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 چکیده: 

با آغاز حاکمیت صفویان از قرن دهم ه.ق آفرینش نوآورانه قالی با ساختاری )طراحی و بافت( متفاوت از گذشته در صد سال 

ها را ضرورت بخشیده  های صفویه، مطالعه حاشیه آن م بر ساختار)زمینه و حاشیه( قالیهای تزئینی حاک خورد؛ نظامست رقم نخ

گیری  چگونگی بهرهآگاهی و تأمل بر ها هستند.  های صفویه و حاشیه آن ها در قالی ها از پرتکرارترین نگاره است. اسلیمی

، هدف ها حاشیه قالیدر طراحی  اصیل یاالگوهتأکید بر و ای  منطقه یها یدر حاشیه قال قشاز این ن عصر صفویه ندانهنرم

های سده دهم ه.ق از دیدگاه طراحی سنتی قالی  در حاشیه  قالی اسلیمی نقشمایهدهد؛  ها پاسخ می مقاله است و به این پرسش

های مناطق  اسلیمی در حاشیه قالی بست نقشچگونه است؟ وجه ممیزه کارگیری  ، ساختارهای تزئینی و جایانواعدر 

ای است.  و گردآوری اطالعات کتابخانه تحلیلی -روش تحقیق تطبیقیبافندگی)پنج گانه( قرن دهم ه.ق بر چه اساسی است؟ 

نخست، با تحلیل تصاویر با محوریت کاربرد اسلیمی در حاشیه بررسی شد؛ در پاسخ به پرسش قالی سده دهم ه.ق  نمونه 22

گانه تزئینی مشتمل بر  های شش و نظام اژدری و دهان ماریساده، گلدار، گانه اسلیمی  پنجها انواع  خطی حاشیه

، اسلیمی ماری با های متقارن لیمی پیچان، قاب اسلیمی یا ترکیببازوبندی)قلمدانی(، مداخل، اسلیمی گلدار، بنداس

ها در سه بخش مجزای حاشیه اصلی و فرعی، حاشیه اصلی و حاشیه فرعی مسجل گردید. در  بندی آزاد و کاربست آن ترکیب

و قره باغ  هرات ،های تبریز نمونهاشت. تعلق د هراتهای تبریز و  اسلیمی به قالیانواع پاسخ به پرسش دوم، بیشترین کاربست 

ها در هر سه بخش  کاربست اسلیمی به لحاظو کاشان  قره باغهای تبریز،  و قالی تزئینی مندی از انواع ساختارهای بهرهدر 

 پیشتاز بودند. گانه مذکور  سه وجوهمندی از  در بهره هراتتبریز و های  بنابراین حاشیه قالی. گردیدندسرآمد حاشیه 

 صفویهدوره های بصری، حاشیه قالی،  سلیمی، کیفیتواژگان کلیدی: ا

 مقدمه:

                                                           
در دانشکده هنر دانشگاه  "های شهری صفوی شناسی حاشیه قالی واکاوی برسبک"رنده اول با عنوان این مقاله مستخرج از رساله مقطع دکتری نگا-1

 است.  و سوم و مشاوره نگارنده چهارم دوم ، به راهنمایی نگارندگانالزهرا)س(
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سیاسی از اولین دستاوردهای حاکمیت صفویان در ایران بود. -های مختلف فرهنگی حوزهت هنر با حذف تمرکزگرایی در مدیری

هنرهای  در این زمان با قوت گرفتن ثروت، قدرت و وحدت ملی ایرانیان، نظمی چشمگیر در همه وجوه اجتماعی پدید آمد که

در ساختار آثار  قوام یافت وم یادشده در طراحی سنتی ایران ترین شکل از نظ دهبهره نماندند. سا گوناگون از این مقوله بی

ترین فضای قالی، مشتمل بر تکرار مرتب واحدهای  ها پایدارترین و منظم حاشیهها مورد توجه قرار گرفت.  هنری همچون قالی

ها )نظیر  در حاشیه قالیه ویژ قشمایهبر یک ن مبتنی تند. بدین ترتیب تحلیل ساختارهای تزئینیه هستزئینی از ساده تا پیچید

را ه.ق قرون دهم و یازدهم متعلق به بافندگی  راکزم محصوالتِ طراحی سنتی در چگونگیتواند  میاسلیمی در مطالعه حاضر(، 

 تتأمل در کمیت و کیفی میت صفویان، فرشبافی از رشد قابلدر صد سال نخست حاکقابل تامل است که آشکار سازد. 

ها پدید  را در ساختار قالیهای متمایزی  ویژگیاین قابلیت را دارند که عوامل محیطی، جغرافیایی و بومی، برخوردار بود؛ 

که از این تاثیرپذیری مستثنی نبوده  تاملی است بخش قابلویژه عصر صفویه،  های ادوار مختلف تاریخی به قالیحاشیه اند؛  آورده

مورد فضای حاشیه چندگانه  با هرات، تبریز، کاشان، کرمان و ه باغ، بخشایشقرمتعلق به  یهای در این مطالعه نمونه. است

نظران فرش در  شده از سوی صاحب یادشده براساس شناسنامه زمانی و مکانی ارائه شهرهای انتخاب؛ مطالعه قرار گرفته اند

های  ، در تولید قالیگ، سیاست و هنردر زمینه فرهن مراکزبدیهی است پیشینه پرقوت این  .های سده دهم است ارتباط با قالی

ار و های قرن دهم ه.ق بواسطه برخورداری از تنوع باال در ساخت براین اساس قالی. نفیس صفویه نقش پررنگی ایفا نموده است

 های پایدار تزئینی موجود در ندگان انتخاب شدند. دریافت نمونهجامعه آماری این بررسی از سوی نگارعنوان  محل بافت، به

ها  گیری هنرمندان از آن و چگونگی بهره ترین نقشمایه گیاهی در هنرهای سنتی با تاکید بر اصلی سنتی اصیل ایرانی طراحی

ین مقاله به دو پرسش زیر ا رو است. ها( هدف اصلی نوشتار پیش ر هنری )مطالعه موردی حاشیه قالیدر فضاهای مختلف آثا

 دهد؛ پاسخ می

گیری  های سده دهم ه.ق از دیدگاه طراحی سنتی قالی در انواع، ساختارهای تزئینی و جای قالیدر حاشیه اسلیمی  قشمایهن -1

 چگونه است؟

 چه اساسی است؟قرن دهم ه.ق بر فندگی با راکزمهای  اسلیمی در حاشیه قالی قشربست نوجه ممیزه کا-2

ار مشخص مبتنی بر متن و حاشیه برخوردار هستند. های اصیل از ساخت ها در تمامی نمونه ضرورت و اهمیت تحقیق: قالی

مطالعه و ارائه  دهد. ای را در خود جای می های تزئینی ویژه ، کیفیتحاشیه قالی بواسطه برخورداری از محدودیت فضایی

 شناخت تواند مختلف ایران عصر صفویه، می شهرهایهای  ها در حاشیه قالی تزئینی ملهم از آن های نظامو  ها هموثرترین نقشمای

 .   الوصول نماید ها را سهل مندی از آن را فراهم آورده و بهرهقالی  هنرمندان قدیمی عرصه متعلق بههای هنری  گنجینه

ای و اینترنتی  ها برپایه اطالعات کتابخانه وری دادهآ و جمععرضی  حلیلیت -تطبیقیدر این مقاله روش تحقیق روش تحقیق: 

آلبرت و موزه هنرهای تزئینی بوستون( است. همچنین ابزار گردآوری اطالعات،  و متروپلیتن، موزه ویکتوریاهای  )درگاه موزه

های متعلق  مل قالیهای موجود در منابع یادشده است. جامعه آماری تحقیق شا اهده و تهیه تصاویر خطی از نمونهمطالعه، مش

با محوریت وجود اسلیمی در الگوهای تزئینی حاشیه  نمونه 22یان تعداد به قرن دهم ه.ق از عهد صفویه بوده است که از این م

گیری  بر این اساس نمونه ،دیدگی باشد بایست فاقد آسیب ها می همچنین ساختار حاشیه نمونهتند. ها مورد مطالعه قرار گرف آن

در این شیوه صورت پذیرفته است. و برای رسیدن به معرف بودن یا ایجاد قابلیت مقایسه غیرتصادفی شیوه  حاضر بهدر نوشتار 

نکه بستری مناسب جهت مقایسه ها باشد، یا ای تر از نمونه ای است که معرف یک گروه وسیع رسیدن به نمونهبه دنبال پژوهشگر 

