و زیبا و نقش و نگاری پر پیچ و    هاییگلن خالّق هنرمند طراح پی برد؛ گویی وی با طرح  به ذه  توانمی  هاقالی

 .  سازدمیباغی فرای زمین مادی نقش کرده که انعکاسی از بهشت برین را در ذهن متبلور  ،خم

ایران رواج و گسترش داد  گذارانبینانفرهنگ شیعی و اسالمی که    گمانبی  را در  این دوران و    ،ندصفوی آن    های دوران در 

فضای بهشتی را   ،است که هنرمند  هایینمونهبعدی نیز بر ذهنیت و افکار هنرمند طراح قالی تأثیر بسزایی داشتند و مصداق آن  

است کشیده  تصویر  به  قالی  روی  بر  اسالمی  توصیفات  اساس  گونه    .بر  این  از  بهشتیهاقالییکی  نمود    ای پردهی  هاقالی  ،ی 

مطهر امامان    هایحرم و    ها زادهاماماشراف و باالخص اماکن مذهبی و    هایخانه  ،خاصی مثل کاخ ها   هایمکانند که در  هست

از دوران    ایپردهی  هاقالینمونه خاصی از    . است  شدهمینقش    ،با توجه به موقعیت آن مکان  هاآنمورد استفاده بوده که طرح  

که در   شودمییك مورد قالی صفویه که در موزه فرش آستان قدس رضوی نگهداری    جزبه  –قبل از قاجار باقی نمانده است  

قاجار باقی است که در    ی دورهاز    ایپردهاما تعداد قابل توجهی قالی    -شبهه وجود دارد  ایپردهاستفاده از آن به عنوان قالی  

 .  شوندمیصوصی ایران و سراسر دنیا نگهداری خ هایمجموعهموزه ها و 

 . موزه ی فرش آستان قدس رضوی است  ،را در خود جای داده است  انگیزیدلبسیار زیبا و    های نمونهیکی از این موزه ها که   

ترنج    ،محرابی درختی  ، محرابی گلدانی  ، مورد استفاده در حرم مطهر دارای طرح های محرابی  ایپردهی  هاقالیطرح های بیستر  

 .  نمادی از باغ و بهشت اعلی هستند  ،است که همه ی این نقوش . . .افشان و ،باغی  ، قندیلی ،سروی ،دار

گاهی پوشیده از شاخ و برگ های  اکثراً محراب مساجد بوده که درون محراب گاهی ساده و بدون نقش و    ،الهام بخش طراحان 

یا گلدانی مملو از شاخ و برگ گل    و   . . .سدرة المنتهی و  ،طوبی  ،ختایی و شاه عباسی و گاهی دارای درختی نظیر درخت سرو

آیه ای در باال یا درون محراب و یا    ،آهو و گاهی قندیلی و کتیبه ای یا نوشته ای  ،به همراه حیوانات و پرندگانی نظیر طاووس

با توجه به برخی   ایپردهی  ها قالیبررسی پیشینه ی تاریخی    . وشیزگانی در میان باغی پر از گل و گیاه و پرنده طرح شده اندد

توجهی است از    ،مدارك و مستندات موجود کار مهم و قابل  اختیار ما   یدوره اما نمونه ای که  از قاجار موجود باشد در  قبل 

 .  پی برد  هاقالیق این نوع نیست تا بتوان به تاریخچه ی دقی

انعکاس آن را در    ،قاجار و پرداختن به اوصاف بهشت در منابع مختلف  یدورهاین مقاله بر آن است تا ضمن اشاره به قالی بافی   

عالوه بر آن هدف این پژوهش پاسخ دادن    .ی قاجار متعلق به موزه ی فرش آستان قدس رضوی مورد بررسی قرار دهدهاقالی

 :شودمیت زیر است که در متن به آن پرداخته به سواال

 قاجار کدامند؟  یدوره ایپردهی  هاقالیعناصر بهشتی در  -1

 بهشت درمنابع اسالمی چگونه توصیف شده است؟ -2
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 *روش تحقیق

 . صورت گرفته است ایکتابخانهو براساس شواهد و مدارك باقی مانده در اسناد  ایکتابخانهتحقیق به صورت 

 

 *نتایج تحقیق

 .  براساس تحقیقات صورت گرفته نتایج تحقیق را میتوان به صورت دسته بندی در مباحث زیر مورد بررسی قرار داد

 قاجار: یدورهقالی بافی در   .1

به    ، مقارن با سلطنت ناصرالدین شاه  ق؛  .هـ  13ژه در اواخر قرن  به وی  ،دوران حاکمیت قاجار را به دلیل رشد و احیاء قالی بافی 

نقطه ی عطفی در تاریخ قالی بافی ایران به   توانمی  ،ی ایرانیهاقالیو ناگهانی تقاضای اروپاییان برای    گیرچشمدنبال افزایش  

