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چکیده

بیــان مســئله :قالــی ایرانــی بــا زبــان هنــری و تصویــری بهعنــوان تجلیــگاه عناصــر بصــری و
نمادیــن جلــوه نمــوده اســت .وجــود مفاهیــم نمادیــن در قالــب عناصــر بصــری در قالــی ایرانــی
ریشــه در فرهنــگ ایرانــی  -اســامی دارد ،از جملــه نمودهــای بــارز آن قالــی شــیخ صفــی متعلــق
بــه دوران صفویــه اســت .ایــن قالــی را میتــوان یکــی از نمونههــای بــارز کاربــرد عناصــر بصــری
و نمادیــن در هنــر قالــی ایرانــی دانســت .ایــن اثــر نفیــس بهعنــوان مجموع ـهای ارزشــمند از
نقشمایههــا و موتیفهایــی بــا مفاهیــم ایرانــی  -اســامی اســت .ایــن پژوهــش بــه خوانــش
تصویــری و بررســی عناصــر بصــری یکــی از دو نمونــه قالــی شــیخ صفــی (نمونـ ٔـه موجــود در مــوزه
شــهر لسآنجلــس) پرداختــه اســت.
هــدف مقالــه :هــدف از ایــن پژوهــش شــناخت و معرفــی عناصــر تصویــری و نقشمایههــای
قالــی ایرانــی  -اســامی باتوجهبــه شــاهکارهای هنــری موجــود و روشــن ســاختن مفاهیــم
نمادیــن آنهــا بــوده کــه پایــه و اســاس هنــر تصویــری اســامی  -ایرانــی را آشــکار میســازد.
ســؤال مقالــه :در راســتای ایــن پژوهــش ایــن ســؤاالت مطــرح بــوده کــه قالــی ایرانــی تــا چــه
انــدازه بهعنــوان یکــی از قالبهــای هنــری عناصــر و نقشمایههــای نمادیــن ایرانــی  -اســامی
را انتقــال داده اســت؟ ویژگیهــای بصــری و نمادیــن نقشمایههــای قالــی شــیخ صفــی دارای
چــه بنیانهایــی هســتند؟
روش تحقیــق :ایــن تحقیــق از نظــر زمانــی یــک پژوهــش تاریخــی و از نظــر هــدف توصیفــی -
تحلیلــی بــوده .روش گــردآوری اطالعــات کتابخانــهای اســت.
نتیجهگیــری :نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد ،ســاختار ایــن قالــی برگرفتــه از مفهــوم بهشــت
مینــوی و بــاغ مینــوی اســامی  -ایرانــی اســت .وجــود عناصــری بصــری چــون لچــک ،ترنــج و
شمســه مرکــزی یــا همــان ترنــج و قندیــل هرکــدام نشــانی از بــار معنایــی نمادیــن موجــود در
ایــن قالــی اســت .کاربــرد نقشمایههــا بــا ابعــاد زیباییشــناختی در ظاهــر و ســاختار قالــی بــه
همــراه مفاهیــم خــاص از جملــه ویژگیهــای ایــن قالــی نفیــس اســت.
واژگان کلیدی :قالی ،شیخ صفی ،صفویه ،نقوش نمادین.
فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
Ferdows-honor-Jou r n a l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education

88

* M.motafakker@tabriziau.ac.ir
**Khazaiem@modares.ac.ir

این مقاله برگرفته از مطالب درسی دوره دکتری با عنوان «طراحی در هنرهای اسالمی» دکتر محمد خزایی در دانشگاه هنر اسالمی تبریز میباشد.

Article Research Original
10.30508/FHJA.2021.530651.1071

Analysis of Visual Elements of Iranian Carpets in
Video Reading Sheikh Safi Carpet
(Los Angeles Museum)
Maryam Motafakker azad *1
Ph.D. Candidate in Islamic Art, Faculty Member of Tabriz Islamic Art University, Tabriz Islamic Art
University, Tabriz, Iran
Dr. Mohammad Khazaei (Author)* *2
Associate Professor, Department of Graphics (visual communication), Tarbiat Modares University,
Tehran, Iran

شماره پنجم
1400 تابستان

Received: 18/5/2021
Accepted: 15/8/2021
Page 89-105

Abstract:
Iranian rug has been manifested with artistic and visual language as a representation
of visual and symbolic elements. Presence of symbolic concepts in the form of visual
elements in the Iranian rug is rooted in Iranian-Islamic culture, including the prominent
manifestations of Sheikh Safi rug belonging to the Safavid era. During this period, a
number of exquisite rugs in the history of Iranian rug weaving have been woven such
as Sheikh Safi Ardebili rug, which was one of the examples of bergamot rugs. This rug
is one of the valuable rugs of Safavid history and belongs to the northwest of Iran. This
artistic masterpiece like other expensive Safavid art works (especially rug weaving) is a
clear representation of the ideological, intellectual and spiritual situations of that time in
addition to its artistic and aesthetic value. Symbolic designs and motifs have been used
in this rug that express the values, messages, and valuable meanings of the Safavid era.
Sheikh Safi Ardebili rug was one of the important documents in the history of IranianIslamic culture and art, since the existence of symbolic visual motifs used in this rug with
deep mental and intellectual support indicates the thinking and way of life of the people of
the Safavid era as one of the brilliant periods of Iranian art. This rug can be considered
as one of the prominent examples of using visual and symbolic elements in Iranian rug
waving art. This exquisite work is a valuable collection of motifs with Iranian-Islamic
concepts. In order to percept the symbolic concepts used in Iranian-Islamic arts, especially
Iranian rugs, a visual reading of the visual elements of one of the two samples of Sheikh
Safi Ardebili rugs (the sample in the Los Angeles City Museum) has been performed in
this research. In this regard, due to the reference and artistic source of the motifs and
visual elements of this rug, it has been tried to find out the original concepts of Iranianفصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس
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Islamic art by studying these motifs and the basic
concepts behind their formation.
Goals: The goal of this research was to identify
Goals
and introduce the visual elements and motifs of
Iranian-Islamic rugs according to the existing
artistic masterpieces and to clarify their symbolic
concepts that reveal the basis of Islamic-Iranian
visual art. In this research, by examining the
valuable sample of Sheikh Safi rug in the Los
Angeles Museum from the Safavid era, it has been
tried to introduce and study the visual elements
of the motifs of this rug. In this way, we can
recognize the deep intellectual support of the
Iranian rug motifs that have appeared in the form
of symbolic motifs.
Questions: In line with this research, the following
Questions
questions have been raised: to what extent has
Iranian rug, as one of the artistic forms, conveyed
Iranian-Islamic symbolic elements and motifs?
What are the foundations of the visual and
symbolic features of Sheikh Safi rug motifs?
Research Method:
Method This research is a historical
research in terms of time and it is descriptiveanalytical in terms of purpose. The method of
collecting information is documentary.
Conclusion: The results showed that the growth,
Conclusion
creativity and creation of golden examples of art
works in the Safavid era, which was also the
peak of Iranian rug weaving, was due to social,
religious conditions and innovative views in the
field of art. Presence of artistic masterpieces
in various fields, including the rug itself, has
testified the rise of the arts in this period. Sheikh
Safi rug has a flexible and bergamot design and
the structure of the text and margins, which is
manifested with a coherent structure of visual
elements along with the symbolic concept of the
garden of eternal paradise and a manifestation
of unity in multiplicity. By studying the symbolic
concepts of Sheikh Safi rug motifs and their
combinations way in a structure that is based on
the concept of paradise gardens in Islam, it can
be found that the selection of patterns and visual
elements used in this rug is conscious and in line
with cultural infrastructure and a Safavid ritual.
The structure of this rug is derived from the
concept of Minoan paradise and Iranian-Islamic
Minoan garden, because the motifs of Iranian rugs
indicate a transcendental world. The use of motifs
with aesthetic dimensions in the appearance

and structure of the rug along with special
and symbolic concepts are among the features
of this exquisite rug. In such a way that visual
elements including elastic, bergamot and central
sun or the same bergamot and candlestick are
manifested in a coherent combination with their
symbolic semantic load. The unique structure of
the designs in this rug can be considered as the
composition and unity of the designs around the
axis of the bergamot, which can be achieved by
using balance and bergamot maps (bergamot,
elastics, and margins) in combination with other
elements. The Islamic patterns movement along
with the motifs of Laleh Abbasi has created a
single combination around the axis of the central
bergamot with a chandelier, which is a clear
manifestation of unity in the multiplicity and
garden of Iranian-Islamic art. The structure of the
rug is visible with flowers, buds, leaves and stems
as khatai motifs along with a spiral structure
moving in combination with the margins that
depict the uniqueness of God and express the
concept of unity in plurality. Presence of a pair
of chandeliers in this rug is another prominent
feature of this work because chandelier motif is
rooted in the importance of the concept of light
in Iranian-Islamic art. The chandelier can be
considered as a symbol of a means that passes
the material light through the knots and heavenly
patterns, so that what is seen is more similar to
spiritual light. In examining the visual elements,
the proportionate of the patterns in combination
with the brilliant color scheme is more visible. In
this rug, the design and color in a harmonious
combination with each other and with a suitable
arrangement in each part have caused the eyes to
rotate throughout the work and have appeared to
convey a single concept.
Keywords: rug, Sheikh Safi, Safavid, symbolic
Keywords
designs.
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مقدمه و بیان مسئله:

