
Journal of  Art Faculty Shahid  Chamran University of Ahvaz

Vol. 8, No. 15, Spring 2019, P. 62 - 77
Symbolic significance of star pattern in Islamic carpets

62

PAYKAREH

During the Islamic era, carpet designers, influenced by the aesthetics of this 
religion, opted for the designs and patterns reflecting the Islamic concept of 
spirituality and monotheism. One of the oldest patterns that have been used in 
such designs is star shape, which has been applied in different forms in most of 
the Islamic artworks. This symbol is also of historical significance since it was 
used in different places, especially Iran, even in the pre-Islamic eras in order to 
convey particular concepts. The frequent use of star figure in the backgrounds, 
margins, medallions, and corners of different types of carpets in the Islamic era 
underscore the importance of investigating this pattern from aesthetic and sym-
bolic points of view. The present study aimed to identify the various types of 
star patterns and examine their position in the Islamic carpets through investi-
gating the carpets entailing this shape. In other words, this research was targeted 
toward determining the symbolic significance of star pattern in Islamic carpets 
and the manner of its utilization. This research sought to create awareness re-
garding the symbolic elements used in the Iranian carpet. One of the sources 
that has dealt with this topic is a book titled Kilim (Hall & Vivoska, 1998), 
according to which the star is generally a sign of happiness. Eight-pointed stars 
are most often observed in the Anatolian rugs due to technical principles and 
limitations. In a book entitled ‘Masterpieces of Fars Rugs’ (1996), Syrus Par-
ham writes that stars, especially the eight-pointed star, plays a major role in the 
carpets produced in Fars.

Methodology
This library research was conducted on 10 carpets, namely “Seljukian”, 

“Uşak”, “Mamluk (Egypt)”, “Heris”, “Fars”, “Sheikh Safi al-Din”, “prayer 
rug” (mihrab design), “Holbein”, and “Crivelli” carpets, and also “Khorasan 
Kurdish kilims”. The obtained data were analyzed using descriptive and ana-
lytical methods. 

Findings
The star is one of the most prevalent pattern in the traditional Iranian 

arts and has been applied in different forms in a variety of artworks. One of 
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these arts is the handmade carpet art-industry that has made frequent use of 
this shape since pre-Islamic eras. During each art period, the star pattern has 
carried various symbolic meanings, the best form of which occurred in the 
Islamic era. In this era, the use of human and occasionally animal figures 
in the visual arts was abolished and replaced by meandering plant patterns, 
geometric shapes, and astronomical objects. The beautiful star shape, one of 
these emerging new patterns, was used in various forms, such as five-pointed, 
eight-pointed, and ten-pointed star, as well as Shamseh, each of which has a 
distinct symbolic significance. For instance, the five-pointed star symbolizes 
Ahl al-Kisa, the five Ulul-ʿAzm prophets, and the five pillars of Islam. Simi-
larly, the eight-pointed star is a symbol of the sun in various cultures; however, 
it represents eight heavens and the eighth Imam (i.e., Imam Reza) in Islam and 
among Shia Muslims, respectively. Furthermore, Shamseh is also a symbol of 
the divinity and unity of God. Moreover, the twelve-pointed Shamseh, which 
plays a very important role in the art of the Islamic era, especially in Iran, 
symbolizes the twelve Imams of the Shia Muslims, besides being an astro-
nomical symbol.

Examples of carpet designs with star pattern 
1- Uşak carpets: In the 17th century and under the influence of Iranian car-

pets, the Ottomans established a new design for their carpets featuring mihrab 
patterns and astral frames that was applied in most of the Uşak carpets (Spu-
hler, 1978: 47).(Picture1)

2- Sheikh Safi al-Din Carpet: This carpet’s medallion is designed in the 
form of a sixteen-pointed Shamseh with sixteen almond-shaped pendants.
(Picture2)

Results
The star pattern, used in the art of carpet weaving, is the source of one of 

the most original forms of symbolic and mystical art. The artists have made 
use of the form of the star and its harmony with the design of the carpet to 

Picture 1
Uşak carpet in the 16th century
source: www.turkishculture.org

Picture 2
Sheikh Safi al-Din carpet
source: Bassam et al. 2004: 38
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decorate it through repetitive use of this pattern with regard to the aesthetic 
principles of the Islamic art while preserving the symbolic meanings of this 
figure. The star shape is deemed beautiful from both visual (in terms of equi-
librium, balance, rhythm, and harmony) and spiritual points of view. Such 
remarkable usage of the star in carpets has not been merely for decoration. 
In this regard, this figure denotes sublime purposes and concepts and besides 
giving aesthetic pleasure.
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نقش نمادین ستاره در قالی های دوره اسالمی

  چکیده
ح هــا و نقش هایــی  کرده ا نــد، از طر طراحــان قالــی  در دوران اســامی بــا تأثیــر از مبانــی زیبایی شناســی ایــن دیــن ســعی 
که مبیــن فرهنــگ و آییــن معنــوی اســام و فاقــد شــائبه های غیــر وحدانــی باشــد؛ یکــی از ایــن  نقش هــا  کننــد  اســتفاده 
ــری  ــار هن ــب آث ــت، در اغل ــت بافت اس ــی دس ــتفاده در قال ــورد اس ــوش م ــن نق ــه  از قدیمی تری ک ــش  ــن نق ــت. ای ــتاره اس س
دوران اســامی بــه شــکل های متنــوع  بــه کار رفتــه اســت. البتــه قبــل از ظهــور اســام نیــز، ایــن نمــاد در مناطــق مختلــف 
ایــران بــا مفاهیــم خــاص مــورد اســتفاده بــوده اســت. ایــن مســأله بــر اهمیــت تاریخــی ایــن موضــوع می افزایــد. بــا توجــه 
بــه اســتفاده متنــوع از ایــن نقش مایــه  در متــن، حاشــیه، ترنــج و لچــک  انــواع فرش هــای دوران اســامی، الزم اســت 
پژوهشــی در ایــن خصــوص انجــام شــود. ایــن تحقیــق نقــش ســتاره را در فــرش از نظــر زیبایی شناســی و نماد شناســی آن 
مــورد بررســی قــرار داده اســت. در ایــن مقالــه، شناســایی انــواع ســتاره و جایــگاه آن در فرش بافــی دوران اســامی نیــز بــا 
کــه در ایــن تحقیــق اســت:  گرفتــه اســت. پرسشــی  کــه دارای نــگاره ســتاره هســتند صــورت  ارائــه نمونه هایــی از فرش هایــی 
مفهــوم  نمادیــن ســتاره در قالی هــای دوره اســامی چیســت و  از ایــن نقــش چگونــه در قالــی اســتفاده شــده اســت؟ 
هــدف ایــن پژوهــش آشــنایی بیشــتر بــا عناصــر نمادیــن فــرش ایــران اســت. روش ایــن تحقیــق توصیفــی و داده هــای آن 
کتابخانــه ای و پایگاه هــای اطاعاتــی اســت. بنابــر یافته هــای ایــن تحقیــق، نقــش ســتاره بــه عنــوان نمــودی  از منابــع 
بصــری، نمادیــن و عرفانــی یکــی از زیباتریــن نقــوش در هنــر فرش بافــی اســامی و بیان گــر تجلــی انــوار حــق بــوده اســت. 
کــه برگرفتــه از مفهــوم اشــراق و نــور در عرفــان اســامی اســت  طراحــان فــرش ایــن دوران از نگاره هــای نمادیــن ایــن عرصــه 
ِکــِب(  ْنَیــا ِبِزیَنــٍة اْلَکَوا