آن هنگام که صادرات فرش ایران بنا به تقاضای غرب برای    ،ق   .( از دهه ی آخر قرن سیزدهم هـ95:  1384  ،شمار آورد )اتیك

انکارناپذیر   ،قالی ایران وارد مرحله ی جدیدی شد که اهمیت آن در تجارت و درآمد ارزی امروز ایران ، اولین بار از تبریز آغاز شد

عوامل مؤثر در شهرت قالی ایران را: ایجاد نمایشگاه های بزرگ جهانی و    –محقق فرش    –آنت اتیك    .(17:  1381  ،است )ژوله

جنبش حرف و فنون و هنرهای آن عصر در انگلستان و پدیده های    ، ی شرقی در موزه های مهم دنیا هاقالیبه نمایش در آمدن  

افزایش قدرت خرید طبقه    ،م چنینمشابه در اروپا که باعث ایجاد تغییرات در نحوه و سبك تزیین و مبلمان منازل گشت و ه 

 .  ( عنوان می کند 98: 1384 ،ی متوسط کشورهای غربی )اتیك 

اهمیت و حرمت بسزایی پیدا کرد؛ آن چنان    ، قاجار  یدورهقالی در زندگی و فرهنگ اجتماعی ایرانیان در اواخر    ،به این ترتیب 

عنصر تزیینی و الزم الحضور در تمامی   ،قالی  .ری مشاهده نموددر نقاشی ها و به ویژه عکس های قاجا  توانمیکه بازتاب آن را  

 ، به طوری که در تعداد زیادی از عکس های مربوط به اجتماعات و حتی شخصیت های این دوران  مجالس و اجتماعات گردید؛

الطین قاجار و قاطبه به ویژه س  ،حاصل قرار گرفتن قالی در متن عادات زندگی و فرهنگ مردم ،این گسترش .شودمیقالی دیده  

ی اهالی مرفه ایران و حتی طبقه ی بورژوازی تازه به دوران رسیده ی غرب بوده است؛ آن چنان که داشتن یك قالی ایرانی در  

بود وافتخار  به    .هر خانه مایه ی مباهات  راجع  ایران مسافرت کرده و شرح مفصلی  به  این مدت  نیز که در  سیاحان متعددی 

ایران نگاش اندتاریخ  اند )ورزی  ، ته  به آن کشورها داشته  اروپا و صدور این کاال  ایران در    ، نقش مؤثری در شناخته شدن قالی 

1350 :70)  . 

هـ  اول قرن چهاردهم  از  ،  ق  . در دو دهه ی  زیادی  تعداد  گردید که  باعث  آن  موفق  تجارت  و  ایران  قالی  برای  زیاد  تقاضای 

انگلیس از کشورهایی چون  یونان به سرمایه  ، آمریکا  ، شرکت های خارجی  انبوه آن    -سوییس و  تولید  ایران و  گذاری در قالی 

از  . اراك و نواحی اطراف آن بوده است ،بافی ایران در این دوران -بزرگ ترین مرکز قالی  .(19 ص : 1381 ،ترغیب گردیدند )ژوله

بافی قالی    ، گروس  ، سنندج  ، مالیر  ،همدان  ،شیراز  ، کرمان  ،فهاناص  ،جوشقان  ، کاشان  ، فراهان  ، به محالت  توانمی  ، مراکز دیگر 

 (212-217ویلسن: )سراب و زنجان اشاره کرد  ،قره داغ ،تبریز ، مشهد ،بیجار

زکی حسن  مانند محمد  نظران  ایران  ،اغلب صاحب  بافی  قالی  طالیی  عصر  که  و    ،معتقدند  شانزدهم   / یازدهم  و  دهم  قرون 

از آن در    بوده است  (هفدهم )دوران صفویه نهاده است )حسن  ،قاجار  ی دورهو پس  انحطاط و ضعف  به  :  1363  ،این هنر رو 

تمایل به ساده تر نمودن نقوش به منظور سرعت    ،استفاده از رنگ های شیمیایی به جای گیاهی   ،از جمله داللیل این امر  .(156

افزایش تقاضا و  کاهش هزینه ها برای دست    ، بخشیدن به آهنگ بافت و تولید و به طور کلی یافتن به سود باالتر که در پی 
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ی  هاقالی  ،( بدین ترتیب17:  1372  ،حشمتی رضوی  ،آذرپاد) می باشد    ،گذاری شرکت های خارجی صورت می گرفت  -سرمایه

ه ها فائق  طی سالیان دراز همواره زیر سایه ی یك نگاه کلی و گاه مغرضانه که در آن معایب و کاستی ها بر دیگر جنب ، این دوره

است  ، آمده تمام کمبودها   ؛قرار گرفته  رغم  علی  اهمیت و حضور    اما  در    گیرچشم ضعف ها  اقتصاد  این هنر  و  عرصه فرهنگ 

از منظری  ، به ویژه در زمینه ی طرح و نقش ها قالیاقتضا می کند تا زوایای پنهان و مغفول مانده ی این  ،کشور در دوران قاجار

