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چكيده
سنجش نحوة کاربرد رنگ در قالي مي تواند دريچه اي در نگرش طراحان و نحوة انديشيدن آن ها به رنگ در 
قالي بگشايد. در تحليل قالي، گذشته از جنبة کاربردي رنگ و نحوة کاربرد آن در بعد زيبايي شناختي قالي 
مورد توجه قرار مي گيرد. هدف از اين پژوهش اين است که با درنظر داشتن تأثير رنگ هاي نوري بر ادراک 
مخاطب از رنگ در قالي روشي براي سنجش تناسبات رنگي ارائه شود. روش پژوهش تجربي(آزمايشي) 
است و پژوهش با درنظر داشتن خاصيت پراکندگي رنگ در قالي که درنتيجة پراکندگي طرح و حضور رنگ 
غالب در زمينه اتفاق مي افتد؛ و همچنين با تکيه برنظرية رنگ آگدن نيکوالس رود و فرانس گريتسين انجام 
شده است. پژوهش با مطرح کردن فرضية ارتفاع رنگي در قالي ازطريق مطالعة موردي سه نمونه از قالي هاي 
دورة صفوي با استفاده از نرم افزار تحليل رنگ ايميج جي طي دو آزموِن سنجِش ميزان زينه (فام) و اشباع 
رنگ و سنجِش زينة تاريک و روشن به آناليز رنگي پرداخته است. مقاله در پي پاسخ به اين پرسش است 
که آيا اصول کاربرد رنگ در قالي از قانوني تبعيت مي کند يا خير، و اين نکته را بيان مي کند که رنگ ها در 
قالي به صورت اليه هايي درهم تنيده به کار رفته اند و تنها درصورت آناليز قابل تشخيص اند و در قالي با 
ايجاد خطاي ديد عملکرده و احساسي از بعد تداعي مي کنند. نتايج پژوهش نشان مي دهد که يکي از مهم ترين 
پديده ها در رنگ آميزي قالي پديده اي موسوم به ارتفاع رنگي است. اين امر با استفاده از رنگ هاي داراي تضاِد 
اشباع به عنوان حاشية طرح ها براي پديدآوردِن نوعي ژرفاي مجازي در قالي از طريق افزايش فواصل رنگي 
جهت حذف تضاد هم زماني به دست مي آيد. استفاده از اين  روش مي تواند با راهنمايي طراحان در آزمودن 

رنگ هاي متناسب در طراحي قالي به غناي رنگ آميزي قالي ايراني بيفزايد. 
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مقدمه
تأثيرات  و  بافت  اقليم  روش ها  از  گذشته  قالي  هر  در 
جغرافيايي ِهر منطقه به طور کلي دو عامل طرح و رنگ 
مورد توجه است. رنگ هر قالي عاملي مهم و تأثيرگذار در 
شناساندن هويت قالي است. مرغوب ترين قالي ها اگر با اتکا 
به طرح هاي خطي و به صورت سياه و سفيد طراحي شوند 
به خطوط نازک و ظريف در درون پهنه اي سفيدرنگ بدل 
مي شوند. در حقيقت، رنگ آميزي درون اين پهنه هاي خطي 

است که بخش اصلي نمود قالي را تشکيل مي دهد. 
آن ها  به کارگيري  نحوة  و  رنگ ها  بررسي  براي 
به علت  قالي  اما رنگ در  دارد،  نظريه هاي مختلفي وجود 
ويژگي پراکندگي طرح و رنگ در قالي به سختي از طريق اين 
نظريات قابل توجيه است. درواقع، فرايند رنگ و رنگ آميزي 
طرح هاي قالي ايران از آن حيث که به بررسي جغرافياي 
مربوط  رنگ  مباني  شيوه هاي  و  اسلوب  رعايت  و  رنگ 
مي شود ميدان پژوهشي محدود و اندکي را به خود جذب 
کرده است و مقايسه و تطابق کاربرد مباني رنگ با قالي 

مسئله اي است که کمتر بدان پرداخته شده است. 
پيش از اين، درخصوص رنگ ها در قالي ايران مطالعاتي 
مطالعة  درخصوص  حال  به  تا  ولي  است،  شده  انجام 
اختصاصي و بررسي نحوة رنگ آميزي قالي هاي ايراني 
با توجه به زمينه و متن در قالي ازنظر نحوة ايفاي نقش 
رنگ ها و تأثيراتشان بر قالي مطالعة منسجمي انجام نشده 
درنظرگرفتن  بدون  قالي  در  رنگي  تناسبات  تحليل  است. 
تأثير فيزيکي رنگ ها به سادگي امکان پذير نيست. لذا پژوهش 
حاضر نه به رنگ هاي موجود در بستر يک قالي بلکه به 
نسبت عناصر سازندة اين رنگ ها با اتکا به رنگ هاي نور 
توجه کرده است. فرضية اصلي اين پژوهش بر اين اصل 
استوار است که اين رنگ هاي نوري و التقاط آن هاست که 
بر نحوة ديده شدن رنگ ها در قالي تأثيرگذار است. يعني 
نسبت ها در نظام سنجش رنگي نور را جايگزين عناصر 

