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چکیده 

ای  کاال از چادر عشیایی گیفنی  تیا    صگعت فیش در تاریخ اییان زمی  قدمنی چگد هگار سال  دارد  

بخش بود و با تون  ب  اهمیت آن، همیش  مشناقا،ی در خیارج از میزهیا     ها  سلطگنی، زیگت کاخ

نغیافیایی اییان ،یگ داشن  است  البن  رو،  و کساد بازار فیش ب  رو،  و کساد اقنصیاد و تجیارت   

گیی  دولت صفو  در ایییان،   مان شکلمیالد ، ز 16هجی  قمی /  10کشور وابسن  بود  از قین 

ب  فیش هم ب  عگوان یک صگعت مهم و هم ب  عگوان یک هگی ارزشمگد تون  شد  در ایگجا هیدف  

ها  بینیا  ما،یده   کوشیم رد پا  فیش ها  بافت تبییگ است و در ای  مقال  می ما شگاسایی فیش

فیش تبییگ و سبب محبوبییت آن را   ها  ها  نهان پی گیییم و ،یگ ویژگی از ای  دوره را در موزه

ا  و تحلیلیی و بیی پاییة مطالعیات کنابخا،ی       -،مایان سازیم  در پژوهش حاضی، با روش توصیفی

ایم تا ،خست، اهمییت و نایگیاه    ها  کشورها  غیبی کوشیدهها  ایگنی،نی موزه میانع  ب  پایگاه

 کشورها  مخنلف بیرسی کگیم  فیش تبییگ را در دورة صفوی  ،مایان و سپس صادرات آن را ب 
 

 :واژگان کلیدی
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 مقدمه

از جمله ننایعی بود در ع ر نفوي، به دیده در زمان شاه عباس اد ، ننعت فرش 

که به شکوفایی رسید د در زندگی د اقت اد مردم، نقز چشمگیري داشات. باه گاواهی    

مای دي باوده د باه    11هجاري قماري/   11تاریخ، بافندگی محور ننایع ایاران در سادد   

اند. ردن  قابال  احتما  بسیار، بافندگان فرش جرد قدرتمندترین انناف زمان نفویه بوده

در شهرهایی مانند تبریر، کاشاان، انافهان د کرماان سابب شاد تاا       توجه ننعت فرش 

 بازرگانان دانلی د نارجی به تجارت این مح و  توجه کنند.   

هاي مرغاوب ناوش    هاي سلفنتی تبریر، فرش بنا بر شواهد، در این ددره در کارگاه

دپاا  شد که در میان شاهان د بررگاان دیگار کشاورها باه دیاده ار     نقز د نگاري بافته می

طالبان بسیار داشت د همین مسأله، تبریر را به یکی از مراکر مهم فرش در ع ر نافوي  

هااي کوچاک د باررگ    هااي فارادان از فارش نافوي در ماوزه     تبدیل کرد. دجود نمونه

کشورهاي مختل، جهان، همچون آمریکا، فرانسه، بریتانیا، لهستان د اتریز شااهدي بار   

 این مدعاست.

هاي غربی، بررسی نادرات فرش تبریر ر، با تمرکر بر موزههدف انلی پددهز حاا

در ع ر نفوي است، البته پایز از ایان، محققاان باه نانعت فارش در ع ار نافوي         

 "هااي ددرد نافوي در ماوزد فارش ایاران      فارش "اند. از جمله، دادگر در مقالاا   پردانته

در ماوزد فارش   هاي این ددره را تنهاا  ( کوشیده است تا فرش181-134: 1981)دادگر، 

یابی د تفبی  نقوش بازتااب یافتاه    ریشه"ایران بررسی کند. شیرازي د ط یی نیر در مقالا 

هناد   هااي  نانهبه تأثیر هنر فرش در نگاره "هاي گورکانیان هند نانهفرش نفوي در نگاره

اند. به نظر آنها، هنر ایرانی در رشد  پردانته د نادرات فرش به این کشور را بررسی کرده

اي داشت )شیرازي د ط یی، د شکوفایی ننعت فرش در ع ر نفوي نقز تعیین کننده

رسد که هناوز جااي تحقیا  د پاددهز در     (؛ با این حا ، به نظر می114 -115: 1931

 .بارد فرش تبریر دجود دارد
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 تبریز پایتخت فرش ایران 

هجاري قماري/   11د  11هاي ع ر ط یی ننعت فرش ایران د بازرگانی آن به قرن

اي ایلیاتی  گردد. نخستین بار در ع ر نفوي، تولید فرش از حرفه می دي بازمی19د  11

 19د ردستایی به ننعت ملی ارتقاء یافت، تاا الهاام بخاز هنرمنادان د طراحاان قارن       

(. بسایاري از  131: 1918؛ کونال،  199: 1985اردپایی قرار گیارد )بیکار،   هجري قمري 

باافی در   هاا مادیون هماین ددره اسات. فارش     ها د بافات ها د رن  آمیريزیباترین طرح

بافی در انفهان د تبریر گساترش  هاي بررگ قالیشهرها در این ددره با دایرکردن کارگاه

یاک ساو د همکااري اساتادان تاذهیب د       یافت. توجه هنرمندان د گساترش امکاناات از  

بافی در این زمان مقامی دیده پیشرفت ننعت رنگرزي از سوي دیگر، موجب شد که قالی

به هنگام حضور در ایران زماان نافوي در    1در زمینا هنر د ننعت بیابد؛ چنانکه تادرنیه

 بافی اذعان کرده است:ها در فرشباب ذدق د هنر ایرانی

کاري د ملیله ددزي د ابریشم بافی چیره دست د استادند، چنانکاه   ها در زريایرانی

هاي اعلی مردر ایاام اباداً رنا      بافند د در زريهاي ابریشمی که با نقره د ط  میدر قالی

