
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


    
 

 

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394آذر ماه  |دانشگاه بیرجند   
 

954 

 

 نیویورک موزه متروپولیتندر  صفویایرانی دوره های طبقه بندی فرمی قالی
 

 1سوده دادرس

 2مئژايب یفرهاد خسرو

 

 چكیده 

و رهكه در طي قرن ها، با فراز و نشيب روب های آن مرز و بوم فن و سنت هنر هر سرزمين آميخته ای است از دانش،

بوده، تکامل یافته و سپس به نسل های بعدی رسيده است. برای پي بردن به روند تکامل هنرهای دستي از جمله فرش 

 هورد فرش ایران بمطالعه در م ،. متاسفانهموجود نياز داریمبررسي دقيق منابع ، به كه ميراث ساكنين ایران است

صورت جامع صورت نگرفته است. از این جهت، بررسي دقيق های در دسترس، در اغلب موارد بهدليلکمبود نمونه

آثار موجود چه در موزه ها و گالری های خصوصي در ایران و چه در مجموعه های خارج از ایران، بسيار مورد 

 اهميت است. 

نظير فرش در دوره اسالمي، در كارگاه های وابسته به دربار صفوی بافته شده كه بسياری از نمونه های با ارزش و كم 

در این پژوهش، به مطالعه نمونه های موجود از دوره صفوی در موزه مترو پوليتن واقع در ایالت نيویورک آمریکا 

 پرداخته شده است.

ورت گرفته است. در همين راستا، تمامي در این پژوهش بنيادی، به دليل مشخص بودن جامعه آماری، تمام شماری ص

های دوره صفوی ایران در موزه متروپوليتن مورد بررسي قرار گرفته و روش دستيابي به اطالعات اوليه، تلفيقي قالي

ای و ميداني است. از این رو، بررسي نمونه های موجود در موزه، به صورت حضوری نيز مورد از مطالعات كتابخانه

رفته است. طبقه بندی این آثار از جهات مختلفي مثل: زمان بافت، محدوده جغرافيایي بافت، جنس مطالعه قرار گ

الياف، نقوش به كار رفته، تركيب بندی نقوش و رنگ های مورد استفاده؛ در قسمت نتيجه گيری ارائه گردیده است 

 كه مي تواند برای انجام مطالعات تطبيقي در این زمينه نيز سودمند باشد.

 

 قالي ایران، هنر صفوی، موزه متروپوليتن، طبقه بندی فرمي كلید واژه: 

 
 روش تحقیق

ن های دوره صفوی ایران كه در موزه متروپوليتتمامي قاليدر این پژوهش بنيادی كه به شيوه توصيفي انجام شده، 

ت ليه، تلفيقي از مطالعاشود، مورد بررسي قرار گرفته است. روش دستيابي به اطالعات اونيویورک نگهداری مي

                                                 
  Sdadras@pitt.eduپژوهشگر تاریخ هنر ایران، دانشگاه پيتسبورگ، 1

 Farhadkhosravi121@yahoo.comعضو هيات علمي گروه هنر دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند، 2
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تخته قالي صفوی موجود  58تر، برخي از ای و ميداني است. جهت رفع برخي ابهامات و حصول نتيجه دقيقكتابخانه

 . در موزه، به صورت حضوری نيز مورد مطالعه قرار گرفته است

 تا، اندازه، مواد اوليه، طرحبا توجه به عنوان پژوهش، بررسي فرم در قالي های صفوی مد نظر بوده كه در این راس

 و نقش آثار به مثابه عناصر تشکيل دهنده فرم، مورد مطالعه قرار گرفته است.

