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چکيده

ب��ه باور بس��ياری از متفكران و مورخ��ان تاریخ ایران 

در دوران اس��المی، عص��ر صفوی هم��واره به عنوان 

شكوه مندترین و مقتدرترین حكومت ملی- مذهبی با 

حاكميت دولت مركزی شناخته شده است. در این دوره 

با ایجاد زیرساخت های نوین حكومتی در عرصه های 

مختلف سياسی، اقتصادی و فرهنگی، تحولی شگرف 

در حي��ات اجتماعی جامعه عص��ر صفوی رخ داد. در 

پویای��ی حيات اجتماعی صفوی��ان، مؤلفه های اقتصاد 

و تجارت و فراهم نمودن زیرس��اخت های اجرایی آن 

نقش مهمی را ایفا ك��رده، به طوری كه از اولویت های 

اصلی در سياستگذاری كالن شاهان صفوی محسوب 

می شده است. ظرفيت های قابل تأمل در صنعت فرش 

با وجود مراكز تهيه مواد خام نظير ابریشم، كتان، پنبه و 

همچنين توليد فرش های ممتاز در كارگاه های بافندگی 

ش��هرهای اقتصادی این دوره، بستر های الزم را برای 

بالفع��ل نمودن تجارت كاالی راهب��ردی فرش فراهم 

ساخت. در این مقاله سعی شده با بهره گيری از رویكرد 

تحليل تاریخی و بررسی تاریخ های معتبر عصر صفوی 

و س��فرنامه های اروپایيان، به نق��ش و جایگاه صنعت 

ف��رش در تجارت خارجی حكوم��ت صفوی پرداخته 

ش��ود. همچنين در پژوهش حاضر تالش شده به این 

پرس��ش اصلی كه ش��هرهای با عملكرد اقتصادی چه 

نقش��ی در فرایند تجاری شدن صنعت فرش داشته اند، 

پاسخی منطقی داده شود. 

واژه هـای كليـدی: عصر صفوی، تج��ارت، صنعت 

فرش، ابریشم، شهرهای اقتصادی.

بازخوانی تحوالت تجــاری صنعت 
فرش در عصر صفــوی

عابد تقوی
دانشجوی دكتری باستان شناسی دوران اسالمی، دانشگاه تربيت مدرس
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1. مقدمه 

به ط��ور كلی نهاد اقتص��اد و در مفهوم عام آن »روابط 

اقتصادی«، از مهم ترین و مؤثرترین نوع روابط در بين 

گروه های انس��انی است كه هم در شكل دهی ساختار 

جامع��ه و هم در اش��كال مختلف رواب��ط اجتماعی 

تأثير بس��زایی دارد. این مهم در دوران اسالمی شكل 

جدی ت��ری از تعام��ل ميان حكوم��ت و جامعه را به 

خ��ود اختص��اص می دهد. عصر صفوی - ش��اخص 

مطالع��ه در تحقيق حاضر - كه به دوره طالیی رونق 

اقتصادی ایران مش��هور است، رشد و توسعه خود را 

مره��ون پویایی اجتماعی جامعه كش��اورز و دامپرور 

از یكس��و و ش��هرهای اقتصادی از سویی دیگر بوده 

اس��ت. با توجه به اینكه نهاد مل��ی »اقتصاد« در كنار 

مؤلفه ه��ای »سياس��ت« و »دین«، س��ه ركن اساس��ی 

س��اختار تشكيالتی صفویان را تشكيل می داد، با آغاز 

به كار دولت متمرك��ز و فراگير و مقتدر صفوی، نهاد 

اقتصاد ملی با فعاليت های رو به رش��د زیربخش های 

صنعت، اصناف، كش��اورزی و دامپروری در تعاملی 

دوس��ویه با نه��اد حكومت )سياس��ت(، نقش مهمی 

در بازآفرینی اقتدار اقتصادی ایفا كرد. س��ؤال اصلی 

تحقيق حاضر این است كه شهرهای احداثی صفویان 

در كنار ش��هرهای توسعه یافته چه نقش��ی در فرایند 

تجاری ش��دن صنعت فرش داش��ته اند؟ در پاسخ به 

این پرسش می توان این گونه استنباط كرد كه شاهان 

صفوی و در رأس آن ش��اه عب��اس اول با احداث و 

توسعه ش��هرهای اقتصادی و تقسيم آن به سه بخش 

ش��هرهای توليدی، واس��طه ای و صادر كننده، چرخه 

پویای تج��ارت منطقه ای و بين المللی را با اس��تفاده 

از آبراهه ه��ای آزاد فراه��م نمودن��د. مناطق ش��مالی 

و جنوبی ایران به دليل دسترس��ی ب��ه آب های آزاد، 

تأثيرگذارتری��ن نقاط جغرافيای��ی در اقتصاد صفویان 

به ش��مار می آمدن��د. در این ميان تجارت ابریش��م و 

محصوالت توليدی چون منسوجات اعم از پارچه ها 

و فرش ه��ای نفي��س از مهمترین كااله��ای صادراتی 

ایران به شمار می رفته است. 

     در این مقاله س��عی ش��ده با اس��تفاده از رویكرد 

تحليل تاریخی و بررس��ی منابع مكت��وب تاریخی و 

جغرافيایی )س��فرنامه های اروپایيان(، تدابير اقتصادی 

ش��اه عباس اول در مقياس تجارت داخلی و خارجی 

تش��ریح شده و عملكرد ش��هرهای اقتصادی و مراكز 

عم��ده بافندگی ف��رش مورد ارزیابی ق��رار گيرد. در 

نهای��ت به ویژگی ه��ای ممتاز هن��ری فرش های این 

دوره و نق��ش هنر فرش بافی و صنعت فرش از منظر 

تج��اری پرداخته خواهد ش��د. در ای��ن تحقيق بيش 

از آنك��ه به مباحث تخصصی و فنی و سبك شناس��ی 

فرش پرداخته ش��ود، تمركز بيش��تر ب��ر نگاه كالن به 

مقول��ه تج��ارت و فراین��د توليد، توزی��ع و مصرف 

در صنعت فرش خالصه می ش��ود. ب��ه عبارت دیگر 

بررس��ی س��ازو كارهای تجارت فرش و نقش آن در 

ثبات سياسی و اقتصادی صفویان از اهدافی است كه 

در این نوشتار پيگيری می شود.
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2. اجـرای تدابيـر اقتصـادی شـاه عبـاس اول 