ّ
ــَماَء الُد ــا الَسّ َنّ ــا َزَیّ

ّ
و خداونــد درآیــه شــریفه خــود را زینــت بخــش آســمان بــه آن خطــاب می فرمایــد )ِإَن

ح و نقــش فــرش اســتفاده مــی نماینــد. در طــر
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  مقدمه
کار مــی رود. ایــن  در بیــان زیبایی هــای آثــار و دســت آوردهای هنــری نوعــی قضــاوت و نقــادی بــه 
گونــه ارزیابی هــا، شــناخت زیبایــی فــرش دســت بافت بیشــتر می کنــد. در طراحــی فــرش ارزش هــای 
گــی هنــر تزیینــی نــاب مشــاهده می شــود. همچنیــن  ح و نگاره هــا، بــا ویژ زیبــا شــناختی در قالــب طــر
ــر انســان در دوران اســامی  ــه تصوی ک ــی  ــژه ای دارد. ایــن امــر از زمان ــگاه وی ــر انتزاعــی جای در آن، هن
کــرد. نقــوش یکــی از اصلی تریــن و مهم تریــن  گردیــده، بیشــتر جلــوه  در طراحــی فــرش منســوخ 
گی هــای فــرش دســتبافت اســت؛ نقوشــی هماهنــگ، متناســب، متقــارن، انتزاعــی و تجریــدی.  ویژ
هنــر اتنزاعــی یــا انتــزاع هندســی بیانگــر هنــری پــر جنــب و جــوش اســت. اشــکال پیچیــده هندســی 
بــا تکــرار تناســبات وابســته بــه یــک نقــش نوعــی احســاس نظــم و هماهنگــی می آفریننــد. یکــی از 
ایــن نقــوش هندســی، نقــش ســتاره اســت. نــگارۀ ســتاره مفهــوم زیبایــی را از نظــر مبانــی هنرهــای 
بــا  نــگاره  ایــن  کیفیت هــای معنــوی داراســت.  و  ریتــم و هماهنگــی(  تعــادل،  )تــوازن،  تجســمی 
تعاریــف شــاخص زیبایــی تطابــق داشــته اســت. در هنــر اســامی تعابیــر معنــوی و زیبایی شناســانۀ 
ح و نقــش ســتاره عــاوه بــر مضمــون و زیبایــی  متعــددی از آن شــده اســت. در هنــر اســامی، طــر
کــه چشــم جســتجوگر بیننــده، از پــس ظواهــر زیبــا بــه  ظاهــری اش، دارای یــک معنــای درونــی اســت 
کــه بــه عالــم باطــن بــاز می گــردد. حضــور و بــروز ســتاره نیــز  دنبــال یافتــن آن رمــز درونــی معنایــی اســت 
ــر  ــر تأمیــن اهــداف زیبایی شناســانه، بیان گ ــرای تزئیــن نبــوده، بلکــه عــاوه ب ــًا ب ــر روی فــرش، صرف ب
مفاهیــم واالیــی بــوده اســت. پژوهــش حاضــر نقش ســتارگان آســمانی را در زیباشناســی فــرش دوران 
اســامی از جملــه مفاهیــم زیبایــی ســتاره و نمادگرایــی نقــش ســتاره مــورد بررســی قــرار داده اســت 
کشــد.  و از ایــن رهگــذر می کوشــد نمونه هایــی از فرش هــای منقــوش بــه ایــن نــگاره را بــه تصویــر 
کتابخانــه ای اســتفاده  گــردآوری اطاعــات از منابــع  ایــن پژوهــش توصیفــی- تحلیلــی اســت و بــرای 
ک«، »مملــوک مصــر«،«  شــده اســت.  دامنــۀ  مطالعــۀ ایــن پژوهــش بــر 10 فــرش، »ســلجوقی«، »اوشــا
کــرد خراســان«،  گلیــم  ــی و قالیچــه فــارس«، شــیخ صفی الدین،«قالیچــه محرابــی«،  هریــس«، »قال
کــه در ایــن تحقیــق بــه آن پرداختــه  ــی بــوده اســت. ســؤالی  کریول فــرش »هولبایــن«، و  فرش هــای 
ح اســت: مفهــوم  نمادیــن ســتاره در قالی هــای دوره اســامی چیســت و  از ایــن  می شــود،  بدیــن شــر

