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 بررسی طرح، نقش و رنگ در فرشهای حیواندار دوره صفوی با رویکرد ساختارشناسانه
 

 1سونيا نوری تل چگاه

 2فاطمه اكبری

 

 چكیده :
تاریخ ایران است. دوراني پر از اقتدار و شکوفایي هنر مشرق زمين،  دوره صفوی یکي از ماندگارترین دوران طالیي

یکي از هنرهایي كه از آن ایام به یادگار مانده است و زینت بخش موزه های دنيا شده، هنر قالي بافي كه تحت حمایت درباریان 

نگ آميزی، استفاده از اصول صحيح و همچنين طراحان بنام آن عصر است. این هنر دارای نو آوری و ابتکار در طرح، نقش، ر

هنرهای سنتي است كه موجب گيرایي و چشم نوازی آن شده است. هدف اصلي این پژوهش بررسي زیبایي شناسي طرح، 

نقشمایه های موجود در قاليها، اصول صحيح تناسبات بکار گرفته شده در فرشهای حيواندار دوره صفوی بوده و به ارتباط آنها  

اخته شده است. این پژوهش به شيوه توصيفي بوده و تجزیه و تحليل اطالعات به شيوه جزیي نگر)استقرایي( و با یکدیگر پرد

كيفي صورت گرفته است. بخش اصلي این مقاله بر اساس مطالعات كتابخانه ای صورت گرفته است و اطالعات و آمارهای 

يواندار استفاده از اصول صحيح هندسه و ریاضيات، بکارگيری بدست آمده از این پژوهش نشان مي دهد كه در بيشتر قاليهای ح

نسبتهای طالیي، شيوه صحيح رنگ آميزی گياهي وكاربرد طراحي سنتي و نوآوری در طرحها باعث ماندگاری در طرح و نقش 

 وسبکي كه تا به امروز به یادگار مانده شده است.

 

 مایهقالي، صفوی، قاليهای حيواندار، طرح، نقش كلید واژه:

 

 مقدمه :  -1
دوره صفوی دوره اعتالء وشکوفایي هنر قالي بافي ایران و اوج رشد ترقي هنرمندان در طراحي و رنگ آميزی را خاطر 

نشان مي كند. استفاده از فرشهای این دوره زینت بخش كاخهای صفوی و كشورهای اروپایي بوده است و امروزه بيشتر این 

نشان از فرهنگ غني، رشد و شکوفایي هنر صفویه را بيان مي دارد. نقوش جانوری و شکار  فرشها در موزه های بزرگ دنيا

گاهي از سابقه ای دیرینه برخوردار بوده كه در دوران پارینه سنگي در غارها شاهد آن هستيم. با به كار گيری رنگهای سياه، 

زدند كه تا به امروز این نقوش یاد آور هنر آن زمان بوده سفيد و قرمز نقاشي هایي از حيوانات برروی دیوارهای غارها نقش مي 

عالوه بر نقاشي غارها در نقاطي باستاني مانند شوش .تپه سيلک .چشمه علي . تل باكون .در همين ادوار آثار مصور بسيار است. 

ی نقش حيوانات توجه زیاد بدست آمده كه نمایشگر رشد هنرهای تصویری در ایران باستان مي باشد به ویژه در این زمانها به

كه از ميان . شده و بنيان هنر حيوان سازی كه دورانهای بعدی ایران كه شهرت جهاني دارد در همين ادوار ریخته شده است

                                                 
 Email: soniyanoori60@gmail.comدانشجوی كارشناسي ارشد رشته فرش گرایش طراحي   1
 Email: fakbari4504@ gmail.comاستادیار دانشکده فرش دانشگاه هنر اسالمي تبریز2
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اشاره  ،هزاران نمونه برجسته مي توان به نقش بزكوهي با شاخهای بسيار زیبا كه برروی ساغرهای سفالين شوش منقوش گردیده

این تصاویر توجه بسيار به نمایش دنيای دروني نقش معطوف گردیده به گونه ای كه با كمترین اندازه ممکن خط كرد.در تمام 

نرهای ه . عميقترین مسائل مربوط به كيفيت ساختماني موجود و برخوردار با دنيای خارج نمایش شده است، و رنگ و سطح

ه است.هنگامي كه از هنر نقاشي این دورانها سخن به ميان مي آید تصویری ایران در تمام طول تاریخ این ویژگي را حفظ كرد

باید در نظر داشت كه بطور كلي هنر نقاشي پيش از آنکه برروی پارچه و مقوا و كاغذ بکار رود از هزاران سال پيش از آن برروی 

یا سفال و حتي برروی قطعات دیوار كاخها و یا معابد و یا بصورت كاشي های تزئيني و برروی مصالح دیگری چون چوب و 

نقشمایه حيوانات عالوه بر دیوارها، سفالها، ظروف فلزی و دستبافهای نيز مشاهده هستند.كه سنگ و فلز و غيره مرسوم بوده است.

ت یک سيبری به دسیپازیرفرشي كه توسط پروفسور رودنکو در منطقهبهترین نمونه از این دستبافته ها مي توان به قالي پازیریک، 

و از نقشمایه های حيوانات در آن استفاده شده اشاراتي داشت. ساليان متمادی موضوع شکار و تصاویر از حيوانات در  آمده

گردد كه با تشویق و حمایت شاهان و نظارت هنرها حضوری پرنگ داشته است.اما سير تحول و تکامل آن به دوره صفوی بر مي

راحان به رشد چشمگيری از خود رسيده بود. استفاده از رنگ و نقشمایه حيوانات در این كتابخانه های درباری از هنرمندان و ط

زمان را مي توان یکي از برجسته آثار مهم تاریخي بيان داشت. نقاشي با همه تغييراتي كه از نظر ساختار و محتوا از ابتدای 

ن وسيله تجلي مفاهيم، ایده ها، آرمانها و آرزوها، همچون پيدایش تا كنون داشته، به عنوان یک زبان ارتباط مطرح بوده است. ای

بسياری دیگر از امکانات ارتباطي، برای استفاده بهتر و فهم عميق تر، نياز به شناخت بيشتری دارد. برای شناخت اساسي اثر باید 

قدم ساختار بر محتوا، نه از حيث محتوا مي باشند. تقدم ساختار بر محتواست. ت -2ساختار -1دوجنبه را مورد بررسي قرار دهيم 

اولویت و ارجعيت، بلکه بعنوان تقدم درفهم و زبان ساختاری آن است. ساختار كلي طرح، استفاده از نسبتهای طالیي بدست 

آمده، تقسيمات در حاشيه های اصلي و فرعي، اندازه های ترنج و سرترنجها، حيوانات موجود در فرشها و تناسبات بکار رفته 

ها، استفاده از فضاهای درختي در متن زمينه قالي ها و كاربرد گردشهای ختایي و اسليمي موجود در قالي های دوره صفوی در آن

نشانگر زیبایي و نوآوری در هنر و ایجاد پل ارتباطي با نسل امروز بوده است. بررسي فرشهای حيواندار دروه صفوی با نگاهي 

. در اینجا به گ پردازی در فرشها، از طریق آمار و نمودارهای بدست آمده انجام شده استهنرمندانه و با ظرافت به طراحي و رن

 معرفي چند نمونه از فرشهای حيواندار دوره صفوی پرداخته و با نگاهي نو به ویژگيهای زیبایي شناسي آنها مي پردازیم.

