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69 چکيده

ف��رش ایران جل��وه ای از تمام هنر های ملی ماس��ت. 

هزاران نفر در این حرفه مش��غول به كار بوده و فرشی 

ك��ه در مقابل دیدگان ما ق��رار می گيرد حاصل تالش 

این زحمت كشان و هنرمندان است. ضرورت شناخت 

فرش های نفيس در این مقطع زمانی به وضوح مشهود 

است؛ زیرا متأسفانه به دليل وجود بازار های خارجی، 

این بافته ها با طرح های استثنایی ش��ان از كشور خارج 

ش��د، كمتر نش��انی از آن ه��ا در مراكز هن��ری ایران 

می توان یافت. این قبيل فرش ها تنها در نمایشگاه ها و 

فروشگاه ها عرضه ش��ده و غالبًا هنرمندان و بافندگان 

آن ها در گمنامی به س��ر می برند. تنه��ا تجار و عده ای 

خاص آن ها را می شناس��ند و حتی در شناساندن این 

افراد به جوامع هنری كوششی نشده است. در این مقاله 

سعی شده با یك بررس��ی اجمالی در مورد تاریخچه 

شهر تبریز و سابقه فرش بافی در این ناحيه، به معرفی 

چن��د نمون��ه از تكنيك ه��ای طراح��ی و رنگ آميزِی 

فرش ه��ای نفيس و ممتاز تبریز، معرفی طراحان آن ها 

و همچني��ن ویژگی های بافت آنها از نظر مواد و رنگ 

مصرفی و غيره پرداخته شود. روش تحقيق به صورت 

توصيفی- كتابخانه ای و ميدانی است.

واژه هـای کليـدی: فرش، بافت، ط��رح قالی، فرش 

نفيس تبریز. 

معرفی ویژگی های فــرش های 
نفيس تبــریز در دو دهه گذشــته

افسانه طاهباز
فارغ التحصيل کارشناسی ارشد هنرهای صناعی )صنایع دستی(، دانشگاه الزهرا

مهرانگيز مظاهری تهرانی
عضو هيئت علمی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
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مقدمه

آشنایی با تاریخچه شهرستان تبریز

شهرستان تبریز با مساحتی حدود 11801 كيلومتر  مربع 

در مركز و غرب آذربایجان ش��رقی ق��رار دارد. مركز 

این شهرس��تان، ش��هر تبریز است )افش��ار سيستانی، 

1369، 934-939(. تبری��ز را با اس��امی زیر ناميده اند: 

تارماكي��س]1[، تارماكيزا]2[، تاوراكيس]3[، تاورژ]4[، 

تاورش]5[، تاوریز]6[، توریس]7[، توریز]8[، دبریز]9[ 

و تبری��ز ]10[ یا تربيز، تيوریس]11[ و تيوریز]12[ ... 

ناميده شده است )همان، 1024(.

     در مورد تاریخچه شهر تبریز بين مورخان اختالف 

نظر وج��ود دارد اما قدیمی ترین س��ند دایر بر وجود 

تبریز )تارویی- تارماكيس( كتيبه سارگن دوم متعلق به 

اواخر سده هش��تم ق.م. )714 ق.م.( است. به احتمال 

قوی ش��هر در جریان حملة نيرو های ویرانگر آش��ور 

منهدم می گردد و دیگر، چنانكه گذش��ت، تا قرن های 

س��وم و چهارم بعد از ميالد نام و نشانی از آن در ميان 

نيست )رئيس نيا، 1370، 1023-1022(.

     در س��ال )21 ه.ق.( اعراب به ایران دس��ت یافتند. 

باید یاد آور شویم كه در فتوحات دو خليفه اول، نامی 

از تبری��ز برده نش��ده و حتی در زم��ان خالفت اميران 

اموی و عباس��ی محلی به نام تبریز یاد نش��ده اس��ت. 

)جوادی، 1350، 64(.

     در سال 600 ه.ق. مغوالن به آذربایجان یورش برده 

وپس از حم��الت مغول، تبریز به دس��تور »آباقاخان« 

)663-680 ه.ق.( پسر هوالكو، پایتخت رسمی ایلخانان 

شد. در زمان سلطان محمود غازان )694 ه.ق.(، تبریز 

به عظمت و بزرگی و آبادانی رسيد )سيستانی، 1369، 

936 و 939(.