نقــش چگونــه در قالــی اســتفاده شــده اســت؟

پیشینۀ تحقیق
ــه عنــوان  بررســی نقــش  ــه حــال، به صــورت جامــع پژوهشــی ب ــا ب ــا بررســی های انجــام شــده ت ب
کتــب و مقــاالت  ؛ ولــی در  یافــت نشــد  ســتارگان آســمانی در زیباشناســی فــرش دوران اســامی 
کتــاب »گلیــم«) هــال،  کیــدی بــر نقــش ســتاره شــده اســت. در  گــذرا تأ مختلــف، بــه صــورت جزئــی و 
ــای  گلیم ه ــد: در  ــد و می گوی ــان می کن ــادمانی بی ــانه ش ــی نش کل ــور  ــه ط ــتاره را ب ــنده س 1377( نویس
کتــاب  آناتولــی، بــه دلیــل محدودیت هــا و اصــول فنــی غالبــًا نقــش ســتاره هشــت پر بــه کار مــی رود. در 
کــه ســتارگان  »شــاهکارهای فرش بافــی فــارس« نوشــته »ســیروس پرهــام« )1375( نیــز آمــده اســت 
کــه  خصوصــًا ســتاره هشــت پر نقــش عمــده ای در نــگاره خزانــه ی فــارس دارنــد. ســتاره هشــت پر 
از دوران هــای تاریخــی نخســتین مظهــر آفتــاب بــوده اســت، اغلــب در قابــی چنــد ضلعــی جــای 
می گیــرد. همچنیــن مقالــه »حســینی و فراشــی ابرقویــی«)1393( بــا عنــوان »تحلیــل جنبــه هــای 
نمادیــن شــیعی درتزیینــات مســجد جامــع یــزد« در مجلــه نگــره بــه تحلیــل جنبه هــای نمادیــن 
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کــه شــامل انــواع مختلــف شمســه، ســتاره، محرابــی و غیــره  نقــوش موجــود در مســجد جامــع یــزد 
اســت، پرداختــه اســت. مقالــه دیگــری نیــز تحــت عنــوان »نــگاره هــای نمادیــن در نمــد« چــاپ شــده 
کتــاب مــاه هنــر نوشــته »مســعود نصرتــی« )1385( بــه بررســی نقش هــای نمادیــن مختلــف  در مجلــه 

کــرده اســت. بــر روی نمــد از جملــه ســتاره اشــاره 

نماد عرفانی ستاره
کــه ریشــه در قــرآن و علــوم قرآنــی دارد تقریبــًا اســاِس همــه هنرهــای  گیــر عرفــان  کلــی و فرا مفهــوم 
کــه  اســامی و منســوب بــه اســام چــون هنــر- صنعــت فــرش، معمــاری و ادبیــات اســت. می دانیــم 
گســترده و عمیــق عرفانــی را تنهــا بــا زبانــی نمادیــن می تــوان ارائــه نمــود و دریافــت، یکــی  »مفاهیــم 
کــه ســتاره و اجــرام آســمانی از نشــانه های نــور هســتند. نمــاد »نــور« در  از همیــن نمادهــا نــور اســت 
طــی قــرون متمــادی و در بیشــتراعتقادات دینــی و مـــذهبی بـــرای نمایانـــدن ماهیــت حقیقتــی عالــی 
و غایــی، نقشــی بنیادیــن داشــته اســت« )نزهــت، 1388: 156(. نــور، همــواره در ادیــان و مذاهــب، 
عرفــان، ادبیــات، حکمــت و فلســفۀ بیشــتر ملــل وجــود داشــته و اندیشــمندان بســیاری بــه مفهــوم 
ــور، تعابیــر متعــدد و  ــا برداشــت اصیــل و واقعــی از مفهــوم ن آن توجــه داشــته اند. فرهنــگ اســام، ب
ــار بیــان شــده اســت  ــور، چهــل و ســه ب کریــم، واژۀ ن کــرده اســت. »در قــرآن  ح  متنوعــی را از آن مطــر
ــه  ــه آی ــه ب ک ــه 35  ــور آی ــی، آن در مــوارد مختلــف، متفــاوت اســت« )همــان، 159(. در ســورۀ ن و معان
نــور معــروف اســت، ســتاره بــه مفهــوم تجلــی نــور، راهنمــا و راه گشــاِی می باشــد. در ســورۀ نحــل آیــه 
16 نیــز ســتاره بــه مفهــوم راهنمــا آمــده اســت، همچنیــن در آیــه 6 ســوره الصافــات بــه ســتاره اشــاره 

گردیــده اســت.
کــه در  کــه ســتاره یکــی از نمادهــای مشــترک در بیــن هنرهــای اســامی اســت   بایــد توجــه داشــت 
کار رفتــه اســت. دربــارۀ مفهــوم ســتاره بــه عنــوان  هنــر معمــاری، فرش بافــی، مســاجد و ادبیــات بــه 
ــوان  ــی می ت ــی چــه در نقــوش فــرش چــه در معمــاری اســامی و چــه در شــعر عرفان یــک نمــاد عرفان
کــه ایــن  گــردد؛ ســالکی  ــا بــه حــق واصــل  ــر ســالک راه ت ــوار حــق اســت ب کــه تجلــی ان گفــت  ــه  اینگون
چنیــن توصیــف می شــود: ســتاره ای بدرخشــید و مــاه مجلــس شــد دل رمیــده مــا را انیــس و مونــس 

شــد)حافظ، 139۴: غــزل 167(.
ح هــا و نقــوش فــرش  گفــت یکــی از مهم تریــن علــل تحــول طر در انتهــای ایــن مبحــث بایــد 

همیــن ســاحت عرفانــی و نمادیــن آن اســت. 

فرش و نقش ستاره
فــرش از جملــه مهم تریــن نشــانه های ذوق، هنــر و روح زیبایی جویانــه جامعــه ی ایرانــی اســت. 
نقــوش انتزاعــی و چشــم نــواز آن، از دیــد مفســران و اندیشــمندان ســنت گرای شــرقی، صرفــًا نقــش و 
گردشــی،  نــگاری رنگیــن بــرای پرکــردن فضایــی خالــی نیســت، بلکــه هــر خــط و رنــگ آن در هــر پیــچ و 
نمــادی از معانــی و مفاهیــم مکنــون جهــان بینــی انســان شــرقی و بــه ویــژه ایرانــی اســت. » هنــر 
گی  هــای هنــر  اســامی، هنــر نقــش مطلــق و هنــری تجریــدی اســت« )وزیــری، 1373: 81(. »ویژ
کــردن  کامــل، ممنوعیــت مصــور  ــا تجریــدی، تزیینــات غنــی و  ح هــای انتزاعــی ی اســامی شــامل طر
اشــکال حیوانــی و انســانی اســت« )شایســته فــر، 138۴: 111(. هنــر اســامی می-کوشــد تــا از جهــان 
طبیعــت بــه عالــم هســتی پلــی بزنــد و دنیــای نادیدنــی را از طریــق دگرگون کــردن منطــق مــادی 



دوفصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

دوره هشتم شماره پانزدهم - بهار ۹۸
68

نقش نمادین ستاره در قالی های دوره اسالمی

کــور و بی هــدف توقــف نمی کنــد.  گرایــی و طبیعت گرایــی  کنــد، امــا هرگــز در واقــع  طبیعــت متجلــی 
»او از وجــود و وجودشناســی آغــاز می کنــد. و از ایــن نظــر بــا فیلســوف و عــارف تشــابه دارد. توجــه 
هنرمنــد بــه جــای موجــود بــه وجــود معطــوف اســت، از ایــن رو از دنیــای َاعــراض و جزئیــات، بــه 
کــه هنرمنــد اســامی بــه  کلــی رجــوع می کنــد. البتــه ایــن مســئله بــه ایــن معنــا نیســت  عالــم حقایــق 
کــه در وجــود توقــف نمی کنــد« )فهیمــی فــر،  موجــود بی اعتناســت اســت، بلکــه منظــور آن اســت 

.)37  :1385
 »اصــول هندســه در تمامــی هنرهــای اســامی اعــم از معمــاری و صنایــع دســتی، نمــودار دارد 
کنارهــم  کاربردهــای آن، در  از  یکــی  و  پیونــد می یابــد  و فلســفی  کیهانــی  بــا مفاهیــم نمادیــن  و 
گســترش دارد« )وایــه، 1363:  ــا بی نهایــت قابلیــت  کــه ت گرفتــن و تکــرار الگوهــای ســاده اســت  قــرار 
گســترده هســتی اســت.  75(. نقــوش هندســی، برآمــده از همیــن الگوهــا و دربردارنــده مفاهیــم 
گــی نقــوش هندســی، چیرگــی شــکل های »صــورت فلکــی« برســایر صورت هــای  برجســته ترین ویژ
گرچــه نگاره هایــی بــه غیــر از ســتاره نیــز وجــود دارد، لکــن تعــداد آن هــا بســیار  هندســی اســت. ا
ــا شــش، هشــت، ده،  ــد. »ســتاره هایی ب محــدود اســت و عمومــًا تنــوع و پیچیدگــی مختصــری دارن
دوازده و شــانزده پــر، مکــررًا در نگاره هــا بــه چشــم می خورنــد و افزایــش تعــداد پره هــا بــه خصــوص بــا 
ح هــا دیــده شــده اســت« )ســیدجان؛  ــا نــود و شــش پــره، در برخــی طر مضرب هــای عــدد هشــت، ت
کر ســلمان، 1383: 52(. »نقاشــی های نســخ خطــی ایرانــی قــرون میانــه، منبــع اولیــۀ اطاعــات  شــا
ح هــای قالی هــای اولیــه ایرانــی اســت. در مینیاتورهــای نســخۀ خطــی خواجــوی  جهــت بررســی طر
کف پوش هــا دارای جزییــات رنگــی و  کتابخانــه بریتانیــا،  کرمانــی )1396.م/799ه.ق( موجــود در 
دربرگیرنــدۀ  شــش ضلعی ها  و  مربع هــا  تکــراری  طراحــی  زمینه هــای  و  ســاده  کوفــی  حاشــیه های 
ح قالــی قدیمــی آناتولــی قابــل  کــه به طــور مشــابه در طــر ســتاره ها و نیلوفرهــای ســاده شــده هســتند، 

ــر، 1380: 67(. توجــه اســت« ) شایســته ف

گیری نقش ستاره سیر تحول و شکل 
کــه » دو نــوع  بورکهــارت در مــورد اســلیمی و پیــچ و تــاب عرفانــی ســتاره ها بــر ایــن بــاور اســت 
ــری  کثی ــداد  ــدن تع ــم پیچی ــدن و دره ــه ش ــم بافت ــه ه ــی از ب ــود دارد: اول ــلیمی وج ح اس ــر ــاص ط خ
و  بغرنــج  نقــش  و  می پیونــدد  هــم  بــه  شعاع هایشــان  کــه  اســت  شــده  تشــکیل  هندســی  ســتاره 
کــه طــی  ح، نمــاد شــگفت انگیــزی از تفکــر و مراقبــه اســت  بی انتهایــی را پدیــد مــی آورد. ایــن طــر
ح  کــه عمومــًا عنــوان طــر کثــرت در وحــدت را در می یابــد. نــوع دیگــر  کثــرت و  آن، آدمــی، وحــدت در 
گیاهــی تشــکیل شــده و صرفــًا از قواعــد تــوازن )ریتــم(  اســلیمی بــه آن اطــاق مــی شــود، از آرایه هــای 
گی هــا در  ح اســلیمی منطقــی و مــوزون، ریاضی گونــه و آهنگیــن اســت و ایــن ویژ تبعیــت می کنــد. طــر
کــه طالــب موازنــه میــان عقــل و عشــق اســت بســیار حائــز اهمیــت مــی باشــد« )ســید  برابــر روح اســام 
احمــدی زاویــه، 137۴: 259 و 260(.» در طراحــی فــرش، اســلیمی ها در تبییــن مفهــوم عرفانــی از 
ــه از  ک ــوع اول  ــد؛ هــم اســلیمی های ن ــه وحــدت و شــکل گیری شمســه، نقــش اساســی دارن کثــرت ب
ــا پیچــش خــاص خــود،  ــه ب ک گیاهــی  ســتاره های هندســی تشــکیل می شــوند و هــم اســلیمی های 
کــه نمــاد عالــی توحیــد اســت،  همــه حرکت هــا و جهت هــا را بــه راه واحــد و نقطــۀ وحدت بخــش 
گــروه  ســوق می دهنــد« )بورکهــارت،1371: 71-68(. »ایــن مبنــای طراحــی، اصولــی را بــرای آفرینــش 
ــو از آرایه هــای  ــر ترنجــی از شمســه و زمینــه ای ممل ــداران و مبتنــی ب ــر جان ــدون تصاوی فرش هایــی ب
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کــه نفیس تریــن آن هــا را می تــوان در دورۀ اول صفویــان  اســلیمی و نگاره هــای متنــوع فراهــم آورد 
در  برخــی  و  هســتند  شمســه  ربــع  از  لچک هایــی  دارای  فرش هــا  ایــن  از  برخــی  کــرد.  مشــاهده 
ــور الهــی« )ســید احمــدی زاویــه،                  کــه خــود » مشــکات « اســت و نمــاد ن متــن، نقــش قندیــل دارنــد 
کاشــانی اســت. ترنــج  کامــل فــوق فــرش معــروف بــه شــیخ صفــی و یــا مقصــود  137۴: 261(. نمونــۀ 
کشــورهای اســامی جــزء اصلــی ســاختار طراحــی فــرش اســت و  مرکــزی در اغلــب فرش هــای ایــران و 
گــردان، اســلیمی ها و ختایی هــا بــه نحــو مــوزون و معنــاداری شمســه یــا ترنــج  ح هــای  در متــن، در طر
کرده انــد. پــس از متــن حاشــیه های متقــارن چهــار بعــد فــرش را دور می زننــد. »در  مرکــزی را احاطــه 
کثــرت « خــود را در قالــب  کثــرت بــه وحــدت « و از » وحــدت بــه  ح، مفهــوم عرفانــی از »  مجموعــه طــر
ــا ترنــج اســت و  نگاره هــا و نقش هــای نمادیــن نشــان می دهنــد. نقطــۀ وحــدت، مرکزیــت شمســه ی
ــت از  ــوند، حکای ــر می ش ــج از ایــن نقطــه دور و دورت ــه تدری ــه ب ک ــا  ــاخه ها و اســلیمی ها و ختایی ه ش
ــه ســوی  ــر حرکــت از ســمت آن هــا ب گ ــه ا ک کثــرت و تعــدد در مقابــل وحدانیــت و توحیــد می نماینــد 
ــزی باشــد، توحیدگرایــی را می رســاند« )چیــت ســازیان، 1385: ۴3(. شمســه و نقطــه محــور و مرک