 

 پیشینه  -2
ه شده است. دراین خصوص مي توان به مقاله ای تحت در این پژوهش به نقشمایه حيوانات موجود در فرشها پرداخت

حيوانات موجود دراین فرشها »( اشاره كرد. 49، 1387عنوان )تجلي نقوش گرفت و گير در فرش دوره صفویه( )تقوی نژاد، 

انيان بوده ردارای مفاهيم اساطيری و عرفاني هستند و از طرفي نقشمایه بعضي از فرشها همواره تجلي از باغ بهشت عدن برای ای

است. این باغها دارای نظم خاصي مي باشند كه در فرشهای این دوره نمایان است. این حيوانات در طبيعت به صورت غریزی 

مقاله ای  «زندگي مي كنند كه گاهي با هم در ستيز و یا تقابل قرار دارند و به تحليل فرمي نقش گرفت وگير پرداخته است.

صفویه باعث ایجاد نقطه شروع  دوره» (.9، 1387از منظر نوآوری در طرح و نقش( )اسپناني،  دیگری تحت عنوان )فرش صفوی

در شکل گيری الگوهای اصيل و موجه تركيباتي نو در طرح قالي ها و مباني فرش ادوار بعدی را استحکام مي بخشد و تجلي 
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اصه قالي رخ داده استو استفاده از نقوش حيواني و چنين امری مدیون بدایع  و نوآوریهای است كه طرح و نقش دستبافته ها خ

 «درختي یکي از نوآوریها در فرش بوده است.

 

 نوع تحقیق، روش جمع آوری اطالعات، هدف تحقیق: -3
نوع تحقيق توصيفي بوده و تجزیه و تحليل اطالعات به شيوه جزیي نگر)استقرایي( و كيفي مي باشد. بخش اصلي این 

ز طریق فيش برداری پرداخته و منابع موجود استخراج گشته است، ویژگيها و شاخصه های فرشهای حيواندار مقاله كتابخانه ای ا

در دوره صفویه به شکل كامال دقيق بررسي شده است. مطالعات تاریخي، برخي تصاویر با كيفيت و پيشينه فرشها به شيوه 

فرش حيواندار دوره صفوی كه از كتابهای هنر قالي ایران و  26ز كتابخانه ای انجام گرفته است. در بررسي های به عمل آمده ا

( انتخاب شده اند مربوط به دوره صفوی مي باشند. نقطه اوج طرح و بافت فرش ایران كه تحت 12سيری در هنر ایران )جلد 

اد اوليه و رنگ حمایت سلسه صفوی بوده است، حمایت از طراحان در تمام سطوح خلق آثار هنری، دسترسي فراوان به مو

باعث گشته فرشهای این دوره از كيفت باالیي برخوردار باشند.  در ساختار كلي این فرش ها استفاده از الگوی های مناسب، 

رنگبندی و ایجاد سایه روشن با استفاده ازرنگ، تقارن، ایجاد فضاهای مثبت و منفي، فضا سازی، ریتم، حفظ گردشهای اسليمي 

1چند الیه ای طرح، بکار گيری الگوهای  و ختایي در نظامهای

4
 ،1

2
در متن فرش، استفاده از هندسه و اصول ریاضي، نسبتهای  

طالیي، گوشه سازی های صحيح برای رسيدن به یک هدف واحد، گردش چشم و هدایت آن به سوی مركزیت )ترنج( مي 

ه.ق  11تا  9ز خالقانه ترین شيوه در هنر قالي بافي در قرن یکي اباشد. ایجاد سياليت در طراحي و رنگبندی فرشهای این دوره 

 شده است.
 

 تاریخچه : -3

ق شاه اسماعيل و جانشينش، 920همزمان با پایان یافتن حکومت سي وشش ساله سلطان حسين بایقرا در سال 

مهذب كه توسط سلطان  طهماسب كه در دو سالگي به عنوان حاكم اسمي هرات  به آنجا فرستاده شد، در محيطي عقالني و

ميکرد كه احتماال خودش مسئول آموزش هنری حسين بایقرا به وجود آمده بود رشد یافت. بهزاد هنرمند هنوز درآنجا كار 

شاهزاده جوان بود. به واقع از همان سالهای نخستين، طهماسب عالقه ای قوی به  نقاشي و خطاطي نشان داد و همين عالقه 

(شهرت فرشهای كه تحت 77، 1381یجاد شکوفایي دیگری درنقاشي و طراحي قالي ایراني شد.)كنبای،وتمایل ذاتي منجربه ا

تاثير مکتب اصفهان بافته شد سوای كيفيت برتر بافت آن كه حاصل دقت و مهارت بافندگان و استادكاران است از كمال رنگ 

الكي و حنای( از یادگارهای دوران صفوی است. نقش آميزی هم برخوردار است. رنگهای اصلي آبي )الجوردی و نيلي(، قرمز)

مایه های سنتي و باستاني و طرحهای ساده شده هندسي جای خود را به طرحهای و نقشهای پيچيده اسليمي و گل شاخه های 

هوان ی كه آپيچان و گردان داد، پيکره آراسته پرندگان رنگارنگ و غالب موهوم و افسانه ای داد و شيران و پلنگان قوی پنجه ا

نازک بدن را درهم مي شکستند جای چهارپایان و اسبان و غزاالن بي آزاری را گرفتند كه هر یک در گوشه ای مي خراميدند. 

فراواني نماد حيوان در ميان ادیان و هنرهای تمامي دوران تنها بيانگر اهميت نماد نيست، بلکه نشان مي  (188، 1387)رضوی،

انسان مهم است تا با محتوای رواني نماد، یعني غریزه دربياميزد. حيوان تنها بخشي از طبيعت است و دهد تا چه اندازه برای 

 (363، 1384نمي تواند از چيزی لذت ببردكه در طبيعتش وجود ندارد. )یونگ، 
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 جداول و بررسي های آماری  -4
لي از طریق اندازه گيری دقيق عناصر تخته فرش حيواندار دوره صفوی مطالعه شد و جداو 26طي پژوهش انجام شده 

مختلف قالي ها و نسبت بين اجزاء آنها بدست آمد و همچنين بطور اخص تعدادی از فرشها با توجه به ویژگيهایشان با یکدیگر 

 مقایسه شد و نمودار هایي به تفکيک بدست آمده، كه به شرح زیر ارائه شده است.

 قالي حیواندار دوره صفوی) نمونه های آماری(: 26جدول اندازه های بدست آمده از  -4-1

 
 قالي حيوان دار دوره صفوی 26: جدول اندازه های بدست آمده از 1جدول 

 

 

 

  

متن  ردیف

cm 

 عرض ترنج

cm  
 

 طول ترنج

cm 

سرترنج 

 )اول(

سرترنج 

 )دوم(

لچک 

 )عرض(

لچک 

 )طول(

سر 

 لچک

 حاشيه

cm 

 حاشيه بزرگ

cm 

حاشيه كوچک 

 ي()داخل

حاشيه كوچک 

 )بيروني(

 لوار

cm 

1 42 49 49 - - 42 42 - 59 37.5 8 12.5 1 

2 40.5 65.5 47 13 22 - - - 69 46 11 11 1 

3 22.5 47.5 44 15 18 - - - 44.5 28.5 7.5 7.5 1 

4 45.5 51 59.5 - - - - - 78.5 51.5 12.5 12.5 2 

5 107 - - - - - - - 34 17 8.5 8.5 2 

6 70 - - - - - - - 19.5 11.5 3 4 1 

7 88 - - - - - - - 40 26 4 9 1 

8 52 - - - - - - - 34 23 6 4 1 

9 141 - - - - - - - 38 22.5 5 9.5 1 

10 8 110 110 47 31.5 - - - 47 32 7 7 1 

11 18.5 64 64 - - - - - 55 35 9 9 2 

12 37.5 - - - - - - - 37.5 24.5 6 8 1 

13 27 23 23 - - - - - 31 24 2 4 1 

14 26 168 168 65 65 91 91 - 91 53 18 18 2 

15 13 40 40 26.5 - 26.5 26.5 - 40 25 4.5 9 1.5 

16 45 - - - - - - - 30 23.5 2.5 3.5 0.5 

17 51.5 - - - - - - - 36 17 8 5 1 

18 15.5 85 88 49.5 - 54 54 - 85 56 11.5 15.5 2 

19 14 65 65 23 18.5 - - - 56 37 9 9 1 

20 18 63 63 27 18 - - - 54 40.5 3.5 9 1 

21 16.5 71 83.5 32 19.5 70 90 22 73.5 50.5 9 13 1 

22 15 52 52 15 15 59.5 59.5 15 52 37.5 6 7.5 1 

23 0 113.5 113.5 51 36.5 - - - 76 47 10+3 14.5 1.5 

24 18.5 36 50 24.5 - - - - 38 28 2 7 1 

25 27 43.5 43.5 13 11 34.5 55 11 34.5 20.5 3.5 5.5 1 
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 قالي حیواندار دوره صفوی: 26جدول نسبتهای بدست آمده از  -2 -4