     در س��ال 788 ه.ق. تيمور ب��ه آذربایجان حمله ور 

شد و تبریز را غارت كرده و صنعتگران و هنرمندان را 

به بخارا و س��مرقند مهاجرت داد. اما تيمور حكومت 

آذربایجان را به ميرانش��اه پسر سومش سپرد و پس از 

مرگ تيمور پسر چهارمش، شاهرخ به امارت خراسان 

و ماوراء النهر رسيد. آذربایجان در دوره شاهرخ رو به 

آبادانی نهاد.]13[

     تبریز در عصر جالیریان و تركمنان نيز پایتخت بود. 

شاه اس��ماعيل صفوی نيز تبریز را پایتخت كرده و در 

جنگی كه بين شاه اسماعيل با سلطان سليم عثمانی در 

منطقه چالدران روی داد ش��اه صفوی شكست خورده 

و تبریز به اش��غال س��پاه عثمانی در آمد. شاه اسماعيل 

پس از عقب نشينی قشون اشغالگر عثمانی دوباره تبریز 

را ب��ه تصرف خود درآورد. در زمان ش��اه تهماس��ب، 

جانشين شاه اسماعيل، تبریز بارها مورد تجاوز دولت 

عثمان��ی قرار گرفت و پایتخت صف��وی، تبریز از این 

حمالت آسيب فراوان دیده و وقتی خالصی یافت كه 

پایتخت به قزوین منتقل شد.

     پایتخت در زمان شاه عباس به اصفهان منتقل شده 

و قطب بازرگانی ایران كه برای سال ها شهر تبریز بود 

به آن شهر انتقال یافت. تبریز یكی از مراكز مهم جنگی 

دوران شاه عباس بوده ودر عين حال این شهر اهميت 

بازرگانی خود رانيز حفظ كرد. اما با افول دولت صفوی 
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در زمان ش��اه س��لطان حس��ين، در زمان اشرف افغان 

تبریز بار دیگ��ر به تصرف دولت عثمان��ی در آمد. اما 

نادر قلی ميرزا )موسس سلسله افشاریه( سردار بزرگ 

ایرانی ب��ه كمك مردم تبریز توانس��ت بر عثمانی ها و 

روس های تزاری فایق آید. پس از افشاریه، كریم خان 

زند در س��ال 1175 ه.ق. به آذربایجان لش��كر كشيد و 

این منطقه را به تصرف خود در آورد )جوادی، 1350، 

.)427- 388

     در آغ��از حكومت قاج��ار و به خصوص در زمان 

فتحعليش��اه، تبریز پایتخت دوم ایران و محل استقرار 

عباس ميرزا نایب الس��لطنه گردی��د. همچنين تبریز در 

دوران این سلس��له هميش��ه وليعهدنشين بود. تبریز به 

علت نزدیكی به روس��يه تزاری و عثمانی و ارتباط با 

كش��ورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفته و تجارت 

در آنج��ا رونق یافت. )خاماچ��ی، 1370، 264-265؛ 

جوادی، 1350، 85(. 

     در جنگ ه��ای ای��ران و روس، تبری��ز بارها مورد 

هجوم قوای بيگانه قرار گرفت و اش��غال ش��د. تبریز 

در زمان انقالب مش��روطه نقش به س��زایی ایفا كرده و 

تا امروز نقش مهمی از نظر سياسی و اقتتصادی داشته 

است.

تاریخچه فرش تبریز 

در مورد تاریخچه فرش در تبریز چنين می توان گفت 

كه با توجه به قدمت تاریخی این ش��هر، مسلمًا هنر- 

صنع��ت فرش بافی در آن به قب��ل از دوران صفویه باز 

می گ��ردد.]14[ این عقي��ده عمومي��ت دارد كه تعداد 

كثي��ری از فرش های ترنج یا مداليون صفوی در تبریز 

و آذربایجان بافته ش��ده است. در نيمه دوم قرن پانزده 

و در دوران صفوی، فرش از حالتی روس��تایی به هنر 

پيش��رفته درباری تبدیل ش��د. یكی دیگر از تحوالت 

مهم در فرش ای��ن دوره، طرح هایی بود كه هنرمندان 

دربارِ )تبریز پایتخت شاه اسماعيل( و هرات )كه یكی 

از پایتخت ها و كانون فرهنگی ایران بوده( ایجاد ش��د. 

