
 پیشینه قالی بافی از دوره تیموریان تا عهد قاجار

در اواخر قرن هفتم هلاکوخخاکن ولخک ود در ن ب ر ري و و خخيريهييکف اراوان يکوو نکا کيو ه نخن خخا د 

 .يصرااديب طخسو رخد، درگذشت

و در قرن هشتم رد وقخع پ خست. در اواسط ه  ب قرن رخد ود ت  خر از يخادگکن  037ق کم ساررداران ي ه در سکک 

ن ايران چ ره شاد و ررام ررام رر ت کوو سرزو ب ايران تللط يکات. ت  خران  گخروکن رر ايلخکيکن پراونده و اتکركک

اگرچد در روايکت رل کر ذور شده است ود اهل نلم و ادب رخد، ا كب ت کوو وقت خخد را صرف  ن  و وبکرزه 

دوکت او خورد و و تر ارصات يکات تک رد هنر و قکا بکاو تخ د داشاتد رکشد. رک ايب يکک شکيد يكو از رهرگتريب 

رد ارنکء رشر ترر ت ارزيدايو هنر دوست و هنر پرور رخد ود تک سکا کن سکک ارهن  شرق ازرييک در تکريخ رد ي كو 

 .يکد خخاهد ورد

پس از ت  خر، ارزيد او شکهرخ رد سلطنت رس د. شکهرخ رد قکا بکاو تخ د رل کر يشکن داد و دستخر داد تک قکا يکف 

د استکدف ريد ود رکاندگکن ريکن هنخز ر . طرح اوثر ايب قکا يک شكلتد رخده و چن ب رروواکخر و گرايبيکيو تي د وند

يرسا ده رخديد. رک ايب يکک تصاکوير ايب قکا يک اوثرا در و ن کتخرهکف رکقو وکيده از رن نيد يشکشو شده است ود از 

در وکخ اوزويحلاااب يكو از وي تريب ولاااتندات  يت اتبکت قکا بکاو در رن دوره اسااات. از ايب قکا يک ر دهک 

قره قخيخيلخ استفکده شده است. ايب قکا يک رل کر ضخ م و سنگ ب رخده است . شکهرخ و  -يخادگکن ساللاليو رق

ه لاارگ گخهرشااکد خکتخن رد ترر ت ارزيدان هنر پرور و ادب دوساات ه ت گ کرديد، چرا ود رنک رر ارهن  

سات. از ايشکن دو ارزيد رک يکويکف رکف سنشر و اا  ر   رد ولخاو ترر ت و پرورگ شاکههاده از هر اورف وي تر ا

يکدگکر وکيد. اا  ر ك خط رل کر ي كخيو داشت و قررن را خطکطو ورد. ض ب اينكد رصد خکيد وراغد را ي ه ه ت 

گ کرد. رکيلانشر ي ه در انتلکف و  کرف، يشکشاو، خطکطو و قکا بکاو رلا کر وخش د. او استکد خط تلو رخد و وت بد 

لجد گخهرشکد را رک و کک استکدف شخصک خطکطو ورد. ايب شکه خلکق و رک اي کن رد تشخيق هنروندان دوره خخد و

 .نلکقد و اشت کق خکصو يشکن داد

رورده ايد ود تروت االااکيد اف ت  خر گخروکيو تخسااط ارزيدان و يخادگکي  در راه انتلکف هنرهکف زيبکف ايرايو 

رهکف س رقند، رخکرا، ش راز و هرات از وراوه ويم قکا بکاو ايران شديد. در وصاروف شاد. در دوره ت  خريکن شي

ايب دوره يفخذ ارهن  چ نو در قکا بکاو ايران سبب شد تک طرييکف هندسو رد صخرت طرييکيو رک خطخط دوار 

ت و خايکو ونحنو گراي  ياکاتاد و يششااا کيييکيو وکيند پ نك و گليک، يخليکف رکد رهيو، تخدهيکف ارر، ايخاع ي 

  .پرياادگااکن االااااکييااکف وااکينااد اهدهااک، سااا  را، رهخ و... در طرييااکف يش  قااکاو ايران رااد و خد ريااد



ايب تل  رات در يششااد، اتر شااگراو ي ه رر تكن كيکف رکات گذاشاات. دو پخدرکاو ود اهوم رکات يششااييکف گردان 

