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چکیده:
مــوزه هنــر متروپولیتــن نیویــورک حــاوی مجموعــه بــزرگ و نــادری از تاریــخ اســام
و ایــران باســتان اســت .در ایــن بیــن ،قالیهــا نیــز جــزو آثــار هنــری اســامی محســوب
میشــوند .از قالیهــای مهــم ایــن مــوزه میتــوان بــه معروفتریــن قالیهــای پولونــز یــا
لهســتانی اشــاره کــرد .در ايــن نوشــتار بــه انگیــزه شــناخت برخــی قالیهــای پولونــز موجــود
در مــوزه هنــر متروپولیتــن نیویــورک و همچنیــن گشــایش زاویــهای نــو در آسیبشناســی
قالیهــا در امــر حفاظــت و مرمــت آنهــا در مــوزه تــاش دارد.
در گام نخســت ،مطالعــات کتابخانــهای و جســتجو در پایگاههــای اینترنتــی نشــان داد کــه
تاکنــون در ایــن خصــوص بیشــتر بــه توصیفــات نقشــه و رنگآمیــز آن پرداختــه شــده و از
دیــد حفاظتــی و مرمتــی مــورد بررســی واقــع نشــده اســت .در گام بعــد ،بــا تحلیــل دادههــای
دریافتــی بهطــور مختصــر ایــن قالیهــا معرفــی شــده و بــه بررســی و معرفــی آســیبهای
فیزیکــی  4نمونــه (دو جفــت) از ایــن قالیهــا کــه در مــوزه متروپولیتــن نیویــورک نگهــداری
میشــوند پرداختــه شــده اســت .ایــن قالیهــا اثــر هنرمنــدان اصفهــان یــا کاشــان عصــر
صفــوی اســت کــه از نخهــای ابریشــم ،زریــن و ســیمین در بافــت آن بــر روی تارهــای
ابریشــمی اســتفاده شــده اســت .قالیهــای مــورد بررســی دچــار آســیبهایی از قبیــل چنــد
رنگــی ،ازبیــن رفتــن قــوس گــره ،پارگــی ،ســاییدگی و فرســودگی لبههــا شــدهاند.
واژگان کلیدی :قالی پولونزی ،صفوی ،آسیبشناسی ،موزه هنر متروپولیتن.
Physical Pathology of  Polonaise Carpets in the Metropolitan Museum of
Art in Newyork
Chahardoli.Z
Department of conservation and restoration of historical artifacts Art University of Isfahan

Abstract
The Metropolitan Museum of Art contains a large collection of rare and
ancient Iranian Islamic history. As well as carpets are among the Islamic
Artwork. Among the museum›s objects and one of the most famous carpets
is polonaise carpets. In this paper, we have tried to recognize some polonaise
carpets at New York›s Metropolitan Museum of Art and the opening new
views of pathology of restoration and conservation carpets in the museums.
Initially we find out just there is a few disperes studies on the color and loom
drawing and there is not any view in conservation of this carpets. Finally with
)incoming data we analyze and introduce the damages of 4 samples (two pairs
of this carpets are which have been kept in the Metropolitan Museum in New
York›s. This carpets is the masterpiece of Isfahan or Kashan Safavid Artists.
Studied carpets impacted by damages including multi-colored, wear, tear,
abrasion and wear at the.
Key words: Polonaise Carpet, Safavi, Pathology, The Metropolitan Museum
of Art.
] این مقاله دارای  12صفحه است [ .
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 - 1مقدمه

پولونــز در معنــای لغــوی بــه نوعــی رقــص لهســتانی اطــاق شــود .قالیهــای پولونــزی یــا لهســتانی ،بــه گــروه

بزرگــی از قالیهــای گل برجســتهای کــه درقســمتهای وســیعی اززمینــه قالــی دارای گلیــم زربفــت 1اســت اطــاق

