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 های دورۀ صفویترنج در قالیتحلیل هندسی طرح لچک

 

 ربابه تقی زاده بروجنی

 روح اله عباسی شورشجانی

 چکیده 

های ایرانی هستند که در دورۀ صفوی مورد توجه زیادی قرار نظیری از قالیترنج، مجموعۀ گسترده و بیها با طرح لچکقالی

تحلیل و مورد  از جوانب مختلفیضروری است ی ایرانی هستند، هاترین قالیدر زمره پراهمیت هاقالیاین . از آنجا که ندگرفت

-الیهترنج به منظور بررسی با طرح لچک هایدر قالیموجود با هدف مطالعه تناسبات و روابط  این پژوهشد. نبررسی قرار گیر

، خطوط نظم تناسبات هندسی، مباحث -1: از نداصلی این تحقیق عبارت تسواال است. شدهانجام هایی از حضور هندسه 

« از کثرت به وحدت»مفهوم عرفانی  -2د؟ نشومیدیده  هابندی در این طرحچه نوع ترکیبدر چه قالب و با تقارن  گرا وانتظام

طرح با  های الگویی آنمشابهت حضور هندسه فراکتالی و-3 ؟ها تجلی یافته استچگونه در این طرح« از وحدت به کثرت»و 

و اطالعات آن  هانجام شد یاین پژوهش با روش توصیفی و تحلیل ؟شودهای دوره صفوی چگونه تحلیل میلچک ترنج در قالی

 ،ترنجهای دورۀ صفوی با طرح لچکنمونه از مشهورترین قالی 8بدین منظور در . ه استشد گردآوریای به شیوه کتابخانه

فراکتال واکاوی شدند. نتایج  و هندسۀ گرا، تقارنها، خطوط انتظامتناسبات درون کادر قالی، دی بین اجزای قالیدهای عنسبت

ها، رعایت های طالیی در طراحی ابعاد کادر اصلی قالی برای کلیه نمونهنسبتاصول تقارن و این پژوهش حاکی از آن است که 

-را نشان می هابندی این قالیترین محل در ترکیبآید که اصلیوجود میبهمحیطی  گرابا ترسیم خطوط انتظامشده است. 

با بررسی هندسه  اند.کند که این نقوش قانونمند و بر اساس تقسیمات هندسی ترسیم شدهها اثبات میدهند. حضور این محل

از هزاران نقش ریز و درشت و گاهی با الگوهایی تکرار  هاقالیکه آنبا  شودمشخص می ،هافراکتالی و الگوهای آن در نمونه قالی

گیرند و بدین ترتیب در شکلی قانونمند و هدفمند در ترکیبی واحد قرار می، اما همگی این عناصر بهندشونده تشکیل شده ا

 منظم روبرو هستیم. و ای واحدآخر با مجموعهعین کثرت و انبوهی اجزا، دست

 هندسه، تناسبات.صفوی، دورۀ ترنج، چکل قالی، طرح: هاکلیدواژه

 مقدمه

های در سده. این نقوش هاستدر بسیاری از فرهنگ هنر و معماری اسالمی های بصری درترین جلوهاز شاخص نقوش هندسی

منتج  سادۀها با تلفیقی از الگوهای یری از دانش آنگدانان، با بهرهتوسط هنرمندان و صنعتگران و به کمک ریاضی اولیه اسالم

 خصوصاًو  اسالم  از تاریخی قبل هایهدر هنر دوراند. عناصر اصلی این نقوش به کار رفتهطبیعت و قواعد ریاضی در هنر  از

وی هنرمندان مسلمان این عناصر را با افکاری برخاسته از دین اسالم ترکیب کردند و روح معن هرچند ؛دارد ریشه ساسانیدورۀ 

 به آن بخشیدند.

سیر تحول نقوش در  جری نشان داده شده است. بررسینهم ه های سدۀنگارگریایرانی در  قالی هنر درنقوش هندسی  حضور

دهم  ایرانی در سدۀ قالیو طرح و نقش  نمودار شدندکم کم گردان در کنار نقوش شکسته دهد که نقوشایرانی نشان می قالی

بافی در صفوی عصر شکوفایی و اوج درخشان هنر قالی ۀدور یابد.ست مید ی پراهمیتهجری یعنی در زمان صفویان به جایگاه
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 اسالمی نشانی از هنردر کنار جنبۀ تزیینی و نمادین خویش،  علم هندسه و ریاضیات در نقوش و ساختار آنایران بوده است و 

 .دنمایاین دوره ضروری می هایشناخت تناسبات هندسی در قالی لذا .هستند مقدسهنر و 

-هایی از حضور هندسه ترنج به منظور بررسی الیههای با طرح لچکمطالعه تناسبات و روابط موجود در قالی هدفبنابراین با 

هندسۀ حضور گرا و مباحث تقارن، خطوط انتظام تحلیلبه  هر جزء تناسبات عددی بین اجزای قالی و نسبت مساحت

سواالت به سعی شده است  -ترنج به طور همزماندورۀ صفوی با طرح لچک هایترین قالینمونه از معروف 8در  1فراکتالی

گرا و تقارن در چه قالب و مباحث تناسبات هندسی، نظم، خطوط انتظام -1:  پاسخ داده شود که عبارتند از این تحقیق اصلی

چگونه « از وحدت به کثرت»و « وحدتاز کثرت به »مفهوم عرفانی  -2شوند؟ ها دیده میبندی در این طرحبا چه نوع ترکیب

های دوره های الگویی آن با طرح لچک ترنج در قالیحضور هندسه فراکتالی و مشابهت-3ها تجلی یافته است ؟ در این طرح

با طرح های های مرتبط به قالیالب پژوهشغدر  ها و توجه به این نکته کهپاسخ به این پرسش شود؟صفوی چگونه تحلیل می

و مباحث تقارن، خطوط شده تنها به حضور تناسبات و روابط عددی بین اجزا و کل قالی پرداخته  رنج دوره صفویتلچک

بنابراین در تحقیق  شود.به خوبی روشن می تحقیق نای ضرورت و اهمیت اند،بررسی نشده گرا و هندسۀ فراکتالیانتظام

 یها مبنایدقیق نمونه ۀو مشاهد ی حاصلههامطابقت داده ،موردنظرهای طرح قالی تحلیل هندسی با حاضر سعی شده است تا

 شود. فراهم های موردنظرطرح و توصیفمستدل جهت تحلیل 

 روش تحقیق

سبب اهمیت طرح و نقش به اند.ای گردآوری شدهخانهکتاب هم به شیوۀ اطالعات و بوده تحلیلیروش تحقیق این مقاله توصیفی

که از نظر  است های مشهور صفویقالینمونه از  8 جامعه هدف شامل -ترنجخصوصاً طرح لچک –صفوی  هایرانی در دور قالی

 در( مترسانتی 035x1532) قالی شیخ صفی الدین اردبیلی :شامل هستندلچک  4دارای همگی  و بودههم شبیه هساختاری ب

موزه در  (مترسانتی 313x085) پرتغالی، بافت منطقه خراسانفرش مشهور به موج دریا، یا قالی آلبرت لندن،  موزه ویکتوریا و

قالی شکارگاه، منسوب به شمال  ،آلبرت لندن و موزه ویکتوریادر  (مترسانتی 315x045) قالی چلسی ،هنرهای دستی وین

 (مترسانتی 171x245) قالی گلدانی ، احتماال بافت کرمان ،موزه پولدی پتزولی میالن در( مترسانتی 305x055 ) غربی ایران

موزه از ( مترسانتی 14067x25760 (، )مترسانتی 14860x221(، )مترسانتی 10061x24368) کاشان قالی ابریشمی و سه نمونه

افزار اسکرین رولر دو بعدی از روی نمایشگر کامپیوتر، ابعاد به کمک نرم اند.برای این پژوهش انتخاب شده نیویورک متروپولیتن

نسبت عرض به طول متن، عرض به طول کل، عرض حاشیه به عرض متن، عرض  شاملکادر و ابعاد کادرها های دروننسبت

های اجزای های مربوط به مساحتو نسبت حاشیه به عرض کل، عرض ترنج به عرض کل متن و عرض ترنج به عرض کل قالی

طور نمونه برای قالی شکارگاه موزه پولدی به نیز شاخص نسبت طالیی به دست آمده از مربع و شده ها محاسبهمختلف نمونه

-. این کار از طریق ترسیم قطرها، مقاطع مربع شاخص و مستطیل مکمل آن انجام میپتزولی میالن نمایش داده شده است

ع شاخص شود. برای بررسی اهداف موردنظر، معادل عرض )پهنای( قالی روی طول )راستای( قالی، انتخاب و بدین ترتیب مرب

های طالیی و مستطیل طالیی روی ابعاد شدن مربع شاخص و بر اساس آنچه شرح داده شد، نسبتشود. با ساختهساخته می

های شاخص، مستطیل مکمل، اقطار حاصل از تالقی اقطار مربع -گرا در قالیبا رسم خطوط انتظام آید.قالی، به دست می

شود که با بررسی نقاط تالقی  و ها حاصل میبندی این قالیمحل در ترکیب تریناصلی –کادرهای اصلی و خطوط تقارن 

-مشابه ترنج های فراکتال موجود در طبیعتنمونه بندی حاصل از آن به بررسی قواعد حاکم بر آن پرداخته شده است.ترکیب

های حاصله در دادهتمامی است که  بدین شکل پژوهشدر این  شیوه تجزیه و تحلیلاند. نیز آورده شده هاهای نمونه قالی
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های بنیادی ریاضیات و ویژگی های طالییقوانین نسبت ،جداول تنظیم و تهیه شده و سپس با مبانی طراحی سنتی ایرانی

 و قوانین تناسبات طالیی از نظر هندسی ها استخراج وحاکم بر این طرح روابطتطبیق و مقایسه شده تا اصول و  فراکتالی

 تحلیل شوند.  

 پیشینه تحقیق

یان عناصر طراحی متن شود دارای قواعد و روابطی مشخص در ممحسوب می زمینهنر ایرانقالی ایرانی که نمونه ای از مظاهر 

-قالیاین نمونه از  8آنچه در این پژوهش مدنظر نویسندگان بوده است بررسی حضور تناسبات هندسی در و حاشیه است. 