های مورد  داده و سپس تطبیق نمونهرویکرد تحلیل  روش تجزیه و تحلیل اطالعات، کیفی باهای مختلف را فراهم آورد.  گروه
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بندی  ها، طبقه اساس تصاویر خطی مستخرج از نمونهها بر کاربست اسلیمی در حاشیه قالی چگونگیست؛ در این شیوه ا مطالعه

  د. گردیمختلف توصیف  شهرهایدر تولیدات  قش اسلیمیهای متمایز ن شاخصه ها آن با مقایسه تطبیقی و شدند

زئینات ملهم از آن در حاشیه های صفویه با تمرکز بر چگونگی کاربست اسلیمی و ت در زمینه قالی پژوهشیپیشینه تحقیق: 

 است: شرح ذیل هببر حسب ترتیب تاریخی انجام شده در چهارچوب کلیات تحقیق  مطالعات؛ اما یافت نشدها  قالی

در نشریه هنر و منتشر شده ، "طرح آرابسک و اسلیمی در آثار تاریخی اسالمی ایران"ای تحت عنوان  در مقالهعباس زمانی 

ها در آثار تاریخی اسالمی ایران پرداخته است.  های موجود آن تحلیل نقوش اسلیمی و نمونهبه  (1532) 121 شماره  مردم

هت به گیاهان و که اسلیمی با داشتن خاستگاه مذهبی، ابداع مسلمانان و اعراب نیست؛ این نقش با شبا بوده گویای این نتایج

در مقاله . باشدای خاص  و فارغ از تعلق به قوم یا منطقه نما از طبیعت و نقشی فراگیر ای تمام تواند آیینه موجودات مختلف می

نوشته پورجعفر و  "و زیباییرپیچی اسلیمی نماد تقدس، وحدت های حرکت دورانی ما بررسی ویژگی"عنواندیگری تحت 

با اتکاء به نظرات علمی و ، به منشأ و مفاهیم نمادین اسلیمی (1531) 35 شماره ه علوم انسانیلر در فصلنام موسوی

های بصری حاکم بر مبادی هنرهای  با کیفیت اسلیمی ه ماهیت دورانی)حلزونی(شناسی پرداخته شد و مسجل گردید ک زیبایی

بررسی تزئینات اسلیمی در مینیاتورهای "عنوان  بازهره نامدار در مقاله خود  دارد. مطابقتتجسمی نظیر تعادل، توازن و ریتم 

 نقوش انواع تطبیق و بررسی با (، سعی داشته است که1531) 12منتشر شده در فصلنامه نقشمایه شماره  "دوره صفوی

 نسبت ها آن تاثر و تاثیر نحوه و صفوی دوران معماری و نگارگری هنر رابطه بر زمانی، بازه یک از هنری گرایش دو در اسلیمی

سیر پیدایش نقوش گیاهی در هنر صدر "ای تحت عنوان  اصفهانی و نرگس صفایی مقاله علیرضا مشبکی نماید. تاکید یکدیگر به

بیان  ( منتشر نمودند و1533) 11در فصلنامه نگارینه هنر اسالمی شماره  (رویکرد ویژه به نقوش اسلیمی و ختاییبا الم) اس

نقوش ممنوعیت تصویرسازی  ،هایی از هنر ساسانی مایه بن با اسالمصدر هنر نقوش اسلیمی در ساز رواج  که زمینهاند  داشته

راه یافت. هنرهای این دوره هم  به سایرو  به خود گرفتانتزاعی  ساختاری، المیاسبراساس تعالیم خاص  بتدریجو  بود یانسان

منتشر شده در  "ماری در جلدهای دوره صفوی-های ابری الگوهای ساختاری اسلیمی"در مطالعه تحقیقی دیگری با عنوان 

-بندی اسلیمی ابری چگونگی ترکیبنژاد،  احمد عطاری و تقوی بلوکی، خواجه ( به تالیف شش1531) 35فصلنامه نگره شماره 

ماری و تنوع ساختاری آن در تزئین جلدهای دوره صفوی مورد توجه واقع شده است و مسجل گردیده که این نقوش مشتمل 

الچین پهلوان همچنین  بندی هستند. های مکرر در ترکیب بر دو نظام متقارن و نامتقارن در فرم و پرکننده فضا یا واگیره

بررسی و تحلیل الگوهای اسلیمی و نقوش گیاهی "د ماجدی و ستاری ساربانقلی در مطالعه خود با عنوان علمداری، حمی

یاهی ، به تحلیل و بررسی نقوش گ(1531) 3 شماره ، منتشر شده در نشریه نقش جهان"محراب الجایتو مسجد جامع اصفهان

گیاهی)اسلیمی وختایی( که نقوش بوده محراب الجایتو، کلیات و جزئیات الگوهای حاکم بر آنها پرداختند. نتایج گویای این 

 نوشتارها را پُر کردند. بندی مستقل و اغلب به نقوش نوشتاری وابسته هستند و عموما فضای خالی میان  فاقد ترکیب

های ویژه طولی  ها به دلیل برخورداری از محدودیت ه حاشیه قالینکته است کشده در این ار حاضر با موارد یادتمایز عمده نوشت

عنوان  اسلیمی به ساس با تمرکز بر نقشو عرضی، فاقد ظرفیت باالی تزئینی نسبت به دیگر فضاهای قالی هستند. بر این ا

ها  در حاشیه قشمایهمرتبط با این نهای تزئینی  از آن و نظام، چگونگی استفاده ترین عنصر تزئینات سنتی هنر اسالمی غالب

تأمل  و ارائه گردد. قابل ساییشنا ،آن عصر در ایجاد تنوع نقش و طرح طراحان قالیتا وسعت خالقیت  رفتهگتوجه قرار مورد

در یک  تزئینی خاص )اسلیمی( قشمایههای قرون دهم و یازدهم ه.ق با رویکرد به ن که مطالعات پژوهشی مرتبط با قالیاست 

 گرفته است. هنرمندان قرار  کمتر مورد توجهفضای مشخص )حاشیه( 
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 اسلیمی در هنر ایران قشمایهمبادی مفهومی و بصری ن-1

اسالمی مورد توجه هنرمندان -های گیاهی برگرفته از طبیعت است که در وجوه مختلف هنر ایرانی ترین نگاره اسلیمی از اصلی

ا گرفته است. از منظر هنرشناسان اسالمی این نقش از مبانی هنر اسالمی دانسته شده است؛ تیتوس بورکهارت اسلیمی رقرار 

تابیدگی و گیاهی بودن، برخوردار است که اولی به  داند که از دو عنصر درهم سالمی میوار ا دوگانه تزئینی در آفرینش نمونه

یافته  تکرار موزون اسلیمی ساختار تثبیتدارد. او معتقد است اشاره رسیم وزن تأمالت نظری هندسه و دومی بر نمایش و ت

( 131-153، 1533ند. )بورکهارت، گردا یفردی با تداوم بافتی نامحدود را مضمحل میادآوری زند و هرگونه  ذهن را برهم می

 ،منطقی ،مجموعه پیچیدهیک  رژ مارسیه نیز معتقد است نخستین تالش طراح آرابسک آنست که طرح و نقشی درژ

( برخی 11-11، 1313ای که چشم انسان منشأ آن را گم کند و نیز بازیابد. )مارسیه،  گونه پیوسته و سرهم نمایان شود، به بهم

ربی که در توصیف ای به مفهوم نقش ع خوانند؛ واژه وار می غربی اسلیمی را آرابسک یا عربسک یعنی عربی دیگر از پژوهشگران

سبقه طوالنی که  های اقتباسی از هنرهای ساسانی، بیزانسی و اسالمی در مغرب زمین بکار رفته است. نقوشی با ع نگارهکلی انوا

، 1531گرفته است. )مرزبان و معروف،  غربی را فرا می غربی تا آسیای میانه و جنوب شان نواحی اروپای شمال تنوع و پراکندگی

شده یا استیلیزه و  نقوش گیاهی و درختی و هندسی سادهای تزئینی با اشکال و  را شیوهکونل هنرپژوه اسالمی، آن ( ارنست 21

کاری، حجاری و  ، قلمزنی، گچبری، منبتبافی سازی، قالی نگارگری، کاشی انتزاعی دانسته که در هنرهای مختلف نظیر تذهیب،

که به  نمودنداستفاده  "سکمورِ"اصطالح می از اسلی در معرفیبرخی منابع همچنین ( 25، 1513غیره کاربرد دارد. )کونل، 

ربر شمال آفریقا و خصوصا تابیده رایج میان اقوام ب های درهم اشکال هندسی، اسلیمی و گل و بوتهتزئینات اسالمی از 

براساس گستردگی مفهوم و کاربردی که این نقش از آن  (222، 1531شده است. )مرزبان و معروف،  ها اطالق می مراکشی

