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 چکیده 

نفیس نیمه اول سده دهم هجری قمری به    آثار   جمله   از   اردبیل که به شیخ صفی نیز شهرت دارد؛   فرش 

این   بصری   و   ساختاری   خاص   های ویژگی   دارای   که   رود ی م شمار   کتیبه    فرش   است.  داشتن  واسطه  به 

ابعاد و رنگ  نقش،  بافنده، طرح و  نام  و  بافت  تاریخ  بندی، همواره موردتوجه محققان داخلی و  حاوی 

ی بصری نهفته در  ها ارزش فرش اردبیل به منظور آشکار نمودن    تحلیل   و   تجزیه   خارجی بوده است، لذا 

بدیع،  اثر  مقاله   هدف   این    منابع   میدانی،   تحقیقات   به   استناد   با   اطالعات   گردآوری   . رود ی م   شمار   به   این 

  تحقیق،   این   اصلی   پرسش   به   پاسخگویی   صدد   در   و   قرارگرفته   بررسی   و   کنکاش   مورد   شفاهی   و   مکتوب 

  آن  از  حاکی   مطالعات  نتایج .  است  مذکور  فرش  در  نقش،  و   طرح  ساختاری   های ویژگی   بارزترین  زمینه  در 

(؛ چگونگی ترکیب گردش بندهای  ها ل ی قند و    ها کالله که نحوه چیدمان عناصر زمینه )ترنج، گوشه،    است 

نمونه   بندی موجود؛ و هم چنین رنگ   ختایی در زمینه    از   ی دوره صفوی؛ ها فرش تنوع    رغم علی   را   این 

 . سازد ی م   آشکار   این اثر   ممتازی را در طراحی   های بصری و ویژگی   ساخته   متمایز   سایرین 

 

 بندی رنگ   نقش،   طرح،   ساختار   اردبیل )شیخ صفی(،   فرش   ها: های کلیدی واژه 
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 مقدمه 

دهندگان و وجود هنرمندان  در دوره صفوی که با حمایت پادشاهان، سفارش   بافی قالی   عظمت   و   شگفتی   دوره 

ی متعددی در شهرهای مختلف ایران شکل گرفت؛ گنجینه منحصر به  ها کارگاه توانای عرصه هنرهای سنتی، در  

های طرح و نقش و چه از نظر  ی ارزشمند را به جهانیان عرضه نمود که چه به لحاظ ویژگی ها فرش فردی از  

ی  ها موزه بخش  ی نفیس امروزه زینت ها فرش نیک و فن بافت؛ سرآمد هنرهای هم عصر خود بود. اکثر این  تک 

دار )با  گذاری شده است. فرش اردبیل که پس از فرش ترنج دنیا است و معموالا بر اساس نوع طرح )نقشه( نام 

الدین جامی(؛ دومین  )اثر غیاث   ق   هف.   ۹۲۹ی شکارگاه(، موجود در موزه پلدی پتسولی میالن به تاریخ  ها صحنه 

  صوفی   و   ، در دوره شاه طهماسب اول و برای اهداء به مقبره عارف شود ی م دار دوره صفوی محسوب  فرش کتیبه 

  یا   صفویه   به   او   نام   به   انتساب   سبب   این سلسله به   سالطین   )که   الدین اردبیلی، شیخ صفی   ایرانی به نام   مشهور 

ی ویکتوریا و آلبرت  ها موزه (؛ بافته شد. این فرش که به صورت جفت بوده امروزه در اند شده  موسوم  صفویان 

  تا   داریم   قصد   مقاله   این   . در شود ی م لندن و مجموعه پل گّتی که اکنون در موزه لس آنجلس قرار دارد، نگهداری  

ز گردش بندهای زمینه و  با ارائه آنالیز خطی ا   نقش پرداخته و   طرح و   های فرش اردبیل از حیث ویژگی   تحلیل   به 

  تحقیق،   این  اصلی  هدف  کید نمائیم. لذا أ سایر عناصر فرش مذکور، بر اهمیت آن به عنوان یک نمونه شاخص ت 