های عددی در بررسی نسبت»( در مقالۀ 1352)همکاران مجابی و  اند.نشده بررسی دقیق و تخصصیر طوتاکنون بهکه ست ها

های مختلف افزارهای عددی گمانه؛ با استفاده از نرم23شماره  ،در مجله گلجام چاپ شده« بافت ویستبندی قالی ذهنیسامان

مجابی  بندی قالی ویست استخراج و مورد بررسی قرار داده است.طراحی در سامانهای های ابعادی به عنوان سامانهبین نسبت

و بررسی تطابق  تهای بلینی)سوراخ کلیدی( آناتولی بر اساس ریخبندی قالیطبقه»( همچنین در مقالۀ 1352)همکاران و 

ها نسبت به بررسی آننمونه اصیل از  15ها با بررسی بندی این قالیبه منظور طبقه« بندی در طراحی آنهااصول هندسی و رنگ

نتایج نشان داده است  اقدام کرده است. هادر قالیهای رنگی های طالیی، نسبت عددی حاشیه و متن و بررسی نسبتاندازه

تقارن و »در مقالۀ  (1557) یربی ها بیشتر هندسی بوده و تناسبات طالیی در طراحی آنها لحاظ گردیده است.طرح این قالی

 یربی همچنین. است هپرداختانواع آن معرفی  به موضوع تقارن در فرش شرقی و  3یومدر مجله تکستایل میوزچاپ شده  «طرح

با اشاره به اینکه بررسی الگوهای چاپ شده در مجلۀ تقارن: فرهنگ و علم، « های شرقیریاضیات در قالی»( در مقالۀ 2551)

ها نادیده گرفته های قومی و اجتماعی قالیشرقی در مقایسه با موضوعات مربوط به طرح، رنگ و زمینه هایریاضی در قالی

 پردازد.قالی بافت غرب ترکیه با نقوش تکراری و هندسی مینمونه دو های ریاضی در قالی شرقی بر روی جنبه به بررسیشده؛ 

تنها به بررسی ، امه گلجامنفصل 11شمارۀ  در، «در فرش صفویالگوهای هندسی » ۀدر مقال هم (1387) و همکاران کامیار

 .اندپرداختهها و بررسی ساختار اصلی ترازها در نمونه  نمونه فرش صفوی و ارتباط اجزا با کل فرش 0تناسبات بین نقوش 

مه نافصل 14شمارۀ در « های محرابی دوره صفویهبررسی و تحلیل هندسی فرش»ۀ در مقال( نیز 1388) همکاران تختی و

اند که های محرابی صفوی، و دستیابی به نقاط پراهمیت و پویا نشان دادهدهنده در فرشبا ترسیم خطوط انتظام ،گلجام

 ۀمبحث هندس نهایت، درها و نقوش همراه بوده است. ها با هندسه صحیح و تناسب در اندازهبندی نقوش در این فرشترکیب

بررسی تأثیر ریاضیات در نقوش قالی ایران از »  مقاله در (1354) گروسیمنش و ی است که حمیدیفراکتالی در فرش، موضوع

های عرصه ،ساختار طراحی قالی ایران و هندسه فراکتالبا معرفی  امه سفالینهندوفصل 3شمارۀ  در« منظر هندسه فراکتالی

-د و درادامه، نمونهدهمورد بحث قرار میرا  -گیری الگوهادر نحوه شکل چه در ساختار قالی و چه-حضور ریاضیّات فِراکتالی 

انتشارات « هندسه: برگرفته از سنت اسالمی»( نیز در مقاله 2510یر )بی نماید.میها ارائه این مشابهت های موردی نیز از

کند که اسالمی اشاره میهای ریاضی در الگوهای هندسی برگرفته از هنر با معرفی ایده (GTU)دانشگاه فلسفه برکلی آمریکا

توانند با درک این الگوها در انواع هنرهای اسالمی به جنبه های بینهایت، بعد فراکتالی و خود متشابهی در آنها محققان می

 2512ارائه شده در کنفرانس بریجس  «هندسه فراکتال و قالی ایرانی»( در مقاله 2512گروسی )معینی و  دست یابند.

خصوصیات با بررسی بسیار مختصر و کلی قالی ایرانی از منظر هندسی به حضور  ،4ر، معماری، فرهنگنه ریاضیات، موسیقی،

نقش »در مقاله  (1355) میریان اند.همچون خاصیت تکرارشوندگی، خودمتشابهی اشاره کرده ایرانیفراکتالی در نقوش قالی 

 چاپ شده در ماهنامه هنر، شماره « ها و مساجد ایرانفراکتال ها در هندسه،ریاضیات و ارتباط آن با نقوش اسالمی در ابنیه

های نامنظم به سادگی های تصادفی و پدیدهبر این نکته تأکید کرده است که تشخیص خودهمانندی آماری برای فراکتال 105
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های خاص است. همچنین عنوان کرده که نقوش اسالمی دارای اجرای بی نهایت ستلزم به کارگیری روشپذیر نیست و مامکان

-چه این وجه به لحاظ محدودیتها و اجزای بیشتر بوده و اگرنیست ولی تالش هنرمند تا حد امکان در پرداختن به ریزه کاری

های هنرمندان مسلمان توجیه را در نوآوریها کاریا و ریزهلی نیست ولی تعلق به اجزمشابه هندسه فراکتا مادی دقیقاًهای 

هندسه معناگرا و تبلور آن در ساختارهای هنر اسالمی )با تأکید بر »در مقاله ( 1385)احمدی باروق  فر ونادری «.کندمی

در هندسه جزء  اسالم،ه جستجوی مفاهیم عرفانی و قرآنی ب 140چاپ شده در کتاب ماه هنر شماره   «معماری مسجد ایرانی(

به انتشارت چشمه  « مبانی طراحی  سنتی ایران»( در کتاب 1380حصوری ) .اندو کل معماری مساجد ایرانی پرداخته

بندی شود اشاره کرده و به بررسی این سامانبندی از آن یاد میضوابطی که در طراحی سنتی ایرانی وجود دارد و به نام سامان

 فی ما یحتاج الیه العمال و الصناع من االشکال»توشیح کتاب  در (1305) جذبی پردازد.قالی می و تناسبات بین اجزای

را به همراه نحوه ترسیم آن در نزد ایرانیان بیان  های طالییکاربرد انواع نسبت انتشارات سروش ابوالوفا بوزجانی از« الهندسیه 

اند، به طور کلی پرداخته ایرانی در قالی های ریاضیو جنبه با نگاهی به موارد فوق که به مطالعه تناسبات بدین ترتیب .کندمی

ترنج از منظر هندسه و های دورۀ صفوی با طرح لچکمشخص در مورد قالیوهشی که به طور ژدر وهلۀ اول جای خالی پ

های و همچنین نسبت طول، عرض، حاشیه، ترنجهای عددی بین تناسبات بین اجزای قالی )اعم از نسبتبه مطالعۀ  ریاضیات

از سویی در مجموعه شود. به وضوح احساس می مربوط به مساحت اجزا و مساحت ترنج(، حضور تقارن و هندسه فراکتالی

حاضر  تأکید شده، حال آنکه در پژوهشهای عددی بین اجزای قالی و ساختار ترازها نسبتبر بحث های فوق بیشتر پژوهش

ها از منظر هندسی ها، به صورت عینی به بررسی قالیاجرای موارد موردنظر بر روی هر کدام از نمونه نویسندگان فراتر رفته و

  است. بررسی شده ها در هر نمونهآن حضورو نحوۀ  واکاویبه طور دقیق  نیز مباحث انواع تقارن و هندسه فراکتالی پرداخته و 

 مبانی نظری

   هنرهای اسالمی کاربرد آن درهندسه و 

ای کلمه (. اصطالح عربی هندسه1377)دهخدا،  آمده اســتشکل هندســه بــه معنــی انــدازه و  ۀ، واژدهخدا نامــهدر لغت

. » (Bier, 2015, 13)گردد گرفته از فارسی میانه است که استفاده از آن به قبل از فتوحات عرب در قرن هفتم برمیوام

های میان کند و نسبتها را تعیین میها، سطوح و حجمریاضی مابین نقاط، طول ۀشود که رابطبه دانشی اطالق می هندسه

 (.07، 1352، ، دانشجو و فرمهین)سیلوایه« دهدها و مشتقات و توابعشان را نشان میآن

به رشد چشمگیر علم و فناوری در خاورمیانه، ایران و آسیای  ممکن استهندسه در هنر و معماری اسالمی  ۀگسترش و توسع

ترجمه متون باستانی از زبانهایی مانند یونانی و سانسکریت  درپیباشد؛ چنین پیشرفتی مرتبط  قمری 5 و 8 هایمیانه در سده

است  قمری 5 قرن هندسه در تاریخ علوم اسالمی، تألیف خوارزمی در اوایل دربارۀاولین سند مکتوب  .است حاصل شده

(Abdullahi,2013, 244).  های متعدد شــروع به طراحی تزیینات در الیه مسلمان ، هنرمندانقمریاز اوایــل ســده نهم

، 1385 بانر،) «نویســی، نقوش گیاهی و نقوش هندسی تجلی یافتی هنــری؛ خوشنمودند و این جاذبه در هر سه حوزه

نقوش در ساختارهای منظم هنری است که ریشۀ آن برگرفته از خلقت خداوند و نظم موجود توجه مسلمانان به هندسۀ  .(35

خلق آثاری با نقوش هندسی، گیاهی  .شودگیری نگرشی مثبت به آفرینندگی و تعالی روح میدر طبیعت است که سبب شکل

دهند که نشانی از گریز از نمایش مینگاری در هنرهای اسالمی نوعی تمایل فرهنگی را و دور از خلق تصویرگری و شمایل

بندی در ترکیب و تکرارشونده منظم یو با خالقیت ریاضی بر پایه مفاهیمو  طبیعت و میل به انتزاع هندسی را در خود دارند

های کیفی آن در های اشکال و نقوش و جنبههای کمی هندسه در رعایت اندازهجنبه»  شوند.شکلهای هندسی پدیدار می
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ورنامداریان و شیرازی پ)اکبری و «. شودگر مین تناسبات اجزا و حضور وحدت میان آنها از طریق ایجاد فضای کیفی جلوهقوانی

 (. 15 ،1385، آیت اللهی  و

امور تزئینی  و نیز اشکال هندسی که قابلیت کاربست برای« و الصاق برش»ای چون های سادهریاضیدانان با استفاده از روش»

مسائل ریاضی در حوزه های مختلف از جمله هنر و  آنان به منظور حل. انددادهمی اند، هندسه را به صنعتگران آموزشرا داشته

ریاضیدان  اسالم بود. نظیر مبرهن دیگر این ارتباط، کتاب شدند؛ چنین جلساتی امری گسترده در جهاندعوت می صنعت

اشکال »به معنی  »ی ما یحتاج الیه العمال و الصناع من االشکال الهندسیهف»برجستۀ قرن چهارم، ابوالوفا بوزجانی با عنوان 

کاربردی مختلفی را برای  هایها و اشکال بدیع هندسی، روشکه ضمن ارائه طرح »هندسی مورد نیاز مجریان و صنعتگران

-گرفتهخود را از طبیعت می ایرانی که الگوهای هندسی صنعتگران. صنعتگران شرح داده است ها توسط مهندسان وترسیم آن

طراحی  الگوهای ساده و قواعد ریاضی منتزع شده از طبیعت به مند بودند و از تلفیقها بسیار عالقهنیز به استفاده از آن اند،

 (.5، 1358)ملک پائین و چانگ هونگ،  «اندتر را در خود پنهان داشتهیافتند که الگوهای سادهتری دست میالگوهای پیچیده

، آفرینش عالم بر مبنای هندسه و قوانین کیهانی استوار است که از طریق قوانین تشابه، تقارن، هنرمند مسلمانبینی در جهان

 نشان و یا، تناسبات هندسی»نها به وجود نظم و اندازه در آفرینش و وحدت در تمامی اجزای عالم اشاره دارد.آتناسب و امثال 

ریاضیات قابل شرح  کنند، نظمی که با ابزار هندسه ومی یجادرا ا که اساس نظم طبیعت انعکاسی از قوانین فطری هستند

 (.15 همان،) «است

در این سرزمین بوده  ای طوالنیترین هنرهای ایرانی و دارای سابقه، از اصیلبافیقالیهنر در میان همۀ هنرهای دورۀ اسالمی، 

اند و نقوش ها از طرح و رنگ زیبایی برخوردار بودهها و قالیچهکه قالیدهند تیموری نشان می مینیاتورهای دورۀ»است. 

