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بررسی طرح ها و نقوش قالی های 
قاجار موجود در موزه فرش ایران

طيبه صباغ پور
کارشناس ارشد هنر اسالمی، دانشگاه تربيت مدرس
دکتر مهناز شایسته فر
عضو هيئت علمی دانشگاه تربيت مدرس

چکيده

اغراق نخواهد بود اگ��ر بگوییم هویت فرهنگی، هنری 

و حتی ملی ای��ران به نوعی با قالی  ایران عجین و مرتبط 

است. تاریخ قالی بافی، تاریخی پر افتخار و درخشان بوده 

است. اكنون نیز هنرمندان این رشته موفق نخواهند بود، 

مگر با اتكا به گذشته غنی و پربار این هنر و البته دمیدن 

روح خالقانه در آثار. از این رو، ش��ناخت دقیق گذشته 

و مسیری كه طرح ها و نقوش قالی ها تاكنون پیموده اند، 

بخشی از وظایف پژوهشگران و محققان این رشته است 

تا با معرفی آن به جامعه فرش، هویت عظیمی را كه گاه به 

بهانه نوآوری ها به فراموشی سپرده می شود، فرا یاد آورند. 

در این مقاله تالش می ش��ود بخ��ش مهمی از تاریخ این 

هنر كه به سلطنت قاجاریان باز می گردد، بررسی شده و 

ویژگی های خاص طرح و نقش در قالی های موزه فرش 

ایران معرفی گردد. تحقیق حاضر به روش توصیفی انجام 

گرفته و مطالب و تصاویر به روش كتابخانه ای و میدانی 

گردآوری شده است. ظهور و رواج طرح های تصویری، 

گس��ترش طرح های بندی گلفرنگ و بندی بته ای، رواج 

نقوش گل رز، بته و ماهی در هم، طبیعت پردازی در ترسیم 

نقوش و سبك ساده و بی تكلهّف، برخی از خصوصیات و 

ویژگی های قالی های قاجار را تشكیل می دهند.

واژه هـای کليـدی: قالی، طرح، نق��ش، قاجار، موزه 

فرش ایران.
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مقدمه

دوره قاجار بخش ب��زرگ و مهمی از تاریخ قالی بافی 

ایران را ش��امل می ش��ود. در این برهه نسبتًا طوالنی، 

طرح ها و نقوش قالی ها، هم وفادار به الگوهای پیشین 

و س��نت های محكم خود بوده اند و هم بنا به ش��رایط 

و مقتضیات زمان، دچار تحوالت و تغییراتی ش��ده اند. 

جیان روبرتو اس��كارچیا، س��ه رویكرد عمده را برای 

آثار هنری قاجار برش��مرده ك��ه عبارتند از: گرایش به 

موضوعات عامه پسند و مردمی، تأثیرپذیری از غرب و 

مذهب تش��یع )اسكارچیا، 1376: 135(. این ویژگی ها 

در یك نگاه كالن، تا حدودی برای قالی ها نیز مصداق 

پیدا می كنند، اما روش��نگر نكات خاص هنر قالی بافی 

نیستند. پرسش این است كه ساختار طرح در قالی های 

قاجار بر چه ش��كلی استوار اس��ت؟ همچنین، نقوش 

غالب و مكرر در این قالی ها كدامند؟ در این نوش��تار 

ب��ر آنیم تا از طری��ق وا كاوی و طبقه بن��دی طرح ها و 

نقوش قالی های موزه فرش ایران به عنوان یك گنجینه 

بزرگ و غنی، ویژگی ها و خصوصیات برجسته حاكم 

بر طرح و نقش قالی های این دوره را شناسایی نماییم. 

از این رو ابتدا به بررس��ی موقعیت قالی بافی در دوره 

قاج��ار پرداخته و آن��گاه طرح ها و نق��وش قالی ها را 

بررس��ی خواهیم نمود. ارقام تاریخی بر مبنای هجری 

قمری و معادل آن به میالدی ذكر شده است. 

قالی بافی در دوره قاجار

سلس��له قاجاریه با پادش��اهی آقا محمد خان در سال 

1210/1795، آغاز و با س��قوط حكومت احمد ش��اه 

در س��ال 1925/ 1344 ب��ه پایان رس��ید. در این دوره 

نس��بتًا طوالنی، هنرهای ای��ران از جمله قالی بافی پس 

از ی��ك دوره ركود و انفعال، جان��ی تازه و عرصه ای 

مهیا یافتند. هنرمندان ب��ا تكیه بر میراث گرانبهایی كه 

از تاری��خ هنر ایران به خصوص دوره صفویه به همراه 

داشتند و به مدد ذوق لطیف و همت بلندشان، چونان 

گذش��ته به خلق آثاری نوین نای��ل آمدند. این آثار در 

بس��تر تحوالت و متأثر از شرایط خاص جامعه قاجار، 

ویژگی ها و هویتی مستقل و متفاوت با دوره های پیش 

از خود یافتند.

     در نیمه اول س��ده سیزدهم/ نوزدهم، فرش، همراه 

با ابریشم، پنبه و شال از كاالهای عمده تجارت داخلی 

ایران بوده است. در اواسط سده، قالی ایران در بازارهای 

صادراتی ش��ناخته شده و با رقابت حاصل از گسترش 

قابل توجه صنعت قالی دس��تباف تركیه و هندوس��تان 

مواجه می شود. از طرف دیگر در همان زمان، تقاضای 

اروپایی��ان و آمریكایی ها برای ف��رش فزونی می گیرد. 

ده��ه 1873/ 1290 نقط��ه عطفی در تاری��خ قالی بافی 

ایران به ش��مار م��ی رود، چرا كه از این زم��ان به بعد، 

افزایش تعداد دستگاه های قالی بافی و حجم صادرات 

و به طور كلی، گس��ترش هم��ه جانبه در صنعت فرش 

به وجود می آید )اتیك، 1384: 95-97(.

     ب��ا رون��ق گرفتن بازار قالی ای��ران در دهه 1873/ 

1290، تولید قالی برای كشورهای غربی گسترش یافت 

)اتیك، 1384: 97 - 96( و بعد از سال 1900/ 1318، 
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قالی بافی، شایع ترین صنعت در ایران گردید. بنا به یك 

برآورد، در سال 1910/ 1328 تعداد شصت و پنج هزار 

كارگر در صنایع قالی بافی فعالیت داش��ته اند، به طوری 

ك��ه هیچ یك از تولیدات صنعتی یا پیش��ه وری، از این 

لحاظ به پای صنعت قالی بافی نمی رس��یده اس��ت. در 

س��ال 1914/ 1333 نیز، نیمی از جمعیت كل كارگران 

ایران به قالی بافی اش��تغال داشته است )فوران، 1383: 

199 - 197(. اداره ای��ن صنعت پ��ا گرفته در ابتدا به 

عهده افراد محلی ایران بوده اس��ت. كارفرمایان ایرانی 

از همان مدل های تولید داخلی موجود پیروی نموده و 

ضمن حفظ سلس��له مراتب سنتی با استادكاران محلی 

قرارداد می بستند.]1[ آنها به تدریج این صنعت منطقه ای 

و محلی را در مناطق و بازارهای جدید نیز ایجاد نموده 

و گسترش دادند. اما چیزی نگذشت كه سرمایه گذاران 

خارجی در قالب شركت های چند ملیتی، زمام امور را 

در دست گرفته و با ایجاد كارگاه های بزرگ، قالی هایی 

مطابق با س��لیقه غربی ها تولید نمودند )اتیك، 1384: 

99(. این ش��ركت ها، در ظاهر برای تش��ویق صادرات 

قالی ولی در واقع برای به دس��ت آوردن س��ود بیشتر، 

قالی بافان را به بافت قالی های ارزان قیمت و مناس��ب 

تقاضای بازارهای باب اروپا و آمریكا تشویق می كردند 

ك��ه اكثراً ب��ا كیفیت نازل بافت و رنگ های ش��یمیایی 

ار )مع��روف به جوهری]2[( همراه بودند. مهمترین  فرهّ

این شركت ها عبارتند از: ش��ركت زیگلر]3[، برادران 

كاس��تلی]4[، تجارت قالی مش��رق زمین نیویورك]5[ 

و فرش ش��رق لن��دن]6[. از این میان، ش��ركت زیگلر 

فعالیت گسترده تری داشته است. این شركت كه مركز 

آن در منچستر قرار داشت، عالوه بر تولید فرش، به كار 

خرید و فروش فرش ه��ای كهنه و نو نیز می پرداخت 

)حشمتی رضوی، 1387: 243 - 241(.