میشــود .ایــن قالیهــا دارای ترکیببنــدی و رنــگ آمیــز خاصــی اســت و در دوره صفویــه بافتــه میشــدند.
عناصــر طــرح بیشتــر قالیهــای پولونــزی ،صرفـ ًا گل و بوتــه و شــامل گل نیلوفــر و شــاخ و بــرگ پیچــان پیچــک
مــو اســت (یارشــاطر .)84 ،1384 ،یکــی از دالیــل انتســاب ایــن قالیهــا بــه لهســتان ایــن اســت کــه در نمایشــگاه

بیــن اللملــی پاریــس در ســال  1878میــادی در میــان امــوال یــک شــاهزاده لهســتانی بــه نــام چارتوریســکی 2یکــی

از ایــن نــوع قالیهــا بــا یــک عالمــت تکــراری بــه نمایــش گــذارده شــده بــود کــه تصــور میشــد عالمــت روی

قالــی نشــان خانــواده ســلطنتی لهســتان اســت و بدیــن ترتیــب بــه لهســتانی معــروف شــد .بعدهــا بــا بررسـیهای

بیشــتر توســط کارشناســانی چــون بــوده و مارتیــن ،ایرانــی بــودن قالیهــا محــرز گردیــد (دادگــر.)291 ،1381 ،

آنچــه مســلم اســت یکــی از عوامــل اصلــی تغییــرات رنگــی در الیــاف رنــگ شــده تابــش نــور اســت ،ســوالی

بهوجــود میآیــد ایــن اســت کــه آیــا حاصــل شــدن پدیــدهی چنــد رنگــی در رنــگ الیــاف تنهــا در اثــر عامــل

نــور اســت؟ چــه آســیبهای جــدی در ایــن قالیهــا دیــده میشــود؟ میــزان دخالــت در ســاختار ایــن قالیهــا
و مرمــت و بازســازی آنهــا چــه انــدازه بــوده اســت؟

در ايــن مقالــه عــاوه بــر معرفــی 4نمونــه (دوجفــت) از قالیهــای پولونــزی کــه در مــوزه هنــر متروپولیتــن
نیویــورک نگهــداری میشــود ،بــه بررســی آســیبهای فیزیکــی آنهــا نیــز پرداختــه شــده اســت و آســیبهایی

از قبیــل چنــد رنگــی ،ازبیــن رفتــن قــوس گــره ،3پارگــی ،ســائیدگی و فرســودگی لبههــای قالــی شناســایی شــد.
اهمیــت پژوهــش حاضــر در قابــل مقایســه بــودن طبقهبنــدی آســیبهای ایــن قالیهــا بــا دیگــر قالیهــای
پولونــز در دیگــر مجموعههــای دنیــا اســت.

 - 2نگاهی گذرا به تاریخچه قالیهای پولونز

در بهــار ســال  1601ميــادي زيگمونــد ســوم 4فرمانــرواي لهســتان بــه يــك بــازرگان ارمنــي بنــام

موراتوويتــس5

مأموريــت ميدهــد تــا بــه ايــران مســافرت كــرده و چنــد تختــه فــرش بــراي كاخهــاي ســلطنتي لهســتان خريــداري
نمايــد .بــازرگان نامبــرده نيــز بافــت قالیهــای مــورد نظــر را بــه بافنــدگان كاشــان كــه در آن زمــان در بافــت

فرشهــاي ابريشــمي داراي تجربــه و شــهرت فراوانــي بودنــد ســفارش ميدهــد .ايــن قالیهــاي سفارشــي هشــت

تختــه هســتند و هــم اكنــون در مــوزه رزيدنتــسمونيــخ نگهــداري ميشــوند (نراقــي .)22 ،1343 ،ایــن قالیهــا
تنهــا بــرای ســفارت لهســتان و یــا هدیــه ســلطنتی نبــوده بلکــه بــرای کاخهــای ایرانــی نیــز بافتــه میشــده و بــه