 
 قالي حيواندار دوره صفوی 26: جدول نسبتهای بدست آمده از 2جدول 

نسبت بين پهنای حاشيه  ردیف
 بزرگ به كوچک

نسبت بين پهنای متن 
 به پهنای حاشيه

نسبت بين نصف 
پهنای متن به نصف 

 پهنای ترنج

نسبت بين طول 
ترنج به عرض 

 رنجت

نسبت بين نصف 
پهنای متن به پهنای 

 لچک

نسبت بين طول 
لچک به پهنای 

 لچک
1 1.7 1.5 1 1 1 1 
2 2 1.7 1 1.3 - - 
3 1.7 2 1 1 - - 
4 2 1.7 1.7 1 - - 
5 1 1.5 - - - - 
6 1.5 1.7 - - - - 
7 1.7 1 - - - - 
8 2 1.5 - - - - 
9 1.5 2 - - - - 
10 2 6 6.8 1 - - 
11 1.7 3 1.7 1 - - 
12 1.5 1 - - - - 
13 3.5 1 2.5 1 - - 
14 1.5 3.5 3 1 3.5 1 
15 3.5 3 1.5 1 3 1 
16 3.5 1.5 - - - - 
17 1 1.5 - - - - 
18 2 1.7 3 1 2.8 0.5 
19 2 2.5 4.5 0.5 - - 
20 3 3.5 5.5 0.5 - - 
21 4.5 2.5 4.5 8.7 1 7.7 
22 3.5 3 5.5 1 1 1 
23 6 - - 1 - - 
24 3.5 5 5 7.2 - - 
25 6 8 6 1 3 8 
26 8 4.5 2.5 1 1 1 
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مونه های آماری در ن 26نمودارهای درصد نسبتهای بدست آمده در قالي های حیواندار صفویه از بررسي  -4-3

 دوره صفوی: 

 
  

 

 واندارحي فرشهای در حاشيه پهنای به متن پهنای بين نسبت

 

 

 

 حيواندار فرشهای در كوچک به بزرگ حاشيه پهنای بين نسبت

 حيواندار درفرشهای لچک پهنای به لچک طول بين نسبت
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 حيواندار فرشهای ترنج ضعر به ترنج طول بين نسبت

 

 حيواندار فرشهای در ترنج پهنای نصف به متن پهنای نصف بين نسبت

 

 

 حيواندار فرشهای در لچک پهنای به متن پهنای نصف بين نسبت
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 چیدمان رنگي فرشهای صفوی : -5

در دوره صفوی عالوه بر ایجاد نو آوری در بافت و طراحي رشد چشمگيری در بکار گيری رنگ ایجاد شد. رنگهای 

سعي شده هماهنگي و هارموني با پخش سورمه ای، الكي، سبز، آبي، طالیي و..... در فرشهای این دوره به یادگار مانده اند كه 

رنگ در فرشهای دوره صفوی دیده شود رعایت تضاد رنگي )كنتراست( در حاشيه فرشها به چشم مي خورد وحاشيه را به دو 

فضای مثبت و منفي )نور و تاریکي( تبدیل كرده است، این كنتراست بين متن، حاشيه و ترنج نيز به چشم مي خورد. در بيشتر 

حيواندار صفوی لکه های رنگي دیده مي شود كه باعث ایجاد چرخش چشم در فضای داخلي فرش مي گردد. استفاده فرشهای 

از رنگ طالیي به همراه رنگهای سورمه ای والكي بيشترین نمود را پيدا كرده و لکه های ایجاد شده در فضای قالي بيشتر به 

بوجود آمده به اهميت رنگ مي پردازد و واژه امپرسيون  19نيمه قرن  سبک امپرسيون گرایش دارد. شيوه امپرسيونيسم كه در

اشاره به احساس و تاثر دارد. در نتيجه لکه های رنگي كه توسط نقاش بر روی تابلو قرار مي گيرد. فضا و جلوه ای رنگي ایجاد 

یاری رنگي  ني یا تاریکي هر رنگي، بهمي كند كه با بيشتر واقعيت برابری مي كند. نقاشان امپرسيونيست دریافتند كه از روش

 ( 60، 1383دیگر كاسته یا برآن افزوده مي شود. )حليمي، 

رنگ، زندگي است، زیرا دنيای بدون رنگ به نظر ما همچون مرده است. رنگها مُثُل های ازلي اند، فرزندان نور اصلي بدون رنگ و 

وح و جان دنيا را از طریق رنگها بر ما آشکار مي سازد. كلمه و صدای آن، همتای تاریکي بدون رنگند. نور این پدیده اوليه جهان، ر

فرم و رنگ آن ظروفي از جوهر برترند كه ما به وضوح پي به وجودشان نمي بریم. همان طور كه صوت به كلمه صوت وجال مي 

تي است، رنگ آهنگ مي شود دهد همان طور هم رنگ به فرم جان مي بخشد. جوهر اصلي رنگ اشکال تخيلي متغير امواج صو

)ریتم( زماني كه فکر، درک، ضابطه بندی در مورد رنگ اعمال مي شود، طلسم آن مي شکند و چيزی جز الشه ای ناچيز از آن باقي 

نمي ماند. از قرن هشتم به بعد با تنوع زیاد و توجه به ظرافت در آثار طراحي سنتي در ایران هستيم. قدرت شگفت انگيز درخشش 

های متنوع زیادی با روشنایي یکسان استفاده شده است. نمود آشکار سرد وگرم آنها چنان است كه تا زمان امپرسيونيستها و وان رنگ

استفاده از رنگ طالیي )خاكستری رنگي( در فرشهای دوره صفوی به ( 7، 1388گوگ نظيری برای آنها به چشم نمي خورد.)ایتن،

رنگها مانند الكي و سورمه ای استفاده مي شود. به كارگيری رنگ طالیي در بين نقش مایه حيوانات، عنوان ارتباط دهنده بين بعضي از 

گلها، در متن حاشيه های كوچک و همچنين در ترنجها خودنمایي بيشتری از خود نشان مي دهد. در این فرشها عالوه بر اینکه 

ده هارموني رنگ و پخش صحيح آن در بقيه عناصر موجود از جمله حيوانات به رنگ طالیي یا كرم رنگ بافته مي شده اند، سعي ش

ها و حتي در متن ترنج و حاشيه نيز بکار گرفته شود. كه این خود مي تواند گردش چشم در زمينه فرش و ریتم موجود در موتيف

اثر بکار بردن رنگهای خالص آن را تداعي كند. در فضای عمومي نقاشي های دوره صفوی با وجود رنگهای شاداب و درخشان و در 

و ناب در قسمتهای تاریک و یا روشن، با داشتن اثرات رنگي همزمان )كنتراست سيمولتانه( و بهره گيری از هماهنگي رنگي كه 