)1038-996 ه . ق.( و نقش شهرهای عملکردی 

و مراكز بافندگی در توسعه تجارت خارجی

2 . 1 . اجرای تدابیر اقتصادی شاه عباس اول

ب��ا نگاهی به س��اختار اقتص��ادی صفوی��ان و تركيب 

جمعيت��ی جامع��ه عصر صف��وی به روش��نی می توان 

رابطه تنگاتنگی را ميان ميزان توليد و س��هم هریك از 

بخش های هرم جمعيتی در اقتصاد این دوره مش��اهده 

كرد. بر اساس اسناد موجود از عصر صفویه، جمعيت 

ایران، بي��ن 6 تا 10 ميليون نفر بوده اس��ت كه از این 

تعداد 45% تا 55% در روستاها ساكن بودند. به عبارت 

دیگر جمعيت روس��تایی ایران بالغ بر 2/700/000 تا 

5/000/000 ميليون نفر بوده است. همچنين پراكندگی 

طبق��ه دامپرور نيز ح��دود 35% ت��ا 45% و به تعبيری 

2/500/000 نف��ر را ش��امل می ش��ده اس��ت. كمترین 

بخش جمعيتی هم در شهرها استقرار داشت كه معادل 

15% از كل جمعيت را تش��كيل می داده است. )فوران، 

1385، 66-51( بنابراین با یك تحليل آماری می توان 

دریافت كه صفویان با آگاهی از توانمندی های موجود 

در بخش روس��تایی و تالش در جهت س��اماندهی و 

هدفمند ك��ردن فعاليت های كش��اورزی و دامپروری، 

اهرم ه��ای قدرتمندی ب��رای اقتصاد ش��هری به وجود 

آوردند. اقتصاد شهری نيز با زیرمجموعه های صنعت، 

اصناف )بازاری��ان( و بازرگانی نقش كليدی در فرایند 

تجارت برعهده داش��ت. بدین صورت كه محصوالت 

كش��اورزی و دامپروری در روستاها توليد و در بخش 

صنع��ت تبدیل به كاال می ش��د و در نهایت در مرحله 

بع��د از طریق بازرگانی داخلی یا خارجی به بازارهای 

هدف عرضه می ش��د. از این رو می توان مش��اهده كرد 

كه صفویان با ایجاد چرخ��ه هماهنگ توليد، توزیع و 

مصرف و فعالي��ت منظم تمامی بخش ه��ا، زمينه های 

رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمودند. 

     بين سال های 996 تا 1038 ه . ق. )دورة حكومت 

ش��اه عب��اس اول( ایران، ش��اهد مقتدرترین حكومت 

اس��المی در قلمرو صفویان بود. شاه عباس با شكست 

ازبكان و فتح هرات و قندهار و حاكميت بر س��واحل 

جنوب��ی ایران از طریق چيرگی بر جزایر هرمز و كيش 

و ني��ز ارتب��اط منطقی با اروپایيان ب��ا حفظ منافع ملی 

در تجارت خارجی، توانس��ت بار دیگر جایگاه ایران 

را در عرص��ه بين المللی بازس��ازی نمای��د. )تركمان، 

1377، 982-979( همچني��ن رویكردهای روش��مند 

ش��اه عباس اول در نظام تج��اری و انحصارگرایی در 

كاالهای راهبردی چون ابریشم، موجب تقویت مبانی 

اقتصادی حاكم بر تجارت خارجی شد. )فریر، 1384، 

248-247( این درحالی بود كه بر اس��اس جغرافيای 

سياس��ی ایراِن عصر صفوی و رویارویی با دو قدرت 

ازبكان در ش��رق و عثمان��ی در غ��رب، فعاليت های 

اقتصادی، به ص��ورت امری پرخطر درآمده بود. افزون 

بر ای��ن وجود ف��الت مرتفع ای��ران و محدودیت در 

توس��عه ش��بكه ارتباطی زمينی در مناطق غربی كشور 

بر مش��كالت كار می افزود. شاه عباس اول با اقدامات 

مؤثر خویش مانند گس��ترش تج��ارت دریایی در دو 
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آبراهه ش��مال و جنوب، توسعه و ترميم شبكه راه های 

ارتباطی از طریق ساخت پل ها و كاروانسراها، استفاده 

از توانمندی های محيطی مناطق شمالی در تهيه و توليد 

ابریشم، تأسيس شهرهای نوبنياد با عملكرد اقتصادی و 

نيز احياء كارگاه های بافندگی در مناطق مركزی ایران، 

انقالبی در عرصه اقتصاد و تجارت خارجی آغاز كرد. 

از دیگر سياست های سنجيده اقتصادی وی می توان به 

ترغيب تجار ارمنی به واس��طه گری در تجارت داخلی 

و خارج��ی، و ك��وچ اجباری اقليت ه��ای دینی چون 

گرجيان و ارمنيان و نيز ُكردها به مناطق مس��تعد توليد 

ابریشم اش��اره كرد كه در نهایت منجر به بهره برداری 

مطلوب از توانمندی های اقشار مختلف اجتماعی شد. 