در تألیفی همچون گلستان هنر نیز از نگاره خوردار گردیده، بستری فراهم شده تا در وجوه مختلف هنری رسمیت یابد؛ بر

 ( 131، 1532اسلیمی یا اسالمی تحت عنوان نقش خاصی در نقاشی و تذهیب یاد شده است. )منشی قمی، 

ر دوره صفویان کاربرد عمومی یافت. یعقوب آژند بیان واژه اسلیمی از قرن نهم ه.ق به بعد در متون ظاهر شد و پس از آن د

هرات در زمان شاهرخ و بایسنقرمیرزا، در گزارشی مربوط به داشته که نخستین بار جعفر بایسنقری، رئیس کتابخانه سلطنتی 

در  میرزا بهرام کند و اصل آن در مُرقع تابخانه سلطنتی از اسلیمی یاد میه.ق در باب عملکرد هنرمندان ک 351-351های  سال

ه.ق(  333-351طهماسب اول) اصطالح اسلیمی در منابع دوره شاهاست. با گسترش کاربرد سرای استانبول محفوظ  توپقاپی

 یاصورت اسالمی  و تزئینات آن، از این اصل بهطهماسب و نقوش  های شاه هایش در باب کاخ شیرازی هم در مثنوی نویدی

بر  ه.ق بر ادعای نویدی مبنی 331میرزا متعلق به سال  د هروی هم در دیباچه مرقع بهرامممح ستدو اسلیمی یاد کرده است.

آن حضرت  ،رف نقاشان به اسالمی معروف استگوید آنچه در عُ کند و می اختراع اسلیمی توسط حضرت علی)ع( اشاره می

ه ه.ق( ب 313ر آغاز سده دهم ه.ق )سال داسماعیل صفوی  با سقوط تیموریان، شاه( 333-333، 1535اختراع فرمود. )آژند، 

ه.ق( و بیش از نیم 333-351طهماسب فرزند ارشد وی نیز پس از پدر به قدرت رسید) سلطنت صفویان رسمیت بخشید. شاه

اسماعیل و  ایت پادشاهان هنرپرور صفویان)شاهقرن با حُسن تدبیر و ثبات سیاسی، کشورداری نمود. در سایه حم

معنایی هنر توأم با تولید آثار برجسته، در صد سال نخست حاکمیت رقم خورد و گفتمانی پویا و طهماسب(پیشرفت  شاه

هایی است که در هنر فرشبافی ایران ظهور  تأمل پیشرفت ری پدید آمد. یکی از تحوالت قابلنیرومند در جریان خلق آثار هن

د و محصوالتشان با طهماسب بودن اسماعیل و شاه لطنت شاهبافی در زمان س کرد؛ تبریز، کاشان، کرمان و هرات از مراکز قالی

( حمایت دربار و به 11، 1533شده است. )بلک،  تبلیغاتی تولید می -های سیاسی طنتی یا ارسال تحفههای سل هدف تجهیز کاخ

توجهی از قطعات در این دوره شد و رویکرد نوظهور تبدیل قالی از محصولی  منجر به تولید شمار قابل ،ن ممتازکارگیری طراحا
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بافی  پردازان پیشرفت کمی و کیفی)طراحی، رنگرزی و بافت( قالی برخی نظریهصنعتی باشکوه شکل گرفت. -غیردرباری به هنر

رکرد تزئین تولید محصوالتی با کارا حاصل تخیل آزادانه طراحان، فاصله گرفتن از حاکمیت آداب قومی و ایران در سده دهم 

-Bennett, 2004, 44دانند. ) کاال و تأمین سفارشات اروپایی می کاالبههای سیاسی، مبادالت  قصرهای سلطنتی، پیشکش

ز به خود مشغول گران کتاب را نی وقوع پیوست که نگارگران و تذهیب میالدی انقالبی در طراحی قالی به 13در اواخر قرن ( 45

ی متفاوت از گذشته در ها، درختان، حیوانات و نقوش نوشتاری به کیفیت ها، اسلیمی های مختلف نظیر گل قوش و طرحنمود. ن

دست نقاشان و نگارگران زبردست  نظران معتقدند که در این زمان برای نخستین بار به صاحبها بروز یافتند.  ساختار فرش

چهارچوب قالی)زمینه و حاشیه( رسمیت یافت. )حشمتی رضوی،  حاکمیت ساختارهای تزئینی پیچیده در کلیت ،شهری

1535 ،131) 

تواند  ها می های تزئینی در آن دهنده برپایه نقشمایه و نظام ها و اجزاء تشکیل گفته شد، تحلیل کیفیت بصری قالی براساس آنچه

های متنوع از منظر  حکومت صفویان قالی ر صد سال نخستها را شفافیت بخشد. د مانده در تحوالت مرتبط با قالی وجوه مغفول

های مختلف  تولید شدند که از نظام هراتان و تبریز، کاشان، کرم ،قره باغ، بخشایش رح و نقش در مراکزی همچونط

در ساختار قالی ایران تعاملی دوسویه میان نقش و طرح ایرانی  ؛تأملی نسبت به یکدیگر در طرح و نقش برخوردار هستند قابل

شاکله درونی ساختار قالی د. شو  آگاهانه قلمداد می که ساختار ادبیط کلمات در چیدمان پایه ارتبا هم ؛ تعاملیر استبرقرا

ای از مفهوم یا  گردد که نمایه شوند و در این چیدمان ضوابطی تعریف می طرح است که نقوش تزئینی براساس آن چیده می

قراردادهای تزئینی در هنر ایران نه تنها مانعی بر سر راه هنرمندان بر این اعتقاد هستند که  برخینمایند.  تزئین را ارائه می

که  کند بیان می( همچنین تامپسون 153، 1531آکرمن، گران گردیده است. )پوپ و بلکه راهگشای خالقیت آفرینش ،نبوده

گیرند تا و در مقام مقایسه با یکدیگر قرار برای درک ساختارهای تزئینی در فرش بایستی نقوش درون آنها مشخص گردد

( بر این اساس نگارندگان در این مقاله Thompson, 1983,155ها آشکار شود. ) ساختارهای مشترک و وجوه تمایز آن

عنوان وجه ممیزه  هب اسلیمی با محوریت بررسی کیفیت نقشمایههای قرن دهم ه.ق را  حاشیه قالی ساختار تالش نمودند که

در ساختار قالی است که در ادوار مختلف با اهداف خاص حاشیه عنصری پایدار و ثابت . دهندمورد تحلیل قرار ات، تولید

ها از امتیازات خاص بصری نیز  عنوان قاب تزئینی در قالی د توجه قرار گرفته است. اگرچه بهاعتقادی، تزئینی و کاربردی مور

های ایران سادگی، تکرار و رعایت تقارن در سراسر نوارهای حاشیه  در قالی ری معتقد است اساس حاشیهبرخوردار است؛ حصو

ای است که حاشیه اصلی  بتنی بر نواری پهن با طرح واگیرهاز منظر طراحان قالی، حاشیه م( 125، 1533است. )حصوری، 

شوند.  گذاری می گیری خود نام جاییا خارجی هستند که به فراخور های فرعی نوارهای باریک داخلی  شود و حاشیه خوانده می

  (35، 1532)بصام، 

های صفویه را  های تزئینی حاکم بر این بخش از قالی توان نظام بدین ترتیب باتوجه به درجه اهمیت حاشیه در طراحی قالی می

قره باغ، بخشایش، رهای شهبه  انتسابی مستقیمنمونه های مورد مطالعه در این مقاله مطابق با شناسنامه مورد توجه قرار داد. 

این مراکز عالوه بر تولید قالی با نظام های پایدار تزئینی، از سابقه  اند. در منابع معتبر انتخاب شده هراتکاشان، کرمان و تبریز، 

فرهنگی)مذهب، سیاست و هنر( نیز برخوردار بودند. تبریز پایتخت نخست پادشاهان صفوی و دومین، شهر مهم از نظر مذهبی، 

های سلطنتی  بافی ایران، در تبریز و کارگاه یاسی و فرهنگی تا پایان این سلسله بوده است. برخی معتقدند که شکوفایی قالیس

مقامی بود که به فرمانِ شاه یا  ها مبتنی بر حضور هنرمندانِ عالی ن  هایی که تولید محصوالت درباری آ آن رخ داده است؛ کارگاه

غرب  شمالدر باغ  قره( 35، 1533پرهام، ) مند شوند. های درباری بهره یان آمده بودند تا از حمایتبه میل خود به پایتخت صفو

در  بندی، نقش و طرح ثابت دار با رنگ های ترنج بافت قالی است؛خود برخوردار متنوع در تولیدات  محلیهای  ظرفیتاز ایران 
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این احتمال وجود دارد که تنوع طول چند نسل اشاره دارد. این مرکز در های قالیبافی فعال  ابعاد پایدار به وجود کارگاه

برای  مختلفبومی شهرهای ای  حرفهسفارشی توسط هنرمندان  های صل تولیدات بومی و بافت قالیمحصوالت این منطقه حا

های  رین نمونهو برخی از بهت هره بودقدیم به بافت قالی شُ از نیز در جنوب اردبیل بخشایشتامین نیاز درباریان بوده است. 