. متهورانه ترین نکته استفاده از رنگ طالیي در برخي قسمتهای [1]تضاد رنگها حاصل آن است، عالمي رنگين به وجود مي آید 

باشد كه درخشندگي ذرات آن خيره كننده است و یکي از جسورانه ترین رنگهای انتخابي در فرش مي باشد. استفاده  فرش مي

درست در پخش رنگ و ایجاد كنتراست در فرشهای حيواندار دوره صفوی و هماهنگي عناصر بکار رفته در فرشها باعث حركت 

الجورد  -مي دهد. زرد نور طال، مظهر قدرت و جفت زر نشان طال چرخشي در كل فرش مي شود و نگاه را به مركز فرش سوق

است. افزون بر این، زرد طالیي، نماد مهر و محبت و نگهبان راستي و عهد، پيمان و تدبير امور نيز شناخته شده است. این رنگ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
  

 

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394آذر ماه  |دانشگاه بیرجند   
 

667 

 ه درخشندگي، فروزش و روشنایينشان پاكي و نيک خواهي، نمایانگر فرّّ و بزرگي، روشنگر گران منشي و سروری و بازگو كنند

 (37، 1389است.)ریحانه قاسمي،

فضای نقاشي بازتر شده و در پس زمينه ی تركيب كلي تابلو،بعد فضا القا مي شود.ضمن در طراحي فرش و نقاشيهای دوره صفوی 

روح مي  آزارد،بلکه تلطيف این كه نقوش تركيبي الهام گرفته از طبيعت،زیباست و دیدن آن چشم را خسته نمي كند و روح را نمي

جاهای خالي پراز نقش شده ورنگهای  .كند. درختان و حيوانات با رنگهای طالیي و نقره ای از خصوصيات نقاشي رضا عباسي است

 ي كهبا نگرشي نسبتا عميق .ظرافت نقاشي شده استبا رنگهای زرین و سيمين و سایر الوان زنده،درواقع . مالیم به كار رفته است

مي بينم نوعي عرفان،واقع نگری و تمركز اندیشه در آنها نمایان است و اگر غير از این مي بود به گونه ای از یاد ها و  شانآثاردر 

 (tebyan)،2012. دیدها محو مي شد

يروی ندرحاشيه فرشهای حيواندار صفوی استفاده از دو قطب منفي و مثبت كه نشان از تاریکي و روشني كه بيانگر نبرد بين دو 

ظلمت و تاریکي است عالوه بر استفاده از آن در فرشها در نگارگری های این دوره دیده مي شود رنگ سفيد یا طالیي نشان از 

خورشيد سوزان و رنگهای تيره تر بيانگر تاریکي هستند و در اغلب فرشهای حيواندار این فضا در حاشيه نشان داده شده است. 

عمق در فضای قالي شده رنگهای الجوردی آسمان بيکرانه را نشان مي دهد و رنگهای روشن در آن  عالوه بر آن رنگ باعث ایجاد

تداعي اجرام آسمان هستند. بهزاد در یکي از آثار خود كه نمایشخانه ای از خطا بيني های عقل برپا ساخته است به فراسوی دیوار 

امل ميانروز آشکار مي دارد، در حياط پيشين سایه گرفته است. فضا پوشيده از نقش ونگار، مسجد شکوه و ابهت خود را در نور ك

( در این بين مي توان رنگهای بکار رفته در 185، 1377گردیده است. )كوركيان،قاطعاً به دو بخش ) منفي و مثبت( مجزا تقسيم 

رنگ طالیي را از شاخصه های این دوره فرشها و ميناتورهای دوره صفوی كه بيشتر بر پایه نور و سایه هستند و استفاده زیاد از 

 برشمرد.

 

 جدول چیدمان رنگي:  -5-1
 : جدول چيدمان رنگي3جدول 

 درصد عنوان

 %100 استفاده از رنگ طالیي در قالي های حيواندار 

 %80 بکارگيری فضای منفي و مثبت با استفاده از رنگ

 %100 ای بکار رفته در قالي ایجاد حالت ریتم و گردش در حاشيه ها با استفاده از رنگه

 %100 گردش چشم به سوی مركز ترنج با استفاده از رنگ

 %100 استفاده از رنگ طالیي در نقشمایه حيوانات 

 %100 استفاده از رنگ طالیي در دیگر نقشمایه ها) گلها، اسليمي ها، فضاهای اصلي قاليها(

 %100 فضا سازی با استفاده از رنگ
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 ایجاد شده مثبت و منفي با رنگ در فرشهای حیواندار:فضای   -5-2

 

 ساختار هندسي فرشهای حیواندار:  -6

رنگ منطبق با اصول ریاضي یکي از جنبه های اساسي در هنر اسالمي ایجاد تعادل و هماهنگي است كه به كمک فرم و 

در فضا و در جهان كوچک طراح به وجود مي آید و این جهان بر اساس یک فرم هندسي نمادین كه ) اسپيرال( ناميده مي شود 

 فضای مثبت و منفي عنوان

 فرش چلسي ) قالي ترنج ترنج (

 

 

 فرش منظره حيوانات )موزه ناشيونال گالری واشينگتن(

 

 

 فرش منظره حيوانات موزه ميالن )پولد یپيتسولي(

 

 

 (فرش ابریشمي منظره حيوانات )موزه متروپليتن نيویورک

 

 فرش منظره گل با حيوانات )موزه وین (

 

 

 ( فرش ترنخ دار)موزه وین

 

 درصد فرشهای حیواندار  %80 بكارگیری فضای منفي و مثبت با استفاده از رنگ
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بنا شده است. اسپيرال به انواع اشکال مدور، مارپيچ وحلزوني ترسيم مي گردد و به طور كلي نمایانگر ریتم مکرر زندگي تحول 

 ستي و وجود است. و تداوم ه

حيوانات بر گردشهای اسپيرال در حال چرخش هستند، اندازه و تناسبات در فرشها به خوبي رعایت شده است و تناسبات در حاشيه 

و گوشه سازی به صورت كامال قرینه دیده مي شود. خطوط راهنما )خطوطي كه در شکلهای زیر دیده مي شوند(، خطوطي هستند 

و تركيب آن، راهنمای حركت و به تعبيری، پراكندگي یا تمركز عناصر مختلف و تركيب كننده اثر، مي باشند. كه در یک اثر هنری 

گيری صحيح از این خطوط و نقاط، به هنرمند كمک مي كند تا اندیشه مجموعه آنها، زیر بنای هندسي اثر را شکل مي دهد و بهره 

ده تر به بيننده انتقال دهد. خطوط و نقاط طالیي ، در واقع هدایتگر هنرمند ها و احساسات خود را هر چه زیباتر و مجذوب كنن

با  (25، 1378)گودرزی، برای یافتن محلهای مناسب در یک كادر برای جایگزیني عناصر بصری تشکيل دهنده اثر خود مي باشند. 