هنرهـای ایرانـی  -اسلامی بـا مفاهیـم نمادیـن همـواره
پیوسـتگی و هماهنگـی در عناصـر بصـری و تصویـری را بـه
نمایـش میگـذارد .نقشمایههـای بصـری نمادیـن گویـای
مفاهیـم ارزشـمندی از فرهنـگ ایرانـی  -اسلامی بـوده کـه در
طـول تاریـخ در شـاهکارهای هنـری گوناگـون نمایـان شـدهاند.
قالـی ایرانـی یکـی از قدیمیتریـن هنرهـای سـنتی ایرانـی -
اسلامی بـا زبـان نمادیـن ،مفاهیـم و آرمانهای ایرانی  -اسلامی
را نمایـان میسـازد .وجـود شـاهکارهای بـزرگ هنـری از ادوار
درخشـان هنـر قالـی نمـود بـارز عناصـر بصری بـا مفاهیمـی بوده
کـه از فرهنـگ ایرانـی  -اسلامی نشـأت گرفتهانـد .بـه عبارتـی آثـار
هنـری ادوار درخشـان هنـری ایرانـی بهعنـوان سـندی تاریخـی
همـواره راهگشـای شـناخت زبـان و بیـان هنـر ایرانـی بودهانـد.
قالـی ایرانـی بـه دلیـل سـابقه طوالنـی و همچنیـن تنـوع
نقشمایههـا نمـود بـارزی از مفاهیـم نابـی بـوده کـه در ادوار
مختلـف بـا نقشمایههـای متنـوع و بنمایـه مشـترک گویـای
هنـر اصیـل ایرانـی  -اسلامی بـوده اسـت .در ایـن پژوهـش
جهـت پیبـردن بـه مفاهیـم نمادیـن بهکاررفتـه در هنرهـای و
بهویـژه قالیهـای ایرانـی بـه مطالعـه و خوانـش تصویـری عناصـر
بصـری یکـی از شـاهکارهای بـزرگ هنـری دوران صفویـه یعنـی
یکـی از دو قالـی شـیخ صفـی اردبیلـی پرداختـه شـده اسـت .قالی
شـیخ صفـی اردبیلـی بهعنوان یکی از اسـناد مهـم تاریخ فرهنگ
و هنـر ایرانـی  -اسلامی بـوده؛ چـرا کـه وجـود نقشمایههـای
بصـری نمادیـن بهکاررفتـه در ایـن قالـی بـا پشـتوانه ذهنـی و
فکـری عمیـق از تفکـر و نحـوه زندگـی مردمـان دوران صفویـه
بهعنـوان یکـی از ادوار درخشـان هنـری ایرانـی حکایـت دارد .در
دوران صفویـان بـه دلیـل وجـود شـرایط و ویژگیهایـی چـون
رواج و گسـترش رسـمی مذهـب تشـیع و سـاختاری اجتماعـی
و سیاسـی منسـجم و برقـراری روابـط تجـاری داخلـی و خارجـی
شـاهد رشـد و بالندگـی هنرهـا بودهایـم .قالـی نیز بهعنـوان یکی
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از هنرهای سـنتی در کنار سـایر هنرها در این دوران رشـد و نمو
یافتـه و شـاهکار بزرگـی چـون قالـی شـیخ صفـی تولیـد شـدهاند.
در ایـن راسـتا بـه دلیـل مرجـع و منبـع بـودن نقشمایـه و عناصر
بصـری این قالی با مطالعه این نقشمایهها و مفاهیم بنیادین
پشـتوانه شـکلگیری آنهـا سـعی در رسـیدن بـه مفاهیـم اصیل
هنـر ایرانـی  -اسلامی داریـم .هـدف معرفـی و تحلیـل مفاهیـم
نمادیـن عناصـر بصـری بهکاررفتـه در شـاهکارهای بـزرگ هنـری
چـون قالـی شـیخ صفـی بـوده کـه پشـتوانه عظیـم فکری داشـته
کـه در قالـب نقـوش جلـوه نمـوده و باقیماندهانـد .مطالعـه
و تحلیـل نقشمایههـای بصـری نمادیـن در قالـی ایرانـی بـا
وجـود نمونههـای ارزشـمند کمک شـایانی در جهت رسـیدن به
بنیانهـای فکـری هنـر ایرانـی  -اسلامی مینمایـد.

روش تحقیق:

ایـن تحقیـق از نظـر زمانـی یـک پژوهـش تاریخـی و از نظـر هـدف
توصیفـی  -تحلیلـی انجـام اسـت .روش گـردآوری اطالعـات
کتابخانـهای اسـت.

مبانی نظری:

مطالعه و پژوهش هنرهای سـنتی ایرانی  -اسلامی همواره نیاز
ضـروری در شـناخت هنرهـای معاصـر اسـت .بـه عبارتـی جهـت
درک و مطالعـه پیرامـون هنرهـای سـنتی معاصـر ،میتـوان بـا
آشـنایی بـا عناصـر بصـری نمادیـن و نقشمایههـا ،گام بزرگـی
را در جهـت شـناخت آنهـا برداشـت .قالـی از جملـه مهمتریـن
هنرهـای ایرانـی  -اسلامی اسـت کـه بـه دلیـل داشـتن پشـتوانه
مفهومـی همـواره نمـود بـارز روح زمـان و فرهنـگ نـاب ایرانـی -
اسلامی بـوده اسـت .قالـی ایرانـی بـا بـار معنایـی عمیـق خـود در
دوران صفویـه (بهعنـوان یکـی از ادوار درخشـان هنـر اسلامی -
ایرانـی) همـگام بـا مفاهیـم ارزشـمند موجـود در فرهنگ صفوی
رشـد و نمـود یافـت کـه از جملـه درخشـانترین نمودهـای آن را

میتـوان قالـی شـیخ صفـی دانسـت .ایـن پژوهـش بـه مطالعـه
قالـی شـیخ صفـی یکـی از ارزشـمندترین نمونههـای قالـی دوران
صفویـه بهعنـوان سـندی تاریخـی پرداختـه اسـت .وجـود عناصر
بصـری و نقشمایههـای نمادیـن ایـن شـاهکار بـزرگ دوران
صفویـه حاکـی از تأثیـرات تمـدن و فرهنـگ اصیـل اسلامی -
ایرانـی دارد.
در راسـتای ایـن پژوهـش جهـت رسـیدن بـه مفاهیـم
نمادیـن نقشمایههـای قالـی شـیخ صفـی نیـاز بـه شـناخت
مفاهیـم رایـج هنـر ایـران در دوران صفویـه اسـت؛ بنابرایـن در
مرحلـه نخسـت ذکـر مبانـی نظـری و بنیانهـای اصلـی در ایـن
راسـتا کمـک شـایانی در جهـت شـناخت مفاهیـم نمادیـن ایـن
شـاهکار بـزرگ هنـر قالیبافـی اسلامی  -ایرانـی دارد .در راسـتای
شـناخت مبانـی نظـری علاوه بـر آشـنایی بـا مفاهیـم رایـج در
فرهنـگ و هنـر و بهویـژه قالـی دوران صفویـه ،شـناخت مفاهیـم
نـاب پشـتوانه ایـن نقشمایههـا کمـک شـایانی مینمایـد؛
بنابرایـن در ایـن مجـال بـه بررسـی ویژگیهـای قالیهـای
دوران صفویـه ،بررسـی موتیفهـا و نقشمایههـای موجـود
در قالـی شـیخ صفـی و همچنیـن بررسـی مفاهیـم نمادیـن
نقشمایههـای قالـی شـیخ صفـی پرداختـه خواهـد شـد.

پیشینه تحقیق:

مطالعـات گوناگونـی پیرامون عناصر بصـری و مفاهیم نمادین
قالیبافـی ایرانـی  -اسلامی توسـط پژوهشـگران هنـر اسلامی
صـورت پذیرفتـه اسـت .در راسـتای مطالعـه پیرامـون قالیهـای
دوران صفـوی و بهویـژه شـاهکار بـزرگ ایـن دوران یعنـی قالـی
شـیخ صفـی کـه ایـن قالـی نمـود بـارز و سـند مهمـی از هنـر قالـی
ایرانـی اسـت ،در ایـن راسـتا مطالعـه کتـب و مقـاالت راهگشـای
ایـن پژوهـش خواهـد بـود .کتـاب شـناخت فـرش ( ،)1391بـه
بررسـی برخـی مبانـی نظـری و زیرسـاختهای فکـری هنـر و تاریخ
قالیبافـی ایـران پرداخته و به معرفی شـصت تختـه قالی نفیس
و زیبـا اختصاصدادهشـده اسـت« .پیشـینۀ فرششناسـی
در جهـان ،شـناختی از اولیـن برخوردهـای علمـی پژوهشـگران
خارجـی هنـر ایـران بـا فرشهـای ایرانـی بـه دسـت داده اسـت
و همچنیـن سـبک و مکتـب در دانـش فرششناسـی» نـام
دارد کـه بـه تبییـن ایـن دو اصطلاح و تعاریـف آن هـا از نـگاه
فرششناسـی پرداختـه اسـت .چیتسـازیان ( )1385در
مقالـهای تحـت عنـوان نمادگرایـی و تأثیـر آن بـر فـرش ایـران بـه
معرفـی مبانـی نظـری نمادگرایـی در فـرش و سـاختار آن پرداخته
و بـرای نخسـتینبار طبقهبنـدی و دسـتهبندی مناسـبی جهـت