این طرح ها در كليه مراكز بافندگی پخش شده و مورد 

.)Day, 1996, 117( استفاده عموم قرار گرفت

     عالوه بر تبریز، كارگاه هایی نيز در سلطانيه و حتی 

اردبيل كه به علت ابریش��م اش شهرت داشت، تأسيس 

ش��د. در كت��اب Rugs and Carpet of the World اثر 

Ian Bennet به نظریه ای دیگر در مورد فرش تبریز در 

زمان صفوی بر می خوریم كه در اینجا نقل می شود:

     »تع��داد زیادی از فرش های مداليون یا ترنج دار كه 

در سالهای آغازین قرن 16 ميالدی در زمان حكومت 

شاه اسماعيل اول و شاه طهماسب بافته شده اند، دارای 

طرح مایه اس��ليمی و نقوش حيوانی و انسانی هستند. 

ع��ده زیادی از صاحب نظران برای��ن باورند كه در دو 

دهه اول قرن 16 ميالدی تعدادی از هنرمندان صاحب 

س��بك هرات و س��ایر مراكز فرهنگی ب��ه تبریز منتقل 

ش��ده اند. هنرمندانی چون ميرك، ميرزا علی، س��لطان 

محمد، ميرسيدعلی و كمال الدین بهزاد. بهزاد در سال 

1510 ميالدی به عنوان سرپرس��ت كتابخانه س��لطنتی 

تبریز منس��وب شد. این مطلب می رساند كه هنرمندان 
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تصویر 1: نقشه ترنج معروف به قاب قابی از كلكسيون امپراطوری عثمانی، مربوط به اوایل قرن 16م.، تبریز، گره از پشم برروی چله نخی، ابعاد 302×742 سانتی متر 
)مأخذ: مجله هالی، شماره 61، فوریه 1992(
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تصویر 2: قالی ترنج دار پشمی، متعلق به شمال غربی ایران )احتماالً آذربایجان قرن 16 ميالدی(
)Day, 1996 :مأخذ(
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بزرگی چون گروه ذكر شده كار توليد طرح های جدید 

برای فرش ه��ای دربار را در این زمان )آغاز حكومت 

.)Bannett, 2004, 48	52( به عهده داشته اند )صفوی

     در ای��ن كتاب نویس��نده س��عی ك��رده تعدادی از 

قالی ه��ای موجود در موزه های جه��ان مربوط به نيمه 

اول قرن ش��انزدهم را به كارگاه های تبریز نسبت دهد. 

از قرن 17م. به بعد و پس از اینكه قالی ایران به خارج 

از كش��ور راه یافت، صنعتگران تبریز با دریافت سليقه 

مردم اروپا و آمریكا دس��ت به بافت��ن قالی هایی زدند 

كه بس��يار جالب بوده و بازار آن كش��ورها را به خود 

اختصاص داد.

     نش��انه ب��ارز توليدات این ناحيه وجود س��تاره ای 

چند گ��وش و بزرگ در مركز ف��رش و الهام گرفته از 

س��تاره های هش��ت پر دوره تيموری و سلجوقی بوده 

است. بهترین مثال برای این نقش، كاشی كاری مسجد 

كبود تبریز، مربوط به حكومت ش��اه جهان قره قویونلو 

اس��ت. »زمينه فرش با چرخش های ظریف اسليمی و 

گل های ختایی پوشيده ش��ده و به یك حاشيه باریك 

منتهی می ش��ود. این فرم ستاره را در فرش های جدید 

.)Day, 1996, 122-123( ».تبریز نيز می بينيم

     خانم س��وزان دی همچنين معتقد اس��ت مداليون 

یا ترن��ج حد فاصل بين طرح های ایالت��ی و قالی های 

جدی��د دربار ب��وده كه ب��ه قالی های س��التينگ ]15[ 

معروف اس��ت. ای��ن قالی ها زربفت ب��وده و در تبریز 

بافته می ش��ده اند. ش��الوده این گونه فرش ها، ابریشم و 

در بافت آن ریس��مان های طال و نق��ره نيز به كار رفته 

است.