کزك يك پخد ضخ م و يك پخد ي است  کيگهيب تك پخدرکاو شد. ضخکوت دو پخدهک ي ه تل  ر ورده و رد صخرت

دررود. رک ايب يکک اطلکنکت در ايب زو ند رل کر ايدك است، چرا ود ه نگخيد قط د رکاتو از قرن ييم رکقو ي کيده 

 .است تک رتخان رد رررسو سکختکر رن پرداخت

انخن  ه و ااهاوکو دود قکا بکقو وکيده ي ه وت لق رد اواخر دوره ت  خريکن اساات ود يششااييکف گردان پ شاارات ورد

رکات ي ه تل  رات خخد را پ دا ورده است. پس از دو ارزيد شکهرخ و رزا، سلطکن يل ب رکيشرا رد يكخوت رس د 

 .او ي ه رد وکيند سکير ا داد خخد سروکيد ت  خر را صرف انتلکف هنرهکف ايرايو سکخت

. و ن کتخرهکف ريهاد يشکگ در رخستکن س دف در زوکن رکيشرا، رهرگکيو ه نخن ريهاد يشکگ، پک رد نرصد هنر ييکديد

 .و ظفريکود ي ه از دگرگخي يکف طرييکف قکاو ايران يكکيت دارد

  : قالیبافی در دوران هجوم ازبكها و سلسلههاي قره قویونلو و آق قویونلو

سالطکن يلا ب رکيشرا در هجخم ازركيک وشتد شد و وجددا و لكت ايران در رل کرف از ونکطق دستخخگ هرو و 

 .ورو و رو تبکتو شد ود ايب ولکاد رر روف و ف ت و و  ت تخا د ارگ دستبکف رو اتر يبخد

در ايب و کن دو طکيفد قره قخيخيلخ)صکيبکن گخسفندان س که( و رق قخيخيلخ)صکيبکن گخسفندان سف د( نل د ازركيک 

شاخريديد و قره قخيخيلخهک تخايلاتند شكلتو سنگ ب رر اشكريکن ازرك وارد روريد، ا كب پس از ودتو خخد ي ه 

ر و وکر شديد. قره قخيخيلخهک و رق قخيخيلخهک تخسط رق قخيخيلخهک و رد واسطد ي لد و ي ري  شكلت خخرده و تک

 .غرب ايران را تصرف ورده و وروهيت پکيتخت خخد را ي ه تبريه قرار داديد

در دوره اوک ي نو قره قخيخيلخهک اوضااکع ر شااتر رد  ن  گذشاات و ريکن و تر ارصاات يکاتند رد ارهن  و ادب 

هکف رد گخيد ديگرف شااد. در ايب دوره در تبريه ارگرپردازيد. ا كب در دوره دوم ي نو رق قخيخيلخهک وضاا  ت 

رلا کر زيبکيو رکاتد شاد. رد گخييکف ود رلا کرف از وحشش ب رر ايب نش دهکيد ود ارشيکف رل کر زيبکف اوايل دوره 

 .صفخيد ايت کاک در زوکن رق قخيخيلخهک در تبريه رکاتد شده است

 -ود گفتد و شااخد وردف روشاانفكر از سااللاالد رق از ايب خکيدان يكکيت وردهکيد ود در زوکن اوزون يلااب

ژوزف رکررکرو، سااف ر   يخرف وي ه، در ساافريکود خخد از زيبکيو و و کک قکا يکف قخيخيلخهک رخده و پس از ديدار 

گخيد و يک روده است ود در تکاکر داويننو شير الخرايس ايتکا ک صدهک وخ خد در وکخ يكخوتو رلا کر ساخب وو



رد ايب خکيدان ديده و شخد ود در رييک قکا يک و قکا نييکف ايرايو ي کي  داده شده است. ر شتر  پرده يشکشو وررخط

ايد ود وشدساا ب را در اطکقيک و ول لااکهکيو ود رک قکا يکف ايرايو وفروگ هلااتند يشااکن ايب رتکر پردهيکف وذهبو

« رراک ررويدک»ر وشدس ب ه نخن است تصکوي« رورنس»دهد. در رلا کرف از پردهيک ود از شکهكکرهکف يشکشو وو

يش  قکا يکف ايرايو رد يحخ زيبک و پلانديدهکف وشا ده شده است. رک ايب يکک « هلب اخروکات»و ه لارگ و يک 