 

 مقدمه

 هدشا است. در این عهدمعروف پيشرفت هنر و صنعت  و عصر ترقي،به صفویه در ایران داندوره سلطنت خان

از آنجا كه شاهان صفوی از مهمترین حاميان هنر  .ایران زمين هستيمپيشرفت ها و تحوالت بسياری در فنون و هنر 

در تاریخ ایران بودند، توجه آنان به انواع هنر سبب شکوفایي و اوج گيری انواع فنون و هنرهای سنتي گردید )حشمتي 

(. در این دوره، هنرمندان از سراسر كشور در كارگاه های سلطنتي گرداوری شده و به خلق آثار 181: 1387رضوی، 

تند. قالي بافي پرداخیل در انواع رشته ها از قبيل نقاشي، تذهيب، خطاطي، كتاب آرایي ، معماری، نساجي و قاليبي بد

بافي در قرن دهم هجری در مناطق یزد، كرمان، سبزوار، جوشقان، همدان، درگزین و خراسان رایج بوده و نفوذ طراحان 

دو طرح و نقشه اساسي فرش در این دوره، عبارتند از (. 77-76: 1384شاهي در بافت فرش مشهود است )واكر، 

 (.77ترنج و عناصر تصویری كه مستقيما از هنر كتاب آرایي اخذ شده اند )همان: 

شاه اسماعيل با دعوت از هنرمندان، تبریز را مركز هنری و فرهنگي ایران قرار داد و در این شهر كارگاه های 

(. گرامي شمردن قاليبافي از جانب شاه طهماسب و شاه عباس و ابراز 181: 1387قاليبافي دایر كرد )حشمتي رضوی، 

عالقه به آن، سبب شد كه در مدت كوتاهي صنعت قاليبافي از درجه یک پيشه و حرفه روستایي تا مقام یکي از 

نویسد: مي رانهنرهای زیبا پيشرفت كند. برای مثال، ایرانشناس برجسته آرتور اپهام پوپ در كتاب شاهکارهای هنر ای

(. دانيل واكر نيز دقيقا همين مضمون 17: 1387)پوپ،  "به شهادت تاریخ، اوج هنر فرشبافي ایران دوره صفوی است"

(. در عهد شاه طهماسب، قالي ایران به اوج زیبایي طرح و ظرافت بافت رسيد 75: 1384را به كار برده است )واكر، 

 (.183-182: 1387ست )حشمتي رضوی، كه قالي مشهور اردبيل نمونه شاخص آن ا

هایي كه تحت حمایت شاهان و شاهزادگان تهيه گردید، طبعا یک فراورده شهری بود، زیرا تهيه آنها مستلزم قالي

داشتن ابزار كار، استعداد و ذوق هنری بود كه مردم روستانشين و افراد قبایل فاقد آن بودند. این قالي ها با طرح 

كه امروزه  هایيوران و سایر نقوش تزیيني ایراني و عربي و چيني آراسته مي شدند. مشهورترین قاليگردان، گلها و جان

افي بموزه ها و مجموعه های قالي را زینت مي دهند، قالي هایي كه سبب شده ایرانيان استادان مسلم در طراحي و قالي

سر دنيا تقليد شده، به یقين در دوره صفوی بافته معرفي شوند و از آنها به صورت مکرر و با مواد گوناگون در سرا

 (.5: 1368شده اند )ادواردز، 

 یافته های تحقیق

های بافته شده در دوره صفوی از نمونه های بسيار مرغوب از نظر طراحي، بافت و مواد اوليه به طور كلي، قالي

وند. شندین گالری در شهرستان ها نگهداری ميهستند كه چندین تخته از آنها در موزه فرش ایران، موزه ملي ایران و چ
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زمان، طيف كثيری از ميراث این دوره به موزه ها و مجموعه های خصوصي در خارج از ایران تعلق دارند. در این هم

 (. 12: 1387ترین مجموعه از هنرهای ایران در موزه متروپوليتن نيویورک قرار دارد )پوپ، بين، نفيس

نفيس دوران صفوی را بر اساس طرح و نقش در ده مورد دسته بندی كرده است:  حشمتي رضوی فرش های

گلداني، درختي، باغي، شکارگاه، بندی و قابي، محرابي )جانمازی(، حيوان دار، اسليمي، ترنجي و افشان )حشمتي 