رنگي در گسترة قالي خواهيم کرد. 
اين مقاله در پي شناسايي و کشف چگونگي عملکرد رنگ 

در قالي با دو پرسش مهم روبه روست: 
ـ چه نسبت هاي رنگي اي در رنگ آميزي قالي هاي اصيل 

ايراني به کار مي رود؟ 
ـ آيا مي توان اين تناسبات رنگي را در قالب نظرية رنگي 

مخصوص براي قالي تکوين کرد؟ 
هدف پژوهش حاضر درک نسبت هاي درون قالي بدون 
حذف تأثيرات رنگي بر يکديگر از طريق تحليل رنگ ها و 
ابزاري براي سنجش شيوة ترکيب بندي  نهايت توليد  در 
رنگ در قالي است. ازآنجاکه رنگ هاي قالي ها با يکديگر 
عمومي  نظريه اي  به  دستيابي  مقاله  هدف  متفاوت اند، 
دربارة کاربرد رنگ در قالي ها نيست، بلکه نحوة چينش 
اين  از  و  است  توجه  مورد  يکديگر  درکنار  رنگ ها  اين 
طريق به معرفي روشي قابل تعميم براي سنجش تناسبات 

رنگي درون قالي مي پردازد. پژوهش از نوع کاربردي به 
آن  اطالعات  گردآوري  شيوة  و  تجربي ـ آزمايشي  روش 

کتابخانه اي و ميداني است.
قالي هاي  از  نمونه  سه  يک چهارِم  بررسي،  اين  در 
موجود در موزة فرش ايران بررسي شده است. هدف از 
انتخاب يک چهارِم قالي رسايي بيشتر روش در مشخص 
کردن قابليت هاي رنگي درون قالي است. گزينش رنگ در 
آگاهانه  کامًال  فرايندي  بلکه  نيست،  تصادفي  قالي صرفًا 
است و با نگاهي اجمالي به برآيند کلي مجموعة رنگي در 
کليت قالي ها معلوم مي شود که قالي هاي برخي نواحي به 
تيرگي و برخي ديگر به روشني تمايل دارد. اين گرايش را 
نمي توان صرفًا محصول انديشه و باورهاي ديني بافندگان 
دانست، زيرا قالي هنري کاربردي و مردمي و براي استفادة 
روزمرة مردم بوده است. «اگر بخواهيم بدانيم دانش مباني 
رنگ قابليت انطباق با رنگ آميزي قالي ايراني را دارد يا خير 
بايد بگوييم کاربرد رنگ در قالي ايران از جهات بسيار با 
ولي  است،  انطباق  قابل  رنگ  مباني  شناخته شدة  اسلوب 
بديهي است که اين مسئله به بوتة آزمايش و پژوهش هاي 

ميداني سپرده نشده است. 
البته اين امر مطلق نبوده و براي تمامي قالي ها مصداق 
ندارد و در اين ميان قالي هاي بسياري هستند که ترکيب رنگ 
در آن ها کامًال تصادفي و بر حسب اتفاق انجام شده است» 
(دريايي،۱۳۸۷: ۱۶۷). به طور کلي رنگ بندي در قرون نهم 
و دهم خصوصًا از عهد صفوي به بعد تغيير کرده و روز 
به روز تيره تر شده است. همچنين رنگ بندي قالي از روي 
نقاشي مينياتور مشخص مي کند که قالي هر منطقه داراي 

رنگ بندي مشخصي بوده است» (تناولي، ۱۳۶۸: ۱۲۵). 
به دليل  صفوي  دوران  قالي هاي  پژوهش  اين  در 
ابعاد  نظر گستردگي  از  اهميت  نيز  غناي رنگ و طرح و 
به لحاظ پراکندگي رنگي بررسي شده اند. با درنظرگرفتن 
کاربرد رنگ ها مبتني بر نظرية رنگ هاي نوري براي انجام 
استفاده  جي١  ايميج  رنِگ  تحليل  نرم افزار  از  آزمايش ها 
شده است و هم زمان کانال هاي رنگ چاپ نيز مورد توجه 
قرار گرفته است. درضمن عناصر ثابت رنگ يعني خلوص 
روشني و فام به عنوان عواملي مهم در ترکيب نوري و تعيين 
نسبت ها براي دستيابي به نور سفيد در دايرة رنگ مورد 
توجه است. براي سنجِش تناسبات نرم افزار ايميج جي که 
به بررسي سنجش زينه هاي رنگي تاريک و روشن و زينة 
تاريک و روشن و سنجش ميزان زينه و اشباع مي پردازد 

به عنوان ابزار تحليل معرفي شده است.