 (. 538: 1919کند )تادرنیه، دهد د سیاه نمیها را تیییر نمیط  د نقره آن

 بافی د رنگرزي قالی در این ددره هست:  لیاي به قانیر اشاره 1در سفرناما اان شاردن

هااي  ننعت رنگرزي در ایران بیشتر از اردپا توسعه د ترقی یافته است. چاون رنا   

شاود. دلای   باشد د چندان زدد زایل نمای این کشور داراي ردشنی د جرم بسی بیشتر می

آن کشاور   افتخار این فن بیشتر از هنر ننعتی ایرانیان منوط به ن ونیات هوا د اقلایم 

هاا  است؛ زیرا محیط نشک د نااف ایان سارزمین موجاب درنشاز مخ اوص رنا        

 (. 4/941: 1995باشد )شاردن،  می

بافی در ایران تاا حاد  چشامگیري، مرهاون کوشاز      به راستی که احیاي هنر قالی

هنرمندان د بازرگانان آذربایجان د به ن اوص شاهر تبریار اسات. از ردزگاار نافویان د       

                                                           
1. Baptiste Tavernieh  
2. Jean CHardin 
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بافی نیر ر در ددرد شاه اسماعیل اد ، پایتخت ایران شنانته شد، هنر فرشزمانی که تبری

بافی، باه همات   هاي قالیکرد. جنبز تأسیی کارگاهمراحل شکوفایی نود را ساري می

(. باا  81: 1944تبریریان به شهرهاي مشهد، کرمان د کاشان رساید )اسا می نددشان،    

باافی  ترین مراکار قاالی   فقه به یکی از مهمهاي بافندگی در تبریر، این منتأسیی کارگاه

باف آذربایجان از بهترین کارگران این حرفه در ایران گونه، کارگران قالیتبدیل شد. بدین

هاي قالی»جهانگرد آلمانی:  1(. به نوشتا کمافر95-91: 1951شدند )درزي،  شنانته می

فهان، کاشان، تبریار د یارد   هاي درباري ان هاي حیوانی در باغ پشمی مرغوبی با نقشه ماه

گونه بود که تبریر در کناار شاهرهایی مانناد    (. بدین95: 1911)کمافر، « شوندتولید می

کاشان، همدان، شوشتر د هرات به مرکر بررگ هنر د ننعت ایران تبدیل شد )حشامتی  

 ( د فرش ایران به ددران ط یی نود رسید.18: 1981راوي، 

ت فرش با دجود مراکر تهیه مواد نام نظیر ابریشام،  هاي قابل تأمل در ننعهرفیت

هاي بافندگی شهرهاي اقت اادي  هاي ممتاز در کارگاهکتان، پنبه د همچنین تولید فرش

هاي الزم را براي تجارت این کاالي راهبردي فاراهم آدرد؛   این ددره همچون تبریر، زمینه

ف بلند مدت ناود در توساعا   تا آنجا که شاه طهماسب د شاه عباس اد  در راستاي اهدا

ننعت فرش، چندین مرکر قالی بافی در تبریر د دیگر شهرهاي ایران برپاا کردناد. شااه    

طهماسب نود نیر در کار طراحی فرش دست داشات د هنرمنادان د نانعتگران باررگ     

ایران را در تبریر گرد آدرد د براي پیشرفت کار به ایشان یاري رساند. اد نقز چند قاالی  

(. در زمان اد قالی ایران در زیبایی، 1/511ق: 1194بی ،دست نود کشید )فریددنرا به 

 نقز د هرافت بافت به حد کما  رسید.  

هااي محادددد شاهر    هاي قالی تبریر در این ددره، یعنی آنچه که در کارگااه دیدگی

کردناد  هااي ترکیبای رنا  مای     شد، از این قرار بود: در تبریر پشام را باا رنا     بافته می

(. فرش تبریار گارد متقاارن ترکای داشات د در آن از گارد       81: 1944)اس می نددشن، 

جفتی نبري نیست. بافت آن دد پوده د پرزش کوتاه د نازک است د پشمی که در آن به 
                                                           

1. Engelbert Kaempfer 
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(. نقشاا رایاج در ایان    41: 1981شد )حشمتی رااوي،  کار برده شده، از ماکو تهیه می

ماهی درهم، درنتی، گلادانی، اسالیمی، لچاک، تارنج،      هاي شاه عباسی،شهر، انواع طرح

؛ 15: 1911افشان، شکارگاه، شیخ نفی، قوبا، گل فرن  د گاوبلن باود )ناور اسارافیل،     

هاا در سی اد ساا  انیار تیییار اساسای       ( د بیشتر این طارح 131-131: 1918کونل، 

هنرمندان چناان  اي از  نداشته است. در داقع طرح قالی تبریر، از نبوغ فکري د هنري عده

باردر شد که امردزه پی از چند ند سا  هنوز طرح قالی تقلید ناق ای از کاار آنهاسات    

 (. 58: 1951)درزي، 

رسد که تبریر در کنار دیگر شاهرها در  هاي تاریخی، چنین به نظر میبنا بر گرارش

ردزگار نفویان د به ن وص در ددرد حکومت شاه طهماسب د شاه عباس اد  باه مرکار   

گسترش د رشد فرش در ایران تبدیل شد. سایاحانی مانناد تادرنیاه د شااردن از دجاود      

هاي زیباا د  اند که در آنها فرش هاي سلفنتی یاد کرده هاي انت انی در کنار کاخکارگاه

 شد.  هریفی، غالباً براي شاهرادگان د امراي کشورهاي نارجی بافته می

 

