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 (یپولونزی)لهستانی هاقالی به وسوممی صفو دورهی هاقالی از تعدادیی فرملیتحل
 

 1عاطفه مهرورز

 2وی بيژائمفرهاد خسر

 3زادهمحمدامين حاجي

 

 چكیده

 برجسته یهايقال انبوه انيم در. آورد شمارهب رانیا يبافيقال دوران نیترمهم و نیتررونق پر توانيم شکيب را هیصفو دوره

 ينرایا منشا اصل در هاقالي نیا. شوندمحسوب مي هاآن نیترشاخص جزء( یپولونز)ي لهستان یهاقالي گروه ،دوره نیا

 هستند. اصفهان منسوب به هاآن از یتعداد و كاشان به متعلقغالبا  آمده، دستبه مستندات و نيمحقق گفته طبق و دارند

 متفاوت یبندبيترك و يغن نقش و طرح به توانيم بودن، زربفت و ظرافت ،تيفيك بر عالوهآثار،  گروه نیا یهاشاخصه از

  .كرد اشاره شود،يم دهید وفور بهآثار  نیا در كه صخا یهارنگ با يهماهنگهمچنين  و

 یهايقال و هااجمالي بين آن ایسهیمقا ،يلهستان یهايقال یهايژگیو يمعرف و يبررس از پس در پژوهش بنيادی پيش رو،

ز آنجا ا .تاس یاكتابخانه مطالب یگردآور وهيش و يليتحلي ـ فيتوص ،قيتحق روش. استصورت گرفته  دوره نیارایج 

 كه تعداد نمونه های جامعه آماری محدود است، با توجه به ميزان دسترسي، تمام شماری صورت گرفته است.

 يفتج فرش نمونه چند تنها كهیطوربه ،است يلهستان یهايقال مجموعه كل در نقش و طرح تنوع از يحاك حاصله جینتا

 از استفاده، هايقال نیا نهيزم در یيختا و يمياسل یهاطرح يمنطق و همزمان كاربرد. است آمده دستبه گروه نیا از

 یهاگل تمام رد انار فرم از استفاده و يمياسل یبندها كاربرد با يمنف و مثبت یفضاها و یبندبيترك جادیا ،میمال یهارنگ

 . تاس یصفو عصر یهايقال دیگر با يلهستان یهايقال زیتما وجوه از نه،يزم در موجود يعباس شاه

 ی، صفوی، كاشانپولونزي، لهستاني،قال:كلید واژه

 مقدمه
عصر طالیي هنر ایران را باید از قرن دهم هجری مصادف با آغاز سلطنت صفویان دانست. پادشاهان صفوی و به خصوص شاه 

 وی هنر را در هر عباس اول، بسيار هنردوست بودند و دربار صفوی هميشه پذیرای هنرمندان داخلي و خارجي بود. به راستي كه

افي از بای به اوج خود رسانيد و دیگر هنر صرف نبود، بلکه تبدیل به صنعتي پيشرفته شد. در این ميان، هنر و صنعت قاليزمينه

ای ههنر ایران در بره")مورخ هنرفرانسوی ورئيس موزه هنرهای زیبا در ليون( "هنری فوسيون"ای برخوردار بود. به نظر جایگاه ویژه
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ای باشد جهاني، بيش از آنکه ظریف باشد عظيم، و بيش از آنکه نوآورانه باشد سنتي عني در دوران صفوی( بيش از آنکه منطقه)ی

 .(35:1392)مایدا، "بود.

قالي "و  "قالي شرقي"های بافي به عنوان اثری هنری و نيز كاالیي تجاری حائز اهميت ویژه است. عبارتقالي ایراني در تاریخ قالي

برای برخي معنایي مترادف دارند و اهميت تاریخي و هنری سنت ایراني برای همگان ثابت شده است. طرح و نقش غني  "ایراني

وان تهای دلنشين، هميشه باعث حيرت بينندگان شده است. این امر را ميهای زیبا و رنگبندیهای ایراني، در قالب تركيبفرش

ری( در دوران صفوی دانست. در این مرحله طراحان از ترسيم راستين عناصر دست كشيده و مدیون قوانين اسالمي )منع تصویرگ

 در عين جدایي از عالم واقع، معادل آن را در عرصه معنوی جستجو كردند و در حد كمال به آن دست یافتند. 

دان اروپایي برخوردار بودند؛ به نحوی های شاخص و گرانبها، گروه  موردنظر از توجه خاص جهانگردر عصر صفوی ميان انبوه قالي

ادی ها را كه در كمال مهارت و استكه منشا ایراني آنها پس از گذشت زماني بالغ بر یک و نيم قرن به اثبات رسيد. این گروه از فرش

ه لحاظ های این مجموعه باند. فرشطراحي و با سخاوت در استفاده از مواد اوليه، بافته شدند به اشتباه لهستاني یا پولونزی ناميده

های این دوره متمایز است. این های مالیم، از دیگر فرشكاربرد سيم و زر و گستردگي طرح و نقش و همچنين كاربرد رنگ

(، )حشمتي رضوی، 2737:1387خصوصيات در بسياری از منابع از جمله كتب عنوان شده، ذكر شده است: )پوپ و اكرمن، 

 (. 84:1383(، )یارشاطر، 318:1379(، )اتينگهاوزن، 21:1382(، )نصيری، 212:1380(، )پوپ، 37:1392(، )مایدا، 210:1387

( ریشه فرانسوی دارد و به معني نوعي رقص متشخصانه و خرامنده است. عنوان پولونز در خصوص طرح polonaiseواژه پولونز )

المللي پاریس به نمایش گذاشته ميالدی در نمایشگاه بين 1878های این مجموعه بيان شد كه در سال و نقش زیبای تعدادی از فرش

ولونزی ها به نام لهستاني یا پها محل بافت آنها لهستان قيد شده بود و از آن تاریخ این گروه از فرششد. در كارت شناسایي این فرش

 معروف شدند.

 اشاره كرد؛ وی در كتاب "آرتور اپهام پوپ"توان به ميان مياند. در این ها پرداختهتعدادی از محققان به معرفي این دسته از فرش

بندی مناسبي از آثار این ها را موردی بررسي كرده است. اما در هيچ منبعي دسته)جلد ششم( این فرش "سيری در هنر ایران"خود 

ندی ببندی و طبقه، به دستهشود عالوه بر بررسي علت اهميت ویژه این مجموعهگروه بيان نشده است. در این پژوهش سعي مي

 ها پرداخته شود.آن

 ها زینت بخشاند كه این فرشهای این مجموعه را اغلب پژوهشگران دویست تا دویست و پنجاه تخته برآورد كردهتعداد فرش

نر واشنگتن و ... های بزرگ دنيا ازجمله موزه رزیدانس مونيخ، موزه متروپوليتن، موزه رزنبرگ، نگارخانه ملي هبسياری از موزه

ها های پولونزی در دسترس نگارندگان قرار دارد كه سرشماری براساس این نمونهتصویر از گروه فرش 51اند. در این ميان شده

 گيرد. صورت مي

فرمي  ها و همچنين تفکيکبندی كلي برای آثار این مجموعه نسبت به نقشه آنهدف از انجام این پژوهش، دستيابي به یک دسته   

ای هشود وجه تمایز اصلي آثار این مجموعه با سایر قاليبيني ميباشد. با توجه به مطالعات مقدماتي انجام گرفته، پيشها ميقالي

ا ههای متفاوت و همچنين كيفيت بافت آنها، استفاده از رنگعصر صفوی، همانطور كه ذكر شد، كاربرد سيم و زر در مواد اوليه آن

 باشد. 