)دالواله، 1370، 168( شاه عباس با مالكيت انحصاری 

ابریش��م توليدی مزارع ش��مال و ش��مال غربی كشور 

توانس��ت با بهره گيری از نبوغ تجاری ارمنيان از طریق 

رایزنی با كشورهای اروپایی و گشایش نمایندگی های 

فروش ابریش��م در هلند، ونيز و لندن تحركات جدی 

در نظام تجارت خارجی به وجود آورد. وی در بخش 

كش��اورزی نيز با تبدیل امالك خاصه به امالك دولتی 

و توليد ابریش��م در مناطق مس��تعد و پيامد آن خرید 

تضمينی از كشاورزان در زمان جمع آوری محصول، از 

یك س��و اطمينان خاطر كشاورزان در تحویل و خرید 

محص��والت را فراه��م نمود و از س��ویی دیگر نظمی 

منطقی در اداره تشكيالت تجاری و معامالت اقتصادی 

به وجود آورد. در حوزه زیرساخت های عمرانی، می توان 

به گس��ترش راه های تجاری همچون راه »شاه عباسی« 

اش��اره كرد كه موجب اتصال مناطق ش��مالی به فالت 

مركزی ایران ش��د. )ملگونف، 1364، 22( فعال سازی 

بنادر جنوبی و ش��مالی و تشویق شركت های تجاری 

شرقی هند، انگليس و هلند همزمان با تثبيت حاكميت 

ملی بر جزایر اس��تراتژیك هرمز و بندرعباس از دیگر 

اقدامات وی محس��وب می شود. اعطای امتيازاتی نظير 

حذف تعرفه های گمرك��ی و ماليات كاالها و حمل و 

نقل آن به ش��ركت های انگليس��ی و هلندی و محدود 

س��اختن پرتغالی ها در تجارت خارجی مناطق جنوبی 

ای��ران از دیگر راهكارهای طوالنی مدت ش��اه عباس 

اول به شمار می رفت. )فلور، 1356، 17-22(

2. 2 .  نقش ش��هرهای عملکردی و مراکز بافندگی در 

توسعه تجارت خارجی

از جمله اقدامات عمرانی ش��اه عب��اس اول در فرایند 

تجاری ش��دن ایران در قرون 10 و 11 ه . ق.، احداث 

ش��هرهای نوبنياد در كنار احيای بافت كهن ش��هرهای 

توسعه یافته ای بود كه با هدف پی جویی سياست های 

اقتص��ادی در س��طوح منطق��ه ای و بين المللی تالش 

می كردن��د. ش��هرهای احداث��ی ش��مالی ای��ران نظير 

فرح آباد س��اری و اش��رف]1[ عالوه بر جنبه تفریحی 

و خوش��گذرانی برای ش��اهان و دربار صفوی، پایگاه 

مناس��بی برای بازرگانی و تجارت دریایی با همس��ایه 

شمالی - روسيه تزاری – به شمار می آمدند. )تركمان، 

1377، 856-849( ش��اه عباس اول عماًل با تأس��يس 

این دو شهر در كنار فعال ساختن بنادر مشهدسر]2[ و 
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ميانكاله]3[ بخش وسيعی از بازرگانی دریای مازندران 

را در دست گرفت و رقيب اصلی خود، بندر اقتصادی 

َهشتَرخان]4[ را از پيش روی برداشت. مهمترین كاالی 

صادراتی ایران در بنادر شمالی، ابریشم توليدی مزارع 

ش��مال و ش��مال غربی ایران بود كه به روس��يه صادر 

می ش��د و به جای آن مقادیر هنگفتی نقره وارد كشور 

می گردید. این مهم بيش��تر به دلي��ل فقر معادن نقره و 

نبود فناوری استخراج آن توجيه می شود. 

     در مناط��ق جنوبی ایران نيز با توجه به دسترس��ی 

به آب های آزاد، تجارت در سطح گسترده تری جریان 

داشت. با باز پس گيری این جزایر به دست امامقلی خان 

- فرمانده ش��اه عباس و حاكم الرستان- و جایگزینی 

بندرعباس]5[ به عنوان كانون اصلی تبادالت اقتصادی 

منطق��ه و عقب ران��دن پرتغالی ها ت��ا جزیره گنگ و 

ایج��اد محدودیت ه��ای گمركی و حم��ل و نقل كاال 

برای آنها، تاحدودی سياست های اقتصادی شاه تحقق 

یاف��ت. )وثوق��ی، 1384، 279( حضور ش��ركت های 

انگليسی و هلندی و اعطای امتيازات ویژه در تجارت 

ابریش��م و دیگر كاالهای مصرفی ب��ازار ایران، امكان 

ظه��ور فعاليت های تجاری را برای اروپایيان در خليج 

فارس فراهم ك��رد. رایزنی برادران ش��رلی در جذب 

سرمایه گذاری كش��ورهای اروپایی در ایران نمونه ای 

از ای��ن گونه تالش هاس��ت. )ش��رلی، 1362، 119-

112( پس��كرانه های خليج فارس هم محل داد و ستد 

و فعاليت ه��ای اقتصادی گردید و ش��هر الر با بازار و 

چهارسوق های متعدد به مكانی برای رفت و آمد تجار 

و ثروتمندان داخلی و خارجی تبدیل شد.

     در كنار این گونه ش��هرها كه بيش��تر نقش پش��ت 

صحن��ه روابط تجاری را برعهده داش��تند، ش��هرهای 

توس��عه یافته قرار داش��تند. به طوركل��ی در این دوره 

ش��هرهای سياس��ت گذار ب��ا توانمند ك��ردن فضاهای 

معماری و شهرس��ازی درصدد پویایی و تكامل بافت 

متمركز ش��هری در خدمت رس��اندن ب��ه فعاليت های 

اجتماعی برآمدند. نح��وه پراكندگی و آرایش فضایی 

ش��هرهای اقتصادی عصر صف��وی حكایت از آن دارد 

ك��ه ن��وع مكان گزینی آن ها از س��ه بخش ش��هرهای 

توليد كننده، شهرهای واسطه ای و شهرهای صادر كننده 

تشكيل می شده است. این مسئله خصوصًا در شهرهای 

توليدكننده ابریش��م مصداق عينی داشته است. در این 

ميان شهرهای توليد كننده وظيفه توليد و پرورش كرم 

ابریش��م را برعهده داشته كه ش��هرهای شمالی در این 

گ��روه جای دارند. گروه بعدی ش��هرهای واس��طه ای 

بودند كه به تبدیل مواد خام )ابریش��م توليدی( به كاال 

نظير منسوجات از قبيل فرش و پارچه در كارگاه های 

بافندگی اشتغال داشتند كه شهرهای مركزی از این دست 

هستند. در این گونه شهرها، كارگاه های فعال بافندگی 

عهده دار تولي��د مهمترین كاالهای صادراتی حاصل از 

ابریشم یعنی منس��وجات از قبيل فرش های زربفت و 

پارچه های نفيس بودند. كارگاه یا كارخانه های توليدی 

در این دوره به دو بخش دولتی و بومی )محلی( تقسيم 

می شدند. كارگاه های توليدی كه تحت نظارت مستقيم 

دولت قرار داش��ت، به بيوتات سلطنتی شهرت داشت. 
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بدیهی اس��ت تعداد زیادی از صاحبان ِحَرف مختلف 