و نيز هنرهای دوره صفوی موجود نيست توجه با این مطلب كه نوشتاری مکتوب در مورد نحوه عملکرد هندسي در هنر ایران 

ظواهر امر چنين نشان مي دهد كه در فرش صفوی، بن مایه های هندسي به عنوان فلسفه كلي در زیر ساخت هنرها مد نظر بوده 

است. از آنجا كه پوپ عقيده دارد هنر صفوی، هنری هماهنگ با هنر دوره های پيشين خود است و فرش بر پایه تقارن و تناسب 

ست و بر پایه همخواني در اندازه، شکل و موقعيت نسبي جزءها در كل استوار است به وسيله تقارن تقابلي )یا قرینه محوری( به ا

دو نيمه همانند بخش پذیر مي شوند و یا به وسيله دو ترازی كه راست بر هم از محور مركزی مي گذرند، با ساختار تقارن تشعشعي 

های متقارن و متساوی بخش پذیر مي گردند. الگوهای هندسي در فرش همانند طرح هایي فضایي نيازمند  )یا قرینه مركزی(، به بهره

 [2ست. ]الگویي مشبک و شطرنجي ا

یکي از مشخصه های فرشهای صفوی استفاده از ترنجهای بزرگ مي باشد كه در آن با نقوش اسليمي و ختایي به همراه حيوانات 

 دیده 

مچون حوض آبي است در وسط قالي كه نگاه چشم را از حاشيه قالي به سمت خود مي كشاند. كه در مي شوند. ترنج فرش ه

قاليهای زیر به خوبي قابل مشاهده هستند. حالت قرینگي در فرشهای حيواندار صفویه به صورت الگوهای
2
1 ،

4
دیده مي شوند و با 1

یي، وجود ریتم در چرخش  قابها ، فضاها ، نقشمایه ها و حيوانات بکار رفته در فرش، ایجاد هماهنگي و رعایت نسبتهای طال

وحدت بين اعضاء را نشان مي دهد. همساني بين نقشمایه های اصلي در حاشيه اصلي و متن زمينه فرش و همچنين تناسبات، 

 حـوضعث ایجاد ریتم در حاشيه ها و زمينه قالي شده است.  ترنج یا نقشمایه ها در واگيره های حاشيه ها كامال رعایت شده و با

احداث  در یکي از مـحورهایاصلي ترنجشود.اغلب های مختلف دیده ميها واندازهایراني اهميت زیادی دارد،و به شکل فرشهایدر 

گونه كهخورشيد نماد روز و مانشود كه نمادی از خـورشيد است.های طراحي ميصورتدایره ایراني به . ترنجهایشودمي

و  بخش و تابان است.به همين علت هميشه سراسر فرش از یکفضای یکدستبخش است.شمسه نيز چون خورشيدروشنيروشنایي

و شمسه نيز در  حوض گيرد،قرار مي فرشدر محلبرخورد دو مـحور اصلي  ترنجمنتشر برخوردار است.از آنجا كه  نور

های ها و حركت.بندهای ختایي و اسليمي همان اسپيرالشودمي گيرند،تعبيهصورت قرینه قرار مي به هامركزفرش؛محلي كه طرح

شود.بندها غالبا از روی سر ترنج آغاز شده و به مرور در ی آنها تزیينميها بـه وسيلهحلزونيو مارپيچي شکل هستند كه متن فرش

نيزبا ها و بندهای اسليميها،دستهبرگها،غنچهها،گلختایي با استفاده از انـواع برگشوند.بندهای فرش پراكنده مي تمامي سطحمتن

گونه همان .شوندها تزیين مياسليمي های ساده)عباسي(،دهن اژدری،فيلي)خرطومي(،ماری،سربندهای اسليمي و دیگرانواع اسليمي

 باشند كه به صورت انتزاعي و تجریدی در قالبمي قالي یمحوطه ندهدههایي از عناصر تشکيلكه از نام اینعناصر پيداست،آنها نمونه
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برای ایجاد تركيب بندی و مهمتر از آن برای تفسير تركيب بندی از لحاظ   [3. ]شوندگر ميها در فرش جلوهها واسليميختایي

ه مي تواند مركز نقش باشد، حتي نقطه ای ك محتوا، دقيقا امکان جابجایي مركز دایره اهميت پيدا مي كند. هر نقطه از تركيب بندی

در خارج از تركيب بندی قرار گرفته باشد. نظام تناسبات هم، كه با رسم در دایره، در شش ضلعي قرار داده شده، تغيير ناپذیر باقي 

 (112، 1390ماند.)نظرلي،مي 

يني پاریس و فرش چلسي كل عرض در فرش كل عرض حاشيه یک سوم كل عرض فرش است. در فرش باغي موزه هنرهای تزی

حاشيه دو پنجم كل عرض فرش است . این قواعد و اسلوب در اكثر فرشهای عصر طالیي فرش بافي نيز رعایت شده است و 

 [4همچنان به عنوان متداول ترین و مرسوم ترین شيوه )قانون( اختصاص فضا در طراحي حاشيه فرش ایران است. ]

 
 

 
 

 

 

 قالي ترنج ترنج جانوری، تبریزآغاز سده دهم هجری. موزه ویکتوریا وآلبرت لندن)مشهور به قالي چلسي(

300𝑐𝑚 × 549𝑐𝑚 
 12،1130ماخذ: سيری در هنر ایران ، آرتور پوپ، جلد

 قالي ترنجي درختي و جانوری ، فرشپاره، تبریزربع دوم سده دهم هجری موزه هنرهای تزیيني پاریس.

350𝑐𝑚 × 410𝑐𝑚 
 12ماخذ: سيری در هنر ایران ، آرتور پوپ، جلد
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 جدول استفاده از حاالت تعادلي و قرینگي در فرشهای حیواندار :  -6-1

  

 تبریزنيمه دوم سده دهم هجری. موزه پولدی پتزولي، ميالن قالي ترنجي جانوری با تصاویر انساني، غني شده با گالبتون،

360𝑐𝑚 × 692𝑐𝑚 
 12،1154ماخذ: سيری در هنر ایران ، آرتور پوپ، جلد

360𝑐𝑚قالي ترنجي جانوری شمال غرب ایراننيمه دوم سده دهم هجری. مجموعه جوزف وایدنر)اكنون در نگارخانه ملي هنر، واشينگتن(.  ×

692𝑐𝑚 
 12،1148ی در هنر ایران ، آرتور پوپ، جلدماخذ: سير
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 : جدول استفاده از حاالت قرینگي در فرشهای حيواندار5جدول 

 

 تركیب بندی نقوش گرفت وگیر  -7
و حيوان هم جهت و یا خالف جهت یکدیگر هستند كه برپشت حيوان مغلوب یورش برده و كمر آن را گاز مي د

گيرد. در این حالت معموال سر حيوانات مغلوب به عقب برگشته و در برخي نمونه ها در حالتي تدافعي گردن یا شکم حيوان 

رون قابهایي در حاشيه اصلي و یا درون متن زمينه بيشتر مشاهده این نقشمایه گرفت وگير را مي توان دمهاجم را گاز مي گيرد.

كرد در بيشتر فرشهای حيواندار صفوی نقشمایه گرفت وگير دیده مي شود و حيواناتي كه در حال تقال هستند. شير وآهو، شير 

و در بين گردشهای ختایي و یا بته و گوزن، شير و ببر وگوزن، شير و گاو، سيمرغ واژدها و ..... در این نزاع قابل مشاهده بوده 

 [5های گل قرار گرفته اند و طراح قالي سعي به تصویر كشيدن حالت طبيعت گرایي دراثر خود داشته است.]

