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مطالعه سبک شناسی تاریخی قالی های بافته شده در دوران شاه طهماسب اول*

ندا سادات ملکوتی**1، ایمان زکریایی کرمانی2، فرهاد باباجمالی3، بدری حکیمیان4
1   کارشناس ارشد پژوهش فرش، گروه فرش، دانشکده صنایع دستی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
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)تاریخ دریافت: 1399/11/06، تاریخ پذیرش: 1400/02/13(

چکیده
قالي ایراني از هنرهایي است که شناخت آن در دانش سبک شناسي و در چند دهه اخیر مورد اقبال پژوشگران این حوزه بوده 
است. با این همه این پژوهش ها در ابتداي راه قرار داشته و به همین خاطر با برخي کاستي ها و گاهي با اظهار نظرهاي غیرعلمي 
نیز همراه بوده که از آن جمله مي توان به سبک شناسي براساس مناطق جغرافیایي اشاره نمود. به همین خاطر نظر واحدي در 
سبک شناسي قالي هاي ایراني وجود ندارد. این در حالي است که رویکردهاي تاریخي یکي از روش هایي قلمداد مي شود که قسمت 
مهمي از فرش هاي ایراني را در قالب آن مي توان تعیین سبک نمود. با توجه به موارد گفته شده و همچنین اهمیت عصر صفویه 
و تأثیر قدرت پادشاهان این دوره  در قالی بافی ایران، سبب شد تا این پژوهش با هدف سبک شناسی تاریخی قالی های دوره ی شاه 
طهماسب اول و با روش توصیفی-تحلیلی به آنالیز و بررسی موردی تعدادی از قالی های بافته شده در این دوره با استفاده از منابع 
کتابخانه ای و مشاهدات میدانی بپردازد که در نتیجه ی آن، صفات سبکی مشترک میان قالی های متعلق به این دوره محرز گردد. 
همچنین تأثیر عوامل محیطی از جمله اوضاع اقتصادی، اجتماعی،  فرهنگی و سیاسی بر ویژگی های ظاهری و فنی  این دسته قالی ها  
و تمیزدادن آنها با قالی های ادوار دیگر، کشف ویژگی های سبکی میان قالی های متعلق به این دوران آنها را از لحاظ تاریخی و هنری 

سبک شناسی و گروه بندی کند. که به سبب آن پراکندگی اختالف نظر در این حوزه کاهش یابد.  
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مقدمه
عصر صفوی را می توان  به عنوان  مهم ترین دوره در تاریخ فرش ایران 
به قلمداد نمود. در این عصر گونه های مختلف فرش دستباف با شیوه های 
متنوع بافته شد.  همچنین  در این دوره  احیای هنر قالی بافی در مناطق 
گوناگون ایران همراه با حفظ اصولي  منطبق با فرم هاي اصیل و سنتي در 
طرح و نقش قالی رونق یافت. حضور پادشاهان قدرتمند و هنردوست 
به ویژه شاه طهماسب اول در این دوره سبب شد تا هنر قالیبافی به رشد 
و تجّلی بی نظیری در طول تاریخ قالیبافی در ایران دست یابد. بنا بر   این ،  
می توان  از دوران حکومت شاه طهماسب اول به عنوان دوران درخشش 
این هنر یاد کرد. همان طور که از اسناد به جامانده از این دور ه ها آشکار 
است، شاه طهماسب عالوه بر عالقه وافرش به هنر طراحی قالی حتی 
خود نیز به طراحی قالی می  پرداخته است. این عالقه تاجایی بود که شاه 
طهماسب، سلطان محمد نقاش،  بزرگ ترین نگارگر و نقاش عصر خود 
را به عنوان سرپرست کارگاه های طراحی و تولید قالی گماشت. حضور 
سلطان محمد در زندگی شاه طهماسب همچنین قرارگرفتن وی در سمت 
سرپرستی کارگاه های هنری شاه طهماسب به عالوه عالقه ی زیاد شاه به 
طراحی و نقاشی سبب شد تا تأثیر نقاشی و نگارگری بر قالی های این 
زمان کاماًل آشکار شود و در نتیجه قالی های این دوره با چهره ای متفاوت 
نسبت به دیگر قالی های عصر صفوی تّجلی یابد. این پژوهش سعی دارد تا 
با بررسی تجزیه فنی و ظاهری  تعدادی مشخص از قالیهای بافته شده در 
زمان حکومت شاه طهماسب اول ، ویژگی های مشترکی از این قالی ها 
استخراج و در نتیجه دسته بندی و در نهایت سبک شناسی جامعی در مورد 

قالی های این دوره ارائه دهد. 

