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   رانیفرش ا ۀبار در   یغرب احانینوشتار س بر یلیتحل

 *صفویه ۀو دور  ونلویدر اواخر آق قو

 
  **علی وندشعاری

   

  ۱۰/۱۲/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:       ۲۰/۹/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 

  

  چکیده

زیادی نیز در شناخت تحوالت اجتمـاعی، فرهنگـی  های های تاریخی ایران محسوب شده و نوشتهدورهگذارترین تأثیر یکی از  عنوان به دورۀ صفوی

های تاریخی، نیاز به بررسی اسناد تاریخی داشته و در این خصـوص بررسـی  دانش نظری در مورد فرش ایران در دوره .داردو هنری این دوره وجود 

چرایـی و چگـونگی حضـور  اصـلی نیـز ۀلئمـل نمایـد. مسـت فـرش ایـران را کاتواند بخشی از اطالعا ان میدورۀ صفویشده در  شتههای نو        سفرنامه

هـا چگونـه  بافتهاصلی عبارت است از؛ تنوع  سؤالها و چگونگی طرح موضوعات مرتبط با فرش ایران است.  اطالعات فرش در بین متن سفرنامه

غربـی و  صـلی شناسـایی نگـرش سـیاحانهـدف ا ؟اسـتها چگونه  ، کارکردها و جنس و ابعاد قالیدر دوران صفویه جغرافیای بافتبررسی  ؟است

 ۀتـاریخی و شـیو . نوع تحقیق کیفی است. روش تحقیق توصـیفیستها های سفرنامه بافی در عصر صفوی در متن فرش ۀشد موضوعات منعکس

 ٢١کـه بـه مـتن  هادد سـفرنامه را مـورد بررسـی قـرار ٢۴آماری در راستای انجام این پـژوهش،  ۀنمون .ادی استاسن- ای ها کتابخانه گردآوری داده

دهـد فـرش دارای کارکردهـای متنـوع و نیـز دارای  استناد شـده اسـت. نتـایج نشـان مـی ، در این مقالهکه به موضوعات فرش اشاره شده  سفرنامه

سـت کـه ا ر اینموضوع بسیار مهم د اما ؛دست آورده توان ب ها می دوره بوده و اطالعات زیادی بر اساس متن سفرنامه متفاوت در اینهای  کاربری

ها مـنعکس شـده و  ها، محل قرارگیری، جغرافیای بافت و... که در سفرنامه رغم دریافت اطالعات تخصصی همانند جنس مواد اولیه، تنوع بافته به

هـای  و جنبـههای هنری مانند طرح و نقش و حتـی رنـگ  ، ولی به ویژگیاند تههای خود مدنظر داش نویسندگان غربی، قالی را همواره در یادداشت

  .اند دهای نکر  زیباشناسانه اشاره
 

   ها: کلیدواژه

  .ه، قالی، فرشتباف دستصفوی، سفرنامه،  ۀدور 

                                                           
مقالـه در  ۀنویسـند توسـط» صـفوی ۀهـای سـیاحان غربـی دور  ساس سفرنامهمستندنگاری موضوعات فرش بر ا«یافته با عنوان  اله برگرفته از طرح پژوهشی انجاماین مق *

  .است دانشگاه هنر اسالمی تبریز
** 
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لیلی بر نوشتار سیاحان تح

غربی دربارۀ فرش ایران در 

اواخر آق قویونلو و دورۀ صفویه، 

 ۸۸ـ ۷۵

  مقدمه. ۱

اجتمـاعی، فرهنگـی  تهای زیادی نیز در شناخت تحوال  تاریخی ایران محسوب شده و نوشتههای دورهرترین اگذتأثیر یکی از  عنوان به دورۀ صفوی

ن سلسـله یـو ا فراهم شد یاهداف دولت صفو  یبرا نهیم، زیاز اقتدار دولت عثمان ییاروپا یکشورهان یبدوره  در این دارد. وجود دوره و هنری این

. دیـد نمایـرا تجد این سرزمین ۀو هم اقتدار دوران گذشتند ک یر یران بود جلوگیاها  آن نیتر  ه بزرگکاطراف  کبر ممال یتوانست هم از تسلط عثمان

 یران توسـعه بخشـیـخـود را بـا اۀ جهـت بودنـد، مـراود ان همیـرانیبا ا یقدرت عثمانۀ ه در ممانعت از توسعک ییاروپا یشورهاک
ً
 شـدآمدو دند و طبعـا

 .شد آن قاره کران با ممالیل روابط ایران موجب تسهیا ییاروپاندگان ینماو  فرستادگان

بودنـد کـه در حـین انجـام وظـایف خـود،  ییاروپـا یها ندگان دولتیاو نمران یران شدند، سفیا یه راهک یین مسافران اروپایتر  ن و مهمینخست

 ویژه بـهو  هـا آن را بـا فرهنـگ شـرق اهمیـت قـالی ایـران و هنـری کـه غربـی ند. با توجه بهدیدند کرد می هر آنچه شروع به نوشتن خاطرات سفر و

کارکردهـای و حتـی  ی فنـیهـا ویژگی ،مواد مصرفی ،بافت ، مانندیرانهای ا بودند، اطالعات مهمی نیز از قالیشناخته  های ایران و عثمانی قالی

  هکس شدها منع در سفرنامه مختلف آن،
ً
  اند تهها از قالی ایران در طول تـاریخ داشـ شناختی که غربی است. عمدتا

ً
جدیـد بـوده و قـالی ایـران  نسـبتا

هان ایرانی برای پادشاهان غربـی یـا افـراد سـلطنتی ارزش از طرف شابایک محصول فاخر و  عنوان بهبا کارکرد هدایای سیاسی مطرح شده و ابتدا 

د، فرش را در موضـوعات شدن می نویسان غربی که وارد خاک ایران ن قالی ایران، اکثر سفرنامهدخاص بوسبب  بهبه همین دلیل و  ؛ه شده استئارا

هـای دربـاری و نفـیس ایـران  اوج بافـت قـالیشـاید را  دورۀ صفویرش ایران، . در حالت کلی و با توجه به تاریخ فاند دهدانوشتاری و ثبتی خود قرار 

  اشاره کرد. توان به کارکردهای سیاسی و اجتماعی آن نیز فرهنگی و هنری این محصول، میهای  توان شمرد، که عالوه بر جنبهب

سـلطنتی در دسـت  ۀداشته و همواره ریاست کتابخانهدایت و رهبری سبک هنری را در اختیار  ۀسلطنتی صفویان وظیف ۀدر این دوره کتابخان

مـورد  ایـن هنرمنـدان بـا طراحـی الگـوی سـنتی. سلطان محمد بوده است یاهمانند بهزاد  بوده (اوایل حکومت صفویان)، نام یک هنرمند صاحب

مختلـف از همـدیگر قابـل  هـای های دور به همین دلیل است که هنره ؛اند دهآثار هنری بویک سبک و ویژگی مشخص در  ۀدهند هئارا قبول دربار،

دوره بهـره بـرده اسـت، تـا آنجـا کـه  خص هنری در ایـنر هنری از یک الگوی مشند و طرح و نقش فرش ایران نیز همانند دیگر آثاهست تشخیص

 
ً
کتـب هنـری کومت صفویان (ماول حهای  های متنوع جانوری و گیاهی در دوره مایه بزرگ مرکزی و نقشهای  ا ترنجپارچه ب بزرگهای  قالی عمدتا

  مایه کارگیری نقش هتر و ب سادههای  های کوچک پارچه با طرح قالی دو تبریز) و
ً
 کارگیری مواد مصرفی طـال و نقـره هاسلیمی و ختایی و ب های عمدتا

سـادگی از موضـوع  با این هنر، به در مواجهه دهد که ها نشان می متون غربی. اند دهخر حکومت صفویان بیشتر بافته شأهای مت در دوره (گالبتون)

 
ً
 ۀاصلی ایـن تحقیـق نحـو ۀلئمس. اند دهمتذکر شخودشان های  را در نوشته بافی قالیدر خصوص دقیق  فرش عبور نکرده و همواره اطالعات بعضا

اصلی ایـن تحقیـق در  سؤالت و از این موضوع اسها  آن های رداشتو نیز چگونگی ببه نام قالی  تجاری هنری ۀتباف دستبرخورد سیاحان غربی با 

 تـوان یافـت؟ مـیها، چه اطالعات فنی، فرهنگی و... در خصوص فرش ایـران  وضوع است که بر اساس متن سفرنامهدهی به این م راستای پاسخ

  مشخصطور  به
ً
 ۀیـیا از زاو ای ما بدیهی بودهگیرند که بر  مواردی مورد بحث و دقت قرار می نگاه غربیان به قالی ایران همانند ایرانیان نبوده و بعضا

  دور مانده است.  کنند، به مرگ را تجربه میو نموده  ، زندگیشوند می دید ایرانیان که بر روی فرش متولد

  

  روش تحقیق. ۱ـ۱

مـاری آهای  اسـنادی اسـت. نمونـه- ای کتابخانـههـا  گـردآوری داده ۀتـاریخی و شـیو توصـیفی ،نوع تحقیق کیفـی و بنیـادی بـوده و روش تحقیـق

 منظور بـهو  دورۀ صـفویسـفرنامه از  ۲۱و داشـتن موضـوع فـرش هـا  آن با توجه بـه محتـوایها  آن که از بین استسفرنامه  ۲۴شده شامل  بررسی