 .  کاویده شود ،دیگر و با نگاهی مجدد و عمیق تر

و طرهای شبکه ای با نقش های    ،گل فرنگ  ،نجلچك تر  ،میناخانی  ،هراتی  از:  توانمیی این دوره  هاقالیاز طرح های رایج در   

بخش قابل    ،ضمن این که نقش مایه ی بته جقه نیز حضور شایانی داشته و موضوعات تصویری  . نام برد  ،اسلیمی و شاه عباسی 

از   اختصاص داده است )حشمتی رضوی  هاقالیتوجهی  به خود  میان  ؛ (263:  1387  ،را  این  نهادینه   ، نفوذ  ،اما در    گسترش و 

ی  هاقالیپس از گذشت حدود سه قرن از رسمی شدن آن در کشور باعث گردید نقوش    ،شدن مذهب تشیع در جامعه ی قاجار

این که آموزه های دین اسالم که نگه   باشند؛ کما  این جهان  از جهانی ورای  به گونه ای طراحی شوند که نمادی  این دوران 

باعث شد تا هنرمندان پس از رسمی شدن مذهب تشیع   ،ترم می داندداشتن حرمت حریم خصوصی زن و مرد مسلمان را مح

این بین    در  .اشراف بیفتند  هایخانهمذهبی و همچنین کاخ ها و    های مکاندر زمان صفویه به فکر جدایی حریم زن و مرد در  

  ، ضخیم به عنوان پردهاز پارچه های    ،به خاطر حفظ هوای مطبوع داخل در برابر هوای محیط بیرونی به خصوص در فصل سرد

بردند بهره  ورودی ها  نداشتند  ؛ در  را  تنها ضخامت الزم  نه  ها  پرده  این  مناسب    ،اما  اتاق ها  نگهداری هوای درون  برای  بلکه 

از آن   . لذا هنرمندان به فکر بافت فرشینه افتاندند که عالوه بر داشتن ضخامت الزم از زیبایی خاص نیز بهره مند باشد  .نبودند

لذا هنرمند مسلمان با توجه به آیات   ،در اماکن مذهبی و مقدس مورد استفاده بیشتری بود  ایپردهی  هاقالیه این نوع  جایی ک

یی پرداختند که  ها قالیشریفه قرآن و احادیث و روایات اسالمی درباره ی بهشت و دوزخ به جلوه دادن توصیفات بهشتی بر روی 

دری از درهای بهشت برین    ، ایپردهی  هاقالیبا این فکر که این    ،زادگان نصب می شدند امامان و امام    های حرمدر ورودی های  

 . هستند که انسان زمینی را از دنیای مادی جدا کرده و به دنیای فرازمینی و پاك حرم وارد می سازند

قاجار هستند که به خوبی جلوه    یهدوری بافته شده در  هاقالی  ،ها قالیبه جرأت گفت که بهترین و زیباترین این نوع    توانمی 

که در موزه ی فرش ایران و موزه ی فرش آستان قدس رضوی واقع در    ها قالیاین    .های بهشتی را در خود نمایان ساخته اند

نشان گر ارادت و اعتقادی است که به اسالم و    ،شوند میخصوصی نگهداری    هایمجموعهحرم مطهر امام رضا )ع( و همچنین  

تشی دارند مذهب  اینجا    .ع  از    6در  نگهداری    ی دوره  ای پردهی  هاقالینمونه  رضوی  آستان قدس  فرش  موزه ی  در  که  قاجار 

به بررسی بهشت موعود در قالی    هاآن اما قبل از پرداختن به    ؛میشوند که نمادی از بهشت هستند مورد بررسی قرار می گیرد

 .  ایرانی می پردازیم

 

 :بهشت بر قالیهنرمند قاجار و عطش خلق   .2

بهشت )جنت یا فردوس( باغی است که از خوبی و خرمی نظیر نداشته باشد و طبق معتقدات اسالمی نیکوکاران همیشه در آن   

جایی خوش آب و هوا و آراسته به گل و میوه های خوش طعم و    ،این باغ سرسبز و پر از درخت و گل و گیاه  .جا خواهند بود

مقام خاصی متناسب با درحه ی نیکوکاری   ، وکاران در روز قیامت پس از رسیدگی به حساب ها عطر روح افزایی است که نیک

واژه ی بهشت در قرآن مجید معادل جنت و دریك مورد فردوس و موردی دیگر جنة الفردوس    . خود در آن به دست می آورند
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  ،(78  تا  45سوره ی رحمان )آیه ی    جمله:  ذکر اوصاف بهشت در سوره های متعدد از آن  .و چندین بار جنّات عدن آمده است

 .  ( تشریح شده است15آیه ی )سوره ی محمد  ، (22تا  11آیه ی )سوره ی انسان   ،( 40تا  10آیه ی )سوره ی واقعه 

