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های ساروق مجموعه کِلرمونت زیباشناختی قالی تحلیل عناصر ساختاری و

 چکیده
ها نزد مخاطبان جهانی است که از اواسط قرن نوزدهم های ساروق، از مهمترین برندهای قالی ایران و از مشهورترین قالیقالی بیان مسئله:

ها با طرح لچک و ترنج با هایی از این قالید. نمونهشهای فرنگی خاصه زیگلر، تولید میمیالدی تا آغاز جنگ جهانی دوم با مدیریت کمپانی

های رایج، متفاوت است. محدودیت منابع پژوهشی فرد در مجموعه کلرمونت وجود دارد که از منظر نوع نقشه، با نمونهساختاری منحصربه

ضرورت تحقیق در باب این موضوع را  شد،های نفیس و صادراتی آن که در گذشته تولید میجامع و شاخص در مورد قالی ساروق و نمونه

های مجموعه کلرمونت، است.ها و کیفیات بصری و عناصر ساختاری قالیچیستی ویژگیپرسش اصلی تحقیق کند. بیش از پیش آشکار می

گردد، گهداری میهای ساروقِ بافت ربع آخر قرن نوزدهم میالدی که در مجموعه کلرمونت، نرو، عناصر ساختاری قالیدر پژوهش پیش هدف:

 کارهای بهبررسی و تحلیل خواهد شد. عناصر ساختاری و زیباشناختی در این مقاله شامل فضای زمینه، ترنج و سرترنج، لچک، حاشیه و رنگ

 رفته است.

ای ها، کتابخانهدهتحلیلی و شیوه گردآوری دا-های کیفی و بنیادین و روش تحقیق از نوع توصیفیاین تحقیق از نوع پژوهشش: روش پژوه

ت.هاسوب سایتو جستجو در 

شد، تماماً از نوع طرح لچک و ترنج بوده و از منظر نقش و های تولید اواخر قرن نوزدهم ساروق که با هدف صادرات بافته میقالی :هایافته

ای و کِرِم، در زمینه بین سه رنگ قرمز، سرمههای گیاهی اما محدود است. رنگ حاشیه و پارچه و دارای رنگفرد، اغلب بزرگرنگ، منحصربه

ها از نوع طرح لچک و ترنج و فرم ترنج ها رنگ ترنج مرکزی با رنگ حاشیه و لچک یکی است. همه این قالیحال تغییر است. در برخی از قالی

بندی منطقی و نظم دیداری و رنگ منحنی( است. ساختار نقشه-شکسته )شکستهر و هویت نقوش شاخهمرکزی از تنوع برخودار است. ساختا

 های ایران است.های قالی ساروق با سایر قالینقوش، از تفاوت

کلیدواژه
 ساروق، قالی، طرح و نقش، رنگ

 ، دانشکده هنر، دانشگاه اراک، اراک، ایران.فرش استادیار گروه، نویسنده مسئول. ۱
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 مقدمه
 رفتن امنیت و آرامش و آغاز نابسامانی در ایران، دوران حیات درخشان بین شدن حکومت صفوی و از دهبا برچی

های شکوهمند درباری و صادراتی نیز دچار رکود و توقف بافی و تولید قالیطورخاص قالیهنرهای ایرانی و به

اطالعات دقیق، شفاف و جامعی از اوضاع  ای که بعد از صفویه تا برآمدن قاجاریه )دوره فترت(،گونهبه ؛گردید

اواسط این حکومت )قرن  ویژه ازکار آمدن قاجاریه و بههنری، نظام بافندگی و تولید قالی در دست نیست. با روی

ها به استفاده از قالی ایرانی، دوران رشد و احیای نوزدهم م.(، آشنایی مردم فرنگ، استقبال و تمایل آن /سیزدهم ه.

که  آبادهان و سلطاناساروق و فرویژه قالی گیر ایرانی بههای چشمای که با دیدن قالیگونهآغاز گشت؛ بهاین هنر 

شدند تا در ایران در  گذاران و تجار خارجی نیز بر آنشد، سرمایهتوسط تجار داخلی )تبریزی( به فرنگ صادر می

های تولید ساروق در اواسط قرن گذاری کنند. قالیمایهکردن این آثار فاخر، سر تجارت پُرسود قالی، تولید و صادر

کردن جامعه جهانی از فعالیت این هنر و تولید این آثار  های ایرانی در معرفی و آگاهنوزدهم، از پیشروترین قالی

 ۱انگلیسی زیگلر-ها کمپانی سوئیسیآنهای خارجی و در رأس در این منطقه بوده است. حضور و استقرار شرکت

که فقط با هدف -پارچه های فاخر و عمدتاً بزرگآباد )اراک فعلی(، موجب تحول شگرفی در تولید قالیسلطان در

که توسط بافندگان ساروقی انجام « بافتن»جز امر چنان که بهشد؛ آن -گشتبه آمریکا و اروپا تولید می صادرات

رسید. امروزه ها به سامان مینظر و با مدیریت این شرکت گرفت، همه فرآیند تهیه و تولید مواد و ابزار بافت، زیرمی

ها و افراد مختلف گردآوری پارچه است، از مکانو بزرگ ا که اغلب طرح و نقشه لچک و ترنجههایی از این قالینمونه

معرض نمایش و عرضه قرار دارد.  جهانی همچون مجموعه کلرمونت در آمریکا، درهای معتبر شده و در مجموعه

دهد که ها با عباراتی نظیر قرن نوزدهم، اواخر قرن نوزدهم، ربع آخر قرن نوزدهم، نشان میتاریخ بافت این نمونه

شینی نقوش گیاهی نگون و همهای گونههای با فرماند. ترنجدر بازه زمانی سی سال آخر قرن نوزدهم بافته شده

هاست که بیش از های دیداری و زیباشناختی این قالیهای رنگی متضاد، از جمله ارزششکسته در زمینهشاخه

 ه تحقیق و بررسی قرار گرفته است.مایپیش محرک و دست

 

 روش پژوهش
پژوهش حاضر با هدف معرفی، بررسی و تحلیل عناصر ساختاری )متن قالی شامل فضای زمینه، ترنج مرکزی و 

ق موجود در مجموعه کلرمونت، به نگارش درآمده و های ساروهایی از قالیها و حاشیه( نمونهها، لچکسرترنج

ها و کیفیات دیداری )بصری( شده شامل چه ویژگی پرسش اصلی در این باب آن است که عناصر ساختاری یاد

های نُخبه و شکوهمند ساروق، انتخاب و بررسی و مطالعه شد؛ نمونه از قالی ۳۰است. در فرآیند پژوهش، نخست 

صورت جداگانه )ترنج و سرترنج، لچک و حاشیه(، بر مبنای موقعیت تصویر، قالب اری بهبدین جهت عناصر ساخت

رفته، تجزیه و تحلیل گشت. این تحقیق از نوع کیفی و بنیادین و روش  کارهای بهها و نیز انواع رنگمایهنقش

 هایهای مجموعهسایتوبجستجو در ای و ها توأمان کتابخانهتحلیلی و شیوه گردآوری داده-تحقیق توصیفی

 است.معتبر بوده 
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 پیشینه پژوهش
ساروق یکی از برندهای جهانی قالی ایران است که از زمان قاجار روی به شهرت نهاد؛ اما با گذر زمان هم قالی 

مبود رو کاین قالی و هم پژوهش در مورد ابعاد کیفی آن، مورد غفلت واقع گشت و از حیات و معرفی باز ایستاد؛ از

هایی باارزش از این قالی را بیش از منابع در این زمینه، ضرورت نگارش چنین موضوعی را در قالب معرفی نمونه

نگارش درآمده که در زیر معرفی نماید. در ارتباط با قالی ساروق، منابعی هرچند محدود به پیش برجسته می

طور (، که نخستین منبعی است که به۱۳7۲) «یلراسرافصو»نوشته « غروب زرین قالی ساروق»کتاب گردد: می

 قالی نقش و طرح در پژوهشی»اختصاصی و مختصر به بررسی و مطالعه قالی ساروق پرداخته است. در مقاله 

آباد و محل، قالی ساروق را مورد (، نویسنده در کنار قالی مشک۱۳99) «افروغ»نوشته « مَحَل و آبادمُشک ساروق،

ها پژوهشی در طرح»با عنوان  ۱۳9۸از همین نویسنده پژوهشی در سال تاه قرار داده است. مطالعه و توصیف کو

ضمن تحلیل و معرفی مکتب منتشر شده است که « فراهان کارپتهای قالی فراهان با تأکید بر تولیدات و نقشه

های فراهان(، هان کارپت)تولید قالیهای قدیمی فراهان، به معرفی مجموعه فراهایی از قالیبافی فراهان و نمونهقالی

 مکتب در نخستین و بومی هاینقشه و هاطرح معرفی و تحلیل بررسی،»در مقاله همچنین افروغ پرداخته است. 