همچون نگارگران، خوشنویسان، بافندگان و رنگرزان 

در این كارگاه ها مش��غول به كار بوده ان��د. در اصفهان 

ق��رن 11 ه . ق. از 33 صنف اصل��ی، 8 صنف به طور 

فع��ال با صنف پارچه بافان همكاری می كردند. معموالً 

در این كارخانه ها نه تنها فرش های تجملی برای قصر 

ش��اهان صفوی و مساجد بافته می ش��د، بلكه به عنوان 

هدایا به فرمانروایان كش��ورهای مختلف چون سلطان 

عثمان��ی و ازب��ك و نيز برای صادرات مورد اس��تفاده 

ق��رار می گرف��ت.]6[ در آخر نيز ش��هرهای بندری و 

صادركنن��ده در جنوب ایران قرار داش��تند كه حمل و 

نق��ل و صادرات و واردات كااله��ا را انجام می دادند. 

ذكر این نكته ضروری اس��ت كه ش��هرهای بندری در 

ش��مال ایران، در واق��ع توانایی این فراین��د را به طور 

همزمان داش��تند، ولی به دليل حج��م زیاد مبادالت و 

قرار داشتن بازارهای هدف در جنوب این مهم تحقق 

نياف��ت. از س��ویی دیگر با اجرای رویك��رد اقتصادی 

فوق، فرصت درگير س��اختن تمامی ش��هرها از شمال 

تا جنوب كش��ور و تجاری س��ازی بخش های وسيعی 

از كش��ور فراهم گردید. همچنين با فعال شدن آبراهه 

ش��مال به جنوب و منفعل ساختن شاهراه زمينی شرق 

به غرب كه از خاك عثمانی به اروپا منتهی می ش��د، تا 

حد زیادی از فش��ار سياسی و اقتصادی تركان عثمانی 

بر ش��اه عباس اول كاس��ته ش��د. بدیهی است كه در 

تحقق این امر مش��اركت جدی ش��ركت های انگليسی 

و هلندی در جنوب و انزوای كامل تجاری پرتغالی ها 

و همچنين سياس��ت خارجی شاه در برقراری راه های 

جدید اقتصادی غيرقابل انكار است. 

     س��فرنامه های اروپایي��ان پيرام��ون اهميت صنعت 

نساجی، اطالعات مفيدی را ارائه می دهند. به طور مثال 

می توان به سفرنامه تاورنيه اشاره كرد كه كارگاه سلطنتی 

اصفهان را حد فاصل كاخ چهل س��تون و ميدان ش��اه 

ذكر كرده اس��ت: »... در آنجا حياط بزرگی مخصوص 

بيوتات هس��ت كه در یك سمت آن دستگاه قالی بافی 

از ابریش��م و زر و پارچه ه��ای زری كه برای مصارف 

ش��اه بافته می شود دایر شده اس��ت.« )تاورنيه، 1363، 

386(. در جایی دیگ��ر از قالی های كرمان، پارچه های 

نرم و لطيف از پشم شتر، پارچه های زربفت در مراكز 

توليدی كاشان، یزد و اصفهان نام برده می شود. شاردن 

همچنين درباره ش��هر كاش��ان می نویسد: »... ثروت و 

شهرت كاش��ان مدیون منس��وجاتش بود. پارچه های 

ابریش��می، زربفت، اطلس، مخم��ل، تافته و زری های 

س��اده كه ب��ا طرح های پيچي��ده و نخ ه��ای گوناگون 

گلدوزی و قالبدوزی می ش��د. تنه��ا در یكی از نقاط 

حومه ش��هر، بيش از هزار كارگر ابریش��م باف زندگی 

می كردند.« )شاردن، 1362، 85(. 

3. ویژگی های هنری و سـبک شناسی فرش های 

عصر صفوی

به طور كلی بازرگانی ایران در قرون اوليه اس��المی به 

نوع��ی با صنع��ت بافندگی گره خورده اس��ت. وجود 

كارگاه های فعال بافندگی در ش��هرهای تحت خالفت 



فصلنامه
علمی پژوهشی

انجمن علمی
فرش ایران
شماره 12
بهار 1388

61

عباس��ی و حكومت آل بویه و پيامد آن افزایش ميزان 

توليد، ش��يوه های متنوع باف��ت و بهره گيری از نقوش 

گوناگون سبب گردید تا كارگاه های َطرازبافی به عنوان 

مهم ترین مراكز توليد منسوجات درباری از اهميت قابل 

مالحظه ای برخوردار ش��وند. )روح فر، 1380، 7-11( 

در عصر سلجوقی صنایع حریربافی در آناتولی، شمال 

عراق و مصر رشد فزاینده ای یافت و منجر به صادرات 

آن به جهان غرب ش��د. ولی نبود زیرساخت های الزم 

اقتص��ادی به س��بب تنش های سياس��ی و اس��تقرار و 

افول پيایی حكمرانان محلی در قرون ميانی اس��المی، 

عاملی مؤثر در توسعه نيافتن روشمند تجارت صنعت 

ف��رش گردید. نيمه دوم حكمران��ی ایلخانان مغول در 

ای��ران همزم��ان با اصالح��ات غازان خان با رش��د و 

توس��عه كارگاه های بافندگی شهرهای غربی و مركزی 

همراه بود. ش��اهكارهای هنری ف��رش در اواخر قرن 

8 و اوای��ل قرن 9 ه . ق. در دو كان��ون مهم فرهنگی 

خراس��ان بزرگ یعنی شهرهای س��مرقند و هرات در 

دوره زمامداری ش��اهرخ ميرزا، هنرمندان ایرانی را بر 

آن داش��ت تا بار دیگر پيش��رفت های نوینی را نسبت 

به نمونه ه��ای اروپایی نظير تابلوهای نقاش��ی مكتب 

فلورانس و س��ی ینا داشته باشند. به نظر می رسد، القای 

تفك��رات ش��اهان تيموری در جامعه هن��ری و فقدان 

س��اختار متمركز اداری و تشكيالتی در درآمدزا كردن 

هنرهای س��نتی چون فرش، فق��دان پویایی صنایع را 

از جمله صنعت فرش بافی در این دوره س��بب ش��ده 

باشد.