با شهرهای  قرابت جغرافیاییهمچنین ( 2133 -2155، 1531 ،کرمنو آ پوپدر آن بافته شده است. )غرب  متعلق به شمال

توانسته  می، دنامدار ش الدین اردبیلی به مرکز تجمع صوفیان غرب که با ظهور شیخ صفی شمال اردبیل در مذهبی نظیر 

قوت بخشد. کاشان نیز از پیشینه هنری در مرکز در مناطق همجوار ای( را  های سجاده های مذهبی)قالی با کاربری تولیدات

بافی از این شهر به هندوستان  و انتقال هنر قالیدر کاشان های ابریشمی  به تولید قالی است؛ در منابع ایران برخوردار بوده

ه.ق( همراه با طراحان و بافندگان مناطق اردبیل، کاشان و خراسان،  331همایون گورکانی به هند) رجعتاشاره شده است؛ با 

نشین با  کاشان شهری شیعهعالوه بر این ( 531-531، 1531.)راوندی، بنیان نهاده شدبافی ایران در هندوستان  مکتب قالی

نمود که هنرهای مورد عالقه خود را در چنین  را ترغیب میطهماسب بود و این امر حاکمان  اسماعیل و شاه ی حامیِ شاهمردم

بوده است؛ در برخوردار بافی  بافی، قالی نظیر شالپُررونقی  صنایع نیز ازمراکزی تقویت نمایند. منطقه کرمان عصر صفویه 

مند، تُجار شال و قالی و بافان طبقه اجتماعی مهمی بودند. طبقات ثروت بافی دائر و شال های شال کارگاه ،قرن دهم ه.قکرمان 

( هنرپروری و تولید آثار هنری مختلف در شرق ایران، با پیشینه 11، 1533باف بودند. )نجم الدینی،  باف و قالی عامه مردم شال

آثار بر بستری مُقَوِم از حیات تب هنری شرق ایران بودند و تولید دار مکا هنری شهر هرات مرتبط است. صفویان میراث-فرهنگی

چنین ها  مکتوبات سیاحان و نگارگری. از نمود های بصری را تضمین می هنگی تیموریان در هرات، کیفیت ممتاز مولفهفر

پرهام معتقد است که نقشمایه ( 131-131، 1513است. )ادواردز، شده  میحمایت بافی در این خطه  قالیاز آید که  برمی

هرات، در خزانه نقوش بسیاری از مناطق فرشبافی ایران ماندگار شد.  ه از تولیداتو مشهور به هراتی برآمد "درهم ماهی"

هنری صفویان و شاخص بودن مراکز نامبرده به لحاظ برخورداری از ظرفیت -ترتیب مدیریت فرهنگی ( بدین33، 1533)پرهام، 

سده دهم ه.ق از  هایِ ه قالیبا بررسی حاشی .آورده بودهای فاخر و متنوع فراهم  ری، بستر مناسبی برای تولید قالیهای هن

گوناگون مبتنی بر انواع اسلیمی،  وجوهها با  در همه آناسلیمی  قشمایهن قالی، 22مسجل گردید که در نواحی یادشده 

. چگونگی عی یا هر دو( مشهود استمذکور)حاشیه اصلی، فر قشگیری ن ی تزئینی با محوریت اسلیمی و جایساختارها

(، 21-1)تصاویر  نمونه از تبریز هفت(، 3یک نمونه قالی از بخشایش )تصویر ،(3-1)تصاویر  باغ قرهنمونه قالی از پنج اسلیمی در 

( مورد بررسی 22-12)تصاویر هرات ( و سه نمونه از 13و  13(، دو نمونه از کرمان)تصاویر 11-51پنج نمونه از کاشان)تصاویر 

   آورده شده است. 1در جدول شماره  نمونه مطالعاتی 22قرار گرفته است. مجموع 
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 های سده دهم  اسلیمی در حاشیه قالی قشمایهنواع نا-2-1

 کند که اسلیمی اساسا نمودار اند؛ وزیری بیان می است که از طبیعت الهام گرفته اسلیمی ماحصل تخیل هنرمندانی قشن

ها را  یمی( بر این اساس محققان اسل211، 1531صورت قراردادی درآمده است. )وزیری،  درختانی با شاخ و برگ است که به

های متصل یا  ی برگی )با برگگذارند به انواع مختلفی همچون اسلیم نمایش می نوع بصری که در تزئینات مختلف بهبواسطه ت

ان، ای پیچ ی(؛ اسلیمی ماری )نگارههای گیاهی متکثر و نامتناه می طوماری )ساقهیتنیده(؛ اسل های نازک گیاهی درهم ساقه

که طبق ( اما آنچه 21، 1532بندی نمودند. )زمانی،  جدا از هم( تقسیمدو بازوی  بااژدری ) منفرد و منفصل(؛ اسلیمی دهان

 ذیل هستند؛  دست آمده است انواعی است که بشرح های سده دهم به بررسی حاصل از حاشیه قالی

 اسلیمی ساده -2-1-1

براساس شکل ای  ( عده25است. )تصویر های سده دهم ه.ق  قالی در اسلیمیاز  سلیمی مهمترین و پرکاربردترین شکلاین نوع ا

شامل  قشمایهطور کلی این ن ( به111-113، 1531اند. )جبلی،  خرطوم فیل دانستهمنبع الهام را بازوهای اینگونه از اسلیمی، 

یابد. به دلیل  بند یا ساقه اسلیمی قرار می و شاخه بزرگتر همیشه در جهتِ است های مخالف یکدیگر دو بته متداخل و در جهت

های حلزونی  های مختلف مبتنی بر گردش با ترکیب هراتو   تبریزهای  ئینات اسلیمی ساده در حاشیه قالیسادگی ساختار و تز

 های سرهم سوار مورد استفاده طراحان قالی واقع شده است.  با پیچش

 

5 

 

ترنج، سده -قالی لچک

دهم ه.ق، ماخذ: بلک، 

1533 ،11 

 

11 

 

ترنج، سده -قالی لچک

دهم ه.ق پاریس، ماخذ: 

 32، 1535بصام، 

 

13 

 

قالی گرد، سده دهم ه.ق، 

ماخذ: پوپ و آکرمن، 

1531 ،1212 

 

3 

 

بخشی از قالی 

دار، سده دهم  ترنج

و  ه.ق، ماخذ: پوپ

 1121، 1531، آکرمن

12 

 

 

قالی ترنج دار، سده دهم 

ه.ق، ماخذ: پوپ و 

 1131، 1531آکرمن، 

 

21 

 

قالی افشان، سده دهم 

ه.ق، ماخذ: 
www.metmuseum

.org 

 

3 

 

قالی درختی، سده 

 دهم ه.ق، ماخذ: پوپ

، 1531، و آکرمن

1121 

 

15 

 

شکارگاه، قرن دهم  قالی

 ه.ق، ماخذ:

www.collections.

mfa.org 

 

21 

 

قالی با نقش گل و گیاه، 

سده دهم ه.ق، ماخذ: 

، 1531پوپ و آکرمن، 

1131 

 

1 

 

ترنج، سده  قالی ترنج

دهم ه.ق، ماخذ: 
www.  

collections.vam.

ac 

13 

 

  

قالی ابریشمی، سده دهم 

ه.ق، ماخذ: پوپ و 

 1135، 1531آکرمن، 

 

22 

 

قالی افشان، سده دهم 

ه.ق، موزه متروپلیتن، 

ماخذ: پوپ و آکرمن، 

1531 ،1131 

 

1 

 

ترنج، دهم -قالی لچک

ه.ق، 

ماخذ:
www.collection

s.vam.ac.uk 

 

13 

 

دار ابریشمی،  قالی ترنج

سده دهم ه.ق، ماخذ: 

، 1531پوپ و آکرمن، 

1131 

 

 

  

 

3 

 

قالی ترنج اسلیمی، 

سده دهم ه.ق، ماخذ: 
www.metmuseu

m.org 

 

11 

 