اینترنتي(  هایای )كتب و پایگاهآوری اطالعات كتابخانهتحليلي و شيوه جمع -ع تحقيق پيش رو بنيادی، روش آن توصيفينو   

 باشد. مي
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 های پولونزیتاریخچه فرش-1

 هایيتوان فرشدست آمده كه چندان واضح و صریح است كه از روی آن ميمستندات خاصي از گزارش یک دادوستد واقعي به   

م/ 1601كه در آن گزارش ذكر شده است و خوشبختانه هنوز موجودند، دقيقا و با اطمينان بسيار مشخص كرد. در بهار سال  را

، مسئول تداركات مورد اعتماد دربار را، كه "سيگيسموند سوم واسا"ه.ق )دوره حکومت شاه عباس اول (، پادشاه لهستان 1010

د، با دستورها و اوامر مخصوص از ورشو به ایران فرستاد تا چند فرش برای شاه سفارش بو "صفر موراتوویچ"تاجری ارمني به نام 

 (. 2783:1387دهد و شخصا بر بافت آنها نظارت نماید )پوپ و اكرمن، 

در دوره  یادنظير در بافت، به تعداد زی مطال )گالبتون( با ظرافت و كيفيتي كمهای ابریشمي غني شده با تارهای نقره یا نقرهفرش   

ی زربفت هاها و گليماند كه شامل قاليشد. این مجموعه را به اشتباه، لهستاني یا پولونزی ناميدهسلطنت شاه عباس اول توليد مي

 های پولونزیها نمایانگر ثروت فزاینده كشور و سخاوت و تفاخر دربار صفوی است. تاریخ گذاری فرشباشد. این فرشمي

ر است. نمونه های شناخته شده باید بين اواخر سده دهم تا اواخر سده یازدهم هجری بافته شده باشند و )لهستاني( بسيار دشوا

 تر شاید از كارهای سده دوازدهم هجری باشد. های ضعيفبعضي از نمونه

های لهستاني در ز فرشميالدی همچنان پابرجا بود. در این سال تعدادی ا 1912تصور اینکه این مجموعه منشا لهستاني دارند تا    

مسلم شده بود؛ زیرا مدارک بسيار مستند  "پرنس روپرشت"ها توسط نمایشگاه بزرگ مونيخ به نمایش درآمد كه ایراني بودن آن

ی اول قرن هفدهم ميالدی در ایران بافته شده و در اوایل دهه "سيگيسموند واسا"داد كه این چند تخته فرش به سفارش نشان مي

به آلمان آمده و سپس به دربار ویتل باخ به ارث رسيده، و بعدا  "فيليپ ویليام"با  "آنا كاتارینا"جهيزیه ازدواج دخترش،  به عنوان

 (.209:1387به موزه رزیدنس مونيخ راه یافته است )حشمتي رضوی، 

بق اسناد شدند، درصورتيکه طو توليد ميهای دربار سلطنتي شاه عباس بافته ها تنها در كارگاهاند كه این فرشبسياری پنداشته   

آزاد هم  اند و در بازارهایبافتههای ابریشمي زربفت ميبافي مشغول بودند، فرشیافت شده در بسياری از مناطق ایران كه به قالي

های ژگيبا وی توانسته خریداری كند. پوپ از تقليد طرح و نقش فرش هرات در كاشان و توليد آنوجود داشته است كه هر كس مي

د هایي آینه مانند دارنهای زربفت شرق ایران قابهای پولونزی مطالبي نوشته است و همچنين آورده است كه تعدادی از قاليفرش

های طوماری بزرگي احاطه شده های بيضوی یا اسليميهای پولونزی است كه در آنها خطوط محيطي قابهای طرحكه از ویژگي

های ابریشمي زربفت و با اتکا بر آنها بافت قالي "آرتر پوپ"(. اسنادی نيز موجود است كه 2737:1387است )پوپ و اكرمن، 

بفت را در كرمان و جوشقان تایيد كرده كه قالي مقبره شاه عباس دوم را در قم متعلق به جوشقان قالي دانسته است )همان: سيم

2741.) 

شهر  تر كه به اینهای ابریشمي قدیميها با برخي از فرشاند. این فرشهای این نوع دانستهكاشان را ظاهرا مبدا بسياری از نمونه   

دانيم كه كاشان یکي از مراكز مهم فرشبافي در آن زمان بوده است. از آن گذشته، منسوب شده است پيوند محکمي دارند. ما مي

 پادشاه لهستان را به انجام رساند و "شاه سيگيسموند سوم"نعمت خود، های وليهمين شهر رهسپار شد تا سفارشبه  "موراتوویچ"

ها این نماید كهبافت پيدا شده است، عمال مسلم ميبافته پرزدار و هم به صورت گليمصورت گرههایي از این نوع هم بهچون فرش

 های مشابه دیگری بوده است كه در خود كاشان تحویل داده شده است )همان(.یا سفارش "كروسينسکي"های بخشي از سفارش

رای ای بكردند، اما هيچ قرینهها را برای اهدا به سالطين و سفرای اروپایي طراحي و توليد ميای بر این باورند كه این قاليعده   

واند تآميزی منسوجات اروپایي قرارداشت، علت آن مياثير رنگها تحت تكار رفته در قاليهای بهاثبات این ادعا وجود ندارد. رنگ
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عالقه شدید شاه عباس به اروپا و آثار هنری مردمان اروپایي باشد. دور از انتظار است كه نظر وليعهد ایران بر توليدات درباری بي 

اشته و پيش از این ارزش هنری و تجاری های پيشين نيز رواج دآميزی در دورهتاثير باشد. از آن گذشته این سبک طراحي و رنگ

 خود را به اثبات رسانده است.

ت آنها های فني و محل بافهای كلي اولویت دارد. در این بخش ابتدا ویژگيبرای شناخت بيشتر آثار این مجموعه، معرفي ویژگي   

 ود. شنگبندی و طرح و نقش پرداخته ميهای این مجموعه از جمله رگيرد، سپس به خصوصيات ظاهری قاليمورد بررسي قرار مي

 های پولونزیهای فني قاليویژگي-2

ه شرح توان بها مکانيزم فني غالب این مجموعه را ميعنوان منطقه اصلي بافت این فرشبا درنظر گرفتن كاشان و یا اصفهان به   

اد نقش ای و گاهي پشمي ایجرز ابریشمين روی تارهای پنبهاند كه با پكار بردهها گره نامتقارن بهزیر بيان كرد: در بافت این فرش

ي از باف برختواند همخواني بيشتر با قسمت گليماند كه علت آن ميها رنگرزی شدهای در بعضي فرشاند. پودهای پنبهكرده

 های این مجموعه باشد. فرش

 520اد كوچک هستند، چنانکه فرش كاخ رزنبرگ حدود های ابریشمي و زربفت كه باقي مانده به نسبت از نظر ابعاغلب فرش   

 ای دارند با حدود تقریبا چهار مترها ابعاد ميانهمتر طول دارد، كه بزرگترین فرش این مجموعه است. اما معدودی از این فرشسانتي

دانند )پوپ و اكرمن، این گروه ميهای ها را زیباترین فرشرسد، وعموما اینها شاید تعدادشان جمعا به بيست هم نميطول ، و این

2743:1387.) 

ای هباف عصر صفوی بر اسلوب بافت مسلط و چيره بودند كه برای ماندگاری آثارشان، مقدار فرشبافندگان و هنرمندان فرش   

هاست ت این فرشداز حد پرزها كه ناشي از استفاده طوالني مباف سالم نظير گروه پولونزی با سایيدگي بسيار و رفتگي بيششهری

 ها دارای چارچوباند و تقریبا همگي آنها با وجود مقدار سایيدگي، دچار پارگي نشدهبه زمان ما رسيده، اما تقریبا هيچ یک از آن

 (.49:1381سالم و كامال استوارند )ژوله، 

دقت معاینه شده طال اكنون از این گروه بههایي كه تاند، اما در هيچ یک از فرشها را غالبا زربفت معرفي كردهگرچه این فرش   

دست آمده است درحقيقت تارهای نقره كامال زراندود بوده است. تهيه این تار فلزی خود صناعتي خاص یافت نشده است وآنچه به

ابریشم  ده شودكار برپيچند و اگر نقره مطال بهبوده است. نوار نازک مسطحي از نقره خالص را به دور یک مغزی ابریشم سفيد مي