روش پژوهش
در این پژوهش با بهره گیری از الگوی پژوهش های توصیفی- تحلیلی، 
این  بر  تکیه   با  و  شود  استخراج  صفوی  قالی های  در  موجود  صفات 
ویژگی ها ابتدا با شناسایی قالی های متعلق به دوران شاه طهماسب اول 
به دیگر ویژگی ها و صفات سبکی قالی های این دو دوره دست یافت و 
دیگر قالی های متعلق به عصر صفوی را به این دسته ها تعمیم داد. از طریق 
پژوهش های توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش استقرایی می توان به 
طرق دیگری به قضایای کلی و شناخت ها دست یافت. به این صورت 
که ابتدا با شناسایی ویژگی ها وصفات مشترک در عناصر و پدیده ها 
و با تکیه بر آنها به بیان نظریه پرداخت. اما چنین نظریه هایی امکان 
دارد در مواردی با کاستی برخورد کند و فاقد اعتبار گردد و یا حتی 
بالعکس ممکن است این نظریه ها ثبات خود را دوچندان حفظ کند. در 
کل  می توان  گفت که پژوهش های توصیفی- تحلیلی دارای ارزش باالی 
علمی هستند و آن به این دلیل است که به واسطه این نوع پژوهش ها 
می توان به کشف حقایق و شناسایی کلی و تدوین قضایای علمی در تمام 
شاخه های علمی دست یافت. اگرچه در بعضی از این پژوهش ها که دارای 
ماهیت انفرادی و یا تک موردی هستند. مطالعات عمومًا به کشف قضایای 

کلی ختم نمی شود )حافظ نیا، 1395: 72-71(.

پیشینه پژوهش
تاریخی  سبک شناسی  رویکرد  با  پژوهش  این  انجام  راستای  در 
قالی های صفویه، منابع مرتبط با قالیبافی و تاریخ این دوره مورد بررسی 
قرار گرفت بر این اساس منابعی که در ذیل به آنها اشاره شده است 
بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش داشته که مختصری به آن اشاره 
شده است. منابع بررسی شده در راستای هدف پژوهشی به شرح مقابل 
است: کنبی )1386( در کتاب عصر طالیی هنر ایران دوره های مختلف 
متفاوت هنری  ابعاد  لحاظ  از  را  پادشاهان سلسله صفویه  فرمانروایی 
از جمله ایدئولوژی حاکم بر جامعه فرهنگی و هنری کشور، اهمیت 
قدرت پادشاهان در شکل گیری هنر این دوران بررسی کرده و سپس از 
انواع مختلف هنر رایج در این سلسله را در دروه های مختلف بیان کرده 
است. ژوله )1390( در کتاب پژوهشی در فرش ایران  در بخشی تحت 
عنوان تاریخ فرش ایران به بیان محدودی پیرامون تاریخ قالی ایران در 
دوره ی  صفویه پرداخته است و به عنوان نمونه چند تصویر از قالی های 
این دوره را در کتاب خود نمایش داده است. حشمتی رضوی )1392( در 
کتاب سیر تحول وتطور فرش ایران، عالوه بر اشاره ای مختصر به تاریخ 
حکومت پادشاهان مختلف صفوی )شاه اسماعیل، شاه طهماسب اول، شاه 
عباس کبیر(به تاریخ فرش این دوره و دسته بندی قالی های دوره ی صفوی 
به چند شیوه از جمله دسته بندی براساس طرح ونقش، دسته فرش  های 
تاریخ دار، براساس نام گذاری غلط و براساس اسلوب بافت پرداخته است.