قالی جانوری ابریشمی، 

سده دهم ه.ق، ماخذ: 
www.metmuseum

.org 
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 ماخذ: نگارندگان (،چپ سمت )نمونه و هرات  (راست سمتدو نمونه ) تبریز  اسلیمی ساده در حاشیه قالی-25یر تصو

 اسلیمی گلدار-2-1-2

ای  اسلیمی با سایر نقوش به گونهنقش آمیختگی ها هستند؛  تلفیق اسلیمی با دیگر نقشبرخی ساختارهای ترکیبی حاصل 

ها و  اسلیمی با گل ترین تلفیق حفظ شود. اصلیرکیب پدید نیاید و ساختار منطقی آنها گیرد که آشفتگی در ت صورت می

ها می کند که تحت  و برگ  د و متن اسلیمی را آکنده از گلرشها  ها در داخل اسلیمی های ختایی صورت پذیرفته که گل نگاره

مقابل اسلیمی دانسته است.  مولف گلستان هنر ختایی را نقش خاص در تذهیب در. شود خوانده می "دار اسلیمی گل "عنوان 

دوگونه تزئینی متناظر  در نمایش قشمایههای سده دهم ه.ق از ظرفیت متمایز این ن ( در حاشیه قالی231 ،1532قمی،  )منشی

 های مناطق نمونه( در 23و منحنی )تصویر ر با دو قالب هندسی دا گلسلیمی خوبی بهره گرفته شده است. ا وختایی( به )اسلیمی

 و کرمان قابل مشاهده است.  هراتتبریز، بخشایش، قره باغ، 

 

 ، ماخذ: نگارندگان، بخشایش، تبریز، هرات و کرمانقره باغهای  قالیدر حاشیه به ترتیب از راست به چپ دار  اسلیمی گل-23تصویر 

 ماری اسلیمی -2-1-5

( اینگونه 23های تزئینی خاص نقش دارند. )تصویر  گیری آن فرم این نقشمایه تزئینی از حرکت بدن مار الهام یافته و در شکل 

های اسلیمی است و تنها در اینگونه  تامل است که تکرار و پیوستگی از خصایص گونه گیرد. قابل بر روی بند اسلیمی قرار نمی

با اسلیمی فرق دارد؛ یعنی  شود. برخی معتقدند اسلیمی ماری از نظر شکل ظاهری ه نمیاسلیمی مولفه یادشده دید

بلکه منفرد و غیرمتصل است و چیزی جز ابرچینی یا بُتُرمّه نیست. )آژند،  شود. تکرارشونده نیست و تداومی در آن دیده نمی

طرفین گسترش یافته آن است که در میانه از ساختار شود، دو سر متقارن در  ( آنچه از ساختار بصری دریافت می32، 1535

صورت نقش  تامل در فضاهای مختلف به های مورد مطالعه، نقش مذکور با تنوع قابل مانند برخوردار است. در حاشیه قالی گره

 کند. مکمل با ساختارهای تزئینی مورد استفاده واقع شده است و از قاعده خاصی پیروی نمی

 

 (، ماخذ: نگارندگانچپ( و کرمان)راستهای کاشان) ی ماری متعلق به حاشیه قالیاسلیم-23تصویر 

 اسلیمی دهان اژدری -2-1-3

های مطالعه شده  شود که در برخی نمونه اژدری شناخته می گونه دیگری از نقشمایه گیاهی اسلیمی، تحت عنوان اسلیمی دهان

( این نقشمایه به اعتقاد طراحان از 21مشاهده است. )تصویر  اشان قابلهای تبریز، هرات و ک نظیر حاشیه )اصلی و فرعی( قالی
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دهان گشوده مار الهام یافته است؛ حسن جبلی مولف کتاب آموزش طراحی قالی این گونه اسلیمی را همانند اسلیمی ساده، 

 (  111، 1531متشکل از دو شاخه خمیده متحرک در خالف جهت یکدیگر دانسته است. )جبلی، 

 

 هرات)نمونه وسط( و کاشان )نمونه چپ( ماخذ: نگارندگان نمونه راست(،دو های تبریز) اژدری متعلق به حاشیه قالی اسلیمی دهان -21تصویر 

 سده دهم ه.ق های اسلیمی در حاشیه قالینقش ی مبتنی بر انواع ساختار تزئین-2-2

سنتی ایرانی هستند، بدون شک ساختارهای متنوعی براساس  با توجه به اینکه اسلیمی و انواع آن از عناصر اصلی در طراحی

ط با انواع های تزئینی مرتب های مطالعاتی معرفی شده، نظام المی شکل گرفته است. بنابر نمونهاس-ها در تولیدات هنر ایرانی آن

 شرح ذیل ارائه گردیدند.  هق شناسایی شدند که بهای سده دهم ه. اسلیمی در حاشیه قالی

 بازوبندی)قلمدانی( -2-2-1

ها بکار رفته است. مولفان فرشنامه ایران این طرح را  بوده که غالبا در حاشیه اصلی فرشبازوبندی از ساختارهای تزئینی اصیل 

استا و متصل بهم معرفی هی مربع در یک رعمدتا مستطیل و گا ،قابی مبتنی بر بازوبندهای پهلوانی قدیم با نقوش هندسی

را برگرفته از شکل بازوبند، گردنبند یا دانشگر نیز این ساختار ( احمد 131، 1512رضوی،  اد، حشمتی)آذرپاند.  کرده

، مدخل طرح بازوبندی( مطابق با آنچه در 1512دانشگر، دند. )کر م دانسته که به پهلوانان هدیه میکمربندهای ایرانیان قدی

تبریز مورد استفاده بوده است.  های قالیها، عمدتا در  ئینی اسلیمیانی برپایه ساختار تزقلمدالگوی آمده است  2جدول شماره 

این ها در  ه است. اسلیمیهای تبریز لحاظ شد قالی )پهن(گسترده عموما در حاشیه اصلی( این کاربرد 11 و 11، 1 های نمونه)

ها مورد استفاده قرار  نقش مکمل در فضای منفی میان قاب عنوان ها یا به اصلی در تزئینات قاب قشمایهن ،حالت دوالگو با 

( و 22 نمونهمشاهده است ) قابلدر حاشیه باریک داخلی  ،از این ساختار ای گوی ساده شدهنیز ال هراتاند. در منطقه  گرفته

 ه های تبریز کاربرد محدودی دارد. نسبت به نمون

 منطقه، ماخذ: نگارندگانساختار بازوبندی)قلمدانی( به تفکیک  -2جدول 

 منطقه تولید  تصویر خطی شماره تصویر منطقه تولید  تصویر خطی شماره تصویر

1 

 

 11 تبریز

 

 تبریز

11 

 

 22 تبریز
 

 هرات

 

 مداخل-2-2-2

مجموع پُرکننده و  یکدیگرمکمل و متجانس دو قسمت همسان درهم آمیخته، مداخل طرح  ،در فرهنگ دو زبانه فرش دستباف

های مورد  دو نمونه از قالی 5ا جدول شماره ، مدخل حاشیه مداخل( مطابق ب1532عرض حاشیه معرفی شده است. )بصام، 
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( با قرارگیری معکوس اسلیمی 1نمونه ) مبتنی بر اسلیمی در منطقه تبریزمطالعه دارای ساختار مذکور هستند. الگوی مداخل 

( 21نمونه) هراتشکل یافته است. در دومین نمونه متعلق به یات فراوان همراهی تزئینات و جزئری در حاشیه اصلی و ما

در حاشیه باریک )فرعی داخلی( با تزئینات کمتر طراحی شده ساده حاشیه مداخل براساس حرکت معکوس و متقارن اسلیمی 

 است. 