نظريه هاي سنجش رنگ 
کاربرد رنگ در قالي مانند ساير هنرهاي ايراني از فام هاي 
خاص رنگي با شدت رنگي متناسبي تبعيت مي کند. «البته 
همة طيف هاي رنگي در قالي استفاده مي شود و محدوديت 
خاصي در اين مورد وجود ندارد، ليکن رنگ هاي تند و با  1. Image J
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از  ايران کمتر ديده مي شود.  شدت زياد معموًال در قالي 
طرف ديگر به طور معمول طيف هاي رنگي مورد استفاده 
با موضوع و مفهوم طرح و نقش ارتباط و انطباق دارند و 
رنگ ها با هماهنگي در کنار هم قرار مي گيرند» (دريايي، 
۱۳۸۷: ۱۵۴). با دقت بر قالي هاي مرغوب مي توانيم تأثير 
تشخيص  قالي  در  را  رنگ  مباني  و  اصول  از  استفاده 
دهيم. نوع رنگ، درجة اشباع و درخشندگي آن و استفاده 
از تضادهاي مختلف رنگي که ناشي از شناخت گام هاي 
متفاوت رنگ است هر يک مباحث مربوط به مباني علمي 
رنگ را متذکر مي شوند که با نحوة رنگ آميزي نقوش و 
طرح قالي قابل انطباق است. «جاي رنگ، جهت رنگ، وسعت 
سطوح رنگي و روابط تضاد رنگ ها با يکديگر از ارزش هاي 
بياني رنگ در ترکيب بندي برخوردار است. بديهي است که 
با علم و شناخت مباني رنگ طرح و نقش قالي با کيفيت 
بهتري رنگ آميزي مي شود» (دريايي،۱۳۸۵). «نظريه هاي 
کرد:  طبقه بندي  گروه  دو  به  مي توان  را  رنگ  به  مربوط 

گروه اول دربارة انتخاب مرجع و نظام رنگ و گروه دوم 
اصول و معيارهاي ايجاد هارموني رنگ است. عوامل گريز 
و  رنگي  محدوده هاي  تراکم  از  استفاده  رنگي،  خلوت  از 
مبادلة تراکم ها، تعادل درخشش و پرهيز از شدت رنگي و 
تقسيم طرح و نقش قالي به سطوح رنگي با توجه به وسعت 
سطوح داليلي محکم براي جست وجو و انطباق علمي مباني 

کاربردي رنگ در قالي است» (همان). 
نظرية  رنگ  درخصوص  بنيادين  نظريه هاي  ازميان 
اين فراتر نمي رود که تمامي روابط درون  از  ايتن  رنگي 
(ايتن،  هستند  گوناگون  رنگ هاي  ميان  مناسبات  رنگ ها 
۱۳۸۸: ۵۷-۲۶). طبق اين نظريه رنگ ها در قالي از ارزش 
بياني برخوردارند و همين عوامل مي تواند در ترکيب بندي 
رنگي مؤثر باشد. جاي رنگ، جهت رنگ در قالي، وسعت 
از آن جمله اند.  يکديگر  با  سطوح رنگي و روابط رنگ ها 
اما اين نظريه درخصوص قالي ها تعميم پذير نيست، زيرا 
در قالي نسبت هاي رنگي به صورت يک کل منسجم مورد 

تصوير ۱. نمونه تصوير فرش هاي مورد آزمون به همراه يک  چهارم  هر فرش، ماخذ: گنجينه موزه فرش ايران. 



اين نظريه مبنا را بر پذيرش  استفاده قرار نگرفته است. 
رنگ هاي اصلي آبي قرمز و زرد مي گذارد که بنا به نظر 
پژوهشگران ايراني با اصل رنگ ها در قالي متفاوت است. 
« رنگ در قالي با فرم و فضا و شخصيت فرد نيز ارتباط 
دارد و القا کنندة دوري و نزديکي است. رنگ ها مي توانند با 
تيره و روشني اشباع سردي و گرمي و وسعت سطح خود 

دوري و نزديکي را القا کنند. 
رنگ زمينه هم به نوعي ديگر در نشان دادن فاصله مهم 
است. حتي بين رنگ ها مي توان نسبت هاي طاليي پيدا کرد. 
رنگ هاي روشن بر زمينة تيره جلو آمده و هرچه تيره تر 
شوند عقب تر مي روند. رنگ روشن بر زمينة روشن عقب 
مي رود و در صورتي که رنگ تيره باشد بر زمينة روشن 
جلوتر مي آيد. در ميان رنگ هاي گرم و سرد چنانچه درجة 
روشنايي آن ها يکسان باشد رنگ هاي گرم جلوتر مي آيند و 
رنگ هاي سرد عقب مي نشينند. همچنين رنگ خالص نسبت 
با درجة روشنايي يکسان جلوتر ديده  ناخالص  به رنگ 

مي شود. 
در علم مباني رنگ تلفيق رنگ ها با يکديگر ناشي از 
شناخت گام هاي رنگي است. در هماهنگي رنگ ها از طريق 
گام ها هميشه يک رنگ غالب سرد يا گرم وجود دارد و 
که  رنگ هايي  يعني  موزون  کامًال  رنگ هاي  هماهنگي  در 
داراي گام واحد سرد يا گرم هستند حضور يک يا چند رنگ 
ناموزون ضروري است تا با تضادي که ايجاد مي شود گام 
غالب جلوة بيشتري پيدا کند... رنگ هاي گرم سنگيني دارند 
و مبين نزديکي و حرکت اند و رنگ هاي سرد سبکي و دوري 
را القا مي کنند (دريايي، ۱۳۸۷: ۱۵۶و ۱۵۷). رنگ هاي گرم 
احساس نزديکي و رنگ هاي سرد احساس دوري را القا 
مي کنند، زيرا طول موج رنگ هاي گرم بلند و رنگ هاي سرد 
کوتاه است. رنگ هاي سرد تمايل به روشني و رنگ هاي 