 زمان حضور نویسـندۀ تحقیق بر اساس  ند؛انتخاب شد اواخر حکومت ترکماناننیز از نمونه  ۳پیوستگی مطالب و مشخص شدن مسیر اطالعات، 

حسـب هـر ها بر  بندی تنوع انواع بافته بقهسپس ط بررسی و  سیاحان، های مرتبط با فرش در نوشته و موضوعات ایران های پادشاهی دوره سیاح در

شـکل کلـی مسـتندنگاری  هبـ .ه شـده اسـتارائـ ، نوع کاربرد، ابعاد و اندازه و جنسها فرش های قرارگیری ها، محل سفرنامه، جغرافیای انواع بافته

آوری شده و سـپس بـه  دقت جمع هر موضوع به هر بحث تاریخی است و در این شیوه اطالعات پایه در ۀآوری اطالعات اولی مهم در جمع ای شیوه

هـا مـدنظر بـوده تـا   سفرنامه ۀشد دستیابی به متن اصلی ترجمه ،گیرد. در این پژوهش هدف از مستندنگاری شده تحلیل انجام می تعیینهای  شیوه

در ایـن پـژوهش  تـر شـده و محتـوایی بـه دانـش نظـری فـرش افـزوده شـود. ن غربی با موضوع فرش و قالی مشـخصرد نویسندگاچگونگی برخو
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شـده ابتـدا  ها همراه بوده است. در این راسـتا بـرای ورود بـه مباحـث بیان سطر متن و سطربه بسیار جزئی و با خوانش دقیق آمده دست هباطالعات 

بحث و بررسـی قـرار گرفتـه  های مورداستفاده در متن مقاله مورد سفرنامه جامعۀ آمارییات و معرفی ئان و سپس جزویدورۀ صفبافی ایران در  فرش

 است.

  

  تحقیق ۀپیشین. ۲ـ۱

ایـن های  سـفرنامهایـران در  بـافی فرشوضـعیت  مطالعـهرۀ بـاهد تاکنون پژوهشی مستقل در د نشان می انتشاریافتهبررسی منابع مکتوب و مستند 

بـرای نمونـه در  انـد؛ داده ب اختصـاصیـن مطالـاخود را بـه  متنی از یها قسمتای از موارد برخی منابع مکتوب  اما در پاره؛ نشده استانجام دوره 

دنیـل های  بخـش صـفوی ایـن کتـاب و نوشـته ۀاحسان یارشاطر در ترجمـ المعارف ایرانیکا)ةبافی در ایران (بر اساس دایر  تاریخ و هنر فرشکتاب 

ها نگاشـته  زمان توسط غربی های آن ید مطالبی است که در سفرنامهؤجامانده از دوران صفوی م ههای ب کند که قالی شکل کلی عنوان می بهواکر، 

لئاریوس، شاردن و... اشاره می وزوفاهای جهانگرد ونیزی ج نوشت فصل به سفرنامه شده و در بخش پی
ُ
در کنـد.  باربارو، کروزینسکی، تاورنیه، آدم ا

بررسـی « ۀمقالـدر ) ۱۳۹۳( اشـعاری و مظـاهری ؛ از جملـه:دکـر توان به موارد انـدکی اشـاره  می کار ۀشناسی و نحو مرتبط در روش مقاالتبررسی 

ایـران در  بـافی فرششناسـایی وضـعیت  هـدف بـا» منابع مکتوب بر  تکیهبا  هجری ۀها و جغرافیای تولید فرش ایران در پنج قرن اولی ها، شیوه گونه

 رغـم  بـهانـد.  و نیز جغرافیای مناطق تولید، به منابع مکتوب (تاریخی و ادبی) پرداخته باف دستهای فرش  تنوع گونه لحاظ بههجری  ۀنج قرن اولیپ

در منـابع  تولید معاصر مانند قالی، گلیم، پالس، نمد، حصیر و زیلو های فرشکور، اسامی بسیاری از مذ   ۀدر دور  باف دست بافرشکمبود آثار مرتبط 

ایرانی عصر صـفوی  ۀری جامعنگا تحلیلی بر مردم« ۀمقالدر  )۱۳۹۵( راندیگموسوی دالینی و است.  ردیابی  قابلاین پژوهش  ۀشد بررسیمکتوب 

ه ویدورۀ صـف ، عقایـد و سـنن بـومی ایـران قـرن یـازدهم هجـریورسـوم آداببـه » دالوالـه وپیتر  ۀبررسی موردی: سفرنام ؛گینبه روایت سیاحان فر 

شـرایط اجتمـاعی ، به بیـان زمین ایرانفرهنگی  ۀهایی از گذشت ضمن معرفی جنبهو   پرداختهگاه یک سیاح اروپایی ، از نعباس شاهدوره  خصوص به

 ۀمقالـ) بـا ۱۳۷۹مجتبـی خلیفـه (اند.  های فرهنگی آن را نمایان ساخته هو شاخص  های زیرین اجتماع داشته الیه به دوران اقتدار صفویان، نگاهی

به اوضاع داخلی ایران، وضعیت اجتماعی، مالی و تجاری و نظامی پرداخته اسـت. شـکوه السـادات » های اروپایی ایران صفوی از دیدگاه سفرنامه«

جتماعی شهر اصفهان بر اسـاس به وضعیت سیاسی، ا» های اروپاییان سفرنامه اصفهان عصر صفوی به روایت« ۀمقال) در ۱۳۷۸اعرابی هاشمی (

در عصر صـفوی بـا  وضعیت پوشاک زنان« ۀبا مقال) ۱۳۸۵نویسان پرداخته است. علی جعفرپور و مهرداد نوری ( های سفرنامه ها و یادداشت اشینق

زمـان را بـر اسـاس نـوع،  آن ۀنویسان مطـرح کـرده و لبـاس زنانـ سفرنامههای  بر اساس نوشته، موضوع پوشاک را »نویسان غربی تکیه بر سفرنامه

ایـن  نکـردن بررسـیهـا،  متن سفرنامههای مربوط به قالی و زیراندازها در  رغم داشتن متن بهمهم  ۀکنند. نکت بندی می غرافیایی و ... طبقهج ۀمنطق

       .است موضوع توسط پژوهشگران

  

  صفویان  بافی قالیهای مهم تاریخ  ویژگی. ۲

در تاریخ ایـران دارای اهمیـت  ها جهتملی از بسیاری  ۀسلسل عنوان بهم)  ۱۷۳۹ـ۱۵۰۱ق (۱۱۵۲ـ۹۰۷های  صفوی به سالپادشاهی گیری  شکل

هنـر  ویژه بهملی هویت فرهنگ و رسمی شدن آیین تشیع، پاسداری از ایجاد دیپلماسی پایدار با دنیای غرب، مستقل،  وتشکیل دولتی مقتدر . است

هـای  و حمایت هنردوسـتی. اسـتز اقدامات شاخص در ایـن عصـر ا ،تلف هنری مستظرفه و کاربردیمخ های زمینه، گسترش و شکوفایی یایران

 بـافی قالی ۀارزنـدهنر شکوفایی توان به  در این میان میکه  شد درخشش هنری این دورهچشمگیری در  اتتأثیر موجب ایجاد  سلسلهاین پادشاهی 

خـود  تألیف در یارشاطرکه  طور  همان .قرار داردباالیی  هجایگادر  طرح و نقشهای کهن  و پایبندی به سنت شناختی زیباییکه در اصول  دکر اشاره 

خلـق آثـار  ی چون حمایت دربار، نفـوذ طراحـان دربـار در تمـام سـطوحر فراهم آمدن استثنایی عوامل بسیا ۀن امر نتیجای ،بیان نمودهدر این راستا 

کـه  اسـت آوردهسیوری  رو  از همین .)۷۵ـ۷۴ ،۱۳۸۴طر (یارشا استدر بازارهای خارجی  خصوص بهکاالی تجاری  عنوان بههنری، پذیرش فرش 

قدیمی دارد، این صفویان بودند که آن را از سطح یک صناعت روستایی به فعالیتی در سـطح کشـور ارتقـا دادنـد و  ۀدر ایران ریش بافی قالیاگرچه «

از یکـی  عنوان بـهصـفوی ری از سـوی شـاهان هـای دربـا حمایت ).۱۳۲ ،۱۳۸۵سـیوری » (همی از اقتصاد یک کشور درآوردنـدبخش م صورت به

 اهان صفوی که ش« :شده است میمطرح  در رشد این اثر هنری گذارتأثیر  های شاخصه
ً
خود در برخـی ،تهماسـب شاهاسماعیل و  همچون شاه بعضا
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قـالی و  ویژه بـهکوفایی هنرهـا و سـعی زیـادی در رشـد و شـ تهماسب خود نقاش و طراح قالی بـود] گواهی تاریخ، شاه به[ از هنرها مهارتی داشتند،

 قـرار توجـه مـوردند تقویت و قدرت نفوذ خـود در داخـل و خـارج یامکمل فر  عنوان بهو این امر را  اند  معماری و هنر نساجی و هنرهای وابسته داشته

   .)۱۲ ،۱۳۸۹ طلب نوروزیافروغ و ( »دادند

 اینداشته است.  قالی ایرانمعرفی در  ای ارزندهسهم  ،با سایر کشورها مناسبات سیاسیفضای عصر سبک زندگی درباری و این در همچنین 

توسـط هـای نفـیس ایرانـی بـه سـالطین همسـایه  آغاز شد. در این دوره با اهـدای قالی ،که حکومتی طوالنی داشت تهماسب شاهحرکت از دوران 