مطالعـه پیرامـون آن انجـام داده اسـت .محمدعلـی اسـپنانی
( )1387در مقالـهای تحـت عنـوان فـرش صفـوی از منظـر نوآوری
در طـرح و نقشـمعتقد اسـت قـرن دهـم و یازدهم هجـری مقارن
بـا تجدیـد حیـات شـوکت و عظمت هنر ایرانی اسـت کـه در پرتو
ایـن تحـول هنـر فـرش بـه منزلتـی عالـی دسـتیافته و موجـب
ایجـاد الگوهایـی اصیـل و ترکیباتـی نـو شـده اسـت .در ایـن
مقالـه بـا انگیـزه تبییـن نوآورانه طـرح و نقش فـرش عصر طالیی
بـه ارائـه قرایـن و شـواهدی در ایـن زمینـه پرداختـه شـده اسـت.
علاوه بـر مطالـب و مقالههـای ذکـر شـده کتـب و مقـاالت
بسـیاری در زمینـه فرشبافـی ایرانـی وجـود داشـته کـه مطالعـه
پیرامـون آنهـا میتوانـد کمـک شـایانی در جهـت شـناخت قالـی
ایرانـی نمایـد .ایـن پژوهـش سـعی بـر آن دارد بـا مطالعـه نمونـه
ارزشـمندی از آثـار و شـاهکارهای بـزرگ یکـی از ادوار درخشـان
هنـر قالیبافـی ایرانـی یعنـی دوران صفویـه ،بـه مطالعـه در عناصر
بصـری و نقشمایههـا و نمادهـای مفهومـی بهکاررفتـه در قالـی
ایرانـی  -اسلامی بپـردازد.
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ویژگیهای قالیهای دوران صفویه:

جهـت شـناخت فرهنـگ و هنـر هـر دورهای آشـنایی بـا شـرایط
اجتماعـی و شـرایط فرهنگـی حاکـم بـر آن ادوار اهمیت بسـزایی
دارد .باتوجهبـه وجـود و تاکیـد منابـع مختلـف موجـود در کتـب،
سـفرنامهها و مقـاالت تاریخـی و ...دوران صفویـه نقطـه عطفـی
در هنـر و فرهنـگ ایرانـی -اسلامی به شـمار مـیرود .هنـر دوران
صفویـه را از ابعـاد مختلـف میتـوان موردمطالعـه و بررسـی
قـرار داد .در یـک تقسـیمبندی میتـوان گفـت از مهمتریـن
ویژگیهـای بنیادیـن حکومـت صفوی رواج و گسـترش رسـمی
مذهـب تشـیع و سـاختاری اجتماعـی و سیاسـی منسـجم و
برقـراری روابـط تجـاری داخلـی و خارجـی موجـب رشـد و بالندگـی
هنرهـا بـوده اسـت (رویمـر .)9 :1380،علاوه بـر وجـود شـرایط
اجتماعـی و پیرامونـی مناسـب بـرای هنرهـا در دوران صفـوی،
ویژگـی بـارز هنرهـای ایـن دوران را بایـد در نـگاه نـو بـه هنرهـا
دانسـت .خالقیـت و آفرینـش نمونههـای طالیـی هنـری در
ایـن دوران در سـایه وجـود نـگاه نوآورانـه در عرصـه هنرهـا بـوده
اسـت .وجـود شـاهکارهای هنـری در زمینههـای مختلـف
خـود گواهـی بـر اعتلای هنرهـا در ایـن دوران داشـته اسـت.
بهعنـوان نمونـه در زمینـه فرشبافـی آن چـه باعـث رونـق و
مانـدگاری صدهـا نمونـه قالیبافتـه شـده از زمـان صفویـه تـا بـه
امـروز اسـت  ...ایجـاد ثبـات سیاسـی در کشـور ،عالقـه شـدید
پادشـاهان صفـوی بـه هنرهـای سـنتی بهویـژه قالیبافـی،
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توجـه خـاص بـه ارتقـای کیفیـت بافـت ،دسترسـی مطلـوب
بـه مـواد اولیـۀ مرغـوب و مهمتـر از همـه ،حمایـت بیدریـغ از
هنرمنـدان و بازرگانـان فـرش کـه حتـی بعدهـا نیـز کمتـر سـابقه
داشـته اسـت ،وابسـته اسـت (میرزایـی و دیگـران.)144:1393 ،
باتوجهبـه آنچـه در منابـع تاریخـی ذکـر گردیـده اسـت ،اوج هنـر
فرشبافـی ایـران و کمـال زیبایـی در فـرش ایرانـی را بایـد دوران
حکومـت صفویـان دانسـت .حشـمتی رضـی در تاریـخ فـرش
بـا اشـاره بـه دوران صفویـه ذکـر مینمایـد کـه رواج قالیبافـی و
بـروز نمونههـای درخشـان از هنـر قالیبافـی در زمـان پادشـاهان
صفـوی بهویـژه شـاه اسـماعیل ( 930-907ق) در تبریـز و شـاه
تهماسـب ( 984-930ق) در قزویـن و همچنیـن شـاهعباس
(1038-996ق) در اصفهـان بیشـتر از سـایرین بـوده اسـت
(حشـمتی رضـوی .)183 :1395،در منابـع آمـده اسـت کـه شـاه
اسـماعیل بـا حمایـت از هنرمنـدان در تبریـز ،ایـن شـهر را بـه
مرکـز هنـری و فرهنگـی تبدیـل نمـود بهنحویکـه کارگاههـای
بافـت قالـی در آن شـهر دایـر نمـود .همچنیـن در دوران شـاه
تهماسـب قالیبافـی بـه اعلـی درجـه خـود رسـید و قالیهـای
نفیـس بافته شـدند (ژولـه .)17 :1381 ،در دوران شـاه تهماسـب
صفـوی تعـدادی از قالیهـای نفیـس و مشـهور تاریـخ قالیبافـی
ایرانـی چـون قالـی شـیخ صفـی اردبیلـی بافتـه شـد .در یـک
جمعبنـدی میتـوان گفـت کـه آثـار هنـری نفیـس باقیمانـده از
صفویـان (بهویـژه قالیبافی)گویـای ایـن امـر اسـت کـه هنرهـای
ایـن دوران علاوه بـر ارزش زیباییشناسـانه ،نمـود بـارز شـرایط
عقیدتـی و فکـری و معنـوی آن دوران بودهانـد .اسـتفاده از
طرحهـا و نقشمایههـای نمادیـن کـه بـه شـکلی میتوانسـت
مرجـع و دارای ارزشهـا ،پیامهـا ،معانـی ارزشـمند صفویـان بوده
خـود گواهـی بـر ایـن مدعاسـت .ارنسـت کونـل عصر کالسـیک
فرشبافـی ایرانـی را قـرن دهـم هجـری دانسـته چـرا کـه معتقـد
اسـت در ایـن دوره در کارگاههـای دولتـی نوعـی تکامـل در
رونـد تولیـدات قالـی در ابعـاد مختلـف از لحـاظ ظرافـت طـرح
غنـای رنـگ و دقـت در بافـت هسـتیم کـه در هیـچ کجـای دیگـر
نمیتـوان نظیـر آن را دیـد (کونـل .)191 :1355 ،چـرا کـه در دوران
صفویـه بـوده اسـت کـه موقعیـت فرشبافـی در ایـران را از یـک
حرفـه ایالتـی و روسـتایی بـه یـک صنعـت ملـی ارتقـاء دادنـد.
از دیگـر ویژگیهـای قالیهـای ایـن دوران کـه موجـب ایجـاد
آثـار هنـری نفیـس شـده اسـت؛ وجـود تحـرک و پویایـی در آنهـا
اسـت«.فضای فرشهـای قـرون دهـم و یازدهـم هجـری قمـری
فضایـی سـاکن نبـوده اسـت؛ چـرا کـه جهـان آن روز شـاهد
رنسانسـی در اروپـا و مصـادف بـا آن در ایـران بـوده اسـت و
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در آن شـرایط کـه ایـران اسلامی بـار دیگـر عظمـت و شـکوه
ً
گذشـته خـود را بازیافتـه بـود ،طبعـا تحـول الزم ،بلکـه واجـب
مینمـود» (اسـپنانی .)17:1387 ،ایـن تحـول بهوضـوح در عناصـر
بصـری ،نقشمایههـا و موتیفهـای قال یهـای صفـوی دیـده
میشـود .باتوجهبـه شـاهکارهای هنـری بهعنـوان سـند تاریخـی
جهـت بررسـی ایـن عناصـر بصـری میتـوان گفـت کـه ریشـه هنر
قالیبافـی و نقشمایههـای موجـود در قالیهـای ایـن دوران را
در مفاهیـم نمادیـن و منابعـی دانسـت کـه بنمایـه این نقوش
و قالیهـا را تشـکیل دادهانـد .از جملـه علـل ذکـر دوران صفـوی
بهعنـوان دوران طالیـی هنرهـا؛ وجـود شـاهکارهای هنـری
نفیـس در هنرهـای ایـن دوران و بهویـژه قالیبافـی آن باتوجهبـه
شـرایط اجتماعـی و بهویـژه ثبـات سیاسـی و اجتماعـی بـوده
کـه باتوجهبـه ایـن نمونههـای ارزشـمند تقسـیمبندی طرحهـا
و عناصـر بصـری قالیهـای ایـن دوران انجـام گرفتـه اسـت.
مهمتریـن نقشـه قالیهـای ایـن عصـر نقشـههایی بودهانـد
کـه ترنجـی گـرد یـا بیضـوی شـکل در وسـط داشـته و ترنـج وسـط
را نقشهـا و گلهـای کوچکـی کـه گل شاهعباسـی نامیـده
شـده ،در برگرفتـه اسـت و در چهارگوشـه قالـی (لچکیها) در هر
طـرف یکچهـارم از ترنـج وسـط قـرار گرفتهانـد .نمونـه برجسـته
و ممتـاز ایـن نـوع قالـی کـه ملاک سـنجش سـایر قالیهـا بـوده،
قالـی شـیخ صفـی یـا معـروف اردبیـل بـوده اسـت (سـاعی1386،
 .)39:قالـی شـیخ صفـی و قالیهایـی کـه امروزه به نـام فرشهای
نفیـس ایـران در موزههـا و مجموعههـای خصوصـی جهـان
نگهـداری میشـود ،نشـان از مهـارت اسـتادان در طـرح و بافـت
فـرش دارد و ثمـره تالش و همفکری ارزشـمند طراحان ،رنگرزان
و بافنـدگان دوره صفویـه اسـت (آذرپـاد.)14:1372،
قالـی شـیخ صفـی یـک جفـت بـوده کـه لنگـه موجـود در
مـوزه ویکتوریـا آلبـرت لنـدن را کمپانـی زیگلـر بـه مـوزه فروخـت.
از لنگـه دیگـر ،بخشـی از متـن و حاشـیهاش بـه مصـرف تعمیـر
لنگـه موجـود در مـوزه رسـید و بقیـه بـه تصـرف بـرادران دوویـن
درآمـد (حشـمتی رضـوی .)197 :1395 ،لنگـه دوم قالـی شـیخ
صفـی کـه در مـوزه کونتـی لسآنجلـس نگهـداری میشـود ،از
نظـر مسـاحت کمتـر از لنگـه اول بـود؛ چرا که از حاشـیههای این
قالـی بـرای مرمـت قطعـه دیگـر اسـتفاده شـده اسـت.
در سـایت مـوزه لسآنجلـس علاوه بـر قـرار دادن تصویـر
ایـن قالـی نفیس توضیحاتی نیز در مورد آن ذکر گردیده اسـت:
در میـان معروفتریـن آثـار جهـان ،فـرش اردبیـل و همتـای آن
در مـوزه ویکتوریـا و آلبـرت لنـدن ،محصوالتـی هسـتند کـه از
شـکوفایی هنرهـا ،بهویـژه نسـاجی و کتـاب ،تحـت حاکمیـت