گروه كارشناسان ، نقشه های فرش به وسيله 1353(. همچنين در یک دسته بندی فراگيرتر، در سال 190: 1387رضوی، 

شركت سهامي فرش ایران در نوزده دسته طبقه بندی گردیده كه بدین شرح است: ابنيه تاریخي و آثار اسالمي، شاه 

عباسي، اسليمي، افشان، اقتباسي، بندی، بوته ای، درختي، تركمن )بخارا(، شکارگاه، قابي، گل فرنگ، گلداني، ماهي 

 (.22-20: 1381ـ ژوله،  61-59: 1389ي و تلفيقي )حشمتي رضوی، درهم، محرابي، محرمات، هندسي، ایليات

دوره صفوی كه در قسمت مخزن و همچنين نمایشگاه هنر نساجي و بافت های ، تمامي قاليپيش رودر پژوهش 

موجود است، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. جمع بندی این مطالب ـ بر پایه داده های  موزه متروپوليتن

طبقه بندی و تنظيم شده است. اطالعات نسبتا كاملي من جمله، تاریخ بافت، ابعاد اثر،  1متروپوليتن ـ در جدول  موزه

مواد اوليه به كار رفته، محل بافت و طرح و نقش كلي آثار، در این جدول قابل دسترسي است. تمامي تصاویر ارائه 

 دریافت شده است. www.metmuseum.orgشده از پایگاه اینترنتي موزه متروپوليتن به نشاني 

 : مشخصات قالي های موزه متروپوليتن )نگارندگان(1جدول 

 
شماره اثر در 

 موزه

 ابعاد

 )سانتيمتر(
 جنس الياف

طرح و تركيب 

 بندی

های نقش مایه

 غالب

تاریخ 

 بافت

محل 

 بافت
 سایر توضيحات

 شاه عباسي ابریشم 171*249 58.46 1
لچک و ترنج 

 شکسته
 كاشان م 16

فرش نفيس از نظر 

 ریزبافت بودن

2 46.128 792*419 
پنبه، پشم، 

 ابریشم

ترنجدار 

 اسليمي

اسليمي با شاخ و 

 برگ
 م  16

شمال 

غرب 

 ایران

رنگ زرد طالیي در 

 زمينه

 هرات م 16 اسليمي حيواندار اسليمي پشم، ابریشم 339*759 43.121.1 3

 ارای نوشته،د

و معروف به فرش 

 امپراتور

 پشم، ابریشم 340*497 10.61.3 4
 قابي

 واگيره دار

كتيبه دار با 

نقشمایه های 

 چيني

 ؟ م 16

دارای نقوش گرفت 

و گير  اژدها و 

 سيمرغ

5 14.40.715 268*194 

ابریشم، 

تارهای  

 فلزی

 شاه عباسي

ترنج سرمه ای  با 

موتيف های 

 چيني

 كاشان م 16
ه بزرگ  با فرم حاشي

 های چيني
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 شاه عباسي ابریشم 165*243 14.40.724 6

ترنج یشمي با 

حاشيه طالیي 

 دور تا دور ترنج

 كاشان م 16

به دليل استفاده از 

حاشيه دور تا دور 

 ترنج معروف است

 شکارگاهي ابریشم 178*241 14.40.721 7

نقوش گرفت و 

گير، گل شاه 

 عباسي

 كاشان م 16

 ،شکل شير، پلنگ

قوچ، اژدها و گاو به 

 همراه پرندگان

8 17.120.124 161*109 
 پشم،

 ابریشم

 -محرابي

 اسليمي

 

فرش دارای آیات 

قراني و كتيبه 

 است

 م 16

شمال 

غربي 

 ایران

، كوفي  ثلثخط 

 بنایي و نسخ.

نام های خدا، آیات 

 قراني،...