همچنین وی در این کتاب تعداد محدودی تصویر از قالی های متعلق به هر 
دسته را به عنوان نمونه آورده است. ملول )1384(درکتاب بهارستان، بیان 
مفصل تر و کامل تری در مورد قالی های عصر صفوی و همچنین دستاورد 
پادشاهان این دوره دارد، وی در کتاب خود ابتدا به معرفی شاه طهماسب 
و شاه عباس و تشریخ مختصری از اوضاع کشور در دوران حکومت آنها 
می پردازد  همچنین نمونه هایی از قالی های این دوره را با بیان مشخصات 
آنها به صورت مفصل تر نسبت به سایر نویسندگان، در کتاب خود تصویر 
کرده است.  به این سبب در هیچ یک از منابعی که با آن برخورد شد این 
هدف پژوهش بیان نشده بود که با بهره گیری از منابع مرتبط،  مسیر نیل 

به این هدف هموار ترگردید. 

مبانی نظری پژوهش
1. سبک شناسی 

سبک شناسی به عنوان علمی مستقل قدمت زیادی ندارد و در قرن 
یوآخیم  آلمان شکل گرفت که توسط ژرمن اسکوالر ژان  بیستم در 
وینکل من1  بیان شد )Muns terberg, 2012: 28(. قدیمی ترین کاربرد 
آن به سال 1800 میالدی و مربوط به آئین نگارش زبان انگلیسی است. در 
قرن نوزدهم، هم زمان با تحوالت علمی، مطالعات زبان نیز با رویکردهای 
علمی آغاز شد و پژوهش پیرامون روش های فردی با کمک گیری از 

سبک شناسی شکل گرفت. 
سبک برای اولین بار توسط زبان شناسان و قبل از علم زبان شناسی به 
وجود آمد )غیاثی، 1368: 18(.  این علم توسط محققان و زبان شناسان 
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لئو  بالی و شاگردانش نظیر فردینان دو سوسور و  اروپایی نظیر شارل 
اسپیتزر پدید آمد. شارل بالی سبک را شاخه ای از زبان شناسی معرفی 
کرد و سبک را روش بیان افکار می دانست، وی به سبک شناسی جنبه ای 
علمی داد در این راستا در گذر زمان وی و شاگردان و پیروانشان به 
مرور سبک شناسی را از چهارچوب ادبیات و نقد ادبی خارج و به سمت 

زبان شناسی جنبه های دیگر علم سوق دادند )شمیسا، 1378: 115(. 
در ایران برای اولین بار ملک الشعرا بهار در سال 1331 کتاب سه 
جلدی »سبک شناسی شعر فارسی«  پیرامون سبک منتشر کرد و در آن به 
بررسی علمی سبک پرداخت. این کتاب که چندین بار مجدداً چاپ شد 
حاصل تجربیات و دیدگاه های سبک شناسانۀ بهار است. مضمون اصلی 
این کتاب سبک شناسی نثر است. و ملک الشعرا جز اندکی در مقدمه 
آن به سبک شناسی شعر نپرداخته است و آن به این دلیل بود که به 
گفته خود وی قصد داشته تا سبک شناسی شعر را به صورت مجزا مورد 
بررسی قرار دهد. خود ملک اشعرا در این باره  می نویسد: »مقرر فرمودند 
)ریاست وزارت فرهنگ دور در سال 1318 هجری( که نثر و نظم هر 
یک جداگانه مورد بحث و تحقیق قرار گیرد و نثر بر نظم مقدم داشته 
آید«)بهار، 1369: 13(. پس از بهار شاگردانش هدف نا تمام او را پی 
گرفتند و در مورد سبک شناسی شعر کتب و مقاالت متعددی را منتشر 
کردند. که در این بین می توان به کتاب پر ارزش »سبک خراسانی در 
شعر فارسی« از محمدجعفر محجوب اشاره کرد . از دیگر آثارپیرامون 
سبک شناسی می توان  به »سبک شعر در سدة دهم )چهارم هجری(« 
بیانی در شعر شاعران سبک  نوری عثمانوف و »شیوه های  اثر محمد 
خراسانی« نوشته یحیی طالبیان2 اشاره کرد پس از بهار آثار متفاوتی طبق 
سبک شناسی غربی انتشار یافت که در این مورد می توان  به کتابی سه 
جلدی )کلیات سبک شناسی، سبک شناسی نثر و سبک شناسی شعر( نوشته 
سیروس شمیسا و »درآمدی بر سبک همچنین سبک شناسی ادبیات«  اثر 
محمود عبادیان اشاره کرد )شمیسا، 1378: 157(. در راستای پژوهش های 
شفیعي  کوب،  نظیرزرین  افرادی  توسط  دیگر  آثاری  سبک شناسی 
کدکني، پورنامداریان، حق شناس، باطني، موحد، وتني چند از محققان 
و زبان شناسان تألیف شد که کمک قابل توجهی به این علم در ایران کرد 
)ایران زاده،1390: 6(. بهار برای اولین بار علم سبک شناسی را در ایران 
بنیان گذاشت وی با کمک این علم ادبیات ایران را مطالعه و بررسی کرد 
پس از وی شاگردانش با ادامه دادن راه وی  و با بهره گیری از یافته های 