 ساختار مداخل به تفکیک منطقه، ماخذ: نگارندگان -5جدول 

شماره 

 تصویر

شماره  منطقه تولید  تصویر خطی

 تصویر

 منطقه تولید  تصویر خطی

1 

 

 

 

 21 تبریز

 

 

 هرات

 

 دار  بنداسلیمی گل-2-2-5

و نوع قرارگیری عناصر متقارن  بندی ترکیبها از نظر  در برخی نمونهدار است که  اسلیمی گل ،در این ساختار نقشمایه اصلی

های  عباسی در طرفین با جهت های شاه حاشیه هراتی شامل گل شده است. الگوبرداریاز ترکیب مایگان هراتی  ،طرفین واگیره

های فرعی  عباسی مایل است که از آن شاخه ( و بندمیانی شامل گل گرد یا شاهخارجعکوس )یکی به سمت داخل و دیگری م

فاده قرار گرفته است. ها مورد است ی همچون چهارچوب یادشده در حاشیهدار نیز در موارد می گلیاند. بنداسل منشعب شده

مشاهده است. در  کرمان قابلو قره باغ، بخشایش ، هراتدر مناطق تبریز، دار  ساختار اسلیمی گل 3براساس جدول شماره 

در و های اصلی و فرعی  دار به شکل منحنی در حاشیه اسلیمی گل( 3نمونهو بخشایش )( 12و 1های  نمونههای تبریز ) نمونه

ار پهن در د مشهود است. اسلیمی گلدیگر مناطق ه قالی حاشینسبت به ( این ساختار با تزئینات بیشتری 22 نمونه) هرات

( 13نمونه )های کرمان  قالیحاشیه . در مشهود است (5 و 2 های نمونهقالب هندسی ) درباغ  قرههای منطقه  حاشیه اصلی قالی

 تر نسبت به مناطق یادشده بکار رفته است.  ین الگو با ساختار منحنی و خالصهنیز عمدتا ا

 دار به تفکیک منطقه، ماخذ: نگارندگان گلبند اسلیمی ساختار  -3جدول

شماره 

 تصویر

منطقه  تصویر خطی

 تولید 

شماره 

 تصویر

منطقه  تصویر خطی

 تولید 

2 

 

 12 قره باغ

 

 تبریز

5 

 

 13 قره باغ

 

 کرمان

3 

 

 

 بخشایش

22 

 

 هرات
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1 

 

    تبریز

 بنداسلیمی پیچان-2-2-3

در طراحی سنتی بهترین و که  ها بر مدار دوائر متحدالمرکز است های حلزونی شکل اسلیمی این ساختار حاصل گردش

تبریز  رکزم دوهای  ، این الگو در حاشیه اصلی قالی3 مبتنی بر جدول شمارهتزئین فضاهای مختلف است.  ترین نظام برای موثر

از ساختار و  هراتو در منطقه تر  با تزئینات غنیدر تبریز این الگو مشهود است. بطور کلی ( 21نمونه ) هرات و (3  نمونه)

 مند است.  تری بهره های قوی چرخش

 ساختار بندهای اسلیمی پیچان به تفکیک منطقه، ماخذ: نگارندگان -3جدول

شماره 

 تصویر

شماره  منطقه تولید  تصویر خطی

 تصویر

 منطقه تولید  تصویر خطی

3 

 

 21 تبریز

 

 هرات

 

 متقارنقاب اسلیمی -2-2-3

منظور  های محصورکننده به ارن دو یا چهار سویه و تشکیل قابها در قالب الگوهای متق در برخی موارد طراحان از اسلیمی

ای ه ها عموما در حاشیه اسلیمیهای متشکل از  قاب 1یگر عناصر تزئینی استفاده نمودند. مطابق با جدول شماره گیری د جای

یز های تبر های فرعی قالی ا تقارن دو و چهار سویه در حاشیهبهمچنین این الگو اند.  باریک داخلی و خارجی لحاظ شده

سرهم سوار نیز در الگوی دیگری با   ( مشهود هستند. ترکیب13و  15 های نمونه)( و کاشان1 نمونه)قره باغ(، 3، 1های  نمونه)

 . است  بکار رفته (22 نمونه)هرات   یک قالیبارحاشیه 

 های متقارن به تفکیک منطقه، ماخذ: نگارندگان ساختار قاب اسلیمی با ترکیب -1ولجد

شماره 

 تصویر

شماره  منطقه تولید  تصویر خطی

 تصویر

 منطقه تولید  تصویر خطی

1 

 

 15 قره باغ

 

 کاشان

1 

 

 13 تبریز

 

 کاشان

3 

 

 22 تبریز

 

 هرات

 بندی آزاد با ترکیب  ماریاسلیمی -2-2-1
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صر متقارن تزئینی در منظور تکمیل فضاهای خالی بین عنا سب بهبندی آزاد یک راهکار منا نامتقارن با ترکیب ماریاسلیمی 

ارجاع د. با نت و نوآوری خود از آن بهره گرفتبه فراخور خالقی ،است که طراحان در طول حیات طراحی سنتیطراحی سنتی 

به استثنای بخشایش مورد مطالعه  تمامی مناطقحاشیه الگوی تزئینی در توان مشاهده کرد که این  می 1به جدول شماره 

سادگی مورد استفاده قرار گرفته  ( در حاشیه اصلی و فرعی به3 ،3، 1 های نمونهتبریز )های  قالیدر این ساختار . ندا دیده شده

قره باغ  و (21 نمونه) هرات ( صرفا در حاشیه اصلی و با تزئینات بیشتر لحاظ شده است. در13 نمونهاست. در منطقه کرمان )

( این ساختار تزئینی 11و  11،  13های  نمونهکاشان )مشاهده است. در  مدتا در حاشیه باریک خارجی قابلع (3و 1های نمونه)

  اند. اصلی و فرعی طراحی شدهی اه ر نسبت به دیگر مناطق در حاشیهبا ظرافت و تزئینات بیشت

 بندی آزاد به تفکیک منطقه، ماخذ: نگارندگان با ترکیبماری ساختار اسلیمی -1جدول

شماره 

 تصویر

منطقه  تصویر خطی

 تولید 

شماره 

 تصویر

منطقه  تصویر خطی

 تولید 

1 

 

 13 قره باغ 

 

 کرمان

3 
 

 21 قره باغ

 

 هرات

1 

 

 13 تبریز

 

 کاشان

3 

 

 11 تبریز

 

 کاشان

3 

 

 11 تبریز

 

 کاشان

 

 های سده دهم ه.ق اسلیمی در حاشیه قالی قشمایهگیری ن جای-2-5

هایی که در حاشیه تمامی  مهمترین بخشحاشیه در پیرامون زمینه قالی از سطوح متفاوت عرضی و رنگی برخوردار است. 

ها  ترین بخش حاشیه قالی های باریک )فرعی( است. حاشیه پهن اصلی ها مشهود است شامل حاشیه پهن )اصلی( و حاشیه قالی

خارجی دو های باریک )فرعی( داخلی و  . حاشیهدهند میخود اختصاص  ترین قسمت را به ترین و پهن است که معموال عمده

که در طرفین حاشیه پهن قرار گرفتند و ابعادشان نیز نسبت به ابعاد حاشیه اصلی سنجیده یبا مساوی هستند سطح تقر

های ایرانی عموما با نقش گل یا اسلیمی یا  کند که حاشیه اصلی در قالی شود. سیسیل ادواردز در کتاب قالی ایران بیان می می

های فرعی مختصرتر است تا از اهمیت حاشیه  تزئینات حاشیه ،د و در مقابلنشو طور برجسته تکرار می تلفیق هردو تزئین و به

شود. واگیره واحدی از نقش  براساس واگیره انجام می ها حاشیه داخلیساختار طراحی ( 33 ،1513 )ادواردز،اصلی کاسته نشود. 

های مطالعاتی  شود. با تحلیل حاشیه نمونه میهای طولی و عرضی تکرار  که متناسب با ابعاد فرش در حاشیهتکرارشونده است 

در حاشیه قالی عمدتا در سه حالت اسلیمی در حاشیه اصلی و فرعی )جدول اسلیمی  قشمایهگیری ن مسجل گردید که جای

جداول،  جزئیاتوضوح بیشتر  برایقابل دریافت است. و اسلیمی در حاشیه فرعی ( 3(، اسلیمی در حاشیه اصلی)جدول 3
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رسد  نظر می به 3براساس جدول شماره . اند ارائه شده (نیمساز گوشه راست پایین حاشیه درجه) 33تحت زاویه طی تصاویر خ

اسلیمی و تزئینات مبتنی بر آن در هر دو  قشمایهاز ن (1)نمونه قره باغ و (3، 1، 1 های  نمونههای تبریز) که در حاشیه قالی

با توجه ( 13 نمونه( و کاشان )22و  21 های نمونه) هراتهای متعلق به  در نمونهی استفاده شده است. اما حاشیه اصلی و فرع

 قرار گرفته است.  انکمتر مورد توجه طراح شمار، استفاده از اسلیمی در هر دو حاشیه، به تعداد کم

 اسلیمی در حاشیه اصلی و فرعی به تفکیک مناطق بافندگی، ماخذ: نگارندگان-3جدول
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منطقه  خطی  تصویر

 تولید 

شماره 

 تصویر

منطقه  تصویر خطی

 تولید 

1 

 

 21 قره باغ

 

 هرات

1 

 

 22 تبریز

 

 هرات

1 

 

 13 تبریز

 

 کاشان

3 

 

    تبریز

های اصلی محصوالت متعلق به مناطقی  صرفا در حاشیه 3ق با جدول شماره کاربست اسلیمی و تزئینات متکی بر آن مطاب