     كریس��تی ویلسون، نویس��نده كتاب تاریخ صنایع 

ایران، بزرگ ترین مركز قالی بافی ایران در زمان قاجار 

را اراك )س��لطان آباد(]7[ و نواحی اطراف آن دانسته 

اس��ت]8[ )ویلس��ون، ؟: 212(. از دیگ��ر مراكز مهم 

قالی بافی این دوره، می توان به تبریز، مش��هد، كرمان، 

كاش��ان )ورزی، 1350: 71(، قای��ن، درگز، بیرجند و 

مود، واقع در خراس��ان شرقی]9[ )فریه، 1374: 136(، 

كردس��تان، فارس و یزد )جمالزاده، 1362: 20( اشاره 

نمود. 

     گس��ترش مراكز تولید و خارج ش��دن قالی بافی از 

انحصار دربار منجر به ایجاد تغییراتی در عرصه ابعاد، 

الیاف، كیفیت بافت و طرح و نقش قالی ها نس��بت به 

دوره صفویه گردید. بافت قالیچه به دلیل حجم و وزن 

پایین رواج یافته و الیاف پشم و پنبه، ساختار بسیاری از 

قالی ها را تشكیل داد. در دوره قاجار، فرش در زندگی 

و فرهن��گ اجتماعی عامه م��ردم حضور یافته و چنان 

رواج یافت كه بازتاب آن را در عكس ها و نقاشی های 

این دوره می توان مش��اهده نم��ود )ژوله، 1381: 18(. 

محمد علی جمالزاده، نویس��نده كتاب گنج ش��ایگان، 

ضمن برش��مردن قالی و قالیچه به عنوان مش��هورترین 

و مهم ترین مصنوعات ایران در این دوره، به گسترش 

و نفوذ این هنر صناعی در خارج از مرزهای ایران نیز 
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اش��اره نموده و اظهار داشته اس��ت: »اغلب خانه داران 

طبق��ه اع��الی خارج��ه و مخصوصًا در انگلس��تان و 

آمریكا وجود چند فرش ایران را در منازل خود الزم و 

ضروری می شمارند« )جمالزاده، 1362: 77(.

طرح ها و نقوش قالی های قاجار

همان طور كه گفته ش��د، موزه ف��رش ایران تعداد قابل 

توجهی از قالی های قاج��ار را نگهداری می كند، اما با 

توج��ه به كامل نب��ودن تصاویر موج��ود در آلبوم های 

موزه، متأس��فانه آمار دقیق��ی از قالی های این دوره در 

دست نیست. نگارنده از طریق عكسبرداری از تصاویر 

قالی های موجود در آلبوم های موزه و عكس��برداری از 

چند قالی، موفق به گردآوری حدود 275 تصویر قالی 

شده است.]10[

     گر چ��ه طبقه بن��دی و دس��ته بندی ط��رح  قالی ه��ا 

كار چندان س��اده ای نیست و گاه بس��ته به شیوه نگاه 

محققان، س��از و كار متفاوتی می یاب��د،]11[ لیكن در 

این تحقیق تالش شده تا این دسته بندی در سه مرحله 

صورت گیرد. همان طور كه در جدول ش��ماره 1 آمده 

اس��ت، در مرحله اول، قالی ها بر مبنای ساختار اصلی 

طرح كه شالوده طرح بر آن استوار است، به گروه های 

یك  چهارم، یك دوم، واگیره]12[ و سراس��ری تقس��یم 

ش��ده اند. عناوین این گروه ها نشان دهنده نحوه انتشار 

عناص��ر و نق��وش در زمینه اثر بوده و اس��اس آنها بر 

تك��رار یك چهارم )تق��ارن چهارطرف��ه( و یا یك دوم 

ط��رح )تقارن دوطرفه(، تكرار یك واگیره در سراس��ر 

طرح و یا عدم تكرار، ش��كل گرفته است. در برخی از 

طرح ها دو یا چند س��اختار هم زمان به كار رفته اس��ت 

ك��ه آنها را در گ��روه تلفیقی قرار داده ای��م. در مرحله 

دوم طبقه بندی، عناصر ساختاری طرح همچون لچك 

و  ترنج، قاب، بند و محراب اس��اس دس��ته بندی قرار 

گرفته و نهایتًا در مرحله سوم، گروه ها بر اساس نقوش 

غالب و مكرر در طرح س��امان داده ش��ده اند. از میان 

این گروه ها تعداد ش��انزده تصویر به روش طبقه بندی 

نمونه گیری ش��ده اس��ت.]13[ در انتخاب نمونه ها با 

وجود محدودیت هایی چون عدم دسترسی به تصاویر 

ب��ا كیفیت و از س��وی دیگر، تن��وع طرح ها و نقوش، 

تالش ش��ده تا نمونه های انتخابی تا حد امكان نماینده 

گروه و طبقه خود باشند. 
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عنوان طرح بر اساس 
ساختار اصلی

عنوان طرح بر 
اساس ساختار

عنوان طرح بر اساس نقش مایه یا 
موضوع غالب

جامعه آماری )275 تصویر(
درصد حجم تصاویر نسبت 

به جامعه آماری
تعداد نمونه*
)16 تصویر( تعداد کل تعداد تصاویر

تصاویر

رم
چها

ک 
ی

لچك ترنج

44ختایی

27/24 درصد75

10ماهی درهم
9كف ساده
4دسته گلی
3اسلیمی
2گلدانی
2بته ای

ترنجی

15ختایی

7/21 درصد20
2اسلیمی

2ماهی درهم
1كف ساده

1/81 درصد55ختاییافشان

ره
اگی

و

بندی

31بته ای

22/13 درصد61

15گلفرنگ
6گلدانی شاه عباسی

4ماهی درهم
4اسلیمی
1مرغی

قابی

7هندسی

5/81 درصد16 7ترنج ترنج
4درختی

1/81 درصد55بته              ایمحرمات

وم
ک د

ی

محرابی

20گلدانی

14/52 درصد40 11قندیل دار
9درختی

افشان

3گلدانی

2/11 درصد6 2درختی
1حیوانی

ری
راس

تصویریس

8مشاهیر و پادشاهان

10/9 درصد30
1

5اروپایی
4مذهبی
4ادبی

4خاص
3ابنیه باستانی

2منظره
1/81درصد55درختیدرختی

قی
لفی

ت

3درختیمحرابی و درختی

40 درصد11

بندی و ترنجی 
3بته ای،گلدانیو تصویری

3بته ای، ماهی درهمبندی و لچكدار
1اسلیمی، ختاییبندی و ترنجی

1مرغیترنجی و تصویری

* نمونه ها از طرح هایی كه سایه دار شده اند، انتخاب شده است. 

جدول شماره 1: تقسیم بندی قالی های قاجار موجود در موزه فرش ایران، بر اساس طرح و نقش )مأخذ: نگارنده(
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تصویر 1: قالیچه طرح یك چهارم، لچك ترنج )ختایی(، 1900/ 1318، راور 
كرمان، 198 × 122 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(

تصویر2: قالیچه طرح یك چهارم، لچك ترنج )ختایی(، 1900/ 1318، ساروق، 
210 × 144 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(

تصویر 3: قالیچه طرح یك چهارم، لچك ترنج )ماهی درهم(، اوایل سده 
چهاردهم/ نوزدهم، قشقایی، 272 × 145 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(

تصویر3-1: واگیره ماهی درهم، بخشی از تصویر 3 )مأخذ: نگارنده(
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1. ساختار یک چهارم )لچک ترنج، ترنجی، افشان(:

ط��رح لچك ترنج]14[ از طرح هایی اس��ت كه از دوره 

صفویه تا كنون پیوس��ته و مكرر، س��اختار بسیاری از 

قالی ها را تشكیل داده است. در دوره قاجار، همچنانكه 

ای��ن طرح از الگوهای صفوی پی��روی نموده و گاه به 

تك��رار آنه��ا پرداخته، تحوالت��ی نیز یافته اس��ت. در 

بسیاری از نمونه ها با طرح ها و نقوش ساده ای روبه رو 

می شویم كه در آنها از تكلف، ظرافت و پیچیدگی های 

طرح های صفوی خبری نیس��ت. تصوی��ر 1 متعلق به 

قالیچه ای است كه در س��ال 1900/ 1318 در راور از 

توابع كرمان بافته ش��ده است. عبارت »نوظهور، اعالء، 

ممتاز« در مركز ترنج، به دلیل تكرار آن در چند نمونه 

قال��ی دیگر]15[ احتم��االً مش��خصه و ماركی خاص 

مربوط به ی��ك كارگاه تولیدی اس��ت. در این قالیچه 

گل ها و پیچش های ختایی نس��بتًا س��اده اجرا شده اند. 