گرم تمايل به تيرگي دارند (پارامون، ۱۳۷۱: ۹۲-۱۱۸).
ازآنجاکه در قالي اصل فام رنگي در ترکيب با سياه و 
سفيد به درجات ماليم رنگي نزديک مي شود، اشباع رنگ 
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اهميت  از  نظريه  اين  در  نيز  آن  نسبي  خلوص  ميزان  يا 
رقيق شده  سياه  يا  خاکستري  «کاربرد  است.  برخوردار 
از خلوص رنگ مي کاهد. به همين دليل اين رنگ ها که رنگ 
چرک هم ناميده مي شوند درخشش کمتري دارند. رنگ هاي 

اشباع شده حامل بار عاطفي بيشتري بوده و تندترند.
 ميزان درخشندگي رنگ تأثيري در روشني و تيرگي 
آن ندارد، چون تاريکي و روشني رنگ هميشه ثابت است» 
(آلبرز، ۱۳۸۸ : ۱۲). همچنين تضادهاي رنگي يکي از مهم ترين 
مباحث انتقال معني در مباني رنگ است. «انواع تضادهاي 
رنگي در قالي به هفت گونه تقسيم شده است: تضاد فام 
رنگي، تيره و روشن، سرد و گرم، مکمل هم زماني، اشباع يا 
خلوص و ناخالصي رنگ، و تضاد وسعت سطوح» (دريايي، 

 .(۱۵۷ :۱۳۸۷
برخي ديگر از رنگشناسان مانند نيکالس رود باوجود 
تقدم زماني بر ايتن سعي کرده اند براي توجيه ماهيت نور 
و رنگ، خواص رنگ هاي نور و رنگ هاي مادي را در قالب 
ديسک هاي چرخان بررسي کنند و تأثيرات متقابل رنگ ها 
در حالت ترکيب را نيز مشاهده کنند. نتيجة اين بررسي ها 
کاربرد  در  غيرمضر  و  مضر  رقابت  پديدة  به  دستيابي 
رنگ هاي داراي فواصل رنگي گوناگون است. به نظر رود، در 
مجموعة رنگي موجود در طبيعت نوعي تسلسل نورپردازي 
طبيعي وجود دارد که درنتيجة تابش نور به اشياست و اين 
امر حتي در نقاشي هاي صرفًا تزييني نيز کاربرد دارد. اما 
در نقوش تزييني که قالي را نيز شامل مي شوند رنگ هاي 
با فاصلة زياد را مي توان کنار هم قرار داد که در شرايطي 
معين قادرند بدون آسيب رساندن به يکديگر پيوند يابند 

ودر رقابت غيرمضر قرار گيرند. 
رود نمونة اول را داراي غناي احساسي مملو از منابع 
طبيعي دانسته که حتي بدون مطالعة آگاهانة رنگ بازهم 
به واسطة غناي طبيعي خود بر ذهن بيننده تأثير مي گذارد 
آن  مي کوشند  نقاشان  از  بسياري  که  است  امري  اين  و 
را در آثارشان به نمايش بگذارند. در نمونة دوم رنگ ها 

تصوير ۲. آزمون هاي ۱، ۲، ۳ و۴ در فرش اصفهان طرح ترنجي شاه عباسي 
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روي شبکيه ترکيب شده و رنگ هاي ديگري را مشابه تأثير 
ديسک هاي چرخان پديد مي آورند و باوجود ترکيب ناقص 
اجزاي  ناقص  درک  از  ناشي  درخشندگي  نوعي  رنگ ها 
اصلي پديد مي آيد که به رنگ نوعي ُبعد مي بخشد. رود 
اين شيوة ترکيبي را درخصوص نقوش تزييني بسيار مهم 
مي داند و عقيده دارد که اين شيوه در رنگ آميزي موجب 
تغييريافتن ديدگاه ما در مقايسة آن با واقع گرايي شده و 
باعث مي شود که تأثير کلي اين رنگ ها را نوعي مبدأ براي 
درک کمال و فضيلت بدانيم (رود، ۱۳۸۶: ۳۲۶-۳۱۹). اين 
نمونة دوم در قالي به عنوان يک طرح تزييني بسيار حايز 

اهميت است.
ماحصل  را  آن  رنگي  نور  دربارة  متأخرتر  نظرية 
بازتابش از سطح اجسام نمي داند بلکه آن را پديده اي توأم 
از  جزوي  را  رنگ  ازاين رو  مي داند.  مولکولي  حرکت  با 
خصوصيات ثابت جسم نشمرده و آن را منوط به نحوة 
 ,Pasnau) حرکت مولکول ها درآن شرايط خاص مي شمارد
٢٠٠٩: ٣٥٣-٦٠). راستاي اين نظريه نيز فرانس گريتسين 
به رنگ  ارائه مي دهد که در آن  منحني رنگي جديدي را 
از ديدگاه نور پديده اي فيزيکي و ابزاري هنري نگريسته 
مي شود. مطالعة او بر انواع تصاوير سياه و سفيد و رنگي 
انجام گرفته است و امکان درک جنبه هاي گوناگون رنگ در 
اين عرصه رافراهم مي آورد. روش او بر پاية نظريات رنگي 
 Gerritsen,)نيوتن مانسل مکسول و... شکل گرفته است