از بهشت وصف شده است؛  از آب  در این آیه ها آن چه  پرندگان و    ، اقسام میوه ها  ، گل و گیاه  ،درختان سرسبز  ،نهرهای پر 

ییاتی که  جزبهد  توانمیروشن است که هیچ توصیف لفظی ن  .ان بهشتی است که همگی در باغی دلگشا فراهم آمده استحوری

نگارگران ایرانی به خصوص طراحان نقوش قالی ایران که نقش باغ های بهشتی را   .وارد شد   ،می پردازد  هاآنیك طرح بصری بد

همه چیز طبیعت را بر اساس آن    باورهای ملی و مذهبی طراحی کرده اند؛در نقشه های فرش با ذهن کنجکاور خود بر اساس  

درخت و جوی آب است یك نوع    ،سبزه  ، این طرح ها که نمایان گر گل و گیاه  . پنداشته و به تصویر کشیده اند  ، چه باید باشد

ا که معروف به باغ یا باغی  این طرح ه  .هماهنگی دلپذیری را به وجود آورده که در چشم خوش آمیز و در دل نشستنی است

پرندگان و حیوانات بال دار بهشتی    ،سبزه  ، نهر آب  ،هستند نمادی از بهشت موعود را مجسم می کنند که در میان گل و گیاه 

 .  (1 تصویرنشانی از مالیك را گواهی می دهند )

 
 بهشتی درمیان باغ پرگل  حوری  :1 تصویر

همه ی نقوش و نگاره ها میل به ساده شدن داشته می خواهند   . ساده و خالصه شده هستند ،نقوش  ،در هنر طراحی فرش ایران

نقاشی پیام و نقاشی بیان    ، گفت نقوش فرش ایرانی  توانمیلب مطلب را بیان کنند و عصاره ی معنی را بیان نمایند به عبارتی  

 . ند و گاهی با رمز و استعاره و پوشیدگی راز گونهاست که گاه مستقیماً جلوه گری می کن

بافی  انوار ذات باری تعالی   ، در قالی  از درخت سرو  ،ترنج مرکزی در معنای خورشید جهان تاب و متجلی  نظم و    ،بته نمادی 

ویژه با اوصاف خاص  تقارن شاخه ها و اسلیمی ها که ترنج مرکزی را دور می زنند نشانی از انتظام امور طبیعت و اکنون باغ به  

ظاهری آن به نحوی که تصویر لفظی و کالمی آن در قرآن کریم و نهج البالغه و بعد از آن در احادیث و روایات اسالمی و سپس  

در    ،اصوالً باغی   .نماد بارزی از بهشت موعود است  ،است  گیرچشمی شعرای متقدم و متأخر ایران به طور محسوس  هاآندر دیو

طرحی است که در آن نقش خیالی و نمادین بهار و بهشت به صورت باغی با صفا و پر گل و گیاه با    ،ی ایراناصطالح فرش باف

بازتابی از اشتیاق و گرایش    توانمیپرندگان خوش نقش و نگار و جانوران بال دار و شگفت آفرینش؛ کشیده میشود این نقش را  

 ( 3 و 2 تصاویر) . ن نیز تلقی کردسبزه و گیاه در هوای گرم و خشك فالت ایرا ،به گل
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  پرازگل گلدانهای  :  3و2  تصویر

 

تعداد کمی به    ،ی باقی مانده تا امروز که با این طرح مزین شده اندهاقالیاز    . صفویه رواج خاصی یافت  یدورهطرح باغی در   

شهرت جهانی دارند    ها قالیاین    .و بقیه به قرن دوازدهم و اوایل قرن سیزدهم متعلق اند  –با اندکی پیش از آن    –قرن یازدهم  

تهران در  ایران  فرش  و  ایران  ملی  موزه  خصوص  به  و  جهان  مختلف  های  موزه  در  و  آستان    ،و  مشهد  در  رضوی  قدس 

  .قدیم آن کمیاب شده است  هاینمونهامروزه بافت قالی با نقش باغی از رواج افتاده و    .خصوصی نگه داری میشوند  های مجموعه 

تابلو روی  یا  باشد  شده  تصویر  فرش  روی  که  این  از  اعم  بهشتی  باغهای  ی  خاص   ،نقشه  گرائی  ذهنیت  نوع  یك  از  برگرفته 

ایرانی است ک از رمز و راز و اشاره و نمادگرائی نیستهنرمند  از این نوع   .ه روشن است خالی  به یقین اگر پژوهشگران غربی 

ولی به شبهه منکر زیبائی دلپذیرش نیستند و روشن است که این   کمتر مطلبی به ذهن خود راه می دهند؛  ،طرح های تمثیلی

زیرا زاده ی اوالد آدم است و ما همه اوالد آدمیم    .به بشر است  گروه یا ملت خاصی نیست بلکه مربوط  ،نقوش مربوط به یك فرد

را منعکس کنیم این    هاآن  ،و این اشارتها و بشارتها را به قول موالنا در بهشت می شنویم و اگر در آن حاالت شهودی خودمان