ترنج ساختار یك هشتم دارد، به این معنا كه یك هشتم 

كل ترن��ج، قرین��ه وار تكرار ش��ده اس��ت. لچك ها با 

پیچش های اس��لیمی و بر اساس تقارن یك دوم شكل  

گرفته ان��د. در نمونه دیگری از طرح لچك ترنج كه در 

همان س��ال بافته شده )تصویر 2( باز هم آنچه در نگاه 

اول به چش��م می خورد، س��ادگی نقوش ختایی است 

كه به صورت نیمه شكس��ته و در قالب گل های چند پر 

ساده با رنگ گرم قرمز روناسی بر زمینه روشن قالیچه 

خودنمای��ی می كنند. ترنج س��اختار یك چه��ارم دارد، 

ام��ا لچك ها تقارن ی��ك دوم ندارند. كتیبه بافته ش��ده 

در حاش��یه باالی قالیچه با مضمون »تقدیم خاك پای 

مبارك فرمایش س��یف الدوله 1318«، نشان می دهد كه 

این قالیچه، علی رغم سادگی اش، یك قالیچه سفارشی 

است كه احتماالً برای دربار بافته شده است.]16[ 

     نقش »ماه��ی درهم« یكی از پر كاربردترین نقوش 

ب��ه كار رفته در قالی های قاجار اس��ت كه در آن چهار 

جف��ت ماه��ی در حالی كه گلی را در می��ان گرفته اند، 

حول حوض لوزی ش��كل مركزی می چرخند )تصویر 

3-1(. ماهی ها كه به شكل برگ تجرید یافته اند، اغلب 

نیمه هندسی اند.]17[ طی بررسی های نگارنده بر روی 

نمون��ه  قالی های م��وزه فرش ایران، این نقش بیش��تر 

در قالب دو س��اختار لچك ترنج و واگیره ای مش��اهده 

گردید. در طرح های لچك ترنج، زمینه و گاه لچك ها و 

ترنج مزین به این نقش هستند. قالی تصویر 3 نمونه ای 

از این طرح را نش��ان می دهد. طرح از سه ترنج لوزی 

شكل تشكیل شده و هنرمند، نقوش نیمه شكسته ماهی 

دره��م را در زمینه، ترنج ه��ا و لچك ها از طریق ایجاد 

تنوع در شیوه رنگ آمیزی تكرار نموده است. 

     لچك ترنج كف س��اده گروه دیگ��ری از طرح های 

قالی های قاجار را تش��كیل می دهن��د. در این قالی ها، 

زمینه یا متن قالی بدون هیچ نقش و نگاری و به صورت 

تك رنگ بافته می ش��ود. نمونه این طرح را می توان در 

تصویر4 به نظاره نشست. این قالیچه عالوه بر بی نقشی 

زمینه اش، ویژگی دیگری نیز دارد كه خاص قالی های 

دوره قاجار بوده و تا پیش از آن كاربرد نداش��ته است 

و آن، منظره پردازی و طبیعت گرایی در ترس��یم نقوش 

است. ترنج و حاشیه با نقوشی از درخت، كوه، خانه و 
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حی��وان، تداعی بخش یك منظره كاماًل طبیعی و واقعی 

اس��ت. بدین گونه هنرمن��د قاج��ار، آرمان هایش را نه 

همچ��ون قبل در دنیای مثال��ی و متعالی نهفته در میان 

پیچش های اس��لیمی و گل های مجرد، بلكه در دنیای 

ملموس و طبیعت اطرافش جستجو می كند. نگاهی كه 

تا حدود زیادی ارمغان غرب و هنر رئالیستی آن است. 

تأثیر هنر طبیعت گرای غربی بر طرح و نقش قالی های 

قاجار به همین جا ختم نمی ش��ود و ابعاد وسیع تری را 

در ب��ر می گیرد كه در ادامه این نوش��تار به آن خواهیم 

پرداخت.

     در می��ان طرح های��ی ك��ه از س��اختار یك چهارم 

برخوردارن��د، گاه تنها یك ترنج در مركز طرح، بدون 

حضور لچك ها ترسیم شده است. نمونه این طرح در 

تصویر 5 دیده می ش��ود. شالوده ترنج بر اساس تكرار 

هشت گانه ساقه های پیچان اسلیمی شكل گرفته و نكته 

بارز آن، همس��انی رنگ ترنج و زمینه است كه موجب 

ش��ده از اهمیت ترنج در طرح كاسته شده و كل طرح 

به شیوه طرح های افشان یكپارچه به نظر برسد. نقوش 

به كار رفته در این قالیچه نفیس و زیبا ش��امل گل های 

شاه عباس��ی ظریف و متنوع، نقش مایه بته و برگ های 

فربه و توپر در حاش��یه اس��ت كه با الیاف ابریشمی به 

ظرافت بافته شده اند. 

     ط��رح افش��ان از دیگر طرح ه��ای قالی های قاجار 

به ش��مار می رود كه بر مبنای ساختار یك چهارم و گاه 

یك دوم ش��كل گرفته اس��ت. »در این طرح، گل های 

ریز و درش��ت شاه عباس��ی، دسته گل، ش��كوفه، برگ، 

شاخه و گاه اس��لیمی و ختایی ها و یا نگاره های دیگر 

بدون پیوستگی با هم، به طور پراكنده و در فاصله های 

مساوی از هم و قرینه هم، بر متن افشانده شده است« 

)آذرپاد و حش��متی رضوی، 1372: 97- 96(. تصویر 

6، قالی بس��یار نفیس و ظریفی را با طرح یك چهارم و 

افشان نشان می دهد كه از تولیدات كارگاه عمو اوغلی، 

تولید كننده مش��هور و بنام قالی های قاجار در مش��هد 

است. انواع گل های شاه عباسی و نقوش بته به زیبایی 

و ظراف��ت در ط��رح پیچیده و پركار ای��ن قالی به كار 

رفت��ه و حول یك گل كوچك در مركز طرح س��امان 

یافته اند. 

2. ساختار واگیره ای )بندی، قابی، محرمات(

همان ط��ور كه در ج��دول 1 دیده می ش��ود، قالی های 

بس��یاری از دوره قاجار بر اساس س��اختار واگیره ای 

طراحی ش��ده اند. در این گروه، یك واگیره در سراسر 

ط��رح تكرار می ش��ود. گاه نقوش این واگیره توس��ط 

بندهای��ی به ه��م متصل می ش��وند كه آنه��ا را »بندی« 

می خوانند )آذرپاد و حش��متی رضوی، 1372: 101(. 

نقش مای��ه بته در فرم های متنوعی چ��ون بته  جقه، بته 

 می��ری، بته  ترمه، بت��ه  خرقه ای و بت��ه  قبادخانی،]18[ 

بس��یاری از قالی های این دوره را آراسته است. عالوه 

بر حضور پراكنده این نقش مایه در طرح های مختلف، 

تك��رار بته در طرح ه��ای واگیره ای به خل��ق یكی از 

مهم تری��ن و پركاربردترین طرح ه��ای قالی های قاجار 

انجامیده اس��ت كه اصطالحًا به آن »بندی بته ای« گفته 
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تصویر 4: قالیچه طرح یك چهارم، لچك ترنج )كف ساده(، اوایل سده چهاردهم/ نوزدهم، كاشان، 195 × 135 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(
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تصویر 5: قالیچه طرح یك چهارم، ترنجی، سده سیزدهم/ نوزدهم، كاشان، 200 
× 129 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(

تصویر 6: قالی طرح یك چهارم، افشان، اوایل سده چهاردهم/ بیستم، مشهد، 
369 × 266 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(

تصویر 7: قالیچه طرح واگیره، بته ای )هشت گل كردستان(، سده سیزدهم/ 
نوزدهم، سنه )سنندج(، 185 × 126 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(

تصویر 7-1: واگیره طرح )تصویر 7(، هشت بته )مأخذ: نگارنده(
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تصویر 8: قالیچه طرح واگیره، گلفرنگ، 1892/ 1310، سنه )سنندج(، 224 × 
165سانتی متر )مأخذ: نگارنده(

تصویر 8-1: واگیره طرح )تصویر 8 ( حاوی نقش مایه گلفرنگ 
)مأخذ: نگارنده(

تصویر9: قالیچه طرح واگیره، قابی، اوایل سده چهاردهم/ بیستم، قشقایی، 272 
× 145 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(

تصویر10: قالیچه طرح واگیره، گلدانی شاه عباسی، اواخر سده سیزدهم/ 
نوزدهم، تبریز، 174 × 136 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(
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می شود. طرح قالی تصویر 7 از یك ساختار واگیره ای 

با تكرار نقش هش��ت بته )تصویر 7-1( تش��كیل شده 

است. بافت این نقش به بافندگان كردستان اختصاص 

دارد. در باب معنا و مفهوم نقش مایه بته و ریشه یابی آن 

نظریات متعددی ارائه شده است. دكتر سیروس پرهام 

در مقاله »از س��رو تا بته«]19[، مراحل تطور نقش مایه 

سرو را به بته توضیح داده اند. به گفته ایشان: »بته یكی 

از رایج ترین نگاره های ایرانی است كه از روزگار قدیم 

تقریبًا در همه انواع دستبافت ها به خصوص ترمه و قالی 

و قلمكار، متداول بوده است. به سبب همین پراكندگی 

كاربرد و رونق و اعتبار دراز مدت، شكل و حالت بته 

دستخوش تحول و دگرگونی پر دامنه شده و این نگاره 

به بیش از ش��صت صورت متفاوت درآمده است، كه 

متداول ترین صورت آن به بته جقه ای معروف اس��ت« 

)پرهام، 1364: 207(.