9 32.16 426*200 

 پشم،

ابریشم، 

تارهای  

 فلزی

 -اسليمي

 لچک و

دار ترنج

 حيواني

ترنج مدور 

صليبي، متن 

فرش پوشيده 

 است از حيوانات

 ؟ م 16

دور تا دور ترنج 

پوشيده است از 

خط، همچنين در 

 حاشيه بزرگ

10 64.311 858*325 
 پشم،

 پنبه

 -اسليمي

 ترنج دار

ترنج هشت پر، با 

دو  كتيبه و  دو   

 قندیل

 تبریز م 16

حاشيه بزرگ، 

اسليمي  دهان 

 اژدری و گل های

 شاه عباسي

 پشم، پنبه 238*584 22.100.75 11
 -اسليمي

 ترنجدار

اسليمي های 

ظریف  به همراه 

 ترنج مركزی

 م 16
 تبریز

 

 تداعي كننده باغ

)معروف به فرش 

 باغي(

 پشم، پنبه 156*207 17.120.142 12

 -اسليمي

 -باغي

 ترنجدار

متن فرش، 

پوشيده از 

درختان و 

 پرندگان

 ؟ م 16
 ،حاشيه بزرگ فرش

 با قاب های متعدد

 پشم، ابریشم 181*355 10.61.2 13
 شکارگاهي

 بندی-

واگيره گرفت و 

بار در  10گير 

 متن تکرار شده

 م 16

 شمال

 غرب

 ایران

حاشيه بزرگ، 

اسليمي های چيني 

 مکرر

 آمده است

14 59.59 733*305 
 پشم،

 پنبه
 اسليمي

اسليمي پر گل  و 

 دهان اژدری
 ؟ م 16

در حاشيه بزرگ گل 

های شاه عباسي با 

اسليمي دهان اژدری 

به هم وصل شده 

 اند.

15 14.40.718 

 
 پشم، پنبه 269*693

 -اسليمي

 ترنجدار

ترنج هشت پر 

 الجوردی،

لچک های دو 

 الیه زرد و سبز

 م 16

 شمال

غرب 

 ایران

اسليمي های 

شکسته، حاشيه 

بزرگ خاص و 

 تركيبي
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 اسليمي پشم، پنبه 71*97 22.100.67 16