های مایههایی با نقشقمری قالی 5وده است. سپس در اواخر قرن ها بترین نقوش مورد استفاده در قالیهندسی از اصلی

 اسالمی و خصوصاً ن سرزمین در دورۀای کهن و بومی ایکنند و به عنوان یکی از هنرهها ظهور میترنجمنحنی و گردان و لچک

 انندم نقوش هندسیتوان گفت بنابراین می .(288، 1381)دادگر،  «یابنددست می عصر صفویه، به جایگاهی بلندمرتبه

و قواعد ریاضی هستند که هنرمند مسلمان این  جهان طبیعیتلفیقی از الگوهای ساده  ، ترنج، لچک و ....، ختاییاسلیمی

رفته در هنر کارها بخشیده است. نقوش هندسی بهعناصر را با افکاری برخاسته از دین اسالم ترکیب کرده و روح معنوی به آن

در فضایی  شود تا اثر هنری راگر مینقوش جلوهاسالمی از علم هندسه جدا نیستند بلکه این علم در اندازه و جنبه کیفی 

 معنوی قرار دهد.

 صفوی ۀدوردر  بافیقالیهنر 

اوج هنر طراحی ایرانی است.  شود، نقطۀافی ایران محسوب میقالیبو عصر طالیی  دوره ترینرونقشک پرکه بی صفوی ۀدور

بینندگان شده های دلنشین همیشه باعث حیرت های زیبا و رنگبندیدر قالب ترکیب ،ایرانی هایطرح و نقش غنی فرش»

است. در این مرحله طراحان از ترسیم راستین عناصر دست کشیده و در عین جدایی از عالم واقع، معادل آن را در عرصه 

این طراحی  (.80 ،1354 مهرورزو  خسروی بیژائمزاده و )حاجی« ل به آن دست یافتندند و در حدکماجو کردومعنوی جست

ثیرپذیری از شعر و ادبیات ملی، با تأ انهنرمندبوده است.  کاری هنرمندان همان دوره شیوۀمتأثر از سبک و  ها کامالًقالی

استقرار » .نداآمیزی کردهطرح و نقش قالی را نیز نقاشی و رنگ ند،مشغول بوده ا تذهیبکه به کار تجلید و نقاشی و همچنان

ها با یکدیگر، خود باعث اشتراک، تأثیر و آن اتنگگارتباط تن های سطنتی ونگارگران، طراحان و هنرمندان در دربار و کتابخانه

)رشیدی، شکرپور،  «در تزیینات بنا، تزیینات کتاب و قالی شده است ویژهگاهی تلفیق نقوش در آثار هنری مختلف این دوره به

 کاران معموالًتذهیبچون : »است« شاهکارهای هنر ایران»در کتاب های پوپ دعا، نوشتهدلیل دیگر این ا .(50 ،1350
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شده است و در اند اغلب برای طراحی هنرهای دیگر نیز از ایشان استفاده میترین طراحان کشور بودهو زبردست مستعدترین

 ،1354، پوپ) «پرداختنده، همین استادان به کار طراحی مینقش قالی یا هر مورد دیگری که نوع عالی تزیین مورد تقاضا بود

173). 

 صفوی قالیقوش در نساختار 

 رواج یافته است. استفاده از نقشه -و اجرای دقیق طرح هنگام بافت ، گردان بودن آنظرافت نقوش سبببه، صفوی هدر دور

 -1ها عبارتند از: اند: این دستهبندی کردهآنها دسته -و نه محل تولید –های عصر صفوی را معموالً بر اساس طرح فرش»

در دوره صفوی  .(15، 1387لهستانی )اسپنانی،  -7باغی  -0درخت و بوته  -0گلدار هراتی  -4شکارگاه  -3گلدانی  -2ترنجدار 

این هفت نوع طرح و نقش قالی بیشتر دیده می شود و یا بیشتر تولید می شود. قالی های سالتینگ و پرتقالی و... هم هستند 

 ۀترنج در زمرشامل طرح لچک ترنجدارهایی با طرح ه، قالیگرو 7از میان این  که در این تقسیم بندی دیده نشده اند.

 . شوندمیبررسی  در این پژوهش روو از همینهستند  ههای این دورترین قالیپراهمیت

  قالی در ترنج لچک طرح یتاریخسابقه 

 نظرات متفاوتی ،ستا صفوی هایران خصوصاً در دور قالیهای  زیباترین طرح و ترینترنج که از رایجاه طرح لچکخاستگدربارۀ 

 در ژوله آقایحال، بااینصفوی الهام گرفته شده است  هدور هایکه این طرح از جلد کتاب اندبر این عقیده ای . عدهاست مطرح

ترنج در واقع در طی سالیان متمادی و از تغییر ساختار کند که طرح لچکپژوهشی در فرش ایران چنین مطرح می کتاب

 .(28، 1381)ژوله، وجود آمده استترنج بههای لچکهای حوضی به طرحهای حوضی و در ادامه طرحبه طرح های باغیطرح

ها یک ترنج مرکزی  دار در صدر قرار دارد. این گونه قالیهای ترنج نقشه فرش و نوع قالی ،دیبنیا نیز گونۀ به لحاظ تعداد و»

های  چ زیبا که به پیچکهای مارپی اسلیمی. شود ها گسترده می قاب ها و کاللهبا  عرض، در طول و پرکار دارد که در سطح قالی،

حواشی خصوصاً از قطعات مشابه در جوار ...ند. اتقریباً در تمام موارد مشترک شوند، سمت داخل یا خارج منتهی میپیچیده به

  (.104 ،1380)خانلری، «ا نقش شده است.ه تنیده در این حاشیه. گاهی نوارهای دوگانه اسلیمی درهمشوند هم تشکیل می

 کاربرد مفهومی ترنج

هنرمند مسلمان در کمال آگاهی و با بیانی تزئینی، از نقش ترنج برای ایجاد توجه به مرکز با ترکیبی از نقوش اسلیمی و 

از »و « از کثرت به وحدت»طرح، مفهوم عرفانی  ۀدر مجموع»دهد. ختایی در کثرت و پیچیدگی اما در عین وحدت نشان می

دهند. نقطه وحدت، مرکزیت شمسه یا های نمادین نشان میها و نقشبه خوبی نمایش خود را در قالب نگاره« وحدت به کثرت

تعدد در مقابل شوند حکایت از کثرت و تر میرها که به تدریج از این نقطه دور و دوها و ختاییها و اسلیمیترنج است و شاخه

-توحیدگرایی را می ،نها به سوی شمسه و نقطه محور و مرکزی باشدآنمایند که اگر حرکت از سمت وحدانیت و توحید می

شمسه یا خورشید نیز در نزد عرفا و متصوفه اسالمی نماد انوار حاصل از تجلیات الهی و » .(43، 1380سازیان،)چیت« رساند

شمسه  نقشنور نزد صوفیان به اعتبار ظهور حق، فی نفسه وجود حق است،  از آنجا که... استحقیقت نور خدا و ذات احدیت 

از سوی دیگر استفاده از  .شودمشرق زمین محسوب می تواند استعاره از همین نور الهی باشد که بنیاد عرفان و حکمتمی

یعنی از آنجا که خداوند از ( 0، )ق بزینه الکواکبالدنیا السماء سی و تبعیتأتوان نوعی تنقش مزبور در امر تزیین را می

-برده در تزیین بهره ایهکار نیز به تأسی از این سنت از نقوش ستارینئاستفاده کرده هنرمندان تز ستارگان برای تزیین آسمان

شوند هنری محسوب میهای ترین فرمزیباترین و هندسی وار که جزءای و شمسهبه احتمال فراوان الگوهای ستاره لذا. اند

 اند، چرا که بیشترین ارتباط را با مفاهیمی چون خداوند، نور و آسماناسالمی شکل گرفته ثیر عرفان و معنویتأنیزتحت ت

دانسته است؛ به همین سبب عرفای  در قرآن مجید نیز بارها به نور اشاره شده و حق تعالی را نور حقیقی و مطلق دارند.
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تواند استعاره شان در آسمان، مینقوش مزبور با توجه به جایگاه قرارگیری نابراین کاربردند. بابسیار داده اسالمی به نور اهمیت

 .(11، 1355)حسینی،  «اشد که در نزد عارفان محل و موطن انوار و تجلیات الهی استب از آسمان غیب

 هندسی تناسباتو بررسی  تحلیل

ریاضیات در موضعی میانه مابین عوالم معقول و »تنگاتنگی با علوم هندسه و ریاضیات دارد. ماهیت انتزاعی هنر اسالمی ارتباط 

)نجیب « های جسمانی داردمحسوس واقع است و درون خود تشابهات عدیده به امور الهیه و هم تماثالت متعدد به نسبت

تواند به عنوان زیربنایی برای هنرمند مسلمان بدین ترتیب این علوم با ساختار تجریدی و قدسی خود می .(205، 1375اوغلو، 

   .(023، 1384مورد استفاده قرار بگیرد )بلخاری قهی، 

در معماری سنتی ایرانی ». توان هنر معماری دانستدارد را می بافیقالی های هنری که پیوندی همیشگی با هنریکی از رشته

های موجود در آن های خود را متناسب با ابعاد فرشیی که ابعاد اتاقفرش جایگاه بسیار ارزشمندی را دارا بوده است. تا جا

کردن یک فضای هایی با ابعاد و اشکال خاص جهت مفروشدند و برعکس آن نیز وجود داشته که بعضاً فرشکرزمان تعیین می

 کننده بیان عصری هر در ایرانی معماری  .(2، 1350 می احمدی و محمودی کهنه رودپشت،آ) دادندبخصوص سفارش می

 نت. ایاس بوده ریاضیات و هندسه نهایتِ معنی تا ازلِ از فرآیندی و خود یابیشکل دوران هویت و سنت تمدن، و فرهنگ

.در طراحی فرش، همچون هنر معماری پس از  باشدمی مختلف فنون و علوم هنر، عرفانی، معنوی، مباحث از سرشار معماری

. (34، 1358کابلی،  و )بهرامی نژاد« اسالمی جوشان و در فیضان است که گویا ریشه در عرفان داردای سمبولیسم اسالم، گونه

 سازد.شود که اسباب نزدیکی این دو هنر را فراهم میایرانی دیده می قالیبدین ترتیب مشابهت الگویی اسالمی در معماری و 

ر و هنرمند فرشباف یکی نموده که چون حاصل هنر خود را نظام فکری مشترک، سیر رسیدن به فرم را برای هنرمند معما»

بنابراین دور از انتظار نیست که  .(252، 1355)صفری، «شوددانستند مشابهتی در نتیجه عمل دیده میمظهر تجلی حق می

نواز هستند و دلیل بسیار زیبا و چشم که ترنجبا طرح لچک دورۀ صفوی های نیز زیربنایی هندسی داشته باشد. قالی قالیطرح 

تناسبات موجود  با توجه به ارتباط .وجو کردتوان در هندسه و تناسبات این نقوش جستنوازی را میاصلی این زیبایی و چشم

جایگاه معماری ایران در دوره صفوی می توان گفت که  و همچنیندر قالی با تناسبات هندسی موجود در معماری ایران 

ع به عنوان پایه و اساس اغلب هنرها بویژه هنرها و آرایه های وابسته به معماری هستند. در اینجا معماری این دوره در واق

 تناسبات هندسی فرش با تناسبات هندسی اتاق ها و مکان هایی که فرش مورد استفاده قرار می گیرد، سنجیده می شود.

