
 فرشهای صفویه موزه فرش ایران

 

 

  .ق( به ایران آن چنان توفانی از ویرانی در این سدرزمنن بر اا ده هه فمه  ۳۱۶با حمله مغولان در سده  فتم   

 .بزرگان فرفنگ و فنر این مرز و بوم از بنن رفمنهفا، باغات، و مزارع سرسبز نابود و اغلبمراهز علمی، همابخانه

فای باور نكردنی حتظ دده وچنهی نگشددد  هه فای فرفنگی دددد فنری همدورمان به دددنو سدن با این فمه 

  .مددندده بدده فددرفددنددگ ایددرانددی ددددددد اسددددلددامددی دددددهنددهفددرمددانددروایددان مددغددو  عددلددا دده

  . ق.  هرت را به دسددد  گرفمنه و یكی از با ددددكوفمرین  ۷۰۷  . ق. تا  ۷۸۷بعده از مغولان ننز تنموریان از 

ر فرات بوجود آمه و آثار بادددكو  معماری و هماب  و نگارگری در این ع ددر به فای فنری وفرفنگی دمكمب

د  ۷۰۷)م.( به دس  دا  اسماعنل  ۱۱۱۷  . ق.   ۷۰۷اوج و اعملای خود رسدنه. تسسن  سللله فتوی در سا  

به   . ق.(  ۱۰۶۸د  ۷۷۳عباس او     . ق.( و دا  ۷۸۱د  ۷۶۰  . ق.( فورت گرف ، سپ  دا  تهماسب   ۷۶۰

ع ر مشفب تمنع مشفب رسمی دول  ایران اعلام گردیه، در نمنجه، آزادی بنممری در حكوم  رسنهنه. در این

 .جامعه به فنرمنهان اعطا ده

این دور  تداریخی عدالدا ده حداهمدان بده فنرفای سدددنمی اع  از هماب ، نگارگری، معماری، از ویژگنهدای مه 

  .هادنكاری، و  النبافی بود

 .ای ب  طولددانی در این سدددرزمنن اسددد ترین فنرفدای ایرانی، و دارای سددداب دهاز افدددندل فنر  دالنبددافی

از عمر چنهانی برخوردار ننلدد  به اسددم نای  الناه اازیری  هه در سددا  سددبب مواد تمددكنل دفنه  آن الی، به

 بری، نزدی  مرزهوفلددمان آلمای وا ع در سددنفایای ممعلق به یكی از امرای سددكایی از منان ی از م بر  ۱۷۱۷

فای دسددمباب به جای مانه  به ترین نمونهدسدد  ما رسدنه ،  هیمیآسددایی سدال  بهمغوللدمان، ب دورت معجز 

  .فدددورت فدرددددپددار  و  دطدعددات ادوسدددندده  مدمدعدلدق بدده سدددده  فدتدمد  فجری  مری اسدددد 

ح و فا از طرو  الناه دود هه  النهااز مننناتورفای دور  تنموریان سده  نه    . ق.  اانزدف  م. چننن اسمنبا  می

فای فمدد  عددلعی و فددورت ن مددمایهانه و دارای طرحهای چنه ترنج تكراری بهبرخوردار بود رنگ زیبایی

ق.  . اواخر سدده  نه   ( ۲فای هوفی بودنه خط فنهسددی با حادددنهای دددكل مممددكل از خطو  راسدد سددمار 

فای لا  و ترنج،  ن ش ه  یاگردان و طرحفای خطی خمنفایی با ن مدددمایهمنننداتورفدای مكمب فرات  الی

 خورد. تسثنر فنر خاور دورچم  میفایی در چهار گوده  الی( بهفا و ربع ترنجترنجی در مرهز زمننه افلی  الی

 .فا محلوس اس فنوز در بلناری از طراحی  الی

فای گردان بر ف  اخ و برگفای طوماری، ماری یا ابرچننی، دفان اژدری،خرطوم فنلی فمرا  با ددطرح اسدلنمی

 .دفهفا را زین  میفورت مم اطع زمننه  الیتابنه  یا به



نه. آوروجود میفای بنهی  الی را بهدونه و طرحفایی تنظن  میفای بنهی و در ردیفگافی این ن وش دردبكه