     در م��ورد ای��ن ف��رش توضيح��ی در كتاب فرش 

ای��ران مربوط به موزه فرش آمده اس��ت: »این قالی از 

جمله قالی های زیبا و نفيس مربوط به س��ده 11 ه.ق. 

اس��ت. الزم به تذكر است كه در سده 19 ميالدی، در 

آناتولی و اطراف استانبول قالی هایی به این سبك بافته 

ش��ده و به قالی های سالتينگ مشهور بوده و امروزه در 

موزه های معروف جهان نگهداری می شوند.« )دادگر، 

1380، ص 22(. پروفسور ادواردز در كتاب قالی ایران 

توضي��ح می دهد ك��ه این قالی با نق��ش ترنج با گل و 

جانور و نوشته همراه است.

چند نمونه از طرح های شناخته شده تبریز 

طرح های ش��ناخته ش��ده ناحيه تبریز عبارتند از: طرح 

مس��توفی )گل فرنگ مس��توفی(، اس��ليمی ترنج دار، 

اس��ليمی لچك ترنج، نقش ماهی ی��ا هراتی، گلدانی، 
تصویر3: نمونه ای از یك ترنج در قالی تبریز، تأثير گرفته از تصویر شماره 2. این 
مطلب گویای آن است كه طرح های جدید الهام گرفته از طرح های قبلی هستند. 

)مأخذ: نگارندگان(
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تصویر 4: نمونه فرش سالتينگ ایرانی قرن 16 ميالدی 
)Day, 1996 :مأخذ(
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مينا خانی، طرح درختی، طرح تصویری، طرح باغی یا 

گلستانی، طرح شكارگاه و... .

تکنيک های جدید فرش تبریز

در فرش تبریز ابداعاتی خصوصاً در چند دهه اخير انجام 

ش��ده كه حالتی خاص را به فرش اعالی این منطقه داده 

است. این خالقيت ها در نقوش، رنگ و بافت نمود كرده 

و س��بب به وجود آمدن آثار بدی��ع در زمينه توليد فرش 

نفيس ایران گردیده كه تاكنون سابقه نداشته است. 

تحول در رنگ آميزی 

- نمایش عمق

از جلوه ه��ای جدی��د در رن��گ فرش معاص��ر تبریز 

به كارگي��ری عمق و بُع��د یا پرس��پكتيو در این طرح 

دو بعدی اس��ت كه شناس��ه ای خاص ب��ه فرش تبریز 

داده اس��ت. چنانكه در تصویر زیر گوشه ای از حاشيه 

بيرون��ی این قالی را می بينيم، رنگ آميزی و س��ایه های 

فرش به گونه ای اس��ت كه چرخش اس��ليمی برگی و 

نقوش تزئينی بين آن ها برجسته به نظر آمده و همچنين 

به كارگيری نقوش تكراری در حد فاصل حاشيه پهن و 

این تزئينات، حاش��يه باریكی را شكل داده كه به سبب 

استفاده از رنگ هایی با هارمونی صورتی تا بنفش، این 

لوزی ها حالت برجسته به خود گرفته است. این حالت 

رنگ آمي��زی قاب چوبی پرنقش��ی را در اطراف فرش 

تداعی می كند.

- استفاده از رنگ برای فضا بندی

تحولی دیگر در ابداعات فرش تبریز، استفاده از رنگ 

برای پركردن فضاهای خالی به جای نقش اس��ت كه با 

به كارگيری رنگ ه��ای دارای هارمونی و هماهنگی با 

ط��رح فضاهایی خاص قرابتی زیب��ا بين طرح و رنگ 

ایجاد می ش��ود. چنين فن��ی را در طرح های زیر خاكی 

جدید می بينيم.