     برای نخس��تين بار در عصر صفوی، توليد فرش از 

یك حرفه ایالتی و روستایی به یك صنعت ملی ارتقاء 

یافت. ای��ن صنعت كه با توليدات انب��وه، مقادیر قابل 

توجهی ارزش افزوده از طریق صادرات به كشورهای 

هندوستان، امپراتوری عثمانی و اروپا روانه دربار كرد، 

در زمان��ی كوتاه موجب احداث كارگاه های مس��تقل 

فرش باف��ی با رویك��ردی تجاری در برخ��ی از مراكز 

ش��هری ش��د. به طور مثال می توان به حجم صادرات 

فرش توس��ط شركت هند ش��رقی هلند بين سال های 

1077-1062 ه . ق. اش��اره كرد كه شامل محموله ای 

ح��اوی 522 تخت��ه ف��رش پش��می و 32 تخته فرش 

ابریشمی به اروپا بود. )بيكر، 1385، 146(

     با این حال این پرس��ش همواره مطرح اس��ت كه 

چه عواملی باعث رشد و گسترش فرش بافی در ایران 

عصر صفوی و پيامد آن آغاز مرحله تجاری سازی بوده 

اس��ت؟ شاید بررسی ویژگی های منحصر به فرد بافت، 

طرح و نقش و نوع الياف به كار رفته در فرش های این 

دوره تا حدودی ما را به پاس��خی منطقی در این زمينه 

رهنمون سازد. عواملی چون حمایت بی شائبه دربار از 

هنر فرش بافی و هماهنگی بين طراحان و بافندگان در 

كارگاه های س��لطنتی، دسترسی به مواد اوليه و رنگ و 

مقبوليت عام فرش به عنوان كاالی تجاری و تجملی از 

متغيرهای مؤثر در رشد و شكوفایی این هنر تا سرحد 

صنعتی ش��دن آن به ش��مار می آیند. آنچه كه تقریبًا به 

تأیيد اغلب پژوهش��گران حوزه فرش رسيده اینكه در 

اوای��ل دوره صفوی به طور چش��مگيری تأثيرات هنر 
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كتاب آرایی و تذهيب نسخ و آرایه های معماری در هنر 

فرش بافی بازتاب داش��ته اس��ت )فریه، 1374، 119(؛ 

به طوری ك��ه با تحقيق در منش��أ یابی طرح فرش های 

اوای��ل عصر صفوی، این گون��ه تأثيرات، خصوصًا در 

اقتب��اس از معماری و تزئينات وابس��ته به آن از دوره 

تيموری به چش��م می خورد. نش��انه هایی چون نقوش 

مورد اس��تفاده در كاشی های معماری مساجد، مدارس 

و دیگر ابنيه در آس��يای مركزی الگوی مش��ابهی را از 

بافندگان فرش های اوایل عص��ر صفوی ارائه می كند. 

)آیلند سوم، 1374، 94(]7[

     با توجه به تقس��يماتی كه بر اس��اس طرح و نقشه 

فرش ها رایج اس��ت،]8[ بافته های این دوره را می توان 

به چهار دس��ته كلی زیر تقس��يم ك��رد )كونل، 1355، 

 :)190-192

طرح ه��ای متمرك��ز ش��امل لچك ترنج��ی،  1 .

ترنجی و طرح های خورشيدی. 

طرح های یكپارچه شامل طرح های افشان و  2 .

خشتی.

. 3 طرح های نا متقارن شامل طرح های گلدانی، 

محرابی، درختی و محرابی- گلدانی. 

 طرح های مصور.. 4

همچني��ن در كنار تقس��يم بندی ف��وق، نگاهی كالن تر 

نس��بت به طبقه بندی فرش های عص��ر صفوی وجود 

دارد. به ط��وری ك��ه در گونه شناس��ی آن، مالحظات 

جغرافيایی و پراكندگی مكانی هم س��همی ویژه ای را 

داراس��ت. فرش های توليدی این دوره كه از نظر طرح 

و نقش، هریك دارای ویژگی های خاصی هس��تند در 

ب��ازه زمانی ق��رون 10 و 11 ه . ق. به بخش های زیر 

تقسيم می شوند )واكر، 1384، 75-88(:

فرش های ترنج دار شمال غربی ایران. 1

فرش های با تار و پود ابریشم  2 .

فرش های ابریشمی كاشان . 3

 فرش های هرات . 4

فرش های با اسلوب گليم بافی . 5

لهستانی]9[ . 6

طرح گلدانی. 7

طرح پرتغالی  8 .

     در فرش های ترنج دار ش��مال غربی ایران كه بيشتر 

دارای پرز پشمی با تاری از نخ پنبه و پود پشمی است، 

طرح های ترن��ج مركزی در پيرامون ب��ا چند كالله ای 

و نق��وش و نوش��ته های متنوعی به چش��م می خورد. 

نقش س��واران بر اس��ب در حال شكار، طرح تكراری 

پيچك ه��ای مو با برگ های دندانه دار و نقش��مایه های 

ش��كوفه و گل ه��ای ریز و درش��ت - نقوش ختایی- 

و تركيب بندی س��نجيده ای از ش��اخه های مواج در هم 

تني��ده با الهام از هنر نگارگ��ری چينی از جمله نقوش 

این گروه از فرش های صفویان هستند. )فریه، 1374، 

119( فرش ش��كارگاه موزه مي��الن و فرش اردبيل از 

نمونه های برجس��ته این گونه به شمار می آیند. )واكر، 

1384، 78-77( به نظر می رس��د مراكز توليد این نوع 

فرش، ش��هر تبری��ز و كارگاه های اقماری ش��هرهای 

اطراف آن بوده اس��ت؛ زیرا براس��اس تحقيقات انجام 
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شده، این موضوع به اثبات رسيده كه مواد اوليه و تهيه 

رنگ این گونه، از منطقه اهر به دس��ت می آمده است. 