و عناصر    ها ی بند های بصری ترکیب  ویژگی   تبیین   منظور   بررسی ساختار و نقوش به کار رفته در فرش اردبیل، به 

 : است   زیر سؤاالت    به   پاسخگویی   صدد   در   و   م شده انجا تحلیلی    -است که به روش تاریخی 

های  مایه نقش   ن ی تر شاخص هایی برخوردار است؟  نحوه چیدمان عناصر زمینه در فرش اردبیل از چه ویژگی 

فرش اردبیل، به چه میزان بر جذابیت    ی ها بخش   تمام در    ها رنگ موجود در این فرش کدام است؟ نحوه توزیع  

عارف  از تعابیر عرفانی در تفسیر فرش اردبیل که برای مقبره یک    توان ی م بصری آن اثرگذار بوده است؟ چگونه  

  مشاهده   طریق   از   مقاله،   این   در   تصویری   منابع   اندوزی   یافته   الدین اردبیلی( بافته شده، بهره برد؟ روش شیخ صفی ) 

 است.   شده   م انجا   مصاحبه   و   ی ا انه کتابخ   منابع   از   استفاده   با   نیز   الزم   اطالعات   ردآوری گ   و   نگارنده   میدانی 

 پیشینه تحقیق 

از فرش اردبیل به   ها آن در بیشتر  که  بافی و سابقه تاریخی آن نگاشته شده، ی متعددی در رابطه با فرش ها کتاب 

ه است. در  شد عنوان یک اثر هنری برجسته و سند تاریخی معتبر مربوط، به دوره شاه طهماسب صفوی اشاره  

الدین  دار، ارتباط آن با مقبره شیخ صفی این منابع غالباا به توصیف کلی اثر، محل نگهداری فعلی، کتیبه تاریخ 

ی  ا مقاله ( در  ۱۳۷۹لر اشاره شده است. به عنوان مثال دیماند ) اردبیلی و خروج فرش از کشور توسط کمپانی زیگ 

  ن ی مشهورتر و    ن ی تر س ی نف ؛ از فرش اردبیل به عنوان یکی از  "ی عصر صفوی ها فرش و    ها بافته "تحت عنوان  
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های گیاهی؛ در مقایسه با  مایه نقش عصر صفوی نام برده و معتقد است که توجه به جزئیات در ترسیم    ی ها فرش 

ی تبریز به  ها کارگاه ی فنی در  ها شرفت ی پ له نشان از  أ ی عهد شاه اسماعیل صفوی افزایش یافته که این مس ها فرش 

و پیچیدگی خطوط در این اثر مرتفع    ها قوس ، به نحوی که مشکالتی از قبیل محدودیت در اجرای  د ی آ ی م شمار  

( نیز، به توصیف این فرش مشهور  ۱۳۸۰پوپ و همکاران )   ف ی تأل شده است. در کتاب شاهکارهای هنر ایران  

. در این منبع، ترنج طالیی فرش  اند دانسته پرداخته شده و طرح این قالی را با عقاید و تصورات ایرانیان منطبق  

که در    ها گل بر زمینه آسمانی نیمه شب پرتو افکنده است. هم چنین وجود    مثابه خورشیدی توصیف شده که به 

( نیز درباره  ۱۳۹۱ه، به باغ بهشت تشبیه شده است. ژوله ) شد سراسر فرش به زیبایی و در نهایت استادی پراکنده  

ویژگی  فرش اردبیل معتقد است که این فرش احتماالا به سفارش شاه طهماسب بافته نشده، چرا که طرح آن،  

ی شاهی را ندارد و سلیقه طراحان سلطنتی دخالتی در آن نداشته است.  ها کارگاه ی بافته شده در  ها فرش دیگر  

 وی هم چنین با ذکر دالیلی چند، به تحلیل فرش اردبیل پرداخته است. 