اوروز ه چ گخيد اترف از ايب گخيد ارشايک و خد يدارد. دوره شاكفتگو و نت ت)قکا بکاو در نيد صفخيکن( پس 

د پشتخايد تش ع و رک ه داو وردم رر ايران تللط يکاتند و دست ا نبو از هفت قرن يكخوت ر گکيگکن، صفخيکن ر

را از ايب و لكت وختکه ورديد. صفخيد پس از ي لد انراب رد ايران اوا ب خکيدان ايرايو رخديد ود يكخوت را در 

ي کن ايرااخت کر گراتند. از ايب رو تخايلاااتند رک تخ د رد ه  کرف وردم در انتلک و رشاااد هر چد ر شاااتر ارهن  

 .ركخشند

ساارسااللاالد ايب خکيدان شااکه اساا کن ل رخد و پس از او ارزيداي  طي کسااب و نبکك رر ايران يكم رايديد. از 

ريجکي كد در زوکن هر يك از ايب پکدشااکهکن پ شااراتيکف گرايو رراف هنر قکا بکاو ايران رخ خد روده اذا هر يك رد 

 .طخر  داگکيد وخرد رررسو قرار و گ رد

و در نيد شاکه اس کن ل صفخف شکه اس کن ل وخسس سلللد صفخيد رخد. او رد ظکهر ش  يکف وت صب رخد قکا بکا

و ايب وذهب را رد ننخان وذهب ولو ايران و راو ورد. وردم ايران در رن زوکن او را پکدشااکهو اي ک وننده، رزادف 

يق و وکردان ود ديد وس ع و س د صدر رخ  و رک اي کن و شانکختند. ساد پکدشکه اوک ايب سلللد شکهکيو رخديد اک

داشااتند. در واقع در طخک تکريخ رد يدرت وشااکهده شااده ود سااد پکدشااکه يكو پس از ديگرف از احک  داشااتب 

خصاخصا کت و صافکت ي ك پکدشاکهو چن ب هم ساطن رکشاند. اوا ب ايب پکدشکهکن، شکه اس کن ل صفخف رخد. 

 وکرگکهيکف قکا بکاو تکس س« تبريه»فخف در پکيتخت خخد، ودارك و ولاتنداتو و خد دارد ود شاکه اسا کن ل ص

ورد. اابتد ادواردز ايب ولاکاد را وکولک  رد و كند و و تشد است شکه اس کن ل صفخف وقت خخد را صرف تحك م و 

 .يكپکرچد سکختب رهيم يكخوت خخد و وبکرزه رک ترويک و ازركيک ورد

لخکيکن ولخک رد ننخان يكو از پکيگکهيکف رکات قکاو ايران شااانکختد رک ايب يکک تبريه از دوره غکزايخکن يكو از اي

تحل لگر هنر وشاارق زو ب در ررخخرد رک  کيگکه تبريه در رکات و و وحتکط « اردوب»شااد. ا كب رک ايب وصاا  

رکر و يبخد تبکت در ايب شير اوكکن  21ن ل و كند. او و تشد اسات ي لد نث کي يک رد ايب شاير، اشالکک رن رراف 

سکک پس از رد قدرت رس دن شکه  21شاد و تخسا د قکا بکاو را در ايب شير وحدود و لکزد. ه نن ب زوکيو ود ر

اسا کن ل صفخف رراف اوا ب رکر ايب شير تخسط سلطکن سل م اوک اتن شد ول د صن تگران رن رد استکيبخک ونتشل 



ف تخا د ارگ رخده است. ا كب در ايب رساد تبريه يك وروه داد و ساتد قکاو رد  ک شاديد. از ايب رو رد يتر وو

و کن هلاتند و دود اارادف ه نخن ي كلک وکيخچو، طب ب يکذق ايتکا کيو ود ودنو اسات ارشايکف ر ش کرف در 

 .ايب دوره در تبريه تخا د وو گشتد است

رگ ا قکا بکاو در نيد شکه طي کسب اوک شکه طي کسب پلر شکه اس کن ل صفخف رخد. اوثر وحشش ب و تحل لگران

ايران و تشد هلاتند در زوکن يكخوت شکه طي کسب هنر قکا بکاو رد نکا تريب ودارو ترقو و پ شرات يکيل شد و 

هکف ولتحكم و قخف ايب  نب ، يلبت رد رسکيدن يکم ارگ ايران رد شاکه نبکك پلر او رخد ود تخايلت رر پکيد