مورد كاربرد به رنگ زرد روشن بوده است تا اگر قشر فلز رویي شکسته شود یا از جای خود بلغزد و كنار رود رنگي كه نمایان 

 (.2739:1387شود، زردفام باشد )پوپ و اكرمن،مي

ی ابریشم و هابافي با نخرشينهاند و شامل حدود بيست و چند تخته فرش كه به شکل فهای پولونزی، یک گروه متنجانسگليم   

ياری با های مشترک بسزني، مانند قطعات دیگری )...(، انجام نگرفته ولي جنبهی گرهاند. هرچند بافت آنها به شيوهنقره بافته شده

های ترنجي یا های حيوان یا انسان در طرحباف دارای پيکرهتخته از قطعات فرشينه 9های پرزدار با گره صفوی دارند. حداقل فرش

ها نقش هایي كه بر آناند و هم شعر نوشتهاندازه زیبا نقاشي شدهها بيهای بسيار ظریف آنها، هم پيکرهباشند. در نمونهقابي ميقاب

و فرآبي های مو، گل نيلوای با شاخه پيچهای گل و بته دارند كه نوعا با ترنج مركزی در زمينهبسته شده است و بقيه منحصرا طرح

هایي كه از این ماموریت تاكنون باقي مانده است، سبک گليم كاشي (. فرش83:1383باشند )یارشاطر،ها مزین ميبه انواع برگ

های خاندان سلطنتي لهستان است كه شناسایي آنها را خطاناپذیر سازد. برخي از آنها دارای عالئم و نشانمتاخرتر را مشخص مي
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انوادگي هایي كه نشان خی عميق سبکي آنها با فرشبخش است، یا به حکم رابطهم به همين نحو اطمينانسازد، اما انتساب بقيه همي

 (.2751:1387برخود دارند، یا به لحاظ تاریخچه مستند آنها )پوپ و اكرمن،

 های پولونزیهای ظاهری قاليویژگي -3

 رنگبندی-3-1

های رنگي مطبوع فراهم كرده بود، به حدی كه این ی وسيعي از طيفان دامنههنر به سرعت رو به پيشرفت رنگرزی برای فرشباف   

ای خيره كننده از فراواني بي اندازه باعث شده بود كه توجه به این همه امکانات مانع توجه به اهميت طرح و نقشه شود، و آميزه

جایي نداشت. درنتيجه گاهي طراحان خود را تسليم های مبتني بر معماری فرش به اندازه كافي ها را پدید آورد كه در طرحرنگ

تنوع و پيشرفت هنر . (2746:1387توان داد )پوپ و اكرمن،انگيزی به فرش ميی هيجانكردند كه از راه رنگ جلوهامکاناتي مي

 قابل مشاهده است. 1رنگرزی در عصر صفویه به خوبي در تصویر شماره 

 (1252:1387پوپ و اكرمن، د ابری كانوی، ثلث اول سده یازدهم هجری ): فرش پاره اسليمي. مجموعه لر1تصویر 

باشند و در برخي دیگر از شدت رنگي كاسته شده های لهستاني دارای جلوه رنگي زیادی ميكار رفته در فرشهای رنگي بهپالت  

های پولونزی در دهد كه فرشاند نشان ميها به حالت اوليه باقي ماندهآن های این مجموعه كه رنگاست. در چند نمونه از فرش

 (. www.iranicaonline.orgاند )اصل در ابتدا دارای جلوه و درخشندگي بسياری بوده

 ای بکار رفته است كه بر اثر پيشرفت فنهای تازهها به رنگ ارغواني یا یاقوتي است ولي در بيشتر قطعات رنگبعضي از آن   

كار رفته كه در كنار رنگ ده بود. در همه جا انواع رنگ زرد و به خصوص عنابي روشن و نارنجي بهرنگسازی آن زمان به دست آم

ود ی ابریشم پيچيده و بعد به پی مطال كه آن را دور رشتهی طالیي درواقع، تار پهن نازكي است از نقرهشود. رشتهسبز مشاهده مي

ها پریده و نقره ها از ميان رفته و رنگاند. كرک آنزمان آسيب فراوان دیده های زربفت طياند. بسياری ازاین قاليفرش گره زده

ي ها در دنيا رقيبها را درنظر بگيریم باید گفت كه این فرشسياه شده، و آب طالی روی آن پاک شده است. اما اگر نخستين آن

 (.212:1380ندارند )پوپ، 

 طرح و نقش-3-2
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تواند تنها سليقه شاه عباس و یا تاثير عوامل تجاری باشد. در شناسي جدید است؛ علت آن ميفرش لهستاني انعکاس یک زیبایي   

كل این مجموعه حدود ده الگو یا نقشه زمينه مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در چند قطعه فرش بزرگ، نقشه كامل )افشان( 

 (.www.iranicaonline.orgصلي الهام گرفته شده است )های ایا نزدیک به آن است و در قطعات كوچک، از جزئيات طرح

 ها دارایبيشتر این فرش"خوانيم : ها چنين ميدرمورد نقوش این فرش "های لهستانشاهکارهای هنر ایران در مجموعه"در كتاب    

ها ود این تنوع، كليه این فرشای واحد داشته باشند، نادر است؛ با وجهای زوجي كه هردو نقشهفرد هستند؛ فرشای منحصربهنقشه

)مایدا،  "اساسا از حيث شيوه بافت، تركيب رنگ و نقشه گل و گياهي مبتني بر اصول هندسي به یکدیگر شباهت بنيادی دارند.

ند اشبهایي از منطقه كاشان و نهایتا اصفهان ميباشند، شامل فرشهای تاریخي لهستان موجود مي( این گروه كه در مجموعه37:1392

كه همانطور كه پيشتر ذكر گردید سفير لهستان آنها را برای دربار تهيه كرده است. لذا از لحاظ اسلوب بافت از جمله نوع گره مورد 

 باشد. های این مناطق ميدهنده تنوع نقشه در قاليكاربرد و شيوه پوددهي تفاوتي وجود ندارد و نشان

ای های درشت، كه از طریق انواع قاليهای نيزهها و برگهای دارای برگ نخليها و ختایيميها مبتني است بر اسليتزیين این قالي   

ترین آنها، ها، محتمال قدیمخوریم. برخي از قاليهای ابریشمي به قرینه سازی برميبافت هرات با آنها آشنا هستيم. در اغلب قاليپشم

های منظم تقسيم شده ها به حجره(. متن برخي از قالي2اند )تصویر های متقاطعها و ختایيدارای یک نظام كامال مشخص از اسليمي

 (.318و319:1379های خفيف دارند )اتينگهاوزن، اند و رنگسایهها شکل گرفتهها با نوارها یا اسليمياست. حجره

 (1247:1387ن، : قالي افشان. نگارخانه ملي هنر واشنگتن، اوایل سده یازدهم هجری )پوپ و اكرم2تصویر 

توانستند به دلخواه بزرگتر یا كوچکتر كنند؛ در نقشه فرش چند قاعده تقارن ها اصوال باز بود، بدین معنا كه نقشه را مينقشه فرش  

 نوع فرش، ای است. در اینها مطابق قاعده تقارن آینهشدند. نقشه بعضي از فرشوجود دارد كه براساس مبنایي ثابت به كار بسته مي

ای هم در امتداد ها تصاویر آینههایي است كه آنگيرد و گروه دوم شامل فرشانعکاس در امتداد تنها یک محور عمودی صورت مي

آید. این اصول وجود ميگيرد و تقارن انتقالي بهعمودی و هم در امتداد محوری عمودی و هم در امتداد یک محور افقي صورت مي
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اند كه ستههایي با نقشه برفتند. سومين گروه شامل فرشكار ميهای مختلفي بهها، به شيوهمایهار نقشبسته به تعيين محورها و شم

 (.37:1392ای و تقارن چرخشي اجرا شده است )مایدا،ها اصول تقارن آینهدر آن

ندی بهای در دسترس، مطابق با طبقهبندی كلي با معيار قرار دادن نمونههای این مجموعه، به دستههای قاليپس از بررسي ویژگي   

 شود :موزه ملي فرش خواهيم پرداخت كه به شرح زیر بيان مي

 لچک ترنج-3-2-1

ای هترین قاليهای این مجموعه را در خود جای داده است و نمونه های موجود لچک ترنج جزء برجستهاین گروه بيشترین فرش    

ها قطعه است كه یک مورد آن لنگه دیگری است. ترنج 25اند. تعداد آثار این گروه حي شدهباشد كه در كمال استادی طرالهستاني مي

های این ترین فرشكنند. برای نمونه یکي از خاصدر جایگاه خود در ابعاد متعارف و گاهي بزرگتر از حد معمول نمود پيدا مي

رش با توناليته رنگي بسيار نزدیک به هم، مملو از گل و شود. این قالي دارای طرحي متمایز است؛ زمينه فمجموعه معرفي مي

پردازی كامال مشهود است. لچک و ترنج با ای انجام شده كه تسلط بر دو یا سه سطح و الیههای ختایي است. طراحي به گونهبرگ

است )تصویر ک نشسته ها، جای لچخطوط تيره از متن جدا شده است. ترنج به صورت یک چهارم طراحي شده و ربع آن در گوشه

3.) 