 روش تحقیق 

توصیفی و شیوه گردآوری اطالعات به صورت میدانی )مصاحبه(،    -تحقیق حاضر با استفاده از روش تاریخی 

 م گرفته است. انجا های معتبر اینترنتی  وسایت ی  ا انه کتابخ 

 ی دوره صفوی ها فرش 

که    یی ها نفیس و با ارزش ایرانی است اکثر قالی   ی ها دوره صفویه، دوره شگفتی، گسترش بازرگانی و تولید قالی 

در این دوره، نبوغ فکری و هنری    ، متعلق به این دوره هستند. شوند ی داری م معتبر جهان نگه   ی ها امروزه در موزه 

هنرمندان، طرح قالی را چنان بارور کرد که امروزه پس از چند صدسال، هنوز طرح قالی، تقلید ناقصی از کار  

ایرانی از اهمیت زیادی    ی ها ی هاست. به همین دلیل قدرت و عملکرد و سیاست فرمانروایان صفوی در تاریخ قال آن 

  توان ی م آن را    ی ها طرح   اساس   بر   دوران   این   در   شده بافته   ی ها فرش  (. ۹۳:  ۱۳۸۶)چوبک و قاسمی،    برخوردار است 

  لهستانی،   باغی،   بوته،   و   درخت   هراتی،   گلدار   شکارگاه،   گلدانی،   دار، ترنج   ترنج،   و   لچک   گردان،   طرح   ی: ها گروه   در 

ی لچک و ترنج از  ها قالی ،  ها گروه از این    . نمود   بندی طبقه   عباسی زیر   شاه   ی ها طرح   و   تصویری   ی ها نقشه   و   ها طرح 

  ضمن .  گردد برمی   ایران   قالی   در   باغی   ی ها طرح   و   گلستان   نقوش   به   طرح   این   فروانی و تنوع برخوردار است و منشأ 

  موردتوجه  جا آن  از  و  شده  دیده  نفیس  کتب  و ها  قرآن  جلد   روی  بر  ابتدا  طرح  این  اصل  که  معتقدند  برخی  آن که 

 .  است   یافته   راه   ایران   قالی   به   مربوط   ضوابط   و   اصول   رعایت   با   و   گرفته   قرار   قالی   طراحان 

ی موجود در موزه پولدی پزولی  ها قالی به    توان ی م ی معروف با طرح لچک و ترنج و یا ترنج،  ها قالی از جمله  

مشابهی    نسبتاااز ابعاد    ها قالی (. این  ۳-۱ویکتوریا و آلبرت لندن اشاره نمود )تصاویر    میالن، موزه میهو ژاپن وموزه 
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،  سرترنج   دوبرابر( و محل قرارگیری عناصر موجود در زمینه )ترنج،   باای تقر برخوردار بوده )نسبت طول به عرض=  

(. در ادامه به  ۳-۱  تصاویر ی منسجم، حساب شده و مرتبط با یکدیگر تنظیم شده است ) ا گونه قندیل و لچک( به  

 های ساختاری و طرح و نقش در قالی اردبیل پرداخته خواهد شد. بررسی ویژگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )نگارنده(  ی لچک و ترنج و ترنجیهافرشساختار سه نمونه از  -۳- ۱اشکال 

 

 ( ق   هف.   ۹۷۸-۹۳۹) بافی در زمان شاه طهماسب صفوی  مروری بر سابقه تاریخی فرش 

  شاه   صفوی )پسر   اول   طهماسب   شاه   عهد   در   بافی قالی   ایران؛   فرش   گران تحلیل   و   به عقیده اکثر محققین 

  نام   عباس   زمان شاه سپس در    ( و ۱۷:  ۱۳۸۱)ژوله،    شد نائل    پیشرفت   و   ترقی   مدارج   ترین عالی   به   اسماعیل( 

طوالنی  .  رسید   جهانی   اعالی   حد   به   ایران   فرش  ) دوران  شاه   ۵۰حکومت  واسطه    طهماسب   سال(  به 

وی به هنر )طراحی(، بستر مناسبی   مندی جویی او با ازبکان و هم چنین عالقه صلح   و   کار سیاست محافظه 