ها، گل اسليمي 

ها و برگ های 

 شکسته

 م 16

شمال 

غرب 

 ایران

قسمتي از متن و 

حاشيه فرش به 

همراه فرم های 

 چيني

17 1974.272.1 28*13 

ابریشم، 

تارهای 

 فلزی

 -اسليمي

 شاه عباسي

اسليمي های 

ساده، كف فرش 

 ساده و ظریف

 قسمتي از فرش ؟ م 16

18 970.302.1 109*124 
 پشم،

 ابریشم

 -اسليمي

 ارحيواند

متن فرش پوشيده 

از اسليمي ها، 

های شاه گل

عباسي، گرفت و 

 گير

 ؟ م 16

قسمتي از متن فرش 

و حاشيه بزرگ كه 

پوشيده است از 

 قاب

19 1991.154 276*79 
پشم، پنبه، 

 ابریشم
 قابي

برگ های ختایي، 

 كتيبه دار
 خراسان م 16

قسمتي از فرش، پر 

از جزیيات و 

 رنگبندی متنوع

20 22.100.77 292*196 
 پشم،

 پنبه

 -اسليمي

 شاه عباسي

متن پوشيده از 

گل های شاه 

 عباسي و ختایي

 ميانه

16 

 م

 شمال

 غرب

 ایران

معروف به فرش 

باغي، حاشيه گل 

های درشت شاه 

 عباسي

21 43.84 218*152 

ابریشم، 

تارهای  

 فلزی

 -شکارگاهي

 ترنجدار

صحنه های 

گرفت و گير، 

 كتيبه دار

اواخر 

16 

اوایل 

 م 17

 كاشان

رنگ های شفاف، 

زمينه پر از نقش و 

 جزیيات

22 2001.54 733*305 
پشم، پنبه، 

 ابریشم
 اسليمي

حاشيه ساده و 

خلوت با رنگ 

 های تخت

اواخر 

16 

اوایل 

 م 17

 ؟
قسمتي از حاشيه 

 فرش

23 31.70 236*144 

ابریشم، 

تارهای 

 فلزی

 اسليمي،

لچک و 

 ترنجدار

متن پوشيده از 

گل های شاه 

ختایي  عباسي و

 و ترنج الجوردی

نيمه 

 17اول

 م

 كاشان

قسمت پایين حاشيه 

بزرگ الجوردی و 

سایر قسمت كرمي 

 رنگ است

24 14.40.716 264*147 

ابریشم، 

تارهای 

 فلزی

 شاه عباسي

متن پوشيده از 

گل های 

عباسي و شاه

 های  ختایيبرگ

 ؟ م 17
 معروف به فرش

 پولونزی است.

25 22.100.72 231*101 
 پشم،

 پنبه
 محرابي

متن قسمت باال: 

پوشيده از برگ 

 های ختایي.

 ؟ م 17

این فرش به شکل 

دو قاب محرابي 

طراحي شده، و به 
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قسمت پایين: 

 های ریزدسته گل

احتمال زیاد در 

مسجد استفاده مي 

 شده

 پشم، پنبه 249*621 59.75 26
 -اسليمي

 حيوان دار

اسليمي های 

دهان اژدری، 

 ترنج های بزرگ

 رمانك م 17

بدون حاشيه بزرگ، 

پوشيده از گل های 

شاه عباسي و شير و 

 پلنگ

27 50.190.1 406*176 

 پنبه، ابریشم،

تارهای  

 فلزی

 م 17 گل شاه عباسي قابي
 اصفهان

 یا كاشان

معروف به  فرش 

 پولونزی

28 50.190.5 401*176 

ابریشم، 

تارهای  

 فلزی

 واگيره ای
 كتيبه دار

 گل شاه عباسي
 ؟ م 17

وف به پولونزی، معر

نمونه آن در موزه 

 فرش ایران

 پشم، پنبه 146*207 1970.302.2 29
 شاه عباسي

 گلداني

 ترنج

 و گل های تزیيني
 كرمان م 17

نقشه معروف به 

 قاب قرآني

30 50.190.4 401*177 

 ،پنبه، ابریشم

تارهای  

 فلزی

 واگيره ای

 بندی -

 قابي -

 11متن فرش 

قاب كامل، 

پوشيده از گل و 

 پرنده

 معروف به پولونزی اصفهان م 17

31 67.2.2 172*208 

ابریشم، 

تارهای  

 فلزی

 تلفيقي -قابي
فرش تصویری، 

 جانوری
 ؟ م 17

فيگورهای انساني، 

 حيوانات و ابنيه

 اسليمي پشم، پنبه 136*137 1970.302.5 32

اسليمي های 

دهان اژدری، گل 

 های شاه عباسي

 كرمان م 17

قسمتي از متن 

معروف به فرش، 

 دليل تنوع گل ها

33 56.185.1 480*322 
پشم، پنبه، 

 ابریشم

 -قابي

 واگيره ای

 

گل های شاه 

 عباسي،

 قاب های چهارپر

 م 17

 كرمان

 یا

 اصفهان

 حاشيه ندارد.