های بومی و اولیه اراک پرداخته است که در این میان، طرح (، به مطالعه نقشه۱۳96) «آباد(اراک )سلطان بافیقالی

 «ایرانمنش و وندشعاری»است؛ همچنین عنوان کانون مهم تولید قالی اراک معرفی شده ق بههای قالی ساروو نقشه

(، ۱۳99« )های محرابی ساروق و فراهان دوره قاجارمستند بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی»در مقاله 

 اند.دههای محرابی ساروق و فراهان را مطالعه و تحلیل کرساختار شکلی انواع طرح و نقش قالی

 

 رونق قالی ایران در دوران قاجار رشد و
ملی قالی  خاص اواسط قرن نوزدهم، نقطه عطفی در سرآغاز تولید، تجارت و رقابت فرا طوردوران قاجار و به

در دوران قاجاریه پس از اینکه »است. دنیا رخ داده افت و تحوالت مهمی است که پیرامون بازار قالی در بدست

های نفیس شاه قاجار برقرار شد، بستری برای تولید قالیشاه و ناصرالدینزمان پادشاهی فتحعلی آرامش نسبی در

ایرانی مهیا گردید. در این عصر سیاحان اروپایی توجه تاجران و مردم اروپا و آمریکا را به فرش دستبافت ایران 

بافت در جهت ر تولید قالی دستری قمری تحولی دهجسیزدهم  /میالدی نوزدهم نمودند. در اواسط قرن جلب

بافت ایران گذاری در تولید و تجارت فرش دستهای خارجی به سرمایهتأمین نیاز بازار جهانی رخ داد و شرکت

فرش ایران در ». در واقع از اواسط قرن نوزدهم است که (۱، ص. ۱۳۸9)اتحادیه و پروان، « مند شدندعالقه

گیرد و بدین ها برای فرش فزونی میرف دیگر، تقاضای اروپاییان و آمریکاییبازارهای صادراتی شناخته شده و از ط

، ۱۳۸۴)یارشاطر،  «یابدعنوان اقالم صادراتی در این بازارهای جدید، اهمیت بیشتری میدلیل است که فرش به

دامه پیدا کرد. بخشی اصورت رضایتافی در این دوره بهتجدید حیات قالیب»در دوره قاجار . (۱)تصویر  (97ص. 

ای جای شده صورت یک حرفه اساسی شناختهافی بهبشاه قالیشاه و مظفرالدینشاه، ناصرالدیندر زمان فتحعلی

 . (۲6، ص. ۱۳77)خدابخشی، « خود را برای همیشه در ایران گشود
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 بندی در دوران قاجار. بازار قالی و عدل .1تصویر

 .https://golzarcarpet.comمنبع: 

 

 آباد )اراک( و شُهرت قالی ساروقتأسیس شرکت زیگلر در سلطان
ویژه تجار تبریز است. شک قالی ساروق، شهرت و آوازه خود را مرهون تالش تجار و تولیدکنندگان وطنی بهبی

ها به آن های جدید و انتقالهای کهنه و تولید قالیآوری قالیآباد، فراهان و ساروق و جمعها با ورود به سلطانآن

ها انداختند. کیفیت قالی ساروق و عوامل ها به فرنگ، نام ساروق را بر سر زبانکردن آن ترکیه و صادر ترابزونبندر 

توسط اسکار - های خارجی نظیر زیگلربیرونی و ایجاد شرایط مطلوب و بسیاری عوامل دیگر، موجب شد که شرکت

آباد )اراک( دفاتر خویش را تأسیس م.( در ایران و سلطان ۱۸۸۳وزدهم )تدریج در اواخر قرن نبه -آلمانی ۲اشتراوس

آباد، اهتمام ورزند و فصل نوینی گذاری، مدیریت تولید و صادرات قالی ساروق، فراهان و سلطانکنند و به سرمایه

 .(۲)تصویر از حیات قالی این مناطق را رقم زدند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دادن به تولید فرش در ایران به سرمایه خارجی، توسط مؤسسه  ی سازمانشده براهای شناختهاولین تالش»

خانه ترین تجارتقدیمی. »(99، ص. ۱۳۸۴)یارشاطر، « آباد )اراک فعلی( انجام گرفتبازرگانی زیگلر در سلطان

لیت عااالصل فکرد، شعبه شرکت انگلیسی زیگلر بود. این شرکت سوئیسیخارجی که در عراق )اراک( فعالیت می

م. از تبریز و با واردات پارچه منچستر و صادرات ابریشم گیالن آغاز کرد  ۱۸۵۰ق./  ۱۲7۰تجاری خود را در دهه 

سیسیل » .(۵۳، ص. ۱۳۵9)اشرف، « بافی پرداختو در اواخر قرن نوزدهم به کار تجارت فرش و توسعه قالی

نام اسکار ش را پیشنهاد یکی از کارمندان آن بهعلت توجه شرکت زیگلر به تجارت فر»معتقد است:  ۳«ادواردز

آباد. عامل شرکت زیگلر در سلطانشرکت زیگلر)قلعه وکیل( و اسکار اشتراوس مدیر .2تصویر

  http://golchehcarpet.com :منبع
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)طالی  ۴آمده به امپریال دستهای بهکردن پولجای تبدیلگونه بود که بهنهاد اینداند. این پیشاشتراوس می

. شرکت زیگلر در زمان حضور خود در (۱6۰، ص. ۱۳6۸)ادواردز، « را صرف خرید قالی کنندروسی(، وجوه آن 

خصوص ساروق را بر عهده داشت و تهیه نقشه، آباد و دهات اطراف بهدر سلطان دار قالی ۲۵۰۰ نظارت بر»ایران 

شد و زنان بر اساس قرارهایی، بافت قالی را در منازل انجام خانه انجام میآمیزی خامه در محل تجارترنگ

هدف زیگلر نشان داده شده است. هایی از تولیدات کمپانی نمونه، ۴تصویر . در (۵۵، ص. ۱۳۵9)اشرف، « دادندمی

رو این های مورد سلیقه جامعه غربی تولید کند؛ ازهایی با طرح و نقشهنامه شرکت زیگلر این بود که قالیو نظام

هایی را بر مبنای های اصیل و کالسیک ایرانی، طرحطراحان غربی سعی کردند با اصالح و تغییر و نوآوری در طرح

های برهههای ایرانی و در ها در میان قالیهایی که نمونه آنیاز بازار، خلق و ارائه کنند؛ طرحکننده و نسلیقه مصرف

ها صرفًا جنبه صادراتی داشت. شود؛ زیرا همه آندیده نمی -ویژه ربع آخر قرن نوزدهمبه-پیش و بعد از آن دوره 

تنها است. تولیدکنندگان فرنگی، البته نه همین زمان خاصهای مورد مطالعه در این پژوهش نیز مربوط بهنمونه

ها را نیز بر اساس سالیق و عالیق جامعه فرنگ، تغییر دادند. در واقع بندی طرحآمیزی و رنگدر نقشه، بلکه رنگ

که بر عهده بافنده ساروقی بود، « بافتن باکیفیت»جز عمل های خارجی و از جمله زیگلر، بهفرآیند تولیدات شرکت

ترین ل تهیه و سفارش نقشه، یکی از مهمکردند؛ برای مثال تولید را کارگزاران شرکت، مدیریت میسایر مراح

 .(۳)تصویر های خارجی و از جمله زیگلر در فرآیند تولید بود اقدامات شرکت

 

 
 

   
 ها و اتودهای اولیه شرکت زیگلر، مجموعه حقدادی. منبع: نگارنده.نمونه نقشه .3تصویر
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 .https://claremontrug.com/antiquمنبع: . )پایین( و مستوفی (بندی )باالهایی از تولیدات زیگلر، طرحنمونه .4تصویر 

 

 ۵مجموعه کلرمونت
گذاری بنیان «جان دیوید وینیتز»خورشیدی( در آمریکا و توسط  ۱۳۵9) میالدی ۱9۸۱کمپانی کلرمونت در سال 

های ارزشمند هایی است که در بحث قالیترین مجموعهرین و برجستهکمپانی یکی از مهمتأسیس شد. این و ت

آباد های ساروق، فراهان و سلطانویژه قالیهای قدیمی ایران بهترین قالییابترین و کمکلکسیونی، دارنده نفیس

های قیمت ایرانی که در حراجینهای نفیس و گرااند. برخی از قالیاست که در قرن نوزدهم میالدی تولید شده

سال »را  ۲۰۱۰است. رئیس این کمپانی سال  کریستی فروخته شده، متعلق به مجموعه و شرکت کلرمونت بوده

 ی مشهور،هادر حراجی شرکتیاب گنجینه این های کمقالیالعاده فروش خارقگذاری کرد؛ چه اینکه نام« قالی

مربوط مجموعه کلرمونت، آباد پارچه بافت ساروق فراهان و سلطانای بزرگه. قالینامگذاری است اینمصداقی بر 

های خارجی میالدی است که با هدف صادرات به آمریکا و اروپا توسط شرکت ۱9۱۰تا  ۱۸۰۰های به حدود سال

 .(۵)تصویر ویژه زیگلر تولید شدند به

 

 

 

 

 

 
 .https://claremontrug.comمنبع: ز مجموعه بزرگ کلرمونت در آمریکا. نمایی ا .5تصویر
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 قالی ساروق: برند جهانی قالی ایران
ساروق، شهر امروز و روستای دیروز، در شمال شهرستان اراک و یکی از روستاهای بخش فراهان بود که در اواخر 

وق که سار روستای کهن»شدن فراهان به شهرستان، این روستا نیز به شهر تبدیل شد.  شمسی با تبدیل ۸۰دهه 

کیلومتری شمال  ۴۰است، در حدود زبان، مستوفی قزوینی توصیف شده ان عربدر قرن چهاردهم توسط جغرافید

آباد واقع شده و نام ساروق با نام یک نوع قالی پیوند خورده که بر اساس سفارش تاجران اروپایی و به تعداد سلطان

های بافی و آفرینش قالیواسطه هنر قالی. در گذشته به(۳69، ص. ۱۳9۳)صباحی، « استشده زیاد بافته می

و پذیرش در منظومه  «6وایپو»باکیفیت، شهرت جهانی یافت که حاصل آن، ثبت در سازمان جهانی مالکیت فکری 

در اوایل قرن حاضر ]قرن بیستم[ »نویسد: درباره قالی ساروق می «سیسیل ادواردز»برند جهانی قالی ایرانی است. 