ماننـد  نیـز صـفویپادشـاهی  هـای دورهدر سـایر  ).۱۳۷ ،۱۳۷۴ ریـهفد (شـموجبـات معرفـی قـالی ایـران بـه دیگـر کشـورها فـراهم  ،تهماسب شاه

 شـدن مطرح رو ازایـن است. گرفته  شکلپایدار و اقتصادی در بازارهای تجارت جهانی  فرهنگی محصولیک  عنوان به قالی ایرانی ورود ،عباس شاه

مطالـب بررسـی سـایر پدیـد آمـده اسـت.  فویند کـه در عصـر صـهسـتعوامـل شاخصـی  جمله ازایران طی مناسبات سیاسی و تجاری  بافی فرش

بـا  هـایی مأموریتصـفوی طـی  ۀبـا سلسـل های سیاحان اروپایی که طی مناسبات و روابـط دیپلماسـی در سفرنامه توان این دوره را میدر  بافی فرش

 د.کر پیگیری بودند  شده  اعزامه ایران بموضوعات متفاوت 

  

  صفویانهای دوران پادشاهی  بررسی سفرنامهمعرفی و . ۳

 رو ازایـن ایران فـراهم کـرد و بهحضور گروهی از سیاحان را  ۀزمین هدورۀ صفویروابط سیاسی و فرهنگی با کشورهای اروپایی در  باید توجه داشت که

 ،خصوصپوپ در این شوند.  محسوب می انصفویبررسی تاریخ، فرهنگ، هنر و سیاست یکی از بهترین منابع در  عنوان به این عصرهای  سفرنامه

اند و بـه همـین  دربـاری سـهم بسـزایی داشـته هـای ایرانـی در تجمـالت زنـدگِی  قالی«سبک زندگی درباری را مؤثر دانسته و بیان کرده اسـت کـه 

مطالـب و   بررسـی راسـتادر ایـن ). ۲۶۰۷ ،۱۳۸۷پـوپ » (فـراوان برخـوردار بودنـد ۀگـردان خـارجی از جاذبـ مالحظه در چشم فرسـتادگان و جهـان

هـای مـورد بررسـی و  سـفرنامه ،۱در جـدول . مطرح شودصفوی عصر های  قالی ۀعمطال از منابع مهمتواند  میها  در سفرنامههای سیاحان  گزارش

ه نخسـتین دورۀ صـفویتردیـد  بی ،خییبـر اسـاس منـابع و مـدارک تـار « :کنـد کریمی بیان مـی در این راستا. مشخص شده است ملیت نویسندگان

 رو ازایـن. )۱۲۸، ۱۳۹۲ مـیی(کر  »اسـت شـده ایجـادای یک دیپلماسـی مـنظم و پایـدار بـین ایـران و کشـورهای اروپـایی ه عصری است که زمینه

دنبال آن سیاحان بسیاری به ایـران آمدنـد.  دو کشور صورت پذیرفته است که بهبه دالیل گوناگونی بین  ۱ه و اروپادورۀ صفویمناسبات سیاسی ایران 

عنوان یکـی از  بـهفرهنگـی و هنـری ایـران کـه  ۀتوجـه بـه حـوز دالیل سیاسـی باشـد یـا غیرسیاسـی، به خواه اند  ن آمدههدف مستشارانی که به ایرا

عصـر  ۀالعات این حوزه در بازنمـایی جامعـاز اط ،شده است باعث شده سیاحان در خالل اهداف خود ناپذیر از دربار مطرح می های جدایی شاخصه

عنوان یکـی از  بـه باف دسـتن اطالعـات فـرش یتحلیـل و تبیـی معرف هنر ایران در سرزمین خودشان باشـند. نوع به گویند و صفوی فراوان سخن

  اطالعات سودمندی در این حوزه باشد. ۀتواند دربردارند های هریک از سیاحان عصر صفوی، می های فرهنگی و هنری ایران در سفرنامه شاخصه

 پژوهشگر)(ها  آن سندگانشده و ملیت نوی های مطالعه : سفرنامه۱جدول 

  ها عنوان سفرنامه
کشورهای فرستادگان 

  سیاحان غربی
  ها عنوان سفرنامه

کشورهای فرستادگان 

  سیاحان غربی

 ،جوزافا باربارا ۀسفرنام ،آمبرسیو کنتارینی ۀسفرنام

 ،جووان ماریا آنجوللو ۀسفرنام ،کاترینو زنو ۀسفرنام

وینچنتو  ۀامسفرن ،بازرگانان ونیزی در ایران ۀسفرنام

  کارری ۀسفرنام ،پیترو دالواله ۀسفرنام ،دالساندری

  ایتالیا

 ،آندره دولیه دلند ۀسفرنام ،شاردن ۀنام سیاحت

 ۀسفرنام ،سفیر زیبا ۀسفرنام ،سانسون ۀسفرنام

  ژان باتیست تاورنیه

  فرانسه

  لهستان  کروسینسکی سقوط اصفهان به روایت ۀسفرنام  انگلیس  استودارت ۀسفرنام ،برادران شرلی ۀسفرنام

  یان اسمیت ۀسفرنام
  هلند

گزارش سفیر کشور پرتغال در دربار شاه 

  حسین صفوی سلطان

  پرتغال

  روسیه  فدت آفاناس یویچ کاتف  اسپانیا  ِدن گارسیا  ۀسفرنام

 ،آدام الئاریوس ۀسفرنام ،ایترپرسیکوم ۀسفرنام

  کمپفر ۀسفرنام
  آلمان

-  -  
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  تاریخی و موضوعات سیاحان  ۀساس دور ها بر ا  بندی سفرنامه طبقه. ۴

توجـه  های این دوره مـورد تواند در روند مطالعات سفرنامه سلطنت می ۀهای پادشاهی صفویان از لحاظ دور  حضور سیاحان غربی در هریک از دوره

هـای توجـه   ، یکـی از کـانونقرار گیرد. نهاد سلطنت در دولت مقتدر و دارای ایـدئولوژی تمـایزبخش صـفویه کـه در شـخص پادشـاه نمـود داشـت

اجتماعی عصر صفوی است کـه در  مرکزی گفتمان سیاسی ۀعنوان صاحب اقتدار، کانون و نشان نویسان خارجی آن روزگار است. پادشاه به سفرنامه

رو  ایـن). از ۱۲۱، ۱۳۹۵ مقرب و شـوکتی پناه شد (رضایی محلی و ملی شناسایی میسازانه در سطوح گوناگون فردی،  این نهاد، مرزهای هویت ۀسای

یاحان و حاکی از آن است که تعداد حضور س شود، دیده می ۱ تصویرهای این عهد که در  هروند مطالعات سفرنام پذیرفته در های صورت طی بررسی

هـا ماننـد  دوره ترین میـزان را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. در سـایرسـلیمان اول بیشـ عباس بزرگ و سـپس شـاه شاه ۀها در دور  تدوین سفرنامه

اول و در آخـر   صـفی اسماعیل، شاه عباس دوم، شاه اسماعیل، شاه حسین و اوزون حسن در اوایل عصر صفوی پادشاهی شاه پادشاهی شاه سلطان

ویه شـامل صـفۀ های سـیاحان دور  اند. از سویی دیگر موضوعات مورد بررسـی در سـفرنامه دارای کمترین تعداد سفرنامه بوده ترتیب به تهماسب شاه

های متفاوتی از جمله اوضاع اجتماعی و فرهنگی (مذهب، پوشاک، خوراک، آداب و سنن، تفریحات و مشاغل)، مسـائل مختلـف سیاسـی،  حوزه

  تاریخ و جغرافیای ایران، امور اداری و نظامی، صنعت، تجارت، دانش و هنرهای ایران، معماری و بناهای تاریخی بوده است.

سلیمان اول بوده و  عباس دوم و شاه صفی اول، شاه پادشاهی شاههای  شرح سفرهای وی در دوره تاورنیه ۀسفرنامکه قابل توجه این ۀنکت

  سلیمان اول است.  عباس دوم و شاه های پادشاهی شاه رهای وی در دورهشاردن نیز شرح سف ۀسفرنام

  
  پژوهشگر)دشاهی (های پا طابق با دورهآماری تحقیق م ۀ: پراکندگی تاریخی جامع۱ تصویر

  

  آماری تحقیق ۀاز جامعها  بندی تنوع انواع بافته طبقه. ۵

آمــاری تحقیــق، تنــوع  ۀ پذیرفتــه مطــابق جامعــ های صــورت طــی بررســی

 تصـویرهای بافنـدگی سـنتی مطـابق  تولیدات در این دوره با توجه به روش

 اسـت. الزم بـهتقسـیم شـده  ۳(بـدون دار) و داری ۲دستی ۀ) به دو دست۲(

ه بـا دسـت انجـام دورۀ صفویتولیدات در  ۀشیوهر دو  ذکر است که هرچند

گیری دار قـالی بـوده و نکـار  هیا بـکارگیری  هدلیل جداسازی در بگرفته،  می

بندی بر این اساس شکل گرفته است. از ایـن میـان تولیـداتی ماننـد  طبقه

کـه  اسـتفرش  ۀحائز اهمیت در این قسمت واژ ۀشوند. نکت ا محسوب میه و فرش از موارد ذکرشده در سفرنامه ۷، قالی۶، گلیم۵، حصیر۴نمد