     از دیگر طرح های بندی می توان به »بندی گلفرنگ« 

اشاره نمود. نقش مایه گلفرنگ]20[ كه تا حد زیادی به 

گل رز طبیعی نزدیك و شبیه است، از عناصر پركاربرد 

و اصلی در قالی های قاجار به شمار می رود. اوج كاربرد 

طرح  های گلفرنگ در آثار ]هنری[ ایران را می توان به 

اوایل دوره ناصرالدین شاه نسبت داد. از این زمان بود 

كه با مس��افرت های مكرر درباریان و پادشاهان به ویژه 

به كشورهای فرانسه و انگلیس، نمونه های مختلفی از 

عناصر تزئینی گل فرنگ مآب )به همراه عناصر تزئینی 

غیر ایرانی( به ایران راه یافت.

     در فاصله س��ال های 1882-1902/ 1300-1320، 

سفارش های فراوان كشورهای اروپایی به ویژه فرانسه 

و انگلیس برای قالی های با طرح گل های غیر ایرانی و 

ش��بیه به گل فرنگ كه در آن زمان به طرح های گوبلنی 

نیز ش��هرت یافته بود، باعث ش��د تا تع��داد زیادی از 

طراحان ایران به ویژه در كرمان به طراحی قالی هایی با 

این نق��وش بپردازند. دامنه نفوذ طرح های به اصطالح 

گلفرنگ در قالی های قاجار به گونه ای بود كه در اندك 

زمانی، عالوه بر بافته های شهری ایران همچون كرمان، 

در بافته های گره دار روستایی و عشایری نیز حضوری 

مضاع��ف یاف��ت )ژول��ه، 1381: 35-34(. نمونه این 

حض��ور را می توان در تصویر 8 مش��اهده نمود. طرح 

این قالیچه كه به گلفرنگ چلچله ای مش��هور است، از 

تكرار یك واگیره ش��امل یك دسته گل رز به همراه دو 

پرنده در باالی آنها ش��كل گرفته است )تصویر 1-8(. 

كتیبه ب��االی قالیچه گویای آن اس��ت كه فخرالعلمای 

كردس��تان، قالیچه را در س��ال 1892/ 1310 به دستور 

امیر نظام]21[ برای دربار ناصرالدین ش��اه بافته است. 

از دیگر طرح های واگیره ای می توان به »قابی« اش��اره 

نمود. تكرار قاب ها در اش��كال مختلف هندس��ی و یا 

گ��ردان منجر ب��ه طرح های قابی یا خش��تی می گردد. 

قالیچه تصوی��ر 9 طرحی قابی متش��كل از لوزی های 

رنگارنگ دارد كه توسط ایل قشقایی بافته شده است. 

جالب اینكه از نقش ماهی درهم نیز برای تزئین فضای 

بیرون قاب ها استفاده شده است. 

     همان طور كه پیش از این نیز بیان ش��د ،هنرمندان 

قاجار در بس��یاری از موارد بر میراث گرانقدر صفوی 
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تكیه كرده  و بس��یاری از اصول ،س��اختارها و نقوش 

را نیز از اس��الف صفویش��ان آموخته اند .در این میان 

گاه حت��ی به تكرار برخ��ی از طرح های نفیس و نامی 

همچون طرح لچك ترنج ش��یخ صفی و یا ش��كارگاه 

وین ]22[پرداخته اند .طرح های مش��هور به گلدانی و 

یا شاه عباس��ی كه گروه خاصی از قالی های صفویه را 

تش��كیل می دهند نیز الهام بخش طراح��ان قاجار قرار 

گرفته ك��ه چند نمونه  از آنها در می��ان قالی های موزه 

به چش��م می خورد( تصوی��ر .)10 نقش مایه اصلی این 

قالی ها گلدان هایی اس��ت كه گل های فراوان بزرگ یا 

كوچ��ك دارند .گاه انبوه گل هایی كه سراس��ر قالی را 

می پوش��انند از یك گلدان س��ر ب��ر آورده و گاه چند 

گلدان كوچك دیده می ش��ود كه قرینه هم یا به دنبال 

ه��م ردیف ش��ده و گل های خود را در سراس��ر متن 

گس��ترده اند( حش��متی رضوی .)197 :1387 ،البته در 

بس��یاری از نمونه های ای��ن گ��روه ،نقش مایه گلدان 

حذف ش��ده اما آنچه وابس��تگی آنها را ب��ه این گروه 

نش��ان می دهد ،گل های بزرگ شاه عباس��ی اس��ت كه 

توسط بندها یا س��اقه های باریكی به هم می پیوندند و 

در كل طرح تكرار می شوند.

     ط��رح محرم��ات]23[ گروه دیگ��ری از قالی های 

قاجار را تش��كیل می دهد. طرحی راه راه كه بر اساس 

آن، مت��ن فرش در عرض، به چن��د بخش موازی هم 

تقس��یم می شود. هر یك از این خطوط به صورت نوار 

كم و بیش پهن و دارای رنگ های گوناگون است. نوارها 

گاه همچون خطی یكدست است و گاه از مجموعه ای 

از ش��كل های هندسی تشكیل می ش��ود. هر بخش نیز 

رن��گ و نقش��ی ویژه خ��ود دارد )آذرپاد و حش��متی 

رض��وی، 1372: 120(. البت��ه گاه این نقش، در تمامی 

بخش ها یكسان و مشابه اس��ت. مانند نمونه ای كه در 

موزه فرش ایران وجود داش��ته و متعلق به ُدرخش )از 

توابع خراس��ان( اس��ت )تصویر 11(. در این قالیچه، 

ه��ر یك از بخش های محصور می��ان خطوط عمودی 

و موازی، با س��اقه ای م��واج و نقش مایه بته در البالی 

پیچ و خم آن تزئین شده است. طرح های ساده تری نیز 

وجود دارند كه تنها از نوارهای یكس��ان و بسیار ساده 

و باریك تشكیل می شوند. 

3. ساختار یک دوم )محرابی و افشان(:

س��اختار یك دوم، اساس طرح های محرابی و برخی از 

طرح های افش��ان را در قالی های قاجار تش��كیل داده 

اس��ت. در این س��اختار همچنانكه از نامش پیداست، 

یك دوم متن طرح ح��ول یك محور عمودی در مركز 

تقارن یافته است. طرح های محرابی كه عمدتًا در ابعاد 

قالیچه بافته شده اند، به چند دسته قابل تقسیم هستند. 

یك گروه كه اس��اس و منش��أ ش��كل گیری طرح های 

محراب��ی در قالی ها ب��وده و به طرح های س��جاده ای 

نیز مش��هورند، نقوش��ی چون طاق محراب، قندیل و 

ستون را كه تداعی گر محراب مساجد هستند، انعكاس 

داده اند )تصویر12(. قالیچه های سجاده ای دوره قاجار 

موجود در موزه فرش ایران، گرچه عناصر اصلی طرح 

در همتایان صفویش��ان را حفظ نموده اند، لیكن بسیار 
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تصویر 11: قالیچه طرح واگیره، محرمات، اواسط سده سیزدهم/ نوزدهم، 
درخش، 232 × 152 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(

تصویر 12: قالیچه طرح یك دوم، محرابی قندیل دار )سجاده ای(، اواسط سده 
سیزدهم/ نوزدهم، درخش، 232 × 152 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(

تصویر 13: قالیچه طرح یك دوم، محرابی گلدانی، اواخر سده سیزدهم/ نوزدهم، 
هركه تبریز، 170 × 130 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(

تصویر 14: قالیچه طرح یك دوم، افشان گلدانی، اوایل سده چهاردهم/ بیستم، 
كاشان، 207 × 132 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(
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تصویر 15: قالی طرح سراسری، تصویری مشاهیر، اوایل سده سیزدهم/ نوزدهم، كرمان، 362 × 270 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(
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ساده تر و خالصه تر از نمونه های صفوی اجرا شده اند. 