هایی که در مغرب فراهان تهیه ها و قالیچهعنوان یک نام تجارتی بر انواع قالیشد که نام ساروق را بهمعمول 

در پایان قرن اخیر »شمارد: های آن را چنین برمیو ویژگی (۱۵9، ص. ۱۳6۸)ادواردز، « گردید، اطالق نمایندمی

ان شد. در آن زمیچه در این ناحیه تهیه میهای نفیس ساروق مشهور بود. در آن زمان فقط قال[، قالی۱9]قرن

بافتند، پُرزها را ها را خیلی فشرده میشد از لحاظ خشکی و سختی مثل تخته بود. آنهایی که تهیه میقالیچه

نخودی  ها اغلب لچک ترنجی بود که بر زمینهکردند. طرح فرشبریدند و خیلی خوب پرداخت میخیلی کوتاه می

 بافندگی هایکانون ترینبرجسته از» ساروق، واقع در. (۱۵9، ص. ۱۳6۸)ادواردز، « شدر میگبی سیر جلوهیا آ

ترین برندهای قالی ایران در قرن نوزدهم میالدی است و از زُبده (۲، ص. ۱۳99)افروغ، « اراک و فراهان جغرافیای

مع فرنگی معرفی گشت. های خارجی همچون زیگلر، توسط تجار تبریزی به جواکه پیش از استقرار شرکت

نظران قالی احتماالً بر اند. این عقیده صاحبها از آنِ اراکبهترین و زیباترین ساروق»معتقد است: « 7اشنبرنر»

خصوص آمریکا و اروپا صادر های خوب و باکیفیتی به تمام دنیا بهاساس حصول بازارهای صادراتی است. قالی

. قالی (۸۳، ص. ۱۳7۴)اشنبرنر، « در طول قرن نوزدهم گسترش یافت عنوان خاستگاه قالیشدند و ساروق به

خود جلب کند و محیط فرد خویش توانست نگاه جهانی را بهساروق از ربع آخر قرن نوزدهم، با کیفیت منحصربه

 . (6)تصویر زندگی فرنگیان را رنگین از طرح، نقش و رنگ خود کند 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .https://claremontrug.comمنبع: . های نفیس و نُخبه ساروق، قرن نوزدهملیی از قایهانمونه .6تصویر

 

تاریخ انتشار قالی ساروق نسبتاً متأخر است »شناسی معتقد است: دیگر محقق در دانش قالی« ۸آرمن هانگلدین»

دلیل نقش ملیح ههای قدیمی آن بخصوص قالیو به هاذالک این قالینوزدهم میالدی(، مع)حدود نیمه دوم قرن 
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شناسان و حق مورد توجه فراوان قالیشان و بافت بسیار دقیق و محکمشان، بههای مالیم و زندهو ظریفشان، رنگ

تنها های اصیل بسیار معین و آشکاری هستند و این امر نهها دارای ویژگیباشند. این قالیخِبرگان در امر قالی می

ت در بازسازی ای صالباست؛ بلکه از دیدگاه سبک آن نیز که از طریق پارهاز دیدگاه عناصر تزیینی آن صادق 

. استحکام ساختار، زیبایی (۸۳، ص. ۱۳7۵)هانگلدین، « نمایدشود، صدق میدار مشخص میهای گلبعضی از نقش

ی ساروق شد، موجب شده بود که قالهای آرام و مالیم انتخاب میها که از میان سایهبودن رنگ طرح و دلنشین

)هانگلدین، ویژه به آمریکا صادر شود در طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بیش از هر قالی دیگری به غرب و به

آخر قرن نوزدهم، مرهون حضور و ویژه در ربع های قالی ساروق و فراهان بهو نگاره نقش. (۸۳، ص. ۱۳7۵

ای، سبز سیر، سبز الکی )قرمز(، سورمهها شامل: رنگهاست. این رفته در آن کارهای گیاهی بهنشینی رنگهم

ای، آبی گلناری، ماشی، دوغی، شتری، طالیی، زیتونی، زرد، زرد خردلی، پوست روشن، کرم، بژ، مسی، حنایی، قهوه

تدریج منسوخ گشت شامل: کاه، برگ انواع رنگزاها که در گذشته کاربرد داشت و بهپیازی )مسی( بود. برخی از 

نوعی گل شبیه به تمشک به ، ۱۱، گل زبان در قفا۱۰، گل شقایق وحشی9ست انار، اسپرک، بوته خاردار وَرََّکمو، پو

رنگ سبز فسفری ها بهمرغجوشاندند. پوست تخمها را با این گُل میمرغهنگام نوروز، تخمارغوانی بود. به-رنگ آبی

های قالی ترین رنگذشته یکی از مهمهمچنین در گآمد؛ دست میفسفری( حاصل از عصاره این گل به-ای)پسته

اراک، رنگ خاصی از آبی آسمانی بسیار زیبا بود که از خواباندن سوده یا دَم قیچی مسی )بُراده آهن( در ماست 

صورت های فنی و زیباشناختی قالی ساروق به، ویژگی۱جدول آمد. در دست میروز به ۲۰الی  ۱۰ترش به مدت 

 است. شده کلی نشان داده

 
 .. منبع: نگارندههای فنی و زیباشناختی قالی ساروقویژگی .1جدول

 طرح و نقش
درهم(، بوته میری، محرابی و درختی گلدانی، )ماهی های متنوع، هراتیانواع طرح و نقش شامل لچک و ترنج

 های متنوع.انواع نقشه

 شد.های معمول و رایج بافته میهای بزرگ و یکپارچه، تمام اندازهعالوه بر اندازه اندازه

 رنگ
ها، زرد، ای از قرمز جهت ترسیم رنگ)جهت زمینه(، سبز، کرم، سایه )بیشتر در حاشیه(، قرمز ایآبی، سرمه

 ایهایی از قهوهطیف

 تار)چله( و پود

گره  ۴9۰۰تا  ۱6۰۰جنس چله در قالی ساروق از نخ پنبه است و نوع گره، نامتقارن و با تراکم گره متغیر از 

گذرند، یکی شُل و دیگری کشیده که متر مربع و دو پود از جنس نخ پنبه که از میان تارها میدر هر دسی

ها بعد از هر پنج یا ده رج، یک پود تکمیلی برخی نمونه های صورتی یا الجوردی است. درگهگاهی به رنگ

ردگی قابل توجهی را در قالی ساروق ایجاد شود. دقت در بافت و فراوانی پودها، فشسوم نیز افزوده می

تر نازک و شود که در گذر زمان فرش سریعکار گرفته شده اغلب موجب میکند، اما کیفیت مواد بهمی

 .(۳69 ص. ،۱۳9۳)صباحی، شودساییده 

 گره
 متر مربع(گره در دسی ۵۰۰۰) گره فارسی مورد استفاده است. بافت از متوسط تا ریز متغیر است

 (.۸۳ ، ص.۱۳7۴شنبرنر،ا)

 کیفیت

لحاظ سفتی و  ها تعلق دارند. حتا در بین تولیدات صادراتی اخیر بهقطعات ساروق به بهترین گروه قالی

های قدیمی و عتیقه ساروق را با بهایی گزاف تنها در معامالتی که سخت از ارزش واالیی برخوردارند. قالی

 توان یافت.ود، میشها رهبری میوسیله دالالن در حراجبه
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گلی، دستگاهی، کل دسته(: مشهورترین طرح و نقشه ساروق باب آمریکایی )دسته

 ساروق
گلی، است. طورکلی منطقه وسیع فراهان، طرح و نقشه دستههای خاص، اصیل و قدیمی ساروق و بهجمله نقشه از

عنوان یکی از و مورد استقبال قرار گرفت، بهاز آنجایی که این نقشه، در آمریکا و اروپا طرفداران زیادی داشت 

ای با توجه به عالقهگلی در ایران های اصیل قالی ساروق در جامعه فرنگ، به شهرت رسید. قالی طرح دستهنقشه

ساروق آمریکایی، ساروق  دوغی آمریکایی،»نشان دادند، به « ۱۲دوغی روناسی» یا« صورتی»ها به رنگ که آمریکایی

های مریکایی تجارت فرش از میان نقشهآدر پایان جنگ جهانی اول یک شرکت »معروف بود. « یباب آمریکای

طراحی و توسط بافندگان  یانیمریکاآمطابق سلیقه توسط طراحان آن روزگار  یمتداول در ساروق و اراک طرح

پود با پرز بلند در هایی دو مریکایی شهرت یافت. فرشآکه بعدها به ساروق بافته و راهی آمریکا شد  ساروق

ای به تعداد زیادی بافته و به ای و یا بژ روشن با حاشیه سرمهای قرمز با حاشیة سرمههای متفاوت در زمینهاندازه

های سنتی انی نیز اکثراً برخالف ترنجهای چهارگانه بوده و ترنج میها فاقد لچکمریکا صادر شد. این طرحآ

های پیچیده های گل و برگدسته هاقالیصل ترنج و متن است. در متن این فا های ایران، فاقد خطوط حدفرش

)صباحی، « شودصورت مجرد و جدا از هم دیده میهای کوچک پوشیده شده بهها با گلبزرگ که اطراف آن

در  شود که صرفاًراک عرضه میگلی در بازار اهایی تقلیدی و شبیه از طرح دستهامروزه نمونه .(۳۵۳، ص. ۱۳9۳

 .(7)تصویر های قدیم این طرح شباهت دارد ها و نه رنگ و اندازه، با قالیگلمایه دستهنقش