ر و صلحجخ رخد. او رک ازركيک و ترويکف وک يد انلکف  يکيو، وخشا  وند. شاکه طي کسب س کست دارف وحکاتد

سکک يكخوت وند. او پکيتخت را از تبريه رد قهويب  07نث کيو پ  کن صالن رلات و از ايب رو تخايلات ر   از 

ايتشکک داد تک از گهيد ي لد ترويکف نث کيو در اوکن رکشد و از ريجکي كد خخد اردف هنروند و نلکقي ند رد قکا بکاو 

 .در رن زوکن رد ننخان يكو از پکيگکهيکف ن ده رکات ايران دررودرخد ايب شير ي ه 

شاکه طي کساب خخد دساتو در طرايو داشت و گفتد شده است ود چنديب طرح رراف قکاو تي د ورده است. او 

صان ت ارگ رکاو را ود در پکدشکهو هکف پ ش ب يك يراد روستکيو و يتو در پکرهکف از وخارد يك هنر  -هنر

کتو رخد رد شايرهک وشکيد و رد يخنو سبك شيريبکف را پکيد ييکد. در زوکن او نلکوه رر تبريه ود در ايل  -نشاکيرف

وکر رکات شايره خک  و نکم شاده رخد وکرگکهيکيو در قهويب، وکشاکن، ه ران ، شاخشاتر و هرات تکس س ورد. 

شت و کک ااديب ريهاد، سلطکن ه نن ب ساد تب از رهرگتريب يشکشاکن و طرايکن ايرايو را رد اور طرايو قکاو وادا

وح د و و ر سا د نلو طرييک و يشکش يکف ر نت رف را رد يکدگکر گذاشتند ود در ادوار ر دف پ خستد وخرد استفکده 

قرار و گرات. ه نن ب او در رلا کرف از ايب شايرهک وکرگکهيکف دررکرف و سالطنتو را ررپک سکخت و در رييک رد 

کرف پرداخت و ول د ايب اوخر ساابب گرديد تک اوروز از رراف او ساابكو رينکم رکات ارشاايکف ظري  و ر نت ر درر

 .در يتر گراتد شخد« وكتب شکه طي کسب»

ساکاد يكخوت او يکويکف رر کف وکيده ود از رراف سالطکن سال  کن نث کيو يگکشاتد است و طو رن  07در دوره 

د و رفرستد. او در ايب يکود از سلطکن سل  کن و پ شانيکد ورده اسات ود رراف ولجد  کوع سل  کي د قکا يکيو رکاتد

هکف اکزم قکا يک را در  خاب اراوخگ يكند. رد ننخان ررادر خخد از او يکم ررده است وصرايد خخاستد است تک ايدازه

ايب قکا يک در وخرد وشرر رکاتد و ارساتکده شديد. سف ر وجکرستکن در ايران رورده است ود در ر ب ايب قکاو هک چند 

 .تختد قکاو ارريش و ي ه و خد داشتد است



از   لاد طريياکف وكتب شاااکه طي کساااب و تخان رد  کيگهينو قکا يکف تريجدار رد  کف طرييکف ت  خرف و 

و  خاو اشاکره ورد. نلکوه رر ايب طرييک، يش  شكکرگکه ود دررن ندهکف اسب سخار را در يکک ولکرشد و شكکر 

يب دوره اقتبکك از طرييکف تذه ب وکران در يششيکف قکاو قخت گرات. از يشاکن و دهد ي ه ورسخم گرديد. در ا

  لد شاکهكکرهکيو ود در نيد شاکه طي کساب رکاتد شاده است شکهكکرف رد يکم قکاو ش خ صفو ااديب يک قکاو 

هجرف ق رف رکاتد شده است. گره  619اردر ل است. ايب شکهكکر رک تکر و پخد ارريش  ب و پرز پش و و در سکک 

ساکيت  تر تي د شده است. رکانده رن ي ه وشصخد وکشکيو رخده و در ه  ب شير  2201× 031رن اکرساو و در ار کد 

 .ي ه تي د گرديده است

 .ايب ارگ اوروزه در وخزه ويكتخريک و رابرت ايگللتکن وخرد رکزديد ههاران رکزديدوننده قرار و گ رد

 قالیبافی در دروره زمامداري شاه عباس

که طي کساب پلار ارشد او شکه نبکك رر اريكد سلطنت تك د و هيد. او رر خلکف پدر ول د صلحنکود را پس از شا