.(1998: 43-76

بر اساس نظرية گريتسين، «همة رنگ ها با توجه به 
قوانين ادراک رنگ، زينة رنگي روشنايي و اشباع، مرتب 
شده اند. بنابراين در نمودار ادراکي فضاي رنگي شش رنِگ 
زرد قرمز آبي سيان ماژنتاو سبز در امداد يک نوار رنگي 
هستند که از پايين به سياه و از باال به سفيد ختم مي شوند. 
اساس نظرية گريتسين بر فرايند نحوة ادراک رنگ ها در 
چشم بيننده استوار است. اين ايدة تبارزايشي١ حساسيت 
اروين شرودينگر٢ نسبت مي دهند  فيزيکدان  به  را  رنگي 

را  در چشم  رنگي  منحني حساسيت  اصل  در ۱۹۲۴  که 
به منظور درک بهتر از روان شناسي رنگ مطرح ساخت» 

.(Gerritsen, 1983: 123-167)

بيشتِر نظريه هاي رنگي در سير سنجش خود ديدگاهي 
تحويلگرايانه دارند و خواص رنگي را به صورت مجزا يا در 
ارتباط با ديگر عناصر مي سنجند، به اين ترتيب که «مبناي 
بررسي رنگ و ترکيب رنگي را خواص تضادهاي متعدد 
قلمداد کرده و در درون ساختار رنگ هاي يک ترکيب اين 
 Byrne Hilbert,) «تضادها را مورد سنجش قرار مي دهند
105-73 :2007). نظرية ديگري نيز عقيده دارد «زينه هاي 

دوري  از  ُبعدي  وجسم  رنگ  به  هرکدام  گوناگون  رنگي 
پديد  نزديکي  و  دوري  از  وحسي  مي بخشد  نزديکي  و 

مي آورد» (آيت اللهي، ۱۳۸۱: ۱۱۷).
در تحليل ساير مباني رنگي مطرح در زمينة قالي به 
«دقت در همنشيني رنگ ها و ماليمت طيف هاي رنگي تقسيم 
نقش به سطوح رنگي با اعتنا به مبادلة تراکم هاي رنگي در 
کل و عواملي همچون تعادل پرهيز از شدت رنگي و تقسيم 
اشاره  مي توان  به وسعت سطوح  توجه  با  نقش  و  طرح 
کرد» (حاج محمد حسيني و آيت اللهي، ۱۳۸۴). همچنين نظرية 
ارتباطي رنگ نظر بر اين است که «براي سنجش رنگي يک 
قالي بايد رنگ هاي مسلط در متن و حاشيه را با استفاده از 
طبقه بندي هاي متداول تعيين نمود. در مرحلة بعد رنگ ها را 
ازنظر ارزش رنگي مورد توجه قرار داد و در نهايت رنگ ها 
را از حيث غلبه هماهنگي يا تباين ارزيابي کرد» (دريايي، 

.(۴۶ -۳۹ :۱۳۸۷
رنگي  نظريات  گذراندن  ازنظر  با  و  پيشينه  اين  بنابر 
مطرح در حوزة کاربردي مباني رنگ، آزمون هاي مورد 
استفاده در اين پژوهش متناسب با دو قاعدة مهم حاکم بر 
کاربرد رنگ در قالي طراحي شده اند. آزموِن سنجِش ميزان 
زينه و اشباع رنگ با مبادله ميان تراکم هاي رنگي و سنجِش 
زينة تاريک و روشن نيز با استفاده از طيف هاي سايه و 
روشن در قالي متناسب است. با نگاهي اجمالي به اين قواعد 

تصوير ۳. آزمون هاي  ۱، ۲، ۳ و۴ در فرش اصفهان طرح قابقابي

(Phylogenetic) ١. تبار زايش
زيست شناسي  علم  در  شاخه اي   
تکاملي  ارتباط  بررسي  به  و  است 
نظير  جاندران  مختلف  گروه هاي 
که  مي پردازد  يا جمعيت ها  گونه ها 
و  مولکولي  توالي يابي  داده هاي  از 
ماتريس هاي داده هاي ريخت شناسي 

به   دست  مي آيد.
2.Erwin Schrodinger



مي توان گفت اين دو آزمون چکيده اي از اطالعات الزم جهت 
سنجش رنگ در پهنة وسيع قالي را فراهم مي آورند. اين 

قواعد عبارت اند از:
گريز از خلوت رنگي: قالي هاي ايراني کمتر در طيف رنگي 
محدود به دو يا سه رنگ بافته مي شوند و فضاي قالي هاي 
ايراني در متن و حاشيه هميشه با محدوده هاي رنگي پر 
شده و معموًال ميان سطوح و تراکم هاي متفاوت رنگي تأثير 