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 نگارنده.منبع: می، بازار قالی اراک، سرای مهدیه. گلی امروزی شبیه و تقلید از نقشه اصیل قدیطرح و نقشه رایج دسته .7تصویر

 



 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

  های ساروق مجموعه کِلرمونتتحلیل عناصر ساختاری و زیباشناختی قالی

 2۳ات۱شماره صفحات        ۱۴۰۱ تابستان، 2۸دوره یازدهم، شماره 

10 

های انتخابی قالی ساروق )فضای زمینه، ترنج و نمونههای عناصر ساختاری و ویژگی

 سَرترنج، لچک، حاشیه(
عصر خود )اواخر قرن های همهای ساروق مجموعه کلرمونت، از منظر ساختار و عناصر دیداری نسبت به قالیقالی

است؛ چه اینکه نوزدهم و اوایل قرن بیستم(، دارای ساختار ویژه و عناصر دیداری متفاوت و متنوع در متن خود 

های های مختلف دیده نشود، حداقل در نمونههای ساروق و فراهان در برههشده، اگر در همه قالی های یادویژگی

پردازی شده این است که نقش های یادگیر در نمونههای چشمیخوبی نمودار است. یکی از ویژگمورد مطالعه به

ها و بندهای ریز و درشت است ها و گل و بوتهمایهلی منقش به نقشصورت متراکم انجام گرفته و تمام فضای قابه

شناسی هنر است نگرشی که جزیی از زیباییواقع طراح از واگذاری و فضای تهی اجتناب کرده  . در(۸)تصویر 

های کلبینیم که تمامی گستره اثر از عناصر و شترین آثار هنری ایران توجه کنیم، میاگر در کهن»ایرانی است. 

رود که عناصر ترکیب، در یکدیگر ادغام ریز و درشت پوشانیده شده. این پوشندگی گاهی تا آن اندازه پیش می

ها وجود بندیگونه ترکیبتنها عیب و نقصی در اینسی، نهشناگردند. از دیدگاه زیباییشوند یا بر هم اثرگذار میمی

شناسی اند. ما این نظام پوشندگی را زیباییوجود آمدهگونه بهی اینی از شاهکارهای جاویدان هنرندارد؛ بلکه بسیار

 .(۱۴۴، ص. ۱۳۸۸اللهی، )آیت« نامیمپرهیز یا نفرت از فضای تهی می
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 )ساروق(، با آبادمکتب سلطان

زمینه شلوغ و پرهیز از فضای 

: منبعتهی. 
https://Claremontrug.com 

 
 

ها و حاشیه، ها، فضای پیرامونی ترنج )زمینه(، لچکها و سرترنجها، تفاوت و تنوع در عناصر فرم ترنجستگیبرج

ها طرح و نقشه، از لحاظ ساختار دهد، آشکار است. در این نمونهکه ساختار دیداری و تجسمی قالی را شکل می

بندی فضا، بندی، تناسب و قابرشت، نوع ترکیبهای ریز و دها و آرایهمایهشدن نقش عناصر دیداری، همنشین

فرد بودن این مجموعه ها، حاکی از تمایز و منحصربهها و لچکهای متنوع و متفاوت ترنجبندی و مهمتر، فرمرنگ

هاست؛ از این رهگذر در این مقاله، عناصر مذکور مورد ویژه در عصر تولید آندر منظومه قالی ساروق و فراهان به

 گیرد.و تحلیل و معرفی قرار میی بررس

های حاضر و اغلب ثابت در مرکز زمینه از عناصر و آرایه یترنج، یک: های آن( و ویژگی۱۳ترنج )حوض، لوز. 1

و از جایگاه مهمی در نظام  قالی است که ضمن تقدم دیداری، توأمان دارای وجوه زیباشناختی و نمادین است



 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

  های ساروق مجموعه کِلرمونتتحلیل عناصر ساختاری و زیباشناختی قالی

 2۳ات۱شماره صفحات        ۱۴۰۱ تابستان، 2۸دوره یازدهم، شماره 

11 

 و در کل کمال، و پیچیدگی و آراستگی و نظم یک از ترنج همواره قشنطراحی سنتی قالی برخوردار است. 

برآمده از باورها و  که است نمادینی حاوی مفاهیم بودن، تزیینی بر عالوه نقش این بوده، برخوردار اجزایش

 آن دازهان یافته و در مرکز قالی، نمود مختلف هایاشکال و قالب رو دراین بینی ایرانیان مسلمان است؛ ازجهان

ترین عنصر در ساختار و پیکربندی قالی است. این است. نقش ترنج مهم استفاده متغیر نحوه و کاربرد به بسته

هایی است که از راهت که در میان باغ ایرانی مرکز آبآرایی ایرانی اسنقش نمودی از حوض در نظام معماری و باغ

ای و نمادین گلستان و حوض شکل گرفته؛ اعتقادات اسطورهنقش ترنج در ادامه »شوند. چهارسو به آن وارد می

اما تکامل آن به شکل امروزی در اصل انعکاس ذهنیت، اندیشه و آرزوهای هنرمند مسلمان ایرانی در تجلی باغ 

رغم اینکه جزیی از . ترنج علی(۱۰9، ص. ۱۳96امین و مروج، لر، مسعودی)موسوی« بهشت و فضایی روحانی است

های بهشتی است که در توصیف قرآن بدان اشارت ری باغ این جهانی است، نمودی ضمنی از حوضمعماسازه 

های ایشان با نام حوض یا لوز مشهور عشایر و در میان قالیترین فضای قالی، در نزد ن مرکزیرفته است. ترنج، ای

دانند که در قالی پر نقش و یصورت ذاتی و تجربی مطبیعت، به است؛ گویی که بافندگان خودآموخته و همسایه

آرمن »ماند، حوض آبی نیاز است و باغ قالی بدون حوض پسندیده نیست. نگار خویش که باغ ایرانی را می

بر مرکز زمینه قالی، که رنگ سفید عاجی، قرمز یا آبی »های قالی ساروق معتقد است: در توصیف ترنج «هانگلدین

شده دارد؛ ولی همیشه مزین به دو عدد  حالت کشیدگی شدید و ِگرداست، ترنج بسیار بزرگی چیره است که 

های حاشیه را لمس دار است که از باال و پایین به طرف دو انتهای قالی کشیده شده و تقریبًا قاببرآمدگی گل

حالت های نخل قرار دارند که اکثراً بههای درشت، برگها، غنچههایی از گلکنند. در درون این ترنج، نقشمی

 گرایی ولی اندکی نیز هندسیدار با الهام از طبیعتها، چهار شاخه بلندِ گلاین ترنجاند. در بیرون چلیپا قرار گرفته

)هانگلدین، « شده قرار دارد که تمام دور ترنج را احاطه کرده و در جهات گوناگون در تمام سطح زمینه دویده است

های متنوع صورتهای انتخابی بهطور خاص نمونهوق قرن نوزدهم و بههای ساراین نقش در قالی .(۸۳، ص. ۱۳7۵

های در زمان شهرت، انقالبی های این قالیبودن نوع ترنج فردی طراحی شده است. تنوع فرمی و بدیعو منحصربه

(، است. افی ایران و بعد از یک دوره فترت )از زمان سرنگونی صفویه تا اواسط دوره قاجاربشگرف در نظام قالی

های کالسیک، درباری و بایست در الگوهای پیشین یعنی قالیگونگی را میاگرچه بخشی از این شهرت و گونه

ها و شده دانست. ترنج در کنار سایر مؤلفه های یادعنوان مبنا و خاستگاه طراحی ترنجسفارشی دوران صفوی به

ی زمینه قالی و منظومه صادرات آن به بازارهای هدف، ای در نفاست و نخبگنقش سازندههای زیباشناختی، آرایه

 عنوان یک فن تجسمی برای جذابیت و بهتر دیدهاست. استفاده از فضای ترنج در ترنج و ایجاد عمق بهبازی کرده 

گیری از فنون تجسمی متنوع، هاست. طراح با هوشمندی و بهرهونه قالیگهای اینهای ترنجشدن، یکی از ویژگی

شدن این عنصر مرکزی قالی نموده است. در زیر سه نمونه از این فنون  کردن و هرچه بهتر دیدهر برجستهسعی د

 رود، ذکر شده است.شمار میی بههای مطالعاتهای نمونههای زیباشناختی ترنجکه جزیی از ویژگی

هایی است که فنون و ویژگی تقدم دیداری یا اولویت دیدن، از جمله(: اولویت دیدن) تقدم دیداری یا بصری.2

چشم آید و تقدم دیداری تر و در نگاه نخست، بهگردد فضا یا جزیی از آن اثر سریعدر یک اثر هنری باعث می

 مندی از وجود عناصر، نیروها و کیفیات قوی در آن فضاست؛ ازنخست در آن بخش رخ دهد و این به مدد و بهره

واسطه های مختلف قالی، بهی مورد مطالعه و در ارتباط با عناصر و بخشهارو فن تقدم دیداری در نمونهاین

دهد. فضای ها از کیفیات و عناصر قوی تجسمی درونی و پیرامونی، نخست در این بخش روی میبرخورداری ترنج

نگ خاص و که توسط یک ر-اری، نظیر فضای چشمگیر پیرامون ترنج دید-کردن نیروهای کیفی ترنج، با فعال
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پوشش  واقع فضای پیرامونی با کند. درسوی خود جلب و متمرکز میچشم بیننده را به -شودفرد خلق میمنحصربه

ترنج  شود نخست فضای ترنج به دیده درآید. گویی همه عناصر به اراده طراح، برآنند تاو پشتیبانی موجب می

شمار آید و تسلط و تمرکز چشم در متن قالی بهیرترین آرایه زیباشناختی و نمادین، طور صریح و ضمنی چشمگبه