هـای  بندی روش  رو در طبقه  ه مطرح شده است. ازاینتباف دست عنوان بهبه تناسب و مفهوم قالی و  ۸کارگیری فرش ههای سیاحان ب در سفرنامه

  باشد. ای می وپود و گرهی جزو تولیدات داری و از نوع تار بافندگی سنت

شـان تمـامی ایـن مـوارد ذکـر شـده اسـت. مطالعـات ن ۲که در جدول ها اشاره شده  ی از این بافتهها به موارد مختلف متن هریک از سفرنامهدر 

ماریا آنجوللو، در سایر منابع، سیاحان از جملـه دالسـاندری، دن گارسـیا، شـاردن و و کاترینو زنو،  جز مورد بررسی به ۀسفرنام ۲۱دهد که از میان  می

ها بیشـتر از  و تعداد مطرح نمودن اسامی مانند قـالی و فـرش در سـفرنامه اند کردههای نمد، حصیر، گلیم، قالی و فرش اشاره  کمپفر، به انواع بافته

صـارف بسیار ابتدایی و نیز گلیم، در سـبک زنـدگی ایرانیـان بـرای م  گستردنی عنوان به. در این خصوص استفاده از حصیر است حصیر، نمد و گلیم

 همـه روی زمـین«... نـد از: ا عبارتها  هایی از متن اشاره شده است. نمونهها  آن بهها  برخی سفرنامهگونه که در  معمولی و ساده بوده است، همان

 پژوهشگر)ها ( گی بر اساس متن سفرنامههای بافند  : تنوع روش۲ تصویر
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یـا اینکـه  ).۸۷، ۱۳۶۴(دالساندری  »خسبند می گلیمی سادهاندازند و دیگران روی  می خوابند و کسانی که نام و نشانی دارند تشکی روی فرش می

ایـن ) «۷۳: ۱۳۶۳ سیلوا فیگوئدرا» (ها جدا کرد و... از سایر قسمت حصیرسفیر پس از ورود بدین کاروانسرا یک ضلع بنا را از داخل با فرش یا «... 

روی زمـین خـویش را روی حصـیر یـا فرشـی کـه  ۀکنند،... و متاع یـا ابـزار حرفـ می یا پاره فرشی روی زمین بساط پهن حصیرفروشندگان نخست 

تنهـا انـواع  هـای مختلـف آنجـا نـه زیـرا در حجره فرشخانه بیش از اندازه بزرگ و مفصل اسـت). «۱۴۲۸، ۱۳۷۴ شاردن»(کنند می پهن اند دهگستر 

و قـالی فـرش  حصـیرها با  خانه ... صاحبان میهمان«) یا ۱۴۹، ۱۳۵۰ (کمپفر» ...شود می ها نگهداری برای پوشش کف اتاق حصیرهاها و  فرش

رسـند  مـیها فرا و بالش حصیرهاها،  آنگاه مفرش دارها با قالی). « ۱۹۵(همان، » نشینند البال می ها مردم بیکار و فارغ وی این فرش. در ر اند دهکر 

تـرین  یکی از مهم ار برای انجامزدن مکان نمازگآالیش بو که سادگی و بی ). اما از آنجا۲۳۹(همان، » ننداستفاده کها  آن تا در اردو کردن بین راه از

و به استفاده از حصـیر بـرای  خود به توصیف مساجد ایران پرداخته ۀباشد، کمپفر در قسمتی از سفرنام عمل عبادی در دین اسالم حائز اهمیت می

رش و قـالی فـ حصـیرسراسر داخل شبستان یا قسمتی را که مخصوص گزاردن نماز اسـت بـا «ده است. کر قسمت مخصوص نماز گزاردن اشاره 

رود و  کـار مـیه که برای پوشاندن سـطوح بـاست های بدون پرز از جمله تولیداتی   ترین بافته عنوان یکی از قدیم ). نمد نیز به۱۳۱(همان، » اند دهکر 

سـبک زنـدگی خـود بـه کـاربرد نمـد در  ۀرو شـاردن و کمپفـر در سـفرنام ایـنرابر سرما، گرما و رطوبت است. از عایق در ب عنوان بهزیراندازی مناسب 

کنند، ورودی آن یک و اگـر اتـاق  می ضخیم فرش نمدهایهای خود را نخست با  ها اتاق ایرانی«ده است: کر گونه اشاره  ایرانیان عصر صفوی این

از رطوبـت گسترانند تا هم قـالی  می نمدخود را های  اتاقهای  همچنین رو و زیر قالی). «۱۸۱۲، ۱۳۷۴ (شاردن» کنند می بزرگ باشد دو قالی پهن

ندلی و پشـت میزهـای پایـه بلنـد ایرانیـان بـر روی صـهـا  در میهمانی«یـا  )،۸۹۷(همـان، » تر باشد مصون بماند، هم روی فرش برای نشستن نرم

 ۀو اثاثیـبـه انـواع وسـایل و اوانـی  را کـه مـزینهـا  آن مـن یکـی از« ).۲۴۲، ۱۳۵۰ (کمپفر» گیرند... می ... قرار نمدنشینند، بلکه روی قالی و  نمی

ضـخیمی  نمـدهایحفاظتشـان  منظور بـههـا  آن بهـایی گسـترده شـده کـه زیـر هـای گران هـا روی فرش الیام، ن ذرانی بـود دیـدهگـ مناسب خوش

و  خـارج از دربـار نیـز رواج داشـتهپذیرفته کـاربرد نمـدهای سـاده در سـبک زنـدگی مـردم  ). با مطالعات صورت۱۴۵۴، ۱۳۷۴ (شاردن» اند دهگستر 

  گونـه اشـاره کمپفـر ایـن ۀصر صفوی، مطلبی است کـه در سـفرناماز نمدهای قیمتی در دربار پادشاهی و ارزش برخی از تولیدات نمد در ع استفاده

، تـاج پرشـکوه و اند تهرا بـا طـال آراسـهـا  آن هـا، دیوارهـایی کـه دوزی جا گسترده شـده، سـوزن قیمتی که همه نمدهایو ها  فرش «...شده است: 

  ). ۲۴۱، ۱۳۵۰ (کمپفر» ، طنین نامأنوس سازها و...چشمگیر شاه
  

  پژوهشگر)شده ( بررسیهای  ها بر مبنای مستندات سفرنامه بندی تنوع انواع بافته : طبقه۲جدول 

  شدهذکر  های انواع بافته  عنوان سفرنامه  های ذکرشده انواع بافته   عنوان سفرنامه

  قالی، فرش  یان اسمیت  قالی  آمبرسیو کنتارینی

  قالی، فرش  تاورنیه  قالی، فرش  زافا بارباراجو

  کاترینو زنو
  آدام اولئاریوس  -

  قالی  ترجمه احمد بهپور

  قالی، فرش  سرزمین تزارهای مخوف

  جووان ماریا آنجوللو

  شاردن  -

  قالی  جلد اول

  نمد، قالی، فرش  جلد دوم

  قالی، فرش  جلد سوم

  نمد، حصیر، قالی، فرش  جلد چهارم

  فرش  آندره دولیه دلند  فرش  زرگانان ونیزی در ایرانبا

  قالی  سانسون  گلیم، فرش  وینچنتو دالساندری

  نمد، حصیر، قالی، فرش  کمپفر  قالی، فرش  برادران شرلی

  قالی، فرش  کارری  -  ایترپرسیکوم

  قالی، فرش  گزارش سفیر کشور پرتغال  حصیر، قالی، فرش  سفرنامه ِدن گارسیا

  قالی، فرش  سفیر زیبا  الی، فرشق  پیترو دالواله

  فرش  سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی  قالی، فرش  کاتف

      فرش  استودارت
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  ها امهبر اساس متن سفرنها  کارگیری و جغرافیای مرتبط با قالی همحل ب. ۶

هـای  هریـک از دورهشده در یی ذکر میان بررسی مناطق جغرافیا یکی از موارد شاخص در اینهای این عصر،   طی مطالعات حاصل از سفرنامه

ها مطالب را در قالب چهار موضوع با عناوین دربـار، منـاطق  بررسی مناطق جغرافیایی در سفرنامه برایرو در این قسمت  . ازایناستپادشاهی 

  یم. نک می بافندگی درباری و مقابر بررسیهای  مذهبی، مناطق بافندگی، کارگاه

 کان حکومتی یا مکان خاصمقالی در یک  های نمونه توصیف

   ).۳۹، ۱۳۴۹ کنتارینی...» (ها نشستیم ها بر روی قالی نشستن داد، ... و ما به رسم ایرانیۀ بعد از آن به من و سایر بزرگان کشورش اجاز «... 