علــت شــکوه و جاللشــان در اکثــر موزههــای غربــی دیــده میشــوند .بطــور كلــي در حــدود  300تختــه از ايــن
قالیهــا در اواخــر قــرن  16و اوایــل قــرن 17میــادی در زمــان شــاه عبــاس و احتمــاال جانشــينيان او بافتــه شــده

اســت (نصیــری)1374،54 ،

بهاســتثناي قالیهــاي موجــود در مونيــخ تعــدادي نيــز در قلعــه روزنبــرگ در كپنهــاك وجــود دارنــد كــه از طــرف
شــاه صفــي بــه دوك فردريــك 6هديــه داده شــدهاند .تعــدادي ديگــر از هميــن نــوع فــرش نيــز در ايــن قلعــه

نگهــداري ميشــوند كــه در  1041شمســي بــه ملكــه دانمــارك هديــه داده شــدهاند .چهــار تختــه از ايــن ســري
قالیهــا نيــز در مرقــد حضــرت علــي عليهالســام در نجــف وجــود دارنــد .امــروزه بجــز مــوزه فــرش تهــران و

مــوزه ملــي لهســتان در ورشــو و مکانهــای دیگــری کــه ذکــر شــد نمونههايــي از ايــن قالیهــا را ميتــوان در

چهاردولی ،دانش مرمت و میراث فرهنگی /ش ] 65-76 ،)1393 (،3.صفحه [ ۶۷

مــوزه متروپوليتــن ،مــوزه كليولنــد آمريــكا ،كليســاي ســان ماركــو ونيــز ،مقبــره شــاه عبــاس دوم در قــم مشــاهده
کــرد (یارشــاطر.)86 ،1384 ،

 - 3قالیهای مورد مطالعه
 -3 - 1موزه هنر متروپولیتن
مــوزه هنــر متروپولیتــن کــه در شــهر نیویــورک واقــع شــده بزرگتریــن مــوزه هنــر در ایالــت متحــده آمریــکا و یکــی
از  10مــوزه برتــر دنیــا بــا مهمتریــن مجموعههــای هنــری اســت .مجموعــه هنــر اســامی مــوزه آثــاری از قــرن
هفتــم تــا قــرن نوزدهــم میــادی و نزدیــک بــه دوازده هــزار اشــیاء کــه منعکــس کننــده تنــوع وطیــف وســیعی
ازســنتهای فرهنگــی اســام اســت را در برمیگیــرد .کــه قالیهــای پولونــز مــورد بررســی مــا را نیــز شــامل
میشــود و در طبقــه دوم (نقشــه )1ســاختمان مــوزه در گالــری شــماره ( 462تصویــر  )1نمایــش داده میشــود
(.)http://www.metmuseum.org

تصویر .1گالری شامره  462موزه مرتوپولینت نیویورک -آمریکا
(مأخذ) http://www.metmuseum.org :

نقشه .1پالن طبقه دوم و سوم موزه مرتوپولینت نیویورک -آمریکا
(مأخذ) http://www.metmuseum.org :

  -3 - 2توصیف قالیهای پولونز موجود در موزه هنر متروپولیتن نیویورک
قالیهــای پولونــز موجــود در مــوزه متروپولیتــن نیویــورک تقريب ـ ًا آرايــش مشــابهي دارنــد و جفــت بافتــه شــدند.
ایــن قاليهــا از دســته قالیهــای چنــد ســطحی یــا گل برجســته بــا پــرز ابریشــمی بــه رنگهــای روشــن ســبز،
آبــي ،زرد و صورتــي بــر تارهــاي ابریشــمی گــره زده شــده و زمینــه حاشــیه و برخــی قابهــا بــا گلیــم زربفـت از
جنــس طــا و نقــره غنــا بخشــيده شــده اســت .در بخــش زربفــت قاليهــا گــرهاي وجــود نــدارد ،بلكــه بــا تکنیــک
ســوفبافی (گلیــم) بافتــه شــده اســت (تصاویــر  3 ،2و .)4

] صفحه  [ ۶۸دوفصلنامه تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی  /دوره جدید .سال دوم .شامره  .3بهار و تابستان 93