متن فرش پوشيده از 

قاب های متصل به 

 هم

 پشم، پنبه 208*480 69.244 34
اسليمي دهان 

 اژدری

سطح فرش 

پوشيده است از 

 چه،غن

گل، برگ، حاشيه 

 بزرگ

گل های شاه 

 عباسي درشت

 ؟ م 17

اسليمي های دهان 

اژدری بزرگ به 

همراه گل های شاه 

 عباسي بزرگ

35 44.63.6 408*179 
 پشم،

 پنبه
 شاه عباسي

متن فرش دارای 

پنج سطح 
 خراسان م 17

معروف به 

فرش)كشور( 
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زیگزاگ، فرم 

ماهي و  پيکره 

 انسان

پرتقال. چهار گل 

عباسي درشت شاه 

 در ترنج

 اسليمي پشم، پنبه 45*130 53.214 36
متن الكي  پر گل 

 و برگ
 ؟ م 17

در حاشيه الجوردی 

بزرگ، گل های  

 بزرگ شاه عباسي

 پشم 261*546 22.100.47 37
 واگيره ای

 ترنجدار-

بر روی زمينه 

فرش كه به 

صورت بندی 

است، یک ترنج 

بزرگ، دو كتيبه و 

 دو قندیل آمده

 م 17

شمال 

 غرب

 ایران

معروف به فرش 

باغي و منحصر به 

فرد به دليل 

 بندیرنگ

 ابریشم 158*276 52.136.2 38
 -شاه عباسي

 اسليمي

متن فرش پوشيده 

شده از گل و 

 برگ های درشت

 م 17

 كاشان

 یا

 اصفهان

 معروف به فرش

 پولونزی

39 52.136.1 205*139 

ابریشم، 

تارهای 

 فلزی

 شاه عباسي

ه دمتن فرش پوشي

شده از گل و 

 برگ های درشت

 م 17

 كاشان

 یا

 اصفهان

 معروف به فرش

 پولونزی

 پشم 320*807 57.133 40
 -اسليمي

 شاه عباسي

متن فرش پوشيده 

شده از گل و 

 برگ و شکوفه

 --- ؟ م 17

41 22.100.12 104*43 

 پنبه،

ابریشم، 

تارهای 

 فلزی

 واگيره ای

 بندی-

در متن فرش، 

صورت واگيره  به

 تکرار شده ردیف

 م 17

 كاشان

 یا

 اصفهان

 معروف به فرش

 پولونزی

 است.

42 51.197 231*139 

ابریشم، 

تارهای 

 فلزی

 -اسليمي

 ترنجدار

ترنج مركزی و 

دوالیه، بدون 

 لچک

 حاشيه دور رنگ كاشان م 17

43 10.61.1 231*172 
 پشم، پنبه،

 ابریشم

شاه عباسي، 

 ترنجدار-باغي

لچک و ترنج 

باغي، به همراه 

 گرفت و گير

 هرات م 17

حاشيه بزرگ، دهان 

اژدری و گل شاه 

 عباسي

 پشم، پنبه 127*190 08.173.12 44
شاه عباسي، 

 باغي

اسليمي های 

 -چيني
 ؟ م 17

معروف به فرش 

 باغي

45 22.100.68 365*219 
 پشم،

 پنبه
 شاه عباسي

متن پوشيده از 

گل های شاه 

عباسي و ختایي 

كه با خطوطي 

 م 17

 اصفهان

 یا

 كرمان

حاشيه ساده تر از 

متن فرش، با 

اسليمي های دهان 

 اژدری
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وصل شده بهم 

 ندا

46 41.100.113 1238*464 
 پشم،

 پنبه

 -اسليمي

 ترنجدار

 ترنج

 شانزده پر
 م 17

 شمال

غرب 

 ایران

ي چين -اسليمي ابری

 در متن

 پشم 180*416 14.40.711 47
 -اسليمي

 شاه عباسي

متن الكي فرش 

پوشيده است از 

های بسيار گل

 درشت

 ؟ م 17

حاشيه فرش دارای 

اسليمي پيوسته 

 است.