 تجارت فرش تبریز و گسترش صادرات آن

بافی در ردزگار نفویان، به مردر تجارت فرش رایج شد د ناددر   گسترش ردند قالی با

بافی ایاران باه کشاورهاي همجاوار نظیار      قالی از انفهان، تبریر، کاشان د سایر مراکر قالی

رسد کاه  عثمانی د پی از آن به اردپا در دستور کار پادشاهان نفوي قرار گرفت. به نظر می

هایز براي تثبیات ددلات   بب کوتاهی مدت حکومت د نیر درگیريشاه اسماعیل اد  به س

نفوي، مجالی در این زمینه نیافت، اما از آغاز پادشاهی شاه طهماساب، نانعت فارش باا     

هاي قاالی باافی در کشاور باه نحاو چشامگیري رشاد کارد. در ایان ددره،          تأسیی کارگاه

ط  د نقره، به عناوان تحفاه د   هاي  هاي ابریشمی با نقز گل د برگ تیره رن  د با نخ قالی

شاد. از جملاه شااه طهماساب اد  پای از      هدیه براي بعضی از س طین اردپا فرستاده می

اي نفااب باه سالیمان    انعقاد قرارداد نلح آماسیه د اتمام بناي مسجد سالیمانیه، در ناماه  

ن چون تعیین فرش الی  سبب زینت بلکه م الح اردري آن است د در ایا »قانونی نوشت: 
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« الجملاه از نقاشای دقاوفی دارد   بافند د ایان سابب نیار فای    ممالک قالی را به قدر بد نمی

نواهاد کاه سالفان، طاو  د عارض       (. سای از اد می511-1/519ق: 1194بی ،)فریددن

کشاد،  اي که طهماسب نود میهاي مورد نظر را اع م دارد تا در ایران بر اساس نقشهقالی

تند. همچنین شاه طهماسب به هنگام سلفنت سالفان سالیم ددم   ها را ببافند د بفرسفرش

تخته فرش ابریشمی بررگ زربفت د مرین به نقوش پرنده د جاانور د گال باه     11عثمانی، 

(. تجاارت نانعت   1/1991: 1991؛ پورگشاتا ،  119: 1994رسم شاهانه هدیه داد )فریه، 

 ود نوشته است:فرش در تبریر آنچنان ردن  یافت که تادرنیه در سفرنامه ن

ترین شهرهاي آسایا اسات.   شهر تبریر به داسفا تجارت بررگ فرش یکی از معردف

تاتارها دا مااً تجاارت    -ها د هنددستان د ددلت مسکويایران با عثمانی د اعراب د گرجی

دارد د بازارهاي آن که تمام سر پوشیده است همیشه پر اسات از امتعاا نفیساه د باراي     

 (.   19: 1919هاي علیحدد مخ وص دارد )تادرنیه، ارباب ننایع بازار

م. )ددرد حکوماات شاااه 1588 – 1118ق./ 331 - 1198هاااي ایاان مواااوع در سااا 

عباس اد ( که ایران شاهد مقتدرترین حکومت در قلمرد نفویان بود، شتاب بیشتري گرفات.  

شاه عباس با شکست ازبکان د فتح هرات د قندهار د بسط ددبارد حاکمیت بر سواحل جناوبی  

ر دیگر جایگااه  ایران د نیر ارتباط با اردپاییان با حفظ منافع ملی در تجارت نارجی، توانست با

(. ردیکردهااي ردشامند   391-381: 1999ایران را در عرنا بین المللی احیاء کند )ترکمان، 

شاه عباس اد  در نظام تجاري د انح ارگرایی در کاالهاي راهباردي چاون ابریشام، موجاب     

 (.  149-148: 1984تقویت مبانی اقت ادي حاکم بر تجارت نارجی شد )فریر، 

از جنبا هنري د تجملی قالی، امکانات بازرگانی آن به بهترین  در این زمان، گذشته

دجه شنانته شد. تولید قالی در ردزگار شاه عباس اد  ناورت تولیاد کااالیی باه ناود      

هایی در زمان شاه عبااس باه   (. بافندگان قالی، فرش15: 1944گرفت )اس می نددشن، 

تی براي فردش باه اردپاا فرساتاده    بافته اند که به همراه سوداگران ددلمنظور تجارت می

(. از 15: 1991شد تا بر ثردت نرانا شاهی افردده شود )آذرپااد د حشامتی رااوي،    می

هاي نادراتی د ممتااز  هاي مشهور پلونري معردف به لهستانی، از نمونهسوي دیگر، فرش
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 هااي دقیا  د  هااي لهساتانی باا رنا     هاي ددرد پادشاهی شاه عباس اد  بود. قالیفرش

اي رن  که با ذدق اردپایی بیشتر تواف  دارد، فقاط باراي اهاداء باه     زمینه ط یی د نقره

(. یکای از  111: 1911شده است )زکای،  س طین د امراي غرب در ایران بافته د تهیه می

هاي فنی کاندرا یاه ساان ماارک    اي است در مخرنهاي لهستانی، قفعه ترین قالیقدیمی

م. به ددک حاکم آن شهر اهاداء  1119عباس اد  آن را در سا  شهر دنیر، که سفیر شاه 

 1م. شاه عباس هیئتی را همراه 1193(. همچنین در سا  111: 1911کرده است )زکی، 

گاذاري در کااخ    قفعه قالی لهستانی نرد ددک هولشتاین فرستاد، که قاالی مشاهور تااج   

 (. 111: 1911از جمله آنهاست )زکی،  1ردزنبرگ کوپنهاگ

هجري به سبب ثردت د غناي کشور در سلفنت شاه عباس، ایان   11ادانر قرن در 

جمله فرش ایران نریدار بسیار داشت، اما باز هم بعضی هنرمندان منفرد باه   نوع آثار، من