  در   یی ها کارگاه   تبریز؛   بر   عالوه   وی   زمان   در   بافی فراهم آورد. را برای توسعه و رونق هنرها به ویژه قالی 

قالی شکارگاه شمال غرب  -۱تصویر  
 ۹۱۲الدین جامی، ایران با کتیبه غیاث

 متر  ۶ /۹۲*۶۰/۳هجری قمری؛ ابعاد 

قالی ترنجی جانوری،   -۲تصویر 
نیمه سده دهم هجری قمری؛ ابعاد  

 متر  ۵ /۰۵*۴۰/۲

قالی لچک و ترنج   -۳تصویر 
جانوری شکارگاه، اواخر سده دهم  

 متر  ۶ /۴۰*۲۲/۳هجری؛ ابعاد 
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بود و هم چنین   س ی تأس   هرات   و   شوشتر   همدان،   کاشان،   قزوین،    و   نقاشان   ترین بزرگ   از   تن   سه   شده 

  مرسوم   شکارگاه   دار و نقش  ترنج  ی ها قالی   اشتغال داشتند. در این دوره  قالی   طراحی  امر   به   ایرانی  طراحان 

  در   که   شاهکارهایی   جمله   از   گرفت.   قوت   قالی   ی ها نقش   نیز در   کاران   تذهیب   ی ها طرح   از   اقتباس   و   شد 

  و   ویکتوریا   موزه   در   امروزه   است که   اردبیل   قالی   یا   الدین صفی   شیخ   قالی   شده؛   بافته   طهماسب   شاه   عهد 

  به   هدیه   برای   و   طهماسب   شاه   سفارش   به   که   است   فرش   جفت   یک   لنگه از   یک   دارد   جای   لندن   در   آلبرت 

است و بافنده آن، مقصود کاشانی، نام خود و تاریخ   شده  بافته   کاشان   اردبیل، احتماالا در  در   اجدادش  مقبره 

 . ( ۴  شکل )   ( ۲۰۹:  ۱۳۸۰( روی آن ثبت کرده است )پوپ و دیگران،  ق   هف.   ۹۴۴اتمام فرش را ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های شاخص در طرح و نقش فرش اردبیل تجزیه و تحلیل ویژگی 
 

 مشخصات فرش اردبیل )نمونه اول/ موجود در موزه ویکتوریا و آلبرت لندن(   -۱جدول  

 توصیف اثر 

 نقشه 
 و    ابعاد 

 شمار رج 
 گره 

 ،  پرز 

 و    چله 

 پود 

 عمل  تاریخ  ها رنگ 
محل  

 بافت 
 محل نگهداری 

لچک  

و  

 ترنج 

۵۳۴    ×۱۱۵۲  

 متر سانتی 

در هر اینچ  

 مربع 

 گره   ۱۹× ۱۷

 فارسی 

 پشم 

 ابریشم 

 ابریشم 

طبیعی و  

 گیاهی 

 ق   هف.   ۹۴۶

۱۵۳۹ /

 م   ۱۵۴۰

مقصود  

 کاشانی 

احتماالا  

 کاشان 

موزه ویکتوریا و  

 آلبرت 
Islamic Middle 

East, room 42, 

case 21 

 الدین اردبیلی و محل قرار گیری فرش اردبیل در آنپالن مقبره شیخ صفی -۴ شکل
http://www.vam.ac.uk/content/articles/h/History-of-the-ardabil-carpet / 
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 فرش اردبیل، )موزه ویکتوریا و آلبرت لندن(  -۴ ریتصو
21, case 42Islamic Middle East, room   

 

. ترنج  درخشد ی م در شب تیره در آسمان    ها گل که    دهد ی م ی متن، باغ معلقی را در فضا نشان  ها ه ی ما نقش 

آبی که گویی    -ی است به رنگ سبز ا برکه و ترنج میانی آن؛    است آن به رنگ زرد طالیی به نشانه خورشید  

آبی ساخته و در این میان ترنج؛ گل   -انعکاس نور خورشید با رنگ آبی آن ترکیب شده است و آن را سبز 