 سفیر با شاه در کاخ سلطنتی اصفهان، دیدار

ان گرداگرد ترین شاهزادگ ر مدخل آن روی بالشی زربفت نشسته ... در سراپای سراچه فرش گسترده و مهمای بود کوچک و پیوسته پر از آب بود و شاه د خانه حوض ،در وسط«

      ).۶۳، ۱۳۴۹ باربارو» (نشسته بودند

 توصیف کاخ اوزون حسن در تبریز

 ). عمارت پادشاه، دیدار سرآنتوان با حاکم قزوین۴۷، ۱۳۷۸ (شرلی» های بسیار خوب فرش بود دوزی ممتاز آویخته بود و زمین از قالیی زر ها ... از دیوارها پارچه«

). دیدار شاه با یکی از افراد سر آنتوان، ۵۶ همان،» (اند ط آن قرار دادهاند و صندلی پادشاه را در وس های قشنگ انداخته و هر طرف را با طال و نقره و ابریشم مزین ساخته قالی«

بودند ما ها  آن درها  های زنانه و ساقی بها مزین و آراسته بود و رقاص های سنگین و ظروف گران درازی که با اثاث البیت قدیمی و قالی به تاالر بسیار«...  تاالر قصری در قزوین

زیرا که بر روی قالی دو سه  شده نشیمن او قدری باالتر واقع« تاالر والی حاکم شیراز - . شیراز)۱۲۱، همان» (های قیمتی فرش کرده بودند را داخل کردند و زمین را با قالی

 ). نشیمن شاه تاالر اصفهان۱۲۷، همان» (از ابریشم سفید انداخته بودندشک ت

 و اق پرنقشتاز دو ا«... 
ً
 کرمان مفروش بهای های گران بزرگ وارد شدیم... کف این تاالر نیز با قالی نگار و زیبا که در کفشان فرش گسترده بودند گذشتیم و به تاالری نسبتا

  ) و سلطان شیراز، یک ماه بعد از ورود سفیر، به شیراز آمد. ۱۶۳، ۱۳۶۳فیگوئدرا  (سیلوا» گردیده بود

  ).اصفهان، پذیرایی از سفیر در رواقی در دژ توسط حاکمان شهر۲۲۷، همان» (ها مفروش بود ها بود که کف آن با بهترین قالی ی یکی از همین رواقیمحل پذیرا«... 

  ). اقامت سفیر در قم۲۵۱، همان» (کرد می عروسان را آرایش ازهت ،و مشاطگی بود و عالوه بر دو دار قالی که در خانه داشت بافی قالیش ا . کار اصلی.. زن که بیوه بود«

). ورود شاه به دفتر کار ۲۶۹، همان...» (ودند ی نشسته بیها نزدیک دفتر گروهی مرد بر قالیی پیرامون استخر و یده دوازده پا ۀرسید ...... در فاصل فته شب فرامیر  چون رفته«

  کوچکش در قزوین

سفیر  ۀبه کاشان و بدون اطالع به خان ). بازگشت سفیر در راه کاشان و ورود شاه۳۲۵، همان...» (شاه ... سپس بر قالی که در یکی از راهروهای پائین عمارت یافت نشست «

  رفتن

نشستند... در فضای خالی بین  ها می آن تاالر گسترده بودند و دیگران باید بر ۀی نظیر آنچه در بقییها ده بود. این مکان نیز جز قالیش کف تاالر، ... سراسر با قالی مفروش«... 

ر مسیر بازگشت سفیر در ). د۳۳۲، همان» (استثنای قسمتی که در آن قالی گسترده بودند و محل نشستن مهمانان بود... ی که از آن سخن گفتیم و دیوار بها آب نمای فواره

  .شود می قصر سلطنتی اصفهان به دستور شاه حاضر

  اصفهان)- ). (ضیافت عمومی و دیدن شاه۷۹، ۱۳۶۵ (یان اسمیت.» .اق به سالن بزرگی رسیدیم که زمین آن با فرش پوشیده شده بود.تپس از عبور از یک باغ بزرگ و چند ا«

عالمت ه قالی نشیمن او را ب ۀدست شاه خم شدم و همراهانم حاشی جلو رفتیم، من به عالمت بوسیدنه بود... من و همراهانم بروی فرش نشسته ه سالن بۀ پادشاه در گوش«

 ). ۷۹، همان» (بوسیدن پایش بوسیدند

  ). ۱۴۴، ۱۳۶۳ اولئاریوس» (ای دادندزیبا مفروش بود جهای  هایی با قالی اقتما را در اها  آن میزبان خود قرار گرفتیم و ۀدر سنکان مورد پذیرایی دوستان«

  سفیران اصفهان ۀ). رسیدن به خدمت شاه در کمیت۱۹۷، همان» (بچگان و سایر اعضای عادی کمیته بیرون از این محدوده ... روی قالی نشستند المغ«

اه در اصفهان در تاالری که شاه نشسته و به امور کشور رسیدگی ) دیدار با ش۵۵۱، ۱۳۶۹همو » (سفارت در خارج تاالر... روی فرش نشستند یهمراهان و اعضا ۀ. بقی«..

 گویند.  می خانه نیز کند و به آن دیوان می

 ). در وصف شهر خراسان ۵۸۹، همان» (بافند... های عالی می رود و در آن فرش می شماره ترین و زیباترین شهر خراسان ب . هرات بعد از مشهد بزرگ«..

  سلیمان صفوی عهد شاه ). غذا خوردن شاه،۵۴، ۱۳۷۷ (سانسون» بهاست... نشینند بسیار گران می هایی که روی آن قالی«

ریم دعوت شد که روی قالی دادند. از ما چهار نفر که قرار بود با شاه غذا بخو می پس از یک ساعت سواری ما به مقصد رسیدیم و در آنجا در مدخل باغی ما را در تاالری جا«

  ت سوئدی و شاه اصفهانئ). دیدار هی۲۴۸، ۱۳۵۰ (کمپفر» بنشینیم

  دیدار شاه تاالر مهماندار، قاپو عالی ،). اصفهان۱۲۰، ۱۳۴۸ (کارری» های مشرف به باغ گروهی نوازنده روی فرش نشسته بودند... بین این قسمت و پنجره«

). دربار شاه ۵۶شاهنشاهی،  ۲۵۳۷ اوبن» (بزرگان دربار بر روی فرش بر زمین نشسته بودند سر شاه ادای احترام نموده و سپس پشتهمراهان من ... ابتدا نسبت به «

  صفوی مالقات با شاه و اجرای مراسم و تشریفات مهمانان حسین سلطان

صفوی روز اول سال  حسین سلطاندربار شاه ). ۶۹، همان...» (ناظر که سر اسب و دو شتر حامل قالی  ۀاعظم شامل پنج اسب بود، سپس هدی اولین هدیه متعلق به صدر«... 

  هدیه به شاه ایران یجدید اهدا

های  خواستند قدوم پادشاه خود را گرامی بدارند، با قالیچه می های اعیان شهر نیز که گردد... در و پنجره خانه های نفیس مفروش می آن روز ... مسیر حرکت شاه... با قالی«

  صفوی حسین سلطاناصفهان شاه ، ). اصفهان مقدمات پذیرایی از شاه۲۱۸، ۱۳۷۰رس گ» (گردد بندی می بها آذین گران
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لیلی بر نوشتار سیاحان تح

غربی دربارۀ فرش ایران در 

اواخر آق قویونلو و دورۀ صفویه، 

 ۸۸ـ ۷۵

  ها نامه بر اساس متن سیاحتفرش  محل بازدیدشناسایی . ۷

دوره   دوره در شـهرها و روسـتاها وجـود دارد. در ایـن  بافی در این رونق فرش رۀبادهد که مفاهیم زیادی در  ه نشان میدورۀ صفویمتون  ۀمطالع

  فرش
ً
شدند. جوزافـا باربـارا بـه بافـت قـالی دو شـهر طسـوج و  های شهری و روستایی بافته می های قصر شاهی و دستگاه در کارگاه ها معموال

  مـی سـرانجام بـه دو شـهر طسـوج و شبسـتر«: ه اسـتدکر گونه اشاره  شبستر این
ً
نخـی و های  سـرگرم قمـاش و جامـه رسـیم... مـردم عمومـا

نیـز از جملـه مـواردی  ۹بـافی قالیهـای  ). کارگاه۹۵، ۱۳۴۹ باربـارا( »بافند می های ابریشمین اند و اندکی نیز پارچه چهدوزی و بافتن قالی قالب

هـایی  سخن به میان آمده است. در این میان کرمان، سیستان، کاشان و اصفهان از جمله کارگاهها  آن های سیاحان از هستند که در سفرنامه

  های قالی ین و بهترین کارگاهتر  مهم«اراتی شده است. اشها  آن اند که به بوده
ً
 (شـاردن» در سیستان اسـت... بافی ایران در کرمان و مخصوصا

های بسـیار  خصوص قالی ههای ابریشمی و ب شهر کاشان... همواره مورد توجه پادشاهان ایرانی بوده است... مرکز تولید پارچه« ).۸۹۶، ۱۳۷۴

هـای  شود، و همچنین قالی می های [روستاهای] اطراف آن بافته دیه ی که در شهر کاشان ویها چ تردید، قالیهی بیظریف و مرغوبی است... 