است. در مناطقی همچون  آشکارتر (3 نمونه( بخشایش)5، 2 های نمونه) قره باغ( و 12، 11، 3،11 های نمونهز )همچون تبری

کاربست مستقل متر بوده است. گیری اسلیمی، ک گونه از جای ایناستفاده ( 13و  13 های نمونهکرمان )و  (11کاشان )نمونه 

بیشترین تعداد این مشهود است.  ها هم به تعداد اندک بر آن صرفا در حاشیه باریک قالی اسلیمی و الگوهای تزئینی مبتنی

 اختصاص دارد.قره باغ  ،هراته مناطق تبریز، های متعلق به کاشان و کمترین تعداد با این خصیصه ب حالت در نمونه

 اسلیمی در حاشیه اصلی به تفکیک مناطق بافندگی، ماخذ: نگارندگان-3جدول 
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3 

 

 11 بخشایش

 

 کاشان

3 

 

 13 تبریز

 

 کرمان

11 

 

 13 تبریز

 

 کرمان

 

 اسلیمی در مناطق مختلف  قشمایهتحلیل تطبیقی ن -5

های  انواع اسلیمیمامی محصوالت در تدریافت است که  قابل ،های مورد مطالعه حاشیه قالینقش اسلیمی در پس از بررسی 

های  ران نیز در تایید تنوع طرح قالینظ برخی صاحب اند. ورد استفاده هنرمندان قرار گرفتهم تنوعهای م با کیفیتمعرفی شده 

ای  ای به طرح و نقشه برخورداری از ادراک غریزی قادر به تبدیل هر نگاره بواسطه ایران بر این اعتقادند که هنرمندان ایرانی

-های تزئینی در هنر ایرانی هنرمندان عصر صفویه نیز با تسلط بر گنجینه (35، 1513)ادواردز،  .بودندویژه با قواعد خاص 

نمایش گذارند. در بررسی  ها( به بهترین صورت به اسالمی توانستند الگوهای متنوع را در بخشی از آثار هنری خود )حاشیه قالی

اسلیمی  قشمایهتولیدات مختلف از ن مندی کننده چگونگی بهرهمحورهای متمایزتواند  آنچه میهای عصر صفویه  حاشیه قالی

  ها است. در حاشیه قالی شان گیری و جای ها آنای تزئینی مبتنی بر ها، ساختاره گونه اسلیمی ،قلمداد گردد

های  ؛ اسلیمی ساده در نمونهمشاهده است قابلها  می در حاشیه قالیانواع اسلیها،  با تحلیل تصاویر خطی مستخرج از قالی

فاقد تزئینات داخلی هستند،  هراتهای  . اگرچه اینگونه در نمونهاستفاده قرار گرفته استمورد  هراتمتعلق به مناطق تبریز و 

های  دار در نمونه اسلیمی ساده با تزئینات چشمگیر مورد توجه هنرمندان واقع شده است. اسلیمی گل ،تبریزمنطقه اما در 

و کرمان قالب منحنی  ، بخشایشهراتهای تبریز،  کار رفته است. اما در حاشیه قالیو کرمان ب قره باغ، بخشایش ،هراتز، تبری

فراوانی بیشتری داشته است و اندک شماری قره باغ دار در حاشیه محصوالت  رواج بیشتری داشته و گونه هندسی اسلیمی گل

حاشیه در اگرچه استفاده واقع شده است؛  در تمام مناطق مورد ماریاسلیمی اند.  ها با الگوی منحنی طراحی شده از آن

جه قرار گرفتند. همچنین در های زیاد و در جهت پر کردن فضاهای خالی مورد تو با چرخش هراتلق به تبریز و های متع قالی

توجهی لحاظ  سادگی قابل قره باغهای متعلق به  رافت و تزئینات بیشتر و در نمونههای متعلق به منطقه کاشان و کرمان ظ نمونه

   شده است.

بیشترین فراوانی ؛ مشهود نیستساختارهای شناسایی شده برپایه اسلیمی با کیفیت همسان در تولیدات مراکز مورد مطالعه 

ل در فضای اطراف یا نقوش مکم ها عنوان نقش اصلی در قاب های تبریز به تار قلمدانی در حاشیه اصلی نمونهاسلیمی با ساخ

های مورد بررسی، بسیار ساده شده و صرفا در  مطابق با نمونه هراتمنطقه  مشاهده است. این الگوی تزئینی در ها قابل قاب

های تبریز و  ی معکوس صرفا در حاشیه اصلی قالیحاشیه فرعی داخلی است. ساختار مداخل نیز با محوریت اسلیمی مار

است با دو کیفیت منحنی و هندسی دار  گل. فراگیرترین ساختار متعلق به بند اسلیمی دیده شد هراتهای  حاشیه فرعی قالی

 قره باغح قرار گرفته است؛ در منطقه کاشان مورد توجه هنرمندان طرا های قالیغیر از  های مورد مطالعه به نمونهکه در تمام 
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پیچان عموما در حاشیه  یات استفاده شده است. بند اسلیمیعمدتا از گونه هندسی این ساختار با تنوع باال در نقوش و جزئ

های تمامی  های فرعی داخلی یا خارجی قالی های متقارن در حاشیه مشاهده شد. قاب اسلیمی هراتو  زهای تبری اصلی قالی

بوده که لیمی ماری چشمگیرترین ترکیب تزئینی برپایه اس های مورد مطالعه غیر از کرمان مشهود است. در تمام قالی مناطق به

تر در  های ظریف جرا با یکدیگر متفاوتند و اسلیمیمورد توجه طراحان قرار گرفته است؛ اما به لحاظ نوع تزئینات و کیفیت ا

 (21خورند. )تصویر  چشم می های کاشان به های فرعی قالی حاشیه

 

 کاشان، ماخذ: نگارندگانهای اصلی و فرعی قالی  های بکار رفته در حاشیه اسلیمی -21تصویر 

 و کاشان قره باغ های متعلق به منطقه تبریز، نمونه ،در هر دو حاشیه اصلی و فرعیگیری اسلیمی  قرارچگونگی ارتباط با در 

اصلی مناطقی  کاربست اسلیمی صرفا در حاشیهدر  .را داشتندها وابسته به آن  بندی اسلیمی و ترکیب بیشترین استفاده از

های  . در میان نمونهاند گرفتهکرمان قرار  ها کاشان و و پس از آن را دارندجایگاه نخست  قره باغ و بخشایش ،همچون تبریز

توان  ها می های فرعی قالی در حاشیه . در ارتباط با استفاده صرف از اسلیمیالگویی بر این اساس دیده نشد ،هراتمطالعاتی 

دانست. استفاده از پیشتاز را با بیشترین تعداد در استفاده از این الگو  هرات، کاشان و قره باغهای متعلق به تبریز،  نمونه

ترین ساختارهای تزئینی  . بطور کلی متراکمدیده نشد های مناطق مورد مطالعه منطقه کرمان ر حاشیه فرعی در قالیاسلیمی د

های  ها به قالی های آن شکال تزئینی از اسلیمی و ترکیبا ترین و ظریف قره باغ و بخشایش ،تبریز اطقمن بهاسلیمی مبتنی بر 

 گردیده است.  تفکیک 11در قالب جدول  یادشده، موارد کاشان تعلق دارد. به منظور فهم بهتر

 های قرن دهم ه.ق، ماخذ: نگارندگان نگی کاربست اسلیمی در حاشیه قالیچگو-11جدول 
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 * * * * * * * * * * * * * تبریز

 * * * * * _ * _ _ _ * * _ قره باغ

 _ _ * _ _ _ * _ _  _ _ * _ بخشایش

 * * * * * _ _ _ _ _ * _ _ کاشان

 _ _ * * _ _ * _ _ _ * * _ کرمان

 * * _ * * * * * * * * * * هرات

 

   نتیجه-3

تبریز،  نمونه قالی متعلق به 22مطالعه و تحلیل  راساسهای سده دهم ه.ق ب اسلیمی در حاشیه قالی قشمایهنچگونگی کاربست 

قرار  بررسیآنها مورد  اسلیمی در حاشیهگیری  بندی و جای انواع، ترکیببا محوریت   هراتکرمان، کاشان و  بخشایش، ،قره باغ

اژدری  و دهان ماریگانه اسلیمی ساده، گلدار،  پنجکاربست انواع ها  ساختارهای خطی حاشیه قالیتحلیل استخراج و  با گرفت؛
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ها، انواع  ی اصلی و فرعی قالیها نی برپایه انواع اسلیمی در حاشیههای تزئی جل گردید. در جستجوی چگونگی نظاممس

 ماری، بنداسلیمی پیچان، قاب اسلیمی متقارن و اسلیمی مدانی(، مداخل، بنداسلیمی گلدارای مشتمل بر بازوبندی)قل گانه شش

که دست آمد  ها این نکته به ها، از بررسی نمونه ی ساختارهای مذکور در فضای حاشیهگیر چگونگی جاییه برپادست آمد.  آزاد به

ها در سه بخش مجزای حاشیه اصلی و فرعی، حاشیه اصلی و حاشیه فرعی استفاده شده  از اسلیمی و تزئینات وابسته به آن

 است. 