ی زمینه  ها قاب (. این شیوه ترکیب نقوش میان ترنج را در  ۴)تصویر    ی نیلوفر آبی در آب شناورند ها برگ و  

  فرش   این   تسمیه   که در دوره صفویه تکامل یافته است. وجه   م ی کن ی م قالی معروف به پازیریک نیز مشاهده 

  اسم   که )   الدین صفی   شیخ   مقبرة   که   است   اردبیل   در   مکانی   به   متعلق   که   است   جهت   آن   از   اردبیل   قالی   با 

  زیگلر »  به   موسوم   ی ا انه تجارتخ را   قالی  این . است  بوده  اسماعیل   شاه   و   ( شده   مشق   او  نام   از   صفوی  سلسلة 

آورد و سپس به موزه ویکتوریا و آلبرت لندن انتقال یافته است )نصیری،    دست به   تبریز   مقیم   « شرکاء   و 

افنده/ طراح  است به همراه نام ب   حافظ   غزلیات   از   یکی   مطلع   که   زیر  (. کتیبة ۱۱: ۱۳۵۸؛ ادواردز، ۱۹: ۱۳۸۹

 . ( ۵( )تصویر  ۱۳:  ۱۳۶۶صوراسرافیل،   ؛ Alcouffe,1996:125است )   شده   بافته   آن   بر   و سال تولید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های ساختاری ویژگی 

( و کالله متصل به ان نیز  ها ترنج ، بلکه از رئوس ) گذرد ی م ( نه تنها از مرکز ترنج  BDو    ACخطوط قطری ) 

از    ها ل ی قند درجه، به انتهای    ۴۵که امتداد شعاع دیگری از گوشه لچک، تحت زاویه    ن آ   ضمن   . کند ی م عبور  

 (. ۶  شکل )   شود ی م منتهی   ( A,B,C,D)   نقاط 

 های زمینه مایه عناصر و نقش 

 متن کتیبه فرش اردبیل  -۵تصویر 
 نیست  گاهی حواله در این بجز سرمرا       نیست پناهی جهان در توام آستان جز

 ۹۴۶ سنه کاشانی عمل بنده درگاه مقصود
 (۴۳: ۱۳۹۱)متن کتیبه: ژوله، 

نوع بافت )فارسی(،   -۵شکل 
 تعداد پودها )سه پوده( 
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  درباره هر یک از این   زیر ، قندیل و لچک است که در  سرترنج   شامل ترنج،  رفته در متن عناصر به کار  

 بندی و رنگ توضیح داده شده است. ها، تناسبات، ترکیب مایه عناصر از حیث نقش 

ی را در عناصر زمینه بر عهده دارد در کل در سه الیه طرح و نقش اصلی  ا عمده ترنج فرش که نقش  ترنج:  

ختایی. ترنج اصلی )فرم بیرونی( به رنگ طالیی و    -۳اسلیمی ماری،    -۲بند اسلیمی،    -۱  ایجاد شده است: 

یک ترنج میانی به رنگ آبی سبز است. ترنج اصلی؛ یک دوم عرض زمینه )متن( را به خود اختصاص داده،  

داخل ترنج شامل: بند    ی ها طرح .  رد ی گ ی م در حالی که ترنج میانی فضایی کمتر از یک سوم ترنج اصلی را دربر  

اسلیمی به رنگ الکی، اسلیمی ماری به رنگ آبی روشن و ساقه ختایی است. محیط ترنج اصلی )دور ترنج(  

از   به واسطه مداخل  ی پیچک ها ی م ی اسل متشکل  ترک یک سی و دوم طراحی شده و  در  که  داری است 

 (. ۶پر درآورده است )تصویر    کوچکی که در آن تعبیه شده، فرم ترنج را به صورت یک شمسه شانزده 

 

 

 

 

 

 
 

 ترنج فرش اردبیل، )موزه ویکتوریا و آلبرت لندن(  -۶ ریتصو            ساختارفرش اردبیل، )نگارنده( -۶شکل 