)اكرمن، 1384، 209( فرش هایی با تار و پود ابریش��م 

از دیگر نمونه های اوليه این دوره محسوب می شده اند 

كه با بافتی بس��يار ظریف شامل نقوش ترنج مركزی، 

چند ترنجی، كتيبه دار و س��جاده ای و محرابی ش��كل و 

بافت ابریش��می ریز اس��ت كه در برخ��ی از موارد از 

زری بافی و س��يم بافی هم استفاده ش��ده است. فرش 

چلس��ی بارزترین نمونه این گروه اس��ت كه طراحی 

دقيق و س��حرانگيز نقوش حيوان��ی و گياهی بر روی 

سرمه ای از ترنج ها و الكی های پر تزیين زمينه، حكایت 

از تأثير هنر نگارگری این دوره در تجمل گرایی دربار 

صفوی دارد. )فریه، 1374، 123( احتماالً این دسته از 

فرش های ابریشمی در گستره وسيع جغرافيایی قلمرو 

صفویان از غرب تا ش��رق بافته شده اند. )واكر، 1384، 

80( این در حالی است كه احتمال تقليد و الگوبرداری 

از طرح ه��ا از ی��ك مركز بافندگی ش��اهی و رواج آن 

در دیگر مراكز و كارگاه های ش��هری و روس��تایی بر 

پيچيدگی ش��ناخت دقيق مكان توليد این نوع فرش ها 

افزوده اس��ت. )تامپس��ون، 1385، 82-81( فرش های 

ابریش��می كاشان از دیگر گروه های طبقه بندی شده ای 

هس��تند كه بيش��تر به عنوان ش��اخص فرش های دوره 

حكمرانی شاه طهماسب اول ش��ناخته می شوند.]10[ 

این دسته شامل بافته های مشهور شهر كاشان است كه 

ب��ه دليل بافت ماهرانه و ظری��ف از كاالهای صادراتی 

و مورد اس��تفاده ش��اهان صفوی در تقدی��م هدایا به 

سران كش��ورهای همس��ایه بوده اس��ت. به طور مثال 

ش��اه طهماس��ب اول به هنگام سلطنت س��لطان سليم 

دوم عثمان��ی، تعداد 25 تخته فرش ابریش��می بزرگ 

زربفت و مزین به نقوش پرنده و جانور و گل به رسم 

شاهانه هدیه داد. )فریه، 1374، 123( به نوشته برخی 

سفرنامه نویسان اروپایی، شهرهای كاشان و اصفهان به 

س��بب توليد پارچه های ابریشمی خصوصًا فرش های 

بسيار ظریف ابریشمی و مرغوب از شهرهای ثروتمند 

ایران محسوب می ش��ده اند. )فيگوئروآ، 1363، 246( 

فرش شكارگاه وین، پرنس برانيكی ورشو و نيز فرش 

شكار پادش��اه س��وئد از نمونه های این گروه به شمار 

می روند. )اكرمن، 1384، 211( فرش های سبك هرات 

و اصفهان از دیگر نمونه های بافته شده در عصر صفوی 

هس��تند كه ش��اخص هنری آن، بته جقه های درش��ت 

در ان��واع مختلف و با آرایش متقارن چهار بخش��ی با 

پيچك های نازك اس��ت. رنگ های مورد اس��تفاده در 

زمينه ش��امل ارغوانی با حاش��يه آبی و سبز سير بوده 

كه با كاربرد ملموس از نقوش اساطيری حيوانی ملهم 

از ش��رق دور، س��بك اوليه گونه ه��رات را به نمایش 

می گذارد. )اش��پوهلر، 1384، 385( همچنين در اوایل 

قرن 11 ه . ق. فرش هایی با س��اختار ن��خ پنبه و پرز 

پش��می كه تقليدی از نقشه فرش های نوع هرات قرن 

10 ه . ق. بود، موسوم به فرش های ایرانی- هندی در 

مراكز اصفهان، هرات و شمال هندوستان توليد می شد. 

اینگونه بافته ه��ا ادامه دهنده س��نت فرش بافی هرات 

قلمداد می شدند؛ با این تفاوت كه نسبت به نمونه های 
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قدیمی تر جنبه تجاری تری یافته بودند. )واكر، 1384، 

87( در سویی دیگر فرش های مشهور پلونزی معروف 

به لهس��تانی قرار داش��تند كه از نمونه های صادراتی و 

ممتاز فرش های دوره حكمرانی شاه عباس اول بودند. 

این گروه ش��يوه ای كاماًل جدی��د را در اوایل قرن 11 

ه . ق. ارائ��ه می دهن��د. ترنج های درش��ت و زربفت 

بودن زمينه و كاربرد رنگ های عنابی، قرمز روش��ن و 

تحول از طرح های خطی به نقشه ای به همراه طراحی 

پيچك ه��ای ظریف بر روی زمينه تك رنگ و جزیيات 

زربفت و برگ های ریز بی ش��مار پره شكل و نوك تيز، 

بته جقه ها و اس��ليمی ها از ویژگی های منحصر به فرد 

فرش های صادراتی لهستانی به شمار می رود. )اشپوهلر، 

1384، 395( با ظهور حكومت شيعی صفوی در ایران 

و گسترش مفاهيم مذهب شيعه در ابعاد گوناگون، هنر 

فرش بافی نيز از این فرهنگ متأثر ش��د و گونه خاصی 

از قالی ها با طرح های محرابی ش��كل و س��جاده ای و 

نقش مفاهيم مذهبی و قرآنی و خط نگاره های ثلث و 

كوفی معقلی رواج یافت.