 قالیهای درون کادر تعیین نسبت

نسبت عرض منظور بعاد کادرها خواهیم پرداخت. بدینکادر و اهای درونابتدا به تعیین نسبتها قالیدر بررسی و تحلیل این 

به طول متن، عرض به طول کل، عرض حاشیه به عرض متن، عرض حاشیه به عرض کل، عرض ترنج به عرض کل متن و 

-در جدول هانتایج بررسیآورده شده است و  1ها در جدول مشخصات قالی. شودگیری میاندازهعرض ترنج به عرض کل قالی 

نسبت طالیی به دست آمده از بررسی  نحوۀ 1 انه آورده شده است. همچنین در تصویرطور جداگبرای هر قالی به 3و  2های 

 مختلف قطعات از قالی این نمایش داده شده است.شکارگاه موزه پولدی پتزولی میالن قالی  برایطور نمونه بهمربع شاخص 

تاریخ بافت قالی با توجه به کتیبه در مرکز قالی،  مورد قطعات با کوک زدن به آن وصل شده است. در و است شده تشکیل

 هجری 525 تواند می تاریخ بنابراین ، شود خوانده "4" و "2" تواند می و است ناقص واقع در دوم رقم اختالفاتی وجود دارد.

است.  تر توجیه قابل دوم در مقایسه با قالی اردبیل تاریخ ، باشد( 1043-1042) 545 و( 1022-1023)

(https://www.museopoldipezzoli.it/ )اد ر کامپیوتر، ابعاز روی نمایشگاسکرین رولر دو بعدی  افزاربه کمک نرم
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. به های موردنظر استقالیهای رعایت شده در همان نسبت ها دقیقاًکه این نسبت آمده استبه دست ها و نسبت محاسبه

  شود.میها نیز محاسبه همین صورت نسبت مساحت

 گارندگانخذ: نأم هاو نوع تقارن در آن ها: مشخصات قالی1جدول

 مشخصات قالی تصویر نوع تقارن  مشخصات قالی تصویر نوع تقارن

انعکاسی + 

انعکاسی

 
(Bier, 

1997, 3). 

: قالی ابریشمی،موزه 0 

متروپولیتن، مأخذ: 
https://www.metmus

eum.org/art/collectio

n/search/451470 

 

انعکاسی + 

 انعکاسی

 
(Bier, 1997, 

3). 

 

 

: قالی شیخ صفی 1

الدین اردبیلی، موزه 

ویکتوریا البرت 

 لندن

مأخذ: 
https://collectio

ns.vam.ac.uk/it

em/O54307/the

-ardabil-carpet-

carpet-

unknown/ 

 

انعکاسی + 

انعکاسی

 
(Bier, 

1997, 3). 

: قالی ابریشمی، موزه 0 

مأخذ: ، متروپولیتن
https://www.metmus

eum.org/art/collectio

n/search/446645 

 

انعکاسی + 

انعکاسی

 
(Bier, 1997, 

3).  

قالی مشهور به : 2

موج دریا، یا قالی 

پرتغالی، موزه 

 هنرهای دستی وین

مأخذ: 
https://sammlun

g.mak.at/samml

ung_online?id=

collect-98332 

 

انعکاسی + 

انعکاسی

 
(Bier, 

1997, 3). 

 

 

: قالی ابریشمی، موزه 7

متروپولیتن، مأخذ: 
https://www.metmus

eum.org/art/collectio

n/search/450506 
 

 

انعکاسی + 

انعکاسی

 
(Bier, 1997, 

3). 

 

 

: قالی چلسی،موزه 3

ویکتوریا آلبرت 

لندن، مأخذ: 
https://collectio

ns.vam.ac.uk/it

em/O85144/the

-chelsea-carpet-

carpet-

unknown/ 
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انعکاسی + 

انعکاسی

 
(Bier, 

1997, 3). 

: قالی گلدانی، موزه 8 

متروپلیتن، مأخذ: 
https://www.metmus

eum.org/art/collectio

n/search/452187 
 

 

انعکاسی + 

انعکاسی

 
(Bier, 1997, 

3). 

: قالی شکارگاه، 4 

موزه پولدی پتزولی 

میالن، مأخذ: 
https://museopo

ldipezzoli.it/en/

textiles/#/dettag

lio/119243_Tap

peto%20di%20

caccia 
 

 

 

 

نسبت طالیی به دست آمده از مربع موزه پولدی پتزولی میالن، متر، سانتی ( 055*305) قالی شکارگاه،: 1 تصویر

 مأخذ: نگارندگان، شاخص

 

 مأخذ: نگارندگانها، های نمونهبررسی نسبت: 2جدول

 قالی ابعاد نمونه

 )سانتیمتر(

های نسبت

طالیی در 

کادر ابعاد 

 اصلی قالی

نسبت 

طول به 

عرض کادر 

داخلی 

)متن 

 (قالی

نسبت 

طول به 

عرض کادر 

اصلی )کل 

 (قالی

 تقسیم

نسبت طول به عرض 

کادر داخلی بر نسبت 

طول به عرض کادر 

 اصلی

نسبت 

حاشیه به 

عرض کادر 

داخلی )متن 

 (قالی

نسبت 

حاشیه به 

عرض کادر 

اصلی )کل 

 (قالی

1 

 

035x1532  0 5610 5615 1628 1654 2677 4  تا 

2 313x085  0 5635 5604 163 2613 2677 4  تا 

3 315x045  0 1674 1677 5670 5671 5642 

4 305x055  4 5632 5647 1620 1653 2641 3  تا 

0 171x245  3 2610 1640 1633 5677 5643 

0 10061x24368  3 2654 1640 1620 5682 5640 
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https://museopoldipezzoli.it/en/textiles/#/dettaglio/119243_Tappeto%20di%20caccia
https://museopoldipezzoli.it/en/textiles/#/dettaglio/119243_Tappeto%20di%20caccia
https://museopoldipezzoli.it/en/textiles/#/dettaglio/119243_Tappeto%20di%20caccia
https://museopoldipezzoli.it/en/textiles/#/dettaglio/119243_Tappeto%20di%20caccia
https://museopoldipezzoli.it/en/textiles/#/dettaglio/119243_Tappeto%20di%20caccia
https://museopoldipezzoli.it/en/textiles/#/dettaglio/119243_Tappeto%20di%20caccia
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7 14860x221  3 1657 1648 1621 5607 564 

8 14067x25760  3 1670 1642 1658 5630 5620 

 

 ( در نمونه ها مشخص می شود که این نسبت کل قالی) کادر اصلی نسبت حاشیه به عرض
1

4
  ،

1

0
و   

2

0
است.  نمونه  

با نسبت تقریباً مشابه  7و  0، 0، 4، 3، 2های 
2

0
با نسبت  8و نمونۀ  

1

4
 با نسبت  1و نمونۀ  

1

0
هستند. سیسیل ادواردز  

 در  قالی ایران نسبت حاشیه به عرض را 
1

0
( که در این مقاله 133، 1388کند )تختی، سامانیان، افهمی، عنوان می 

که های دیگر نیست. همچنانقاعدگی نسبت در اندازهشود. گرچه این نسبت دلیل بر بیکامالً دیده می 1در نمونۀ 

نویسد، نسبت مبانی طراحی سنتی میکتاب حصوری در آقای 
1

4
و  

1

0
ر بهترین نیز برای تناسب حاشیه و عرض د 

ها  به عرض (. با توجه به اینکه نسبت عرض حاشیه08، 1380رفته است )حصوری، کار میهای دورۀ صفوی بهقالی

ها و متن است ترین مسائل در طراحی سنتی ایرانی و برای ایجاد توازن بین مساحت حاشیهقالی یکی از اساسی

 مندند.ها بسیار منظم و قاعدهلیدهند که این نمونه قا(، این آمار نشان می05)همان، 

  بینیم که طول طور کلی میها بسیار به هم نزدیک است و به( در نمونهمتن قالی)کادر داخلی  نسبت طول به عرض

آلی است که از آن به عنوان های ایدهیکی از نسبت 3به  2برابر عرض متن قالی است. نسبت  3تا  2قالی تقریباً 

 .(133، 1388شود )تختی و سامانیان و افهمی، برده می ها نامترین اتاقزیباترین و مناسب

 ها نیز به یک نسبت است و در دیگر نمونه 8و  7، 0، 0( در نمونه های کل قالی) کادر اصلی نسبت طول به عرض

 برابر عرض کل قالی است.  2تا  0/1طور کلی در نمونه ها طول بسیار به هم نزدیک است. به

های طالیی در طراحی ابعاد کادر اصلی قالی برای کلیه دهد که نسبتنشان می 2های جدول های دادهها و بررسیتحلیلنتایج 

های طالیی در طراحی کادر اصلی قالی های نسبتهای مورد بررسی قرار گرفته، رعایت شده است. حدود نیمی از نمونهنمونه

جذبی در تحشیۀ کتاب ای داشته است. آقای ی یونان و روم باستان، کاربرد ویژه( بوده که در معمار3 نسبت افالطونی یا ) 

آن را نسبت طالیی مرسوم در بین  کاربرد این نسبت در بین هنرمندان ایرانی پرداخته است و ابوالوفا بوزجانی به تشریح

های بررسی شده وجود دارد که در آنها نمونهبا این حال فقط سه نمونه بین  (124، 1305)بوزجانی، «. شماردایرانیان بر می

ها از نظر نسبت طول به عرض کلی قالی از هماهنگی و  نظم خوبی برخوردارند و طبق ( است. نمونه0 این نسبت نزدیک به) 

بنا به  های طالیی دور نیستند و در این دورانها زیاد هم از نسبتگفتۀ حصوری در مبانی طراحی سنتی در ایران، این اندازه

« طول به عرض»های ترتیب نسبت(. بدین08، 1380اند )حصوری، ها را کمی کاهش یا افزایش دادهکاربرد فرش، گاهی اندازه

های مورد مطالعه در این مقاله بسیار نزدیک به تناسبات طالیی هستند و نظم و در نمونه« حاشیه به عرض کل قالی »و 

 هماهنگی مطلوبی دارند.