- به کارگیری سایه روشن رنگی 

ن��وآوری دیگر در ف��رش تبریز، به كارگيری س��ایه با 

تصویر 5: نمایش عمق در فرش تبریز. در این جا قسمتی از حاشيه یك قالی تبریز با گل ابریشم )كرك و ابریشم( دیده می شود. 
)مأخذ: نگارندگان(
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استفاده از رنگ است. اس��تفاده نامحدود از رنگ های 

هم خانواده و ایجاد س��ایه روش��ن باع��ث القای عمق 

می ش��ود. از ویژگی ه��ای دیگر تع��ادل بين رنگ های 

س��رد و گرم بوده كه وجود این س��ایه و روشن ها در 

گل ها و متن حالتی برجس��ته به نق��وش می دهد. این 

روش توانسته گل ها را طبيعی تر كرده و به سبك رئال 

)واقع گرایانه( نزدیك تر نماید. 

- دور گیری 

به كارگيری ابریش��م سفيد و رنگی به منظور دورگيری 

گل ه��ا و برگ ها از دیگر ویژگی های فرش تبریز بوده 

و همچنين استفاده از چند رنگ هم خانواده برای سایه 

زدن به طرح حالتی خاص می بخشد. زیبایی این گونه 

فرش ه��ا در هماهنگی كامل بين رنگ های مصرفی آن 

است. 

ابداع در طرح

پ��س از آوردن چند نمونه در مورد خالقيت در رنگ، 

جا دارد به س��راغ تحوالتی در طرح ه��ای جدید این 

ناحي��ه رفته و دربارة آنچه كه فرش تبریز را متفاوت و 

جذاب كرده توضيحاتی داده ش��ود. از ميان فرش های 

نفيس به طرح چند نمونه از آنها اشاره می شود.

- طرح زیر خاکی

یكی از انواع طرح های تبریز، طرح زیر خاكی اس��ت. 

این س��بك دارای رنگ های وی��ژه خصوصًا رنگ بژ، 

زیتونی و سدری است كه حالت زیر خاكی را به نقش 

می دهد. عناصر تشكيل دهنده طرح آثار و ابنيه باستانی 

و نقش شاهان و شخصيت های ادبی و شعرای گذشته 

ایران است. 

     گاه��ی برای اس��تحكام بيش��تر در طراحی، نقوش 

باس��تانی در بين فضا های چرخش��ی اسليمی و ختایی 

قرار می گيرند )نگاه كني��د به تصویر 10(. این تصویر 

از پش��ت فرش عكاسی شده تا بتوان جزئيات طرح را 

بهتر نمایش داد. در این جا وجود چرخش های متنوع از 

گل ه��ا را می بينيم. در ميان چرخش ها، طراح از وجود 

تصویر 6: استفاده از رنگ برای فضابندی. این تصویر قسمتی از فرش تيریز با 
طرح زیرخاكی بوده كه نمونه ای از تقسيم بندی فضای خالی با استفاده از رنگ 
را در این فرش به صورت رنگ های آبی، بنفش و سبز سدری نشان می دهد. 

)مأخذ: نگارندگان(

تصویر 7: به كارگيری سایه روشن رنگی. در این تصویر قسمتی از متن یك 
فرش معاصر و بدیع بافت تبریز در ابعاد 12 متری )60 گره( دیده می شود. 

)مأخذ: نگارندگان(
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یكی از نقوش بسيار شناخته شده دوران ساسانی با نام 

گریفن]16[ استفاده كرده است. 

- به کارگیری عناصر جدید در الگوهای سنتی

تصویر زیر طرح اسليمی لچك ترنج است. طرح مورد 

نظر دارای مداليون بيضی اس��ت. )طرح اسليمی لچك 

ترنج یكی از قدیمی ترین و با س��ابقه ترین طرح ها در 

تبریز و به طور كلی در طرح های گردان ایران اس��ت(. 

زیبای��ی ای��ن فرش به خاط��ر اس��ليمی ها و تعادل در 

رنگ آميزی آن اس��ت. الگوی طرح یك الگوی سنتی 

اس��ت اما نقش مایه های آن جدی��د و غير متعارف بوده 

و چنانكه دیده می ش��ود طرح دس��ته گل هایی كه بين 

اس��ليمی ها قرار گرفته اند، شباهتی به گل های ختایی و 

یا حتی گل های فرنگ ندارد. شاید بتوان اسليمی به كار 

رفته در این طرح را در گروه اسليمی برگی طبقه بندی 

ك��رد اگرچه كه برگ های آن ش��باهت زیادی به طرح 

فرش های اروپایی خصوصًا فرانسوی دارد. 