  )۲۴۶، ۱۳۶۳ سیلوا فیگوئدرا » (زمین است ترین نوع این کاال در سراسر مشرقاصفهان، به

  پژوهشگر)ها ( لی بر اساس متن سفرنامهیا محل بازدید قا: جغرافیای بافت قالی ۳جدول 

  یا محل بازدید قالیمحل بافت   عنوان سفرنامه  یا محل بازدید قالیمحل بافت    عنوان سفرنامه

  آدام اولئاریوس  اصفهان  آمبرسیو کنتارینی

  احمد بهپور ۀترجم
 ،اردبیل (بقعه شیخ صفی) ،کردستان

  سنکان

سرزمین تزارهای 

  مخوف
  نیشابور ،شماخی ،اصفهان

  شاردن  شبستر طسوج و ،تبریز  جوزافا باربارا

  جلد دوم

قم (حرم حضرت معصومه، مزار شاه 

  )۲ عباس شاهصفی، مقبره 

  سیستان و بلوچستان ،کرمان

  جلد چهارم

سلطان سعید بادر شاه  ۀآسپاس (مقبر 

  اسماعیل)

  اصفهان 

  اصفهان  آندره دولیه دلند  شیراز ،اصفهان ،قزوین  شرلی

  اصفهان  سانسون  قم ،کاشان ،اناصفه ،کرمان ،شیراز ،بندر و الر  ِدن گارسیا

  کرمان ،اصفهان  کمپفر  (مسجد شیخ صفی) اردبیل ،آباد فرح ،کردستان  دالواله پیترو

  کارری  اصفهان  کاتف

ایروان، تبریز، اصفهان (میدان نقش 

قاپو)، اردبیل،  جهان، مسجد شاه، عالی

  جلفا

  اصفهان  غالسفیر کشور پرت  (دهنیان) آباد)، شیراز (فرح مازندران  استودارت

  اصفهان  سفیر زیبا  اصفهان  یان اسمیت

  قم  کروسینسکی  اصفهان  تاورنیه

  

  تحقیق جامعۀ آماریها از  بافته ۀابعاد و انداز . ۸

عات رو طی مطال . ازایناسته دورۀ صفویهای سیاحان اروپایی  ها از سفرنامه یکی دیگر از موارد مورد هدف در این پژوهش، بررسی ابعاد بافته

  ) آورده شده است. ۳( تصویرپذیرفته اطالعات حاصل مطابق  تصور 



 

 

 ۷، پیاپی ۲ سال چهارم، شماره

 ۱۴۰۰ستان پاییز و زم

  دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

83 

  
  پژوهشگر)های جامعۀ آماری تحقیق ( امهبندی ابعاد تولیدات بر مبنای مستندات سفرن : طبقه۳تصویر 

  

شـده در  اشته، بیشـترین ابعـاد اشـارههای بزرگ پارچه نیز رواج د رغم اینکه  تولید  و بافت فرش نویسان به های سفرنامه در ادامه با توجه به اسناد و متن

اشـاره  سفیر زیبـا و نیز جلد دوم و چهارمدر  شاردن، دالواله پیترو، کاتف، های جوزافا باربارا سفرنامهترتیب در  که بهها مربوط به قالیچه است  این متن

ذکـر  بـاره اند ولی ابعـاد مشخصـی دراین اشاره کردهها  آن تسیاحان به بزرگی و عظم ،های موجود در دربار است. اما در سایر موارد مانند بافته  شده

 کر له استناد ئتوان به این مس رو نمی ایننشده است. از 
ً
نظـر ه مهـم اینکـه بـ ۀه است و نکتدها در این دوره منحصر به قالیچه بو ابعاد بافته د که صرفا

 هـا، منظور از قالیچه در مـتن سـفرنامه تر بیان نشده است و تر و مشخص قیقرسد استناد نویسندگان بر اساس اطالعات رایج بازار بوده و ابعاد د می

 ۀبیشتری دارد. در ایـن میـان سـفرناممتری بوده که این ابعاد نیز در برخی از مناطق با سنت بافندگی و بازار، همخوانی  قالی با مساحت حداکثر سه

    اند.  دهکر مطالبی را ارائه  ،داده شده استها  آن زرگ که مشخصات طول و عرضهایی با ابعاد ب گرد و فرش  بازرگانان ونیزی به ابعاد فرش

(بازرگانـان » هـای دیگـر نیـز مفـروش اسـت اقتکف تاالر و اۀ انداز  است و درست به گرداند... این فرش  شکوهی گستردهبر کف تاالر فرش با«

  از شهر تبریز است.  بیگ بیرون کاخ سلطنتی که حسن ). در وصف۳۸۹، ۱۳۴۹ ونیزی در ایران

ام را با فرشی کـه کداست و هر  کدام ده یارد و پهنایشان چهار یارددرازای هر ... بسیاری تاالرهای بزرگ دارد که این بیمارستان یا مارستان«

  .بیگ بیرون از شهر تبریز است در وصف کاخ سلطنتی که حسن). ۳۸۹، همان» (اند اوست مفروش کرده ۀانداز  درست به

  

  تحقیق جامعۀ آماریها از  س بافتهجن. ۹

اسـت. های ایـن دوره  در سـفرنامه ذکرشـده ای و کـرک از جملـه مـوارد و سیمین، ابریشمی، پشمی، پنبه هایی با جنس زرتار، زربافت، زر تولید بافته

ی، دن گارسـیا، تاورنیـه، شـاردن، کمپفـر و های سیاحانی مانند جوزافـا باربـارا، بازرگانـان ونیـزی، شـرل های ابریشمی در سفرنامه جنس بافته بارۀدر 

و سیم در این دوره اشاره شـده اسـت. امـا نکـات  های زر های تولید فرش نیز به کارگاه کمپفر ۀسفرنامکروسینسکی نیز مطالبی آمده است. حتی در 

کـه هـر دو نیـز بـه است و دیگری فرش قالی  ۀها از سوی سیاحان، یکی اشاره به واژ جنس بافته خصوصپذیرفته در  صورتهای  مهم طی بررسی

 ۀنیز شاردن در جلد چهارم سـفرنام خصوص. در این دارد اشارههای ابریشمی  سیم در بافته و یک مفهوم بوده و دیگری به جنس زرتار، زربافت و زر

های شاهی اشاره داشـته  در کارخانه های معمولی و زربفت و ابریشمین و نخ مخصوص بافتن قالی خود به طرز عمل برای رشتن و تابیدن نخ پارچه

عبـاس  هـای پادشـاهی شـاه سـیاحان، در دورههای  های ابریشـمی در سـفرنامه ذکر است که اشاره بـه بافتـه شایان). ۱۴۲۰، ۱۳۷۴ (شاردن است

های  فاده از بافتـهاسـت رۀبـازاده در  نیـز آمـده اسـت. در ایـن خصـوص حـاجی حسـین سلطانسلیمان و شـاه  عباس دوم، شاه ، شاهصفی بزرگ، شاه

مطال (گالبتون) بـا ظرافـت  ۀشده با تارهای نقره یا نقر  های ابریشمی غنی فرش«ده است که کر پادشاهی صفوی بیان های  ابریشمی مرتبط با دوره

هـا  ایـن فرش. اسـتت هـای زربفـ هـا و گلیم شد که شامل قـالی اول تولید می عباس شاهسلطنت  ۀر در بافت، به تعداد زیاد در دور نظی و کیفیتی کم

  ). ۸۶، ۱۳۹۴مهروز و خسروی،  ،زاده (حاجی» کشور و سخاوت و تفاخر دربار صفوی است ۀنمایانگر ثروت فزایند

است. در خصوص اسـتفاده از   های شرلی و کمپفر نیز مطالبی آمده در سفرنامه ترتیب بهپشمی و کرک   های سایر تولیدات، از جمله قالی رۀبادر 

ای کـه در آن از الیـاف  بافتـه رۀبـاکه کمپفر در  اند. چنان ارزش بودههای با الیاف ابریشمی برای بافتهها الزم است بیان شود مانند  بافته این الیاف در

من بهترین زینـت تـاالر پـذیرایی را فـرش ذکـر «هایی است که به طرح و نقش هم اشاره دارد:  آورده است و البته از معدود متن کرک استفاده شده

، ۱۳۵۰ کمپفـر»(انـد اند، فرش کرده ها بافته را از بهترین کرکها  آن هایی که دارای نقش حیوان است و کنم. هر سه صفه را با وفور تمام با قالی می

و شـش  ای ابریشـم و زردوزی بـوده چهار تخته از این قالی« :است  دهکر اه به مهمانان خارجی شرلی بیان ارزشمند ش ۀهدی بارۀ). همچنین در ۲۵۱
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سـبک  ای در های پنبه ). در ادامه نیز استفاده از فرش۵۷ ،۱۳۷۸ (شرلی» های بسیار قشنگ پشمی بود دیگر از ابریشم خالص و مابقی قالی ۀتخت

خـارج از زنـدگی  هایی بـا الیـاف معمـولی در و یادآور این نکته است که استفاده از بافته  آندره دولیه به آن اشاره کردهکه  استزندگی ایرانیان مطلبی 

  درباری میان مردم معمول بوده است. 