نظر آید؛ البته این فن و قاعده تجسمی نسبی بوده، کند و جلوتر از همه عناصر بهخود جلب میبیننده را نخست به

ای دائمی و مطلق در منظومه تجسمی کند؛ بنابراین مؤلفههای حاضر دیده شده و جلب نظر میصرفاً در اغلب نمونه

 .(9)تصویر ی نیست و بصر

 

 

تقدم دیداری در  .9تصویر

هایی از قالی لچک و ترنج نمونه

ساروق. منبع: 
https://clearmont.com 

 
 

از دیگر فنون رایج در منظومه تجسمی در ارتباط با عناصر ساختاری : جاذب و مجذوب )غالب و مغلوب(. 3

قالی، فن جاذب و مجذوب است که یک عنصر و فضا ممکن است نسبت به سایر عناصر، مجذوب و غالب شود؛ 

وقتی عناصر طراحی در متن، خود را جلوتر از »کند. نمایی میهای قالی ساروق این واقعه رخبرای مثال در ترنج

اند؛ ولی گاهی ای در طراحی عناصر حاشیه جذب و مغلوب عناصر متن شدهگونهیه نشان دهند، یعنی بهحاش

شوند و ها جاذب عناصر متن میعناصر نقوش حاشیه، با توجه به تقدم دیداری در مرکزیت قرار دارند؛ یعنی آن

هم در تن و حاشیه هر دو نسبت بهعهده دارند. حالت سوم وقتی است که عناصر منقش غالب را در کل طرح به 

. (۱۰)تصویر نماید . در قالی ساروق این پدیده برجسته می(۱۰۱، ص. ۱۳۸6)دریایی، « موقعیت خنثی قرار دارند

های نقشه، قصد طراح در وهله نخست، دیدن نقش جاذب و غالب یعنی ترنج مرکزی است؛ بنابراین سایر در طرح

، گیری مطلوببندی و جایبخشیدن به فضای ترنج، در یک ترکیب اهمیتکردن و  عناصر در جهت برجسته

 آراسته، هماهنگ و منسجم هستند.
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 .https://clearmont.comنبع: مساروق.  های قالیغالب و مغلوب در نمونه کیفیت .10تصویر 

 

ساختاریهای خاص و پیچیدگیگیری از فرمبهره. 4 صیات : های  صو گیری ها، بهرهترنج و ویژگیاز دیگر خ

ضای آنهای خاص، پیچیدگیاز فرم ساختاری و تراکم ف سط بندها و ریزنقشهای  ست؛ بهها تو ای که در گونهها

ها در فرم و کالبد و نوع تزیین و آراساااتگی، با شاااود. ترنجها فضاااای خالی و خلوت دیده نمیهیچکدام از ترنج

ضای دویکدیگر متفاوت ه ساختاری را  رن ترنج، گاهیستند. در ف ست و  شتر از یک ترنج جای گرفته ا یک یا بی

بندی کل ترنج را بر هم زند؛ ضمن اینکه تضادهای رنگی در فضای ترنج، دهد بدون اینکه نظم و ترکیبشکل می

ی کردن شااارایط . طراح با فراهم(۱۱)تصاااویر اسااات هارمونی و هماهنگی بدیعی را در زمینه قالی ایجاد کرده 

های خاص ترنج در مرکز زمینه، گیری از فرمکردن فضاااای پیرامون ترنج و بهره دادن و خلوت همچون نشاااان

 کند.سایر عناصر، چشم را گیرا میتر از نماید که سریعفضای ترنجی را طراحی و ترسیم می

 

 

فضای »های مؤلفه .11تصویر 

 های خاص وفرم»و  «پیرامونی

در  «های ساختاریپیچیدگی

 های قالی ساروق. ترنج

 منبع: نگارنده.
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 های ساروقها در قالیانواع ترنج
کلی و معمول به انواع گرد،  طوربافت، بههای کالسیک و شهریصورت ساده یا پیچیده، در قالیعنصر ترنج، به

شوند، یا چندتایی اجرا میصورت تک ها که در مرکز متن بهترنج»گردد. بندی میبیضی و لوزی و چندضلعی تقسیم

دهنده آیند. عناصر تشکیلمی دار یعنی از دایره و بیضی تا چندضلعی و لوزی، به تصویر دراز اشکال مُدور تا زاویه

های مورد مطالعه شامل ها در قالی. ترنج(96، ص. ۱۳۸6)دریایی، « ترنج، قاب و کاربست آن، متن و سرترنج است

 است.نشان داده شده  ۱۲تصویر و  ۲جدول نوعی است که در های متانواع ریخت و فرم

 
 های انتخابی. منبع: نگارنده.نمونه -های ساروق های نمونه قالیبندی ترنجطبقه .2جدول 

 انواع ترنج

 یک ترنج تعداد ترنج
دو ترنج )ترنج در ترنج، دو 

 ترنج جدا از هم(
 سه ترنج

 رنجهمراه با سرت بدون سرترنج عنصر سرترنج

فرم و ویژگی 

 ترنج
 بیضی شکل

ای، بیضی دایره

شکلبیضی لوزی  

 چند ضلعی

 گونهصلیب شش ضلعی

های بلند دارای فرم مربع پلکانی

و کشیده، کوتاه و 

 پهن

 شانزده ضلعی
های دارای فرم

 بلند و کشیده

 

 
 نگارنده. :روق. منبعهای انتخابی قالی ساهای نمونهطزح خطی و گرافیکی انواع ترنج .12تصویر 
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 های ساروقمایه سَرترنج در قالینقش
ی بیانی متفاوت از منظر فرم و دومین عنصر ساختاری در فضای زمینه سرترنج است که در قالی ساروق، دارا

ن شود. سرترنج نقش تزییمایه دو سر ابتدایی و انتهایی ترنج گفته میسرترنج یا کُالله، به بخش و نقش ین دارد.تزی

طور های لچک و ترنج قالی ایران، سرترنج حضور دارد؛ اما بهو آراستگی ترنج را بر عهده دارد. غالبًا در همه طرح

جز یک مورد، همگی دارای های انتخابی قالی ساروق، بهها این عنصر وجود ندارد. در نمونهاستثنا، در برخی از طرح

است. طراح در ترسیم  ها در جدول نشان داده شدهع اشکال سرترنجسرترنج یا کالله با اشکال متنوع هستند. انوا

رو است که تنوع در این سرترنج سعی وافر داشته تا از عناصر دیداری خط، سطح و حجم، نهایت بهره را ببرد؛ از

در این بندی منطقی و معمول را ارائه کرد. نکته دارای اهمیت توان یک طبقهای است که نمیگونهها بهسرترنج

ها عمدتاً دارای فضایی خلوت و نسبتاً های سایر مکاتب ایران که سرترنجها این است که برخالف قالیسرترنج

گون صورت اشکال قلبیها اغلب بههای سرترنجباشد. فرمجا دارای فضایی شلوغ و پُرتراکم میتراکم است، در اینکم

ترنج ندارد، نشان های انتخابی به استثنای یک قالی که سرههای نمونسرترنج ۳جدول شکل است. در و نعلبکی

 است.داده شده 

 
 های ساروق. منبع: نگارنده.های سرترنج در قالیانواع فرم .3جدول 

          

          

         

 

 

 فضاسازی لچک و انواع آن از منظر
تی دارد. حریم فضای پیرامون ی و زمینه است که در قالی ساروق نمود متفاولچک، بخش دیگری از ساختار قال

شود. لچک های قالی میگیری فضای لچک یا گوشهها و زوایای زمینه، موجب شکلمرکزی نسبت به گوشه ترنج

 شود.چهارم نقش ترنج وسط آن بافته میطرف قالی و معموالً یک گوشی که در چهارگوشه، کنج، شکلی سه»

، ۱۳76)دانشگر، « های مختلف متفاوت است و مقیاس مشخصی نداردنسبت بین مساحت لچک با ترنج در قالی

بندی آن بسیار مؤثر است و با نقشی گری و شکلدر جلوه»عنوان بخش مهمی از ساختار قالی . لچک به(۴۸ص. 

مربع، مستطیل، بیضی و دایره نشان  گیرد ممکن است زمینه و متن را به اشکال گوناگون از جملهخود میکه به

های کالسیک شهری و روستایی و عشایری، در نظام طراحی قالی و در غالب قالی .(۴۸، ص. ۱۳76)دانشگر، « دهد

چهارم ترنج طور معمول، لچک، یکبهاز مناظر مختلف قابل توصیف است. فضای لچک همواره وجود داشته و 

که در نظام  است« پنج ترنج»ها در واقعیت ته است که حاصل تکامل آنها تکرار گشمرکزی است که در گوشه

 های مطالعهآباد و فراهان و ساروق، همان قالی طرح لچک و ترنج است. در نمونهبافی سلطانبافندگی و مکتب قالی

و پیوسته و  هایی که گاه بلند و کشیده؛ لچک(۱۳)تصویر ها از فرم و اشکال متنوعی برخوردار هستند شده، لچک
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های ساروق و فراهان، گون لچک در قالیگاه کوتاه و مجزا هستند. با توجه به گستردگی و تنوع ساختارهای گونه

هایی، های دارای چنین لچکهای مستقل: در قالیساختار این عنصر در دو طبقه قابل تعریف است؛ الف. لچک

ها، ساختار و فضای نما: در برخی از قالیفضای لچک صورت مستقل شکل گرفته است. ب.عنصر و فضای لچک به

گونه )دو های جفتاست. پ. لچکای از یک گل و بوته اشغال کرده لچک را یک عنصر تزیینی همچون دسته