4. نتيجه گيری

فرش به عنوان كاالیی راهبردی از یك س��و نشان دهنده 

ذوق و س��ليقه هنرمندان و بافندگان عصر صفوی و از 

سویی دیگر سفير فرهنگی مؤثری در بيان ویژگی های 

فرهنگ��ی و تمدنی ایران دوران اس��المی در تعامل با 

سایر كشورها محسوب می شده است. تنوع سبك های 

هنری، نقشمایه ها و توليد انبوه در كارگاه های روستایی 

و شهری، هنر فرش بافی صفویان را به صنعتی درآمدزا 

و جهان��ی برای تاجران و مباش��ران دربار تبدیل كرد. 

عوامل تأثيرگذار بر رش��د و توس��عه هنر و یا به تعبير 

صحيح تر صنعت فرش در عصر صفوی را باید در دو 

بخش ویژگی های فنی- هنری و رویكردهای سياسی 

جستجو كرد. نمودار فعاليت های سازمان یافته تجاری، 

نشان از فراز و نشيب های پر دامنه ای در عرصه مبادالت 

بازرگان��ی خارجی ای��ن دوره دارد. نقطه اوج و رونق 

این تالش ها مقارن با زمامداری ش��اه عباس اول بوده 

و بالعكس دوران افول آن نيز در حكومت شاه سلطان 

حسين رقم می خورد. توليد فرش در دوران زمامداری 

ش��اه اسماعيل و شاه طهماسب از لحاظ كيفی از رشد 

قاب��ل مالحظه ای برخوردار بود، ول��ی به دليل فضای 

ناامن داخلی و مناقشات سياسی در خارج از مرزها و 

همچنين عدم دسترس��ی مطلوب به بازارهای مصرف 

اروپایی، تجارت در س��طح مطلوبی جریان نداش��ت. 

شایان ذكر اس��ت كه بهترین و برجسته ترین فرش ها، 

در این دوره توليد شده اند كه بيشتر مرهون بهره گيری 

و تأثيرپذیری از مكاتب اصيل هنر ایرانی چون مكتب 

ه��رات و ش��يراز و نيز تأكيد بر وجه كيف��ی آثار بوده 

است. دوران یاد شده از نظر ارائه ویژگی های هنری و 

نبوغ هنرمندان این دوره در نمایش تصویری خالق از 

هنر فرش بافی بسيار چشمگير است.

     از س��ویی دیگ��ر ب��ا آغاز فرمانروایی ش��اه عباس 

اول، این تركيب ش��كل دیگری به خود می گيرد و هنر 

فرش باف��ی از قالب��ی درباری به هن��ری مردمی تبدیل 
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می شود. با سياس��ت گذاری كالن اقتصادی شاه عباس 

اول و فراهم كردن فضای مس��اعد سياسی و اقتصادی 

برای كس��ب و كار، توليد انبوه فرش ها در دستور كار 

قرار می گيرد و كارگاه های سلطنتی همگام با كارگاه های 

روس��تایی و ش��هری به توليد منس��وجات مش��غول 

می ش��وند. قرارگيری شهرهای با عملكرد اقتصادی در 

نقاط كليدی همراه با تقس��يم امور توليد تا مصرف در 

ش��هرهای توليدكننده، واسطه ای و صادر كننده همسان 

با توس��عه شبكه ارتباطی زمينی و دریایی، موجب شد 

ت��ا صنعت فرش جهش پرش��تابی یابد. س��هم بنادر و 

به ط��ور كلی ش��هرهای بن��دری در به كارگيری تمامی 

توانمندی های شركت های هند شرقی انگليس و هلند 

بيش از ش��هرهای دیگ��ر بود. عصر طالی��ی رونق و 

شكوفایی بندر عباس در دوره شاه عباس اول، مصداق 

بارزی از تحوالت تجاری جاری در نيمه اول قرن 11 

ه . ق. اس��ت. همچنين بازاریابی و تبليغات هنر فرش 

دس��ت باف ایرانی توس��ط ارمنيان به عنوان عامل دربار 

در تج��ارت خارجی در پایگاه ه��ای اقتصادی اروپا و 

اظهار تمایل آنها در س��رمایه گذاری، نقش بسزایی در 

رونق صنعت فرش داش��ت. این درحالی بود كه تأكيد 

بيش از ان��دازه كارخانجات بر توليد كّمی و باال بردن 

تراز صادرات، پيامدهای ناگواری چون كاهش كيفيت 

محصوالت توليدی را موجب ش��د. گرچه این مسئله 

در ابتدا امری بدیهی به ش��مار می رفت، ولی در ادامه با 

رش��د و تمایل ش��دید به كّمی گرایی و الگو برداری از 

طرح و نقشه های تكراری، زمينه انحطاط شاخص های 

هنری و سبك شناس��ی فرش های ای��ن دوره را فراهم 

س��اخت. از این رو فرایند تجاری ش��دن صنعت فرش 

ب��ا توليد انبوه و اجتناب از خالقيت هنری در آثار این 

دوره و ت��داوم آن تا اواخر حكوم��ت صفویه، اگرچه 

س��ود سرش��اری را روانه خزانه دربار ك��رد، ولی هنر 

فرش باف��ی ای��ران عصر صف��وی را ب��ا چالش جدی 

صنعتی ش��دن فعاليت های اقتصادی همزمان با ظهور 

انقالب صنعتی در اروپا مواجه س��اخت. عامل دیگری 

كه بر س��ير انحطاط هنری و تجاری فرش های اواخر 

صف��وی تأثير زیادی گذاش��ت، تغيير در اجرای تدابير 

اقتصادی شاه عباس اول در دوره صدارت جانشينانش 

چون ش��اه صفی بود كه زمينه س��از بی ثباتی و هرج و 

مرج در ساختار تشكيالتی و اقتصادی را موجب شد. 