 مأخذ: نگارندگانها، های اجزای مختلف نمونههای مربوط به مساحترسی نسبت: بر3جدول

حاشیه 

باریک  

حاشیه  حاشیه پهن

باریک 

مجموع 

 هاحاشیه

نسبت 

طول به 

 نمونه
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 عرض بیرونی داخلی

5622% 20611% 15615% %40602 2618 1 

8683% 32654% 11651% %02678 2614 2 

0600% 30640% 12608% %04608 1674 3 

0687% 35% 060% %42647 1653 4 

0607% 34650% 17650% %07677 1602 0 

7607% 37654% 10610% %01607 1602 0 

8672% 34638% 13645% %0060 1602 7 

4605% 24605% 11620% %45634 1602 8 

 میانگین 168 %02628 12628% 32% 8%

 

 ها نسبت به مساحت کل قالی مجموع حاشیهشود مساحت مشاهده می 3طور که در جدول همان
2

0
و   

3

0
است. آقای   

نسبت مساحت متن به حاشیه را در مکتب خاور« مبانی طراحی سنتی در ایران»حصوری در کتاب 
2

0
و در مکتب   

باختر 
3

0
ها از قوانین های مربوط به مساحت بین اجزای قالیبنابراین نسبت (.50، 1380ذکر کرده است )حصوری،  

 کند.مکاتب طراحی سنتی ایرانی تبعیت می

این . شودها تأیید میدر این قالی حضور تناسبات و هماهنگی بین اجزا 3های جدول نمونه نتایج حاصل از بررسی با توجه به

ها از تعادل و هماهنگی بصری خوبی برخوردار هستند و بندی نقوش در قالیدهند که طراحی و ترکیبها نشان میداده

 تناسبات بسیار نزدیک به تناسبات طالیی هستند.

  ترسیم خطوط انتظام دهنده  )خطوط راهنما(

الزم  دهنده برای ایجاد ارتباط بین اجزا و کل اثرروشن است که به منظور هماهنگی بین نقوش در یک اثر حضور خطوط نظم

-ارتباط میان اجزای گوناگون اثر را مشخص میدهنده ضمن حفظ هماهنگی در کلیت اثر، و خطوط انتظام تناسبات»است. 

آورند وجود میهکاری است که هنرمندانه انجام شده است. این خطوط ریتم را ب ییدای برای تأدهنده وسیلهخطوط انتظام .سازد

از دهند که تضمینی مجدد برای درک نظم است. البته این خطوط تنها یکی لمسی از ریاضیات را به دست میو شکل قابل

در طراحی سنتی قالی نیز برای دستیابی به نظم در طرح از خطوط  .(354 ،1388)چینگ،  «راهکارهای دستیابی به نظم است

منظور تحلیل و بررسی نقوش به و با تناسبات بهتر کشیده شود.ای منظم شود تا بهترین طرح با نقشهو محورهایی استفاده می

های برای تعیین ضوابط طرح، از نقاط مشخص آن، خط» .دهنده استفاده کرداز این خطوط نظمتوان ها میدسی نمونههن

ها را کشند که معموالً آنها و امثال آن میها، منصف زاویهمشخصی نسبت به آن هایموازات درازا و پهنا یا با زاویهراستی به 

مربع شاخص و مستطیل این کار از طریق ترسیم قطرها، مقاطع  .(57 ،1380 )حصوری، «نامندرهای زیباشناختی میمحو

برای بررسی اهداف موردنظر، معادل عرض )پهنای( قالی روی طول )راستای( قالی، انتخاب و بدین » شود.مکمل آن انجام می
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های طالیی و شاخص و بر اساس آنچه شرح داده شد، نسبتشدن مربع شود. با ساختهترتیب مربع شاخص ساخته می

ها در نتایج حاصل از این بررسی .(5، 1352)مجابی و فنایی و استکی،  «آیدمستطیل طالیی روی ابعاد قالی، به دست می

فته شده پس قطعاً ای که قالی را در اختیار دارد گرها از سایت موزه شود. الزم به توضیح است ابعاد قالی، دیده می4جدول 

 ها قابل استناد هستند.اندازه

پس خطوط س کنیم،ص در دو قسمت کادر را تعیین میابتدا مربع های شاخ 2(c)و  2 ،(b)2(a)های طبق تصویردر ادامه 

های مکمل و در آخر های شاخص و مستطیلاصلی، مربع(، قطرهای کادر 4/1( و )3/1تقسیمات ) (، خطوط2/1میانی اضالع )

و  )تختیکنیم ترسیم می اند،شده از مراحل قبل به دست آمدهرا که از نقاط تقاطع خطوط ترسیمخطوط افقی و عمودی 

  .(130 ،1388، سامانیان و افهمی

                        

            (b)                                              (a)                                       (c) 

ترسیم خطوط میانی اضالع و خطوط  : (b) مأخذ: نگارندگانص از دو طرف کادر، های شاخترسیم مربع:  (a) : 2 تصویر

 مأخذ: نگارندگان، های مکملهای شاخص و مستطیلترسیم قطرهای کادر اصلی، مربع: (c) مأخذ: نگارندگان، تقسیمات

 

 مأخذ: نگارندگان، گرا و محل قرارگیری نقوشانتظام: خطوط 4جدول

ترکیب خطوط یک  گراخطوط انتظام خطوط یک سوم تصویر نمونه قالی ردیف

-سوم و خطوط انتظام

 گرا

 نتیجه

 

1 

 

      

 

 
 

 

 

 

 
 

 

از تالقی خطوط یک سوم و 

گرا محل قرارگیری انتظام

ها ایجاد شده ترنج و لچک

 ترنج قالیاست. همچنین 

در یک فضای لوزی نیز 

 گیرد.شکل قرار می
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2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

در این قالی به دلیل طرح 

خاص آن فضای لچکها با 

. متفاوت است هانمونهدیگر 

ترنج قالی نیز در یک فضای 

 گیرد.لوزی شکل قرار می

3 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ترنجها به قالی چلسی در 

بصورت  جدید شیوۀ

تکرارشونده با دو اندازه 

و  در متن قالی متفاوت

وجود یک ترنج کوچک در 

قرار گرفته اند لذا  مرکز قالی

فضایی  محل تالقی خطوط

 هستند.  های تودرتواز لوزی

 

4 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

قالی شکارگاه مشابه قالی 

فضای شیخ صفی شماره یک 

لوزی شکل از تالقی خطوط 

حاصل برای قرارگیری ترنج 

 شده است.

 

0 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

با توجه به شکل لچکها در 

 8 و ترنج هاکالله ،این قالی

-ضلعی لوبدار با شکل ستاره

ای در وسط ترنج و حضور 

ترکیب  کالله و سرترنج

بندی متن این قالی متفاوت 

ترنج  ،تالقی خطوطکه است 

دو فضای لوزی شکل را در 

 قرار داده است.

 

 

0 

در این نمونه قالی شکل     

ها ها  و حضور اسلیمیکالله

و همچنین  در متن قالی
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ترنج چهارلوب و وجود یک 

ترنج کوچک در داخل ترنج 

اصلی سبب ایجاد ترکیب 

متفاوتی حاصل از تالقی 

 خطوط شده است. 

7 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

ترنج  این نمونه قالی با

، وجود سرترنج و شکلبیضی

ترکیب کتیبه در متن قالی 

متفاوتی را از تالقی خطوط 

 حاصل کرده است.

 

 

8 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

در این نمونه قالی به دلیل 

حضور دسته گلها در متن 

حاصل  قالی محیط دور ترنج

نیز در  از تالقی خطوط

-فضایی لوزی شکل قرا می

 8همچنین شکل گیرد. 

میانی ضلعی و لوبدار ترنج 

نیز در میان فضای لوزی 

شکل حاصل از تالقی 

 خطوط قرار گرفته است.

 

گرا قرار گرفته ها در فضای بین خطوط انتظامها و ترنج در تمامی قالیاین مطلب است که لچک 4نکته حائز اهمیت در جدول 

با توجه به خطوط یک سوم مشاهده  کند.ها حکایت میشده در طراحی این قالیموضوع از نظم خاص و حساب که ایناست 

ها هایی که ترنجها حدوداً یک سوم عرض قالی نزدیک است. و در نمونهشود که اندازۀ عرض در ترنج، حاشیه و متن در قالیمی

های شاخص، طار مربعاق  -قالیگرا در خطوط انتظامشامل  ستون سومگرد نیستند نیز طول ترنج یک سوم طول قالی است. 

ه طور کهمانسوم، با خطوط یک برخورد این خطوطاز  شود کهمی – و خطوط تقارن اقطار کادرهای اصلی مکمل، مستطیل

و محل ترسیم و  هاستقالیبندی این ترین محل در ترکیبکه اصلی آیدوجود میمحیطی بهشود، در ستون چهارم دیده می

در واقع بیشترین نیروی بصری را در ترکیب ها این طرح دهند؛می ها را نشانها، کتیبه، ترنج، لچک، کاللهقرارگیری گل

کند که این نقوش قانونمند ها اثبات میاما حضور این محل ،دربردارند. شاید طراح در آن زمان از این اصل استفاده نکرده باشد

ها از نقوشی قالیتوان گفت تمامی این نمونه می اند.برخوردار بوده صری خوبیاند و طراحان از دانش بشده اجرا شدهو حساب

اند. البته این به آن معنا نیست که طراح دقیقاً از این خطوط برای برخوردارند و بر اساس تقسیمات هندسی ترسیم شده منظم

  این نقوش را اثبات کرد. یقانونمند توانصرفاً می بندی سطح کار استفاده کرده باشد، بلکهتقسیم
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 تقارن

خطوط اصلی نقشه، پراکندگی »قالی متشکل از خطوط اصلی آن و همچنین نظمی است که بین نقوش برقرار است.  طرح

 «از یک نوع نیست ای است که مطمئناًکند. این پراکندگی در طراحی سنتی دارای نظم ویژهها را در نقشه تعیین مینقش

شدن طرح  آرمانیقشه قالی ایرانی سبب پیشرفت کار و مطالعه و درک و فهم نظم در طراحی ن (.75 ،1380)حصوری، 

شود. درنتیجه، در جزیی از فرهنگ میی است که در طبیعت نیز وجود دارد، موردنظر خواهد شد و چون بحث نظم امری فطر

  د.شون اثر با هنر عام خود آشکار میی آناسازگار ،ن رعایت نشودآقالی ایرانی اگر نظم مخصوص  خلق یک طرح سنتی

نظم از نوع نظم در سطح و یکی از مبانی طراحی ایرانی است. همچنین تقارن به پراکندگی نقوش در  ترین پایۀتقارن مهم

نوع  4ایرانی  قالیهای طرح (. در همۀ84مختلفی دارد )همان،  شود که با تعادل همراه است و انواعسطح اثر نیز گفته می

ای و چرخشی وجود دارد که همگی با یک الگوی بنیادی ا معکوس، انعکاسی سرسرهاساسی تقارن شامل انتقالی، انعکاسی ی

نوع در مرکز نقشه  17نوع تقارن در حاشیه و  7شوند هایی که این الگوی بنیادی با هم ترکیب میشوند. با روشتعریف می

ای و... کاسی عمودی، انعکاسی سرسرههای انعکاسی، چرخشی، انتقالی، انعکاسی افقی، انعشود، شامل انواع طرحساخته می

(Bier, 1997, 3). 