زمین��ه طرح در نمونه های قاجار اغلب س��اده و بدون 

نقش است. در حالی كه قالیچه های سجاده ای صفوی 

مملو از نقوش و س��اقه های ختایی و اس��لیمی بوده و 

عمدت��ًا ادعیه و آیات مذهبی را در خود دارند. این در 

حالی اس��ت كه آیات و ادعی��ه در تعداد قابل توجهی 

از قالیچه ه��ای قاجار جای خود را به درختان و گل ها 

بخش��یده است، چرا كه احتماالً هنرمند قاجار به منظور 

احت��رام و حف��ظ حرمت كلمات اله��ی از بافتن آیات 

احت��راز نم��وده و ترجیح داده اس��ت فضایی آكنده از 

گل ها و درختان، به رسم اوصافی كه از بهشت رضوان 

در خاطر داش��ته، بیافریند. از ای��ن رو تعداد زیادی از 

قالیچه های محرابی قاجار را یك یا دو درخت، چونان 

درخت طوبی، آراسته است.]24[ گاه رویش درخت از 

یك گلدان منش��أ گرفته است. همان طور كه در تصویر 

13 می بینیم، ش��اخه های درختی كه از گلدان روییده، 

تم��ام فضا را پر كرده و دو نیم س��رو در طرفین گلدان 

قرار گرفته است.]25[

     برخی از طرح های افش��ان نیز همچون طرحی كه 

در قالیچه تصویر 14 دیده می ش��ود، ساختار یك دوم 

دارن��د. در نمونه ه��ای متعل��ق ب��ه این گ��روه، اغلب 

گل ها و ش��كوفه های درخت یا گلدان در سراسر متن 

افشانده شده اند. قالیچه مذكور نیز یك گلدان در پایین 

زمینه اش دارد كه س��اقه های نازك روییده از آن غرق 

در گل ه��ای رز و زنب��ق و چندپر و برگ های كوچك 

است. گل شاه عباسی تنها دو بار در ساقه اصلی گلدان 

به كار رفته اس��ت. گفتنی است تمامی گل ها و نقوش 

به صورت برجسته و با نخ ابریشم بافته شده اند. حاشیه 

از قاب ه��ای كتیبه ای ش��كل و ترنج گون حاوی نقوش 

پرندگانی چون ط��اووس و لك لك و حیواناتی چون 

خرگوش و گوزن تشكیل شده است كه از این نظر به 

حاشیه قالیچه تصویر 4 شبیه است. 

4. ساختار سراسری )تصویری و درختی(:

طرح هایی كه در زمین��ه آنها تكرار وجود ندارد و كل 

طرح توسط طراح ترسیم می شود را سراسری می نامیم. 

بخ��ش مهمی از این س��اختار را قالی های تصویری به 

خود اختصاص داده اند. ش��اید بت��وان گفت مهم ترین 

تح��ول در عرصه طرح و نقش قال��ی در دوره قاجار، 

ظهور و رواج طرح های تصویری است؛ طرح هایی كه 

در آنها به ترس��یم وقای��ع و رویدادهای ادبی، مذهبی، 

باستانی و یا تصاویر پادشاهان، بزرگان و مشاهیر ایران 

و مناظر اروپایی پرداخته ش��ده است. توجه به طبیعت 

و واقع گرایی، سر منشأ چنین رویكردی در قالی هاست 

ك��ه نه تنها در قال��ی، بلكه در تمام رش��ته های هنری 

ای��ن دوره به وقوع پیوس��ت. جریانی كه با گس��ترش 

ارتباطات خارجی ایران و نفوذ فرهنگ و هنر غربی به 

داخل كشور، سال ها پیش از روی كار آمدن قاجاریان 

ش��كل گرفته بود، اما در ای��ن دوره بروز و ظهوری به 

مراتب شدیدتر و بارزتر یافت.

     »پادش��اهان قاج��ار كه بیش از سلس��له های دیگر 

ایران��ی تالش می كردند ت��ا در داخل و خارج از ایران 



فصلنامه
علمی پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 14

پاییز 1388

105

تصویر 16: قالی طرح سراسری، درختی )ملیت(، اوایل سده چهاردهم/ بیستم، كرمان، 288 × 176 سانتی متر )مأخذ: نگارنده(
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ق��درت و اهمیت خود را به وس��یله هن��ر به رخ مردم 

بكش��ند« )فلور، 1381: 30(، از تصاوی��ر پرتره خود، 

آنچنانكه در نقاش��ی ها و تابلوها بهره می جس��تند، در 

قالی ها نیز استفاده  نمودند. از این رو قالی های متعددی 

در این دوره با نقش شاهان قاجار و حتی شاهان تاریخ 

ایران بافته ش��ده اس��ت. تصاویری از نقوش باستانی 

ایران همچون تخت جمش��ید و دیگر اماكن تاریخی، 

موضوع تعدادی دیگر از قالی های این دوره را به خود 

اختصاص داده است. در واقع »شاهان قاجار با كشیدن 

ای��ن تصاویر می خواس��تند اعتبار سیاس��ی و فرهنگی 

خود را به جهان باس��تانی ایران گره بزنند و به تقویت 

مشروعیت حكومتی خود بپردازند« )آژند، 1385: 38( 

تا بدین وس��یله حكومت خ��ود را همپایه و در ردیف 

حكومت ه��ای مقتدر تاریخ ایران قرار دهند. ظهور دو 

پدیده چاپ و عكس نیز در دوره قاجار تأثیر بس��زایی 

در خلق و گس��ترش قالی های تصویری داش��ته است. 

بس��یاری از قالی های تصویری، طرح هایی برگرفته از 

تصاویر كت��ب چاپی یا عكس ها و كارت پس��تال های 

اروپای��ی آن روزگار را در تار و پود خود نش��انده اند 

)تناولی، 1368: 12-14(.

     تصوی��ر 15، نمون��ه ای از گروه قالی های تصویری 

را نش��ان می دهد كه در آن هفتاد و دو تن از پادشاهان 

باس��تانی ایران با الهام از ش��اهنامه به تصویر كش��یده 

ش��ده اند. هنرمند طراح این قال��ی، از طریق كد گذاری 

بر روی پرتره ها اس��امی و مدت س��لطنت هر یك از 

پادش��اهان را در قاب های ترنج گون حاشیه ذكر نموده 

اس��ت. نمونه های متع��ددی به همین س��بك در موزه 

ف��رش ایران وج��ود دارند ك��ه به قالی های مش��اهیر 

معروفند و در آنها ش��خصیت های برجس��ته تاریخی، 

مذهبی، سیاس��ی و علمی به تصویر درآمده اس��ت. در 

شكل شماره 1: نمودار فراوانی ساختار طرح  در قالی های قاجار موجود در موزه فرش ایران )مأخذ: یافته های تحقیق(
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این طرح، پرتره نیم رخ جمشید در میانه باالی تصویر 

و در الب��الی پرتره های فش��رده و تقریبًا نامنظم دیگر 

سالطین، مركز ثقل و كانون توجه واقع شده است. در 

كتیبه مثلثی شكل باالی تصویر، عبارت »سالطین قدیم 

ایران« و این بیت به چشم می خورد:

نخست آن خدیوی كه كشور گشود

س�ر پادش�اهان ك�یوم�رث بود

     همان ط��ور ك��ه در ج��دول آمده اس��ت، قالی های 

تصوی��ری درصد قاب��ل توجهی از قالی ه��ای قاجار را 

شامل می ش��وند و از نظر موضوعی خود به گروه های 

كوچك تری قابل تقسیم اند. پرداختن به این مضامین و 

ارائه نمونه های تصویری از هر كدام، مجالی بیش از این 

می طلبد و به ناچار به همین یك نمونه اكتفا می گردد. 