هک را شكلت داد يك رد يك الخ ورده و ت کوو و ترضا ب و ه لاکيگکن وهايم را خلع يد سکخت. او ارتدا ازرك

ک صاافيکن ايتشکک داده و در ريجسااپس در چند  ن  وتخااو رر نث کي يک غلبد ورد. شااکه نبکك پکيتخت خخد را رد ا

رهرگتريب وکرگکه سالطنتو و دررکرف رکات قکاو را پکيد ييکد. چد ريكد رل کرف از يخيلندگکن در زوکييکف وكرر رد 

ايب وکرگکه اشکره داشتيکيد ود از   لد رييک و تخان رد دو س کح ارايلخف ي نو تکوري د و شکردن، سر راررت راررت 

وبل  وذهب ول ح ت از ايلتکن و ه نن ب ونشو شکه نبکك را ود تکريخ وفصل ايران  شراو ايگل لو، وش   و

در زوکن يكخوت اورا رد رشاتد يرير در رورده اسات، اشاکره ورد. در ول د يکدداشاتيکف ايب س کيکن و وخرخ ب 

 .روده است ود ايب وکرگکه در يهديكو چيل ستخن و و دان يش   يکن ايداث گرديده رخد

 يک رلااا کرف از ايب قکا« ايب وکرگکه رطخر وداوم وشااالخک تي د قکاو رراف دررکر رخد» ر ايب رکره وو گخيدتکوري د د

نلکوه رر وفروگ ساکختب وکخيکف سلطنتو  يت هديد رد سلکط ب و اوراف خکر و رد وکر و رات و سبب و شد 

ف ساالطنتو خکر و رکقو وکيد تک اوروزه تک نلکوه رر اشااتيکر يکم ايران در ايب صاان ت، اترف ي ه از رييک در وخزه هک

رتخان يلاابت رد رررسااو وضاا  ت قکا بکاو در رن نيد يتر داد. در هر يکک شااکه نبکك ي ه رد وکيند پدر در راه 

کف رراف خخد در قکا بکاو رر  « وكتب شااکه نبکك»انتلکف ايب هنر رلاا کر وخشاا د و اوي ه وكتبو تحت ننخان 

 .طرح گلدايو، اسل  و، درخت و رکا )رختد( و سجکده اف طرايو و تخا د گشت گذاشت. در وكتب او قکا يکيو رک



در وخرد طرح گلادايو، سااار ريناکرد ررتخر پخرد نش ده دارد ود از  خشاااشکن و ييد و رن کيگذار رن ي  ت االد 

 ده خشاشکيو اسات. از ايب يخع طرح اوروزه ارشاو و خد دارد ود رر وهار شاکه نبکك وب ر در قم گلااترايده ش

اسات. از وشايخرتريب ارشايکف رک طرييکف گلدايو، ارشاو است ود اوروزه در وخزه وتروپخا تب ي خيخرك قرار 

دارد. از قکاو هکف رک طرح اسال  و اوروزه رد ت داد ايگشتکن دست رکقو وکيده است ررخو طرح رن را شکه نبکسو 

  .شل د گشااتد و ي خيييکف رلاا کرف رکاتد شااده اسااتي ه و خخايند. از ايب قکا يک در قفشکز و ترو د نث کيو سااکايک ت

ريهف در وكتب شکه نبکك رک استفکده از يش  تريج و تصکوير ي خايکت و اشكکک درختکن و رختد طرح  ديدف پکيد

و رد رن درخت و رختد گفتد شاااد. ريتريب ي خيد از ايب يخع قکاو در وخزه هنر ا لکداف ک يگيدارف و شاااخد ود در 

شده است ي خيد ديگرف از رن ي ه در وتروپخا تب ي خيخرك و خد دارد.   لد وکرشنکسکن ونشأ ايب  وردستکن رکاتد

طرح را غرب ايران و رکاکخص وردساتکن دايلاتد ري  غکاب رييک ررو و سارويکف اسات. ديگر طرح وكتب شکه 

و ايب طرح از اردانکت دهند.-نبکسو طرح رکغو است ود ارداع رن را رد اواخر سلطنت صفخيد در وروکن يلبت وو

 .است ود در طرايو قکاو و در اوايل صفخيد و در وكتب شکه نبکك ورسخم گرديد، اقتبکك شده است