هاي ابتکاري نود ادامه دادند د طرادت د لففی که نتیجا ذدق عالی هنري باود، در  طرح

(. این ننعت با تولیدات انبوه، مقادیر قابال  131: 1984نقز قالی ایجاد کردند )اکرمن، 

توجهی ارزش افردده از طری  نادرات به کشورهاي هنددساتان، عثماانی د اردپاا رداناا     

توان به حجم نادرات فرش توسط شرکت هند شرقی هلند دربار کرد. به عنوان مثا  می

اي حاادي  ولاه م. اشاره کرد که شاامل محم 1151-1111ق./ 1111-1199هاي بین سا 

 (. 141: 1985تخته فرش ابریشمی به اردپا بود )بیکر،  91تخته فرش پشمی د  511
  

 های جهانردپایی از فرش تبریز در موزه

با توجه به اهمیت د جایگاه فرش تبریر در ددرد نفوي د نیار ردنا  تجاارت نانعت     

نگاریم. بناا بار     میهاي جهان فرش د نادرات آن به کشورهاي غربی، در این بخز به موزه

هاي آثار فنای   هاي کلیساها د مجموعههایی که در موزهشمار این قالی 1نوشتا آرتور پوپ

هرار قفعاا   9ن ونی د آنچه در بازارهاي آثار باستانی دیده شده است، بال  بر بیز از 

 (. 111: 1911کامل است )زکی، 

                                                           
1. Rosenberg Copenhagen 
2. Arthur Upham Pope 
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اتاریز، هنددساتان، آلماان،    هاي کشورهایی مانند آمریکاا، فرانساه، انگلایی،     در موزه

هااي  شاود؛ البتاه ماوزه    هایی از فرش تبریر ع ر نفوي نگهاداري مای   سو یی د ایتالیا نمونه

ناص فرش بسیار نادر د معدددند، مانند موزد فرش ایران د ماوزد بااکو. در ماوزد منساوجات     

هاا د زیرانادازهاي داري د   داشنگتن، کلیاا مح اوالت نسااجی از جملاه فارش د دساتبافته      

 غیرداري موجود هست.  

هااي جهاان،   هااي اینترنتای ماوزه    کوشیم تا با بررسای در پایگااه   در این بخز می

 هاي باقی ماندد تبریر را در ددرد نفویه بررسی کنیم.  ها د مشخ ات فرشدیدگی

 

 7لندن -موزۀ ویکتوریا و آلبرت -7

همسرش آلبرت گرفتاه   ترکیب نام ملکه دیکتوریا د که نام آن از دیکتوریا د آلبرت، دموز

هاي جهان به شامار اسات. در ایان     ، در مرکر شهر لندن قرار دارد د از برترین موزهشده است

شود که همگی بافت تبریر نیست د از شاهرهاي  موزه شماري فرش نفیی ایرانی نگهداري می

 ي ایرانی در این موزه، عبارتند از:ها ترین فرش هایی هست؛ معردف کاشان د انفهان نیر نمونه

 
هاي ع ر نفوي است، که باه دساتور    ترین د بهترین فرش فرش اردبیل یکی از بررگ *

الدین اردبیلی بافتاه شاد د باه هماین     شاه طهماسب اد  براي حرم جد  اد شیخ نفی

 معردف است. مشخ ات این فرش به شرح ذیل است: "فرش اردبیل"سبب به 

 م.1593 -1541ق./ 345 -341تاریخ بافت: 

 تبریر -محل بافت: ایران

 پشم -مواد: ابریشم

  11.1، شماره 41محل نگهداري: بخز نادرمیانه، اتاق 

نام بافندد این فرش، مق ود کاشانی در نود فرش بافته شده است، اما محل بافات  

، زیرا این این قالی کاشان نیست. به احتما  بسیار، محل بافت قالی، تبریر یا اردبیل بوده
                                                           

1. Victoria and Albert Museum- London  
2. http://collections.vam.ac.uk/item/O54307/the-ardabil-carpet 
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شاود د بار    هاي اقماري آن در شهرهاي اطراف بافته مینوع فرش در شهر تبریر د کارگاه

اساس تحقیقات انجام شده، مواد ادلیه د تهیه رن  این نوع فرش از منفقا اهر به دسات  

(. تاردپود این فرش ابریشمی د پرز آن پشمی است، با طو  113: 1984آمد )اکرمن، می

ملیون گره؛ یعنای باه طاور     91متر، در تقریباً  51/5عرض قدري کمتر از متر د  51/11

 سانتی متر مربع.  11گره در هر  5911متوسط 

 

 
 فرش اردبیل

 

ناوازي   در دسط قالی ترنجی نقز شده است د ددر آن، نقز گل شاه عباسی چشام 

کند د آن عبارت از نقز مددر یا بیضی شاکلی اسات کاه دساط آن گال د ددرش را       می

اي از گل یا برگ گرفته است د در هر گوشا متن قالی یاک چهاارم تارنج کشایده      حلقه

یل مسجد اسات کاه در دد سار    شده است. یکی از ن ایص این قالی بررگ، نمایز قند

ترنج کشیده شده د گویی از آن آدیران است. متن قالی از نقز گل د برگ پوشیده شاده  

هااي   ها باا رنا    دهند. گل د آنها نقز تاک مشبک د پرکاري را با نظم کامل تشکیل می
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اي تباین دارد د مایل به رن  قندیل است. رن  سابر نیار    گوناگون نود ردي زمینا سورمه

اي اسات د باین    هااي کتیباه   هاي برجسته است د در حاشیا قالی نقز ر این قالی از رن د