 شاه عباسي ابریشم 184*201 17.120.143 48

ختایي و شاه 

عباسي های 

 درشت

 كاشان م 17
معروف به  فرش 

 پولونزی

49 17.120.141 199*141 
 پشم،

 پنبه

-شاه عباسي

 بندی

ختایي و شاه 

عباسي های 

 درشت

 تبریز م 17

 با گل حاشيه بزرگ

های  شاه عباسي و 

 ختایي

 پشم، پنبه 289*530 14.40.710 50
 واگيره ای

 بندی-

در متن فرش 

واگيره درخت 

 تکرار شده

اواخر 

م،  17

اوایل 

 م 18

 ؟

 حاشيه فرش

خطوط منحني ساده، 

با گل های شاه 

 عباسي و ختایي

 واگيره ای پشم، پنبه 124*198 08.208.2 51
تکرار یک نقش 

 )بند(
 م 18

شمال 

غرب 

 ایران

متن فرش الكي و 

 الجوردی

 ابریشم 353*566 66.55 52
 واگيره ای

 بندی-

تکرار یک نقش 

 در سراسر فرش
 ؟ م 18

معروف به فرش 

 گلداني،

دارای چندین 

 حاشيه كوچک

53 22.100.76 271*171 
 پشم،

 پنبه

 -شاه عباسي

 درختي

متن فرش پوشيده 

 است از درخت
 م 18

 كرمان

 یا

 اصفهان

يه بزرگ، حاش

 اسليمي دهان اژدری

 قابي پشم، پنبه 308*755 56.217 54

 فرم های شکسته،

نقشمایه های 

 چيني

 م 18

شمال 

غرب 

 ایران

معروف به فرش 

نيده، چون از 

مسجدی به همين 

نام در تركيه كشف 

 شده

 پشم، پنبه 431*276 30.95.150 55
 -درختي

 باغي

سطح فرش با 

جوی های آب 

 تقسيم بندی شده

 كردستان م 18

 نقشه های باغي

معرف باغ های 

جاویدان هخامنشي 

 هستند
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56 22.100.128 309*190 
 پشم،

 پنبه

 -قابي

 باغي

سطح فرش با 

جوی های آب 

 تقسيم بندی شده

 كردستان م 18
فرش دارای لچک و 

 ترنج است

57 67.156 567*241 
 پشم،

 پنبه

 -قابي

 باغي

سطح فرش با 

جوی های آب 

 تقسيم بندی شده

 كردستان م 18

فرش در متن  دارای 

باغچه  -سه ترنج

 است

 پشم، پنبه 235*665 60.32 58
 واگيره ای

 بندی

 متن فرش

مملو از شاخه ها 

و قاب های پر از 

 گل و شکوفه

 م 18

شمال 

شرق 

 ایران

كتيبه های این فرش 

در شکل های 

 گوناگون هندسي

 

 بحث و نتیجه گیری

مورد(، با این حال  18ه طور قطع محل بافت بسياری از این آثار را مشخص نمود )با این كه متاسفانه نمي توان ب

مورد(، به ترتيب  8تا  4مورد( و اصفهان ) 12تا  8مورد(، كاشان ) 13به طور نسبي مي توان گفت، آذربایجان )تبریز( )

های نفيس صفوی در این  روند. از دیگر مناطق بافت فرشعمده ترین مناطق بافت قالي دوره صفوی به شمار مي

مورد( اشاره كرد. یکي  2مورد( و هرات ) 3مورد(، كردستان ) 3مورد(، خراسان ) 6تا  3توان به كرمان )مجموعه، مي

 (.1( )تصویر 80: 1384از نفيس ترین قالي های این مجموعه كه در هرات بافته شده، قالي امپراتور است )واكر،

نمونه موجود، الياف پشمي مورد  58نمونه آماری از  41ن نکته اشاره كرد كه در در مورد مواد اوليه باید به ای

، 34استفاده قرار گرفته است و بيشترین فراواني را دارد. در مراحل بعدی الياف پنبه، ابریشم و گالبتون به ترتيب با 

 گيرند.مورد، قرار مي 13و  28

رد توان چنين استنباط كد مورد استفاده در قالي بافي صفوی، ميبر پایه مطالعه جامعه آماری حاضر، در مورد ابعا