فس��اد دولتی ناش��ی از فروش ابریشم - به عنوان یكی 

از م��واد اولي��ه فرش های ممتاز این دوره – به وس��يله 

ش��اهزادگان صف��وی همچنان تا اواخ��ر حاكميت در 

دوره س��لطنت شاه س��لطان حس��ين ادامه یافت و به 

حدی رس��يد كه ش��كاف عميقی ميان طبقه كشاورز، 

دالل و تاج��ر با دربار پدید آورد. عالوه بر این تمركز 

دولت و ش��اهان پس��ين حكومت صفوی در اصفهان 

و نيز غفلت از دیگر مناطق راهبردی كش��ور منجر به 

تبدیل شهرهای اقتصادی به شهرهایی صرفًا با عملكرد 

تفریحی و خوش��گذرانی برای ش��اهان صفوی )ش��اه 

عباس دوم و شاه سليمان( گردید. این در حالی بود كه 

در دوره ش��اه عباس اول توجه و سياست شاه بر اصل 

تمركز زدای��ی و تأكيد بر مناطق توانمند برای توس��عه 
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همه جانبه اقتصادی بود. افزون بر این اوضاع آش��فته 

سياسی و اقتصادی اواخر عصر صفوی به خودكامگی 

و اس��تقالل ارمنيان در دس��ت یابی به بازارهای هدف 

اروپایی و جنوب ش��رقی آسيا منتهی شد. به طوری كه 

س��ود حاصل از واسطه گری در صادرات فرش به طور 

مستقيم به مراكز بازرگانی ارمنيان در اروپا منتقل شده 

و حكومت صفوی هيچگونه دخل و تصرف یا بهره ای 

از این معامالت نمی برد. 

پی نوشت ها
الزم به ذكر است كه ش��هرهای فرح آباد و اشرف  1 .
در گذش��ته به ترتيب به قری��ه طاهان یا طاحون و 
كبودجامه، پنج هزاره و خرگوران مش��هور بودند. 
امروزه فرح آباد با عنوان خزر آباد روس��تایی است 
در 25 كيلومتری ش��مال شهرس��تان ساری و شهر 
اش��رف در عصر پهلوی به بهش��هر تغيير نام پيدا 

كرد. 
بابلسر كنونی. 2

ش��به جزیره ای در ش��مال شهرس��تان بهش��هر كه  3 .
امروزه جزو مناطق حفاظت ش��ده سازمان محيط 

زیست است.
هم اكنون این بندر با عنوان آس��تاراخان در كشور  4 .

روسيه همچنان به فعاليت خود ادامه می دهد.
گمبرون سابق. گمبرون تا پيش از فتح امام قلی خان  5 .
- والی فارس - در سال 1022 قریه ای كوچك بود 

و در حدود 200 نفر جمعيت داشت.
الزم به ذكر است كه این رویه در دوره زمامداری  6 .
شاه اس��ماعيل اول بنا نهاده ش��د، ولی در ادامه با 
تحریم های اقتصادی و توقف صادرات و تنش های 

سياسی داخل كشور رو به افول نهاد.
ذكر این نكته ضروری اس��ت كه قلمرو حكومت  7 .
تيموری در مناطق ماوراءالنهر همچون ش��هرهای 
س��مرقند و ه��رات، بخش های وس��يعی از غرب 
ایران و شرق تركيه تحت س��يطره تركمانان و نيز 
تركيه عثمانی را باید منشأ طرح و نقشه فرش های 
اولي��ه عصر صفوی در نظر گرف��ت. البته توجه به 
این نكته الزم اس��ت كه هن��ر و صنعت فرش بافی 
عصر صف��وی بازتابی از مكاتب هنری س��مرقند، 
بخ��ارا، هرات و ش��يراز در دوره تيموری اس��ت 
ك��ه در ابعاد گوناگ��ون جامعه عصر صفوی تجلی 
یافت��ه بود. به طور مثال تقلي��د از طرح ها و نقوش 
مكتب نگارگری بهزاد در منس��وجات اوایل عصر 
صفوی به طور چش��مگيری مش��هود است. اصول 
تركيب بن��دی و كارب��رد قاب بندی ه��ای متقارن، 
ترنج و بهره گيری از نقش��مایه های پيچك، گل و 
برگ اس��ليمی از نمونه های قابل ذكر در این زمينه 

هستند.
دوره بن��دی زمان��ی بافت فرش ه��ا و مراكز توليد  8 .
از دیگر تقس��يم بندی های رایج اس��ت كه در این 
زمين��ه می توان فرش هایی با نق��وش حيوانی را به 
اواخر حكومت تركمانان آق قویونلو و قراقویونلو 
و اوایل حكومت ش��اه اس��ماعيل اول به مركزیت 
اردبيل و تبریز، قالی های بزرگ با نقش ش��كارگاه 
و قالی های ابریش��می را به سلطنت شاه طهماسب 
اول، شاه اس��ماعيل دوم و سلطان محمد خدابنده 
و قالی های س��بك اصفهان )ه��رات( و فرش های 
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ابریش��می لهستانی )پلونزی( را به دوره زمامداری 
شاه عباس اول نسبت داد.

ای��ن گون��ه فرش ك��ه ب��ه فرش های پالن��زی یا  9 .
پولونزی مش��هورند در اوایل ق��رن یازدهم ه . ق. 
در كارگاه ه��ای كاش��ان و اصفهان ب��رای نجبا و 

شاهزادگان لهستانی بافته می شد.
عالوه براین ش��اه طهماسب اول با انتقال پایتخت  10 .
از تبریز به قزوین بس��ياری از نقاش��ان و طراحان 
مكت��ب بهزاد را به این ش��هر منتق��ل و آنان را در 
كارگاه های بافندگی ب��ه كار گرفت. قالی های بافته 
ش��ده ای��ن دوره گویی ورقه هایی از نس��خ خطی 

بودند كه از كاغذ به تار و پود تبدیل شده بودند.
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ایران براس��اس دائره المعارف ایرانيكا، زیر نظر احسان 
یار ش��اطر، ترجمه ر. لعلی خمسه، چاپ اول، تهران: 

انتشارات نيلوفر.
تاری��خ خليج فارس و  وثوق��ی، محمدباق��ر )1384( . 21

ممالك همجوار، تهران: انتشارات سمت.



فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 12
بهار 1388

68