و تأثر صورت مي پذيرد.
رنگي  فام هاي  از  هريک  رنگي:  تراکم هاي  ميان  مبادله 
محدوده اي را در نقش يا زمينه به خود اختصاص مي دهد. 
هر رنگ با خصوصيات بياني حرکتي و خاص خود بر ديگر 
محدوده هاي رنگي تأثير مي گذارد. از طريق همين مبادالت 
تراکم هاي رنگي مي توان دوري و نزديکي رنگ ها نسبت به 
هم، گرمي و سردي، طريقة متعادل قرار گرفتن آن ها نسبت 
به هم در پهنة قالي و سبکي و سنگيني آن ها را دريافت. البته 
دورگيري خطيِ طرح هاي قالي مانع از درهم آميزي بي قاعدة 

رنگ ها مي شود.
تعادل درخشش و پرهيز از شدت رنگي: در قالي ايراني 

به کارگيري رنگ ها در حالت متعادل ماليم و لطيف صورت 
از  استفاده  مي دهد.  بدان ها  خاصي  روشني  و  و  گرفته 
رنگ ها با شدتي که ديگر عوامل را تحت تأثير خود قرار دهد 

به ندرت و براي مقاصد خاص بيان هنري اتفاق مي افتد.
پرکردن به هم فشردة فضاهاي رنگي با تنوع بسيار: با 

استفادة متقارن و متوازن گردش هاي رنگي اتفاق مي افتد.
تقسيم قالي به سطوح رنگي: بيانگر نحوة توزيع و پخش 
فام هاي رنگي در قالي با توجه به خصوصيت هر رنگ و با 

توجه به تضاد وسعت سطوح رنگي است.
از  قالي:  در  روشن  و  سايه  طيف هاي  از  استفاده 
خصوصيات ويژة کاربرد رنگ در قالي اين است که اصل 
فام رنگي در ترکيب با سياه و سفيد به درجات ماليمت 

رنگي نزديک مي شود. 
استفاده از قانون شبيه سازي رنگي يا عدم واقع گرايي 
رنگي در قالي: براي بيان زيبايي در قالي قانون خاصي 
براي گزينش رنگ در قالي وجود ندارد و رنگ ها صرفًا 
مي شوند»  گرفته  عاريت  به  طبيعت  از  براي شبيه سازي 

(دريايي، ۱۳۸۷: ۱۶۴-۱۵۷).

تصوير ۴. آزمون هاي ۱، ۲، ۳ و۴ در فرش تبريز طرح لچک ترنج حيوان دار و کتيبه دار

 سنجش تناسبات رنگي در قالي ايراني 
(مطالعه موردي: قالي صفوي)

تصوير ۵. آزمون هاي ۱، ۲، ۳ و۴ در فرش اصفهان طرح ترنج شاه عباسي
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روش انتخاب نمونه 
در اين پژوهش ۲۲ تصوير از قالي هاي موجود در گنجينة 
موزه فرش ايران بررسي شده و از ميان آن ها سه نمونه از 
قالي هاي دورة صفوي با در نظر گرفتن موارد زير انتخاب 

شدند:
۱- کيفيت مناسب تصوير جهت بررسي نرم افزاري (باالتر 

از ۳۰۰ دي پي آي) 
۲- با توجه به آسيب ديدگي فرش هاي موجود در گنجينه، 
سالم بودن پهناي فرش و نبود رنگ پريدگي، پوسيدگي و 

پارگي در فرش 
۳- تنوع رنگ و گستردگي طرح 

 اين قالي ها مطابق با شناسنامة موزه اي عبارت اند از:
۱- اصفهان ۱۴۸ (جزو قالي هاي پلونز)؛ ابعاد ۱۴۵ در ۲۰۳؛ 

رج شمار ۵۰؛ قرن ۱۱ق؛ طرح ترنجي شاه عباسي
۲- اصفهان ۱۵۱؛ ابعاد ۱۴۱ در ۲۰۶؛ رج شمار ۵۰؛ طرح 

قابقابي 
۳- تبريز ۲۵۴؛ ابعاد ۱۶۵در۲۳۳؛ رج شمار ۶۵؛ قرن ۱۱ق؛ 

طرح لچک ترنج حيواندار و کتيبه دار (تصوير ۱) 

آزمون يک: سنجش ميزان زينه و اشباع رنگ١
اين آزمون ميزان تغييرات فام رنگي و اشباع را با نظر بر 
اين فرضيه مي سنجد که در رنگ گذاري قالي نظريه رنگي 
منسجمي به  کار رفته است و وجه تشابهي بين اين نظريه و 
نظريه هاي رنگ مدرن وجود دارد. در اين آزمايش از بخش 
زينه ـ اشباع نرم افزار ايميج جي به منظور تغيير در ميزان 
فام رنگ و اشباع رنگ قالي استفاده مي شود و تغييراِت 
رنگي معناداري در کليت قالي حاصل مي شود. ابتدا در اين 
آزمايش گزينه هاي بخش زينه ـ اشباع را روي حالت قابل 
ويرايش٢ قرار داده و در حالي که ميزان اشباع را ثابت نگه 
مي داريم ميزان فام رنگي در قالي را تغيير مي دهيم. سپس 
در ادامه ميزان اشباع را به حداکثر ميزان خود يعني ۱۰۰+ 
رسانده و دوباره در مقدار ميزان فام رنگي تغيير ايجاد 