قالی شیخ صفی -اردبیلArdabil carpet :
Ardabil Carpet
Maqsud Kashani
)Iran, possibly Tabriz, Islamic; Safavid, dated 153940- (A.H. 946
Textiles; carpets
Wool knotted pile on silk plain weave foundation
)283 x 157 12/ in. (718.82 x 400.05 cm
)Gift of J. Paul Getty (53.50.2

ً
ایران ،احتماال تبریز ،اسالمی؛ صفوی ،تاریخ )946 .A.H( 40-1539
منسوجات؛ فرش
 2/1 157 x 283اینچ ( 400.05 x 718.82سانتیمتر )
هدیه جی .پل گتی ( )53.50.2در حال حاضر در نمای عمومی نیست( .سایت موزه لسآنجلس)
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تصویر  :1قالی شیخ صفی ،موزه لسآنجلس ( 946ه.ق 1539/میالدی) ،طرح لچک و ترنج مرکزی با  16کالله و
قندیل
Image 1: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum, (946 AH / 1539 AD), central medallion and
corner design with 16 stigmas and chandeliers

صفویـان ایـران اسـت .سـایت اردبیـل در شـمال غربـی ایـران به
ایـن حاکمـان شـیعه مقدس بـود  ...هر دو نسـخه از فرش امضا
ً
شـده و در اوایـل سـلطنت شـاه تهماسـب  ...و احتمـاال در تبریـز
سـاخته شـده اسـت ،محـل تولیـد نسـاجی سـلطنتی (-1524
ً
 .)1578ایـن فـرش حـاوی  35000000گره اسـت و احتماال هشـت
تـا ده کارگـر بیـش از سـه سـال طـول کشـید .طراحـی ظریـف
فـرش بـا مـدال بـزرگ مرکـزی غالـب اسـت کـه کار تبریـز اسـت ...
شـانزده کاللـه شمسـه طلای خورشـید مرکـزی را احاطـه کـرده و
یـک جفـت قندیـل در محـور عمـودی قـرار دارد ( ...سـایت مـوزه
لسآنجلـس)

مربـوط بـه شـمال غرب ایران اسـت .این قالـی از جمله قالیهای

ویژگیهای قالی شیخ صفی:

باتوجهبـه وجـود شـاهکارهای هنـری چون قالی شـیخ صفی
و ...از دوران صفویـه ،میتـوان گفـت نقشـه و بافـت ظریفتریـن
قالیهایـی ایرانـی در دوران حکومـت شـاه اسـماعیل و شـاه
تهماسـب صفـوی کشـیده شـدهاند .بهنحویکـه طراحـان و
بافنـدگان هیـچ کشـوری در طراحـی دقیـق و بیـان تخیلات
شـاعرانه و در بافـت ظریـف بهپـای قالیبافـان و طراحـان عهـد
صفویـه نمیرسـند (افشـار .)333 :1376 ،از میـان سـه نمونـه
قالـی باقیمانـده از دوران صفویـه کـه دارای تاریـخ در کتیبـه
و تاریـخدار بودهانـد ،باارزشتریـن و نفیستریـن آنهـا قالـی
اردبیـل معـروف بـه قالـی شـیخ صفـی بـوده اسـت .قالـی شـیخ
صفـی اردبیـل از نمونـه فرشهـای ترنـجدار بـی تصویـر بـوده کـه

تصویر  :2قالی شیخ صفی ،موزه ویکتوریا آلبرت لندن 946( ،ه.ق 1539/میالدی)،
طرح لچک و ترنج مرکزی
Image 2:Sheikh Safi rug, Victoria Albert Museum, London, centra
medallion and corner design
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تصویر  :3قالی شیخ صفی ،موزه لسآنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی) ،طرح و
آنالیز خطی

تصویر  :4قالی شیخ صفی ،موزه لسآنجلس ( 946ه.ق 1539/میالدی) ،ترنج
مرکزی با  16کالله و دو قندیل

Image 3: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum, (946 AH / 1539 AD),
Design and Linear Analysis

image 4: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum (946 AH / 1539 AD),
Central medallion with 16 stigmas and two chandeliers

نفیـس تاریـخدار و پرکارتریـن قالی دوران صفویه بـه تاریخ بافت
( 946ه.ق 1539/میلادی) بـوده اسـت .در ایـن قالـی در کتیبـه
بیتـی از شـعر یکـی از شـعرای بـزرگ ایرانـی یعنی حافظ شـیرازی و
نـام بافنـده ایـن اثر یعنی «مقصود کاشـانی» آورده شـده اسـت.
تاروپـود ایـن اثـر نفیـس از ابریشـم و پـرز پشـمی بـوده کـه بـا گـره
(غیـر متقـارن) فارسـی بافتـه شـده اسـت .ابعـاد ایـن اثـر *534
 1028سـانتیمتر و بـا رجشـمار  45بافتـه شـده اسـت .حشـمتی
رضـی آورده اسـت ،بـه دلیـل اینکـه گـره ایـن قالـی غیرمتقـارن و
فارسـی بـوده و همچنیـن بافنـده آن مقصـود کاشـانی اسـت،
ایـن احتمـال کـه محـل بافت آن کاشـان باشـد تقویـت مییابد.
نظـرات مختلفـی بـرای مکانـی کـه ایـن اثـر جهـت قرارگیـری در
آنجـا بافتـه شـده وجـود دارد :ایـن جفـت تختـه فـرش ترنـجدار
مدتهـای مدیـدی تصـور میشـد بـرای آرامـگاه جـد صفویـان
در اردبیـل بافتـه شـدهاند؛ امـا بررسـی فرشهـا و اندازهگیـری
اتاقهـای آرامـگاه بهخوبـی نشـان میدهـد کـه فرشهـا در واقع
از حـرم امـام رضـا در مشـهد بهدسـتآمده اسـت (والکـر:1384 ،
 .)78ایـن نظریـه حاکـی از آن اسـت کـه ایـن قالـی برای حـرم مطهر
امـام رضـا (ع) بافتـه شـده؛ چـرا کـه مقبـره شـیخ صفیالدیـن از

منظـر ابعـاد جـای کافـی بـرای مفـروش کـردن ایـن قالـی نداشـته
اسـت .از طرفـی دیگـر در کتیبـهای کـه از حافـظ شـیرازی آمـده
تناسـب ابیـات بیشـتر بـه حـرم امـام رضـا (ع) مرتبـط م یشـود.
موریـس دیمانـد در زمینـه سـبک فرشهـا بـا قاطعیـت اشـاره
میکنـد :کلیـه فرشهـای ترنـجدار ایلـی حکومـت صفویـان
ً
را میتـوان بـه شـمال غربـی ایـران ،نسـبت داد ،مخصوصـا
بـه تبریـز کـه مرکـز مهـم هنـر در آن دوران بـه شـمار میرفتـه
ً
اسـت ...شـاه تهماسـب شـخصا بـه فنـون بافـت فـرش بسـیار
عالقـه نشـان مـیداده و خـود نیـز بـه جزئیـات کار رنگـرزی ،طـراح
ً
و بافـت آشـنا بـوده و شـخصا نقشـه چنـد فـرش را طراحـی کـرد
شهـای اردبیـل کـه
اسـت .عالوهبـرآن دیمانـد مدعـی اسـت ،فر 
در دوران حکمرانـی او بافتـه شـدهاند ،حاصـل کارگاههـای تبریـز
هسـتند؛ بنابرایـن بهاحتمـال زیـاد در شـهر تبریـز کارگاههـای
فرشبافی وجود داشـته اسـت (یارشـاطر .)12 :1384،قالی شـیخ
صفی را از نظر طرح ،نقشـه و محل بافت متعلق به شـمال غرب
شهـای ترنـجدار
ایـران دانسـتهاند .یـار شـاطر بـه ویژگیهـای فر 
شـمال غـرب ایـران اشـاره نمـوده و ذکـر مینمایـد :ایـن گـروه
ً
شـامل حـدودا  30تختـه فـرش اسـت کـه بیشـتر آنهـا پرز پشـمی
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عمیقـی بـه همـراه دارد .در واقـع هنـر سـنتی بـر محـور عقالنیـت،
ژرفاندیشـی و معنویت استوار اسـت (بویلستون.)84 :1387 ،