 . شودمیمربوط به یك سرزمین خاص ن

 وده ایم در بهشت این نغمه ها بشن ما همه اوالد آدم بوده ایم 

خاستگاه    .نقاش قالی ایران می داند آنچه در درون او می گذرد بازتابی بیرونی دارد  .فرشی است جهانی و بهشتی  ،فرش ایرانی

با مطلق و طرح بهشت پیوند  ایران وصال عشق است و  این سیر و سلوك هاست  ،هنر قالی  بازتاب همه ی    درخت  .تجسم و 

المُنتَهی که خداوند در س یاد می کندسِدرَهُ  از آن  به فردی دارد  ، وره نجم  المیزان  .ویژگی منحصر  به    ،در تفسیر  کلمه سِدر 

گویا نام مکانی است و شاید مراد از   ،به معنای یك درخت سدر آمده و کلمه مُنتهی  ،معنای جنس درخت سدر و کلمه سدره

آسم  ،آن )طباطبایی  هاآنمنتهای  روا  .( 49:  19  ج  ، 1374،  باشد  پیامبرالبته در  معراج  از  در    ،یتی  درخت  این  است که  آمده 

درشت و پرپشت و    ، بارش مانند ملخ  روایت شده:  ،( و در وصف عظمتش150:  14  ج   ،1377  ،آسمان هفتم قرار دارد )مترجمان

 (4()تصویر شماره 55همان:  ، )طباطبایی . سایه بر امتی از امت ها دارد ،برگ هایش چون گوش فیل است و هر برگش
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 درخت سدره المنتهی  :4 تصویر

نام برده    ،بی شباهت نیست  ،با ویژگی هایی که با درخت سدره المنتهی  ،از درخت دیگری به نام طوبی  ،در احادیث و روایات 

  ، دانسته اند که مفهومش  "اطیب    "  کلمه طوبی را مؤنث  ،بسیاری از مفسران  . شده و خداوند در سوره رعد از آن یاد می کند

آن   ،روایت شده که پروردگار ،درتفسیر آن  .(209: 10ج  ،1374 ،بهتر و پاکیزه تر یا بهترین و پاکیزه ترین است )مکارم شیرازی

)کلینی به دست خویش کاشته  بابویه  598:  4  ج  ،1375  ،را  ابن  )کافی272  و  317:  1376  ،و  بهشت عدن    ، ( جایگاهش در 

اش در خانه پیامبر و حضرت علی )ع( و شاخه هایش در سرای مومنان است؛ به طوری که هیچ خانه ای در بهشت همان( ریشه 

  . (5:49ج    ،کلینی  ،198:  5: ج  1371،  و میبدی  210همان:  ،  وجود ندارد که شاخه ای از آن در آن خانه نباشد )مکارم شیرازی

از آن چه در دنیا دیده و ندیده اید و از آن شنیده و نشنیده   ،ست برای آنرسول خدا در توصیف آن فرموده اند: صد رنگ میوه ا

 ،1377  ،و نه ممنوع )مترجمان  شودمینه قطع    .میوه های تازه ای به جای آن می روید  ،اید و هر وقت بعضی از آن چیده شود

 (424: 14ج 

 

 قاجار موزه ی فرش آستان قدس رضوی  ای پردهی  هاقالیبهشت در  .3

نمونه   6قاجار تعلق داشتند    یدورهکه به    هایی نمونهموزه ی فرش آستان قدس رضوی از میان    ایپردهی  هاقالیدر بررسی   

قبالً ذکر شد بهشت که  از  ویژگیهایی  دارای  است  ، تصویر که  انتخاب شده  بودند  بین    .دارا  از    2از  درخت سدره    هاآننمونه 

  ها آننمونه دیگر دارای طرح باغی هستند که در زیر به بررسی    3یك نمونه دوشیزگان و پرندگان و حوض کوثر و    ،المنتهی

 پرداخته شده است:

دو رو بافته شده و در ورودی درب های حرم امام رضا )ع( مورد استفاده بوده    صورتبه  دو روی محرابی درختی  ایپردهقالی  

حدیثی از امام    ،راب عبارت )بین الجبلین روضه من ریاض الجنه( و در باالی محراب درون کتیبه ایدر لچك های مح  .است

محمد باقر )ع( با این مضمون بافته شده است: )یخرج رجل من ولد موسی اسمه اسم امیرالمومنین فتدفن بارض خراسان من  

و در وسط حاشیه ی   (ی )عمل اقل الحاج محمد نقاش مشهدی( و درسر ترنج ها کتیبه  320زاره عارفا بحقه اعطا اهلل فی سنه  

 .  بزرگ )عمل استاد محمدکرمانی( بافته شده است
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 دو رو   ایپرده: قالی  5  تصویر

شاخه    .نقش دارد که از هر شاخه اش گل های رنگارنگ و متفاوت ختایی روییده اند   در زمینه ی فرش درخت سدره المنتهی 