- استفاده از فرم جانوران در طرح فرش 

 

مواد اوليه

- نکاتی در مورد پشم

برای بافت فرش های نفيس از پش��م مرغوب و ظریف 

»مرینوس اس��تراليایی و یا نيوزیلندی« استفاده می شود. 

تصویر 8: دور گيری. این تصویر قسمتی از حاشيه یك قالی دایره است. رنگ ها در آن دارای هماهنگی بسيار بوده و به كارگيری سایه و روشن و دور گيری در گل ها و 
برگ ها به وضوح دیده می شود. )مأخذ: نگارندگان(
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پشم دست ریس محلی در این بافت به كار نمی رود زیرا 

این پش��م چون به صورت سنتی تهيه می شود ضخامت 

در تمام طول تار یكس��ان نبوده و ظرافت الزم را برای 

گره هایی با رج شمار باال ندارد. در عوض در بافته هایی 

با رج ش��مار 30 به پائين پش��م های دست ریس ایرانی 

به خوبی جوابگو اس��ت و اكثراً در بافت این فرش ها از 

رنگ های گياهی استفاده می شود. به طور كلی فرش های 

ظری��ف مقاومت فرش ه��ای به اصطالح گوش��ت دار 

ضخيم بافت را نداش��ته و رنگ های آن ها نيز ماندگاری 

رنگ ه��ای گياهی را ندارند. در فرش های ضخيم تبریز 

از پش��م برای بافت گره یا پرز و از نخ یا پنيه برای چله 

فرش و در فرش های رج ش��مار باال از پشم خارجی و 

ابریش��م برای پرز و از نخ پنبه ای یا ابریش��م برای چله 

استفاده می شود. البته پود نيز از جنس پنبه است.

- نکاتی در خصوص ابریشم

ابریشم مصرفی در بافت فرش های نفيس ابریشم توليد 

داخل كشور اس��ت. البته تمام توليد كنندگان این گونه 

فرش ها ترجيح می دهند از نوع مرغوب ابریشم ایرانی 

استفاده كنند چنانكه نوع درجه یك آن در بازار نباشد، 

ناچاراً از ابریشم خارجی استفاده می شود.

- نکاتی در خصوص رنگ

در اكث��ر فرش ه��ای نفي��س و ممت��از ای��ن ناحيه از 

تصویر 9: قسمتی از یك قالی با طرح زیر خاكی و حاشية پرسپوليس )مأخذ: نگارندگان(
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رنگ های ش��يميایی مرغوب برای رنگ آميزی كرك و 

ابریشم استفاده می شود )غير از چند مورد استثنایی كه 

از رنگ گياهی اس��تفاده می كنند(. علت آنكه بيشتر از 

رنگ شيميایی استفاده می ش��ود به دليل رگه دار شدن 

پشم پس از رنگرزی گياهی است. در تبریز محدودیت 

رن��گ وجود ندارد. طراحان و نقاش��ان با طيب خاطر 

رنگ های متنوع را در آثارشان به كار می برند.

- نکاتی در خصوص کارگاه های بافندگی

اكثر كارگاه ها در ش��هر تبریز و خصوصاً در روستا های 

اطراف این شهر قرار دارند. فرش های اعال در شهر های 

مجاور از جمله مراغه، مرند، ماكو و آذرش��هر نيز توليد 

می ش��ود. همچنين در ميان فرش های تبریز، فرش تمام 

ابریشم نيز بافته می شود. بافت و توليد این گونه فرش ها 

اكثراً در كارگاه های اردبيل و مراغه صورت می گيرد. 

مشخصه های دیگر از فرش نفیس تبریز

ب��ا توجه به مطالب ذكر ش��ده و به دليل نبود منابع، پس 

از مصاحب��ه با تنی چند از صاحب نظران در زمينه توليد 

و طراح��ی فرش تبریز، ویژگی و خصوصيت فرش های 

این منطقه را در دو دهه اخير مورد بررسی قرار می دهيم. 