اروپاییان به بررسی و تجزیه آثار بزرگ اروپاییان پرداختند.
کار  الگوی  را  پیروانش  و  بالی  شارل  مسیر  ایرانی   سبک شناسان 
خود قرار داند در ایران نظریات شارل بالی را »سبک شناسی فرانسوی« 
به  سبک شناسی  آلمانی  فرانسوی،  مکتب  از  پس  ایران  در  نامیدند. 
رهبری لئو اسپیتزر3 مورد توجه قرار گرفت. اسپیتزر  عقیده داشت، که 
»سبک شناسی باید بین مختصات متکرر سبکی و فلسفه نویسنده ارتباطی 

برقرار کند )کاتونا، 1384: 114(«.  
بیان آزادی هنرمند  در مقوله هنری سبک شناسی ناب ترین شکل 
است، سبک اثر یک هنرمند در اثرش شخصیت و هویت می یابد و به 
عنوان یکی از مهم ترین ارکان اثر هنری مطرح می شود. در ساختار اثر نیز 

سبک به مثابه روح اثر شکل می گیرد. سبک شناسی همچنین در مقام 
ارزش گذاری آثار هنری نقشی مؤثر و تعیین کننده دارد )معین الدینی و 

همکارانش، 1393: 1(. 
سبک در آثار هنری دارای جایگاهی واال است به طوری که وقتی 
گفته می شود فالن هنرمند صحاب سبک شده به این معنی است که این 
هنرمند به درجه عالی هنری دست یافته است )دوفرن، سمیعی، 1382: 
3(. مقولۀ سبک شناسی طبق مطالب گفته شده همچنین بررسی پیرامون 
نظریه ها و روش های مختلف  نظریه پردازان معاصر نظیر شارل بالی ، 
لئو اسپیتزر، محمد تقی بهار، محجوب و... در حوزه علم سبک شناسی، 
نظریات و روش های لئو اسپیتزر نظریه پرداز معاصر اتریشی در راستای 

این پژوهش کار آمد تر از سایرین ارزیابی و مورد استفاده قرار گرفت. 

1. 1. سبک شناسی تاریخی

قدمت سبک شناسی تاریخی به نگارش کتابی » درباره سبک« اثر 
سبک شناسی  میالدی  بیستم  قرن  تا  برمی گردد.  ) 100ق.م(  دمتریوس 
تاریخی به عنوان یکی از شاخه های مطالعات و بررسی های زبان شناسی 
و ادبیات حضور داشت.. به همین دلیل سبک شناسی تاریخی به عنوان 
رشته ای مستقل پدیده است نو ظهور و مربوط به عصر حاضر که در 
اهداف زبان شناسی نظیر  نقد ادبی یاری کننده است مانند دیگر اجزای 

سبک شناسی از درون زبان شناسی برخاسته است 
از همان آغاز قرن بیستم میالدی که فردینان دو سورسور4 زبان شناسی 
)در زمانی( را مقابل زبان شناسی )هم زمانی  معرفی کرد، نگرش تاریخی 
گرفت.  شکل  نیز  تاریخی  ادوار  و  آن  پیرامون  مطالعات  و  زبان  به 
و  ابزارها  رویکردها،  کاربرد  است  از  عبارت  تاریخی  سبک شناسی 
تاریخ و  به منظور بررسی دگرگونی سبکی در  روش های زبان شناسی 
تبیین سبک های ثابت و تحوالت تاریخی. چنین بررسی هایی هم روی 
متون وهم بر روی یک دوره تاریخی ویا یک ژانر صورت می گیرد 