     گروه دیگری از قالی ها كه از س��اختار سراس��ری 

در طرح خود برخوردارند، طرح های درختی هس��تند 

كه ش��اخه ها و گل هاش��ان بی هیچ تكرار یا تقارنی در 

سراسر متن قالی گسترده ش��ده اند. یكی از نمونه های 

زیبای این ط��رح متعلق به قالیچه ای اس��ت كه به نام 

»ملیت« ش��هرت یافته و به دست توانای فرصت الدوله 

ش��یرازی]26[ ترسیم ش��ده اس��ت )تصویر 16(. در 

حاشیه این قالی قاب هایی مدور مزین به تصاویری از 

ده ملیت  متفاوت با لباس های بومی شان دیده می شود. 

حیوانات مختل��ف و پرندگان به ط��رز واقع گرایانه ای 

انعكاس یافته اند كه ش��اهد دیگری اس��ت از گرایش 

هنرمندان قاج��ار به طبیعت پ��ردازی و نمایش واقعی 

پدیده های جهان آفرینش.

نتيجه گيری

به طور كلی، طرح ها و نقوش قالی های قاجار در مقایسه 

با طرح های پرتكل��ف، فاخر و درباری صفوی، اغلب 

س��اده، ب��دون پیچیدگی و محلی اس��ت. چنین امری، 

نتیجه فراگیر شدن و گسترش قالی بافی در اقصی نقاط 

كشور به خصوص روستاها و شهرهای كوچك است. 

     همان طور كه شكل شماره 1 در زیر نشان می دهد، 

طرح های غالب در قالی های این دوره به ترتیب فراوانی 

عبارتن��د از: لچك ترن��ج، بندی، محراب��ی، تصویری، 

ترنج��ی، قابی، افش��ان، تلفیقی، محرم��ات و درختی. 

ش��اید بتوان ظهور و گس��ترش طرح های تصویری را 

مهمتری��ن پدیده در طرح و نق��ش قالی های این دوره 

به شمار آورد. همین طور گس��ترش و رواج طرح های 

واگی��ره ای چون بندی، قابی و محرم��ات به قالی های 

این دوره اختصاص دارد.

     نق��وش به كار رفته در قالی های قاجار به اس��تثنای 

طرح ه��ای تصویری، بیش��تر گیاهی اس��ت و نقوش 

حیوانی، به وی��ژه حیوانات غیرواقعی، به ندرت حضور 

یافته اس��ت. البته نقوش پرندگان از این قضیه مستثنی 

هستند. در كنار انواع نقوش گل، نقش مایه بته در انواع 

مختل��ف آن، گل رز )گل فرنگ( و واگیره ماهی درهم 

از جای��گاه خاصی در قالی های این دوره برخوردارند. 

گرای��ش به واقع گرای��ی و طبیعت پردازی در ترس��یم 

نق��وش از دیگر ویژگی های قالی های قاجار به ش��مار 

می رود. 

     آنچه در این جستار ارائه شد، حاصل بررسی هایی 



فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 14
پاییز 1388

108

اس��ت كه ب��ر روی نمونه  قالی های م��وزه فرش ایران 

انج��ام گرفته و بالطب��ع، ب��ا واكاوی طرح ها و نقوش 

قالی های��ی ك��ه در موزه ها و مجموعه ه��ای دیگر دنیا 

ق��رار گرفت��ه و از دوره قاجار به یادگار مانده اس��ت، 

می توان به نتایج قطعی تر و كامل تری دس��ت یافت. از 

طرف��ی تهیه تصاویر با كیفی��ت از تمام قالی های موزه 

فرش ایران، امكان تحقیق و پژوهش هایی وس��یع تر و 

دقیق ت��ر را برای محققان فراهم م��ی آورد. موضوعاتی 

چون بررس��ی دقیق نقوش، س��اختار حاش��یه ها، فرم 

ترنج، لچك ها و حت��ی تركیب بندی رنگی و جزئیات 

دیگر طرح همچون كتیبه ها از جمله مواردی هس��تند 

كه پرداخت��ن به آنها با اس��تفاده از تصاویر مطلوب و 

كافی از قالی های موزه امكان پذیر خواهد بود. 

پی نوشت ها
تج��ار تبریزی، نقش مهمی در تج��ارت و صادرات  1 .
قالی به تركیه داش��تند. آنها در مراكز بزرگ قالی بافی 
عمالی داش��تند ك��ه قالی ه��ای كهن��ه را از منازل و 
بازارها می خریدند و پس از بس��ته بندی به استانبول 
می فرستادند. در آنجا نیز این قالی ها توسط اروپاییان 
و آمریكایی��ان خریداری می گردی��د )ورزی، 1350: 

 .)70 -71
از اواس��ط س��ده س��یزدهم/ نوزدهم، پیشرفت علم  2 .
ش��یمی موجب پیدایش رنگ های مصنوعی بس��یار 
 )aniline( ش��د. برخی از این رنگ ها به ن��ام آنیلین
ك��ه در عرف قالی بافی ب��ه آن »جوهری« می گویند، 
در این صنعت رس��وخ كرده است. البته طبق دستور 
ناصرالدین ش��اه، مقرر ش��د رنگ های آنیلینی را از 
بین ببرند و قالی های رنگ ش��ده با آنیلین را توقیف 
كنند كه بخش اول دس��تور مدتی اجرا شد و بخش 
دوم، معوق ماند. بیس��ت و چند سال بعد، قرار شد 
به جای توقیف قالی های رنگ شده با آنیلین، از هر 
تخته آن به هنگام صدور، س��ه درصد مالیات گرفته 
ش��ود و پول مالیات، صرف پژوه��ش در رنگرزی 
ش��ود. بعدها میزان مالیات به نُ��ه، دوازده، هجده و 
بیست درصد رسید، ولی برای پژوهش اقدام عملی 
صورت نگرفت )حش��متی رض��وی، 1387: 254- 

.)253
شركت انگلیسی- سوئیسی، كه در سال 1878/ 1295. 3 
در تبریز و س��پس در اراك )سلطان آباد( تأسیس شد 

)Ziegler Co( )حشمتی رضوی، 1387: 242(. 
 4 .Near Co. Casteli( انگلیس��ی ایتالیای��ی-  ش��ركت 

Brothers( )همان(.
5. Eastern Rug Trading Co. of New York

 5 .Oriental Carpet( یونان��ی  انگلیس��ی-  ش��ركت 
Manufacturing of London( كه با عالمت اختصاری 

"O.C.M" در كرمان آغاز به كار كرد )همان(. 
در اواخ��ر س��ده س��یزدهم/ نوزدهم و اوایل س��ده  6 .
چهاردهم/ بیس��تم، بس��یاری از شركت های خارجی 
چون زیگلر و ش��ركت فرش ش��رق لن��دن )1884/ 
1302( در س��لطان آباد، ش��عبه ای برای خ��ود ایجاد 
نمودن��د. به ط��وری  ك��ه در اواخر س��ده س��یزدهم/ 
نوزده��م، از میان 5000 دس��تگاه فعال فرش بافی در 
تم��ام منطقه، نزدی��ك به نیمی از آنها برای ش��ركت 

زیگلر كار می كردند )فونتن، 1375: 44- 43(.
قالی  سیس��یل ادواردز، محقق فرش و نویسنده كتاب . 7
ایران، اراك را یكی از چهار مركز مهم قالی بافی ایران 
ش��مرده و اذعان داشته طی س��ده سیزدهم/ نوزدهم، 
مردم اراك به تهیه قالی های مرغوب و بادوام و ارزان 

اشتغال داشته اند )ادواردز، 1368: 153(.
برای اطالعات بیشتر در زمینه مراكز قالی بافی قاجار  8 .
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ر.ك: )ویلس��ون، ؟: 214-212( و )جمالزاده، 1362: 
.)78

متأس��فانه این تصاوی��ر كیفیت بس��یار پایینی دارند.  9 .
به نح��وی كه جزئی��ات نقوش را نش��ان نمی دهند و 
بیش��تر از حیث طبقه بندی ساختاری طرح در قالی ها 
مورد استفاده نگارنده قرار گرفتند. لیكن، نمونه هایی 
كه در این مقاله استفاده شده در زمره تعداد محدودی 
از تصاویر با كیفیت مطلوب هس��تند كه بخش اداری 
موزه در اختیار نگارنده قرار داده اس��ت. خوشبختانه 
در میان این تصاویر، گروه های مختلفی كه در تحقیق 