  . ها در باالی شکاف قالی در میان محراب به یك گل بزرگ که ساخته شده از گل های متفاوت دیگر است بهم پیوند خورده اند

دو طرف زمینه )الکی و الجورد( باعث  تداعی کننده دربهشت اند بخصوص که رنگهای    ،ستون های دو طرف و رنگارنگ زمینه

گویی که از چشم انداز در    . فضایی که درخت در آن قرار گرفته به صورت مجزا و برجسته تر از سایر عناصر به نظر برسد شودمی

در اطراف درخت بزرگ دو درختچه کوچك قرار دارند    .بهشتی به درخت سدره المنتهی که تمام فضا را پرکرده نگاه می کنیم

 .  نیز پوشیده از گل و برگ و غنچه های رنگارنگ و زیبا هستند هاآنکه 

نقش ستون پایه دار در دو طرف زمینه بافته شده که    ، الی نیزدورو افشان شاه عباسی در این ق  ایپرده  قالی   ، 6درتصویر شماره  

  . نماد نور الهی است که در بهشت بر سر مومنان می تابد   ،قندیل  .به محراب چسبیده اند و قندیلی از طاق محراب آویزان است

و رنگارنگی بیرون زده    این جا از یك گل بزرگ تلفیقی که در پایین قالی نقش شده شاخه و برگ های مختلف  در   . (6  تصویر)

در درون لچك ها    . مشاهده کرد  توانمیبوضوح    "گل انار    " صورتبهرا    "انار"در میان این گل و برگ ها میوه ی بهشتی    .است

عبارت   آن  دارد که داخل  مانندی وجود  برگ  الجنه)کتیبه ی  ریاض  روضه من  تعالی  باالی محراب  (وهلل  در  با    ،و  ای  کتیبه 

بافته شده است که به گونه ای اشاره به    ( تبارك و تعالی فی بیوت اذن اهلل ترفع و یذکر و فیها اسمه یسبح لهقال اهلل )مضمون  

 .  بهشت اعلی دارد

 
 قالی افشان شاه عباسی  : 6  تصویر
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 قندیل آویزان ازطاق محراب   7  تصویر

از   از طاق محرابی مساجد و تکایای اسالمی است در بسیاری  در    .شودمیقاجار مشاهده    یدورهی  هاقالیمحراب که برگرفته 

ترنج نماد خورشید عالم    . نیز یك ترنج بزرگ مرکزی در وسط نقش شده است  ،محرابی ترنج دار  ایپرده  قالی   ،8  تصویرشماره

موجودات تمام  به  خود  نور  با  که  است  بخشد  تاب  می  ترنج  .زندگی  این  و    ،از  زیبا  های  غنچه  و  گل  با  هایی  برگ  و  شاخه 

ریز و درشت با    صورتبهانواع گل و برگ های ختایی    ،بر روی هر شاخه  . رنگارنگ بیرون زده که همانند انوار خورشید می مانند

 4در باالی محراب    .بافته شده است  ،برگ های کنگری بزرگ که روی هر کدام غنچه و گل های کوچك و رنگین قرار دارند

کتیبه ی قلمدانی هستند که با توجه به اشعار بافته شده میتوان به درستی به نیت طراح پی برد که این قالی زیبا را به گونه ای  

بر روی زمین باشد اعلی  از بهشت  ای  استفاد  ،طراحی کرده که جلوه  امام رضا )ع( مورد  بارگاه ملکوتی  ه قرار زیرا در ورودی 

 (8 تصویرگرفته است: )

 

 
 در باالی محراب  شعربافته شده  :9  تصویر                                      قالی ترنج دار  :8  تصویر
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 از دیده ی دل اگر رضا را بینی 

 مرآت جمال کبریا را بینی   

 گر پرده ی اوهام به یکسو فکنی  

 اندر پس این پرده خدا را بینی  

 

یی پر از گل قرار هاآندر وسط و در دو طرف قالی گلد  .به راحتی مشاهده کرد  توانمیباغی پر از گل را    ، 10در تصویر شماره   

  تصویر )  .دارند همان طور که در بخش قبل ذکر شد باغ در قالی با گل و برگ های خوش نقش و نگار نمادی از بهشت است

نی و شاخه های ظریف ختایی با غنچه ها و گل و برگ های  های برگ مویی و شاه عباسی تلفیقی در کنار ابرهای چی  گل(  10

گویی از میان باغی پر از گل    ، با کنار زدن لته ای از این قالی زیبا   .کوچك به خوبی نمایانگر باغی پر از گل های بهشتی است

به نوع دیگری    توانمی  8دقیقاً همین طرح باغ پر از گل را در تصویر شماره    .های فرازمینی به خود بهشت عدن وارد می شویم

ی رنگین و متفاوت و  هاآنسرتاسر زمینه را گلد  ،که به طرح افشان دسته گلی شهرت دارد  ایپردهدر این قالی    .مشاهده کرد