هااي دیاوار ناحن    آنها گل شاه عباسی جاي گرفته است. نقز حاشیا این قالی بر کاشای 

شود د در حاشیا قالی، این بیت معردف حافظ نقز شده است: مسجد اردبیل هم دیده می

 ست، سر مرا به جر این در حواله گاهی نیست.  جر آستان توام در جهان پناهی نی

 

است، که به سبب نگهداري آن  "فرش چلسی"ددمین فرش مشهور در این موزه،  *

در نیابان چلسی لندن، به این نام معردف شاده اسات. مشخ اات فارش بادین      

 گونه است:

 م.1511 -1551ق./ 315 -351تاریخ بافت: 

 احتماالً تبریر  -محل بافت: ایران

 پشم -مواد: ابریشم

 WN11  ، شماره41محل نگهداري: بخز نادرمیانه، اتاق 

سا  د مکاان دقیا     بارددر در بارد بافندد فرش اط عی در دست نیست؛ همچنین 

اما به احتما  بسیار، محل بافات قاالی، تبریار باوده اسات؛ زیارا در ادایال        ، آن نیربافت 

الادین  شایخ نافی   دمقبار متعل  باه   -بیلبا قالی اردحکومت نفوي د احتماالً همرمان 

: 1991شاد )آذرپااد د حشامتی رااوي،     در کارگاه سلفنتی تبریر بافته شده با -اردبیلی

گاره در سای    83سانتی متر است، با گرد نامتقاارن د   911×541(. اندازد این فرش 453

 گره در سی متر طو . 89متر عرض د 
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 فرش چلسی

 

فارش   ا. زمینا شود دیده میاي سرترنج هاي حاشیه در مرکر فرش دد ترنج کامل با

جاي دارند. دد گلدان چینی آهو، گوزن، شیر د پلن   جانورانی چونآن  االکی د در میان

هاا، حواای باا چهاار جفات مااهی باه        اي بر سر دد شیر قرار گرفته د باین گال   بر پایه

ر دانال  هاي ردشن د سیر نقز شده اسات. حاشایا اسالیمی ماارپیچ اسات کاه د       رن 

هاي آن از یک سو، نقز یک جفت سیمرغ در میان شااخ د بارگ ناازک اسالیمی      کمان

ها الجاوردي   اي که بر شکاري فردد آمده است. ترنجشود د از سوي دیگر، درنده دیده می

هاا، شااخ د    ها هسات د در دانال تارنج    هاي ردشن زرد د سفید نیر در نقز است د رن 

ایان قاالی از نظار مرغوبیات، طارح د      شاود.  یاده مای  هاي متقاارن د  برگ اسلیمی د گل

د. تاار د پاود   کنا د زیبایی باا فارش اردبیال رقابات مای      آمیري د مواد ادلیه د بافت رن 

  1ابریشمین دارد د ریر بافت تر از قالی اردبیل است.

 

                                                           
1. http://collections.vam.ac.uk/item/O85144/the-chelsea-carpet-carpet-unknown.pdf  
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هاي دیگر در این ماوزه، فرشای اسات کاه      از قفعه قالی -نام( قفعه فرش تبریر )بی *

بریر است د زمان بافت آن به احتما  بسیار به ددرد شاه اساماعیل اد   یقیناً بافت ت

 گردد. مشخ ات این قفعه از قالی تبریر بدین شرح است:  بازمی

 م.1511-1515ق./ 315-391تاریخ بافت: 

 تبریر -محل بافت: ایران

 نخ پشمی -مواد: پنبه

 محل نگهداري: در مخرن. 

ساانتی متار اسات د بیشاترین ماواد       14ساانتی متار د عارض آن     53طو  فرش 

آبای د سااقا گال زرد     نیلوفر هاياستفاده شده پنبه د نخ پشمی است. طرح آن پر از گل

 رنا   11مربع. پرز د پشام آن از   متر هر در گره 119است د داراي گرد نامتقارن تعداد 

ي، د سافید  اقهاوه  نورتی، آبی، تیره، آبی سبر، تیره، سبر زرد، نارنجی، سرخ، تیره، قرمر

نیار   تیاره  سابر  رن  به الگوي یک با نارنجی رن  است د تشکیل شده است. زمینا قالی

 باا رنا    الماس قرص یک از پایین قالی بخشی چپ سمت گوشه استفاده شده است. در

 1است. د برابر سبر تیره قرمر

 
                                                           

1. http://collections.vam.ac.uk/item/O66856/carpet-fragment-unknown.pdf  
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هاي شهر تبریر در ایان ماوزه، در   آنرین قفعه از قالی -قفعه فرش تبریر)بی نام( *

زمان پادشاهی شاه اسماعیل اد  بافته شده د قفعااً محال بافات قاالی در تبریار      

است. البته قسمتی از آن از بین رفته است د مشخ ات این قفعه از قاالی تبریار   

 شباهت بسیاري به فرش قبلی دارد:  

 م.1511 -1515ق./ 315 -391تاریخ بافت: 

 تبریر -محل بافت: ایران

 نخ پشمی -مواد: پنبه

 محل نگهداري: در مخرن 

سانتی متر است. بیشتر موادي که در این قاالی   11سانتی متر د عرض آن  38طو  فرش 

 سابر  سابر،  زرد، سرخ، تیره، رن  قرمر 8 استفاده شده، پنبه د نخ پشمی است. پرز د پشم آن از

در فارش   الیا گساترده  دد با تیره   قرمررن آبی د سفید تشکیل یافته است د تیره، آبی ردشن،

 باه هماراه   سافید  رنا   باا  آبای  لبه در دیگري باالي قالی د در هاشود. یکی از این الیهدیده می

1تیره است. سرخ د سبر نمایان شده است د زمینا قالی به رن  زرد رن  کوچک گل د شکوفه
  

 
 نام( قطعه فرش تبریز )بی

                                                           
1. http://collections.vam.ac.uk/item/O66857/carpet-fragment-unknown/pdf  
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   7موزۀ وین -2

هاي کشور اتریز اسات کاه در آن، شاماري قاالی ایرانای      از جمله موزه دین دموز

اي که محل بافات آن  ها بافت تبریر نیست د تنها قفعه شود، بیشتر این قالینگهداري می

 تبریر است، قالی زیر است.