 

 تقسیم بندی نقوش گرفت وگیر :
 دو حيوان همنوع )دو اژدها( 

 دو حيوان غير همنوع )شير و گاو، ببر و آهو(

 دو پرنده )سيمرغ و قرقاول(   

 درصد تعداد عنوان

 %100 26 ایجاد قرینگي در حاشيه اصلي با استفاده از تناسبات و گوشه ساز ی

 %100 26 ایجاد قرینگي در حاشيه فرعي با استفاده از تناسبات و گوشه ساز ی

 %100 26 ضای كلي قالي هارعایت گردشها با توجه به ساختار و ف

 %100 26 ایجاد وحدت گرایي و مركزیت در فضای كلي قالي ها

رعایت و اصول قرینگي با استفاده از  الگوهای 
1

2
 ،

1

4
 26 100% 

 %100 26 رعایت و استفاده ازنسبتهای طالیي در قالي ها 

 %100 26 توجه و نگاه به مركز ترنج 

 %100 26 )اسليمي و ختایي( در متن قالي ها و هماهنگي با حاشيه هااصول بکار گيری گردشهای 

 %100 26 شاخه های اسليمي دارای گردش دوار حلزوني اسليمي

 %100 26 تمامي ملحقات شاخه ختایي اعم از گل ها، غنچه ها و برگها هم سو با جهت شاخه طراحي شده است

 %100 26 ایره وار به طرف مركز ادامه مي یابدگردش شاخه ختایي با شعاع دلخواه و با مسيری د

تعداد حلقه ها و نيز شعاع گردشهای شاخه ختایي به نسبت ابعاد فضایي طراحي متفاوت است، هر چه مقدار 

 فضا بزرگتر شعاع بزرگتر

9 29% 
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 حيوان )شير و ببر وگوزن( سه 

 

 جدول نمونه هایي از حاالت گرفت وگیر در فرشهای حیواندار دوره صفوی:  -6
 

 12منابع تصویر: سيری در هنر ایران،آرتور پوپ، جلد 

 

 حیواناتي كه در فرشهای صفوی قابل مشاهده هستند: -8
بز، روباه، سيمرغ، اژدها، قرقاول، ماهي، غاز، اردک، طاووس و شير، ببر، پلنگ، گاو، گوزن با شاخهای پهن، آهو، 

بعضي از حيوانات تركيبي با سر اژدها و بدن دیگر حيوانات در بيشتر قاليها صفوی قابل مشاهده هستند. این حيوانات در كنار 

ینه قرار گرفته اند. ترنج درختان، بوته های گل و یا درگردشهای ختایي دیده مي شوند. در حاشيه فرشها نيز به صورت قر

فرشهای حيواندار كه همانند حوضي دیده مي شود و تمام نگاه ها را معطوف خود مي سازد از پرندگان و حيوانات به همراه 

 گردشهای اسليمي و ختایي زینت بخش فرشهای این دوره گشته است، مركزیت و وحدت را تداعي مي كند. 

 

 ت بكار رفته در فرشهای حیواندار دوره صفوی :نمونه هایي از نقشمایه حیوانا -7

  

 عنوان
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منابع 

 تصویر: هنر قالي باقي

 نقشمایه های حیوانات عنوان

 شير

 
 كوهي بز

 
 گاو

 
 سيمرغ

 
 اژدها

 
 پلنگ

 
 گوزن

 
حيوانات 

 تركيبي

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  
  

 

 

 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394آذر ماه  |دانشگاه بیرجند   
 

675 

 

 ی:بررسي موردی چهار نمونه ازفرشهای حیواندار دوره صفو -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

300𝑐𝑚اندازه:   )شمال غرب ایران یا كاشان(: فرش چلسي ) قالي ترنج ترنج ( موزه ویکتوریا وآلبرت لندن5تصویر  × 549𝑐𝑚 

 

این فرش دارای دو حاشيه كوچک و یک حاشيه بزرگ مي باشد. حاشيه بزرگ به دو فضای مثبت و منفي )الكي و  

ی تيره آن سيمرغ و اژدها روبروی هم قرار دارند، حالت تقابل را در ميان گردشهای سورمه ای( تقسيم شده است كه در فضا

ختایي و اسليمي های ماری ایجاد كرده است و در فضای روشن تر آن تصاویری از نقشمایه های گرفت وگير در بين گردشهای 

دیگر قابها برای تعادل ریتم و گوشه ختایي و اسليمي های ماری دیده مي شوند. اما در قسمت گوشه حاشيه فرش برخالف 

سازی فقط از یک نقشمایه استفاده شده است و آن دو اژدها است كه روبری هم واقع شده است. ایجاد ریتم با استفاده از رنگ 

وه و نقشمایه های به كار گرفته شده در حاشيه اصلي دیده مي شود در این قالي نيز از رنگ طالیي بسيار استفاده شده است عال

بر آن رنگ طالی در حاشيه های كوچک نيز باعث گشته حاشيه اصلي بيشتر خودرا نشان دهد. در این حاشيه ها از گردشهای 

اسليمي استفاده شده است تا تعادل بصری را ایجاد نماید. اما متن زمينه قالي پر شده با نقشمایه های حيوانات در كنار درختان 

شهای ختایي، در زیر درختان حيواناتي دیده مي شود كه با هم درگير هستند و حالت گرفت وگير ميوه و بوته ها و بعضي از گرد

را نشان مي دهد . حيوانات استفاده شده در زمينه متن قالي بيشتر شيركه درگير با طمعه خود است،  شير نشسته وگردشهای 

ند در زیر بدن دو اژدها كه به صورت قرینه رو به روی هم ختایي كه آن را احاطه كرده است، نقشمایه سه شير دیگر كه نسشته ا

در زیر قندیل آویزان از ترنج، نقشمایه دو ببر دیده مي شود كه در بين گردشهای ختایي قرار گرفته است و نزدیک به ترنج قالي 

كوهي )گرفت وگير( است،  حالت قرینه دارند، دو طاووس كه روبه روی هم در سرترنج قرار دارند، پلنگي كه در حال شکار بز

حوض كوچکي از آب كه در آن چهار ماهي قرمز و طالیي رنگ شنا مي كنند، دو بز كوهي كه یکي نشسته و دیگری در حال 

قدم زدن است، پرندگاني كه در حالت پرواز در بين گردشهای ختایي در سر ترنجهای واقع شده و برخي پرندگان كه روی شاخه 

ا درحالت پرواز هستند دیده مي شوند. اما در زمينه ترنجهای بکار رفته در متن قالي استفاده از گردشهای درختان نشسته اند وی

از متن ترنج قالي پوشانده است. سر ترنجها  %50زیبای ختایي به همراه اسليمي های دهن اژدری موجود مي باشند كه حدود 

واز و اسليمي های ماری كه درون آنها واقع شده اند. حوض كوچکي نيز از گردشهای ختایي پوشيده شده وپرندگان در حال پر

از آب وجود دارد كه ترنجها را از هم جدا مي كند. ریتم و قرینگي درزمينه این قالي را ترنجها كوچک و بزرگ ایجاد كرده و 

 ثبت و منفي و استفاده از رنگباعث ایجاد گردش در زمينه آن شده است. در این قالي عالوه بر حاشيه اصلي كه دارای فضای م

طالیي است در وسط قالي هم این فضا با استفاده از ترنجها و سر ترنجها  سورمه ای رنگ در زمينه الكي و حيوانات و نقشمایه 
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هایي  كه به رنگ طالیي هستندخود نمایي مي كنند. این فرش در ابعاد بزرگ و برای سالن كاخها و قصرهای مجلل اشرافي به 

ش كشور انگلستان بوده است كه یکي زیبا ترین فرشهای حيواندار دوره صفوی مي باشد كه در گارگاه های شاهي آن سفار

 دوران بافته شده است.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

350𝑐𝑚اندازه:   )شمال غرب ایران )تبریز(( : منظره حيوانات )قالي ترنجي و درختي و جانوری( موزه هنرهای تزیيني پاریس6تصویر  × 410𝑐𝑚 

 

در این تصویر نيمي از فرش دیده مي شود كه درآن به منظره باغ، همراه حيوانات پرداخته است و دارای دوحاشيه   

كوچک و حاشيه بزرگ با زمينه قرمز الكي است. درون حاشيه اصلي گلهای شاه عباسي بزرگ به رنگهای روشن كه درون بعضي 

شير و آهو دیده مي شوند، پرندگان و حيوانات به همراه اسليمي های ماری به از این شاه عباسي ها نقشمایه حيواناتي مثل 

رنگهای روشن )طالیي ،كرم و آبي( در حاشيه اصلي بين نقشمایه های ختایي و شاه عباسي ها خودنمایي مي كنند. رنگ الكي 

ل بصری در فرش به وجود آمده است. كه در حاشيه اصلي به همراه رنگبندی روشن در نقشمایه ها برای ایجاد هارموني وتعاد

استفاده از شاه عباسي های بزرگ با رنگهای روشن تعادل بصری را در فضای متن حاشيه اصلي ایجاد مي كند. از رنگ برای 

حالت ریتم، چرخش و همچنين فضای مثبت و منفي در حاشيه استفاده شده است. نمونه هایي از این فضای مثبت و منفي در 

فرشهای حيواندار را شامل مي شود )در جدول  %80اصلي دیگر فرشهای این دوره مشاهده مي شود كه حدود  حاشيه ها ی

قابل مشاهده است(. شيوه صحيح تقسيمات درحاشيه و گوشه سازی ها به حالت ریتم و هماهنگي بين نقشمایه ها  2-5شماره 

كار برد رنگ در این فرش به زیبایي هرچه تمام تر  كمک بزرگي به یکپارچگي و حركت چشم در حاشيه اصلي كرده است.