50.190.1
50.190.2
تصویر  .2دو تخته قالی لهستانی نگهداری شده در موزه مرتوپولینت نیویورک -آمریکا
(مأخذ) http://www.metmuseum.org :

در ایــن نمونــه شــاهد طرحــی واگیــرهای هســتیم بــا ایــن تفــاوت کــه بــا اســتفاده از ســه واگیــره کار شــده

اســت .واگیرههــای کوچــک کــه بــه تنــاوب بیــن واگیرههــای بــزرگ تکــرار شــدهاند بهصــورت یــک دوم و

واگیرههــای بــزرگ بهصــورت یــک چهــارم طراحــی شــدهاند .قابهــای بــزرگ بــا اســتفاده از دو نــوع واگیــره

طراحــی شــدهاند کــه تنهــا اختــاف موجــود در آنهــا وجــود چهــار گل بزرگتــر در مرکــز قــاب نســبت بــه
گلهــای مرکــزی واگیــرهی دوم اســت .نحــوهی تکــرار قابهــای بــزرگ در زمینــه بهصــورت افقــی و در پنــج

ردیــف اســت کــه تــا نیم ـهی فــرش ادامــه دارنــد ،در حالیکــه در فاصل ـهی هــر ردیــف قابهــای کوچکتــر بــه

همــان صــورت قــرار گرفتهانــد .نیمــهی دوم فــرش قرینــه نیمــهی اول اســت .در تمامــی واگیرههــا ،گلهــای

بــزرگ عباســی روی محــور تقــارن طولــی هــر قــاب قــرار گرفتهانــد .ایــن نمونــه از تحــرک و پویایــی بیشــتری

نســبت بــه نمونــه قبــل برخــوردار اســت و ایــن بــه دلیــل تنــوع در فــرم قابهــا و شکســتهای پیدرپــی در
شــکل آنهاســت کــه ترکیــب فــرش را از حالــت ســکون خــارج میکنــد.
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تصویر  .3جزئیات  2تا از واگیرههای قالی پولونزی معرفی شده در تصویر 2
(مأخذ) http://www.metmuseum.org :

50.190.3
50.190.4
تصویر  .4دو تخته قالی پولونزی نگهداری شده در موزه مرتوپولینت نیویورک -آمریکا
(مأخذ) http://www.metmuseum.org :

طــرح ایــن قالــی بــه شــیوهی تکــراری واگیــره طراحــی شــده اســت .در نــگاه اول بهنظــر میرســد کــه از یــک
واگیــره بــرای پــر کــردن زمینــه اســتفاده شــده اســت امــا بــا اندکــی دقــت مشــخص میشــود کــه بــا اســتفاده از
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پنــج واگیــرهی متفــاوت امــا مشــابه ،بــا اندکــی اختــاف در جزئیــات بــرای ایــن منظــور اســتفاده شــده اســت .فــرم
بیرونــی قابهــا در هــر پنــج واگیــره ،بــا اســتفاده از اســلیمیهای ریــز و متراکــم شــکل داده شــده اســت .ســاختار
کلــی هــر واگیــره بهصــورت یــک چهــارم طراحــی شــده بهصورتیکــه در محــور عمــودی واگیرههــا گلهــای
عباســی و در محــور افقــی بــا اســتفاده از قــاب اســلیمی ســاخته شــدهاند .ایــن پنــج واگیــره هــر کــدام بــه صــورت
ردیفهــای افقــی تــا نیمـهی فــرش تکــرار و ســپس بــه شــکل متقــارن در نیمـهی دوم تکــرار شــدهاند .فــرم کلــی
واگیرههــا بســیار نزدیــک بــه فــرم «مــوج» اســت کــه در هندســه نقــوش و تزئینــات معمــاری ایــران بســیار کاربــرد
دارد (تصویــر  .)5ترکیــب کلــی نمونـهی حاضــر بســیار قابــل مقایســه بــا برخــی نمونههــای قالیهــای قــاب قابــی
چهارمحــال ،در دوره معاصــر اســت.