  
  پژوهشگر)تحقیق ( جامعۀ آماریهای  بندی جنس تولیدات بر مبنای مستندات سفرنامه : طبقه۴تصویر 

  

  های پادشاهان صفوی های مقدس و متبرکه و مقبره قالی در بازدید از مکان موضوع. ۱۰

و تا آنجـا کـه مـورد توجـه سـیاحان   اکن متبرکه کارکرد زیاد داشتهدر ام ها دهد که قالی نشان میها  نآمده از بررسی مت دست بخشی از اطالعات به

منـدی ایرانیـان مطـرح  تثبیت مذهب تشیع، دفن پادشاهان در جوار امـاکن مقـدس مـذهبی و زیـارتی از عالقه دلیل بهدوره   و نیز در این  قرار گرفته

 ۀاست. نکتـ  که بدان توجه شده  ر اماکن مذهبی از مواردی بودههبی و دینی از جمله دفن پادشاهان صفویه داست. توجه سیاحان به سنن مذ  شده 

  است.  این اماکن بودههای ارزشمند در  قابل توجه حضور بافته

بافـت و  پشمین خـوشهایی  ف بارگاه با قالیک«نویسد:  می ) در شهر قمسقالی در حرم حضرت معصومه( ۀخود با مشاهد ۀشاردن در سفرنام

 خصـوص پیتـرو دالوالـه در ).۵۲۵، ۱۳۷۴ (شـاردن» گسـترانند هـای ابریشـمین زربفـت می قالیهـا  آن بها فرش شده، اما روزهای عیـد روی گران

ا شـمع و جـای های بزرگـی بـ شمعدانها  آن را نیز با قالی پوشانده و رویها  ... زمین حجره« :است  دهکر امگاه شیخ صفی در اردبیل بیان مسجد آر 

رب، در یکـی از تاالرهـای زیـر گنبـد غـدر جانـب م«انـد:  دهکر ). شاردن و کارری نیـز بیـان ۲۹۸، ۱۳۸۱ دالواله...» (اند دهمومی بسیار بلندی قرار دا

 (شـاردن» شـود مـی متعلـق بـه مسـجد حفاظـت ۀها، و دیگر اثاثی ها، قالی چراغ ها، ب کتاها  آن هایی است که در موسوم به گنبد معلق صندوقخانه

هـای  هـای سـقفی متعـدد نـدارد ولـی در عـوض بـا فرش این مسجد برعکس مساجد تـرک چراغ«جامع اصفهان و مسجد ). منظور۱۵۱۳، ۱۳۷۴

اشـرف افغـان بـه  ۀتـوان بـه هدیـ . از دیگـر مـوارد میاسـت ). متن در خصوص مسـجد امـام اصـفهان۱۱۰، ۱۳۴۸ (کارری» نفیس مفروش است

هـا در  دی کـه قـرار بـود جنازهاو بـه مسـج«... های شاهزادگان صفوی در آن مدفون شود، نیز اشاره کـرد:  ه قرار بود جنازهمسجدی در شهر قم ک

  ).۹۵ـ۹۴، ۱۳۹۲ (کروسینسکی» های ابریشمی زربفتی را هدیه کرد... آن مدفون شوند، فرش ۀمحوط

 « :ده استکر گونه بیان  ینصفی شهر اردبیل ا شیخ ۀها در مقبر  قالی ۀبا مشاهد آدام اولئاریوس
ً
  بزرگـی قـرار مقبره در زیر گنبد ساختمان نسـبتا

کلفت نقره پوشانده بودند. ... درگاهی جلوی در با قالی مفروش بود. از اینجا ما را بـه داالنـی دراز کـه بـا  ۀکه روی در مدخل آن را با یک ورق داشت

  ).۱۲۷، ۱۳۶۳ (اولئاریوس» های زیبا مفروش بود هدایت کردند قالی

هـای زیبـا و  ها و بارگاه همه پوشیده از قالی سطح مخازن، داالن« :) گفته استس(ها در حرم حضرت معصومه شاردن نیز به استفاده از بافته

در  دوم عباس شـاه ۀ). همچنین شاردن بـه مقبـر ۵۲۶، ۱۳۷۴ (شاردن» مینی گسترده شده استهای زرتار ابریش قالی ،بهاست. اما در آرامگاه گران

زرین روی مقبره تعبیه شده، و پایین روپـوش بـزرگ نوارهـای ابریشـمین های  بهاترین روپوش مرقد با منگوله گران« :گونه اشاره داشته است قم این
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از  ۱۰پاس). مقبرۀ سلطان سعید احمد برادر شـاه اسـماعیل در آسـ۵۲۹ ،(همان» گذارند... می های زرین توپر متصل به قالی زیبایی دارد که از حلقه

مقبـره سـه پـا از سـطح زمـین ارتفـاع دارد. رویـش بـا مخمـل «: ها در آن اشاره داشته اسـت جمله مقابری بوده است که شاردن به استفاده از بافته

 عباس شـاه ۀدر مقبـر  بها گرانای ه استفاده از فرش خصوص). در ۱۳۷۵ ،(همان »های خوب فرش شده است رنگی پوشیده و کف آن با قالیسبز

انـد،کف مقبـره نیـز  و نفیسـی قـرار داده بهـا گراناشـیاء هـا  آن کوچکی تعبیه کرده و درهای  خانه عباس شاه ۀدر دورتادور مقبر « :ی آورده استر ر کا

  ).  ۵۶ ،۱۳۴۸ (کارری» داردقیمتی  فرش گران

برای آراستن محراب و جایگاه سرودخوانان اکنون «: است  دهکر بیان  در اصفهان با قالی همانند مساجد ین کلیساهای ارامنهیتز  رۀباه در ینتاور 

قـالی در  ۀدر مشـاهد). همچنـین آدام اولئـاریوس ۱۰۸ ،۱۳۸۳تاورنیـه » (های زیبـا گسـترده اسـت جا قالی کنند و همه ار نمیذاز هیچ زیوری فروگ

رش کـرده و زیبـا آراسـته و کـف آن را بـا قـالی فـهـای عـالی  کلیسا را با نقاشی«که نشان کرده است اصفهان این نکته را خاطر  یکلیسایی در جلفا

از سـه در « :است  گونه پرداخته کارری نیز در شرح کلیسای سن ژورژ ایروان به کاربرد قالی برای پوشش کف این ).۲۰۴ ،۱۳۶۳ (اولئاریوس» بودند

وی بـه شـرح حضـور  ۀن در سـفرنام). همچنی۵ ،۱۳۴۸ رری(کا» های زیبا مفروش شده است توان وارد شد،کف کلیسا با قالی به اندرون کلیسا می

هـای  کلیسا فقط یک محـراب داشـت... و تمـام کـف کلیسـا را فـرش«: گونه اشاره شده است ایندر کلیسای جلفای اصفهان  بها گرانهای  فرش

  ). ۱۰۱ ،همان» (ساخت یی مفروش میبها گران

  

  ط تجاری)سیاسی، رواب مراسمات( دورۀ صفویکارکردهای غیر هنری فرش . ۱۱

هـای  در جایگـاه، نظر هنری و زیبایی قرار گرفتـهدهد که قالی ایرانی عالوه بر اینکه مورد توجه سیاحان از م ها نشان می نامهسفر های متون  بررسی

فـاهیم و عصـر صـفوی در کنـار متـوان عنـوان کـرد کـه قـالی ایـران در  شکل کلی می عملکرد داشته است. بههنری نیز دیگر و در کارکردهای غیر 

سـعی بـر آن اسـت تـا بتـوان اهمیـت  دلیـلبه همین  فرهنگی و اجتماعی نیز بیان شده است. ،سیاسی و دیپلماتیک و نظامی، تجاری های مراسم

 از ها هتباف دسـت مطالـبخصـوص، در این . داد قرار بررسی مورد های موازیکارکرد لحاظ ازصنعت ملی  - هنریک  عنوان بهرا دوره این های  بافته

و  سیاسـیامـاکن در قالـب سـه محـور  ،شـد گفتـه  پـیشقسـمت کـه در حکومـت این متناسب با دستاوردهای ه دورۀ صفویهای سیاحان  سفرنامه

  .گرفته استتحلیل قرار  ، تجاری، فرهنگی و اجتماعی موردنظامی

  

    رسمی و درباری های مکان. ۱۲

های ارزشـمند  افتـهحضـور بسیاحان به  ،شده است در بیشتر موارد های سیاسی مطرح میین محل دیدار تر  مهم عنوان بهدربار پادشاهی  که آنجااز 

گـذاری و  جتـاماننـد  های مهـم حکـومتی مراسـمموارد دربـار از جملـه در سایر ها  هتباف دستحضور  .اند اشاره داشتهبا شاه ایران  مالقاتفضای در 

 :آورده اسـتشـاردن ، بـه تخـت نشسـتن شـاه سـلیمان مـورد شـود. در اشـاره میهـا  آن که به بودهاز موارد مشهودی در نظر سیاحان ها نیز  جشن

گسـترده و در قسمت پـایین چـادر قـالی بـزرگ... های زربفت همانند آستر پوشانده بودند،  پارچه و بها گرانهای  پوش را با قالی سراسر جدار داخلی«

های فراوان برپا  در این محل غرفه« :داشته است گونه اینهای درباری نیز  رش در جشنجوزافا باربارا به حضور ف). ۷۹۲ ،۱۳۷۴ (شاردن »..بودند.