 

از نقاز بااغ    ا شنانته شاده ترین نموناین قالی قدیمی -فرش منظرد باغ )باغی( *

محل بافات آن منفقاا    است دردستایی  دهد که نشان می ،آن نقز د نگار. است

هریی در نردیکی تبریر بوده د احتماالً در زمان شااه طهماساب اد  بافتاه شاده     

 توان به موارد زیر اشاره کرد:است. از مشخ ات این فرش می

 م.1591ق./ 391تاریخ بافت: 

 هریی)تبریر( -محل بافت: ایران

 نخ پشمی -مواد: ابریشم

 هداري: مجموعه هنرهاي دستی موزد دینمحل نگ

 919د  111سانتی متر است. این قالی داراي گاره فارسای    151 ×189اندازد این فرش 

 11گاره در   48ساانتی متار عارض د      11گاره در   14گره در متر مربع د به طور دقی  تار  

 آن نیار،  پارز د  سانتی متر طو  است. تار آن از چلّا نخ تابیده، پود آن از نخ جام سارخ د زرد 

آن را در  ادار زمینا نهرهااي مااهی  اسات.   ملیله ددزي شده با نقره د ابریشم زرددزي شدهخ ن

هساتند،   هاا ماهی کمین در ها کهاردک بررگتري هاي محوطه در. اند کرده احاطه شز بخز

هاي گلادار د بارگ    آهو، درنت که با اشکا  پرنده، دارد بخز ترنجی هر نورند.می به چشم

 1.دین بود هاي فیگددر در این قالی جرء مجموعه ؛شده استداده نمیده زینت 
 

                                                           
1. Vienne Museum  
2. http://www.hali.com/news/mak-vienna-reopens-permanent-carpet-gallery/  
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 فرش منظره باغ )باغی(

 

 7میالن -موزۀ پولدی پزولی -3

ن ونای   عنوان کلکسیونه در قرن نوزدهم باین موزه در مرکر شهر می ن ایتالیا 

شاد د کلکسایونی از    تأسایی جیان جیاکومو پولادي پردلای د ماادرش ردزا تریودلریاو     

د. ایان ماوزه چناد فارش زیبااي      گیار هنرمندان شما  ایتالیا، هلند د فن ند را در بر می

گال د فارش    -ایرانی را در نود جاي داده است؛ از جمله فرش شاکارگاه، فارش حیاوان   

 رند.   گلدار که هر یک زیبایی نانی دا

 

به احتما  بسیار، ایان فارش در زماان پادشااهی شااه طهماساب در        -فرش شکارگاه *

شود، غیااث الادین    تبریر بافته شده است. بافندد این فرش که نام اد در فرش دیده می

 (. سایر مشخ ات این قالی به شرح ذیل است:99-98: 1984جامی است )داکر، 

                                                           
1. Podldi Pezzoli Museum- Milan  
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 م.1549ق./ 343تاریخ بافت: 

 تبریر -ایرانمحل بافت: 

 نخ -پشم -مواد: ابریشم

 هاي موزد پولدي پردلی می ن محل نگهداري: مجموعه فرش

گره در متر مربع.  413111سانتی متر است، با  915 ×591اندازد این قالی مشهور 

پرز آن پشمی د گرد آن فارسی است. گذشته از جنبا بسیار عالی هنري، از این رد اهمیات  

رنا   (. 14: 1944دار ایرانی است )اس می نددشان،   ترین قالی تاریخناص دارد که قدیمی

هاي باریک، زرد است. نقاز ماتن    متن آن آبی سیر د حاشیا انلی، سرخ رن  د حاشیه

هاي نتایی  هاي نازک درهم به رن  سبر با برگ د شکوفا ریر د گل ترنج عبارت از شانه

  1هاي گوناگون است. اي به رن  د ستاره
 

 
 شکارگاهفرش 

 

الادین  درست در دسط ترنج قابی است که در آن چنین آمده است: شد از سعی غیاث

(. حاشیا اسلیمی پهان  15: 1944جامی د بدین نوبی تمام این کارنامی )اس می نددشن، 

                                                           
1. http://www.euromuse.net/en/museums/museum/view-m/museo-poldi-pezzoli  
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دد گانه است، یکی به رن  الجوردي د دیگري آبی بسیار ردشن که هر یک شاانا ناازکی   

 گیرد.ینا د نتایی در سراسر طو  نود در بر میهاي م ها د گل را با غنچه

در زمینا قالی، سواران با نیره د شمشیر در پی شکارند. انواع جانوران مانند شایر د  

نرس د گرگ د سیاه گاوش د گاراز د گاوزن د آهاو د گاورنر د بار کاوهی د ناوک د         

. پرنادگان  ها زنده اسات نرگوش د ردباه در متن قالی در تکاپویند، چنان که گویی نقز

اند. در این قالی بیست رن  متفاادت   در پردازند یا از پی بوته گلی با احتیاط سر برآدرده

  1شاد د د  انگیر به کار رفته است.