عناصر بصری قالی شیخ صفی:

تصویر  :5قالی شیخ صفی ،موزه لسآنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی) ،ساختار
متن متشکل از گردش ختایی با گل شاهعباسی
Image 5: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum, (946 AH / 1539 AD),
text structure consisting of Khatai circle with Shah Abbasi flower

دارد و  ...طرحهـای ترنـج مرکـزی در پیرامـون خـود ،چنـد کاللـه
اغلـب شـانزده کاللـه)  ...بـه نظر میرسـد این فرشهـا در آخرین
سـالهای آغازیـن قـرن یازدهـم ه.ق ( 17م) بافتـه شـده باشـند
ً
 ...ایـن گـروه را معمـوال بـه شـمال غـرب ایـران نسـبت میدهند.
علـت آن شـباهت قابلمالحظـه بـا فرشهـای ترنـجدار دیگـر از
ً
جملـه فـرش اردبیـل اسـت کـه معمـوال بـه شـمال غربـی ایـران
مربـوط میداننـد (همـان.)78-77،
بـه دلیـل تنـوع عناصـر بصـری و گوناگونـی طـرح و نقـش
ٔ
نمونـه ارزشـمندی چـون قالـی شـیخ صفـی را از
قالـی ایرانـی،
ابعـاد معنایـی و عناصـر بصـری کـه بـر پایـه مفاهیـم نمادیـن
شـکلگرفتهاند ،میتـوان موردمطالعـه قـرار داد؛ چـرا کـه در
هنرهـای سـنتی و تزئینـی و بهویـژه قالـی ایـران ،کشـف اندیشـه
و باورهـای اسـطورهای مبنـای نقشـهها و طرحهـا ،اهمیـت
بسـزایی دارد .سـخن گفتـن بـه زبـان نمادهـا در قالـب عناصـر
و نقشمایههـای بصـری در هنـر و فرهنـگ ایرانـی سـابقه
طوالنـی داشـته و زبـان هنرهـای ایرانـی -اسلامی بهویـژه قالـی
را تشـکیل میدهـد .بویلسـتون سـه ویژگـی هنـر سـنتی را
ذکـر نمـوده و میافزایـد :فـرش دسـتباف ایرانـی سراسـر نمـاد
اسـت و شـکلها و فرمهـا در پـس ظاهـر زیبـای خـود معنـای

قالـی شـیخ صفـی بـا سـاختاری منسـجم از عناصـر بصـری بـه
همـراه مفهـوم نمادیـن بـاغ بهشـت ازلـی و نمـودی از وحـدت
در کثـرت متجلـی شـده اسـت .بـا مطالعـه مفاهیـم نمادیـن
نقشمایههـای قالـی شـیخ صفـی در بسـتر فرهنگـی دوره
صفـوی و شـیوه ترکیـب آنهـا در سـاختاری کـه مبتنی بـر باغهای
بهشـتی یـا پردیسهـای موعـود در دیـن مبیـن اسلام اسـت،
میتـوان دریافـت کـه گزینـش نقـوش و ترکیـب عناصـر بصـری
بهکاررفتـه در ایـن قالـی آگاهانـه و همسـو بـا زیرسـاختهای
فرهنگـی و آیینـی جامعـه صفـوی بـوده اسـت.
ترکیـب عناصـر بصـری در ایـن قالـی  ...چنیـن مینمایـد کـه
ترنـج شـانزده پـر بـا شـانزده کاللـه بیضیشـکل کـه شـعاع سـان
بـه گـردش قـرار گرفتهانـد ،بـا دو قندیل بیـرون رسـته از دو کالله
زیریـن و زیریـن آن ،در فضـای بـاالی زمینهای به رنگ سـرمهای و
بـا نقـش اسـلیمیهایی شـاخ و برگـیاش ،آویـزان مانـده اسـت.
ایـن اسـت ترکیببنـدی سـنجیدهای از شـاخههای مـواج در
هـم تابیـده کـه هـر یـک از دیگـری بیـرون میرویـد و در خطوطـی
گـردان بـه گسـترش خـود ادامـه میدهـد .نفـوذ نگارگـری چینـی
در اجـرای بـرگ نخلیهـا و شـکوفههای نیلوفـر افشـان بـر زمینه؛
و نیـز نوارهـای ابرچینـی کـه حاشـیه قـاب زمینـه را مزیـن سـاخته،
نمایـان اسـت (دبلیـو.)119:1374 ،
قالـی شـیخ صفـی بـا طـرح لچـک و ترنـج و سـاختار متـن و
حاشـیه بـوده ،آنچـه کـه ام .اس.دیمانـد از اجـزای قالـی صفـوی
ذکـر نمـوده در ایـن قالـی دیـده میشـود :وی شـرح مفصلـی
از اجـزای قالیهـای صفـوی در طـرح و نقـش ارائـه کـرده کـه ایـن
ویژگیهـا را بهوضـوح میتـوان در شـاهکارهای قالیبافـی ایـن
عصـر چـون فـرش شـیخ صفـی مشـاهده کـرد :در کل قالیهـای
عصر صفوی دو قسـمت متمایز متن و حاشـیه دیده میشـود.
دورتـادور حاشـیه را قابهـای باریکتـری احاطـه کردهانـد .ازآنرو
کـه قالیهـای پشـم بافـت را بیشـتر بـرای پوشـاندن کـف اتـاق و
تـاالر بـه کار میبرنـد ،قرینهسـازی مـوزون مطلوبتریـن رابطـه
ترکیببنـدی بـود و بدینسـان ،دیدگاه تماشـاگر در نظـر گرفته
میشـد و بـه او امـکان میداد کـه طرح را از هر طـرف قالی روبهباال
ببینـد .اسـلیمی و ختایـی نقشمایههـای اصلـی در تزئیـن قالـی
ً
ایرانـی هسـتند .معمـوال چنـد نـوع ختایـی (پیچکهـای بـرگ
نخلـی و شـکوفه دار ) و اسـلیمی (سـاقههای پیچـان گلـدار و
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شـاخههای خمیـده) در هـم بافتـه میشـوند.
گل هـا و برگهـا در جهـت سـاقهها نظـم مییابنـد و بـه طـور
قرینـه در سراسـر سـطح پخـش میشـوند  ...علاوه بـر ختایـی،
ابرهـای مـوجدار نیـز -کـه جز اساسـی تزئین عهد صفوی شـد -از
چیـن آمـد (دیمانـد.)293 : ۱۳۷۹ ،
قالـی شـیخ صفـی بـا زیبایی عناصر بصـری به همـراه مفاهیم
نمادیـن بهعنـوان قالـی لچـک ترنـجدار به همـراه قندیـل و کالله
و حاشـیهها بـوده کـه موجـب گردیـده آن را بهعنـوان شـاهکاری
از فرشهـای ترنجـدار دوران صفویـه محسـوب نماینـد .ایـن
قالـی و نمونـه قالیهـای لچـک ترنـجدار را میتـوان بـا عنـوان
نقشـه یـا طـرح بـا محوریـت مرکـزی نیـز نامیـد
در نقشـههای لچـک ترنـج ،ترنجـی در مرکـز متـن (زمینـه-
بـوم) قـرار دارد ،و ربـع آن ترنـج در هـر یـک از گوشـههای متـن
(بـه نـام لچـک) منعکـس اسـت و معروفتریـن نمونـه
قالـی ذکـر اینگونـه فرشهـا ،فـرش مشـهور اردبیـل اسـت
(یارشـاطر.)34 : 1384،
سـاختار بینظیـر نقـوش در ایـن قالـی از ترکیببنـدی و
وحـدت نقـوش حـول محور ترنج با بـار معنایی آن حاصل شـده
کـه بـا اسـتفاده از نقشـه لچـک و ترنـج چشـم بیننـده از فضـای
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داخـل بـه بیـرون و برعکـس حرکـت نمـوده و (ترنـج ،لچکهـا،
و حواشـی) در ایـن راسـتا و در رفتوآمـد بـه تعـادل و وحـدت
میرسـد .ترکیـب عناصـر غالـب چـون حرکـت اسـلیمیها و بـه
همـراه نقشمایههـای گل اللـه عباسـی ترکیبـی واحـد حـول
محـور ترنـج مرکـزی با قندیل ایجاد نموده اسـت .ایـن را میتوان
نمـود بـارز وحـدت در کثـرت در هنرهـای اسلامی دانسـت و
نمـودی از بـاغ مثالـی هنـر ایرانـی -اسلامی اسـت .طـرح لچـک
ترنـج قالـی شـیخ صفـی دارای نقـش شمسـه یـا ترنـج بـوده کـه از
اسـلیمیها و کاللههایـی هماننـد شـعاع خورشـید تشـکیل
شـده اسـت .شمسـه بهعنـوان نقطـه مرکـزی بـوده که هسـتی و
همـه عناصـر ظهـور و بلـوغ خـود را از آنجـا آغـاز میکننـد .شمسـه
نمـاد کثـرت در وحـدت و وحـدت در کثـرت اسـت .کثـرت تجلـی
صفـات خداونـد اسـت کـه در ایـن نقـش بهصـورت اشـکال
کثیـر ظهـور کـرده اسـت کـه از مرکـزی واحـد سـاطع شـدهاند.
ایـن نقـش چنانکـه از نـام آن پیداسـت مفهـوم نـور را تداعـی
میکنـد ،همانطـور کـه قـرآن کریـم نیـز خداونـد را نـور مینامـد.
(اهلل نورالسـموات و االرض) .نـور( .۶۴ :کاظ مپـور.)88:1396 ،
در ایـن قالـی تمامـی متـن و حواشـی فـرش بـا نقـوش گل و بـرگ
و ترنـج زینـت یافتـه .وسـط فـرش  16ترنـج اطـراف یـک شمسـه را
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image7: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum, (946 AH / 1539 AD),
Central medallion with Islimi Tour