ترنج با های لچکشود که نقشهمیتطبیق آنها با انواع تقارن معلوم  های مورد مطالعه در این مقاله وقالیبا بررسی طرح نمونه 

ای تقارن چهارطرفه کنند، یعنیتبعیت می (1انعکاسی )جدول +تقارن انعکاسی ، از قاعدۀقالیچهارم در کل خاصیت تکرار یک

 شود. صورت انعکاسی نمایان میبه قالیطرف  4قسمت تکرارشونده در که 

 قالیفراکتال در 

هندسه و ریاضیات در . یکی از قواعد مهم در طراحی قالی ایرانی است« سازیاستفاده از هندسه و تقسیمات ریاضی در نقش»

، های مختلف طرحبندی طرح، اعمال تقارن، پرکردن فضای بین بخشتقسیمهای مختلفی در طراحی قالی مثل زمینه

کند تا طراح با استفاده از قوانین ریاضی و یا قواعد تعادل، توازن و تناسب سعی می»د. نو... نقش بسزایی دار تکرارشوندگی

 .(32، 1380 )دریایی،« های آن گرددبندی بصری طرح،واسطه ابالغ زیباییترکیب

اقلیدسی مشهور است  ربع، مستطیل و... است که به هندسۀات در طرح قالی همان هندسه نقوش شامل نقوش دایره، مریاضی»

)حمیدی منش و گروسی،  «یکی از مبانی اصلی طراحی قالی ایرانی استنیز که در این هندسه تقارن ارزشمند است و تقارن 

« 0مندل بروت»ترتیب دانان نبود و بدیناما هندسه اقلیدسی در بسیاری موارد پاسخگوی تمامی نیازهای ریاضی .(40 ،1354

 0فراکچز اصطالح فراکتال از کلمه یونانی» تر طبیعت، ریاضیات فراکتالی را معرفی کرد.در تفسیر رفتارهای پیچیده 1570در 

برخال بر این  است. بنیاد هندسۀ« البرخ»و معادل فارسی آن  گرفته شده استبر «شدهشکسته»یا  «شدهتکهتکه»معنای به

اند. در این هندسه نمند یک بلوک آغازین ایجاد شدههای طبیعی خودهمانند هستند و از تکرار قانور است که شکلوافرض است

نظم به رود و بسیار بیکوچک پیش مینهایت های بیگیرند که ساختارشان تا آخرین مقیاسقرار می هایی مورد بررسیشکل

که توسط  7های توابع تکرارشوندهسیستم ه بزرگ فراکتالی شامل گروهگرو. دو رسند اما در واقع دارای نظم هستندنظر می

 دانۀ کخ و گروه دوم به نامشونده معروف هستند مثل برفرهای توابع تکراآیند و به سیستمالگوهای تکرارشونده به وجود می

اند. های غیرکالسیک از این دستهفرکتال آیند.های اعداد مختلط پدید میهایی هستند که توسط دنبالهفراکتال 8اعداد مختلط 

های آورده شده در که از گروه دوم در نمونه قالی .(15، 1353)مبینی و فتح اللهی،  «بروت.های جولیا یا مندلمانند مجموعه

ها توسط بسیاری از پایۀ هندسۀ فراکتالی همان اشکال هندسی هستند که روش ترسیم آن .نمودتوان مشاهده می 0جدول 
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در  (1305) شده است همچنانکه ابوالوفا بوزجانیمندان آموزش داده میهای مختلف به عالقهدانشمندان اسالمی در دوران

مات پایه و اصلی در ترسیم اشکال هندسی مورد مقد« الهندسیه فی ما یحتاج الیه العمال و الصناع من االشکال» کتاب 

شباهتهایی که تکثیر فرکتالی با تکثیر  استفاده در هنر و معماری اسالمی و انواع تناسبات طالیی را به تفصیل بیان نموده است.

( که در معادالت های حلزونی )اسپیرالهای اسالمی )به دلیل واگیره پذیر بودن این نقشها( دارد و نیز فرمی نقشدر هندسه

دهد و از طرفی زیر الگوهای ثابتی که در ی اصلی نقوش گردان اسالمی را تشکیل میآید و شالودهفرکتالی به دست می

ی فرکتال که آن را علمی قابل انطباق ی فلسفی آن با نظریات آشوب و هندسهشود و رابطههنرهای ترسیمی اسالمی دیده می

ی فرکتال در هندسهی حضور های هم خوانشیدانند از جملهکثرت و کثرت در عین وحدت میی وحدت در عین با نظریه

تنوع، هایی همچون به عنوان یک نقش پراستفاده در هنرهای اسالمی با ویژگی )اجزای طرح( نقش گره است. نقوش اسالمی

گره  .استکثرت و کثرت در وحدت  به نحو بارزی گویای اصل وحدت در بوده و توازن و کثرت، پیچیدگی، آهنگ، نظم

خودهمانندی و شود آید. این خاصیت باعث تنوع در انواع گره میهای دیگری به وجود میخاصیت زایش دارد و از هر گره، گره

که همان  نقش گره  (.17، 1353مبینی و فتح اللهی، «.).شودکه از اصول شکل فرکتالی است آشکارا در این هنر دیده می

که در معادالت فراکتالی نیز  هستند های حلزونی در قالینقوش اسلیمی یا همان فرم وها یا اشکال هندسی شکوفه ها،برگ

-ای از حضور فراکتال در قالی هستند که از تکرار قانونمند آنها طرح کلی قالی به دست میحضور دارند هر دو مصداق و جلوه

هر جزء قالی یک واحد مستقل و معنادار است، اما در پیوستگی  شوند.وانده میآید، پس به عنوان بلوک آغازین بنیاد قالی خ

اند. این خاصیت قالی ایرانی است که نقوش در عین پیچیدگی، در تمام کامل با بقیه عناصر قالی قرار دارد و با هم در ارتباط

 قانونمند است و با نظمی ویژه چشم بیننده را به اند؛ هرچند، این تکرار و گستردگی کامالًاند و تکرار شدهنقاط قالی پراکنده

خوبی و با همان نظمی است، بهای زنده از ساختارهای فراکتالی و نظم در عین بیکه نمونه نیز طبیعتکشاند. دنبال خود می

طبیعت را در هنر خویش بازتاب داده  الگوهای هاگر شده است. طراح این قالیهایش در هنر و طرح قالی ایرانی جلوهپیچیدگی

ترنج صفوی نیز که انعکاسی از هنر اصیل اسالمی و هندسه است که امروزه با زبان فراکتالی قابل شناسایی هستند. قالی لچک

 تشابه ترنج 0همان طور که در جدول  -هایی از هندسۀ فراکتالی فراهم آورده استبنیاد است زمینۀ مناسبی برای ظهور جلوه

 شود.که در ادامه به آن پرداخته می -های فراکتالی موجود مشخص است ها به نمونهقالی

 

 مأخذ: نگارندگان، های مورد مطالعهقالی های مشابه با ترنج: نمونه فراکتال0جدول 

شماره  ترنج نمونه فراکتالی

 نمونه
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 .فراکتال در طبیعت، مأخذ:

-https://static.boredpanda.com/blog/wp

Edit__880.jpg-content/uploads/2015/04/kIMG_3893 
 

 

 
      

 ترنج قالی شیخ صفی الدین اردبیلی

1 

 

 
 مأخذ:، جولیا فراکتال مجموعه

https://i.imgur.com/3gsYpfn.jpg 

 

 
 ترنج قالی موج دریا یا فرش پرتغالی

2 

 

 
 فراکتال در طبیعت، مأخذ:

https://www.flickr.com/photos/22887580@N06/3121326756 
 

 

 
 

 ترنج قالی چلسی

3 

 

 
 فراکتال در طبیعت،مأخذ:

Lotus.jpg-https://cdn.jamiesarner.com/images/2013/07/Symmetry 
 
 

 

 

 
 ترنج قالی شکارگاه
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https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/kIMG_3893-Edit__880.jpg
https://www.flickr.com/photos/22887580@N06/3121326756
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 فراکتال در طبیعت، مأخذ:

https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/04/05/19/500_F_204051957_ItliK1qg

0juRjl5XuqSaouDQBvVoyzS6.jpg 

 

 

 

 
 

 

 

 

 قالی ابریشمی کاشانترنج 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جولیا  مأخذ:ترنج داخلی: فراکتال مجموعه 
https://i.imgur.com/2eHrzJw.jpg 

 

 

 
 ترنج قالی ابریشمی کاشان

0 

 

 
 

 مأخذ:فراکتال در سلول زنده، 

https://i.redd.it/r9k79srdz5941.jpg 
 

 

 
 ترنج قالی ابریشمی پولنزی

7 

 

 

: مأخذفراکتال در طبیعت، 
https://www.pixoto.com/images/5268014220443648 

 

 

 
 ترنج قالی ابریشمی کرمان

8 
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-طرح قالی بایستی حتماً شامل اصول و قواعد اساسی زیبایی شناسی فرش یعنی زیبایی شناسی بر اساس محور تقارن، ذره

)به  های هندسیها، یا شکلها، شکوفهبرگ(. 44، 1352گرایی، پرهیز  از فضای تهی و حرکت درونگرا باشد. )آیت اللهی، 

شوند، هرکدامشان در کمال دقت و زیبایی که برای تزیین و یا پُرکردن فضاهای تهی به کار برده می عنوان هر جزء از قالی(

-ها یا شکلها، شکوفهبندی دخالتی ندارند، بلکه مجموعۀ برگاند ولی هیچکدام به طور مستقل و بالذاته در ترکیبساخته شده

ها هستند که نقش فرش را سازند و این مجموعهگر هستند که درخت )ترکیب( را میهای هندسی در نقش یک عنصر ترکیب

شود نگاه بیننده را به (. نوع حرکتی که در دل اجزای قالی وجود دارد و از مرکز آن شروع می40آورند )همان، به بار می

ها، در این حرکت، محل عناصر، کوچکی یا بزرگی آن رسد.ین حرکت در حاشیه به پایان میکشاند تا اینکه اسرتاسر قالی می

همنشینی خواص »آورند. را از یکنواختی بیرون می قالیها  تأثیر شایانی دارند و ها با یکدیگر و رنگبندی آننحوۀ ترکیب آن

)حمیدی منش و گروسی،  «ثرت یا وحدت وجود استنوعی یادآور مفهوم هنر شرق یعنی وحدت در کذکرشده در کنار هم به

1354 ،45 .) 