)فتوحی،1390: 141،142(. 
براساس دیدگاه منصور اختیار در اسکلت سبک شناسی باید دو مسأله 
را مورد بررسی قرار داد. وجه اول شکل کلی اثر هنری  است و دوم بافت 
اجتماعی است که اثر هنری در آن شکل گرفته است که تنها در حیطه 
زبان شناسی )سبک شناسی( قابل فهم است )اسحاقیان، 1375: 36(. گاهی 
از سبک شناسی تاریخی با عنوان سبک دوره ای یا عمومی نیز یاد می شود. 
در سبک شناسی عمومی اصل نمود نوع گفتمان و نگرش  در یک جامعه 
است. در واقع وقتی سبک عمومی در جامعه ای رخ می دهد که آن جامعه 
دارای الگوی خاص زبانی، فکری و ساختاری است و به سبب آن سبک 

یک دوره از دوره دیگر جدا می شود )فتوحی، 1388: 36(. 
به این علت که سبک شناسی تاریخی قادر است اصول و ویژگی های 
یک اثر هنری را با آثار دیگر تطبیق دهد ، همچنین سبک شناسی تاریخی 
می تواند تحوالت و نقش موّرخان ، نسخه برداران و میانجی ها را در آثار 
آشکار کند. به عالوه مطالعات تاریخی نشان دهنده عناصری است که در 
برهه ای از تاریخ ابداعی، هنری و یا حتی کاربردی بوده اند اما همان عنصر 
در دوره دیگر از تاریخ به شی عادی تبدیل شده است )فتوحی،1390: 

مطالعه سبک شناسی تاریخی قالی های بافته شده در دوران شاه طهماسب اول
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142(. عکس این مسأله نیز صحت دارد وگاهی ممکن است یک اثر در 
دوره ای از تاریخ معمولی، روزمره وکاماًل کاربردی باشد و در دوره ای 
دیگر به عنوان یک اثر هنری جلوه کند )فتوحی،1390: 143(. مطالعات 
تاریخی و یافته های مرتبط با آن در بسیاری از شاخه های سبک شناسی 
مورد استفاده است. به عنوان مثال با کمک گیری از سبک شناسی تاریخی 
می توان زمینه ساز آثار نوآوری، و تکامل در آثار هنری شد که  این 
مقوله یکی از ضرورت های پر اهمیت در پژوهش های حوزه فرمالیست 
و سبک شناسی است. به این جهت از سبک شناسی تاریخی می توان به 
عنوان یک مقوله میان رشته ای پر کاربرد یاد کرد. همچنبن به عقیده 
هایدگر درک ما از هنر و آثار هنری زیر پوست موجودبینی تاریخی 
پنهان شده است. در نظر او هویت هر شیء را باید در تاریخ آن جستجو 
کرد )صافیان، 1387: 9(. طبق نظر هندریکس5 گاهی ممکن است گروهی 
از نویسندگان )خالقان آثار هنری( که همگی متعلق به یک دوره تاریخی 
هستند به سبکی مشابه و متناظر سخن گویند ونوشته های آنها )آثار 
هنری( در کلیات دارای اشتراکاتی باشد. مانند سبک درباری )فتوحی، 
1388: 35(. در این پژوهش سعی شده با  نظر، سبک شناسی با رویکرد 
نظامی،  باب  از تحوالت در  اعم  تاریخی یک دوره،  بررسی تحوالت 
سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، مذهبی به سبک شناسی تاریخی 
همچنین ظاهری قالی های متعلق به دوران شاه طهماسب اول دست یافت.