باعث ایجاد عمق و وحدت بين اجزا در آن شده است. درحاشيه كوچک داخلي نيز به همراه گردش ختایي نقشمایه پرندگان و 

ي كبرخي حيوانات دیگر به چشم مي خورند. این فرش بدون لچک است با یک ترنج و دو سرترنج كوچک و بزرگتر به رنگ ال

كند. ترنج پر شده از گلهای كوچک بوته ای و قسمت بيروني ترنج نيز از گلهای كوچک زینت در زمينه متن قالي خودنمایي مي

یافته است. در سر ترنج بزرگ نقشمایه شاه عباسي و پرندگان وجود دارد این سر ترنج همچون یک قندیل آویزان خودنمایي 

ر به های زیبا كه سپوشيده شده است از درختان سرو و بعضي درختان دیگر با شکوفه كند. متن قالي دارای رنگ طالیي ومي

خواهد خود را از فضای اصلي زمينه خارج كند دیده مي شود، بر روی شاخه های آنها پرندگان قرار آسمان كشيده گویي مي

ينه قالي شيرنر، شيرماده، پلنگ، حيوانات دارند در زیر پای درختان سرو جوی آبي جاریست و حيوانات بکار رفته در این زم

ود. شتركيبي هستند نزدیک ترنج و سيمرغ كه در قسمت باالیي قالي در كنار ابرها و در باالی درختان در حال پرواز دیده مي

اهده مششود و در قسمت نوک ترنج دو حيوان افسانه ای در زیر پای درختان نيز نزدیک ترنج گوزن با شاخه های پهن دیده مي
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شود، كه نمایي از یک باغ زیبا را نشان مي دهد و ترنج آن مركزیت فرش را برعهده دارد. ترنج این فرش تداعي حوض آبي مي

 است كه در وسط قالي قرار گرفته است و حيوانات و درختان گرداگرد آن واقع شده اند كه باعث گشته زیبایي آن بيشتر شود.

 

 

 
 

 

 

 

 

229𝑐𝑚اندازه:   )شمال غرب ایران( حيوانات موزه ناشيونال گالری واشينگتن : فرش منظره7تصویر  × 427𝑐𝑚 

 

های گلدار طالیي در حاشيه بزرگ كه از گلهای پُرپَربزرگي بيرون آمده و حالت منفي و مثبت را با در این قالي استفاده از اسليمي

وز هستند و متن ترنج قالي نيز به رنگ طالیي مي باشد كه هارموني كندكه نشان دهنده شب و ررنگهای سبز سير و طالیي تداعي مي

های ماری بزرگ به رنگ های دهان اژدری و اسليميخوبي به وجود آورده است  و سر ترنجها نيز به رنگ طالیي به همراه اسليمي

های ميرگ در بين گردشهای ختایي و اسليشود. ایجاد ریتم در حاشيه بزاند كه باعث سياليت در قالي ميالكي در آن نقش بسته شده

( در 1-6ها طبق )جدول شماره  . گوشه سازیگلدار و در حاشيه های كوچک نيز گردشهای ختایي  بيشتر نشان داده شده است

درصد رعایت شده است. متن زمينه قالي به رنگ الكي و دارای گردشهای ختایي و حيوانات  %100تمامي حاشيه ها بطورت 

ي هستند. از جمله حيوانات موجود در زمينه قالي حيوان تركيبي با سر اژدها و هيکل گوزن، روباه، گوزن شاخ پهن، شير، گوناگون

نقشمایه گرفت وگير بين شير وگاو در این قالي دیده مي شوند كه این حيوانات برروی گردشهای ختایي قرار گرفته اند. رنگهای 

ده اند و باعث ایجاد ریتم و وحدت ششوند كه در سرتاسر قالي پراكنده گشتههایي دیده ميبکار رفته در این قالي به صورت لک 

د و باششود رنگ طالیي ميدارد. بيشترین رنگي كه در این فرش دیده مياست و چشم را در تمامي زمينه قالي به چرخش وا مي

ت. كه این رنگ نشان از روشني روز و اشعه های خورشيد جلوه ای خاص به این قالي داده است كه از مکتب هرات بجای مانده اس

شوند و امروزه دركار نقاشان مکتب امپرسيونيست شاهد است و در كارهای استادان به نامي همچون بهزاد و سلطان محمد دیده مي

آن هستيم. این قالي متقارن و دارای ترنج مركزی است و از الگوی 
4
 ي در قالي بهره برده است. برای قرینگ1

 

 

 

 

 

 

 
360𝑐𝑚اندازه:   )شمال غرب ایران(: فرش منظره حيوانات موزه ميالن )پولد یپيتسولي(8تصویر  × 692𝑐𝑚 
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ایي هكند. زمينه این قالي به رنگ الكي است ونقشمایهنقش پر از حيوان این قالي آنرا از دیگر فرشهای همردیف آن مشخص مي      

كنند. گل و شاخ و برگ و هشت پرنده كه با نوارهایي ابر مانند زینت شده اند در اطراف سفيد و طالیي در آن خودنمایي ميبه رنگ 

خورند، در طرفين ترنج مركزی گلدان بزرگي قرار گرفته با رنگ طالیي و سورمه ای بانقشمایه های ختایي ستاره هایي به چشم مي

نوک بالهای آنها تيز كه در نگارگریهای دوره صفوی و در آثار سلطان محمد استفاده مي شدند دیده و دو انسان بالدار زانو زده كه 

مي شوند. كمي دورتر، درختهای طالیي رنگ با گلهای پنج پر كوچک كه زیر آنها دو ببر رو در روی یکدیگر و اژدهایي بزرگ و 

خورند. نزدیک ترنج كه بر روی شاخه آنها نشسته اند بچشم ميدر ميان شاخ و برگ درختان دو خرس قهوه ای رنگ و پرندگاني 

فرش نقشمایه گرفت وگير و همچنين شير در كنار گردشهای ختایي و بوته های گل دیده ميشوند. در قسمت انتهایي فرش نزدیک 

الگوی   حاشيه كوچک داخلي نقشمایه سيمرغي در حال پرواز بر فراز درختان نيز به چشم مي خورد. این فرش از
4
تبعيت كرده   1

های شاه عباسي و گلهای ریزتر تزئين شده اند و است و رنگ حاشيه اصلي آن طالیي با گلهای بزرگ كه درون این گلها از نقشمایه

يرالها و با گردش اسپرسند. درون اسليمي ها عالوه بر نقش مایه های ختایي از نقشمایه شير كه همسبه گردشهای اسليمي گلدار مي

های ماری واقع شده اند. زمينه حاشيه اصلي طالیي استفاده شده است. این  اسليمي های گلدار در بين گردشهای ختایي و اسليمي