 (113:1392: قالي ابریشمي مزین به طال و نقره. قلعه واول، كراكو. اوایل قرن یازدهم )مایدا، 3تصویر 

وش ها سرترنج متناسب با نقاند. در بعضي نمونهها یک چهارم و یا یک هشتم كه سنت دیرینه سبک كاشان است طراحي شدهترنج

ا با نسبت هها به ترنج متصل است و در برخي دیگر عضو جداناپذیر ترنج شده است. حاشيه این قاليرنگمتن و با استفاده از همان 

كند. حاشيه در این گروه به یک سوم عرض فرش و در بعضي موارد كمتر در نظر گرفته شده و تعداد آن از سه حاشيه تجاوز نمي

های كنگری و حاشيه مداخل بدون های اسليمي و یا برگبا چنگشود: حاشيه از تركيب گل شاه عباسي دو حالت مشاهده مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
  

 

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394آذر ماه  |دانشگاه بیرجند   
 

572 

طراف هایي اترنجشود و گاه نيمهای فرش چندترنجي نيز مشاهده ميتزئينات خاص كه تعداد آنها كمتر است. در این مجموعه نقشه

 رود هدف طراح، خلق یک نقشه لچک ترنجي بوده باشد.قالي وجود دارد كه گمان نمي

 نافشا-3-2-2

نمونه به گروه افشان تعلق دارند.  19دهند و طبق تصاویر در دسترس های این گروه مجموعه كوچکتری را تشکيل ميفرش   

شدند و طرح سراسری یا یک دوم در این بين وجود ندارد. متن فرش مملو های پولونزی افشان یک چهارم طراحي ميمعموال قالي

از  باشند. تعدادیهای شاه عباسي مياند كه مزین به گلار آن بندهای ختایي قرار گرفتهاز پيچش بندهای اسليمي است و در كن

ای ههای شاه عباسي موجود در فرشدهند. نکته قابل توجه درخصوص گلهایي با طرح هراتي تشکيل ميهای این گروه را قاليفرش

 این موضوع صادق است.های موجود، لهستاني، وجود فرم انار در آنهاست كه در اكثر قالي

های این مجموعه شاهد تشکيل فرم ترنج گونه از تکرار نقشه در مركز فرش هستيم. گاهي یک واگيره به اندازه در برخي از قالي   

نر دهد. قالي لهستاني نگارخانه ملي هشود و نقشه كلي فرش را تشکيل ميیک هشتم زمينه طراحي و به شيوه انعکاسي تکرار مي

های بندهای درشت اسليمي و نقوش ختایي پر شده و رنگ ها است. در این قالي زمينه با چرخشن، نمونه بارز اینگونه طرحواشنگت

 (.2زمينه و فرم ترنج همسان است )تصویر 

 هایبرگ های بزرگ همراه باهای این مجموعه، قالي موجود در موزه رزنبرگ است. در زمينه این قالي، گلیکي از بهترین نمونه   

اند. نقشه فرش یک چهارم طراحي شده و به صورت انعکاسي در متن فرش تکثير شده ای بر روی بندهای درشت قرار گرفتهنيزه

يت اند كه نشانگر مهارت بافندگان و كيفهای اسليمي با ظرافت خاصي طراحي و بافته شدهها پيچشاست. برخالف زمينه، در حاشيه

 (.4بافت است)تصویر 

 
 (1244:1387: قالي افشان ختایي. موزه رزنبرگ، اوایل سده یازدهم هجری. )پوپ واكرمن، 4تصویر
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 ایواگیره-3-2-3

ای با ابعاد كوچک به شکل مربع یا مستطيل طراحي شده كه با در این گروه شاهد دو نوع طرح هستيم. تعدادی از آنها واگيره   

هایي است كه با تکرار آنها، عنصر ثانوی پدید آمده و تعدادی دیگر متشکل از قاب تکرار انعکاسي زمينه فرش پوشانده شده است

باشد. در این قالي با تکرار یک واگيره در عرض و انتقال آن در ای در نمونه پيش رو مبين توضيحات فوق مياست. طرح واگيره

مين ها در ردیف پيشين باشد و به هاد نقطه اتصال قابكه مركز واگيره در امتدردیف باال نقشه زمينه شکل گرفته است؛ به طوری

های این مجموعه باریکتر از حد شود. حاشيه فرشصورت واگيره تکرار شده و بدین گونه فضای منفي نيز دارای هویتي مجزا مي

 (.5معمول و شامل یک حاشيه اصلي و دو لور در اطراف آن است )تصویر 

تخته فرش در این گروه جای  7طوری كه تنها اند بهای تعداد كمتری به خود اختصاص دادهگيرههای پولونزی در گروه واقالي   

 گيرد.مي

 (https://rugrabbit.com: قالي واگيره ای قابي. موزه مترو پوليتن، اوایل قرن یازدهم هجری )5تصویر 

بندی قهشود. با معيار قرار دادن طبهای پولونزی پرداخته ميبندی انجام شده، به تحليل فرمي )ابعاد، رنگ، شکل( قاليپس از دسته   

يرند. گباشند، مورد بررسي قرار ميهای این مجموعه كه تصاویر آنها دردسترس ميانجام شده، جداول را تفکيک كرده و جزئيات قالي

 شود.در نهایت نمودارهایي با توجه به اطالعات به دست آمده تنظيم مي
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 اسليمي

 قهرو آشتي ختایي مداخل گل و برگ ختایي قهر و آشتي ختایي

 

 

کل آناليز شده ش

 ترنج

    

  

 

 

 

 

 

 

 توضيحات     

 

 

زمينه قالي توسط 

-بندهای اسليمي قاب

بندی شده و در طول 

هایي فرش نيم ترنج

در كنار حاشيه قرار 

 دارد.

متن قالي شامل دو 

ترنج با فرم متفاوت 

 ها دراست كه نيم ترنج

های اصلي اطراف ترنج

به صورت ضربدری 

 ينسبت به نقش اصل

-در كنارهم قرار گرفته

اند. لنگه این قالي در 

موزه فرش تهران 

 شود.نگهداری مي

زمينه قالي مملو از 

ترنج  و نيم ترنج 

است دو ترنج در 

 اندزمينه جا گرفته

كه توسط یک ترنج 

كوچک مياني به 

اند هم متصل شده

و نيم ترنج ها در 

كناره های قالي 

 قرار گرفته اند .

 ه حالتترنج این قالي ب

لوزی و با ابعاد كوچک 

در مركز قرار گرفته 

است و در چهار گوشه 

آن، سربندهای اسليمي 

بزرگي وجود دارند. 

علت قرار دادن این 

قالي در مجموعه لچک 

ا هترنج، وجود نيم ترنج

 در اطراف قالي است. 

ترنج با فرم شمسه در 

 مركز قرار گرفته است و

چهارم آن در یک 

جا های فرش كناره

گرفته است. زمينه فرش 

هایي از بندهای با قاب

اسليمي از قسمت زمينه 

 تفکيک شده است.