1. 1. 1. تاریخ ایران در دوران شاه طهماسب اول

اول در روز26  اسماعیل  اول شاه  فرزند  ابوالفتح طهماسب میرزا   
به جهان  دیده  اصفهان  شاه آباد  در  مارس  1514 م  ذی الحجه919 ه.ق/ 4 
گشود )روملو، 1357: 186(. طهماسب در سن یازده سالگی بر مسند 
با  قزلباشان  تا  شد  سبب  او  سال  و  سن  کمی  همین  و  نشست  قدرت 
مقتنم شمردن موقعیت، زمام کشور را به مدت ده سال در دست گیرند 
)نوایی، غفاری فرد، 1386: 106(.  دوران فرمانروایی طهماسب اول به 
دلیل کمی سن وسالش در همان ابتدا فرمانروایش همچنین منش و رفتار 
او در آرامش نسبی سپری و به پایان رسید. طهماسب بیش از هرچیزی 
توجه خود را به هنر به ویژه کتاب آرایی معطوف ساخته بود و تولید 
شاهنامه بزرگ شاه طهماسبی گواه این بذل توجه شاه است )سیوری و 
دیگران،1380: 156(. اما این توجه و عالقه شاه به هنر با توبه ای که وی 
در سن بیست سالگی از گناهان کرد، دچار خدشه گشت به موجب این 
توبه شاه طهماسب دستور داده بود که میخانه ها و بوزه خانه ها6 تعطیل و 
دیگر نامشروعی ها از سرزمین ایران پاک گردد به سبب این توبه شاه از 
برخی از هنرها نیز دوری کرد )دانش پژوه، 1350: 925-926(. این توبه 
موجب شد که شاه طهماسب پای قزلباش ها را پس از سال ها از حکومت 
کوتاه کند و زمام امور را خود در دست گیرد. توبه طهماسب به عالوه 
خلق و خوی خاص وی باعث شد که شاه در زمان حکومتش یازده سال از 
کاخ خود بیرون نیاید و این امر سبب شد که نا بسامانی در کشور فزونی 
یابد )بدلیسی، 1437: 251(. با وجود این که شاه طهماسب مانند پدرش 
شاه اسماعیل در جنگ آوری تبحر نداشت اما می توان گفت شجاعتش به 
میزان قابل توجهی بیش از اسماعیل بود و با وجود این که وی در چندین 

جنگ شکست خورد روحیه را نباخت و باز به جنگاوری خود ادامه 
داد به عالوه تدابیری که طهماسب برای مقابله با دشمنانش برگزیده بود 
نشان دهنده عظمت او بود اگرچه این تدابیر اغلب با شکست روبه رو 
می شد )نوایی، غفاری فرد، 1386: 142(. در کل در عین وجود رویدادهای 
به  متعدد  لشگرکشی های  عثمانی،  با  جنگ  نظیر  خارجی  و  داخلی 
خراسان، پناهنده شدن بایزید عثمانی به دربار ایران، جنگ جام )جنگ 
میان ازبکان و صفویان(، لشگر کشی به گرجستان و سرکوب شورش های 
داخلی، شاه طهماسب توانست  54 سال بر ایران حکمرانی کند که از این 
حیث وی بر تمام پادشاهان سلسله صفوی و یا حتی در ادوار دیگر پس از 
ظهور اسالم در ایران، برتری دارد )نوایی، غفاری فرد،1386: 144-106(. 
سرانجام طهماسب در روز دوشنبه 15 صفر984 ه.ق/ 24 مِی 1574میالدی 

درگذشت.

1. 1. 2. قالیبافی ایران در عصر شاه طهماسب

شاه طهماسب که در سال  919 ه.ق/1514 میالدی متولد شد از سن دو 
سالگی برای فراگیری ادب و هنر ایرانی به توسط پدرش شاه اسماعیل اول 
به هرات نزد سلطان محمد نقاش فرستاده شد و در یازده سالگی یعنی سال 
933ه.ق/1527م. به عنوان جانشین شاه اسماعیل بر مسند قدرت نشست و 

حدود نیم قرن بر ایران حکمرانی کرد. 
وقایع پیش آمده در طول زندگی شاه طهماسب سبب شده بود تا عالقه 
و نگرش او به هنر در این مسیر دچار تغییر شود. از این روست که 
محققان متخصص در این حوزه، زندگی هنری  وی را به سه دوره تقسیم 
کرده اند. دوره اول که بازه زمانی 933-953 ه.ق/1527-1547م. یعنی 
حدود بیست سال را در برداشت با عالقه وافر شاه به هنر همراه بود. 
در این دوران که دربار شاه طهماسب اول مأمن هنرمندان و هنردوستان 
گردید، هنر به باالترین و نفیس ترین جایگاه خود در طول حکومت 
صفویان دست یافت. از جمله قالی های بافته شده در این دوران می توان 
به قالی مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی )تصویر9(، قالی شکارگاه موجود در 
موزه پولدی پتزولی میالن )تصویر10( و قالی شکارگاه موجود در موزه 
هنرهای کاربردی وین )تصویر   3( اشاره کرد )ملول، 1384: 290(. دوره 
دوم زندگی شاه طهماسب اول که طی سال های 951-980 ه.ق/1545-