» هـا پوشـانده بودنـد های گونـاگون سـاخته و کفشـان را بـا زیبـاترین فـرش را به رنگها  آن اق بود و بامتها از داخل دارای ا این غرفه...  کرده بودند

برنـد و  مـی همراه  خود را به ۀحتی در جنگ نیز سربازان اثاث خان« کند: حتی در میدان نبرد اشاره میها  دالواله به ارزش فرش). ۷۱ ،۱۳۴۹ را(باربا

    ).۱۷۰ ،۱۳۸۱ (دالواله »یعنی همین بس که با خود قالی و وسایل آشپزخانه و تشک و لحاف و امثالهم داشته باشند ؛همان راحتی خانه را دارند

  

  تجاری های موضوع. ۱۳

 عنوان بـه ایـن هنـرها در مناسبات تجـاری و گسـترش  به استفاده از بافتهها  آن ه توجهدورۀ صفویبافی  مهم در ایجاد تحوالت فرش از جمله عوامل

رت و بازرگـانی و تجـا ۀ) به مقولـعباس شاهخصوص  بهشاهان صفوی ( یشخص ۀعالق ،دیگر یاز سو  است.  بوده گذارتأثیر یکی از کاالهای مهم و 

ناپـذیر و اساسـی  های جدایی ها از سیاسـت خـود مزیـد بـر علـت شـد تـا ایـن تحـوالت و رویـهاز کارگزاران تجـارت، ها  آن دریغ همچنین حمایت بی

سـواحل جنـوبی ایـران از طریـق  ان با شکست دادن ازبکان و فتح هـرات و قنـدهار و حاکمیـت بـردورۀ صفویدر  .آیدحساب  دولتمردان صفوی به 
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اقتصادی و تجاری ایران ساخته شد و رویکردهای تجاری و انحصارگرایی در کاالهایی ماننـد  ۀهای توسع زیرساخت ،چیرگی بر جزایر هرمز و کیش

کـه شـد ابریشم، موجب تقویت وضعیت راهبردی ایران شـد. همـین سیاسـت در بـین پادشـاهان موجـب تقویـت زیرسـاخت تجـاری در شـهرهایی 

 در ایـن دوره رو  از همـین )۵۷، ۱۳۸۸ (تقوی افت تولیدات سلطنتی توسعه یافتندهای ب ند و کارگاهمصرفی نساجی و فرش بود ۀمواد اولی ۀتولیدکنند

بـا تاورنیـه  بـاره دراین. آمـده اسـت میبه حسـاب در امور اقتصادی کشور سازنده  یاقداماتجمله از  سلطنتیبافی  های فرش و کارگاه  ساخت کارخانه

بافـت زیبـای  هـای زربفـت و نقـره کـه در آن قالی های بافنـدگی سـلطنتی اسـت محل دسـتگاه ،کارخانه«شاهی بیان نموده های  کارخانه ۀمشاهد

کـه شـروع  بـه کمپـانی هنـد شـرقی خـود ۀدر سـفرنامشاردن  ) و۲۵۰ ،۱۳۸۳ (تاورنیه»بافند مختلف مخمل و تافته را میابریشمی و پشمی و انواع 

، امـا چنـدین سـال در ایران دایر شـد ۱۶۲۳در سال  [واقع در اصفهان] این کمپانی ۀشعب« :ستا  اشاره کردههند بود،  در کارش از بمبئی و کلکته

 
ً
جـای آن کاالهـایی از ، داد میخود آورده بود به انبارهای شاه تحویل  سفارشبه با شاه ایران بود، بدین گونه که کمپانی آنچه را  تجارت آن منحصرا

از سـوی دربـار های نفـیس  با بافتهایجاد بسترهای اقتصادی و نیز  )۶۱۲ ،۱۳۷۴ (شاردن» گرفت می تزربفهای  قبیل پشم، قالی، ابریشم و پارچه

خـود  ۀشـاه در سـفرنام از سوی  قالی صادراتشاردن به ای که  گونه به ؛شدبافی  بر تجارت فرش ای فزایندهات تأثیر صفوی، موجب ایجاد تحوالت و 

 و نفیس و قالی و جواهر به خـارج صـادر بها گرانزربفت و سیمین تار و دیگر منسوجات های  ریشم، پارچهاز جمله شاه ایران اب« :است  اشاره داشته

  ). ۸۹۹ ،همان» (کند می

  

  گیری نتیجه. ۱۴

سـیاحان  در نظـر دورۀ صـفویگذارترین آثار تمدنی ایرانیـان در تأثیر ین و تر  مهمیکی از  بافی قالیهنر دهد که  نشان می ها های متن سفرنامه بررسی

ی و اقتصـادی ایرانیـان آشـنا شود که نویسندگان غربی با تولیدات هنـری و فرهنگـ می است. تعدد مسافرت به ایران در این دوره موجب بوده غربی

ولـی  ؛تسـها دن این محصـول در نظـر غربیمهم بو ۀوجود دارد که نشان نویسان سفرنامههای تمامی این  ر این میان قالی ایرانی در نوشتهد .شوند

  دهد که نویسندگان غربی نوشتارها نشان می توصیفات قالی در ۀنحو
ً
و  انـد تهبه بیـان کلیـات پرداخ آشنایی فنی و تخصصی با فرش نداشته و صرفا

د خـو ،شکل عمده نادیده انگاشته شده و بهو بصری  های زیباشناختی و هنری موضوعات مهمی مانند مباحث مربوط به طرح، نقش، رنگ و جنبه

در خصـوص سـؤاالت تحقیـق  .انـد دهدیگـر مطالـب آور  همراه بـاموضوع اصلی و در موضوع فرعی در کنار  عنوان بهقالی را در کنار دیگر مطالب و 

ره داشـته مانند حصیر، گلیم و نمد اشـا  دار مانند قالی و گبه و نیز بدون گره های خود به زیراندازهای گره توان عنوان کرد که سیاحان در سفرنامه می

رغـم  بهاینکه  مهم ۀنکتاند.  ها بوده های پشمی و ابریشمی نیز بیشترین نوع بافته و بیشترین تأکید در خصوص ابعاد نیز به قالیچه بوده است و بافته

وانی قـالی اشـاره هـای حیـ مایـه ها به نقـش در یک نمونه از سفرنامه فقط، بندی تنوعی در طراحی و رنگهای  و جنبهمهم بودن طرح و نقش قالی 

گاهیرسد شاید  ر مینظ  هشده است. ب رغم اینکه  بهمجموع درباشد.   این موضوع بوده ۀکنند های قالی ایران تقویت های طرح بندی و نام از طبقه ناآ

جغرافیای تولید و بافـت،  فرش در کنار توصیفات مرتبط با اماکن، ۀبه مقول ا وجود ندارد،ه سفرنامههای  موضوع اصلی بحث در متن عنوان بهفرش 

 اند. مصرفی پرداخته ۀدر برخی موارد به جنس مواد اولی و

  

 ها نوشت پی

گاهی کامل از  خیز بسیاری برخوردار بود. نوع نگاه صفویه به اروپاو اقتصادی ایران با اروپا از افته روابط سیاسی و دورۀ صفویدر طول  .١ مبتنی بر ناآ

ین هدف، تر  مهمبه ایران مبتنی بر نوعی اخالق سودجویانه بوده است. اولین و آنکه نوع نگرش اروپا  حال ؛وپا بوده استهای ار  سیاست واحوال و اوضاع

 عنوان بهسیاسی و نظامی از ایران  ۀبعد استفاد ۀبوده است و در درجی موجود در ایران و انتقال به اروپا بها گرانارتباط تجاری با ایران و جذب فلزات 

  ). ۱۳۲، ۱۳۹۲ (کریمی امی در جنگ با عثمانی بوده استشریک نظ

شیئی  ۀدست و پا و ابزار ساده برای تهی کمک (گیاهی) رنگارنگ به های مختلف سلولزی در هم پیچاندن (تنیدن) و بافتن الیاف پشمی و رشته .۲

های بافندگی است زیرا  ترین روش ترین و قدیمی ابتدایی ۀدر زمر  گویند. این روش بافندگی یدار را روش بافندگی دستی م صورت مسطح یا حجم یکپارچه، به

  ).۸۸، ۱۳۹۱ (نیکویی شود کمک دست و پا تولید می های ویژه و تنها به  ار و دستگاهمحصول بدون استفاده از دار، ابز

پودی) و یا پرز هم دارد (قالی). نوع دیگر تاروو بر اساس نوع محصول پود ( کشی شده ست که بر روی چهارچوب ساده چلهای های هتباف دستمنظور  .۳

 اشاره نشده است.ها  آن به ها در بین متن سفرنامهو تکنیک بافت متفاوت دارند  دستگاهی است مانند جاجیم و زیلو کهها  هتباف دست



 

 

 ۷، پیاپی ۲ سال چهارم، شماره

 ۱۴۰۰ستان پاییز و زم
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مانده جا تر؛ قطعات به های سبک ا کفپوشته تتری داش احتمال فرش و نمد کاربرد گسترده . در مناطق سردسیر جهان اسالم بهجمع آن انماط است)«( .۴

 .)۶۵، ۱۳۸۴ (یارشاطر» باشند ی بسیار کوچک میهایی، قطعات از چنین بافته

نشده، در سرتاسر مناطق  های درشت و نازک و کنف رنگ از نیحصیر «شود.  می گیاهی بافته وپودی و بدون پرز و با برگ و ساقه و...تار  ۀتباف دست .۵

 ).۶۳، همان» (شده است می  سالم بافتهگرمسیر جهان ا

  ۀتباف دست. ۶
ً
 شود. می با الیاف جانوری مانند پشم بافته تاروپودی و بدون پرز و غالبا

۷.  
ً
 دار که شمال ساختار تار، پود و پرز است. فرش گره عمدتا

اگرچه گلیم، زیلو، «شوند.  می و تعابیر متنوعی به کار گرفته در اغلب منابع فارسی و التین، با عناوین» Rug«و» Carpet«واژگان فرش و قالی معادل  .۸

  جاجیم، پالس، نمد و... نیز فرش می
ً
 ۀگونه که اشعاری در مقال ). همان۳۸۸، ۱۳۷۲ (دانشگر» رود کار میه برای قالی ب باشند اما اصطالح فرش معموال

 خود بیان نموده است 
ً
 ).۴۹، ۱۳۹۳ (اشعاری اند کار بردهه مترادف با اقسام مختلف افکندنی و گستردنی ب در بسیاری از منابع مکتوب ادبی آن را معموال

 شدند. سلطنتی هستند که تحت نظارت کتابخانه سلطنتی دربار اداره میهای  منظور بیشتر کارگاه .۹

  .دهستانی در استان فارس .۱۰
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