های مناطق مختلف، اطالعات  اسلیمی در حاشیه قالی قشمایهمیزه ندریافت وجه ممنظور  در پاسخ به پرسش دوم تحقیق و به

یز های تبر حاشیه قالی ،اسلیمی و انواع آناستفاده از در حاصل از مباحث یادشده با یکدیگر تطبیق داده شد. مسجل گردید که 

 قشمایه. همچنین ناند داشته، قره باغ و بخشایش ایران بیشترین تعداد را نسبت به مناطقی همچون کاشان، کرمان هراتو 

تافته از های تزئینی بر شمگیرتر است. در استفاده از نظامچ تبریز و قره باغهای متعلق به  تراکم تزئینات در نمونه مذکور از نظر

تزئینی بهره ز تمامی انواع را پیشتاز دانست که ا هراتو  ، قره باغشده در دو منطقه تبریزهای تولید توان نمونه ها می اسلیمی

منطقه یادشده است و  سههای مبتنی بر اسلیمی متعلق به  بندی ها از نظر ترکیب ترین نمونه اند. بدین ترتیب متنوع گرفته

گیری  رمان و کاشان است. در ارتباط با چگونگی جایکبخشایش،گانه متعلق به  ن ساختارهای ششمندی از ای کمترین بهره

و فرعی براساس حاشیه اصلی، حاشیه فرعی، حاشیه اصلی  فضایها سه  بسته به آن در حاشیهساختارهای واانواع اسلیمی و 

ها استفاده شده است. در  در هر سه فضای یادشده از اسلیمی و کاشان قره باغ عین گردید. در مناطق تبریز،ها م ساختار قالی

عالوه بر استفاده همزمان اسلیمی  هراتشیه اصلی و در حادر ها صرفا  کرمان از اسلیمیبخشایش و متعلق به منطقه  های نمونه

توان گفت که  ه میبا توجه به موارد یادشددر حاشیه اصلی و فرعی، در حاشیه فرعی نیز بطور مستقل بکار گرفته شده است. 

 ی قرن دهم ه.ق متعلق به مناطق تبریز، ها ها در حاشیه قالی های وابسته به آن بندی های اسلیمی و ترکیب هترین نقشمای متنوع

. اشان تعلق داردو ک قره باغهای تبریز،  ه در فضاهای مختلف حاشیه به قالیاست. همچنین بیشترین کاربرد این نگار هراتو 

 . بودندز اسلیمی پیشتا قشمایهن با محوریت  وجوه سه گانه مذکورمندی از  در بهره هراتهای تبریز و  قالی بنابر آنچه گفته شد

 منابع و ماخذ

 پیکره. ،هفت اصل تزئینی هنر ایران، تهران ،1535آژند، یعقوب، 

 مطالعات و تحقیقات فرهنگی. ،فرشنامه ایران، تهران ،1512آذرپاد، حسن و حشمتی رضوی، فضل اهلل، 

 دخت صبا، تهران، فرهنگسرا. ، قالی ایران، ترجمه مهین1513ادواردز، سیسیل، 
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 سروش. ،هنر مقدس)اصول و روش ها(، ترجمه جالل ستاری، تهران، 1533بورکهارت، تیتوس،  

 .بافی در ایران، تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسالمی ، فرش و فرش1533پرهام، سیروس، 

 علمی فرهنگی. ،شم و یازدهم، تهران، جلد شسیری در هنر ایران  ،1531پوپ، آرتوراپهام و آکرمن، فیلیس، 
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بررسی ویژگی های حرکت دورانی مارپیچ اسلیمی نماد تقدس، وحدت و زیبایی، علوم  ،پورجعفر، محمدرضا و موسوی لر، اشرف السادات

 .211-133 ،12، 35 انسانی دانشگاه الزهرا،

  نوروز هنر. ،موزش طراحی قالی، تهرانآ ،1531، جبلی، حسن

 سمت. ،تاریخ فرش)سیر تحول و تطور فرشبافی ایران(، تهران ،1535فضل اهلل، حشمتی رضوی، 

 چشمه.  ،مبانی طراحی سنتی در ایران، تهران ،1533 حصوری، علی،
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ماری در جلدهای دوره -الگوهای ساختاری اسلیمی های ابریاری، علیرضا و تقوی نژاد، بهاره، شش بلوکی، الهام و خواجه احمد عط

 .33-33 ، 12 ،35صفوی، نگره، 
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Arabesques Motif in the Borders of the Rugs of the tenth Century AH How 

Abstract: 

With the beginning of Safavid rule from the tenth century AH, the innovative creation of rugs 

with a different structure (design and weave) from the past took place in the first hundred 

years. Rugs in all original samples have a specific structure based on context and border. 

Borders are the most stable and regular rug space, consisting of repeating decorative qualities 

due to its space restrictions. Arabesques are one of the most frequent motifs in Safavid 

regional rugs and their borders. The samples searchable in this study, based on the existing 

identity card and related to the rugs of the tenth century, belong to the six regions of Tabriz, 

Garabag, Bakhshayesh, Kashan, Kerman and Herat. It is obvious that the strong history of 

these areas in the field of culture, poltics and art has turned them into centers for the 

production of works of art such as exquisite Safavid rugs.  

It is necessary to identify and present the most effective motifs and decorative patterns 

inspired from them in the borders of old urban rugs with a focus on products from different 

regions of Safavid Iran to be able to move the current traditional design towards the use of 

the artistic treasures of the past and strengthened the design of current products based on the 

promotion of traditional and indigenous principles of the regions. Receiving stable decorative 

examples in the Iranian original traditional design and how artists use them in different 

spaces of works of art (case study of rugs border) is the main purpose of this article and 

answers the following two questions;  

1-What is the arabesque motif in the borders of 10th century AH rugs from the point of view 

of traditional carpet design in types, decorative structures and placement? 

2-What is the distinguishing feature of the use of arabesque motif in the rugs border of the 

(quintet) weaving areas of the tenth century AH? 

In this paper, the research method is comparative analysis and data collection based on 

library and internet information (Metropolitan Museum Portal, V&A Museum Portal anf 

MFA Museum Portal). It is also a tool for collecting information, studying, observing and 

preparing linear images of samples in the mentioned sources. In the first hundred years of 

Safavid rule, carpet weaving had a considerable growth in quantity and quality; Based on 

this, the rugs of the tenth century AH have been selected as the statistical population of this 

study due to their high diversity and weave locale of these, 22 samples with the focus on the 

existence of arabesque in their decorative patterns were studied. Also the border of study  

samples should be free of damage and accordingly, sampling in the present paper has been 

done in a non-random way to achieve representativeness or comparability. In this method, the 

researcher seeks to reach a sample that represents a wider group of samples. The method of 

data analysis is qualitative with a structural content analysis approach; In this way, the 

authors categorized the three qualities based on arabesque usage in the border of the rugs 
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based on the linear images extracted from the samples to be able to describe the distinctive 

features of the motif in the production of different regions.  

By analysis 22 samples of 10
th

 century AH rugs from six rug weaving regions of Iran with the 

focus on arabesque application in the border, the questions of the article were answered; In 

answer to the first question, by analyzing the linear images of the borders, the five types of 

arabesque are simple, floral, cloudband and dragon mouth and six decorative systems 

including sainak(ghalamdani), reciprocating, floral arabesque, meander arabesque band, 

arabesque frame or symmetrical combinations, free cloudy arabesque their application in 

three separate parts, main and sub-border, main border and sub-border were registered. In 

answer to the second question, most of the applications of arabesque motif and its types 

belonged to Tabriz and Herat rugs and in terms of decorations compression, the Tabriz, Herat 

and  Garabag rugs were in the forefront. Examples of Tabriz and Herat were distinguished by 

the benefit of a variety of decorative structures. Also in Tabriz, Garabag and Kashan rugs, 

arabesque have been used in all three border areas. Therefore, the border of Tabriz and Herat 

rugs were in the forefront in benefiting from the three qualities of arabesque motif.   

Keywords:Arabesque, Visual Qualities,  Rug Border, Safavid 
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