1574م. رخ داد با توبه شاه از مناهی، گناهان و لذایذ دنیا همراه بود 
اعتقاداتش،  در  وی  تقید  و  روحیه  در  تغییر  و  توبه  این  سبب  به  که 
عالقه ای او  رفته رفته به هنر کم تر شد وحتی از برخی هنرها اجتناب 
کرد )دانش پژوه،1350: 925-926(. پس از سپری شدن دوره پرهیز شاه 
طهماسب، دوره سوم زندگی وی که از تاریخ980 ه.ق/1574م. تا پایان 
عمرش ادامه داشت. در این مرحله، شاه به حالت روحی قبل از توبه خود 
یعنی دوره اول زندگیش بازگشت و بار دیگر عالقه اش به هنر افزایش 
یافت. در مجموع عالقه شاه طهماسب اول یه هنر قالیبافی به قدر بود 
که طبق گفته کریستی5، شاه خود به طراحی قالی می پرداخت. همچنین 
جایگاه این هنر نزد وی به میزانی بود که برترین هنرمند آن دوران یعنی 
سلطان محمد نقاش را  به عنوان سرپرست کارگاه های سلطنتی قالی بافی 
معرفی کرد. این موضوع نشان دهنده تبدیل شدن قالیبافی به یک هنر در 
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این دوران است. عالوه بر این طبق نامه ای که از دوران حکومت شاه 
طهماسب اول به سلطان سلیمان قانونی به جای مانده است و شاه در این نامه 
از سلطان سلیمان خواسته تا ابعاد مورد نیاز برای بافت قالی ها مخصوص 
مسجد اعظم ترکیه را به وی در جواب نامه اش اعالم کند )مجابی، 1381: 
21(. سرانجام این قالی ها در سال 975 ه.ق/1567م. همراه با سفیرانی در 
وقت از قبل مشخص شده به دربار سلطان سلیمان قانونی فرستاده شد. طبق 
گفته های سفیر مجارستان در استانبول این قالی ها با 700 نفر و 1900 
چهارپا همراه با انواع کاالهای تجملی، نزد پادشاه عثمانی فرستاده شد. 
به  در مجموع هدایا  پشمی موجود  فرش  های  نوشته های وی  براساس 
قدری سنگین بودند که برای حمل هر تخته از آنها هفت نفر همکاری 
می کردند )آیلند6، نمینی،1379: 70(. وی ادامه می دهد که این قالی ها که 
شامل قالی ها ابریشمین و زربفت نیز بودند بافت کرمان، همدان، درگزین، 
کاشان و جوشقان بودند )واکر، 1384: 76(، چهل و چهار شتر تنها این 
قالی ها را حمل ونقل می کردند     )حشمتی  رضوی، 1392:  183(.     ارسال این 
هدایا به عثمانی دقیقًا مصادف بود با زمان بی میلی شاه به هنر و چنین 
احتمال   می رود که شاه برخی از این هدایا را از روی بی عالقگی به آنها 
به سمت عثمانی فرستاده است. نصرالدین محمد همایون، پادشاه هند که 
مدتی در دربار شاه طهماسب اول پناهنده شده بود، در مدت زمان اقامتش 
در ایران شیفته ادب و هنر ایرانی شد، در این بین یکی از هنرهایی که 
بیش ار پیش همایون شاه را مجذوب خود کرده بود هنر قالیبافی بود، این 
عالقه و اشتیاق به قدری بود که همایون پس از بازگشتش به هندوستان، 

تعدادی از قالیبافان ایرانی را با خود به هندوستان برد. قسمتی از  نتیجه 
انتقال هنرمندان قالیباف از ایران به هند بافت یازده تخته فرش بود که در 
حال حاضر در موزه فرش آستان قدس رضوی در مشهد مقدس نگهداری 

می شود )حشمتی رضوی، 1392:  183(.  

1. 2. معرفی قالی های متعلق به دوران شاه طهماسب اول

توسط  منتشرشده  اطالعات  همچنین  مکتوب  منابع  به  استناد  با 
موزه های محل نگهداری قالی های صفوی به عالوه برخی قالی های دارای 
کتیبه، تعدادی قالی که تعلق آن به دوران شاه طهماسب اول مسجل است، 

شناسایی و در آمده معرفی گردید )جدول 1(.