حاضر مشمول نمونه گیری شده اند، وجود داشتند.
دس��ته بندی های انجام ش��ده بس��یار متنوع اس��ت.  10 .
به عن��وان مث��ال اش��پوهلر، قالی های صفوی��ه را به 
گروه ه��ای ترنجی ش��مال غ��رب ای��ران، هرات و 
اصفه��ان، سنگش��كو، گلدان��ی، باغ��ی، پرتقال��ی، 
ابریش��می سده دهم/ ش��انزدهم و قالی های پرده نما 
و پولونزی تقس��یم نموده است )اش��پوهلر، 1380: 
396- 373(. در این دس��ته بندی و نمونه های مشابه 
آن، مبن��ای مش��ترك در هم��ه طبق��ات و گروه ه��ا 
مشخص نیست. گاه، محل بافت، گاه، ساختار طرح 
و حتی در مواردی، س��اختار فیزیك��ی و مواد اولیه 
مبن��ای نام گذاری گروه ها گردیده اس��ت. در حالی 
ك��ه یك طبقه بندی صحیح و اصول��ی باید بر مبنای 
یك عنصر مش��ترك در تمامی گروه ها شكل بگیرد. 
دس��ته بندی رایج دیگر كه توسط مؤسسه استاندارد 
و تحقیقات صنعتی ایران ارائه ش��ده، بر نوزده گروه 
استوار است كه هر گروه نیز به انواع مختلفی تقسیم 
ش��ده اس��ت. گروه های اصلی عبارت است از: آثار 
باستانی و ابنیه اسالمی، شاه عباسی، اسلیمی، افشان، 
اقتباسی، بندی، بوته ای، درختی، تركمن، شكارگاه، 
قاب��ی، گل فرنگ، گلدان��ی، ماهی دره��م، محرابی، 
محرم��ات، هندس��ی، ایلیات��ی و تلفیق��ی )س��ایت 
مؤسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی ایران(. در 
ای��ن طبقه بندی نیز نقش مای��ه غالب در طرح )مانند 
اس��لیمی، شاه عباسی(، س��اختار طرح )مانند افشان، 
بندی( و گاه سبك یا شیوه طرح )هندسی یا گردان( 

توأمان در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
كوچك ترین جزء یك طرح كه در كل طرح تكرار  11 .

می شود واگیره نام دارد.
از گ��روه تلفیق��ی نمون��ه ای انتخاب نش��ده به این  12 .
دلی��ل ك��ه ط��رح و نقش قالی ه��ای این گ��روه در 
دس��ته های دیگر حضور داش��ته و چن��دان ویژگی 
خاص و جدیدی نس��بت به دیگر گروه ها ندارد. در 
نمونه گی��ری دیگر گروه ها به نس��بت حجم تصاویر 
هر گروه سعی شده از طرح هایی كه بیشترین تعداد 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داده اند، نمونه ه��ا انتخاب 
گردد. به این ترتیب، از طرح هایی كه حجم كمتری 

از تصاویر را دارا ب��وده و در طبقات پایینی جدول 
نسبت به هم گروه های خود قرار گرفته اند، نمونه ای  

انتخاب نشده است. 
»نقش��ه ای بسیار آشنا و رایج كه در آن نگاره مركزی  13 .
ترنجی اس��ت كه یك چهارم آن به نام لچك در چهار 
گوش��ه فرش به كار رفته اس��ت... برای اندازه لچك 
و ترن��ج در این طرح قاعده س��ه گانه ای وجود دارد: 
نخس��ت آنكه درازای ترنج یعنی بخش بیضی شكل 
آن )غیر از دو س��ر و گردن آن( باید یك سوم درازای 
قالی باشد، دوم اینكه پهنای حاشیه، مساوی یك ششم 
پهن��ای قالی باش��د، و س��وم اینكه مجم��وع پهنای 
حاشیه های باریك با پهنای حاشیه اصلی مساوی در 
نظر گرفته ش��ود« )آذرپاد و حشمتی رضوی، 1372: 
116(. البته این قواعد همیش��ه رعایت نمی ش��ود. به 
خصوص در مورد لچك ها كه در بس��یاری از موارد 
تك��رار یك چه��ارم ترنج نب��وده و نق��ش و نگاری 

متفاوت دارند.
ی��ك نمونه كه عب��ارت »نوظه��ور« را در خود دارد،  14 .
قالیچ��ه ای با طرح لچك ترنج اس��ت كه در حاش��یه 
آن دو بی��ت ش��عر با مضمون تمجی��د و تقدیم و در 
ترنج مركزی عبارت »جهان را مبارك باد« بافته شده 
كه نش��ان می دهد قالیچه به مناس��بتی خاص و برای 
ش��خصی بزرگ بافته شده اس��ت. عبارت »نوظهور« 
یك��ی در می��ان در فواصل مصرع های حاش��یه آمده 
اس��ت. نمونه دیگر قالیچه تصویری نورعلی ش��اه در 
حالت نشس��ته است كه آنجا نیز در قاب های حاشیه 
عبارت نوظه��ور، اعالء، ممتاز در فواصل معین بافته 

شده است. 
در میان قالی های قاجار طرح های ساده و نیمه شكسته  15 .
كه عمدتًا در روس��تاها و ایالت بافته می شوند بسیار 
اس��ت. و جالب اینكه برخ��ی از این قالی ها همچون 
نمونه تصویر 2 حتی برای دربار و اش��راف به عنوان 
پیش��كش و س��فارش بافته ش��ده اند. همچنانكه در 
عكس های به جا مانده از دوره قاجار كه پادشاهان یا 
اشراف آن دوره را نشان می دهند، می توان فرش هایی 
را مشاهده نمود كه سبكی ساده و نقوشی نیمه شكسته 

دارند )ژوله، 1384: 49(.
باف��ت این نقش بیش��تر در مناطق س��اروق، فراهان،  16 .
اراك، سنه )س��نندج(، بیجار، همدان، زنجان، تبریز، 
خوی، تبریز، مش��هد، بیرجند، درخش و ایل قشقایی 

رایج است )وكیلی، 1382: 86(. 
نقشی تجریدی كه مانند سروی سر خم كرده است.  17 .
خط های نگاره بته جقه بیش��تر كمانی است و گاهی 
نیز با خط های راس��ت و خط پیرامون آن با دو خط 
رسم می ش��ود. دم بته بیش��تر به بته ای كوچك تر یا 
نگاره ای اس��لیمی و برگی متناس��ب با طرح اصلی 
می پیون��دد. درون بته جقه و حواش��ی آن را به طور 
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معم��ول با نگاره های گوناگون مانند گل، اس��لیمی، 
ختای��ی ی��ا بته جقه كوچ��ك می آراین��د. این نقش 
در هنر های��ی چ��ون مینیاتور، قلم��كار، ترمه دوزی، 
زری دوزی )زری بافی(، و گاه در تزئین لباس )و در 
تذهیب و كاش��ی كاری كمتر( نیز دیده می شود. در 
تصویرهای بازمانده از زمان صفوی، تاج پادش��اهان 
و نیم تاج بانوان با نقش های بته جقه جواهر نش��ان 
آرایش شده است. در دوره صفویه با توجه به تأثیر 
هن��ر ایران بر هنر هندی، نگاره بته جقه همراه ش��ال 
ایرانی به هند رفته و بافندگان ش��ال در كش��میر از 
این ن��گاره برای آرای��ش بافته خود به��ره گرفتند. 
س��پس شال كش��میر با نقش بته جقه به ایران آمد و 
بته جق��ه ایرانی به بته كش��میری و بته ترمه معروف 
ش��د. نوعی بته نیز به دلی��ل كاربرد آن در قالی های 
س��ربند، مش��هور به قالی میر، بته می��ری نام گرفته 
اس��ت. این بته با بته ترمه و بته خرقه ای هم ش��كل 
اس��ت و تفاوت آنها در اندازه ش��ان است به طوری 
كه بت��ه ترمه در ابعاد متوس��ط و بته خرقه بزرگ تر 
از همه اس��ت. بته قبادخانی بر خالف بته های دیگر 
ش��كلی تقریبًا گرد دارد و بیشتر در قالی های كرمان 
معمول اس��ت )آذرپاد و حش��متی رضوی، 1372: 