زمينه قالي با خطوط 

هایي كه محيطي به قاب

های این در قالي

مجموعه مرسوم است 

بندی شده ولي تقسيم

تغيير رنگ وجود ندارد. 

قالي مذكور از لحاظ 

ها رنگي با سایر نمونه

 تفاوت دارد.

 های لچک ترنج پولونزی )ماخذ: نگارندگان(: بررسي قالي1جدول 
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 های لچک ترنج پولونزی )ماخذ: نگارندگان(: بررسي قالي2جدول 

 

 
 

 

 

 

 

 تصویر

 

 

    

 

 

محل نگهداری و 

 سال بافت قالي

 ه.ق 11قرن 

 J. Paul Getty موزه

 

 

 ه.ق11نيمه اول قرن 

 موزه ملي كراكو

 

 ه.ق 11قرن 

 موزه متروپوليتن

 

 

 ه.ق 11قرن 

 موزه متروپوليتن

 

 

 ه.ق 11قرن 
 

 ه.ق 11قرن 

 وزه متروپوليتنم

 206*145 200*139 276.9*170.2 ابعاد به سانتي متر

 

139.7*205.74 139*204 137.1*195.5 

گل شاه عباسي و برگ  عناصر اسليمي و ختایي گل و برگ ختایي نوع نقوش

 كنگری

گل و برگ ختایي و 

 بنداسليمي

گل و برگ ختایي و بند 

 اسليمي

بند های اسليمي و گل و 

 برگ ختایي

های اصلي رنگ

 بکارفته در زمينه

 نارنجي

 كرم

 سبز

 نارنجي

 سبز

 كرم

 نخودی

 سبز

 خردلي

 خردلي

 كرم

 ایسرمه

 كرم

 سبز

 ای زردفامقهوه

 كرم

 نخودی

 سبز

های اصلي رنگ

 حاشيه

 ایفيروزه

 نخودی

 سبز

 كرم

 سبز

 نخودی

 سبز

 كرم

 سبز

 كرم

 كرم

 سبز

سربند اسليمي و گل  نقش حاشيه

 وبرگ ختایي

 مداخل قهر و آشتي مداخل ل و برگ ختایيگ مداخل

 

 

شکل آناليز شده 

 ترنج

     

 

 

 توضيحات     

 

 

سه ترنج با ساختارهای 

متفاوت وجود دارند كه 

ترنج مياني از دو ترنج 

 متمایز است.

ها در اطراف نيم ترنج

قالي به صورت ضربدری 

نسبت به ترنج اصلي در 

اطراف حاشيه قرار دارند. 

دهنده رش نشاننقش ف

 عدم تکامل نقشه است.

های روی فرم ترنج اسليمي

ای اند كه فضابری قرار گرفته

خالي آن جلوه كمتری داشته 

 ها باشد. فرم لچک

 یک چهارم ترنج 

 باشد.مي

این قالي دارای ترنج كوچک 

و نزدیک به رنگ زمينه  

باشد و به علت حضور مي

ها جزء این مجموعه لچک

 ست.قرار گرفته ا

خطوط محيطي ترنج با 

احاطه شده  بند اسليمي

است و نيمي از آن در باال 

و پایين فرش با رنگبندی 

 متفاوت جاگرفته است.

ترنج از حد متناسب 

كوچکتر طراحي شده است. 

-عالوه بر فرم لچک قاب

هایي در زمينه وجود دارند 

كه با رنگ لچک و ترنج از 

 اند.زمينه تفکيک شده

ضي به خود ترنج  فرم بي

گرفته است و از حد معمول 

بزرگتر شده است. رنگبندی 

به گونه ای است كه گویا 

 ترنج وارد 

 ها شده است.لچک
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 تصویر

 

 

      

محل نگهداری و 

 سال بافت قالي

 ه.ق 11فقيد اوایل سده 

 مولر مجموعه كای

 ه.ق 1010حدود 

 موزه ملي لهستان

 ه.ق 1060حدود 

 موزه ملي ورشو

 

 ه.ق 11اوایل قرن 

 باسيليکای سن ماركو

 ق11ربع سوم قرن 

 موزه ملي ورشو

 ه.ق 11نيمه اول قرن 

 كراكو-موزه ملي

 243*5/151 200*135 140*209 217*139 247*165 215*142 ابعاد به سانتي متر

يمي، برگ و عناصر اسل نوع نقوش

 گل شاه عباسي

گل و برگ  ختایي و بند 

 اسليمي

عناصر اسليمي و گل و 

 برگ ختایي

عناصر اسليمي و گل شاه 

 عباسي و پنج پر

 عناصر اسليمي  بند اسليمي و عناصر ختایي

 و ختایي

های اصلي رنگ

 بکارفته در زمينه

 كرم

 نارنجي 

 سبز

 سبز

 نارنجي  

 فيروزه ای

 شنگرفي

 سبز

 كرم

 سبز

 كرم

 سرمه ای  

 شنگرفي

 سبز

 كرم

 نارنجي

 سبز

 كرم

های اصلي رنگ

 حاشيه

 نارنجي

 خردلي

 سبز

 فيروزه ای 

 كرم

 خردلي

 سبز

 كرم  

 سبز

 شنگرفي

 سبز

 شنگرفي

گل گرد و بند های  نقش حاشيه

 اسليمي

بند اسليمي و گل شاه  گل و برگ ختایي مداخل

 عباسي

 گل و برگ ختایي عناصر ختایي

 

 

شده  شکل آناليز

 ترنج

    

  

 

 

 

 

 

 

 توضيحات     

 

 

یک چهارم ترنج در 

مکان لچک ها جای 

گرفته است . در چهار 

طرف قالي ، چهار نيم 

ترنج با فرمي متفاوت 

نسبت به ترنج اصلي 

 قرار دارد.

ترنج به شکل شمسه در 

مركز قرار گرفته است و 

یک چهارم آن در كناره 

های فرش جا گرفته 

فرش با  است. زمينه

هایي از بند های قاب

اسليمي از قسمت زمينه 

 تفکيک شده است.

دو ترنج كوچک در زمينه 

به هم متصل شده اند و 

لچک های مرسوم قالي 

های لهستاني با خطوط 

محيطي از زمينه قالي 

 تفکيک شده است.

یک چهارم ترنج 

های قالي با دركناره

تفاوت رنگي جای 

ها قرار دارد و یک لچک

ثانوی اطراف ترنج قاب 

 را احاطه كرده است.

حاشيه این قالي از 

بندهای ضخيم اسليمي 

شکل گرفته كه در محل 

اتصال قاب كوچکي 

حاوی نقش مرغابي قرار 

 دارد

ترنج این فرش از بندهای 

اسليمي تشکيل و به چهار 

قسمت تقسيم شده است. 

داخل ترنج چهار گل شاه 

عباسي قرار دارد و یک 

 چهارم آن در 

 هاجایگاه لچک

 باشد.مي 

ترنج این قالي به چهار 

قسمت تفکيک شده و 

زمينه ترنج از دو رنگ 

متفاوت تشکيل شده 

 است.

ترنج شامل چهار گل شاه 

عباسي و دو سرترنج 

 است.