مي کنيم.
در اين آزمايش همان طور که در تصاوير ۲، ۳ و ۴ 
مشاهده مي شود تنظيمات ابزار ايميج جي براي به دست 

آوردن نتيجة مورد نظر به اين صورت بوده است:
 H 0, S 100 :شمارة١

1. Hue/Saturation

2 . Master :  حالتي که در آن تمامي 

تصوير ۶. آزمون هاي  ۱، ۲، ۳ و۴ در فرش اصفهان طرح قابقابي

تصوير ۷. آزمون هاي ۱، ۲، ۳ و۴ در فرش تبريز طرح لچک ترنج حيوان دار و کتيبه دار



H30,S100 :شمارة ٢
 H100,S100 :شمارة ٣
H-100,S100 :شمارة ٤

مطابق تصاوير، تمامي رنگ هاي گرم و سرد به صورت 
هم زمان در قالي وجود دارد و اين بدان معناست که طراحان 
اما  دارند.  به هارموني رنگ هاي سرد و گرم توجه  قالي 
نکتة درخور تأمل وجود ارتفاع رنگي در قالي است که با 
تغييرات حاصل شده در تصاوير کامًال قابل مشاهده است. 
براي توليد  ارتفاعات رنگي به طراحي يکپارچه نياز است و 
بايد قبل از اقدام و در حين طراحي به توناليته هاي رنگي 

توجه کرد. 
همانطور که مي بينيم بين متن و طرح فاصله اي ديده 
مي شود و خود طرح ها نيز درهم آميخته نيستند بلکه نسبت 
به هم فاصله دارند و حد فاصل رنگ ها با ارتفاع زياد نيز با 
رنگ هاي متوسط و بينابين ديگري پوشانده شده اند. بدين 
ترتيب مي توان نتيجه گرفت که رنگ آميزي و طراحي قالي 
از هم جدا نيست و کامًال درهم آميخته است، بدين معني 
که طراح قالي طرح را براساس رنگ هايي که مي خواسته 

طراحي کرده است. 

آزمون  دو: سنجش زينة تاريک و روشن
در اين آزمون با حذف  رنگ هاي قالي و تبديل آن به تصوير 
سياه و سفيد به بررسي اين مطلب مي پردازيم که ترکيبات 
رنگي خاکستري که حاصل رنگ هاي قالي هستند داراي 
تناسبات معناداري هستند و اين ترکيبات رنگي منجر به 

ايجاد ژرفاي مجازي مي شوند. در اين آزمايش در بخش 
سياه و سفيِد ايميج جي با تغيير تصوير از رنگي به سياه 
و سفيد مالحظه مي کنيم که خاکستري هاي حاصل شده که 
با رنگ هاي موجود متناسبند با ساده تر کردن رابطة ميان 
رنگ ها رابطه و تناسبات ميان رنگ ها را آشکار ساخته و 
چگونگي حذف و تغيير درصد ترکيبات رنگي؛ تفاوت و معنا 

داري رابطة بين درجة رنگ ها را مشخص مي کنند.
 ۷ و   ۶ تصاوير۵،  در  که  طور  همان  آزمون  اين  در 
مشاهده مي شود تنظيمات ابزار ايميج جي براي به دست 

آوردن نتيجة مورد نظر به اين صورت بوده است:
RGB-300 :۱ شمارة
RGB-300 :۲ شمارة

INFRARED  :۳ شمارة
DARKER :۴ شمارة

همان طور که در تصاوير قابل مشاهده است طراحان 
قالي تمام خاکستري هاي رنگي قابل مشاهده توسط چشم 
انسان را با معادل سازي آن ها توسط رنگ در قالي به  کار 
برده اند که حاصل آن ايجاد ژرفاي مجازي در قالي است و 
اين ژرفاي مجازي عاملي بسيار تأثيرگذار در زيبايي قالي 

ايران است.
تمامي عناصر بصري  که  است  اين  توجه  قابل  نکتة 
شامل نقطه، خط،  سطح و... در طراحي قالي لحاظ شده 
است، اما عنصر حجم که در طراحي قالي حضور ندارد در 
رنگ گذاري قالي خود را نمايان مي کند، يعني اجزاي قالي نه 

به تنهايي بلکه در کنار يکديگر توليد ٌبعد مي کنند.