فای ریز و درددد  هجای خود را به ن وش خمایی یا گل و دددكوفدر دفه او  سدده  دف    . ق. ن مددمایه برگی

 ای هه امروز ننز در  النبافیگونهگنردبهدددهت مورد الددنه  رار مینظر این ترهنب ن وش و طرح بهدفه بهمی

  بعهی سهفایددود. در دفهفای دور  فدتوی ننز با این طرح بافمه میددود. تعهاد زیادی از  الیهار برد  میبه

ر  فای فراتی با جامه دوفا مورد ت لنه  رار گرفمه فنكلفرات در  الی بنهی مكمبدف    . ق. بلناری از ترهنب

دونه. عمامه یا وار به دور هلا   رمز و چوبی هه از تارك آن بنرون زد  ممدافه  میفدتوی بادسدماری هه عمامه

  .سدد ا فا در طرح  الی ومننناتورفا نلددب  به ربع بعهی سدده  دف    . ق. دددلمر و همی بزرگمردسددمار  زلباش

فا عدددبط دددده ، ی  جت   الی معروب به انه و تاری  باف  آنها در همنبهسدده  الی هه از این دور  با ی مانه 

فددتی و  الی با طرح دددكارگا  اسدد  هه امروز  در موز  املددواولهی منلان نگههاری  النهای اردبنل یا دددن 

  .دودمی

سر مرا  یر آمه  اس : جز آسمان توام در جهان انافی ننل فای اردبنل غزلی از حافظ با مضمون زدر همنبه  الی

فجری  ۷۱۳عمل عبه در گا   هسی جایگا  م  ود هادانی به سا  »در زیر آن  به جز این در حواله گافی ننل 

به افممام غناث الهین جامی این اثر با جما  خود د  »دود. همنبه نمونه سوّم با مضون زیراس : دیه  می«  مری

طراحی این  النّها تلتن ی اسدد  از سددب  فراتی و « فجری  مری ۷۱۷ربایه به اتمام رسددنه سددا  فمگان میاز 

گوده یا ن ش درنافای در حا  ارواز در هنارابرفای چننی دبنه سب  چننی  ۱۳سدب  اوایل دور  فتوی. ترنج 

 اس .؟

ود در دنرنوایی موجزاد  یا دیوان منرعلیفای سوارهاران هاملاً دبنه مننناتورفای خمله نظامی به خط دن لباس

انه و همابخانه ااری  اسد . فنرمنهان، در اوایل دور  فدتوی به تكرار و ا مباس فدرب دور  انمنن اهمتا نكرد 

عباسددی و خمایی را طراحی هرد  به فمرا  فای دددا فای ننلوفر،فددهبرگ، انواع گلفای جهیهی ماننه گلطرح

 .انههار برد ای اسلنمی و ابر چننی بهففا و داخ و برگغناه

فمّ  اسدماد بهزاد و دداگردانش ماننه  اسمعلی، منرك، منرزا علی، سلطان محمه، و   . ق. به ۱۰در اوایل سده  

نری تبریز رفمه. مكمب ففا بننان گشاددمه ده. این فنرمنهان از فرات بهعظنمی در طرح  الیمنرسدعنهعلی تحوّ 

ری هردنه. حادددنه  النها در این دور  افمن  بنمددمری یافمه اسدد  و طراحان  الی در طراحی گشاتبریز را اایه

انه.معمولاً حاددنه افلی در منان چنه ردمه حادنه فرعی محا  خرج داد فا جزئنات و د ّ  بنمدمری بهحاددنه

رعای  ده  اس . از  دده  اس ، در حالی هه ترهنب و فمافنگی رنگ آن با زمننه  الی وفمخوانی ن وش هاملاً

نان آنها فایی در مفای در ف  انانه  اس  هه اه راًهمنبهفای این ع ر، اسلنمیویژگنهای دیگر طرح حادنه  الی

فای بزرگپارچه ننز ممحوّ  ددده  از دددكل مهور به بنضددی و ن ش فای مرهزی  الیدددود. طرح ترنجدیه  می