زینـت دادهانـد کـه از دو ترنـج مرکـزی در بـاال و پاییـن ،دو قندیـل
آویختـه شـده اسـت.
نکتـه مهـم در ایـن نقشمایـه تداعیکننـده مفهـوم نـور
و روشـنایی کـه اصلیتریـن و ملموستریـن نمـاد الهـی در
حکمت اشـراق اسـت .تنوع در تعداد اضالع آن نیز گویای تنوع
حیـات و بازگوکننـده عناصـر مختلـف اسـت کـه همـه هسـتی
خـود را از آن بـه دسـت آوردهانـد (افـرازی زاده و دیگـران:1396 ،
 .)134در طراحـی فـرش ایران ،گونهای از سمبولیسـم اسلامی با
ریشـههای عرفانـی حضـور دارد و ارزشهـای زیباییشـناختی در
قالـب طـرح و نگارههـا بـا ویژگیهـای هنـر تزیینـی ناب مشـاهده
م یگـردد .هنـر انتزاعـی در طراحـی قالـی جایـگاه ویـژهای پیـدا
میکنـد و جـای نقـش انسـان را نگارههـای اسـلیمی و گیاهـی و
انتزاعـی دیگـر میگیـرد (چیتسـازیان .)106:1380 ،مجموعـهای
از عناصـر بصـری قالـی شـیخ صفـی بهعنـوان نمونـه ارزشـمند
قالـی ایرانـی برگرفتـه از مبانـی هنرهـای ایرانـی -اسلامی اسـت؛
چـرا کـه هنرمندان مسـلمان عالوه بـر ابداع نقشهـای نمادین
مطابـق بـا فرهنـگ اسلامی ،بسـیاری از نقشهـای نمادیـن
ایـران باسـتان مثـل قـرص خورشـید (شمسـه) ،سـیمرغ،
اژدهـا ،طـاووس و  ...را تعدیـل و بـا هماهنـگ سـاختن آنهـا بـا
جهانبینـی اسلامی ،ایـن نقشهـا را دوبـاره احیـا نمودنـد.
بعضـی از نمادهـای هنـر ایـران قبل از اسلام هم بـدون تغییر به
دوره اسلامی انتقـال پیـدا کـرد (خزایـی.)131:1380،

وحـدت در کثـرت را میتـوان در ترنـج مرکـز آن دیـد کـه
نمـودار خورشـید و بهعنـوان منبـع نیـرو و آفریننـده بهشـت پـر
گلوگیـاه تداعـی شـده اسـت و زمینـه پـرکار و از گل و بـرگ پـر
شـده و نمـودار بـاغ فـردوس اسـت .اسـتفاده از طـرح قندیـل
آویـزان در بـاال و پاییـن قالـی مینمایـد کـه آن فـرش را بـرای
مـکان مقدسـی بافتهانـد .زمینـه فـرش سـورمهای و گلهـا و
غنچههـا بـا رنگهـای گوناگـون روی زمینـه بـه شـکل برجسـته
بـه نظـر میآیـد (سـاعی .)39 :1386 ،بنابرایـن سـاختار قالـی
شـیخ صفـی نمـودی از جهانـی مثالـی بودهانـد کـه عناصـر در
چینشـی نمادیـن مفهومـی از بـاغ بهشـت کـه همـواره در هنـر
قالـی ایرانیـان نمـود یافتـه بیـان میشـود .از جملـه مهمتریـن
مضامیـن موردعالقـه ایرانیـان مفهـوم بـاغ فـردوس بـوده ،چـرا
کـه در تمامـی نمونههـای قالیهـای ایرانـی بهویـژه قالیهـای
صفـوی تنـوع و شـکوه مفهـوم بـاغ بهشـت دیـده م یشـود؛ بـه
عبارتـی قالـی ایرانـی بازتـاب بیرونـی مفهـوم نمادیـن بهشـت
ازلـی بـوده و طـرح بهشـت سیروسـلوک در جهـت رسـیدن بـه
وصـال حقتعالـی اسـت .هنرمنـدان قالیبـاف صفـوی در خلـق
آثـار ،خـود را در سـاحتی آرمانی و مقدس میدانسـتند و اندیشـۀ
خـود را در دریافـت حقیقـت در مکانـی بهشتآسـا متمرکـز
میکردنـد .قالـی شـیخ صفـی را میتـوان بهعنـوان نمونـهای
از قالـی ایرانـی دانسـت کـه در آن طـرح بـاغ بهشـت ب هصـورت
بازنمایـی غیرمسـتقیم (نقـوش انتزاعـی و تجریـدی) تصویـری
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قالی گردش ختایی و گل شاهعباسی با قندیل
image 9: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum, (946 AH / 1539 AD),
the text of Shah Abbasi Khatayi rug and Gol with a lamp

از بـاغ بهشـت ازلـی بـوده اسـت؛ چـرا کـه در قالـی ایرانـی گاه بـه
شـیوههای مسـتقیم کـه بازنمایـی بـاغ و عناصـر آن در فرشهـا
بهصورتـی واقعـی و آشـکار فضایـی از بـاغ ایرانـی بـه تصویـر
درمیآیـد و در شـیوۀ غیرمسـتقیم بـاغ ایرانـی در سـاختاری از
نقـوش گیاهـان و گلهـا و گاه نقوشـی انتزاعـی و تجریـدی در
قالـب طرحهایـی متنـوع ،بازنمایـی شـده اسـت (خواجـه احمـد
عطـاری و دیگـران.)16 -17 :1394 ،
معانـی نمادیـن عناصـر بصـری قالـی شـیخ صفـی را میتـوان
در جهـت مفهـوم ازلـی بـاغ بهشـت تفسـیر نمـود ،ادواردز در
قالـی ایرانـی از ترنـج بهعنـوان حوضـی نامبـرده و ذکـر مینمایـد:
حوضـی کـه تزئینـات جانـوری و گیاهـی درون و یـا اطـراف آن
نمایانگـر فضـای فـردوس و مجسـم کننـده نعمـات آن اسـت.
بدیهـی اسـت کـه اسـتمرار کاربـرد ایـن نقـش در ذهـن پویـا و
خلاق تولیدکننـده ،بهمرورزمـان منجـر به ایجـاد تغییـرات جزئی
یـا کلـی بهتناسـب اجـزای طـرح و بازنمـود زیبایـی آن گردیـده و
چنیـن اسـتنباط شـده اسـت کـه محـدود نمـودن فضـای متـن
به یک ترنج ،باعث منقسـم شـدن تدریجی یک ترنج و سـرانجام
بـه چهـار ربـع ترنـج شـده و هـر ربـع ترنـج در فضـای سـه گوشـه یـا
لچکـی کنجهـای متـن جـای گرفتـه اسـت.
الگـوی اولیـه ایـن طـرح مفهومـی فـردوس را کـه بـه جایـگاه
اسـطورهای حیـات دینـی در قلمـرو وجـدان آدمـی بسـتگی دارد،
از نقـش گلسـتانی داننـد (ادورادز .)56 : 1368 ،آنچـه کـه بـر
زیبایـی گـردش داخـل طـرح فـرش شـیخ صفـی هماننـد سـایر
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فرشهـای ایرانـی افـزوده در کنـار گـردش زیبا و پیچان اسـلیمی
و ختاییهـا ،گلهـای ختایـی و اللهعباسـیهای زیبـای ایرانـی
هسـتند.
لهـا ،غنچ ههـا ،برگهـا
نقـوش ختایـی کـه مجموعـهای از گ 
و سـاقهها بـوده و بـر روی یـک سـاختار حلزونیشـکل در
حـال حرکـت هسـتند ،بیانگـر وحـدت در کثـرت و کثـرت در
وحـدت اسـت .ایـن نقـوش بـا گـردش حلزونـی خویـش همواره
دیـد بیننـده را بـه مرکـز نقـش هدایـت نمـوده کـه تمثیلـی از
وحدانیـت خداونـدگار متعـال و مرکزیـت و یگانگـی خداونـد
اسـت .پرویـز اسـکندرپور در ّ
مقدمـۀ کتاب اسـلیمی و نشـانها
دربـارۀ آرایههـای ختایـی و اسـلیمی پیچـان ارجـاع بـه همـان
تفسـیر فرامـادی داده کـه خطـوط اسـلیمی و ختایـی در عالـم
هنـر اسلامی را نمـاد حرکتـی از خداونـد ب هسـوی روح آدمـی و
عـروج روح بـه خداونـد میدانـد و ذکـر مینمایـد کـه ایـن نقـوش
درهمتنیـده تصویـری از عالـم فلکـی و عالـم بیانتهـا بـوده و
معتقـد اسـت کـه هنرمنـد مسـلمان عالـم اکبـر را در عالـم اصغر
صفحـۀ خویـش صورتـی دیگـر داد و بهواس ٔ
ـطه دوایـری کـه نظـام
چرخشـی فلکـی را در قاعـدۀ خـود دارد ،بـه زمیـن کشـید و ایـن
حرکـت مـداوم آسـمانی را در صورتهـای زمینـی رسـم نمـوده
اسـت (اسـکندرپور.)43 :1383 ،
گل اللـه عباسـی در حقیقـت همـان نرگـس اسـت کـه از
تکـرار دو دایـره دو بـرگ به وجـود میآید .البته در میـان نرگس با
اللـه عباسـی حـد واسـطی از گلهـای پروانـهای نیـز وجـود دارنـد.
لهـا و
گل اللـه عباسـی بـه دلیـل دارابـودن تمامـی خصایـص گ 
قابلیـت پذیـرش هـر نـوع تحولـی ،منعطفتریـن گل در بیـن
گلهـای ختایـی اسـت .ایـن گل بـه همیـن جهـت از نظر شـکل
ظاهـری نیـز زیباتـر از همـه گلهـا جلـوه میکنـد (اسـکندرپور،
.)40 ،1380
در داخـل متـن و در سـر ترنجهـای قالـی شـیخ صفـی از
نقشمایـه قندیـل اسـتفاده شـده اسـت .ایـن نقشمایـه
نمادیـن همـواره یکـی از نقـوش پرکاربـرد در هنرهـای سـنتی
ایرانـی و بهویـژه قالیبافـی بـوده اسـت .سـر ترنـج در متـن قالـی
ایرانـی موجـب ارتبـاط متـن و شمسـه مرکـزی و یـا همـان ترنـج
بـوده اسـت .سـر ترنـج در قالـی شـیخ صفـی بهصـورت دو گلدان
قندیـل ماننـد نمایانـده شـده اسـت .وجـود ترنـج در قالـی ایرانی
بـا سـاختارهای گوناگـون ،اسـلیمی ،ختایـی و یـا ترکیبـی از آنهـا
اسـتفاده میشـود .در قالـی شـیخ صفـی نیـز ترنـج بـا خطـوط
اسـلیمی کار شـده و بـا کاللههایـی در اطـراف و دو سـر ترنـج
قندیلـی نمایـان شـده اسـت.