 های لچک ترنج پولونزی )ماخذ: نگارندگان(: بررسي قالي3جدول 
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 تصویر

 

 

 

     

محل نگهداری و 

 فت قاليسال با

 قه 1082حدود 

 آستانه مقدسه قم

 

 ه.ق 11اوایل قرن 

 

 ه.ق 11قرن 

 

 ه.ق 11اواخر قرن 

 ه.ق 11قرن 

 Mosheگالری 

Tabibniaميالن 

 

 ه.ق 11قرن 

 موزه فرش ایران

 

 203*145     286*171 ابعاد به سانتي متر

بند اسليمي و عناصر  نوع نقوش

 ختایي

گل و برگ ختایي و بند 

 اسليمي

د های اسليمي و گل و بن

 برگ ختایي

گل و برگ ختایي و بند  گل و برگ ختایي گل و برگ ختایي

 اسليمي

های اصلي رنگ

 بکارفته در زمينه

 سبز

 نخودی

 نارنجي

 نارنجي

 خردلي

 سبز

 سبز

 كرم 

 خردلي

 كرم

 نارنجي

 ای زردفامقهوه

 

 نارنجي

 خردلي

 سبز

 ای زردفامقهوه

 سبز

 خردلي

های اصلي رنگ

 حاشيه

 سبز

 ای زردفامقهوه

 

 سبز

 ای زردفامقهوه 

 شنگرفي

 خردلي

 سبز

 نارنجي

 سبز

 خردلي

 سبز

 ای زردفامقهوه

 

بندهای اسليمي و گل  نقش حاشيه

 شاه عباسي

عرض حاشيه به وسيله  قهر و آشتي ختایي قهر و آشتي ختایي

تفاوت رنگي به دو قسمت 

 تقسيم شده

بند اسليمي و گل شاه 

 عباسي داخل قاب

نداسليمي و گل شاه ب

 عباسي

 

 

شکل آناليز شده 

 ترنج

  

 

   

 

 

 

 

 توضيحات     

 

 

رنگ ترنج در قالي مقبره 

شاه عباس دوم نزدیک به 

رنگ زمينه انتخاب شده 

آن با تضاد  1/4است و 

رنگي بيشتر در جای 

-لچک قرار دارد. قاب

 هایي شبيه 

 ترنج هم در نيم

 های فرش كناره

 اند.جاگرفته

این قالي جز معدود آثار این 

مجموعه است كه ترنج آن 

دارای سر ترنج است. لچک 

ها با بند اسليمي و تضاد 

رنگي از زمينه تفکيک شده 

اند و فضای كمي از متن 

 قالي را اشغال كرده اند .

ترنج بيش از حد معمول 

بزرگ شده است و 

خطوط محيطي ترنج با 

عناصر اسليمي نقش بسته 

داخلي زمينه  اند و عناصر

گل و برگ ختایي در 

 خود جای داده اند.

طراحي قالي مذكور نسبتا 

ضعيف انجام شده است. 

دو فرم ترنج  بزرگ  زمينه 

را پر كرده است.برگ های 

بزرگ نخلي  ترنج را به 

چهار قسمت تقسيم كرده و 

فرم ترنج را شکل داده و 

چهار گل عباسي داخل آن 

 قرار گرفته است.

قاليچه بر ابعاد این 

های خالف سایر نمونه

پولونزی به مربع نزدیک 

است. لچک ها به هم 

پيوسته و در مركز طول 

و عرض فرش به ترنج 

 متصل 

 شده اند.

ترنج قالي مذكور از 

بندهای اسليمي تشکيل 

شده و به چهار قسمت 

تقسيم شده است. داخل 

گل شاه عباسي  4ترنج 

قرار گرفته است. نيمي از 

 در فرم سربند 

 های فرش جای كناره

 اند.گرفته

 

 های لچک ترنج پولونزی )ماخذ: نگارندگان(: بررسي قالي4جدول 
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 تصویر

 

 

   

    

 

محل نگهداری 

و سال بافت 

 قالي

 ه.ق 11اوایل سده 

نگارخانه ملي هنر 

 واشنگتن

 قه1000حدود 

مجموعه كنت 

هانری 

 اسکيرمونت

 

 ه.ق 11قرن 

 پوليتنموزه مترو

نيمه اول قرن 

 ه.ق11

نمازخانه جامع 

 قدی فيليپ نری،

 اشتود زیانا 

 .قه 11اوایل قرن 

گالری هنر كركوران 

 واشنگتن

 ه.ق 11اوایل قرن 

موزه متروپوليتن 

 نيویورک

 ه.ق 11قرن 

نگارخانه ملي هنر 

 واشنگتن

ابعاد به سانتي 

 متر

172*402 175*391 583*202 169*260 147*201 3/147*2/264 239*181 

 عناصر اسليمي  نوع نقوش

 و ختایي

 عناصر اسليمي 

 و ختایي

بند اسليمي و گل و 

 برگ ختایي

عناصر اسليمي و 

 ختایي

عناصر اسليمي و گل 

 و برگ ختایي

عناصر اسليمي، 

 گل و برگ ختایي

عناصر اسليمي و گل 

 شاه عباسي

های اصلي رنگ

بکارفته در 

 زمينه

 خردلي

 ای زردفامقهوه

 رمك

 شنگرفي

 ای زردفامقهوه

 كرم

 كرم

 نارنجي

 شنگرفي

 سبز

 ای زردفامقهوه

 كرم

 كرم

 سبز

 ای زردفامقهوه

 سبز

 كرم

 ای زردفامقهوه

 كرم

 سبز

 ای زردفامقهوه

 

های اصلي رنگ

 حاشيه

 سبز

 نارنجي 

 

 سبز

 ای زردفامقهوه

 

 سبز

 كرم

 ایفيروزه

 كرم

 سبز

 كرم

 سبز

 ای زردفامقهوه

 سبز

 كرم 

 

بندهای اسليمي و  گل و برگ ختایي حاشيه نقش

 گل شاه عباسي

بند اسليمي و گل 

 ختایي

 گل و برگ ختایي

 

گل شاه عباسي و 

 بند اسليمي

 گل و برگ ختایي گل و برگ ختایي

 

 

 

 

 توضيحات

 

 

متن فرش از پيچش 

بندهای اسليمي و 

ختایي با هدف پر 

كردن فضای خالي 

پوشيده شده است و 

از تکثير خطوط، 

رم لوزی كوچکي ف

در مركز به وجود 

 آمده است.

های این بندیقاب

قالي به شکل 

متفاوتي در زمينه 

 اند و قرار گرفته

های بزرگي فرم

شبيه به بته با 

تضاد رنگي به 

 اند.وجود آمده

پيچش بندهای 

اسليمي در این 

های قالي قاب

متفاوتي به وجود 

 آورده است.

بندهای اسليمي به 

 رنگ كرم، روی

زمينه تيره باعث 

جلوه بيشتر شده 

است. فرم لوزی 

شکلي در مركز 

قالي قرار گرفته 

است كه مشابه 

 ترنج است.

زمينه فرش با 

یندهای اسليمي 

بندی شده و گل قاب

و برگ ختایي بين 

آنها قرار گرفته 

است، قرمي شبيه نيم 

ترنج چهار طرف 

قالي واقع شده 

 است.

متن زمينه از 

بندهای اسليمي 

شده است و  پر

هایي در قاب

تركيب بندها به 

وجود آمده اند. 

عناصر ختایي در 

ها جای بين قاب

 گرفته اند.

نقشه فرش مطابق 

های سایر نمونه

افشان این مجموعه 

یک چهارم طراحي 

شده است. زمينه 

فرش مملو از عناصر 

اسليمي است كه در 

های شاه بين آنها گل

 عباسي جای 

 اند.گرفته

 های افشان پولونزی )ماخذ: نگارندگان(بررسي قالي :5جدول 
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 تصویر

 

 

   

   

محل نگهداری و 

 سال بافت قالي

 ه.ق 11اوایل قرن 

موزه امام علي عليه 

 السالم

 .قه 11قرن 

 موزه فرش ایران

 ه.ق 11قرن 

 موزه فرش ایران

 ه.ق 11نيمه اول قرن 

 -موزه دانشگاه یاگلون

 كراكو

 ه.ق 11ن اواخر قر

 موزه متروپوليتن

 ه.ق 11قرن 

 موزه رزیدنس مونيخ

 حدودا ابعاد به سانتي متر

300*700 

140*205 370*520 148*238 273*158 349*194 

 قاب های اسليمي و عناصر ختایي نوع نقوش

 گل و برگ ختایي

عناصر اسليمي، گل و 

 برگ ختایي

عناصر اسليمي، گل و 

 برگ ختایي

 و عناصر اسليمي، گل

 برگ ختایي

 گل و برگ ختایي

های اصلي رنگ

 بکارفته در زمينه

 كرم

 سبز

 شنگرفي

 كرم

 نارنجي

 سبز

 نارنجي

 سبز

 ایسرمه

 نخودی

 خردلي

 ایسرمه

 خردلي

 شنگرفي

 ایسرمه

 سبز

 نارنجي

 كرم

های اصلي رنگ

 حاشيه

 ایقهوه

 كرم

 ای زردفامقهوه

 كرم

 سبز

 نارنجي

 سبز

 كرم

 كرم

 ای زردفامقهوه

 

 زسب

 نارنجي

عناصر اسليمي و  نقش حاشيه

 ختایي

بند اسليمي ، برگ و  گل و برگ ختایي گل و برگ ختایي

 گل شاه عباسي

سربند های اسليمي و 

 گل ختایي

 گل و برگ ختایي

 

 

 

 

 توضيحات

 

 

این قالي برخالف 

سایر آثار این 

مجموعه ابعاد بزرگي 

دارد. متن آن شامل 

های بزرگ پيچش

 ختایي است. طول

گل شاه عباسي در 

زمينه به سي سانتيمتر 

رسد. طراحي مي

حاشيه برخالف متن 

از ظرافت باالیي 

 برخوردار است.