باشد. در واقع یک لچک کوچک و داخلی درون ها، دارای دو لچک میهای تودرتو(: برخی از قالیلچک یا لچک

ها نوع لچکپیوسته در عرض یا طول قالی: این  همهای بهنی جای گرفته است. ت. لچکیک لچک بزرگ و بیرو

شود( یا طول می شکل -سر در محراب-محرابی گیری فضای ها از عرض باعث شکلاز طرف عرض )اتصال لچک

یا پهنای کم ولی ها دارای عرض های بلند و کشیده: این نوع لچکاند. ث. لچکهم اتصال یافتهقالی کشیده و به

های انتخابی این است که های نمونه. نکته دارای اهمیت در لچک(۴)جدول طول یا ارتفاع نسبتاً بلندی دارند 

های مایهنظر فرم، عناصر تزیینی همچون نقشگونه شباهت و همسویی با ترنج مرکزی ندارند و از مهیچها لچک

ها، های زیباشناختی لچکبا ترنج میانی تفاوت دارد. از دیگر ویژگی بندی، کامالً ها و رنگپُرکننده در فضای لچک

آباد های بافندگی سلطانهای کانونشده، به رسم سنت و تجربه کیفی قالی های یادهاست. در نمونهرنگ زمینه آن

 .(۴)جدول است رفته در تولیدات قرن نوزدهم استفاده شده  کارهای خاص بهو فراهان، از رنگ

 

 
 نگارنده.: های ساروق. منبعها و اشکال لچک در قالیفرم .13تصویر
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 .نگارندهمنبع: . هاانواع فرم لچک از منظر موقعیت در زمینه قالی ساروق و رنگ زمینه آن .4جدول

های مجزا یا لچک

 ناپیوسته

 

های بلند لچک

 و کشیده
 

 توضیحات

های های زمینه لچکرنگ

ق شامل پنج های ساروقالی

رنگ مجزا و سه رنگ تلفیقی 

ترتیب فزونی کاربرد است که به

ای، شامل: کرک، قرمز، سرمه

-قرمز، کرم-ای، کرمآبی، قهوه

 باشد.قرمز می-ایآبی، سرمه

 های بهملچک

 )طولی( پیوسته
 

 نمالچک

 

 های بهملچک

 پیوسته)عرضی(
 

های لچک

 گونهجفت
 

 

های موجود است که ها و رنگای از ساختار، عناصر، نقشافت، مجموعهبویژه قالی دستدر تمام آثار هنری به

های مستقل، با دهد و در عین داشتن وحدت و کلیت واحد بین عناصر و نقشماهیت و جوهره آن را شکل می

ین حریم، حاشیه، رسد. اشده و به استقالل میای از فضا و محیط پیرامون خود، جدا خلق حریمی معین و محدوده

ناپذیر قالی ایرانی، عنوان بخش جداییرود. حاشیه بهشمار می شود و جزء مهمی از قالی بهقاب یا کادر نامیده می

رود. حاشیه بر مبنای ماهیت خود، موجب جدایی حریم هنری شمار می همواره جزیی از ساختار و شاکله آن به

در بسیاری از کشورهای مغرب »ذات بیان شود.  ردد تا اثر )قالی( قائم بهگاز فضا و محیط بیرونی شده و باعث می

شود که حاشیه ندارد؛ ولی تاکنون هرگز کسی قالی ایرانی را بدون حاشیه ندیده هایی بافته میزمین قالیو مشرق

مینه باید بر اثر آن کنند که طرح زعنوان اساس، پایه و زیربنای الزمی تلقی میاست؛ زیرا ایرانیان حاشیه را به

گر شود. طراحان قالی در ایران معتقدند که فقدان حاشیه سبب خواهد شد که نظر بیننده منحرف شود و در جلوه

. عناصر حاشیه (۴۴، ص. ۱۳6۸)ادواردز، « عنوان قسمت مهم و اساسی مورد توجه قرار نگیردنتیجه طرح اصلی به

اند که از بیرونی هستند. بسیاری از هنرمندان ]طراحان قالی[ کوشیده ها، نماد فضایدر فرش، نگارگری و کتیبه»

وسیله ای استفاده کنند. این تسخیر فضای بیرونی معموالً بهگونههای تصویر هم بهفضای بیرونی، یعنی از حاشیه

قاب اثر هنری در ارتباط با  «واندنبرگ». (۱۴7، ص. ۱۳۸۸اللهی، )آیت« گیردهای فضای درونی انجام میسازه

که  حالی حدود اثر هنری معنایی دارد کامالً متفاوت از معنای حدود چیزهای طبیعی؛ در»)حاشیه( معتقد است: 

حدود چیزهای طبیعی محل تأثیر و تأثر متقابل درونی و بیرونی با محیطشان هستند، حدود آثار هنری کاماًل 

کند و قاب تابلو این کارکرد سوی درون را جمع میبخش بهتسوی بیرون، تمرکز وحدبودن به بسته است و بسته

، "شده از تمامی زندگی واقعیت جدا"و  "وحدت درونی"کند؛ بنابراین خوبی ایفا میدوگانه را ایجاد و حدود را به

اند و فقط به لطف این خودبسندگی است که اثر واسطه یک چیز هستند که از دو زاویه متفاوت دیده شدهبی

. حاشیه در قالی ضمن ایجاد انسجام در (7۲-7۱. ص، ص۱۳۸6)واندنبرگ، « تواند بیننده را اقناع کندنری میه

ها ایفا کردن عناصر درونی و محافظت از آن ای در یکپارچهآفرین بوده و نقش سازندهنیروهای دیداری، نظم

را جدا از محیط اطرافش دریابد و با آن ارتباط  د آنحدود اثر هنری باید کامالً بسته باشد تا بیننده بتوان»کند. می

های کالسیک ساروق، حاشیه ای و مهم قالی. از عناصر سازه(۱۰۴، ص. ۱۳۸9پناه، )رهبرنیا و پوریزدان« برقرار کند

گون و گل و های متنوع مشحون از نقوش گیاهی گونهصورت هاست. این عنصر از منظر محتوایی بهاین بافته
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پیوسته در این فضای پیرامونی  همصورت پُر و متراکم و بهشکسته( به-های با فرم شاخه شکسته )منحنیهبوت

های ساروق و فراهان، همواره در تضاد با رنگ زمینه است و غالباً دو رنگ پردازی گشته. رنگ حاشیه در قالینقش

های مورد مطالعه، زمینه یکسان است. در نمونه ندرت رنگ حاشیه وای یا قرمز را در انحصار خود دارد و بهسرمه

آفرینی، جلوگیری از پراکندگی دید و نیروهای دیداری و عنصر حاشیه، همچون حریمی ساختارمند برای وحدت

ها واقع حاشیهاست. در به درون اثر، عمل کرده  دادن نگاه مخاطب و این نیروها همچنین هماهنگی و سوق

گرایی سطح و ساختار قالی و وحدت اعث همسازی خود نسبت به بخش درونی، با برجستهعنوان بخش بیرونی ببه

است. این روابط درونی مجموعه عناصر قالی گشته و از تشدید رابطه قالی و مرکز آن یعنی ترنج، جلوگیری کرده 

های عناصر ژگیآفرینی و هماهنگی بین زمینه و حاشیه و ترنج، نمودار است، بخشی از ویتدکه با هدف وح

توان به ها، میهای حاشیه در این قالیویژه حاشیه آن است. از دیگر ویژگیدیداری و ساختاری قالی ساروق به

 مواردی اشاره داشت:

ها در حاشیه، گاهی از زمینه گرفته شده و گاهی نیز متفاوت مایهبسیاری از نقش ها:ناصر و ریزنقش. کیفیت ع1

هم جدا و اند که در هر دو صورت، ارتباط و الگوپذیری زمینه و حاشیه نسبت بهتفاده شدهو مستقل از زمینه، اس

 باید حالتی متعادل و بینابین در تکرار و الگوپذیری نقوش این دو فضا را در نظر گرفت.متمایز است؛ اگرچه می

ها، توجه چشم و نیروهای آنبندی و رنگ ها، ترکیبمایهها و به تبع نقشر برخی از حاشیهد. جهت نقوش: 2

 دهند.طرح، سوق میطرف مرکز و زمینه دیداری را به

های اصلی و نقوش مایهتر، نقشهای قدیمویژه نمونهبه های ساروقدر بعضی از حاشیه قالی مایه:. اندازه نقش3

اند؛ البته این تغییر راحی شدهتر یا دارای تناسب نسبت به نقوش زمینه، طپُرکننده با ابعاد و اندازه بزرگتر، کوچک

اندازه و حجم نقوش تحت هر شرایطی، بر مدار قواعد طراحی و در هماهنگی و انسجام عناصر و ساختار کلی قالی 

هایی تضاد واضح نقوش متن و حاشیه، مسبب ایجاد عوامل بصری آگاهانه خواهد شد. معموالً طرح»است؛ چه اینکه 

)دریایی، « خوردچشم میر بهمتن باشد، کمتتر از نقوش قل یا وابسته حاشیه، بزرگقوش مستها اندازه نکه در آن

 .(۱۰۳، ص. ۱۳۸6

 نسبت تکرار و ریتم نقوش، گاهی تداعی روندگی و گاهی سکون است؛ ازفضای حاشیه به. حرکت در نقوش: 4

ها را یه، نقوش، حاالت و حرکات آنها، چشم از ابتدا تا انتهای فضای حاشمایهرو که با نگاه بر عناصر و نقشینا

ش و واسطه ریتم و تکرار، آهنگ حرکت دارد و گاهی نیز چشم بیننده بر نقوکند و این شیوه ترسیم بهدنبال می

ماند و عناصر تزیینی حاشیه را با کنجکاوی و حساسیت اندکی دنبال مایه، ثابت میتکیه و تمرکز بر بخشی از نقش

چه در است؛ اما با خوانشی متفاوت از آنقوش حاشیه الگوپذیر و برگرفته از نقوش زمینه کلی ن طورکند. بهمی

های تصویری نشان داده شده همراه نمونهها بههای حاشیهویژگی ۵جدول پردازی گشته است. در زمینه نقش

معمول در هر قالی  رطوهاست. بههای ساروق، تعدد و کثرت آنهای شاخص حاشیه در قالیاز دیگر ویژگی است.