ی دیگر در به نوع ،آورده شد قالینهایت( که در گرایی، تکرارشوندگی، خودمتشابهی و میل به بیشناسی )ذرهاین اصول زیبایی

خودهمانندی هستند یعنی یک هایی مثل اشکال فراکتالی نیز دارای ویژگی»اند به این ترتیب که شده اشکال فراکتالی نهادینه

هاست رسد. این یکی از خصوصیات زیبای فراکتالهای دیگر به نظر میای و با هر مقیاسی، مشابه مقیاسفراکتال در هر اندازه

توان نهایت، میاصلی حتی تا بی ءها تکرارشونده هستند. با تکرار جزشود. فراکتالها نیز دیده میکه در طبیعت و فناوری

نهایتی در قای بیها برگزید. اشکال فراکتالی نوعی النهایتی را نیز به همراه تکرارشوندگی برای فراکتالیت میل به بیخصوص

، 1355میریان، «.)توان تا اندازه دلخواه گسترش دادتکرارشونده، اثر را می ءنهایت جزصورت که با تکرار بیخود دارند بدین

 قالیو وحدت در فراکتال و نقوش  گواه حضور جهان بینیِ یگانگی شودز نکات باال استنباط می(. در ادامه باید گفت: آنچه ا55

، اما همگی این عناصر است تکرار شونده تشکیل شده ان نقش ریز و درشت و گاهی با الگوهاییکه اثر هنری از هزاراست. با این

-مجموعه آخر بادستاجزا،  بدین ترتیب در عین کثرت و انبوهیو گیرند قانونمند و هدفمند در ترکیبی واحد قرار می شکلیبه

آنچه که هست همه یک چیز است و یک قاعده کلی بر آنها حاکم است. احدیت . » تشخص روبرو هستیمای واحد، منظم و م

 (.51همان، «)در عین بی نهایت بودن وکثیر بودن، در عین وحدت است

یعنی  قالیهای ذاتی و تصویری دهد که ویژگیها نشان میقالیهای نمونه ابه با ترنجهای فراکتالی مشوجود نمونه 0در جدول 

، با تصاویر ریاضیات فراکتالی نیز هستند نهای بنیادینهایت که از ویژگیگرایی، تکرارشوندگی و میل به بیذره خودمتشابهی،

دارند که  قالی ای مشترک ریاضیات فراکتالی و نقشۀیربنکه ریشه در ز هایی؛ شباهتدارند ی آشکارهایفراکتالی شباهت هندسۀ

های تواند شرایطی را فراهم آورد تا در طراحی نقشه. این هماهنگی و شباهت میعت و رفتارهای هندسی آن استطبی داروام

 برداری شود.تری بهرهصورت پیشرفتهاز ریاضیات فراکتالی به قالیجدید 

 :نتیجه

و با کمک  ش کردهنقو نمودن انتزاعیاقدام به  مقدس و معنوی فضایی خلق برای ایرانی مسلمان هنرمند ه اسالمیدر دور

. هندسه و ریاضیات به این مهم دست یافته است. لذا انتزاعی بودن هنر اسالمی رابطه تنگاتنگی با ریاضیات و هندسه دارد

تأثیر نقاشان، نگارگران و هنرمندان صفوی در دربار و استقرار، نفوذ و همچنین در بحث منشأ و سرچشمه این نقوش؛ 

در  ویژه باعث اشتراک، تأثیر و گاهی تلفیق نقوش در آثار هنری مختلف این دوره به تواندمی خودهای سلطنتی کتابخانه

 باشد.تزیینات بنا، تزیینات کتاب و قالی شده 
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 ( در)نسبت افالطونی   4√ و  3√یهاتطیلاز مس هاقالیاین  طراحانکه  ددهنشان می در این پژوهشها بررسی نتیجۀ 

های مورد مطالعه در این مقاله در نمونه« قالیحاشیه به عرض کل »و « طول به عرض»های نسبت و کرده تفادهاس کادر یمترس

با استفاده از تقسیمات حاصل  طراحانهمچنین  بسیار نزدیک به تناسبات طالیی بوده و از نظم و هماهنگی باالیی برخوردارند.

 و محورهای کلیدی مورد فضاو اقطار و کمانها و وترهای حاصل از برخورد آنها به  طول و عرض دو عنصر اصلیِ از روابط میان

-شاهده میبا ترسیم خطوط یک سوم م. ه انددست یافت هاترنج، لچک، سرترنج و کتیبهمانند  قالینیاز جهت جانمایی عناصر 

اند، که این موضوع همچنان از نظم خاص و ها به خوبی در فضای بین این خطوط قرار گرفتهها و ترنج در نمونهکه لچک شود

که  ها، عالوه بر تأیید این نکتهدر طرح دهندهبا بررسی خطوط انتظامکند و ها حکایت میحساب شده در طراحی این قالی

شد که طراحان آنها از دانش بصری باالیی  اند، مشخصمی از هندسه بهره گرفتهاسال -هنرهای ایرانی ها همانند سایرقالی

توان گفت تمامی این بدین ترتیب می اند.دادهقرار می خاص فضایی در را تأکید قابل و مهم عناصر هو در نتیج برخوردار بوده

 پژوهش، چگونگیاین عالوه بر اینها،  اند.ترسیم شدهها از نقوشی با انتظام برخوردارند و بر اساس تقسیمات هندسی قالینمونه 

تقسیمات حاصله در  تأثیر محیط عرفانی هنرمند در نحوه استفاده نمادین از عناصر هندسی و نیز روابط میان این عناصر و

اثر و در نتیجه  تلفیق ماهرانه این زیرساختها به وحدت ساختاریو با  جهت انتقال مضامین عرفانی و اخالقی را شرح داده است

هدفمند  و همه این موارد، مؤید بکارگیری آگاهانه رسیده است.« وحدت در عین کثرت»، یعنیمفهوم کلی آن به بیان موثرتر

های آشکار بین وجود شباهت. است قالیمفهوم نمادین مرتبط با  ،ی همچون فراکتالراستای بیان مضامین دانش هندسه، در

های بنیادی نهایت که از ویژگیگرایی، تکرارشوندگی و میل به بیذره یعنی خودمتشابهی، قالیهای ذاتی و تصویری ویژگی

که همان  - قالیریاضیات فراکتالی نیز هستند با تصاویر هندسه فراکتالی، ریشه در زیربنای مشترک ریاضیات فراکتالی و نقشه 

های تواند شرایطی را فراهم آورد تا در طراحی نقشهمی دارد. این هماهنگی و شباهت -طبیعت و رفتارهای هندسی آن است

  برداری شود.تری بهرهاز ریاضیات فراکتالی به صورت پیشرفته قالیجدید 

 :نوشتپی

1. Fractal geometry 

2. ScreenRuler 2D 

3. Textile Museum 

4. Bridges Towson 2012, Mathematics, Music, Art, Architecture, Culture Conference 

5.  Benoit Mandelbort 

6. Fractious 

7. Iterated Function System  )IFS) 
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Geometric analysis of Medallion Pattern in Safavid period carpets 

 
 

Abstract 

Carpets with Medallion patterns are wide and unique collection of Iranian carpets that 

received a lot of attention in the Safavid period. Since these carpets are among the most 

important Iranian carpets, it is necessary to analyze them from different aspects. Therefore, 

with the aim of studying the proportions and relationships in carpets with elastic bergamot 

design in order to examine the layers of the presence of geometry- Numerical proportions 

between the components of the carpet and the ratio of the area of each component to the 

analysis of symmetry, disciplinary lines and the presence of fractal geometry in 8 samples of 

the most famous carpets of the Safavid period with Medallion patterns simultaneously- an 

attempt has been made to answer the main questions of this research. which are 1- In what 

format and with what kind of composition are the issues of geometric proportions, order, 

disciplinary lines and symmetry seen in these designs? 2- How is the mystical concept of 

"from plurality to unity" and "from unity to plurality" manifested in these designs? 3- How is 

the presence of fractal geometry and its pattern similarities with the medallion design in 

Safavid period carpets analyzed? It is necessary to answer these questions and pay attention 

to the fact that in most researches related to Medallion Pattern in Safavid period carpets, only 

the proportions and numerical relations between the components and the whole carpet have 

been studied and the issues of symmetry, disciplinary lines and fractal geometry have not 

been studied. And the importance of this research becomes clear. This research has been done 

by descriptive and analytical methods and its information has been collected in a library 

method. Due to the importance of the design and role of Iranian carpets in the Safavid period 

- especially  medallion Pattern - the target community includes 8 examples of famous Safavid 

carpets that all of them have the same construction and 4 spandrels, including: Sheikh Safi al-
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Din Ardebili carpet (530x1032cm) At the Victoria and Albert Museum in London, a carpet 

known as the Sea Wave, or Portuguese rug, Khorasan texture (313x680cm) at the Vienna 

Museum of Handicrafts, Chelsea rug (310x549cm) at the Victoria Museum of Western Iran 

(360x690cm) at the Petzoli Poldi Museum in Milan, Vase rug , Kerman texture probability 

(171x249cm) and three samples of Kashan silk carpets (165.1x243.8cm), (148.6x221cm), 

(146.7x207.6cm) at the New York Metropolitan Museum. Using the two-dimensional screen 

roller software from the computer screen, the dimensions of the proportions inside the frame 

and the dimensions of the frames include the ratio of width to text length, width to total 

length, border width to text width, border width to total width, Medallion width to full text 

width And the width of the bergamot is calculated to the total width of the carpet and the 

ratios related to the area of the various components of the samples. The golden ratio obtained 

from the square of the index is also shown as an example for the hunting rug of the Petzoli 

Poldi Museum of Milan. By drawing disciplinary lines in the carpet resulting from the 

intersection of the diameters of the index squares, the complementary rectangle, the diameters 

of the main frames and the lines of symmetry of the main place in the composition of these 

carpets are obtained. By examining the intersection points and the resulting composition, the 

relations governing it have been studied. Fractal specimens found in nature are similar to 

those found in rugs. The method of analysis in this research is that all the obtained data are 

arranged and prepared in tables. Then, the rules of traditional Iranian design, the rules of 

golden ratio and the basic features of fractal mathematics were applied and compared. The 

principles and relations governing this design are extracted and analyzed in terms of 

geometry and golden ratio laws. The results of this research indicate that the principles of 

symmetry and golden ratios have been observed in designing the dimensions of the main 

frame of the carpet for all samples. By drawing disciplinary lines, an environment is created 

that shows the main place in the composition of these carpets. The presence of these locations 

proves that these designs are legal and based on geometric divisions. By examining the 

intersection points and the resulting composition, the relations governing it have been 

studied. Examining the fractal geometry and its patterns in the sample of carpets, it is 

determined that although the carpets are composed of thousands of small and large patterns 

and sometimes with repetitive patterns, all these elements are in a lawful and purposeful way 

in a single combination. Thus, in spite of the multiplicity of components, we are finally faced 

with a single and regular set. 