  .فددورت همنبه به ترنج مرهزی مم ددل ددده  اسدد فایی بهدددكل تغننر یافمه و هلاله یا سددرترنجایسددمار 

 فای جانوری و دددكاری روی زمننه گلدار،  اب ابی،  الیفایی با طرح ترنجهار، لا  و ترنج همنبهعلاو  بر  الی

دار درخمی وباغی و افمدان، زیلو و گلن  زربت  ننز در ع در ددا  طهماسدب فتوی بافمه ده  اس  هه و بوته

ار فای بلددناز نمونه فای بارز این دور  را به نمایش مییع و ترهنب مموازن و مم ارن ن وش،ویژگیفای بهرنگ

 .آمه  اس  دس دود ازم بر  دن  فتی در اردبنل بهای اس  هه گتمه میزیبا با طرح حنوانهار و دكار،  الناه

فورت هانه بحمله هرد فاییغزا هه بهروی زمننه افدلی  الناه انج دسمه از حنوانات دامل دنر و ببر و گوزن 

  .دونه رینه و حنوانات منترد دیه  می

فا و تلتنق ن وش حنوانات با طرح گل وبوته در زمننه، مهارت فنرمنهان این دور  فا و ریم  تكرار آنتوازن طرح

این دور  بافمه فای طرح جانوری در دددرق ایران  خراسددان( ننز در دفه. الیاز حكوم  فددتوی را نمددان می

 .ده  اس می

( ۱۳۷۸فایی هه تزار روسدنه اطر هبنر  درسا  توان  الیفای این گرو  را میترین  الیدونمونه از ددناخمه دده 

ودنه   النها، مرغزاری سرسبز افنگام تاجگشاری لئواوله امپراطور اتریش به او فهیه هرد  نام برد. زمننه افدلیبه

فای اناان چرخان را فمرا  باادعاری در مهح دا ، هه احممالاً دا  طهماسب اس ، برگاز گل و بوته و داخ و 

 .ددددونهفنرفای هاربردی اتریش و موز  ممرواولنمن نگههاری میفا در موز دفده. امروز  این  دالینمدددان می

هه الین بنان هرد: در حتوان چننفای دما  غربی و تبریز را میحنوانهار درق ایران با  الیفایتتاوت سب   الی

ان فای خراسددآیه، در الیحلددام میدرتبریز زمننه گل و بوته تابع طرح حنوانات اسد  و فددرفاً طرح فرعی به

فماننن  .ناممخ ی مختی و اراهنه  اس فورتن وش حنوانات در منان زمننه طرح افمان با تزیننات بلنار به

فای فای غنی  الیباف  تبریز وجود دارد، دددتافن  و رنگفاییفای  البا وجود توازنی هه بنن ن وش و رنگ

فای توان  الیفای بلددنار ددداخن این ع ددر میافزایه. از  الیفا میآنباف  خراسددان بر دددكو  و عظم 

 .سنگمگو ممهور فلمنه نام بردفایحنوانهاری را هه در جهان به  الی

لهلمانی  ایهه تعهادی از زیباترین آنها به دافزاد نتن  اطلاق ده  فایاین نام به این سبب به این گرو  از  الی

موجود در موز  فرش ایران، فردی اس  با زمننه تنر  اودنه  از به نام سدنگمدگو تعلق دادد .  الی سنگمگوی

 های هه در حالمهای ممتاوتی  رار دارنه. در مرهز  الی ترنج دددكنلی ن ش بلددمن وش حنوانات وا عی وافلددانه

فتوی دفه. این نمونه  الی از دافكارفای  النبافی دورانفدحنه ددكار ار جنب و جوش را نمان میاسد  هه

انلانی در م ابل درخ  فای ددادام و ت داویر انكار حنوانات و ننز ن وشرود و سدرددار از رنگددمار میبه

فا و طرح  ابهای ن ممایه فای سدنگمدگو وجود نوارخافدی به دورزنهگی اسد . از نكات ممدمرك طرح  الی



براساس ع ایه هاردناسان محل  .توان نام برد رینه را میفایفای بزرگ در حاددنه و ن ش طاووس و مافیبرگ