های مورد مطالعه، دارای الیسه حاشیه )حاشیه پهن و دو حاشیه کوچک یا طُرَّه در طرفین( وجود دارد؛ اما در ق

صورت های کوچک بهو در برخی موارد نیز شامل هفت حاشیه است که حاشیه پهن و بزرگ در میانه و حاشیهپنج 

شود که در ها نیز یک مورد نادر و استثنا دیده میه. در یکی از قالیفرد یا زوج در طرفیت حاشیه بزرگ ایجاد شد

 .گردد ولی در بخش بیرونی بافته نشده استکنار حاشیه کوچک داخلی یک حاشیه تزیینی مشاهده می
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 نگارنده.منبع: . های ساروقهای حاشیه قالیویژگی .5جدول 

 زمینه حاشیه زمینه حاشیه هاهای حاشیهها و ویژگیمؤلفه

 هاکیفیت عناصر و ریزنقش
    

 مایهاندازه نقش
    

 حرکت در نقوش
    

 جهت نقوش
    

 

حاشیه »شود. وجود های استثنایی دیده میهای سه، پنج، هفت و نمونههایی از حاشیه، نمونه۱۴تصویر در 

های ویژه نقشههای ساروق و فراهان بههای حاشیه قالی، نیز از دیگر ویژگی(۱۴واسطه شباهت با سماور)به« سماری

حاشیه سماوری شامل دو برگ )ماهی( به دور یک  شود.های انتخابی نیز دیده میدرهم است که در نمونهماهی 

کننده فرم سماور( بود که به تناوب در سرتاسر حاشیه گل در کنار یک فرم چهارپر با بندهایی باز شده )تداعی

 شود. و در اصالح بدان حاشیه سماوری گفته می (۱۵)تصویر شد میتکرار 

 

 

 

 

 

 

 

 
ارم: سه حاشیه با )بزرگ در میانه و جفت کوچک در طرفین( دوم: پنج حاشیه، سوم: هفت حاشیه، چه راست، سه حاشیه .14تصویر

 نگارنده.منبع : یک حاشیه اضافی. 
 

 
ی حاشیه معروف سماوری، در قال .15تصویر 

  https://claremontrug.comساروق. منبع: 

 و در نقشه ماهی )پایین(، مجموعه نظیری. 

 منبع: نگارنده.

 

  
 

ای )یا آبی تیره(، بیشترین رنگ، . رنگ سرمههای انتخابی نشان داده شده استهای نمونه، انواع حاشیه6جدول در 

های مورد های زمینه حاشیه در نمونهترتیب نوزده، هشت، دو و یک تخته(، رنگپس قرمز، سیاه و کرم )بهس

 مطالعه است.

 

 

http://www.claremontrug.com/
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 های ساروق. منبع: نگارنده.انواع حاشیه در قالی .6جدول 

     

     

     

     

     

     
 

 عههای مورد مطالمختصات نمونه
عنوان شناسنامه های ساروق موجود در مجموعه کلرمونت، دارای ابعاد فنی، دیداری و تاریخی است که بهقالی

شمار و نوع گره، رنگ زمینه و گردد. این ابعاد شامل نوع طرح، جنس تار و پود، اندازه، رجها در زیر معرفی میآن

 است.ذکر گردیده  (۸)جدول همراه تصویر به (7)جدول حاشیه و تاریخ بافت 

 
 های ساروق مورد مطالعه در مجموعه کلرمونت. منبع: نگارنده.مختصات قالی .7جدول 

 جنس تار و پود نوع طرح
 اندازه )سانتیمتر(

 عرض و طول
 هارنگ زمینه قالی شمار و نوع گرهرج

رنگ حاشیه 

 هاقالی

 پنبه و پشم لچک و ترنج

 ۲۲7تا  ۱۰۲عرض بین 

 ۳66تا  ۱۴۰و طول بین 

 سانتیمتر

 رج )رگ( نامتقارن۴۰

 )فارسی بافت(

ای، کِرِم، قرمز سرمه

 روناسی )دوغی(

ای، سیاه، قرمز سرمه

روناسی )دوغی(، 

 کرم، خرمایی

کار های بهرنگ

 رفته

ای ای، قهوههای، کرم، خرمایی، فیلی، زرد خردلی، آبی سیر و باز، سبز یشمی، سبز فیروزقرمز تیره، دوغی )قرمز روناسی(، سرمه

 پیازیسیر و باز، سیاه، سفید، پرتقالی )نارنجی(، پوست

 

 https://claremontrug.com.های انتخابی قالی ساروق در مجموعه کلرمونت. منبع: نمونه .8جدول 

       
 ۱9سوم قرن ربع م ۱9۰۰حدود  ۱9ربع آخر قرن  م ۱9قرن  ۱9ربع سوم قرن م ۱9۰۰حدودا  م ۱9اواخر قرن 

       

 ۱9اواخر قرن  ۱9سوم قرن ربع ۱9سوم قرن ربع م ۱۸۵۰حدود  ۱9ربع سوم قرن م ۱۸9۰حدود  م ۱۸7۵حدود 

http://www.claremontrug.com/
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 م ۱9۰۰حدود  م ۱۸۵۰حدود  م ۱۸۸۰حدود  م ۱۸۰۰اواخر  م ۱9اواخر قرن  ۱9ربع سوم قرن  م ۱9۰۰حدود 

       
 م ۱9۱۰حدود  م ۱۸7۵حدود  ۱9سوم قرن ربع م ۱۸9۰حدود  م ۱9۰۰حدود  ۱9ربع سوم قرن  م ۱۸7۵حدود 

  

 

 ۱9ربع سوم قرن  ۱9اواخر قرن 

 

 نتیجه
 ۳۰اد صورت تخصصی، بررسی و تحلیل شد. تعدمانده و به های باقیدر این پژوهش، قالی ساروق بر مبنای نمونه

های نخبه و اعالی های خارجی در زمینه تولید قالیتخته قالی، یادگار بافندگان ساروق و نمودگار فعالیت کمپانی

ها از منظر . این نمونهاست ساروق و فراهان است که تا به امروز در مجموعه کلرمونت نگهداری و نمایش داده شده

های مطلوب( های رنگی و نقشهمصالح و ابزار مورد نیاز )خامه شناختی و زیباشناختی مطالعه و تحلیل شدند.فن

گرفت. شد و در دسترس بافنده ساروق قرار میهای فرنگی تهیه میترین سطح و توسط عوامل شرکتدر کیفی

آشکار است، مربوط به ربع آخر قرن نوزدهم است. نکته  ۸گونه که در جدول ها همانبافت یا تولید این قالی تاریخ

های بازمانده و مورد مطالعه، از تولیدات واسطه نبود منبع موثق و معتمد، مشخص نیست نمونههم، این است که بهم

های شکوهمند، بدون چه که مشهود است این است که این بافتهاما آن ؛آباد استهای فعال در سلطانکدام کمپانی

فراهان هستند. با رصد کیفیات فنی و دیداری )بصری(  آباد یعنی ساروق وهای فعال سلطانشک از تولیدات کانون

های ها و شاخصویژگیها، دارای های مجموعه کلرمونت، مشخص شد که متن این قالیعناصر ساختاری قالی

ها، از ها و چلهجنس خامهها، واسطه وجه صادراتی قالیصوری و تجسمی متنوعی است. در آن برهه و به

است. ها نیز از رنگزاهای گیاهی اعال تدارک دیده شده و پنبه مرغوب و رنگ پشم ترین مصالح یعنیمطلوب

نشینی هایی است که در قالب یک همها اگرچه محدود است؛ لیک شامل رنگکاررفته در این نمونههای بهرنگ

ای، شمی و فیروزه)دوغی(، سبز یَ ها شامل قرمزاست. این رنگبندی خوبی را رقم زده آگاهانه، ترکیب و رنگ

ای سیر و باز، فیلی )خاکستری(، زرد خردلی و طالیی، عنابی، ای، آبی الجوردی و آسمانی، سیاه، سفید، قهوهسرمه

ها، زمینه، ترنج پیازی( است. عناصر ساختاری در این مقاله شامل فضاهای حاشیه، لچکبنفش، کِرِم، مسی )پوست

ها است که مطالعه، بررسی و رح و نقش و رنگ در متن و حاشیه این نمونهها و عناصر دیداری شامل طو سَرترنج

شده شامل  پردازیهای شاخص طراحیِ قرن نوزدهم است. محتوای نقشتحلیل شد. این عناصر دارای ویژگی



 
 نامه علمی، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازفصل 

  های ساروق مجموعه کِلرمونتتحلیل عناصر ساختاری و زیباشناختی قالی

 2۳ات۱شماره صفحات        ۱۴۰۱ تابستان، 2۸دوره یازدهم، شماره 

22 

ه های این دورهای قالیترین ویژگیگردان است که یکی از مهمشکسته و نیمههای متنوع با فرم شاخهمایهنقش