نقوش شمسه و ستاره 
کثــرت تجلــی صفــات خداونــد  کثــرت اســت.  کثــرت در وحــدت و وحــدت در  شمســه نمــاد 
کــه از مرکــزی واحــد ســاطع  کــرده اســت  کثیــر ظهــور  کــه در ایــن نقــش بــه صــورت اشــکال  اســت 
کــه  کــه از نــام آن پیداســت، مفهــوم نــور را تداعــی می کنــد؛ همان طــور  شــده اند. ایــن نقــش چنــان 
کریــم نیــز خداونــد خــود را نــور می نامد)ســوره نــور، آیــه35(. پــس در واقــع »شمســه نمــادی  در قــرآن 
کــه  کیفیــت نوربخشــی ســتاره اســت  از خداونــد محســوب می شود«)ســتاری، 1376: 53(. معمــواًل 
ــد در شــب  ــور انگاشــته می شــود. ســتاره مظهــر خداون ــد و در نتیجــه ســتاره منبــع ن ــه ذهــن می آی ب
کنــد. کــه بــر ســر راه رســیدن بــه خداونــد اســت، حفــظ  ایمــان اســت تــا مؤمــن را از شــر تمــام موانعــی 

ستاره پنج پر
عـــدد پنـــج را معمـــواًل بـــه زندگـــی انســـان و بـــه پنـــج حـــس مربـــوط می داننـــد. ایـــن عـــدد همچنیـــن 
کلـــی نجومـــی نقـــش دارد. عـــدد پنـــج در ســـنت اســـامی نیـــز اهمیـــت فراوانـــی دارد.      در فرایندهـــای 
» مســـلمانان عـــاوه بـــر پنـــج ســـتون دیـــن » شـــهادتین، نمـــاز، روزه، زکات و حـــج «، پنـــج نمـــاز یومیـــه 
دارنـــد. احـــکام اســـام پنـــج دســـته هســـتند: » واجـــب، مســـتحب، مبـــاح، مکـــروه و حـــرام «. در 
ـــا خمـــس آن پرداخـــت شـــود. پنـــج تـــن آل عبـــا، پنـــج عضـــو  جنـــگ غنیمـــت پنـــج قســـمت مـــی شـــود ت
خانـــواده حضـــرت محمـــد )ص(، }محمـــد)ص( ، فاطمـــه)س(، علـــی)ع(، حســـن)ع(، حســـین)ع({  
ــوان  ــتند. اخـ ــز هسـ ــنن نیـ ــل تسـ ــراوان اهـ ــرام فـ ــورد احتـ ــیعه و مـ ــخصیت های شـ ــن شـ ــه مهم تریـ کـ
ــه  ــر پنـــج پایـ ــه اســـام بـ کـ ــد  کردنـ ــًا اعـــام  ــره صریحـ الصفـــای شـــیعی مذهـــب در ســـدۀ دهـــم در بصـ
اســـت، نـــه فقـــط بـــه خاطـــر پنـــج اصـــل و پنـــج تـــن، بلکـــه چـــون پنـــج پیامبـــر اولوالعـــزم )نـــوح، ابراهیـــم، 
موســـی، عیســـی و محمـــد( وجـــود دارد و هیـــچ مجموعـــه ای از حـــروف مقطعـــه قـــرآن بیـــش از پنـــج 
حـــرف نیســـت« )شـــیمل، 1388: 127-131(. طبـــق احادیـــث شـــیعه، اســـام بـــر پنـــج چیـــز اســـتوار 

اســـت: نمـــاز، روزه، حـــج، جهـــاد، زکات.
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ستارۀ هشت پر
ــه  ــم ب ــم و شش ــرون پنج ــته های ق ــه روی سنگ نبش ک ــت  ــی اس ــه نقوش ــت پر از جمل ــتارۀ هش س
گل »روزت« معــروف شــد. ســتارۀ هشــت پر بــه  کــه بعدهــا در هنــر اســامی بــه  وفــور دیــده می شــود 
نوعــی تکامل یافتــۀ نقــش دایــره و بعدهــا چلیپــا و ســتاره اســت و نمــاد خورشــید در ادوار مکانــی 
ــی  ــدام دارای معان ک ــر  ــه ه ک ــت  ــده اس ــده ش ــی آفری ــکل های متفاوت ــه ش ــر ب ــف در هن ــی مختل و زمان
گونــی هســتند. شــکل ســتارة هشــت پر از چرخــش دو مربــع درهــم پدیــد آمــده و از دیربــاز عــدد  گونا
هشــت، عــدد رمــزی خورشــید در سراســر اروپــا، آســیا و آفریقــا محســوب می شــده اســت و در اســام 
کــه در عرفــان درب  درصــور متفــاوت بیــان شــده اســت: » هشــت بهشــت، هشــت درب بهشــت، 
63(. در آییــن زرتشــت  هشــتم، در توبــه و در همیشــه بــاز محســوب می شــود « )امامــی، 1381: 
کار می رفــت و هشــت را عــددی  ســتون هشــت پر و سرســرای هشــت گوش در بنــای آتشــکده بــه 
مبــارک می دانســتند. » در ایــران باســتان الهــۀ آب بــا تاجــی هشــت پر تصویــر شــده اســت« )اوســتا، 
یشــتها، 128(. در ســومر نیــز ســتارۀ هشــت پر نشــانه خــدا و آســمان اســت.در رابطــه بــا نمادشناســی 
ــا ایــن عــدد اشــاره  ــرآن در رابطــه ب ــات شــیعی چنیــن آمــده اســت: در ق ــرآن و روای عــدد هشــت در ق
ــا  ــه ۴3(. ام ــراف، آی ــوره اع ــة ارواح « )س ــد: » ثمانی ــه می فرمای ک ــت  ــده اس ــاد ش ــای متض ــه جفت ه ب
کــه در قــرآن دربــارة نمادگرایــی ایــن عــدد وجــود دارد، آیــة 17 از ســورة حاقــه اســت  مهم تریــن آیــه ای 
کــه هشــت فرشــته آن را حمــل می کننــد: » َواْلَمَلــُك َعَلــٰی  و بــه عــرش الیــزال الهــی اشــاره می کنــد 
ــَك َفْوَقُهــْم َیْوَمِئــٍذ َثَماِنَیــٌة «. در حدیثــی از امــام باقــر)ع( نقــل شــده اســت  ْرَجاِئَهــاج َوَیْحِمــُل َعــْرَش َرِبّ