 (11 تصویر)  .یافته اند دوچندانزیبایی پرشده که با گل های شاه عباسی تلفیقی زیبایی 

       
 افشان  ایپرده  قالی  :11  تصویر                 دسته گلی  ای پرده  قالی  :10 تصویر

 

( با  317:  1371،  ریشه در اساطیر آشوری و عیالمی دارد )پرهام  ،اندیشه ی نهادن سرو منقوش یا درخت هزار گل در گلدان 

در    ،شودمیاسالمی در قالب گلدان پر از گل نیز ظاهر    یدورهتوجه به این که مفهوم نمادین درخت زندگی هزار گل در آثار  

 .  د تداعی گر بهشت باشدتوانمی ، ی رنگارنگ و زیبا که سراسر فضا را در برگرفته انداین قالی زیبا نیز گلدان گل با گل ها

وجود انواع مختلفی از گل و شکوفه    .ی قاجاری دارندهاقالیبیشترین حضور را در    ،ی پر از گل در میان اوصاف بهشتهاآنگلد 

به ویژه رنگ سبز بسیار زیبای زمینه که به   ، ارمغان آوردهفضایی رویایی و دلنشین به  ، های رنگارنگ بر ساقه های باریك ختایی

می توان بهترین نمونه   را  12تصویری شماره    ایپردهقالی    ،ذکر شده   هاینمونهاما در بین    ؛جلوه ی بهشتی قالی افزوده است

لته در قسمت باالی قالی  دو حوری زیباروی در هر دو    .( در این قالی دو لته وجود دارد12  تصویر)  .برای تداعی بهشت دانست

طوطی به عنوان مرغی بهشتی پیام آور نیکی و خوبی از دیر باز مورد    .روی صندلی نشسته اند و طوطی ای را در بغل گرفته اند 

شیری قرار گرفته که به رنگ    ،بر روی شاخه ی درختی که در زیر پای حوری قرار دارد  ،در لته ی سمت چپ  .توجه بوده است
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در ادب و عرفان اسالمی نیز نشان از    .قاجار است نماد قدرت است  یدوره نقش شیر که از نقوش مورد اهمیت در    .الجورد است

 .  (59: 1385 ، مرد کامل و تداعی گر انسانی است که بر نفس اماره ی خود غالب شده است )وند شعاری و نادعلیان

 
 تصویری  ای پرده  قالی  :12 تصویر

پ   پایین لته سمت چپدرمیان شاخه و برگهای  از گل و شکوفه ی زمینه ی  حوری دیگری نشسته که در حال ساز زدن    ،ر 

طاووسی    ،در پایین پای حوری ساز زن  .این تصویر نشانگر پاداش نیکان است که به خرمی و شادی در بهشت اشاره دارد  .است

طاووس و مرغابی به عنوان مرغان    .ر آن قرار دارددر کنار برکه ای آب قرار دارد که درون برکه پرنده ای شبیه به مرغابی د

اند  اند )کوپر  .بهشتی معرفی شده  به کار گرفته  نیز  به نماد سلطنت  ایران  را در فرهنگ  به  252:  1386  ،گرچه طاووس  اما   )

معرفی   بهشت  از  نمادی  پیامبر  .شودمیعنوان  از  مشهوری  روایت  مهدی  ،در  است   ، حضرت  شده  نامیده  جنت  اهل    طاووس 

دیگر  . (211:  1378  ،)مجلسی است  ،تعبیر  مثال   . جبرئیل  توضیح  ،برای  االمین  ،در  پیامبر    ،در سوره ی شعرا  ، روح  از  روایتی 

  . (218:  3  ج  ،1351  ،وجود دارد که روح االمین را جبرئیل با بال های لؤلؤ گشوده همچون طاووس عنوان نموده اند )مجلسی

از این حوض که در هر دو لته ی قالی در    . مرغابی درون آن در حال شنا کردن استاین طاووس در کنار حوضی ایستاده که  

 ( 14 و 13 تصاویر) . بافته شده به عنوان حوض کوثر یاد کرده اند ایپردهسمت پایین و لبه ی قالی 
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 کوثر  پرنده بهشتی در کنارحوض  طاووس  :14  صویر      وطی دربغل با شیری در پایین پایشط  حوری  :13 تصویر

 

حوضی است به نام کوثر که )مومنان به هنگام ورود به بهشت از آن    ،آن چه به کرّات در توصیف بهشت به کاررفته  ،در قرآن 

می نوشند    .و سقاهم شرابا طهورا  ( از آن شراب پاکی که خداوند فرمود:371:  27ج    ،1374  ،)مکارم شیرازی   .(شوندمیسیراب  

بی پایان و    ،( کوثر به عنوان نهری تشبیه شده که در زیر عرش جریان دارد220:  1380  ،هرگز تشنه نشوند )عاملی و خلخالیتا  