نكات مهم حاصل از این مصاحبه ها به شرح زیر است:

اكث��ر كس��انی ك��ه در كار تولي��د ب��وده و   -1  

توانس��ته اند جایگاه��ی خ��اص در ب��ازار 

تصویر 10: قسمتی از متن یك فرش تبریز با طرح زیر خاكی و گل ابریشم، ابعاد اصلی 9 متری، رج شمار 60 )مأخذ: نگارندگان(
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فرش های نفيس داشته باشند، )چنانكه خود 

مدعی ان��د( كار با فرش را از اولين پله یعنی 

شاگردی آغاز كرده و در كليه مراحل توليد 

از جمل��ه رنگرزی، چله دوانی، بافت و غيره 

فعاليت گس��ترده ای دارند. عمومًا این افراد 

كار طراح��ی را به صورت تجربی و از روی 

عشق و عالقه دنبال كرده اند.

طراحان فرش تبریز عالقه وافری به نوآوری   -2  

دارند. البته اكثراً معتقد به حفظ اصالت های 

طراحی نيز هستند. این افراد، پایه یك طرح 

خ��وب و موفق را پایبندی ب��ه اصالت ها به 

همراه نوآوری می دانند.

از دیگ��ر توضيحات ای��ن عزیزان آنكه یك   -3  

طراح موفق نخس��ت باید یك نقاش موفق 

باشد زیرا یك طرح هر قدر هم كه خوب و 

قوی اجرا شود، چنانچه رنگ آميزی صحيح 

و مناسبی نداشته باشد، جلوه الزم را نخواهد 

داش��ت. پس نكته بسيار مهم برای طراحانی 

ك��ه در مراك��ز آموزش��ی و دانش��كده های 

فرش آموزش می بينند این اس��ت كه عالوه 

ب��ر تمرین در خصوص طراح��ی حتمًا باید 

در زمينه نقاش��ی و رنگ آمي��زی نيز فعاليت 

مستمر داشته باشند تا بتوانند طرحی مناسب 

با رنگ آميزی خوب ارائه دهند.

تصویر 11: لچك ترنج اسليمی جدید قالی 9 متری تبریز با چله ابریشم و تكنيك بافت گل ابریشم و رج شمار 50 )مأخذ: نگارندگان(



فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 10
تابستان 1387

82

تصویر 12: این تصویر كه از جزئيات فرش عكاسی شده به كارگيری پرندگان و سایر حيوانات را در متن و لچك نشان می دهد. نشستن پرنده برروی شاخه اسليمی 
باعث استواری و اتصاالت محكم در طرح گردیده است. )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 13: در اینجا نيز به كارگيری فرم پرنده مورد نظر است. در طرح سمت راست، اتصاالت در حاشيه ارتباط را بين حاشيه های كوچك و حاشيه بزرگ به وجود 
آورده و توانسته تعادل الزم را در این قسمت از كار ایجاد كند. در عكس سمت چپ گلدانی دیده می شود كه شاخه های گل از آن روئيده و قرار گيری دو پرنده 

بركناره های این گلدان خالقيتی خاص به این طرح داده است. )مأخذ: نگارندگان(
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نتيجه گيری

ف��رش نفيس در ایران هميش��ه زینت بخ��ش دربارها، 

كاخ ها، مس��اجد و منازل افراد بوده است. خصوصًا در 

دوران صف��وی اوج هنر قالی بافی بوده و ش��اهد خلق 

تكنيك ه��ای مختلف بافت و طرح ه��ای بدیع در این 

زمان هس��تيم. با آنكه بعد از صفویه این هنر- صنعت 

رو به افول گذاش��ت، اما در صد س��ال اخير به عنوان 

دومي��ن ص��ادرات عمده ای��ران مطرح ش��د. در آغاز 

سال های بعد از انقالب اسالمی به دالیل خاص مورد 

بی مهری و بی توجهی قرار گرفته و جایگاه هميش��گی 

خود را از دست داده است. اما طی بيست سال گذشته 

ش��اهد تحوالت زیادی در زمينه توليد فرش هس��تيم. 

خالقيت ه��ای زیادی در این زمين��ه صورت گرفته كه 

ش��امل طرح، بافت و مواد مصرفی اس��ت. نمونه هایی 

چند از فرش های نفيس كه در تبریز و در س��ایر نقاط 

عمده قالی بافی ایران توليد می شود از نظر هنر و زیبایی 

دست كمی از دوران اوج فرش در زمان صفویه نداشته 

و در بعضی از این فرش ها آن چنان ظرافتی به كار رفته 

كه در طول تاریخ فرش بافی ایران بی سابقه است.  