ها و گلهای بزرگ روناسي رنگ و باعث گشته از متن زمينه حاشيه جدا شوند و حالت ریتمي و فضای منفي و مثبتي در و اسليمي

ای هسازی با نهایت دقت رسم شده اندو از رنگ بندی زیبایي به همراه حيوانات ایجاد كرده است.حاشيها نماید. گوشهحاشيه ایج

كوچک كامال با هم متفاوت هستند، حاشيه كوچک بيروني دارای گردشهای ختایي و در زمينه طالیي رنگ و حاشيه كوچک داخلي 

ی ختایي كه كامال متفاوت با ساختار كلي طرح است. رنگ این حاشيه با ترنج یکي مي ای در ميان گردشهاای و كتيبهبه رنگ سورمه

ند در اباشدتا تعادل بصری را حفظ نماید. ترنج فرش گرد و دارای گردشهای ختایي و پرندگاني كه بر روی این گردشها واقع شده

و در قسمت مركزی آن رنگ الكي بيشتر دیده مي شود. های موجود در متن ترنج الكي متن ترنج به چشم مي خورند. رنگ نقشمایه

این فرش یکي از باشکوه ترین فرشهای دوره صفوی است كه قسمتهایي از آن زربفت و در موزه پولدی پتسولي ميالن نگهداری 

 مي شود.

 

 تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق -10
 آماری تهيه شده است موارد زیر بازشناختي است:در تجزیه و تحليل یافته های تحقيق كه بصورت كيفي و در قالب 

در مورد نقشه های فرشها، قالي ترنجي و درختي و جانوری، قالي ترنج ترنج، باغي و حيواني، فرشهای سراسری حيواني،  -1

 خورند.ای حيواندار در فرشهای دوره صفوی به چشم ميفرشهای واگيره

اصفهان، كاشان، تبریز كه در دوره صفویه مراكز مهم بافت فرشهای یران )آذربایجان(، محل بافت هركدام از فرشها، شمال غربي ا -2

 نفيس محسوب مي شدند.

فرش چلسي ) قالي ترنج ترنج ( ویکتوریا وآلبرت لندن، فرش منظره حيوانات )قالي  موزه های نگهداری فرشهای حيواندار، -3

فرش منظره حيوانات )ناشيونال گالری واشينگتن(، فرش منظره حيوانات  ترنجي و درختي وجانوری(موزه هنرهای تزیيني پاریس،
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، (ميالن )پولد یپيتسولي(، فرش ابریشمي منظره حيوانات )متروپليتن نيویورک(، فرش ابریشمي طرح حيوانات )هنرهای تزئيني پاریس

 وین( و... .فرش منظره گل با حيوانات )موزه  فرش ابریشمي منظره حيوانات )موزه فرش ایران (،

در تمامي موارد از حيوانات در كنار درختان و بوته های گل یا در بين گردشهای ختایي و اسليمي ها استفاده شده است، كه  -4

 نقش حيوانات در متن فرشها بيشتر خودنمایي دارد. اما در بعضي از فرشها نقشمایه حيوانات در حاشيه ها نيز نشان داده شده اند. 

 ای تحقیق در قالب جدول و به صورت درصد بدست آمده:یافته ه -11

 با مطالعه ی نمونه های تحقيق كه شرح آنها گذشت، یافته های تحقيق در قالب جدولي باز نمایي شده است. -8
 : جدول درصد یافته های تحقيق8جدول 

 درصد عنوان درصد عنوان

چيدمان متناسب انواع گلهای اصلي روی شاخه 

 های ختایي

 %100 عدم تلفيق اسليمي و ختایي با یکدیگر 100%

 %54 نقوش اسيلمي ماری در ایجاد ریتم %100 وجود تناسب )اصلي( در ترسيم گلهای اصلي

 %50 نقش اسيلمي ماری در فضا سازی %100 وجود تقارن در ترسيم گلهای اصلي

اسليمي با نقوش حيواني و  تلفيق نقشمایه های %100 چيدمان مناسب انواع برگها درفضای گردش ختایي

 انساني

7% 

 %80 كنتراست رنگ حاشيه اصلي با متن زمينه %100 جهت بندی وهم سویي اجرای روی شاخه ختایي

 %23 كنتراست رنگ حاشيه اصلي با متن ترنج %100 شيوه طبيعت گرایي در طراحي گلها و برگها

 %30 قابها با حاشيه اصليتضاد بين متن  %73 استفاده از نقوش حيواني گرفت و گير

 %100 حفظ رنگ در طول ساقه اسليمي %65 استفاده از نقوش پرندگان

استفاده از نقوش حيوانات وحشي )ببر و پلنگ 

 وشير(

 %100 حفظ رنگ در طول شاخه ختایي 96%

 %42 همساني نوع نقش نمایه های حاشيه اصلي با ترنج %54 استفاده از فضاهای درختي در فرش

همساني نوع نقش نمایه های حاشيه اصلي با متن  %65 ش حلزوني ساقه های اسليميگرد

 زمينه

65% 

 %96 عدم تقدم دیداری حاشيه و ترنج %65 حفظ اندازه پهنا در طول ساقه اسليمي

حفظ گردشهای اسليمي و ختایي در نظامهای چند 

 الیه ای طرح

 %100 يتناسب نقش نمایه ها در واگيره های حاشيه اصل 62%

 گیری:نتیجه -12

عصر طالیي قالي ایران باعث نبوغ و خالقيت هنرمنداني چون بهزاد و سلطان محمد است، فرش گنجينه هنر ایراني 

مراتب با شکوهتر و هنرمندانه تر خود را به عرصه حضور نشان داده است. آثار پختگي طرح و نقش قالي های صفوی روشن  به

 شناسي و اصول به كار گيری طرحاند. زیبایيتار طرح ها آشنا بوده و به نوآوری در قاليها مي پرداختهسازد هنرمندان با ساخمي

و رنگ در فرشهای این دوره با حمایت درباریان باعث گشته كه فرش ایران در این برهه از تاریخ مثال زدني باشد. با بررسي 

ار به این نتيجه رسيده ایم كه در دوره صفوی، اصول طبيعت گرایي و های انجام شده برروی نمونه های آماری فرشهای حيواند
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مایه های حيواني و گياهي، نظام چند الیه در گردشهای استفاده از قانونهای ریاضي و هندسه، شيوه رنگ بندی، هماهنگي بين نقش

وه بر مركزیت ترنج فرش )حوض( اسليمي و ختایي به زیبایي هر چه تمامتر اجرا شده اند. در بعضي فرشهای حيواندار عال

فضای طبيعت گرایانه و شاهانه فرشهای گيرایي بيشتری از خود نشان مي دهند. استفاده از نقشمایه حيوانات در ميان فضای 

كامال طبيعي بوته های گل، درختچه ها، درختان سربه آسمان كشيده سروها و درختان انار و در بين رنگهای زیبای فرشها، انسان 

 كشاند.به درون طبيعت وحشي مي را

 

 پي نوشته ها:

 ،سوره 1محمد حسين حليمي،بارگاه كيومرث بررسي اثری از سلطان محمد نقاش، شماره . [1]

  1387، 11. مریم كاميار ، الگوهای هندسي در فرش صفوی، گلجام، شماره [2]

 1391، 166كتاب ماه هنر. شماره 39 ،متني در هنرهای سنتيباغ ایرانيبيش-فـرش ،ایمان رئيسي.  [3]

 1390،  20. حجت اله رشادی، بررسي جایگاه حاشيه در فرشهای تصویری دوره قاجار، گلجام، شماره [4]

 1387، 9. بهاره تقوی نژاد، تجلي نقوش گرفت وگير در فرش صفوی، گلجام، شماره [5] 
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Arthur Upham Pop 

Los Angeles county Museum of Art 
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