از آن بهره مند   اندازه ی ظرفیت وجودیش  به  ( لته ی 279و    278:  4ج    ،1362  ،)طالقانی  .شودمینامحدود بوده و هر کس 

لته ی سمت چ به  نیز شبیه  با یکدیگر دارندسمت راست قالی  نیز  تفاوت هایی  اما  قالی    . پ است  پایین  حوری سمت راست 

پرندگان    ،در میان شاخه و برگ های در ختان  .بادبزنی در دست دارد و در میان گل و بته های زیبا و فرازمینی نشسته است

ی قرار دارد که نماد حوض کوثر  در پایین پای حوری نیز حوض کوچک  . بهشتی همراه با صدای ساز در حال نغمه سرایی هستند

 .  گیاهی نیز شبیه به چنگ در کنار حوض قرار دارد که اشاره به خوشی و لذت در بهشت عدن می باشد .است

در جدولی مدون    هاقالیبه همراه مشخصات    ،مورد بررسی  ای پردهی  هاقالیتجلیات و نمودهای بهشتی در    ،در پایان این مقاله 

 .  مایه ی بهشتی است –ابعاد و رج شمار و تصویر نقش  ، محل بافتشده که شامل تاریخ و 

 

 

 

 

 جه گیری تینبحث و  *

با ظهور اسالم وتحکیم مذهب تشیع نیز به شکل بارزتری   ،مفهوم بهشت از دیر باز ذهن انسان را به خود مشغول داشته است  

درختان هزار شاخه و    ،بهشت در اسالم دارای توضیحات زیبایی مثل باغ های پر از گل  .در آثار هنری و مذهبی بیان شده است

جویبارهایی با آب روان که در پای درختان   .م که به دیده ی انسان دنیوی نیامده استپرندگانی زیبا و حوریانی سیه چش  ،برگ

بر دل و جان    گمانبیخداوند در قرآن چنان توصیفات زیبایی در باب بهشت آورده که    .طوبی و سدره المنتهی جاری هستند
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است که هر فردی با توجه به درجه ی کمال  مفاهیم خاصی نهفته    ،اما در میان همه ی این توصیفات  ؛ انسان مادی می نشیند

 .  د به آن دست یازدتوانمیمعنویش 

این مقاله مورد بررسی قرار گرفت  آیات    ،آنچه که در  به  با توجه  قاجاری است که  از هنرمند  قابل تحسین  برداشتی خاص و 

مورد بحث که شکافی در میان دارند با    ای پردهقالیهای    .شریفه و قرآن و احادیث به بیان تصویری بهشت در قالی پرداخته است

خود بهشتی  مذه  ،نقوش  اماکن  درگاه  بخصوص  در  و  معنوی  و  بودند  های حرمبی  شده  نصب  فرازمینی   ، امامان  دری  گویی 

در این جا حوض کوثر نماد    . هستند که برروی زمین قرار گرفته اند تا انسان مادی را به دنیای بهشتی بر روی زمین وارد کنند

  ، مورد بررسی  ایپردهی  هاقالیشتی در  به عنوان مرغ به  ،طاووس که در پی هبوط آدم از بهشت آمده است  ،کتاب و عترت است

بهشت در نزد هنرمند قاجاری چنان قداست و خلوصی دارد    .د نمادی از حضرت مهدی یا جبرئیل باشد توانمیحضور داشت که  

از درهای بهشت بر روی زمین هستند  ایپردهی  هاقالیکه سعی کرده آن را به بهترین نحو بر روی   در   ،که همانند درگاهی 

امامان و امام زادگان بیان کند که نشان از درك واال و معنویت و عرفان هنرمند این دوره از ارادتی است که نسبت به   هایحرم 

 .ائمه و امامان اسالم داشته است

 

 1ل شماره  جدو

شماره 

 تصویر 
 تاریخ نام قالی

ابعاد 

 سانتیمتر( )

نقشمایه 

 بهشتی
 نقشمایه   تصویر
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دورو    ایپرده

 محرابی درختی
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Abstract 

Kind of a curtain carpets rugs usually have a slot for arrival and departure. The product of years away at people's 

houses, tents of nomads, mosques and shrine of Imam Tkaya and the presence of colorful and have offspring. 

But a few examples of S remain. The best and finest carpets, carpets remainder of the period of the great 

examples they are kept in the museum of Astan Quds Razavi Carpet. It is beautiful hand-woven double when 

they understand the meaning of decoration One of the themes that the majority of this product, especially in the 

period is repeated with different shapes, heaven. This paper reviews the plan period Heaven on carpets Curtain 

In this paradise, this product has been manifested in many forms. Since the carpet in the entrance examination 

were religious symbols of heavenly paradise on earth. In this paper, fundamental rese research library and field 

methods and techniques to selectively choose the symbols of heaven . 

 

Keywords: carpet, carpet, curtain, heaven, period, Carpet Museum of Astan Quds Razavi (theoretical) 

framework and descriptive – analytic 
 

 