مورد(. به عبارتي دیگر، نيمي از جامعه  29كه رایج ترین ابعاد بافت، در مساحت كمتر از شش متر مربع بوده است )

ه طور نه ها بها، تعداد نموآماری، در مساحت كمتر از شش متر مربع بافته شده است. با افزایش ابعاد و مساحت قالي

نمونه؛ هجده تا  8نمونه؛ دوازده تا هجده متر مربع،  10یابد: در مساحت شش تا دوازده متر مربع، منظم كاهش مي

نمونه موجود است. بزرگترین ابعاد بافته شده  5نمونه و بيشتر از بيست و چهار متر مربع،  6بيست و چهار متر مربع، 

متر مربع )قالي  0.45( و كوچکترین ابعاد حدود 2( )تصویر 46)قالي ردیف متر مربع  57.5بر حسب مساحت، حدود 

 ( است.36متر مربع )قالي ردیف  0.6( و 3( )تصویر 41ردیف 

بندی ـ ایمورد(، واگيره 14مورد(، شاه عباسي ) 22) ها به ترتيب فراواني بدین قرار است: اسليميبندی نقشهدسته

توان نتيجه گرفت مورد(. از این رو مي 1مورد( و درختي ) 2مورد(، محرابي ) 3اهي )مورد(، شکارگ 7مورد(، قابي ) 9)

كه نقشه اسليمي بيشتر از بقيه نقشه ها مورد استقبال جامعه فرش )سفارش دهندگان، طراحان و بافندگان( دوره صفوی 

 بوده و نقشه درختي با كمترین استقبال رو به رو بوده است.
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، عمده ترین گروه در جامعه آماری این قطعه(  8های موسوم به پولونزی )شامل است كه قاليبررسي ها بيانگر آن 

اسليمي ساده،  توان به(. همچنين، از رایج ترین نقشمایه های مورد استفاده، مي4پژوهش را تشکيل مي دهد )نصویر

، شکوفه ها و غنچه ها، نقوش دهان اژدری و شاخ و برگ دار، لچک و ترنج شکسته و گردان، گل های شاه عباسي

نقوش  ها،( اشاره كرد. در كنار این نقش مایهشکارگاهي یا حيواني )شير، پلنگ، گاو، اسب، پرندگان، اژدها و شکارچي

(، حيواني 5توان موارد زیر را ذكر كرد:تركيب اسليمي با لچک و ترنج )تصویرتركيبي نيز قابل مشاهده هستند كه مي

(؛ 9(؛ تركيب قابي با واگيره ای و باغي )تصویر 8( و شکارگاه )تصویر7سي، دهان اژدری )تصویر(، شاه عبا6)تصویر

 (. 12( و گلداني )تصویر11(، حيوان دار  )تصویر10تركيب شاه عباسي با شکارگاهي )تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 43.121.1شماره اثر: : بخشي از قالي امپراتور،1تصویر 

 113-100-41شماره اثر: ،بزرگترین قالي صفوی مجوعه متروپوليتن: 2تصویر 

 1974.272.1شماره اثر: ،طعه مجموعهق كوچکترین: 3تصویر  50.190.1شماره اثر: ،قاليمعروف به پولونزی: 4تصویر 
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 ،دهان اژدری اسليمي: 7تصویر 

 69.244بخشي از اثر شماره:

 ،شکسته و شکارگاه اسليميتركيب : 8تصویر 

 1971.263.7بخشي از اثرشماره:

 ،تركيب قابي با واگيره ای و باغي: 9تصویر 

 22.100.128اثر شماره:نيمي از 

 ،و شکارگاه )گرفت و گير( شاه عباسيتركيب گل : 10تصویر 

 10.61.2بخشي از اثرشماره:

 ،و حيوان دار شاه عباسيتركيب گل : 11تصویر 

 1970.302.1شماره اثر:

 ،و گلداني شاه عباسيتركيب  گل : 12تصویر 

 1970.302.2نيمي از اثر شماره:
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