فرم ترنج مانندی در 

وسط زمينه واقع شده 

است كه از تکثير 

واگيره به وجود آمده 

 است.

نقشه فرش مذكور 

مشابه نمونه پيشين 

است با تفاوت در رنگ 

كه ممکن است بر اثر 

مان باشد و گذشت ز

همچنين در حاشيه 

هایي وجود اختالف

 دارد.

های یکي از نمونه

های این برجسته قالي

مجموعه است. خطوط 

ساده تزیين شده 

تشکيل قاب داده اند كه 

سربندهای اسليمي 

د انداخل آنها قرار گرفته

. اسليمي ابری با رنگ 

ای در متن دیده سرمه

 شود.مي

متن قالي موزه فرش 

-ار ها در قاليتهران ب

های مختلف به كار 

رفته است و تغيير آنها 

در حاشيه و رنگ 

 كاربردی

 باشد.مي

بندی این قالي قاب

مشابه قالي موزه فرش 

ایران دارد كه بارها در 

های در دسترس نمونه

 مشاهده شده است.

 های افشان پولونزی )ماخذ: نگارندگان(: بررسي قالي6جدول 
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 تصویر

 

 

      

 

محل نگهداری و 

 سال بافت قالي

 ه.ق 10اواخر سده 

 موزه ليختنشتاین

 

 ه.ق 10اواخر سده 

 موزه چارتوریسکي

 ه.ق 11اوایل سده 

باسيليکای سن ماركو 

 ونيز

 ه.ق 11قرن 

موزه باسيليکای سن 

 ماركو ونيز

 قه. 11اوایل قرن

موزه متروپوليتن 

 نيویورک

 ه.ق11ربع اول قرن 

 لرد ابر كانویمجموعه 

ابعاد به سانتي 

 متر

224*367 4/208*312 

 

182*259 388*211 140*201 137*252 

 عناصر اسليمي نوع نقوش

 وختایي

 عناصر اسليمي

 وختایي

عناصر اسليمي، گل و  گل و برگ ختایي گل و برگ ختایي

 برگ ختایي

 گل و برگ ختایي

 و بند اسليمي

های اصلي رنگ

 بکارفته در زمينه

 زسب 

 نارنجي

 ای زردفامقهوه

 كرم

 نارنجي

 سبز

 شنگرفي

 كرم

 ایفيروزه

 نخودی

 سبز

 خردلي

 شنگرفي

 خردلي

 كرم

های اصلي رنگ

 حاشيه

 سبز 

 نارنجي

 سبز

 نارنجي

 سبز

 ایفيروزه

 سبز

 كرم

 ایفيروزه

 خردلي

بندهای اسليمي و  عناصر اسليمي نقش حاشيه

 عناصر ختایي

بندهای اسليمي و 

 عناصر ختایي

 گل و برگ ختایي ایيبهكت

 

 عناصر اسليمي و ختایي

 

 

 

 

 

 

 توضيحات

 

 

متن فرش مملو از 

های اسليمي پيچش

است. محل اتصال 

بندهای اسليمي، 

سربندهای كوچکي 

قرار گرفته است و 

بين آنها عناصر 

ختایي با ظرافت 

 بيشتری وجود دارند.

نقشه این فرش به سبک 

نمونه پيشين طراحي 

 شده است.

ن تفاوت كه قسمت با ای

های اتصال بندها، گل

 شاه عباسي قرار

 اند.گرفته 

عرض حاشيه نيز با 

تفاوت رنگ به دو 

قسمت تقسيم شده 

 است.

نقوش در متن قالي 

بسيار بزرگتر از حد 

-متعارف طراحي شده

اند و علت آن عدم 

واند تكيفيت بافت نمي

باشد؛ زیرا ظرافت 

بافت در حاشيه، 

خالف آن را ثابت 

 كند.يم

های متن فرش از گل

شاه عباسي و برگ 

های بزرگ نخلي

پوشيده شده است. نکته 

های قابل توجه در گل

شاه عباسي این 

مجموعه، مشاهده فرم 

 انار است.

زمينه فرش مملو از 

بندها و سربندهای 

اسليمي است و گل و 

برگ ختایي در بين 

این عناصر قرار دارند 

. نقشه فرش یک 

شده چهارم طراحي 

 است.

قالي مذكور جزء معدود 

آثار این مجموعه است 

كه به طور كامل به دست 

 نيامده است.

 زمينه این قالي از

های شاه عباسي و گل

سایر عناصر ختایي 

تشکيل شده است. 

همچنين فرمي شبيه 

اسليمي ابری در زمينه 

قرار دارد كه جلوه 

بيشتری نسبت به سایر 

 عناصر دارد.

 های افشان پولونزی )ماخذ: نگارندگان(قالي: بررسي 7جدول 
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 تصویر

 

 

  

 

    

محل نگهداری و 

 سال بافت قالي

 ه.ق 11اوایل قرن
 

 ه.ق 11قرن 

 موزه متروپوليتن

 ه.ق 11اوایل قرن 

 موزه متروپوليتن

 ه.ق 11قرن 

 موزه متروپوليتن

 ه.ق 11قرن 

كاخ روزنبرگ 

 كپنهاگ

 ه.ق11اواخر قرن 

 متروپوليتنموزه 

 ه.ق 11قرن 

 موزه متروپوليتن

ابعاد به سانتي 

 متر

 174*208 8/176*4/406 6/322*1/480  273*158 1/146*287 

عناصر ختایي و  سربند اسليمي عناصر ختایي عناصر ختایي عناصر ختایي عناصر ختایي نوع نقوش

 اسليمي

 سربند اسليمي

های اصلي رنگ

 بکارفته در زمينه

 نخودی

 سبز

 ای زردفامقهوه

 خردلي

 ایفيروزه

 كرم

 نارنجي

 نخودی

 سبز

 

 ایفيروزه

 نارنجي

 كرم

 كرم

 ای زردفامقهوه

 سبز

 سبز

 خردلي

 كرم

 ایفيروزه

 نارنجي

 كرم

های اصلي رنگ

 حاشيه

 نخودی

 كرم

 خردلي

 كرم

 

 نخودی

 كرم

 ایسرمه

 كرم

 ای زردفامقهوه

 كرم

 

 نارنجي

 سبز

 ایسرمه

 كرم

سربند اسليمي و گل  مداخل خطوط ساده اسليمي گل و برگ ختایي گل و برگ ختایي گ ختایيگل و بر نقش حاشيه

 شاه عباسي

 مداخل

 

 

شکل آناليز شده 

 واگيره

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 توضيحات

 

 

 متن قالي توسط

هایي به شکل واگيره

قاب تزیين شده 

است. از تکرار 

-بموتيف اصلي قا

های ثانوی تشکيل 

اند كه داخل شده

آنها با گل و برگ 

 ختایي پرشده است.