  .یا تبریز بود  اس فا هادان یا هرمانباف  این گرو  از  الی

نهان ه ده ، این نظریه را هه فنرمبافمدسد  م  ود هادانی با گر  نامم ارن در آرربایجانوجود  الی اردبنل هه به

 .هنددهممدددغو  بودندده تددسیندده میایدراندی دور  فدددتدوی در سدددراسدددر همدددور بدده فدعددالدندد  فنری

ای فامرا و ارمغانفایفای ابریمددمی اه راً برای تزینن هاخفای امددمنن،  الیدر این ع ددر فمزمان با باف   الی

 .دهدافانه برای سلاطنن خارجی بافمه می

ی فای ابریمددمانه، ددماری از  الیابریمدمی هه امروز  نلدبماً سددال  با ی مانه فایی مجلل و نتن یاز جمله  ال

فددورت سدداد  و زربت  با   . ق. اسدد  هه به ۷۷۹سددلن  ثانی ااددددا  ع مانی در سددا  فهیه ددده  به سددلطان

فای درباردددا  یلدد دسدد  فنرمنهانی چون اسددماد سددلطان محمه از مننناتورحنوانات و طرح افمددان بهن وش

ر فای ابریمددمی د الیانه. با وجود اینكه باف فای سددلطنمی آن ع ددر بافمه ددده تهماسددب طراحی و در هارگا 

هوچ   فای الی»فا به ننز این گرو   الیدهرفای مخملف در این دور  دمار بنممری یافمه بود، ولی حمی امروز 

 .معروب اس  «و بزرگ هادان

دور  حكوم  ددا  تهماسب ع ری طلایی  .دار در طراحی آنهاسد فا ت ارن جه  الناهنفای ایاز ممدخ ده

سه  دف    . ق. زافه منمی دا  فتوی موجب هافش حمای  فای فنری اس ؛ امّا در ربع سوّمبرای فمه ردمه

دیه. دددا  خ ددوه فنه آغاز گرفای دیگر بهآن مهاجرت فنرمنهان به سددرزمننوی از فنرمنهان ددده، در نمنجه

عنوان اایمخ  و مرهز حكوممی انمخام هرد وهارگافهای سددلطنمی م.( افددتهان را به ۱۳۲۸ددددد  ۱۹۸۷عباس  

ای بهیع فابریممی و زربت  با رنگفای مجلل و نتن بنمدمری در دهرفای مخملف همور ایجاد گردیه و  الی

 .هه نمانگر اوج و اعملای فنع  رنگرزی بود، بافمه ده

 زیكلمونه سوم واسا وسدتارش ااددا  لهلمانفایی هه بهتوان به  الیفای باددكو  و ارزددمنه میازجمله  الی

 .فددای اددددرافی و نجبددای لهلدددمددان در افدددتهددان و هددادددددان بددافمدده دددددهنددهادددددار  هردخددانواد 

 ۱۳۰۲  دود در سامیبادنه، گتمهارزدار گل برجلدمه و گلن  زربت  میتخمه  الی ۶۰۰فا هه در حهود این  الی

بودن  فا مهتّها به لهلمانیگرو  از  الیانه، اینبا سدرارسدمی اسدماد هاری ارمنی بنام سدتر مورادوویف بافمه دده 

بر اا ده  بود، ی  تخمه  ۱۸۷۸تروهادرو هه در سا  ممدهور بودنه، بخ دوه در ی  نمایمدگا  فنری در هاخ

روی  ده علام مایش در آمه  بود. هه ت وّر میعلام  تكراری به نفرش توسدط چارتوریلدكی لهلمانی با ی 

ترتنب این فرش به  طعه لهلددمانی معروب گمدد . بعهفا سددلطنمی لهلددمان اسدد  و بهینفرش نمددان خانواد 

 .بددابررسدددنهددای بنمدددمر توسدددط هددارددددندداسددددانی چون بود  و مددارتنن، ایرانی بودن آنهددا محرز هردیدده

نمونه موجود در سددن  مارهودروننز ددددد طرح  اب ابی  نمونه  فا با طرحهائی چون لا  و ترنج ماننه الیاین