 

   2موزۀ هنرهای تزیینی پاریس -4

در غرب موزد لودر، در موزد هنرهاي تریینی پاریی چند فرش ایرانی زمان نافوي  

 شود: فرش مجلی آداز پارسی، فرش ابریشمی د فرش منظرد حیوانات.  نگهداري می

 

باه   اسات د  باه فارد   این قالی از لحاظ نوع نود منح ار  -دارفرش ابریشمی ترنج *

د باه  شود، شباهت بسیار دارد  ینگهداري مایران باستان  دفرشی که اکنون در موز

 د احتماالً در تبریر بافته شده است.   زمان شاه طهماسب اد در  بسیاراحتما  

 سایر مشخ ات این فرش به شرح ذیل است:

 م.1591ق./ 391تاریخ بافت: 

 تبریر -محل بافت: ایران

 نخ -پشم -مواد: ابریشم

 پارییهاي موزد هنرهاي تریینی محل نگهداري: مجموعه فرش

 

                                                           
1. http://www.euromuse.net/en/museums/museum/view-m/museo-poldi-pezzoli 
2. Museum of Decorative Arts- Paris 
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 دار فرش ابریشمی ترنج

 

سانتی متر د تاردپودش ابریشمی است د پرزش ابریشم  191×151اندازد این فرش 

ها چهار طااددس  دانل ترنجبا مفتو  زربفت شده ط  د نقره است. گرد آن ترکی است د 

آن طرحای گلادار باه نظار      انورناد. زمینا   که هر کدام در قابی نقز شده به چشم مای 

اي بافته شده، همان شااخ   که براي کتیبه چند کلمه هاییقابدر حاشیه اطراف  د آید می

   1د.نور ددباره به چشم می شدههاي زمینه د نقز ها د گلد برگ

 

هااي بافتاه شادد تبریار در     ترین فارش یکی دیگر از مهم -قالی منظرد حیوانات *

اي قالی با منظرد جانوران است. ایان فارش    موزد هنرهاي تریینی پاریی، قفعه

نیر در زمان شاه طهماسب بافته شده است د از نظر مهاارت در نقاز د بافات،    

شباهت بسیاري با قالی اردبیل دارد. گفته شده کاه نیماا دیگار ایان فارش در      

(. 411: 1991رپااد د حشامتی رااوي،    شاود )آذ  کشور لهستان نگهاداري مای  

 مشخ ات آن بدین شرح است: 

                                                           
1. http://www.lesartsdecoratifs.fr/   
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 م.1591ق./ 391تاریخ بافت: 

 تبریر -محل بافت: ایران

 پشم -مواد: ابریشم

 هاي موزد هنرهاي تریینی پارییمحل نگهداري: مجموعه فرش

متر است د حاشیا آن ارغوانی د ماتن نخاودي د   سانتی 951×411اندازد این فرش 

هاا از دد ساو    هاي بیضی شکل که برگ رخ رن  است. در حاشیا انلی، ک لهترنج نیر س

هاي مسادي قارار دارد د دردن ک لاه یاک در میاان     آن را در میان گرفته است به فانله

غرالی ددنده یا یک گل بررگ نتا ی نشانده شده است. در باقی زمینا ارغاوانی حاشایه،   

ک نقز شده است د در آن آهوان در جست گل د بته د اسلیمی ماري د گل نتایی کوچ

د نیرند. حاشیا باریک بیردنی زمینا سبر دارد، با اسلیمی د نتایی مکرر به رن  سرخ د 

زرد د اما حاشیا باریک دردنی داراي زمینا الجوردي با نقز مکارر گال د پرناده اسات.     

ریر سرخ د زرد هاي اي الجوردي که گلهاي مشابهی دارد، با حاشیه دردن ترنج نیر نقز

 (.19: 1944شود )اس می نددشن، در آن دیده می

 
 قالی منظره حیوانات
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نقز قالی نسبت به دد محور طولی د عرای آن قرینه اسات. ماتن آن بااغی را در    

کند، اي د زعفرانی د نارنجی د سبر د آبی ت ویر میهاي زرد د ردشن د سفید د قهوهمایه

هاي ردشن هاي آن دد به دد با رن  میوه دار شکوفان که ساقهبا سردهاي بلند د درنتان 

 (.19: 1944د سیر باهم تضاد نوش آهنگی دارد )اس می نددشن، 

 

 7موزۀ متروپولیتن نیویورک -5

چنادین   کاه  نیویاورک،  هاي جهان در دسط شهر ترین د مشهورترین موزه بررگاز 

زي، فرش ترنج دار د فرش ابریشمی شود: فرش جانمافرش ایرانی نیر در آن نگهداري می

 هاي ع ر نفوي در این موزه است.ترین مجموعه فرشاز مهم

 

هااي ع ار نافوي،    ، یکی از مشهورترین فارش فرش جانمازي -فرش جانمازي *

باا انادکی    اسات،  آساتان قادس رااوي    د)محرابی( ماوز  شبیه فرش جانمازي

فارش  محل بافت این فرش، به احتما  بسیار تبریر بوده اسات. بافات   انت ف. 