َ
أ

کــه » بهشــت هشــت در دارد و فاصلــة هریــک از درهایــش بــا دیگــری بــه مــدت چهــل ســال اس« )ابــن 
ــه صــورت مکعــب  ــه ب ک ــه خداســت  ــم روی زمیــن خان ــگاه عال ــه، ١٣٨٢: ٤٧٣(. مهم تریــن جای بابوی
کــه نخســتین عــدد مکعــب هشــت اســت. درحدیثــی از ائمــه آمــده اســت  اســت، ایــن در حالــی اســت 
کــه » عــرش الهــی دارای هشــت رکــن اســت و بــر هــر رکــن فرشــتگان بی شــماری در حــال تســبیح اند« 
کــه آن را نمــاد  کــه ایــن عــدد در بیــن مســلمانان بــه خصــوص شــیعیان  )همــان، 327(. چنیــن اســت 
ثامــن االئمــه)ع( نیــز می داننــد، بــه عنــوان عــدد آســمانی شــمرده می-شــود و شــیعیان بــا توجــه 
ــاجد و  ــل مس ــی مث ــای مذهب ــود را در مکان ه ــری خ ــاری و هن ــای معم ــات مبن ــات و روای ــن آی ــه ای ب

گذاشــته اند. حرم هــا بــر عــدد هشــت 

شمسه
» نقش شمسـه )خورشـید( دارای مفاهیم نمادین فراوانی اسـت. قبل از اسام، قرص خورشید 
کـه نـور الوهیـت از طریـق آن بر زمین جاری می شـده اسـت. در بیشـتر آثار  نمـاد روزنـه ای بـوده اسـت 
هنر اسـامی نقش شمسه)خورشـید( دیده می شـود. در دورۀ اسـامی نیز این نقش دارای معانی و 
مفاهیـم نمادیـن فراوانـی اسـت. نقـش شمسـه با توجه به معنای سـوره نور، آیـه 35، به عنوان نماد 
الوهیـت و نـور وحدانیـت اشـاره دارد. عـاوه بـر ایـن در بسـیاری از منابـع مذهبی و ادبی، خورشـید را 
کرده اند« )خزایی، 1387: 57 و 58(. » نقش شمسـه  نمـاد پیامبـر اسـام، حضـرت محمـد)ص( ذکر 
کلمه »محمـد)ص(« پس از اسـتقرار ایلخانان  در قالـب سـتاره پنـج، شـش و یـا هشـت وجهی بـا تکرار 
گنبـد  آثـار معمـاری ایـران بـه خصـوص در تزیینـات   در 

ً
مغـول در سـده ی هشـتم هجـری، مجـددا

کمـال زیبایـی ظهور پیـدا می کنند« )همـان، 60(. سـلطانیه بـا تنـوع بیشـتر و در 



دوفصـل نامـه، دانشکده هنــر؛ دانشگاه شهیـد چمــران اهـواز

دوره هشتم شماره پانزدهم - بهار ۹۸
71

نقش نمادین ستاره در قالی های دوره اسالمی

شمسۀ ده پر
کــه بــرای هــر مرتبــه آن نیــز  کتــاب اخــوان الصفــا مقامــات ســلوک در ده مرتبــه دانســته شــده  در 
گــی وجــود دارد)Bakhtiar, 1960: 97 -102(. خواجــه عبــداهلل نیــز بــرای هــر یــک از ده مرتبــه  ده ویژ
کثــرت بــه وحــدت را نشــان  کــه آن را محــرز می کنــد. عــدد ده بازگشــت  ســلوک ده آیــه برشــمرده اســت 
کــه بــه قــدم دیگــری می رســد و بــا صــد  کثــرت جدیــدی اســت  می دهــد، زیــرا ده، اولیــن قــدم بــه 
کــه صــد و هــزار یک ســانند.  شــروع می شــود. از نظــر عرفانــی یــک و ده یکســان هســتند، همان طــور 
کــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود: عــدد ده، ُنــه بــار و مرتبــط بــا نــه موضــوع در قــرآن آمــده اســت 

که طبق این آیه ده برابر می شود. الف. پاداش نیکوکاری )سوره انعام، آیه 160(. 
کنــد بایــد ســه روز در ایــام حــّج و هفــت  کــه نتوانــد در حــّج قربانــی  کســی  کّفــاره قربانــی حــج:  ب. 

کــه مجموعــًا ده روز می شــود )ســوره بقــره، آیــه 196(. روز هنــگام بازگشــت روزه بگیــرد 
گرفتــه و منظــور از آن هــا شــب هاى ده گانــه اول  کــه مــورد ســوگند الهــی قــرار  ج. شــب هاى ده گانــه 
کنــار شــفع  ذیحجــه اســت یــا امامــان معصــوم از امــام حســن مجتبــی تــا امــام حســن عســکرى)ع( در 
کــه خــداى واحــد اســت )ســوره  کــه امیرمومنــان و فاطمــه )علیهمــا الســام( را شــامل می شــود و َوْتــر 

فجــر، آیــه 1 و 2(.
کــه بــر اثــر طوالنــی بــودن عــذاب مــدت درنــگ در دنیــا را  گفت وگــوى مجرمــان در روز قیامــت  د. 