تصویر  .5جزئیات  2تا از واگیره های قالی پولونزی معرفی شده در تصویر 4
(مأخذ) http://www.metmuseum.org :

 - 4آسیبشناسی قالیهای پولونز موزه هنر متروپولیتن
 -4 - 1تغییرات رنگی
نــور خورشــید در هــوای خشــک موجــب تیــره شــدن ،مــات شــدن و در نهایــت افــت درخشــندگی ابریشــم
میشــود و در مجــاورت اکســیژن و رطوبــت ،بــه مــرور زمــان اکســیده شــده و تغییــر رنــگ میدهــد و اگــر مــدت
زیــادی در ایــن شــرایط قــرار بگیــرد رنــگ آن بــه زرد مــات تغییــر پیــدا میکنــد ( اربابــی.)18 ،1386 ،
تقریبــا در تمامــی هــر  4تختــه تغیــرات رنگــی دیــده میشــود ایــن تغیــرات از زرد شــدن و اکســید شــدن تارهــای
قالــی تــا تغییــر در رنگهایــی مثــل ســبز ،قهــوهای و صورتــی ،کــه کامــا یــک طیــف رنگــی مشــاهده میشــود
(تصویــر  .)6بــرای تغییــرات رنگــی الیــاف رنگــی متــن قالــی عوامــل مختلفــی وجــود دارنــد کــه بخشــی از آن در
اثــر عواملــی مثــل نــور ،رطوبــت و ســایش ایجــاد میشــود .وجــود عاملــی چــون نــور بــرای تغیــرات رنگــی الیــاف
زمانــی میتوانــد منطقــی باشــد کــه در بخشــی از قالــی کــه نــور دیــده اســت بــه صــورت یــک دســت تغییــر رنــگ
داده باشــد در صورتیکــه در ایــن نمونههــا بهصــورت رج بــه رج ایــن تغییــرات بهوجــود آمــده اســت.
بنابرایــن عوامــل مؤثــر در ایــن عارضــه را میتــوان در بکاربــردن روشهــای دندانهدهــی متفــاوت در رنگــرزی،
اســتفاده از دندانههــای متفــاوت ،میــزان مــاده رنگــزای متفــاوت و همچنیــن رنــگ الیــاف مــادر قبــل از رنگــرزی
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جســتجو کــرد .بــرای اثبــات صحــت مؤثرتریــن ایــن عوامــل میتــوان گفــت کــه در هنــگام بافــت بافنــده بهطــور
ناخواســته از الیــاف رنگــی اســتفاده کــرده کــه در شــرایط رنگــرزی متفاوتــی قــرار داشــتهاند امــا در آن زمــان از
طیــف رنگــی یکســانی برخــوردار بودهانــد ولــی در اثــر گــذر زمــان و عوامــل فرســایشدهنده ایــن تفاوتهــا
بیشــتر شــدهاند.

تصویر  .6تغییرات رنگی و ایجاد چند رنگی در الیاف زرد و قهوهای و صورتی (بژ) کامال مشهود است.
(مأخذ) http://www.metmuseum.org :

در بخشهایــی از پشــت قالیهــا بــاز هــم تغیــرات رنگــی را در قســمتهایی از پودهــا میتــوان مشــاهده نمــود
(تصاویــر  7و  .)8علــت آن نیــز ســهلانگاری در بافــت نیســت بلکــه همــان طــور کــه قبـ ً
ا گفتــه شــد تفــاوت در
شــاخصههای رنگــرزی اســت.