و رواتريب ايب ارشااايک قط د ارشاااو اسااات ود اوروزه در وخزه اکك در دايشاااگکه هکروارد قرار دارد. از طرح 

وزه ت دادف چند و خد دارد ود يكو از رييک قکا نييکف ساجکدهکف ود در زوکن شاکه نبکك رل کر و  خک شد اور

در وخزه ايرايبکساااتکن و ديگرف وخزه وتروپخا تب قرار دارد. از   لد ارشااايکيو ود اوروزه از رن رد ننخان يكو از 

 .شکهكکرهکف قکاو ايران در نيد شکه نبکك ذور و شخد قکا يکف وخسخم رد قکا يکف ايلتکيو است

ريت وأوخ« وخراتخت س»خيد سخم اروکيرواف ايلتکن رد يك رکزرگکن ارونو رد يکم و لکدف زيگ  2972در ريکر ساکک 

داد تک رد ايران سافر ورده و چند تختد ارگ رراف وکخ هکف سلطنتو ايلتکن خريدارف ي کيد. رکزرگکن يکوبرده ي ه 

اراوايو  ررد و شيرترکات ايب ارشيک را رد رکاندگکن وکشکيو ود در رن زوکن در رکات ارشيکف ارريش و داراف تج

قط د در وخزه رزيديت   8تختد رکاتد شااده اساات ود از رييک  377رخديد ساافکرگ و دهند. از ايب ارشاايک يدود 

قط د در ورقد يضااارت نلو )ع( در يج  و ت دادف ديگر در قل د روزيبرپ وپنيکك داي کرك و خد  1وخي خ، 

ت و يکدرور رتکر رهرگکيو ه نخن و کک ااديب ريهاد، دارد. ري  غکاب ايب ارشايک صخرتو، سبه و زرد و ري  اس

نل رضاک نبکساو و سالطکن وح د يشکگ اسات. قکا بکاو پس از شاکه نبکك تک ظيخر يکدرشکه صفخيد پس از شکه 

 .نبکك، يك رايو ود نلکق ند رد ارهن  و ادب ايران رکشند، رد خخد يديد

هرو و ورو ه راه رک خخشاگذرايو و ن کشاو شکهکن اکصالد ورپ شاکه نبکك تک ي لد االکييک يك دوره زواک و 

ايرايو رخد. چيکر تب پس از شاکه نبکك رر اريكد سالطنت يشالاتند ا كب اکقد رن خصخص کت اخلکقو پ ش ن کن 



خخد رخديد. در زوکن رييک اشاگريکن ايران در ت کم ورزهک شاكلت خخرده و رلداد و تبريه و ه دان ردست تروکن 

طي کسب و شکه نبکك يتخايلتند نلکقيکف را ود اسلکف هنر قکا بکاو ارراز و داشتند يفظ اتن شاد.  کيش نکن شکه 

ونند و در يت جد ي کيت خخد را از طرايکن و قکا بکاکيو ود در خدوت شکه نبکك رخديد دري  ورديد. ايب استکدان 

رد از ايب اهت کوو ي ه رد پرورگ شکگرهودف و رک يبخد ي کيتيک، يک پراونده شده و يک دار اکيو را وداع گفتند و  دا 

از خخد يشااکن يداديد. اذا قکا بکاو اصااکات خخد را از دساات داد و دچکر يخنو رشاافتگو و رو يت و شااد. رخديد 

قکا يکف يلابتک  يف لو ود در ايب يد اکصل رکاتد شد، ا كب اوروزه چندان اترف از رييک در ايران و خد يدارد، چرا 

اتر ر تخ يو پخسا ده شده و ش کرف ازرييک را ي ه اروپکي يک از ايران خکرو ورده و رد وخزهيک ود ت دادف از رييک در 

و تروت ندان خکر و اروختند. رخريب زوکودار صافخيد، شاکه سالطکن يلا ب، ي ه رد رايتو اصفيکن را رد االکييک 

 .تشديم ورد

ن د يکدرقلو االرف وظ فد شنکك از اشگريکقکا بکاو در نيد يكخوت ساللالد يکدريد و زيديد دير زوکيو يپکي د و

شكلت خخرده ايران    و ايدك از قشخن خخد نل د االکييک رد پک خکست و رييک را شكلت داد و شکه ايران شد. 