تنهــا ده روز می پندارنــد )ســوره طــه، آیــه 103(.
گـــر ده را بـــه حـــروف بنویســـیم عـــدد ابجـــدش نـــه  ْتَمْمَناَهـــا ِبَعْشـــٍر( ُنـــه اســـت )ا

َ
باطـــن ده )أ

گنـــج وجودشـــان می شـــود  ـــوغ و خلـــوص اســـت. پـــس  ـــه حقیقـــت بل ـــه رســـیدن ب می شـــود(  و عـــدد ن
کـــه هـــم جمـــع تعـــداد حـــروف اســـماء مبـــارک پنـــج تـــن )ص( اســـت و هـــم  ـــه روی ده(  نـــوزده ) یعنـــی ُن
کنـــز وجـــودش را بـــه اســـم مبـــارک واحـــد ظهـــور  ِحیـــِم. خداونـــد نیـــز  ْحَمـــِن الّرَ نـــوزده حـــرف ِبْســـِم اهلِل الّرَ
داد و فرمـــود: » الواحـــد ال یصـــدر اال الواحـــد: از خداونـــد واحـــد جـــز یـــک خلقـــت واحـــد صـــادر نمـــی 

شـــود « )خزایـــی، 1388: 59(.

شمسۀ دوازده پر
ــوای  ــه دوازده پیشـ ــرا بـ ــیع زیـ ــر تشـ ــم از نظـ ــوم اهمیـــت دارد و هـ ــر نجـ ــم از نظـ » عـــدد دوازدههـ
ـــگ  ـــروج در فرهن ـــة الب ج منطق ـــر ـــی، 1385: 37(. از دوازده ب ـــر؛ خزائ ـــاره دارد« )کیانمه ـــیعه )ع( اش ش
ـــر  ـــه ه ک ـــال(  ـــل س ـــار فص ـــروه )چه گ ـــار  ـــه چه ج را ب ـــر ـــت. دوازده ب ـــده اس ـــه ش گفت ـــخن  ـــز س ـــامی نی اس
کثـــر شـــیعیان سلســـله امامـــان را متشـــکل از دوازده امـــام  کرده انـــد. » ا ج دارنـــد تقســـیم  کـــدام ســـه بـــر
از خانـــدان حضـــرت محمـــد )ص( می داننـــد و نـــام شـــیعه دوازده امامـــی نیـــز از این جـــا می آیـــد« 

)شـــیمل، 1388: 223(.

نمونه هایی از فرش های منقوش به ستاره:
ــارس،  ــی و قالیچــه ف ک، فــرش مملــوک مصــر، فــرش هریــس، قال فــرش ســلجوقی، فــرش اوشــا
فرش هــای  هولبایــن،  فــرش  خراســان،  کــرد  گلیــم  محرابــی،  ،قالیچــه  صفی الدیــن  شــیخ  فــرش 

کریولــی
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1.فرش سلجوقی
ــرای مســجد »اشــرف اوغلــو دربــی شــهیر«، )بافــت ســال  » فرش هــای مــوزه »قونیــه« در اصــل ب
ح هــای زیبــای هندســی از ســتاره هایی بــا  1298( بافتــه شــده اند )تصویــر1(. ایــن فرش هــا بــا طر

نــواری از خــط خــوش احاطــه شــده اند« )افــروغ و دیگــران، 1389: 115(.

ک 2.فرش اوشا
شــامل  جدیــدی  شــیوه ی  عثمانی هــا  ایرانــی،  فرش هــای  تأثیــر  تحــت  و  هفدهــم  قــرن  در   «
گســترش  ک  ــه اغلــب فرش هــای اوشــا ــه ب ک ــد  کردن الگوهایــی از محــراب و قاب هــای ســتاره ای بنــا 

.)Spuhler, 1978: 47()2تصویــر( یافــت« 

3.فرش مملوک مصر
کمــی از فرش هــای مملــوک بــه جــای مانــده، قدیمی تریــن  کــه نمونه هــای بســیار  » بــا ایــن 
ــده اســت. امــا  ــه جــای نمان ــه ای از آن ب ــه هیــچ نمون ک ــی  ــردد؛ دوران ــه قــرن پانزدهــم برمی گ آن هــا ب
کیفیــت و تزیینــات غنی شــان مشــهور  شــواهدی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه ایــن فرش هــا بــرای 
ح هــای هندســی شــامل ســتاره،  کل بــا طر شــده بودنــد« )Gans-ruedin, 1975: 21(. آن هــا بــه طــور 
کادر بــزرگ  کــه اغلــب اطــراف یــک  هشــت-گوش، مثلــث، طــوق و ماننــد آن شــناخته می شــدند 

مرکــزی چیــده می شــدند )تصویــر3(.

تصویر  1
فرش دورۀ سلجوقی

 بی شهیر، اواخر قرن 13
www.turkishculture.org :منبع

تصویر  2
ک، قرن 16 فرش اوشا

www.turkishculture.org :منبع

تصویر  3
فرش مملوک مصر

www.orientalrugpedia.com/mamluk-rugs :منبع
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4.فرش هریس
ح  ــر ــرًا دارای ط کث ــا ا ــن فرش ه ــش ای ــود. نق ــه می ش ــان بافت ــۀ آذربایج ــس در منطق ــرش هری » ف
کــه بخشــی از آن پلکانــی اســت،  گوشــه هایی  مرکــزی بزرگــی اســت و شــش ضلعــی ای بــا زمینــۀ قرمــز و 
بخــش اعظــم مرکــز فــرش را تشــکیل می دهــد. در میــان ایــن شــش ضلعــی، دو مــدال ســتاره ای شــکل 
لــۀ بــزرگ و  گرفتــه و بافتــه شده اســت. ســتارۀ مرکــزی بــا هشــت ال کــه داخــل هــم جــای  قــرار دارد 
کــه بــا اســلوبی خــاص طراحــی شــده،  ســتاره بزرگ تــر بــا ســروهایی متوالــی و نیــز خوشــه های ســنبله 
کنــج هــا،  گل و برگ هایــی متنــوع، زینــت یافتــه و در  گشــته اســت. دور تــا دور ســتاره بــزرگ بــا  مزیــن 

گلدانــی ماننــد بافتــه شــده اســت« )مــاه هنــر، 1379: 93(. اشــکالی 

5. قالی و قالیچه فارس
ســتارگان، خصوصــًا ســتارۀ هشــت پر، ســهم عمــده ای در نــگاره خزانــه فــارس دارنــد )تصویــر۴(. 
کــه از دوران هــای تاریخــِی نخســتین مظهــر آفتــاب بــوده اســت، اغلــب در قابــی  »ســتارۀ هشــت پر، 

چنــد ضلعــی جــای می گیــرد« )پرهــام، 1375: 23(.