تصویر  .7تغییرات رنگی در پود قالی نیز مشهود است
(مأخذ) http://www.metmuseum.org :

تصویر  .8جزئیات تغییرات رنگی در پود قالی
(مأخذ) http://www.metmuseum.org :

  -4 - 2ذرتی شدن 7و سائیدگی
یکــی از شــایعترین آســیبهای تمامــی قالیهــای قدیمــی عارضــه ذرتــی شــدن ســطح آنهــا اســت ،کــه بــاز هــم
در  4تختــه آن دیــده میشــود .امــا در برخــی الیــاف آن ایــن ذرتــی شــدن بــه طــرز متفاوتــی اســت .همانطــور کــه
در تصویــر  5دیــده میشــود ســطح ایــن الیــاف بــه دو ناحیــه کامــا مجــزا تقســیم شــده و پرزهــای قســمت باالتــر
(تیرهتــر) آســیب بیشــتری دیــده و کام ـ ً
ا از بیــن رفتــه امــا قســمت پایینتــر (روش ـنتر) بخــش ســالمتر اســت.
(تصاویــر  9و  )10ایــن شــکل آســیب میتوانــد نشــانگر ایــن موضــوع باشــد کــه در بافــت ایــن قالیهــا قطعــا
از چنــد مــدل الیــاف صورتــی (بــژ) اســتفاده شــده اســت و ایــن الیــاف در برابــر نیروهــای سایشــی مقاومتهــای
متفاوتــی از خــود نشــان دادهانــد.
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تصویر  .9جزئیات ساییدگی و ذرتی شدن خطی الیاف صورتی (بژ)
(مأخذ) http://www.metmuseum.org :

تصویر  .10ساییدگی و ذرتی شدن خطی الیاف صورتی (بژ)
(مأخذ) http://www.metmuseum.org :

الیــاف فلــزی متشــکل از نــخ ابریشــم خالــص و ظریــف اســت کــه روکــش طــا و یــا نقــره داشــته و از نظــر
ضخامــت و ظرافــت درجــات مختلفــی دارد (روحفــر .)40 ،1380 ،تکنیــک بافــت آنهــا همانگونــه کــه پیشتــر
گفتــه شــد بــه شــیوه ســوف بافــی اســت .در مــورد الیــاف فلــزی نیــز ســاییدگی در قســمت الیــاف نقــرهای بیــش
از الیــاف طالیــی اســت (تصویــر  )11امــا بــه هرحــال از اســتحکام کافــی برخــوردار اســت.

تصویر  .12جزئیات قسمت پارگی
(مأخذ) http://www.metmuseum.org :

  -4 - 3پارگی
بــا وجــود گذشــت زمــان طوالنــی کــه از بافــت قالیهــای مــورد مطالعــه گذشــته اســت ،امــا آنهــا در وضعیــت
کالبــدی ســالمی قــرار دارنــد .البتــه پارگیهــای جزئــی در لبههــا و کنارههــای قالیهــا مشــاهده میشــود
(تصویــر  )12کــه بازســازی و مرمــت شــدهاند .در لبههــا و ریشــههای  2تختــه از قالیهــا آســیبهای نســبت ًا
جــدی مثــل ریختگــی ســر قالــی دارد کــه توســط نوارهایــی لبــه ســر قالــی دوختــه شــده تــا از پیشــرفت آســیب
جلوگیــری شــود و همچنیــن ریشــه یــک تختــه از ایــن قالیهــاکوتاهتــر از انــدازه اولیــه شــده امــا کامــا ازبیــن
نرفتــه و تختــه چهــارم کام ـ ً
ا ســالم اســت (تصویــر .)13
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تصویر  .12جزئیات قسمت پارگی
(مأخذ) http://www.metmuseum.org :

تصویر  .13جزئیات ریشه¬های  4تخته قالی لهستانی – موزه مرتوپولینت نیویورک -آمریکا
(مأخذ) http://www.metmuseum.org :