در دوره پر تلکطم يكخوت ايب ساررکز خشب تخ د زيکدف رد يراد قکا بکاو يشد. يکدر ن خوک  در ن  رخد و اوثرا  

هک اتراق و كرد و و تر روف وکخ و رکرگکه رد خخد و ديد. از ايب رو رکات قکاو ي ه چندان در شكکرگکهيک و صحرا

اقبکاو از سااخف او ي کات. پس از يکدر، وري خکن زيد رر ايران يكخوت يکات. او وردف ويررکن واو ر لااخاد رخد. 

خت يکدرشاکه را ود وشيد رخد رد وداروو داک رراينكد در زوکن او قکا بکاو اي ک گشات و خد يدارد. وري خکن، پکيت

شا راز ونتشل ورد. در ايب دوره سار کن ولكم ولاتشاکر ايگل لاو تکريخ وفصل ايران را رد رشتد تحرير دررورده 

اسات. او در يك اصال  داگکيد، رد صنکيع دستو و تجکرت هنر ايرايو در اواخر قرن ه جدهم و لکدف و پردازد. 

 کن ي کورده اسااات. اگرچد ادواردز ولكم را اردف رلااا کر دق ق و دايد و رک او در وطکاب خخد از قکاو ذورف رد و

صرايت انلکم و كند ود يتو ذرهکف اوكکن يدارد تک او ر دقتو ورده رکشد و قکا بکاو را از قلم ايداختد رکشد ا كب 

ده ن تخا د شولاتنداتو دردسات است ود در اواخر دوران زيديد ي خيييکف زيبکيو از ي و يش  و رکات در ايرا

 .است

 قالیبافی در دوران قاجاریه

پس از ورپ وري خاکن، رقکوح دخکن قک کر ود اردف خخيريه رخد رد يكخوت رسااا د و يكخوت قک کريد را رنک 

ييکد. رقکوح دخکن اوثر اوقکت خخد را صاارف تثب ت پکيييکف يكخوت خخد سااکخت و و تر ارصاات يکات تک 

وند. چد ريكد يتو اگر ارصت و  کات ذوق ايب وکر را يداشت تک در ايب يلبت رد هنر و ادب ايب و لكت تخ د 



صاان ت ارگ دسااتبکف ايران وند. پس از او اتح لو شااکه قک کر، يکصاارااديب شااکه  -زو ند و كو رد اي کف هنر 

قک کر و وتفرااديب شاکه قک کر رد يكخوت رسا ديد. دوران يكخوت رييک طخاکيو رخد و رک رراو  يلبو رورد رو 

صن ت  -خد. از ايب رو قکا بکاو ررام ررام تخايلات وجددا  اي ک شاخد. سار کن ولكم در سطخر خخد از ايب هنر ر

وجددا  يکم يبرده اساات. ا كب ساا کيکيو ود پنجکه سااکک ر د از ايران رکزديد و كنند قکا بکاو را يكو از پ شاا نييکف 

سا کسو وشخر وشخگ و رشخب زده رخد ا كب در ايب وردم ايران و نکوند. در اواخر دوره قک کريد اگرچد اوضاکع 

زوکن طبشکت تکزه رد دوران رساا ده و شااکههادگکن دررکرف اکصاالد طبشکتو زيکدف را رک زيردسااتکن خخد رد و خد 

رورديد. پخک هنگفت ريکن سابب شاد تک داشتب قکاو و قکا ند را در ونکزک خخد وس لد شخوت و  لکک ردايند. اذا 

رويق گراتد و تجکرت رن رغکز شاد. از ساخف ديگر سا کيکن و ولكل خيرهکف اروپکيو رد وم وم خريد و اروگ 

ايران رات و رود داشااتد و ساا و در   ع رورف قکا يکف ر نت ر ايرايو ورديد و در ييکيت در اواخر قرن گذشااتد 

کزارهکف رد ي کز ررخد ود تجکرتخکيييکف اروپکيو و روريكکيو ود در اور ارگ ا کا ت داشاتند  يت تأو ب ارگ وخ

ک هک پش يکف ري  شده را ه راه رخخد، شا بکتو را در وراوه قکا بکاو ايران تأس س و كنند. وکرگهاران ايب شروت

يششايکف وطلخب خخد در اخت کر رکاندگکن قرار داده و سفکرگ رکات ارگ را رک نشد قراردادهکيو رد رييک و داديد. 