6. فرش شیخ صفی الدین
ــری  ــم هج ــرن ده ــه در ق ک ــت  ــانی اس کاش ــود  ــا مقص ــی و ی ــیخ صف ــه ش ــروف ب ــرش، مع ــن ف  » ای
ــی بــه صــورت شمســه ای  ــه شــمار مــی رود. ترنــج قال بافتــه شــده و  از شــاهکارهای هنــر قالی بافــی ب
ُکالــه ای بادامــی بــر زمینــه قالــی نشســته اســت)تصویر6(. دو  شــانزده َپــر طراحــی شــده، بــا شــانزده 
گرفتــه از چراغ هــای مســجد  کــه بــر  قندیــل منحصــر به فــرد در بــاال و پاییــن ترنــج بــه چشــم می خــورد 
اســت. سرتاســر متــِن زمینــه ســورمه ای قالــی بــا چرخــش مــوزون و ظریــف ســاقه های ختایــی و 
کهکشــانی ُپــر ســتاره  کــم نقــش در آن چــون  گل هــای متنــوع شــاه عباســی پوشــانده شــده اســت و ترا

و نورانــی خودنمایــی می کنــد« )بصــام و دیگــران، 1383: 37(.

تصویر  6
فرش شیخ صفی الدین

منبع: بصام و دیگران، 1383: 38

تصویر  4
قالیچه قشقایی )عرب چرپانلو(

منبع: پرهام، 1375: 28۴

تصویر  5
کناره ی 5 ترنج ایل حیات داودی بخشی از یک 

منبع: پرهام، 1375: 1۴5 
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7. قالیچۀ محرابی
کــه در مــوزۀ قالــی ایــران نگهــداری می شــود. در مرکــز محــراب  » قالیچــۀ محرابــی از دورۀ صفویــه، 
ــر7(.  ــود دارد)تصوی ــد« وج ــر محم ــم »جواه ــا اس ــر ب ــت پ ــتاره ای هش ــا س ــی از قندیل ه ــاالی یک در ب
ــردد« )شــریعت، 1387: ۴8(. ــی متعــددی در متــن مشــاهده می گ نقش مایه هــای نمادیــن و عرفان

کرد خراسان گلیم   .8
کــرد خراســان بــه علــت محدویت هــای نقش انــدازی، ســتاره بــه شــکل هشــت پر  گلیــم  » در 
بــه کار مــی رود. ســتارۀ هشــت پر از روزگار باســتان، مظهــر و جانشــین خورشــید بــوده اســت. در آییــن 
ک  مهــری بــه ســتاره توجــه خاصــی می شــده، زیــرا نقــش مهمــی در رابطــه بــا نجــوم و عالــم افــا
ــا رنگ هــای  کــرد خراســان ب گلیــم  کلــی »ســتاره« نمــاد شــادمانی اســت و در  داشــته اســت. به طــور 
روش نشــان داده می شــود، تــا تالویــی از نــور باشــد« )پایدارفــرد ؛ شایســته فــر 1390: 195()تصویــر8(.

9. فرش هولباین
چشــم  بــه  کــرات  بــه  آناتولــی(  قدیــم  هــای  )قالــی  هولبایــن  قالی هــای  در  هشــت پر  »ســتارۀ 

)تصاویــر9و10(.  )108  :1385 )امینــی،  می آیــد« 

تصویر  7
قالیچۀ محرابی

 منبع: شریعت، 1387: ۴5

تصویر  8
 انواع ستاره هشت پر

منبع: رحیمی، 1376: 90 

تصویر  9
کوچک ح هولباین  فرش با طر

Milanes, 1999:47 :منبع

تصویر  10
ح هولباین بزرگ فرش با طر

Gantzhorn, 1998,181 :منبع
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کریولی 10. فرش های 
کــه هــر ســتاره بــه  گــی بــارز ایــن دســته، ترنــج هــای ســتاره ای بــزرگ هشــت یــا شــانزده پر اســت  ویژ
گرفته انــد. بخش هایــی تقســیم شــده و در داخــل ایــن بخش هــا ، نقــوش اســتیلیزه حیوانــات قــرار 

کریِولــی«، و مابیــن ســال های ١٤٨٢ و  فرش هایــی از ایــن دســت، توســط نقــاش ونیــزی، »کارلــو 
ــوان  ــه ایــن نقاشــی ها، می ت ١٤٨٦ م- ٨٨٧ و ٨٩١ ه ترســیم مــی شــدند« )Stone,1997:58(. ازجمل

گالــری ملــی لنــدن نگــه داری می شــود. کــه در  کــرد  بــه تابلــوی »بشــارت« اشــاره 

نتیجه 
هنــر اســامی می کوشــد، تــا از جهــان طبیعــت بــه عالــم هســتی پلــی بزنــد؛ و دنیــای نادیدنــی 
و  واقع گرایــی  در  هرگــز  امــا  کنــد،  متجلــی  طبیعــت  مــادی  منطــق  کــردن  دگرگــون  طریــق  از  را 
کــور و بــی هــدف توقــف نمی کنــد. نقــش »ســتاره« در هنــر فرش بافــی حامــل و منشــأ  طبیعت گرایــی 
کــه هنرمنــد فــرش عــاوه بــر حفــظ مفاهیــم  یکــی از اصیل تریــن شــکل هنــر نمادیــن و عرفانــی اســت 
نمادیــن، بــا توجــه بــه شــکل نقــش ســتاره و هماهنگــی ســطوح، بــا تکــرار آن بــا اصــول زیباشناســی 
هنــر اســامی بــه تزییــن فــرش پرداختــه اســت. نــگاره ســتاره مفهــوم زیبایــی را از نظــر مبانــی هنرهــای 
ــه  ک ــتاره  ــش س ــت. نق ــوی داراس ــای معن کیفیت ه ــی( و  ــم و هماهنگ ــادل، ریت ــوازن، تع ــمی )ت تجس
ــر تأمیــن اهــداف  ــرای تزییــن نیســت، بلکــه عــاوه ب ــًا ب ــر روی فــرش حضــور چشــم گیری دارد، صرف ب
زیبایی شناســانه، بیان گــر اهــداف و مفاهیــم واالیــی نیــز هســت. ایــن نــگاره مظهــر خورشــید، نمــاد 

شــادمانی و تجلــی انــوار حــق اســت. 
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