موجود در موز  ممرو اولمنن( طرح ن وش تكراری  نمونه موجود در اسدكوك لوسمرسوئه( بافمه ده  در اواسط 

 .این فنر رواج داد  (.م ۱۳۷۱ددد  ۱۳۱۲ثانی  م.( و دا  عباس ۱۳۱۲ددد  ۱۳۲۷سه  یازدف  در دور  دا  فتی  

غربی ماننه ال سنمون  رافب مشفبی( هوروسننلكی، یا سرجان فای سناحانتوجهی در سدترنامهاددارات  ابل 

فای نتن  و مجلل موجود در هاخهای سددلطنمی ایران و یا فهایای دددافانه به فنر  النبافی ونمونه( ۶ددداردن 

  .دودممافه  می

ح فراتی یا افدتهان ننزممهور ده  و اه راً فای سدنّا  و ابر چننی هه به طرفای گلهانی، افمدان، و اسدلنمی الی

 .هفای انمنن تولنه دانهبنمدمر از سده همدورفای ارواایی ماننه اسدپاننا و فلنه و ارتغا  و فنه فدادر دده به

فای این سه  ننز ت اویر  الی .ای و سبز تنر  اس سرمهفا لاهی با حاددنهرنگ دداخن غالب این سدب   الی

، (Uan Dyke) ، وان دای (Ruben) ، روبن(Velazquez) ماننه ولازهوئز( در آثار ن ادانیم. ۱۷  . ق.  ۱۱ سده  

 (Bol) ، وبو (Dehoock) ،دوفوك(Uermer)ورمنر 

بافی دیگری چون آرربایجان، طرح در مناطق  الی  . ق.( این ۱۲فای ممسخرتر سه   ددونه دددد در سدا دیه  می

  .هردسمان، و حمی  ت از ننز رایج ده

رات فا ننز باطرح ففای مناطق مخملف با ددرق ایران، طرح زمننه و حادنه  الیعلاو  برتتاوت طنف رنگی  الی

فای طرح درخمی وباغی  الی .  . ق ۱۲فای منانه سه  فایی داد . اواخر دور  فتویان یعنی حهود سا تتاوت

ی ساد  و فافاجبران طرح، ترهنب و تابناهی رنگگنردای به ن ش خطو  ننمه گردان، زمننه را در بر میبا حادنه

  . ق. در جنوم و دددما  غربی ایران ۱۲فای باغی در سدده  هنه. سددب  دیگری از  الیننمه فنهسددی آنها را می

  .انه هه طرح آنها از انهیمده فمد  بهمد  و چهاربار آرمانی ایراننان مللمان الهام گرفمه ده  اس بافمه دده 

فای الون و جویبارفای آم روان و مربع ملددمطنل اودددنه  از گلفایزمننه افددلی را هرت در این سددب   الی

  .افزایهفا میاودددانه و بر زیبایی و دددكو  آناسددمخر مرهزی درخمان سددرو وارنهگان بر سددر ددداخلددارفا می

وز  فرش ددددود در مفدای این  دالی بدافد  هرمدان در موز  جنپور فنده نگههاری مینموندهیكی از زیبداترین

گل  فای نتنلی ننز با ن وشفردپار ، با این طرح، باف  آرربایجان موجود اس . در این دور  از تاری  گلن ایران

  .هار برد  ده  اس و گنا ، فنهسی، یا حنوانات و دكار وانكار اژدفا به

رحهای این و اسددداطنر ایران موعدددوع طفای مخملف مله  از ادم فارسدددیفای انلدددان در فددحنهن مددمایه

 .فاس دسمبافمه

بلناری برخوردارنه و  النهای با ی مانه  از ع در فدتوی به دلنل تعهاد انهك و محهوددان در جهان از افمن 

  .هنهاین امر ملئولن  سنگنن موز  فرش ایران را در حتظ و نگههاری آنهابنممر می



وجود مح  ان و اژوفمگران بهثار فرفدمی برایفا و به نمایش در آوردن این آاز سدوی دیگر بر اایی نمایمدگا 

 غنی ایران زمنن رودن هننه آورد تا نكات تاری  بلناری را در زمننه تاری  و فرفنگمی

  

 