تصویر 14: دو تصویر باال پروانه هایی را در متن و حاشيه نشان می دهند. شاهد خالقيت در به كارگيری جانورانی از جمله اردك، گوسفند، ماهی و... در پر كردن 
بال های پروانه هستيم. حتی شاخك های پروانه نيز سر دو مرغ است. به كارگيری شكل پروانه با چنين تزئيناتی كه هم نمادی از این جانور است و هم به صورت یك 

فرم تزئينی، جلوه ای خاص به این فرش بخشيده است. )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 15: قسمتی دیگر از یك قالی تبریز. در اینجا نقشی از بته دیده می شود 
كه فرم های تزئينی داخل آن، نقش هایی متفاوت را ارائه می دهد. )مأخذ: 

نگارندگان(
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پی نوشت ها
Tarmakis1	 

Tarmakiza2	 

Taverakis3	 

Taverj4	 

Taversh5	 

Tavriz6	 

Toris7	 

Toriz8	 

Dariz9	 

Tabriz or Tarbiz10	 

Tioris11	 

Tioriz 12	 

س��لطان حس��ين بایقرا نوه تيمور، فاض��الن و ادبا را   -13  
در ه��رات جمع كرده و دارالعلمی تأس��يس نمود و 
وزیرش امير عليشير نوایی از فاضالن این دوره بوده 
است. مسجد كبود تبریز یادگاری از دوران حكومت 
جهانشاه پسر قرایوسف تركمان از طایفه قره قویونلو 
)برادر گوهرش��اد خاتون همسر ش��اهرخ تيموری( 

)870 ه.ق.( است.
ادواردز در كتاب قالی ایران می نویس��د: »پادش��اهان   -14  
ایلخان��ی مردمی هنر پ��رور بودن��د و در اواخر قرن 
س��يزدهم غ��ازان خ��ان در حوم��ه تبری��ز، پایتخت 
با شكوهی به نام ش��ام بنا نهاد و كف تاالر های قصر 
خ��ود را با فرش های بافت فارس پوش��اند )مس��لمًا 
چنانچه مش��خص اس��ت، قالی های بزرگ در ش��هر 
تبریز بافته می شده و از قالی های بافت فارس استفاده 

نمی كردند.« )ادواردز، 1368، 4(.
 )Salting Group( س��التينگ  گ��روه  فرش ه��ای   -15  
فرش هایی هستند با طرح اسليمی حيوانات و ابرهای 
چينی همراه با حاشيه واگيره ای. این گروه از فرش ها 
نخس��تين بار در قرن 16 م. و به دست ایرانی ها بافته 
ش��ده و اصليت آن ایرانی اس��ت. این فرش ها با گره 

متقارن بافته ش��ده و گره ها ش��امل كرك و ابریش��م 
اس��ت. در بافت این قالی ها الياف طال و ابریش��م نيز 
ب��ه كار رفته اس��ت. این گروه قالی ه��ا از هنگامی كه 
جرج س��الت )George Salt( نمونه ای از آن ها را در 
اختي��ار م��وزه ویكتوریا وآلبرت ق��رار داد، به نام او 

.)Stone, 1997, 195( خوانده شده است
گریفن: حيوانی اس��طوره ای دارای سر عقاب و بدن   -16  
ش��ير و ب��ال پرنده. نقش این جان��ور مقدس در هنر 
خاورميانه و تمدن های باستانی مصر و یونان و ایران 
باس��تان تا دوران ساس��انی به حيات خود ادامه داده 

است.

فهرست منابع
آذرپاد، حسن و حش��متی رضوی  فضل اهلل )1383(   .1  
فرشنامه ایران، ویرایش دوم، پژوهشگاه علوم انسانی 

و مطالعات فرهنگی، تهران. 
ترجم��ة  ای��ران،  قال��ی   )1368( ادواردز، سيس��يل   .2  
مهين دخ��ت صبا، انتش��ارات انجمن دوس��ت داران 

كتاب، تهران.
افشار سيس��تانی، ایرج )1369( نگاهی به آذربایجان   .3  
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