تصویر  :10قالی شیخ صفی ،موزه لسآنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی) ،قندیل
متصل به ترنج مرکزی
image 10: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum (946 AH / 1539 AD),
lamp attached to the central medallion

از جملـه علـل زیبایـی بینظیـر قالـی شـیخ صفـی ترکیـب
تمامـی عناصـر و چیدمـان متـن و حاشـیه در کنـار یکدیگـر
اسـت؛ بـه عبارتـی حاشـیههای قالـی شـیخ صفـی بـر زیبایـی
متـن آن افـزوده اسـت .از نظـر هنـر قالیبافـی ایرانـی حاشـیه
بهعنـوان یکـی از اجـزاء اصلـی قالـی بـوده کـه موجـب جلوهگـری
بیشـتر زمینـه و متـن میشـود؛ چـرا کـه فقـدان حاشـیه موجـب
انحـراف نظـر بیننـده از طـرح اصلـی خواهـد شـد (چیـت سـازیان،
 .)44:1385از دو قالـی شـیخ صفـی یکـی از آنهـا دارای حاشـیه

کامـل بـوده و چنـان کـه در منابـع ذکـر گردیـده دومیـن قالـی کـه
موردبحـث ایـن پژوهـش اسـت ،دارای حاشـیه کوچکـی اسـت
کـه علـت آن را اسـتفاده از حاشـیههای ایـن قالـی جهـت ترمیـم
حاشـیههای قالـی اول اسـت .قالـی شـیخ صفی نمونـه اول داری
چهـار حاشـیه بـوده کـه باتوجهبـه اسـتفاده از دومیـن نمونـه
جهـت ترمیـم نمونـه اول در نمونـه موردمطالعـه ایـن پژوهـش
کـه در مـوزه لسآنجلـس نگهـداری میشـود دو حاشـیه وجـود
دارد کـه در متـن حاشـیه از ترکیـب اسـلیمی مـاری و گـردش
ختایـی اسـتفاده شـده اسـت .متـن حاشـیه بزرگتر بـه رنگ کرم
بـوده و متـن حاشـیه دوم روناسـی اسـت .چینش و قـرار گرفتن
منظـم رنگهـا در دو حاشـیه موجـب هماهنگـی بیشـتر آنهـا بـا
متـن و سـایر اجـزاء قالـی شـده اسـت.
در بیـن دو لچـک ایـن قالـی ،قـاب مسـتطیل شـکلی وجـود
دارد کـه کتیبـه نامیـده شـده کـه در ایـن کتیبـه ابیاتـی از حافـظ
شـیرازی بـه همـراه سـنه و رقـم بافنـده ذکـر گردیـده اسـت:
جز آستان توام در جهان پناهی نیست
سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست
عمـل عبـد درگاه قدسـی جایگاه ،مقصود کاشـانی به سـال 946
هجـری قمری

شماره پنجم
تابستان 1400

رنگ قالی شیخ صفی:

تمامـــی عناصـــر بهکاررفتـــه در هنرهـــا و بهویـــژه قالیباف ــی
ایران ــی ع ــاوه ب ــر زیبای ــی ظاه ــری دارای معان ــی باطن ــی ب ــوده؛
رن ــگ نی ــز از جمل ــه مهمتری ــن اب ــزار بی ــان هن ــری ب ــوده ک ــه در
هنـــر قالـــی ایرانـــی بـــه همـــراه ســـایر عناصـــر بصـــری بهخوب ــی
جل ــوه نم ــوده و بیانگ ــر معان ــی عمی ــق نمادی ــن ب ــوده اس ــت.
باتوجهبـــه معانـــی باطنـــی عمیقـــی کـــه ریشـــه در باطن ــی
فرازمینـــی داشـــته و شـــکلدهنده ســـاختار قالیهـــای ایران ــی
ب ــوده ،اس ــتفاده از رنگه ــا نی ــز تالش ــی ب ــرای پدی ــدار س ــاختن
انــوار الهــی اســت کــه نشــانی از مظهریــت نــور دارنــد ،رنگهــای

تصویر  :11قالی شیخ صفی ،موزه لسآنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی) ،حاشیه با
اسلیمی و ختایی
image 11: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum (946 AH / 1539 AD), border
with Islimi and Khatai
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تصویــر  :12قالی شــیخ صفی ،مــوزه لسآنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی)،
کتیبه قالی
image 12: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum (946 AH / 1539
AD), rug Inscription

درخش ــان و پرتأللوی ــی ک ــه جلوهگ ــر گ ــذر از چارچ ــوب قال ــب
مـــادی شـــدهاند .رنگهـــا در مؤانســـتی شـــگفتانگیز بـــا
اش ــکال و نق ــوش ،در تک ــراری نمادی ــن ،ب ــدون بی ــان عاطف ــی
آش ــکار مجموعــهای هماهن ــگ و همن ــوا را ب ــه وج ــود آوردهان ــد
ک ــه عالم ــی پ ــر از اس ــرار را میگش ــایند ک ــه تماش ــاگه راز اس ــت
(شـــفیعی و دیگـــران.)33 :1393 ،
رنــگ در قالــی ایرانــی مهمتریــن عنصــر در نمایــان ســاختن
طـــرح منحصربهفـــرد قالـــی ایرانـــی و نشـــانگر هویـــت قالـــی
اســـت .رنگآمیـــزی قالیهـــا مالیـــم و از بهکاربـــردن رنگهـــای
بس ــیار تن ــد و زنن ــده و چش ــمگیر ک ــه مغای ــر ب ــا روح مالی ــم و
ش ــاعرانه ایران ــی اس ــت ،پرهی ــز کردهان ــد ،لیک ــن درعینح ــال
ذوق و ســلیقه هنرمنــدان ایرانــی رنگهــای عمیــق و مؤثــری بــه
کاربردهاســت کــه نــه افــراط در رنگآمیــزی تنــد و زننــده کــرده و
نــه صفــا و جــا آرامــش و مالیمــت خــاص هنــر ایرانــی فرامــوش
گردی ــده اس ــت (س ــاعی.)39 :1386 ،
ویژگ ــی ب ــارز قال ــی ش ــیخ صف ــی بهعن ــوان ش ــاهکار قال ــی
ایرانــی ،تناســب و هماهنگــی بیــن طــرح و رنــگ بــوده اســت؛ بــه
عبارت ــی ط ــرح و رن ــگ در س ــاختاری هماهن ــگ و مناس ــب کن ــار
یکدیگـــر قـــرار گرفتهانـــد .هماهنگـــی بیـــن دو عنصـــر طـــرح و
رن ــگ در ای ــن اث ــر ب ــا قرارگی ــری ب ــه ج ــا و مناس ــب رنگه ــا در ه ــر
بخــش و تکــرار آنهــا موجــب گــردش رنگــی چش ــم در کل قالــی
گردی ــده اس ــت .انتخ ــاب و گزین ــش رنگ ــی مناس ــب باتوجهب ــه
م ــکان قرارگی ــری عناص ــر بص ــری و همچنی ــن پختگ ــی و غن ــای
رنگــی از جملــه ویژگیهــای رنگــی ایــن قالــی ارزش ــمند هســتند.
نــگاه بیننــده بــا کمــک ســاختار و ترکیــب ســنجیده و قرارگیــری
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تصویــر  :13قالی شــیخ صفی ،مــوزه لسآنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی)،
آنالیز رنگی
image13: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum, (946 AH / 1539
AD), color analysis

مناس ــب اس ــلیمیها و ختاییه ــا ب ــه هم ــراه ترکی ــب مناس ــب
ب ــا رنگه ــای اصی ــل ایران ــی ک ــه ویژگ ــی مش ــترک بی ــن تمام ــی
هنره ــای ایران ــی هس ــتند ،در کل اث ــر ب ــه گ ــردش درمیآی ــد.
شه ــای مختل ــف
هماهنگـــی و گـــردش رنگـــی بیـــن بخ 
قال ــی بهوی ــژه دو بخ ــش مت ــن و حاش ــیهها ب ــا کمکگرفت ــن از
ترن ــج مرک ــزی و لچکیه ــا موج ــب انس ــجام و تن ــوع در کل قال ــی
گردیــده اســت .گزینــش قرارگیــری ســنجیده رنــگ ســورمهای و
قرم ــز موج ــود در قندی ــل ،کاللهه ــای اط ــراف ترن ــج ،همچنی ــن
لچکــی و در گلهــای اللــه عباســی متــن قالــی نمایــان هســتند.