هااي بافات تبریار باه زماان شااه طهماساب بااز         جانمازي همچون دیگر فرش

 گردد. مشخ ات این قالی به شرح ذیل است: می

 م.1515ق./ 391تاریخ بافت: 

 تبریر -محل بافت: ایران

 نخ پشمی -پشم -مواد: ابریشم

 1هاي موزد متردپولیتن نیویورکفرش محل نگهداري: مجموعه

 

                                                           
1. Metropolitan Museum - New York 
2. https://www.newyorkpass.com/En/new-york-attractions/tickets/The-Metropolitan-Museum-

of-Art/?aid=16&gclid=CLCcxq2E9MYCFSfHtAodl1sBBg.  
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 فرش جانمازی

 
متر د تارش نخی د پودش پشمی اسات. پارز آن   سانتی 115×111اندازد این فرش 

پشمی با مفتو  زربفت شدد نقره بر ردي پشم است. گارد ایان فارش ترکای اسات د در      

نورد  به چشم میهمراه با آیاتی از قرآن مجید  "ان اکبر کبیراً"قسمت باالي آن عبارت 

 (.411-411: 1991)آذرپاد د حشمتی راوي، 

 

هااي بافات تبریار در ماوزد متردپاولیتن،      یکی دیگر از فرش -دارفرش ترنج *

داري مربوط به ادانر سلفنت شاه اسماعیل است، که به احتماا    فرش ترنج

 گونه است: بسیار در تبریر بافته شده است؛ سایر مشخ ات آن بدین

 م.1515ق./ 391 تاریخ بافت:

 تبریر -محل بافت: ایران

 پشم -مواد: ابریشم

 1هاي موزد متردپولیتنمحل نگهداري: مجموعه فرش

                                                           
1. https://www.newyorkpass.com/En/new-york-attractions/tickets/The-Metropolitan-Museum-

of-Art/?aid=16&gclid=CLCcxq2E9MYCFSfHtAodl1sBBg.   
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 دار فرش ترنج

 

( د قاوام  411: 1991متر )آذرپاد د حشمتی رااوي،  سانتی 411×811اندازد فرش 

حاشایا آن  برند؛ اما اي حمله مینقشا آن شیر د ببري است که بخشی از جانوران افسانه

مرکب از شانه نباتات مت ل است که میان آنها را ابرهاي چینی فرا گرفته است )زکای،  

(. بافت این قفعه حتی از قاالی مساجد اردبیال نیار ریرتار اسات )دیلسان،        115: 1911

هاي زربفت دارد. گرداگرد ترنج مددري به (. تاردپود آن ابریشمی است د گل131: 1919

اي در د  اللاه داغ از    ین رباعی به نط سیاه نوشته شده اسات: رن  سبر، در دسط آن ا

اي سارد ردان،   اي نرگی د گلْ فرش حریم حرمت، از حسارت پاابوس تاو    دست غمت، د

افتاده گل د سبره به زیر قدمت؛ حاشیه نیر اشعاري با نخ سیم تاب بر متن سیاه دارد. در 

رنده د چند آهو د نرگاوش دیاده   هاي ریر، جانوران د متن میان شاخ د برگ نازک د گل

شود د در دانل دد قااب، در دد طارف تارنج، یاک جفات طااددس رد باه ردي هام          می

 (.91-99: 1944اند )اس می نددشن،  ایستاده
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 نتیجه

بر پایا آنچه بیاان شاد، آغااز شاکوفایی د رشاد نانعت فارش باه ع ار نافوي           

هاي ش بافی، سبب شد تا کارگاهگردد. ع قا دافر شاه طهماسب اد  به نقاشی د فر بازمی

بافی بسیاري در مناط  مختل، کشور برپا شود. در این بین، تبریر به عنوان پایتخت قالی

بافی شنانته شد. دجود هنرمندان نانعت فارش   نخستین نفویان، به عنوان قفب قالی

ان ها بود. حمایت د تشوی  نخساتین پادشااه  نیر در شهر تبریر، سبب دیگر ردن  کارگاه

ها در این شهر، فرش تبریر را باه  باف تبریر د نیر تأسیی کارگاهنفوي از هنرمندان قالی

 جایگاهی مهم در اقت اد د تجارت کشور رساند.  

اقبا  به فرش موجب شد تا این تجارت در دستور کار شاهان نفوي به دیاده شااه   

عناوان هدیاه باه     طهماسب د شاه عباس اد  قرار گیرد. در این زماان، از فارش هام باه    

پادشاهان کشورهاي مختل، د هم به ق د فردش با هدف ارزآدري براي کشاور اساتفاده   

گاردد؛ زیارا   شد. افرایز میران نادرات فرش تبریر به زمان شاه طهماسب اد  بازمیمی

بافی د هنرمندان این ننعت در دد شاهر انافهان د   هاي قالیدر زمان شاه عباس، کارگاه

هااي غربای قابال تشاخیص اسات.      شدند د این مسئله با کادش در موزهکاشان متمرکر 

نمونه باقی مانده اسات   11نتایج پددهز حاار نشان داد که از فرش تبریر در این ددره 

هاي دیکتوریا د آلبرت لندن، دین اتاریز، متردپاولیتن نیویاورک،     که هم اکنون در موزه

هاي شود. مشخ ات د دیدگیهداري میپولدي پردلی می ن د هنرهاي تریینی پاریی نگ

هاي جهان در ایان مقالاه تواایح داده    هاي اینترنتی موزهها با مراجعه به پایگاهاین قالی

موزه در نقاط مختل، جهان، فارش ایرانای     15شد. نکتا آنر اینکه اگر چه در نردیک به 

هاا  ایان ماوزه  هاي نگهداري شاده در  شود، اما محل بافت فرشعهد نفویه نگهداري می

تبریر نیست د مربوط به فرش شهرهاي دیگر ایران همچون انافهان، کاشاان، مشاهد د    

دهاد کاه در چناد ماوزد جهاان، فارش ددرد نافوي        کرمان است. نمودار زیر نشان مای 

 ها، بافت تبریر است.  شود د از میان آنها کدام یک از فرش نگهداري می
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 های جهانتبریز عصر صفوی در موزههای ( میزان فراوانی فرش7نمودار 
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 ، تهران: رز.ننعت قالی در ایران هنر د، 1951درزي، من ور، 
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