نتيجه
رنگ در قالي ايراني مهم ترين عنصر در نمايان ساختِن شايستة طرِح منحصر به فرِد قالي ايراني و نشانگر 
هويت قالي است، لذا پديدآوردن روشي براي سنجش تناسبات رنگي به پشتوانه و اعتبار نظريه هاي 
رنگ شناسي در قالي مي تواند در درک ساختار رنگي قالي و تنظيم طرح و رنگ جهت خلق آثار بي بديل 
به هنرمندان کمک شاياني کند. در اين مقاله، با توجه به ثابت بودن يک رنگ به عنوان رنگ زمينه در قالي 
براي سنجش تناسبات رنگي به نسبت عناصر سازندة رنگ هاي موجود در بستر هر قالي با اتکا به 
رنگ هاي نور توجه داشته ايم و نسبت ميان اين عناصر را که در کل گسترة قالي حضور دارند جايگزين 
نظام سنجش رنگي کرده ايم که منجر به درک نوعي ژرفاي مجازي يا ارتفاع رنگي در قالي شده است. 
هر فضاي رنگي در نقش قالي ذره اي تزييني و فضاي واحد غيرمتغير يا اصلي است و اين مجموعة 
رنگي در کل اثر عبارت است از مجموعة مبادلة تراکم ها چه در درون هر فضاي رنگي و چه ميان 
گروه هاي رنگي با يکديگر. در قالي نقش با منطق تراکم رنگي شکل مي گيرد. از جمله مواردي که بايستي 
به عنوان عامل وحدت و انسجام رنگ در قالي بدان اشاره کرد در نظر داشتن آستانه و محدوديت چشم 
براي تميز و تشخيص اطالعات مرتبط با سطوح و تراکم رنگي در کل اثر است. اگر چشم با توجه به غنا، 
شدت و تنوع رنگي نسبت به اين خاصيت اشباع شود قدرت تفکيک سطوح رنگي از يکديگر و يکپارچگي 
کل اثر را از دست مي دهد. از طرف ديگر رنگ درقالي ايران خالص و يکدست نيست. با توجه به مباني 

 سنجش تناسبات رنگي در قالي ايراني 
(مطالعه موردي: قالي صفوي)



شماره۲۶  تابستان۹۲
۵۹

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

نظري رنگ درمي يابيم که رنگ ها در قالي ضمن ترکيب با سياهي و سفيدي سايه و روشن پديد آورده 
وبه اين صورت حالتي از بعد و حجم را القا مي کنند. ابزار ايجادشده در پژوهش حاضر توانايي آن 
را دارد تا از چند جنبه رنگ را در قالي مورد بررسي قرار دهد. اين ابزار توانايي بررسي مواردي را 
که سنجش رنگ قالي به آن ها وابسته است از جمله مقدار زينگي رنگي مقدار زينگي سايه و روشن 
و مرزهاي تفکيک رنگ را داراست. براي افزايش روايي ابزار پيشنهاد مي شود که به جاي استفاده از 
عکس ِقالي ها ابتدا تصويري از گره هاي قالي مدنظر تهيه شده و پس از انطباق آن بر نظام پيکسل بندي 
پژوهش انجام گيرد. در اين حالت ضمن جلوگيري از اختالط رنگي ناشي از عکس برداري ميزان دقيقتر 
نسبت هاي رنگي قابل استخراج خواهد بود. ازآنجاکه الگوريتم هاي برنامة ايميج جي و هر برنامة سنجش 
رنگي ديگر بر مبناي آخرين فرضيات نمودار رنگيـ  در اينجا نمودار سه ُبعدي گريتسين که مورد تأييد 
مرکز بين المللي انرژي استـ  بنا مي شود، تا ارائة نظرية تکميلي نوين پايايي ابزار استفاده شده در اين 
تحقيق مورد تأييد و اعتماد است. نتيجة اين تحليل دربارة قالي دستيابي به پديدهاي موسوم به ارتفاع 
رنگي است که مي توان آن را حاصل چينش رنگ ها در قالب ساختارهاي اليه بندي شده در قالي دانست. 
اين ساختار اليه بندي شدة زينه هاي تاريک و روشن در قالي براي شکل دادن به ارتفاع رنگي طراحي 
شده است و نحوة کارکرد اين ساختار اليه اي در قالي بهره بردن از فواصل رنگي زياد و حذف تضاد 

هم زماني براي شکل دادن به زمينه هاي ثانويه و افزايش درخشش رنگي است. 
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Accessing the uses of color in carpetenables us to open a window into the designers’ viewpoints and 

the way they treated colors in carpets.In analyzing carpets, apart from the practical aspects, color and 

the way it is usedis underlined in the aesthetics of carpet.The purpose of this research is to offer a way 

to measure the color proportionby considering the effect of light colors on audience’s perception of 

color in the carpet. The research was conducted by experimental method and by taking into account 

the properties of color scattering in carpet, resulted from the scattering of scheme and presence of a 

dominant color in the background, which also relies on Agden Nicholas Rod and FransGerritsen`s 

color theory.This paper by introducing hypothesis of height of colors in carpets, through three case 

studies of carpets from the Safavidera, and by using Image J color analysis software, during two 

tests of Pure Color Measurement and color value assessment, develops color analysis.The paper 

seeks to answer the question as to whether or not the use of color in the carpets complies with any 

rules. It indicates that the colorsin carpets are used as interlocking layers which only through analysis 

become recognizable and increase the illusion of convexity. Hence the results show that one of the 

most important phenomena in taking on carpet colors is the phenomenon known as virtual color 

height which can be achieved by forming the contrast of saturation in the margins to create a kind of 

virtual depthobtained by increasing color distances and eliminating simultaneous contrast. Using this 

method can help the carpet designers with picking the right colors and add to the richness of Persian 

carpet colors.

Key words: Persian Carpet, Color Proportion, Color Height, Image J Software .
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