نقشه این قالي با 

نمونه پيشين 

یکسان است و 

تفاوت آنها در 

رنگبندی و 

همچنين طول 

 بافت نقشه

 باشد.مي 

نقشه متن فالي از 

دو قاب تشکيل 

شده است. از تکرار 

فرم اصلي، قاب 

ثانوی نيز به وجود 

 آمده است.

 های كتيبه مانندبقا

فرم اصلي نقشه قالي 

باشند كه در مذكور مي

درجه روی هم  90زاویه 

اند. از تکرار قرار گرفته

این واگيره، از فضای 

منفي موجود عنصر ثانوی 

 پدید آمده است.

دو سربند متفاوت 

در زمينه تکثير شده 

است. سربندها در 

جهت عکس 

یکدیگر در كنار هم 

 اند.قرار گرفته

امت بندها در ضخ

متن قالي تا حدی 

نامتعارف است. داخل 

بندها گل گرد جای 

گرفته و بقيه زمينه 

قالي با سربندها و گل 

و برگ ختایي پوشيده 

 شده است.

كل متن از یک سربند و 

دو خط شکسته تشکيل 

شده است كه به صورت 

معکوس كنار هم قرار 

اند. روی خطوط گرفته

موجود در زمينه یک چنگ 

 مي وجود دارد.اسلي

 ای پولونزی )ماخذ: نگارندگان(های واگيرهبررسي قالي :8جدول
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 های پولونزی )ماخذ: نگارندگان(: ابعاد رایج قالي2های پولونزی )ماخذ: نگارندگان(نمودار : فراواني نقشه در قالي1نمودار 

افت كار رفته در باند. علت آن اكسيد شدن فلزات بهيب شدهها تاحدی دچار آسهای پولونزی برخالف اسکلت آنرنگبندی قالي  

باشد. این امر باعث تغيير رنگ اوليه قالي با نمونه موجود شده است. از ها و همچنين عوامل محيطي غالب بر رنگ پرزها ميآن

ل روبرو كرد. با رنگي را با مشکها در منابع مختلف و عدم كيفيت كافي برخي از تصاویر،  تفکيک طرفي تفاوت رنگي تصاویر قالي

ه خوبي ها باین حال تمام تالش بر این بود باتوجه به تجربه بصری كسب شده و مراجعه به منابع اصلي و مرجع، تشخيص رنگ

  انجام پذیرد.

 
 های پولونزی )ماخذ: نگارندگان(: فراواني رنگ در متن قالي3نمودار 
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 های پولونزی )ماخذ: نگارندگان(لي: فراواني رنگ در حاشيه قا4نمودار 

 

 گیریبحث و نتیجه

قش گيری از طرح و نشد، و همچنين بهرهبافي ایران توليد ميهای زربفت در مناطق مختلف قالياز آنجا كه در دوره صفوی، فرش   

ر های ابریشمي فاقد زر و سيم ديسایر مناطق نيز رواج پيدا كرده بود، شاهد تنوع طرح و نقش در این مجموعه هستيم. از طرفي قال

كند. لذا گستردگي طرح و های زربفت برابری ميها و از زیر دست همان طراحان، خارج شده كه از نظر هنری با قاليهمان كارگاه

ود كه رنقش در این مجموعه امری طبيعي است؛ البته با جامعه آماری محدود كه در دسترس نگارندگان قرار دارد، احتمال این مي

ندی  بگونه دستههای موجود، تمام شماری كرده و آثار بدینرو باشد. با این حال با معيار قرار دادن نمونهتری پيشبندی جامعطبقه

 ای.شده و در متن مقاله به تشریح آن پرداخته شده است: لچک ترنج، افشان و واگيره

اند. شکل ها قرار گرفتهها در گوشه قالي در جایگاه لچکشده و ربع آن چهارم طراحيهای پولونزی یکها در عموم قاليترنج   

های با نقشه چند ترنجي نيز در بين این مجموعه قرار دارند كه ها گاه نزدیک به هم و در بيشتر موارد باهم متفاوت است. قاليترنج

ها چهارم برای بافت آنباشند و آن استفاده از نقشه یکهای افشان پولونزی دارای ویژگي واحد مياز جلوه خاصي برخوردارند. قالي

انند مهای سراسری و یک دوم در گروه افشان وجود ندارد. در تکثير نقشه قالي ،گاه از تکرار یک عنصر، فرمي ترنجاست. لذا نقشه

ها در آن بندیاند، دستهارم تهيه شدهچههای با نقشه لچک ترنج پولونزی از نقشه یکهای قاليآمد. از آنجائيکه غالب ترنجپدید مي

ای شاهد اختصاص فضای كمتری به حاشيه هستيم. در تعدادی های واگيرهدو گروه مجزا به سختي صورت پذیرفت. در گروه فرش

 ها، واگيره تنها یک سربند اسليمي انتخاب شده و در تعدادی دیگر هنر طراح بيشتر نمایانگر است.از فرش

های پولونزی باعث جلوه بيش از پيش فرش ایراني شد. همنشيني رنگ سبز با توناليته رنگ زرد كار رفته در قاليهای بهرنگ   

ب ها باشامل كرم، نخودی، خردلي، اكر و ...عالوه بر حفظ متانت طرح و نقش، بيانگر روحيات طراح ایراني بود. هرچند این رنگ

 ها بر كسي پوشيده نيست. آن پسند اروپایيان قرار گرفت، اما اصل و منشا
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های اند. لذا اندازه رایج قاليپارچه جز تعداد معدودی شدهها در ابعاد بزرگاستفاده از مواد اوليه مرغوب، مانع از گسترش قالي   

 باشد. های كوچک پارچه مياین مجموعه شامل قاليچه و قالي

 منابع

 . ترجمه: هرمز عبداللهي و رویين پاكباز. تهران: آگاه.ان هنر ایرانهای درخشاوج(. 1379. اتينگهاوزن، ریچارد. )1

 . تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.شاهکارهای هنر ایران(. 1380. پوپ، آرتور اپهام. )2

ریابندی . ترجمه: نجف دسيری در هنر ایران از دوران پيش از تاریخ تا امروز(. 1387. پوپ، آرتور اپهام و آكرمن، فيليس. )3

 و..]دیگران[. جلد ششم. تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.

. جلد دوازدهم. تهران: انتشارات سيری در هنر ایران از دوران پيش از تاریخ تا امروز(. 1387. پوپ، آرتور اپهام و اكرمن، فيليس. )4

 علمي و فرهنگي.

 . تهران: فرهنگستان هنر.دیشي هنر فرشانمجموعه مقاالت اولين هم(. 1387سازان، اميرحسين. ). چيت5

 . تهران: سمت.بافي ایرانتاریخ فرش: سير تحول و تطور فرش(. 1387ا... . ). حشمتي رضوی، فضل6

 (. تهران: انتشارات یادواره اسدی.فرهنگ جامع یادواره )دانشنامه ایران(. 1390. دانشگر، احمد. )7

 . تهران: یساولي.های فکریمباني نظری و زیرساختشناخت فرش؛ برخي (. 1391. ژوله، تورج. )8

. ترجمه: داود طبایي و مهدی مقيسه. جلد دوم؛ مقاالت و های لهستانشاهکارهای هنر ایران در مجموعه(. 1392. مایدا، تادئوش. )9

 شرح تفصيلي تصاویر. تهران: شركت چاپ و نشر شادرنگ.

. ترجمه: داود طبایي و مهدی مقيسه. جلد اول؛ تصاویر. های لهستانران در مجموعهشاهکارهای هنر ای(. 1392. مایدا، تادئوش. )10

 تهران: شركت چاپ و نشر شادرنگ.

 . تهران: پرنگ.فرش ایران كتاب سه زبانه(. 1382. نصيری، محمدجواد. )11

 . تهران: نيلوفر.بافي در ایرانتاریخ و هنر فرش(. 1383. یارشاطر، احسان. )12
13. https://rugrabbit.com/content/classical-safavid-carpets-metropolitan-museum-art-new-york, 

1394/4/1, 18:27 
14. http://www.iranicaonline.org/articles/search/keywords ,1394/4/1, 19:45 
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