ای، عباسی ابتدایی و غیرمعمول در میان زمینه سرمههای شاهتنیده و تکرار گل های درهمباشد و بَند و پیچکمی

صورت هم است. این نقوش در حاشیه بههای ریز هندسی متصل بهقرمز و بعضًا کِرِمی همراه با گل و گلبرگ

ن این سه رنگ متغیر و در نوسان و همواره در تضاد با . در واقع رنگ زمینه و حاشیه بیواگیره، تکرار گشته است

شده، گاهی رنگ ترنج مرکزی از رنگ باقی زمینه )محیط پیرامون( متفاوت و  های یادیکدیگر است. در نمونه

های متفاوتی است. شود و گاهی نیز رنگ ترنج مرکزی، رنگ زمینه و رنگ حاشیه دارای رنگرنگ با حاشیه میهم

پردازی گشته الگوپذیر و برگرفته از نقوش زمینه است؛ اما با خوانشی متفاوت از آنچه در زمینه نقشنقوش حاشیه 

 باشد. این عناصرمیمنطقه های این های سایر قالیلچکهای متنوع و متفاوت از ها دارای فرملچکهمچنین است؛ 

نما و وسته )عرضی(، بلند و کشیده، لچکپی همپیوسته )طولی(، به همهای مجزا یا ناپیوسته، بهلچکشامل 

ها در اندازه بندی استوار برخوردار است. این نمونهساختار کلی قالی از نظم متقارن و ترکیبباشد. گونه میجفت

ها دارای صورت کلی این قالیشود. بههای دو ذرع دیده میپارچه تا اندازههای بزرگقالیو ابعاد، متنوع بوده و از 

 هستند. مترسانتی ۳۳6ا ت ۱۵۲و طولی بین  ۱7۰تا  ۱۰7بین  عرضی

 

 نوشتپی
1. Zigler 
2. Oscar Straus 

3. Cicil Edwards 

4. Amperyal 
5. Claremont Rug Company 

 طی و نلیسبو معاهده پایه بر ،(WIPO: world intellectual property organization)فکری  مالکیت جهانی سازمان در جهانی ثبت .6

المللی در سازمان جهانی وایپو مستقر در شهر ژنو انجام شد و به ثبت رسید. فرآیند ثبت کارشناسی مستمر و مطابق با قوانین بین فرآیند

ملی در اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و تنظیم انجامد، پس از ثبت طول میجهانی که حدود یکسال به

 نظر، مشخصات فنی مواد اولیة تولید گزارش کارشناسی )شامل تاریخچه و موقعیت جغرافیایی منطقة مورد لیسبون و تهیه مهاظهارنا

ارسالی به سازمان جهانی وایپو، پس از بررسی  شود. پروندهبندی( انجام میها و رنگها و نقشهای بافت، طرحمصرف، ویژگی شده و مورد

نهایی شده و در صورت نبود ادعا و اشکالی از سوی  لیسبون، وارد مرحله اظهارنظر تمام کشورهای عضو معاهده کارشناسی و استعالم و

 رسد.جهانی می کشورهای عضو، به ثبت

7. Ashenberner  
8. Armen Hangeldin 

با جوشاندن و رنگرزی رنگ ِکرم چرک های زرد و ارغوانی است، ته گل آن شبیه گل رُز است که دهد، دارای گلبرگدر بهار گل می .9

شد و تبدیل به نوعی هیزم برای دهد. بوته خاردار ورک موقعی که از دشت اراک )خارستان( چیده و خشک می)کدر و کمی تیره( می

 فروشی، شغلی قابل توجه بود.گردید. در دوران قاجار شغل ورکاستفاده روزمره می

شدن، کاسه و ُکالله آن  هنگام چیدهمحلی به کاسه ِاشکَنَک، معروف است؛ به این دلیل که به . گل شقایق وحشی: این گل در گویش۱۰

 آید.یند رنگرزی، نوعی رنگ پرتقالی )نارنجی( بسیار زیبا به دست میآشود. از گل شقایق وحشی در فرزود شکسته شده و پَرپَر و پژمرده می

گویند. این گل در بهار رو به آن، گل زبان در قفا میاین و بلند دارد. پرچم آن تَه شیپور است؛ ازای کشیده شکل شیپور است و دنباله. گل به۱۱

 دهد.یند رنگرزی، رنگ یاسی میآخورد. این گل در فرچشم میصورت خودرو، زیاد بهیاسی آن در این فصل به-های آبیکند و نمونهشکوفه می

ها و دهندهآمیزی پشم با رنگرود و به دوغی معروف است، از رنگکار میگلی بهدسته های طرح. رنگ صورتی خاصی که در قالی۱۲

کردند که این آمده است؛ به این ترتیب که پشم را به مدت دو ساعت در حمام رنگ شناور میدست میطور مستقیم بهکاهنده رنگ به

شد تا رنگ ها در زیر آب جاری رها میهای پشم ساعتساعت، رشته است. بعد از دوحمام رنگ شامل زاج، روناس و ماست یا دوغ بوده 

 .(۲9۳، ص. ۱۳9۳)صباحی، خود را از دست بدهند و به یک نوع طیف رنگی صورتی برسند 
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صورت لوزی است؛ چه اینکه ترنج های قالی عشایری، معمواًل چهارگوش و اغلب بهگویند. ترنجدر عشایر به ترنج، حوض یا لوز می. ۱۳

 برداشتی از عنصر حوض در معماری باغ ایرانی است که در متن و زمینه قالی بازتاب یافته است.

 گردد.اطالق میپشت( به آن در برخی نواحی نیز واژه توسباقا )الک. ۱۴

 منابع
 . تهران: اشتاد.(جلد اول)شتارهای هنرینو(. ۱۳۸۸اله. )اللهی، حبیبآیت -

المللی دستباف ایران در دوره قاجاریه )با تکیه بر بازار بینتحوالت تجارت فرش  (.۱۳۸9رسول. )پروان،  اتحادیه، منصوره و -

 .۳6-۱(، صص. ۵)۲، مطالعات تاریخ فرهنگی. فرش دستباف(

 سرا.دخت صبا(. تهران: فرهنگ)ترجمه مهینقالی ایران(. ۱۳6۸ادواردز، سیسیل. ) -

 ام.. تهران: پیداری در ایرانموانع تاریخی رشد سرمایه(. ۱۳۵9اشرف، احمد. ) -

مدرضا نصیری(. تهران: )ترجمه مهشید توالئی و محهای شهری و روستایی ایرانها و قالیچهقالی(. ۱۳7۴اشنبرنر، اریک. ) -

 سرا.فرهنگ

آباد(. اراک )سلطان قالیبافی مکتب در نخستین و بومی هاینقشه و هاطرح معرفی و تحلیل (. بررسی،۱۳96افروغ، محمد. ) -

 .9۴-76، صص. (۲۸)۱۳، هنر اسالمی

(، ۱۸)۸، هپیکر .های قالی فراهان با تأکید بر تولیدات فراهان کارپتها و نقشه(. پژوهشی در طرح۱۳9۸محمد. ) ،افروغ -

 .۳۵-۱۸صص. 
(، ۲7)۵، انسانی علوم و هنر در پژوهش. مَحَل و آبادمُشک ساروق، قالی نقش و طرح در (. پژوهشی۱۳99افروغ، محمد. ) -

 .۱6-۱صص. 

های محرابی ساروق و فراهان دوره بررسی ساختار فرمی طرح و نقش قالی(. ۱۳99وندشعاری، علی. ) و ایرانمنش، فرنوش -

 .۵۰-۳7(، صص. ۱)۱، شماررج. قاجار

نتشارات دارالنشر اسالم.. قم: اهای فرش لریگونه(. ۱۳77رضا. )دابخشی، حاجیخ -

 . تهران: یادواره اسدی.نامه فرش ایراندانش(. ۱۳76دانشگر، احمد. ) -

 . تهران: مرکز ملی فرش ایران.شناسی در فرش ایرانزیبایی(. ۱۳۸6دریایی، نازیال. ) -

افشار در تلفیق نگرش جورج های عشایر تحلیل نقش و قاب حاشیه در فرش(. ۱۳۸9پناه، بهاره. )پوریزدان رهبرنیا، زهرا و -

 .۱۰۳-۱۲6(، صص. ۱۵)6، گلجامرویکرد بازتاب.  زیمل و

 (. تهران: خانه فرهنگ و هنر گویا.اول لدج)بافی مشرق زمینقالین: تاریخ و هنر فرش(. ۱۳9۳صباحی، طاهر. ) -

 . تهران: فرهنگسرای یساولی.غروب زرین قالی ساروق(. ۱۳7۲صوراسرافیل، شیرین. ) -

تبیین جایگاه نقش ترنج در هنر دوره صفوی با تأکید بر (. ۱۳96امین، زهرا و مروج، الهه. )لر، اشرف، مسعودیویموس -

 .۱۱۸-۱۰7(، صص. ۲)9، جلوه هنر. های دوره صفویقالی، جلد قرآن و جلد شاهنامه

ترجمه اصغر کریمی(. تهران: )های بافتسوابق نقوش، شیوه مواد و ابزار،، های ایرانیقالی(. ۱۳7۵، آرمن. )هانگلدین -

 فرهنگسرا یساولی.

 .توتیا تهران: (.ترجمه عبدالحسین نیک گهر)زیمل شناسی جورججامعه(. ۱۳۸6واندنبرگ، فردریک. ) -

ر.لعلی خمسه(. تهران:  )ترجمهالمعارف ایرانیکا()بر اساس دایره بافی در ایرانتاریخ و هنر فرش(. ۱۳۸۴یارشاطر، احسان. ) -

 نیلوفر.
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