 

ترنج مرکزی به صورت دایره   : ها کالله  که تداعی شانزده سرترنج )کالله( در اطراف    ی ها اشعه کننده  وار قرارگرفته 

ها که ابعادی در حدود یک چهارم قطر ترنج را داراست با سه طرح )دو طرح تقریباا مشابه(  خورشید است. این سرترنج 

بندی متفاوت جلوه بصری زیبایی به فرش اردبیل داده است. از دو سرترنج باالیی و پائینی فرش، قندیلی  و رنگ 

 (. ۹-۷بی را در زمینه فرش پدید آورده است )تصاویر  آویخته که عالوه بر زیبایی، توازن و تعادل بصری مناس 

با چهار زنجیر از دو طرف ترنج مرکزی؛ با نقوش اسلیمی و ختایی در دسته و زمینه    دو قندیل آویخته :  ها ل ی قند 

و دو طوق تزئینی که طوق کوچکتر در گلوگاه قندیل و طوق بزرگتر در قسمت تحتانی آن قرار گرفته    ها ل ی قند 

ی انجام شده یکسان نبوده و اختالف  ها مرمت به دلیل    ها ل ی قند که اندازه و فرم    م ی شو ی م است. مجدداا یاداور  

 (. ۱۱و    ۱۰فاحشی دارد )تصاویر  
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 در فرش اردبیل، )موزه ویکتوریا و آلبرت لندن( هاآنتوع و  هاکالله -۹-۷ ریتصاو

 
 

 

 

 

 
 در فرش اردبیل، )موزه ویکتوریا و آلبرت لندن(  هاآنو تفاوت ابعاد   هالی قند -۱۱و  ۱۰تصاویر 

 

طرح گوشه به صورت یک چهارم طرح وسط )ترنج( بوده که در چهار گوشه فرش تکرار شده  گوشه )لچک(:  

ی  ا نه ی زم ی ظریفی است که به صورت یک دوم در  ها گل دار و ساقه ختایی با  و شامل بند اسلیمی توسازی 

شده   م انجا ی ها مرمت ی پائینی فرش به علت ها لچک طالیی رنگ، طراحی شده است. البته قابل ذکر است که 

 (. ۱۳و    ۱۲)تطبیق دو نمونه لچک باالیی و پائینی( )تصاویر    کند ی نم ناقص بوده و از قاعده مذکور پیروی  

 

 

 
 

 

 آلبرت لندن(  در فرش اردبیل، )موزه ویکتوریا و هاآنو تفاوت   ی باالیی و پایینیهالچک -۱۳و  ۱۲تصاویر 
 

ی برگی )برگ مویی( بزرگی را دربر گرفته و بند  ها گل   تر م ی ضخ متشکل از دو بند ختایی، که بند  زمینه:  

با   کوچک ها گل نازک؛  میان  ی  از  موافق،  حرکات  با  زمینه  ختایی  بندهای  است.  شده  آراسته  ختایی  تر 

بند اصلی از پائین قندیل شروع شده و در سرتاسر زمینه گردش    . اند شده ی حلزونی یکدیگر رد  ها قوس 
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باال و پائین در  ۷نموده است )شکل   بند فرعی به صورت آزاد شروع شده، و به طرف  (، در حالی که 

با خط چین مشخص شده است. بندهای    ها شکل (. محل شروع هر دو ساقه در  ۸حرکت است )شکل  

های نیمه در اطراف فرش قرار  گ الکی( مماس شده، از این رو گل ختایی زمینه با طره لب زمینه )به رن 

های برگ مویی شاخص زمینه، که به شیوه نگارگران آن دوره با  مایه نقش تعدادی از    زیر گرفته است. در  

 (. ۹)شکل    شود شکار  آ بهتر    مایه نقش ه تا تنوع این  شد ی ُکند طراحی و بافته شده است، ارائه  ها دندانه 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های به کار رفته در زمینه )نگارنده( برگ مویی -۹شکل 
 