تصویر  :14قالی شیخ صفی ،موزه لسآنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی) ،گردش
رنگی لچک و حاشیه قالی
image 14: Sheikh Safi rug, Los Angeles Museum (946 AH / 1539 AD),
corner color rotation and rug border

نتیجهگیری:

تحلیـل بصـری و خوانـش تصویـری از جملـه روشهـای
دسـتیابی بـه درونمایـه و ویژگیهـای بنیادیـن عناصـر
بصـری قالـی ایرانـی اسـت .آثـار بزرگـی چـون قالـی شـیخ صفـی
اردبیلـی بهعنـوان اسـناد مهـم تاریخـی -هنـری میتوانـد زبـان
نقشمایههـای نمادیـن و نشـانههای هنـری رایـج در قالیبافـی
ایرانـی -اسلامی باشـد .ازآنجاکـه اثـر هنـری را میتـوان نوعـی
یـادآوری و تذکـر دانسـت؛ بنابرایـن وجـود نقشمایههـا و
عناصـر بصری که ریشـه در آدابورسـوم گذشـتگان دارد ،یادآور
فرهنـگ ایرانـی -اسلامی اسـت.
در ایـن پژوهـش بـا بررسـی نمونـه ارزشـمند قالـی شـیخ صفـی
موجـود در مـوزه لسانجلـس از دوران صفویـه سـعی شـده
اسـت تـا بـه معرفـی و بررسـی عناصـر بصـری نقشمایههـای
ایـن قالـی پـی بـرد؛ تـا از ایـن طریق بتـوان پشـتوانه فکـری عمیق
نقشمایههـای قالیبافـی ایرانـی را شـناخت .نقشمایههـا
و ویژگیهـای تصویـری در قالـی ایرانـی هماننـد سـایر هنرهـا
سـخن از جهانـی فرامـادی داشـته کـه در بینـش هنرمنـدان
ایـن سـرزمین نقـش بسـته و تاکنـون ادامـه داشـته اسـت.
اعتقـاد بـه جهانـی آرمانـی و بـاغ بهشـت ابـدی را میتـوان یکـی از

مهمتریـن ویژگـی قالـی ایرانـی -اسلامی دانسـت؛ بهنحویکـه
هنرمنـدان قالیبـاف هماننـد سـایر هنرمنـدان وجـود و نـگاه
خـود را از جهـان مـادی پیرامـون خـود که جهان کثرت بـوده ،دور
کـرده و بـه درون و باطـن خـود کـه نمـودی از وجـود حقتعالـی
اسـت ،توجـه دارنـد و در همیـن مسـیر بـوده کـه وحـدت شـکل
میگیـرد؛ ازایـنرو نقـوش قالـی نیـز بهعنـوان دری بـه عالـم
فرامـادی همـان پردیـس و بهشـت ازلی اسـت ،بنابرایـن تمامی
عناصـر متنـوع تصویـری قالـی ایرانـی با اسـتفاده از زبـان نمادین
رخ نمـوده اسـت .همانطـور کـه در قالـی شـیخ صفـی بهعنـوان
نمونـه بـارز قالـی ایرانی دیده میشـود ،قـراردادن سـطوح متعدد
در قالـی کـه از شمسـه و خورشـید مرکـزی تشعشـع مییابـد،
روشـنگر همـان تنـوع باغـی اسـت کـه مثالـی ازلـی از بـاروری و
فراوانـی در بهشـت ازلـی اسـت .باتوجهبـه سـاختار قالـی شـیخ
صفـی میتـوان مضمـون بـاغ و بهشـت ازلـی را دریافـت نمـود.
در مرکـز قالـی از سـاختار قالیهـای لچـک و ترنـج اسـتفاده شـده
کـه دارای ترنـج مرکـزی بـوده و نمـودار خورشـید و منبـع آفرینش
بهشـت و گلهـا اسـت .زمینـه قالـی پـرکار و از گل و بـرگ پـر
شـده و گـردش زیبـا و پیچـان اسـلیمی و ختاییهـا ،گلهـای
ختایـی و اللهعباسـیهای در کنـار هـم نمایـی از بهشـت ازلـی
را بازگـو نمـوده و نمـودار بـاغ فـردوس اسـت .در متـن ایـن قالـی
مجموعـهای از گلهـا ،غنچههـا ،برگهـا و سـاقهها بـا عنـوان
نقـوش ختایـی بـر روی یـک سـاختار حلزونیشـکل در حـال
حرکـت هسـتند ،بیانگـر وحـدت در کثـرت و کثـرت در وحـدت
اسـت .ایـن نقـوش بـا گـردش حلزونـی خویـش همـواره دیـده
بیننـده را بـه مرکـز نقـش کـه تمثیلـی از وحدانیـت خداونـدگار
متعـال و مرکزیـت و یگانگی خداوند اسـت ،هدایت مینمایند.
وجـود یـک جفـت قندیـل در ایـن قالـی از دیگـر ویژگیهـای
بـارز ایـن اثـر بـوده؛ چـرا کـه ایـن نقشمایـه از جملـه مهمتریـن
نقشمایههـای هنـر ایرانـی -اسلامی اسـت کـه ریشـه در
اهمیـت مفهـوم نـور در هنـر ایرانـی  -اسلامی دارد .قندیـل نماد
وسـیلهای اسـت تـا نـور مـادی را از گرههـا و اسـلیمهای بهشـتی
بگذرانـد ،تـا آنچـه بـه چشـم میآیـد بـه نـور معنـوی شـباهت
بیشـتری داشـته باشـد .تمامـی عناصـر بصـری مورداسـتفاده در
ایـن قالـی در ترکیبـی هماهنگ در جهت انتقـال مفهومی واحد
جلـوه نمودهانـد.

شماره پنجم
تابستان 1400
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جدول عناصر بصری و نقشمایههای قالی شیخ صفی:
عناصر بصری

ساختار قالی

رنگ

طرح

طرح خطی

متن
Text

تصویر  :3قالی شیخ صفی ،موزه لس
تصویر  :5قالی شیخ صفی ،موزه لس تصویر  :6قالی شیخ صفی ،موزه لس آنجلس ،تصویر  :9قالی شیخ صفی ،موزه
( 946ه.ق 1539/میالدی) ،یک چهارم قالی :لس آنجلس 964 ،ه.ق 1539/آنجلس)  946ه.ق 1539/میالدی) طرح و
آنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی)
آنالیز خطی
میالدی ،متن قالی گردش ختایی
ساختار متن متشکل از گردش ختایی با تصویر آنالیز خطی و تصویر آنالیز رنگی
و گل شاه عباسی با قندیل
گل شاه عباسی
ترنج
Medallion

جایگاه نقش

تصویر  :4قالی شیخ صفی ،موزه لس تصویر :13قالی شیخ صفی ،موزه لس آنجلس ،تصویر  :7قالی شیخ صفی ،موزه تصویر  :3قالی شیخ صفی ،موزه لس
لس آنجلس 946( ،ه.ق 1539/آنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی) ،طرح و
( 946ه.ق 1539/میالدی) ،آنالیز رنگی
آنجلس (  946ه.ق 1539/میالدی) ،ترنج
آنالیز خطی
میالدی) ،ترنج مرکزی به همراه
مرکزی با 16کالله و دو قندیل
گردش اسلیمی

لچک
Corner

جایگاه نقش

تصویر :14قالی شیخ صفی ،موزه لس تصویر :13قالی شیخ صفی ،موزه لس آنجلس ،تصویر :14قالی شیخ صفی ،موزه تصویر  :3قالی شیخ صفی ،موزه لس
لس آنجلس 946( ،ه.ق 1539/آنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی) ،طرح و
( 946ه.ق 1539/میالدی) ،آنالیز رنگی
آنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی)،
آنالیز خطی
میالدی) ،گردش رنگی لچک و
گردش رنگی لچک و حاشیه قالی
حاشیه قالی

حاشیه
Border

جایگاه نقش

تصویر  :3قالی شیخ صفی ،موزه لس
تصویر :14قالی شیخ صفی ،موزه لس تصویر :13قالی شیخ صفی ،موزه لس آنجلس ،تصویر  :11قالی شیخ صفی ،موزه
لس آنجلس 946( ،ه.ق 1539/آنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی) ،طرح و
( 946ه.ق 1539/میالدی) ،آنالیز رنگی
آنجلس 946( ،ه.ق 1539/میالدی)،
آنالیز خطی
میالدی) ،حاشیه با اسلیمی و
گردش رنگی لچک و حاشیه قالی
ختایی
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