 .)129-130
 ، پرهام، سیروس، )1378( »از سرو تا بته«، نشر دانش. 18

شماره 94.
در فرش نامه ایران ذیل عنوان گلفرنگ آمده است:  19 .
»نقش مای��ه گلفرنگ به گل گوبلن گفته می ش��ود و 
همچنین به نگاره گل هایی كه از راه بافته های اروپا 
به ایران رس��یده است. به گل س��رخی كه به جای 
تهی��ه طرح انتزاعی از آن، آن را هر چه نزدیكتر به 
طبیعت نقش كرده باش��ند نیز گل فرنگ می گویند« 
)آذرپاد و حش��متی رض��وی، 1372: 128(. چنین 
تعری��ف دوگانه ای حكای��ت از تناقض دو دیدگاه 
در منش��أ این نقش مایه دارد، به طوری كه بس��یاری 
را عقیده بر آن اس��ت كه این طرح و نقش برگرفته 
از هنر اروپایی و به ویژه فرانس��وی است. به عنوان 
مث��ال عل��ی حص��وری معتقد اس��ت گلفرنگ های 
قدیم��ی مثل گل پت��وی بختی��اری از نقوش روی 
جعبه های ش��كالت فرانسوی اقتباس شده است و 
گلفرنگ های دیگر، اقتباس بسیار خام از تابلو ها و 
برخی نقش مایه هایی اس��ت كه به گل سرخ آراسته 
شده اند. اما سیروس پرهام در كتاب دستبافت های 
عش��ایری و روس��تایی فارس بر این نكت��ه تأكید 
م��ی ورزد كه نقش مای��ه گلفرن��گ »در اصل، بوته 
گل س��رخ محمدی یا گل س��وری است كه بومی 
ایران اس��ت )نه آنكه از ان��واع گل های رز پیوندی 
و پ��رورش یافت��ه فرنگ��ی باش��د( و گل بوته های 
آن از روزگار صفوی��ه در هنره��ای ایرانی كاربرد 

مكرر داش��ته، گاه به تنهای��ی و گاه همراه با بلبل« 
)پرهام، 1371: 178(. این طرح، برای اولین بار در 
كرمان )راور( تولید ش��ده و سپس به جاهای دیگر 
راه یافت��ه اس��ت. در این طرح، گل های س��رخ، با 
گلبرگ های منظم پنج تا هش��ت پر به صورت دسته 
گل در سراس��ر زمین��ه تكرار می ش��وند. گلفرنگ 
گاه��ی درون گل��دان و گاه��ی ب��دون آن طراحی 

می ش��ود )وكیلی، 1382: 80 (.
حس��نعلی خان امیر نظام گروس��ی از م��ردان نیكنام  20 .
عه��د ناصری و جزء رج��ال كارآمد و الیق ایران در 
دوره قاجاریه به ش��مار می رود. او م��ردی كاردان، با 
كفای��ت و عالقه مند به ترق��ی و اصالح جامعه بود و 
در طول 64 سال داشتن مصدر خدمات مهم كشوری 
از هیچ كوشش��ی جهت اعتالی ایران فروگذار نكرد. 
حس��نعلی خان امیر نظام گروس��ی از كردهای طایفه 
كبودون��د گروس در س��ال 1821 ی��ا 1820 /1236 
ی��ا 1237 در بیجار مركز والی��ت گروس به دنیا آمد. 
وی در س��ال بافت قال��ی مذكور، حاكم كردس��تان 
بوده اس��ت )كشتمند، سایت مؤسسه مطالعات تاریخ 

معاصر ایران(.
قال��ی لچك ترن��ج ش��یخ صف��ی )اردبی��ل( و قالی  21 .
ش��كارگاه وین متعلق به اوای��ل دوره صفویه )نیمه 
اول س��ده دهم/ شانزدهم( بوده و به اعتقاد بسیاری 
از صاحب نظ��ران ج��زء نفیس تری��ن و ظریف ترین 
قالی های صفویه هس��تند. قالی ش��یخ صفی در سال 
1888/ 1306، توس��ط كمپانی زیگلر از ایران خارج 
ش��ده و در س��ال 1893/ 1311 در اختی��ار م��وزه 
ویكتوریا و آلبرت لندن قرار گرفته است. البته لنگه 
این قالی كه فرسوده تر بوده در ید برادران »دووین« 
قرار گرفته است )دانشگر، 1376: 506( و اكنون در 
م��وزه لس آنجلس نگهداری می ش��ود. در طرح این 
قالی، ترنج ش��انزده پَر با شانزده ُكالله بیضی شكل، 
چون ش��عاع هایی در اطرافش و دو قندیل آویزان از 
ترنج، فضای معنوی خاصی را القا می كند. در مركز 
طرح قالی ش��كارگاهی وین كه در م��وزه هنرهای 
صناعی وی��ن نگهداری می ش��ود، یك ترنج س��بز 
رنگ دیده می ش��ود كه در آن چهار اژدهای طالیی 
به ص��ورت جفت، درهم پیچیده اند و س��یمرغ ها نیز 
دو به دو در ح��ال پروازند. لچك ها نیز یك چهارم 
ترنج را در گوش��ه ها تك��رار می كنند. در متن عنابِی 
روشن و پوشیده از گل و بوته، شكارچیان سوار بر 
اس��ب در حال ش��كار حیوانات مختلف با شمشیر، 
نیزه، تیر و كمان هس��تند. حاش��یه این قالی، یكی از 
جنبه های زیبا و چش��مگیر آن محس��وب می شود. 
ردیفی از فرشتگان در زمینه ارغوانی رنگ، در حال 

تعارف میوه به یكدیگر هس��تند. 
»تاریخچه و اصل اش��تقاق لفظ محرمات و س��بب  22 .
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اط��الق آن به نقش قالی راه راه معلوم نیس��ت. پس 
از اس��الم، پارچه های راه راه را محرمات خوانده اند 
و در كش��میر، كه از دیرباز زیر نفوذ فرهنگی ایران 
زمین بوده اس��ت، به پارچه و ش��ال و ترمه راه راه، 
مهرم��ت می گوین��د و چنی��ن هم می نویس��ند. اگر 
ام��الء و تلفظ ای��ن واژه، محرمات باش��د می تواند 
از پارچه ه��ای راه راه س��بز و س��یاه كه در مراس��م 
عزاداری ماه محرم به كار می رفته، گرفته ش��ده باشد 
و اگر مهرمت درس��ت باش��د، كند و كاو بیش��تری 
بای��د ك��رد« )پره��ام، 1364: 191(. از طرفی، علی 
حصوری معتقد اس��ت كه ن��ام محرمات هیچ ربطی 
م ندارد و به اس��تناد تلفظ آن در پاكستان  به ماه محرهّ
به ش��كل َمهَرمت، این احتم��ال را مطرح می كند كه 
مات با َمهر قبل از اس��الم به  نواره��ای باریك ُمحرهّ
معنی دعا مربوط اس��ت. در زبان ساس��انی، َمهر به 
معنی دعاس��ت و هنوز در مازن��دران به كار می رود. 
بدین ترتیب، وی نقش��ه محرمات را تكرار نوارهای 
دع��ا در كنار ه��م تعریف می كند، چ��را كه ویژگی 
دعا تكرار اس��ت. این نوارهای مكرر پس از ظهور 
اس��الم كه نوشتن دعا بر روی جامه ها از بین رفت، 
ب��ا نقش هایی از جمله ان��واع گل و انواع بته تزئین 

گش��تند )حصوری، 1385: 51(. 
برای اطالعات بیش��تر در این باره، ر.ك: شایسته فر،  23 .
مهن��از و صباغ پور، طیب��ه )؟( »انع��كاس جلوه های 
بهش��ت در قالی های قاجار بر اساس منابع اسالمی«، 

كتاب ماه هنر، شماره 136، صص 40-51.
به گفت��ه دكتر س��یروس پرهام، طرح های��ی از این  24 .
دست )ناظم و ش��به ناظم( نمایانگر محراب نیستند، 
بلك��ه چش��م انداز باغی را می نمایانن��د كه از ورای 
یك پنجره به تصویر درآمده اس��ت. به نظر ایش��ان، 
قوس هاللی ش��كل در این طرح ها نه طاق محراب، 
كه پرده ای فراگش��وده اس��ت )پرهام، 1371: 332- 

.)317
، از سن  فرصت الدوله ش��یرازی، متولد 1271/1854. 25
یازده س��الگی نزد پدرش كه در نقاش��ی، تذهیب و 
صحافی اس��تاد بود، تعلیم می گرفت. او در طراحی 
نقش��ه ف��رش، نقاش��ی روغنی و زیرالك��ی مهارت 
داشت. مشهورترین نقشه فرش وی، قالیچه  مشهور 
به ملیت اس��ت كه نمونه های متعددی از آن تاكنون 
بافته شده اس��ت. به جز نمونه ای كه در موزه فرش 
ایران نگهداری می ش��ود، نسخه دیگری به سفارش 
بهجه الملك و توس��ط ابوالقاس��م كرمانی بافته شده 
و نس��خه دیگری نی��ز كه در یك��ی از حراجی های 
لندن به فروش رفت توسط مهندس غالمعلی ملول 
خری��داری و اكنون در تهران اس��ت )ژوله، 1384: 

.)63
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