 های حاشیه مایه نقش عناصر و  

)قاب قابی( است که دارای دو قاب، یکی به شکل مدور )دالبری( و    ی ا به ی کت شامل طرح  حاشیه پهن:  

دیگری به شکل بازوبند است که به صورت یک در میان در طول حاشیه تکرار شده است. قاب مدور به  

دار و ساقه ختایی؛ و قاب بازوبندی به رنگ قرمز و با اسلیمی ماری و  رنگ طالیی با نقوش اسلیمی پیچک 

طراح  ختایی  که  ساقه  است  ذکر  )قابل  است.  شده  نیم  ها قاب ی  توسط  مدور،  شکل  ها ره ی دا ی  قابی  ی 

آنالیز طرح خطی ساقه   -۸شکل 
ختایی فرعی که از پشت کالله 

 )نگارنده(  شودمی لچک آغاز

آنالیز طرح خطی ساقه   -۷شکل 
ختایی اصلی که از انتهای قندیل  

 )نگارنده(  شودمیآغاز 

یک  -۱۴ ریتصو، ۱۳۹۱)ژوله، 
 چهارم زمینه فرش اردبیل 

 تصویر مرکز کتاب( 
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 ی موجود در حاشیه فرش اردبیل، )موزه ویکتوریا و آلبرت لندن(هاقاب: ۱۶ ریتصو

  

 

ی  ا سرمه ی مذکور، زمینه به رنگ  ها قاب کوچک منقوش به عرض حاشیه متصل شده است(. در حدفاصل  

 (. ۱۵در نظر گرفته شده که با گردش یک ساقه ختایی به زیبایی پر شده است )تصویر  

 

 

 

 

 

 
 ی موجود در حاشیه فرش اردبیل، )موزه ویکتوریا و آلبرت لندن(هاقاب: ۱۵ ریتصو

 

دار است که به شیوه انعکاسی  متشکل از گردش یک بند اسلیمی گل :  )لبه فرش( حاشیه باریک بیرونی  

 . کند ی م به رنگ الکی خودنمایی    ی ا نه ی زم ی است که در  ا روزه ی ف دار، آبی  تکرار شده است. رنگ اسلیمی گل 

شامل اسلیمی ماری )که به صورت یک در میان رو به باال و پائین قرار گرفته( و  حاشیه باریک درونی:  

 ی به رنگ کرم، به صورت انعکاسی تکرار شده است. ا نه ی زم یک ساقه نازک ختایی است که در  

 سرهم سوار( طراحی شده است. متشکل از یک ساقه ختایی بوده که به صورت انتقالی ) طره:  

 
 

 

 

 

نج و  ر ی روحانی به اثر بخشیده است و زرد طالیی ت ا جنبه بندی، رنگ آبی زمینه  از نظر رنگ   گیری: نتیجه 

ی آویخته شده که هم چون چراغی منبع نور  ها ل ی قند . هم چنین  د ی افزا ی م گوشه )لچک( بر تقدس آن  

که بر روحانیت آن    رود ی م هستند و عدم وجود نقوش جانوری در این فرش، از دیگر عواملی به شمار  

، از  ها لچک ی است که خطوط قطری زمینه و خطوط شعاعی  ا گونه بندی زمینه نیز به  افزوده است. سامان 

ی موجود در ترنج، اسلیمی  ها ی م ی اسل در ارتباط است.    ها ل ی قند ا محل قرارگیری  و ب   گذرد ی م مرکز ترنج  

های  مایه نقش ، از جمله  اند شده های شاه عباسی ترکیب  ی برگی متنوع که با گل ها گل ماری و هم چنین  

ی ختایی روی دو بند )ساقه( متفاوت که یکی از سرترنج  ها گل . ترکیب  رود ی م شاخص این فرش به شمار  
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های شاخص  لچک آغاز شده، از جمله ویژگی ء ندیل( ریشه گرفته و دومی به صورت آزاد از پشت کالله )ق 

 . رود ی م ترکیب بندی نقوش زمینه فرش اردبیل به شمار  
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