Key Words: Carpet, The Medallion Pattern, Safavied Period, Geometery, Proportions. 

 

References 
Abdullahi, Yahya and Bin Embi, Mohamed Rashid, Evolution of Islamic geometric patterns, Frontiers 

of Architectural Research, No.2, 2013, 243–251. 

Amy Ahmadi, Mahdieh and Mahmoudi Kohneh Rudposht, Azadeh, 2017, The link between Iranian 

carpet and architecture from the past to the present, National Conference on Applied Research in Civil 

Engineering, Architecture and Urban Planning, civilica.com. 

Ayatollahi, Habibullah, Explaining the aesthetic interventions of Iranian carpets, Art Research and 

Architecture Quarterly, No. 2, 2013, 44-47. 

Akbari, Fatemeh and Pournamdarian, Taqi and Shirazi, Ali Asghar and Ayatollahi, Habibullah, 

Spiritual Knowledge and Geometric Codes, Scientific Research Journal of Persian Language and 

Literature (Goharguia), No.1. 2010, 1-22. 

رايى
ه آ

صفح
ش و 

راي
ن وي

دو
ن ب

 مت

ره
ى نگ

 علم
 نشريه



25 
 

Bahrami nejad, Fatemeh and Kaboli, Mohammad Hadi, Cultural Engineering in the Formation of the 

Model of Islamic Architecture, Islamic Art Studies, No. 36, 2017, 27-46. 

Banner, Jay Francis, Three Cents of Similarities in Geometric Decorations (7th and 9th centuries 

Hegira) Translated by Mahsa Kharazmi, Reza Afhami, Book of the Month of Art, No.139, 2010, 30-

38. 

Bier, carol, 1997–2005 (accessed 2 November 2009), Symmetry and pattern, The art of oriental 

carpets. Available at http: // mathforum.org / geometry/ rugs. 

Bier, Carol, Mathematical aspects of Oriental carpets [Special issue of Symmetry: 

Culture and Science]. Symmetry in Ethnomathematics, Symmetry: Culture and Science 

Vol. 12, No. 1-2, 2001, 67-77. 

Bier, Carol, Geometry in Islamic Art, Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and 

Medicine in Non-Western Cultures, Springer Science+Business Media Dordrecht, 2015, 1-21. 

Bolkhari Ghehi, Hassan, 2005, Mystical Foundations of Islamic Art and Architecture, Tehran, 

Research Institute of Islamic Culture and Art. 

Buzjani, Abu al-Wafa, 0991, in what is needed for works and industry from engineering shapes. 

Translation: Seyed Alireza Jazbi. Tehran, Soroush. 

ESpanani, Mohammad Ali , Safavid carpet from Viewpoint of innovation in design and Pattern, 

Goljam Quarterly, No. 9, 2008, 9-34. 

Holy Quran, Sura  Qaf, 6. 

Pope, Arthur. 2015, Masterpieces of Iranian Art, translated by Parviz Natel Khanlari, Tehran, 

Scientific and Cultural Publications. 

Takhti, Mahla and Samanian, Samad and Afhami, Reza, Geometrical study and Analysis of mihrabi 

Carpets of Safavid Era, Goljam Quarterly. No.14,2009, 125-140. 

Chitsazian, Amir Hossein, Symbolism and its effects on Iranian carpet, Goljam Quarterly, No. 4 and 

5, 2006, 56-37. 

Ching, Frank. 2009, Architecture, Form, Space, Order, translated by Zohreh Qaraguzlu, Tehran, 

Soroush. 

Hajizadeh, Mohammad Amin and Khosravi Bijayem, Farhad and Mehrvarz, Atefeh, Form Analysis of 

a Number of Safavid Carpets Called Polish (Polonaise) Carpets, Negarineh Islamic Art / Scientific 

Research Quarterly, No.6, 2015, 84-98. 

Hassouri, Ali, 2006, Fundations of  Iranian Designs, Tehran, Cheshmeh. 

Hamidi Manesh, Taghi and Garoussi, Mehrdad, Investigation of  the effect of mathematics on Iranian 

carpet designs from the perspective of fractal geometry, two scientific-specialized quarterly journals 

Soffalineh, No. 3, 2015, 43-56. 

Hosseini, Hashem, Decorative and conceptual application of the role of the sun in the collection of 

Sheikh Safi al-Din Ardabili, Islamic Art Quarterly, No. 14, 2011, 7-24. 

Khanlari, Majid, Safavid carpet style, Golestan Honar magazine,, No. 5, 2006, 160-169. 

Dadgar, Leila, Safavid period carpets in the Carpet Museum of Iran, Bukhara Magazine, No. 24, 

2002, 294-287. 

Daryaie, Nazila, The aesthetic principle of Iranian Hand woven Carpet, Goljam Quarterly, No. 4 and 

5, 2006, 36-25. 

Dehkhoda, Ali Akbar, 1998, Dehkhoda Dictionary, Volume 14, Tehran, University of Tehran. 

Rashidi, Reyhaneh and Shokrpour, Shahryar, The Study of the Influence of the Safavid Era Carpets 

on Animal Motifs in Murals of the Pirnia House, Scientific Research Quartely Journal Negareh, No. 

42, 2017, 82-97. 

Jouleh, Touraj, 2002, Research in Iranian Carpet, Tehran, Yasavoli. 

Safari, Hussein, 2011, Similarity of Geometric Pattern of Iranian Architecture and Iranian Carpet in 

Expression of Meaning, National Conference on Art, Culture, History and Production of Handmade 

Carpets of Iran and the World, Islamic Azad University, Najafabad Branch, civilica.com. 

Silvayeh, Sonya, and daneshjoo, Khosro and Farmahin Farahani, Saeed, Geometry in Pre-Islamic 

Iranian Architecture and its Manifestation in Contemporary Iranian Architecture, Naqshejahan, 

Theoretical studies and new technologies of architecture and urban planning, No. 1, 2013, 55-66. 

Mobini, Mahtab and Fathullahi, Noushin, Investigation of the place of fractal geometry in art and how 

it appeared in visual arts, bi-monthly journal of the Faculty of Art, Shahid Chamran University of 

Ahvaz, No. 6, 2014, 7-23. 

رايى
ه آ

صفح
ش و 

راي
ن وي

دو
ن ب

 مت

ره
ى نگ

 علم
 نشريه



26 
 

Moeini, Sayed Mahmood and Garousi, Mehrdad, 2012, Fractal Geometry and Persian Carpet, 

Bridges: Mathematics, Music, Art, Architecture, Culture, 457-460, https://archive.bridgesmathart.org. 

Mojabi, Seyed Ali and Fanaei, Zahra and Esteki, Farnaz, Classification of Anatolian rugs (keyhole) 

based on Shape and conformity of geometric principles and color in their design, Bi-Quarterly Journal 

of Art Research, No.6, 2013, 1-16. 

Mojabi, Seyed Ali and Fanaei, Zahra and Faizullah, Maryam, A Study of Numerical Ratios in the 

Organization of Wist Mental Carpet Weaving, Goljam Quarterly, No. 23, 2013, 45-68. 

Malek Paein, Ali and Changhong, Zhang, Study of Hidden Geometry in the Painting of Herat 

School;With Emphasis on Illustration «Demonstrating the Speech of Ascetics to the Troops by 

Eskandar», Scientific Quarterly Journal Negareh, No. 52, 2019, 5-23. 

Mirian, Meysam, The Role of Fractals in Geometry, Mathematics and Its Relationship with Islamic 

Patterns in Iranian Buildings and Mosques, Art Magazine, No. 159, 2011, 86-95. 

Naderifar, Hamid Reza and Ahmadi Barooq, Soolmaz, Semantic geometry and its crystallization in 

the structures of Islamic art (with emphasis on the architecture of Iranian mosques), Book of the 

Month of Art, No. 146, 2010, 24-33. 

Najiboglu, Golroo, 2000. Geometry and Decoration in Islamic Architecture, translated by Mehrdad 

Qayyumi Bidhendi, Tehran, Rozaneh Publications. 

https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/04/05/19/500_F_204051957_ItliK1qg0juRjl5XuqSaouDQBvVoyzS6.j

pg  (1400/04/24-17;30)   

https://cdn.jamiesarner.com/images/2013/07/Symmetry-Lotus.jpg   (1400/04/24- 17:30) 

https://collections.vam.ac.uk/item/O54307/the-ardabil-carpet-carpet-unknown   (1399/04/20- 17:13) 

https://collections.vam.ac.uk/item/O85144/the-chelsea-carpet-carpet-unknown  (1399/04/20-17:13) 

https://www.flickr.com/photos/22887580@N06/3121326756 (1400/04/24-17:15)  

https://i.imgur.com/3gsYpfn.jpg  (1400/04/24- 17:30) 

https://i.imgur.com/2eHrzJw.jpg  (1400/04/24- 17:50) 

https://i.redd.it/r9k79srdz5941.jpg (1400/04/24- 17:40) 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451470 (1399/04/20-17:15) 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/446645  (1399/04/20-17:25) 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/450506 (1399/04/20-18:15)    

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/452187  (1399/04/20-17:35)   

https://museopoldipezzoli.it/en/textiles/#/dettaglio/119243_Tappeto%20di%20caccia 

(1399/04/20-17:45) 

https://www.pixoto.com/images/5268014220443648 (1400/04/24-17:30) 

https://sammlung.mak.at/sammlung_online?id=collect-98332  (1399/04/20-17:15) 

https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/kIMG_3893-Edit__880.jpg 

(1400/04/24-17:30) 

 

رايى
ه آ

صفح
ش و 

راي
ن وي

دو
ن ب

 مت

ره
ى نگ

 علم
 نشريه

https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/04/05/19/500_F_204051957_ItliK1qg0juRjl5XuqSaouDQBvVoyzS6.jpg
https://as2.ftcdn.net/v2/jpg/02/04/05/19/500_F_204051957_ItliK1qg0juRjl5XuqSaouDQBvVoyzS6.jpg
https://cdn.jamiesarner.com/images/2013/07/Symmetry-Lotus.jpg
https://collections.vam.ac.uk/item/O54307/the-ardabil-carpet-carpet-unknown
https://collections.vam.ac.uk/item/O85144/the-chelsea-carpet-carpet-unknown
https://www.flickr.com/photos/22887580@N06/3121326756
https://i.imgur.com/3gsYpfn.jpg
https://i.imgur.com/2eHrzJw.jpg
https://i.redd.it/r9k79srdz5941.jpg
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451470
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/446645
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/450506
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/452187
https://museopoldipezzoli.it/en/textiles/#/dettaglio/119243_Tappeto%20di%20caccia
https://www.pixoto.com/images/5268014220443648
https://sammlung.mak.at/sammlung_online?id=collect-98332
https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2015/04/kIMG_3893-Edit__880.jpg