  - 4 - 4از بین رفتن قوس گره در پشت قالی
بــه اصطــاح عمــوم در قالیهــای پشــمی بــه ایــن عارضــه بیدخوردگــی پشــت قالــی گفتــه میشــود .بیدخوردگــی
آســیب بیولوژیکــی اســت کــه توســط حشــره بیــد بــا نــام علمــی  Tincola Biselliellaاســت کــه از مــواد پروتئینــی
از جملــه خامــه 8فــرش تغذیــه میکنــد .تخمهــای ایــن پروانــه در یکــی از مراحــل عمــر خــود بــه صــورت الرو
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در میآینــد و تنهــا ایــن الروهــا هســتند کــه بــا تنیــدن تــار در روی پشــم و حفــر داالنهایــی در داخــل الیــاف بــه
آن صدمــه میزننــد (ژولــه .)133 ،1378 ،امــا در ایــن نمونههــا از بیــن رفتــن قــوس گــره در پشــت قال ـی در اثــر
فرســایش و ســاییده شــدن پشــت قالــی اســت (تصویــر  .)14بــا مشــاهدهی دقیــق ایــن  4تختــه 9قالــی ،میتــوان
نتیجــه گرفــت ایــن عارضــه کــم و بیــش در ســطح پشــت قالیهــا بــه طــور یکنواخــت در تمامــی آن گســترده
شــده ،خصوص ـ ًا کــه در قســمت الیــاف قهــوهای رنــگ و کنارههــای قالــی بیشــتر مشــاهده میشــود.

تصویر  .14جزئیات از بین رفنت قوس گره در پشت قالی – موزه مرتوپولینت نیویورک
(مأخذ) http://www.metmuseum.org :

  - 5بحث و نتيجهگيري
بــا برشــمردن تمــام عوامــل آسیبرســان در قالیهــای لهســتانی یــا پولونــزی موجــود در مــوزه هنــر متروپولیتــن
نیویــورک بایــد گفتــه شــود کــه ایــن قالیهــا در صحــت و ســامت کافــی کــه در خــور یــک قالــی  400ســاله اســت
بــه ســر میبرنــد .همانگونــه کــه از دادههــای جــدول  1میتــوان دریافــت ،اختالفــات انــدک ســایز ایــن قالیهــا
نشــانگر نهایــت دقــت و کیفیــت بــاالی بافــت آنهاســت .امــا بــه هــر حــال بــا گذشــت عمــری تقریبـ ًا  400ســاله
آســیبهایی نظیــر چنــد رنگــی ،ازبیــن رفتــن قــوس گــره ،پارگــی ،ســاییدگی و فرســودگی لبههــای قالــی امــری
طبیعــی اســت .بــر اســاس جــدول  2میتــوان دریافــت در کــدام یــک از تختــه قالیهــا چــه نــوع آســیبهایی
وجــود دارد و همچنیــن قابــل مقایســه بــودن طبقهبنــدی آســیبهای ایــن قالیهــا بــا دیگــر قالیهــای پولونــز
در دیگــر مجموعههــای دنیــا اســت ،زیــرا در بخــش کثیــری از ایــن قالیهــا آســیبها مشــابه هســتند .امــا امــری
کــه هنــوز بــرای اکثــر محققــان و حفاظتگــران قالیهــا ناشــناخته باقیمانــده یافتــن علــل دقیــق و مشــخص چنــد
رنگیشــدن الیــاف اســت کــه حــل ایــن مســئله مســتلزم انجــام آزمایشــات شــیمیایی و دســتگاهی دقیــق در مــورد
الیــاف تاریخــی اســت.
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پينوشتها:
 .1پارچــه ای کــه در بافــت آن الیــاف طــا و نقــره و یــا گالبتــون بــه کار بــرده باشــند زری یــا زربفــت
گویند(رو حفــر.)4 0،1380،
2.Czartoryski
3.Zigmond III

 .4قسمتی از حلقه گره که دور تار زده شده و از پشت قالی مشخص است.
5.Mvratvvyts
6.Duke Frederick

 .7کوتــاه شــدن پــرز و از بیــن رفتــن ســاقه گــره قالیهــا تــا انــدازهای کــه تــه گــره موجــود باشــد و نمــای گــره
از پشــت ،کامــا ســالم باشــد.
 .8الیافی که با آن بر روی تار قالی گره زده میشود.
 .9واحد شمارش قالی
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