رغکز شد. او رد وتکرو از اف. استب ن  تحت يکم  2880او در ايران از ساکک ادواردز و تشد اسات اي کف يخيب قکا بک

در اندن رد چکد رساا د اشااکره و كند. در ايب وتکب يخيلاانده  2861ود در سااکک « قکاو وشدك ولااجد اردر ل»

طرح  0يک  1وخرد رررسااو قرار و دهد و ايب چن ب و يورد ود در رن سااکک  2800وضاا  ت قکا بکاو را در سااکک 

شاتر، در قکا بکاو ايران رد وکر ي  رود، ا كب اوروزه وتجکوز از ر لت طرح در تي د قکا يکف ايرايو رد وکر و رود. ر 

اردواردز در اداود و گخيد ود رد يتر وب يخيلاانده رک ايراي کن ت کك يداشااتد و اطلکنکت خخد را از طريق شااروت 

رن سکايک زيگلر رد تکزگو ا کا ت خخد را در ايران  زيگلر و شاروکف رييک رد دسات و يورده است و ردون شك در

رغکز ورده رخد اذا ي  تخان گفتييکف او را ولااتند ارک ورد. در وخرد تکريخند شااروت زيگلر روده اساات ود در 

و لکدف تي د ارروردهکف صاکدراتو در اراك )سلطکن ررکد رن زوکن( تخسط رکزرگکيکن تبريهف رغکز شد  2800ساکک 

يك شروت ايگل لو سخئ ل کاکصل رد يکم زيگلر و شروک از وننلتر داترف در  2883ک ر د در سکک و تر از ده سک

ايب شاير گشاخديد ايب داتر از وننلتر وکاکهکيو وارد ايران و كرد. ودتو ر د يكو از وکروندان شروت زيگلر ود 

ه يکصل از اروگ وکاکهک را يك را کيو رد يکم اساكکر اشاتراوك رخد پ شانيکد ورد ود رد  کف اينكد شروت و خ

خريد ساكييکف طلک وند و ساپس رييک را از طريق روس د از ايران خکرو سکزد، قکاو خريدارف ونند ود رتخايند در 

اندن رييک را رد رايتو و ولاااتش  ک  رد پخک تبديل ونند. از ايب رو اشااانراوك ود وردف وکررود و  لاااخر رخد، رد 

داير وردن ريگرزخکيد، اسااتخدام طرايکن و ايجکد ايبکر وکاک اقدام ورد. ديرف  ساالطکييرکد ورا  د ورده و يلاابت رد



دساتگکه قکا بکاو تحت يتکرت زيگلر قرار گرات و در ونکر ايب شاروت شروتيکف ر ش کر  1077يپکي د ود يدود 

 .ديگرف ي ه از اروپک و روريكک در ايب ونطشد رد راه ااتکد

قک کريد رغکز رد وکر ورد ررادران وکسااتلو رخديد. در اواخر دوره قک کريد و  از ديگر شااروتيکيو ود در اواخر دوره

وکن داتر خخد را در ور« استرن راپ ايد تريدين  و پکيو اَو ي خيخرك»در وروکن يخلات ب شاروت خکر و ي نو 

د. کم شود اوا ب رکزرگکيو قکاو از وشخرهکف خکر و رخد، ادغ« اتخرريداو»گشاخد. ايب شاروت ر دهک در شاروت 

ود وت لق رد خکيخاده وت كب و سااارشااانکك ايتکا کيو رخد رد تجکرت قکاو ايران « ي روخوکساااتلو»ديرف يپکي د ود 

نلکقي ند شااد. رييک صااکيب يكو از و تبرتريب رکيكيکف خکر و رخديد. از ايب رو ررادر ي ر، وخوخ سااکايک قبل در 

 26ک تحت ننخان ي روخوکستلو و ررادران، در اواخر قرن تبريه رد ننخان وکرگهار رکيكو ولاتشر شاده رخد. وکستل ي

تجکرت خخد را در تبريه رغکز ورديد. ر دهک ايب شاروت ي کينده خخد را رد وروکن گلا ل داشت و پس از رن ي ه 

رد وکر تجکرت در وکشاکن وشالخک شاديد و اابتد در ده ساکک پکيکيو سلطنت قک کريد شروتيکف و تبر ايگل لو و 

 .بکت خخد را در سرتکسر ايران ررپک سکختند و يلبت رد تجکرت قکاو در ايران اقدام ورزيديدروريكکيو ش 
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