2. نقوش مشترک در قالی های طهماسبی
با بررسی 12 نمونه قالیی که با استناد به نظر کارشناسان و   قالی های 
تاریخ دار، به دوران شاه طهماسب اول تعلق دارند، ویژگی ها و صفات 

مشترکی استخراج شد که در ادامه به آن پرداخته می شود.

گرفت وگیر اژدها و سیمرغ

نزاع سیمرغ و اژدها از دیرباز در هنر ایران به عنوان مقابله خیر وشر 
با یکدیگر تصویر شده است. اژدها در ایران نماد شیطان و مرگ آور بوده 
است )کویاجی،1378: 254(. همچنین گاهی اوقات اژدها به عنوان نماد 
پادشاه ظالم، جهل و خشم نیز تصویر شده است )عابدینی، حیدری، 1396: 
26(. سیمرغ نیز در ادب و هنر ایرانی نماد خرد و مداوا بوده است و 
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هرگاه شخصی دچار مشکلی می شد از سیمرغ مشاوره می گرفت. پس از 
اسالم سمیرغ نمایانگر الوهیت و انسان کامل، جاودانگی و ذات حق است 
)خزایی، 1385: 45(. در قالی های بافته شده در دوران طهماسب اول تصویر 
گرفت وگیر اژدها و سیمرغ در قالی ها حضور و اهمیت می ابد. از 12 
قالی دوره شاه طهماسب اول، 5 مورد دارای نقش گرفت وگیر اژدهاست.

طاووس
است  )محمودی،  هند  کشور  از  نشانی  و  نماد  عنوان  به  طاووس 
الیاسی،1396: 65( و به کار بردن آن در هنر ایرانی نمایانگر غربت و دور 

افتادگی از وطن است. 
در دوران باستان این باور حاکم بود که طاووس به دلیل نوشیدن آب 
حیات عمر جاودانی دارد.در فرهنگ زرتشت طاووس به عنوانی مرغی 
مقدس جایگاه داشته است. در دوران اسالمی، طاووس به مثابه یک مرغ 
بهشتی مورد توجه قرار گرفت )خزایی،1386: 8(. در دوره صفویه نقش 
طاووس عمومًا بر سردرِ مساجد و به صورت دو طاووس قرینه ای که 

میان آنها کوزه یا درخت زندگی است به کار می رفت. که نماد محافظان 
آب حیات )حوض کوثر( بودند. این طاووس ها در حالی که به مومنان 
در حال ورود به مسجد خوش آمد می گفت در حال دورکردن شیطان 
بود )خزایی،1386: 11(. در قالی های طهماسبی نیز دو طاووس به صورت 
قرینه که درمیان آنها گل شاه عباسی است قرار می گیرد. در 12 متعلق به 
دوران شاه طهماسب اول ، 4 مورد دارای نقش طاووس می باشد. همانطور 
که در جدول )2( مشخص است فرم طاووس های به کاررفته در قالی ها 
بسیار متناظر با طاووس به کاررفته در مسجد جامع صفوی است. که 

نمایانگر الگوبرداری از فرم طاووس در دوره بعد هستیم.

 نقش انسان
قالی های  در  انحصاری  عنصری  عنوان  به  انسان  نقش  به کاربردن 
طهماسبی وجود دارد و ما پس از این دوره دیگر نقش انسان را در قالی ها 
نظاره گر نیستیم. از 12 نمونه قالی طهماسبی، 6 عدد از قالی ها دارای نقوش 
انسان می باشد. در هر 6 مورد ، نقش انسان در حالت شکار و سوار بر 

جدول 2. صفات مستخرج از قالی های طهماسبی.

 

 های طهماسبی نقش انسان سوار کار در قالی
 
1 

 
 7مربوط به تصویر

 
2 

 
 3مربوط به  

 
3 

 
 6مربوط به  تصویر

 
4 

 
 8مربوط به تصویر

 
 
5 

 10مربوط به  تصویر
 

 
6 

 
 
 

 
 12مربوط به  تصویر

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 های دارای نقش طاووس قالی

 
 
1 

 
 7مربوط به تصویر

 
2 

 
 12مربوط به تصویر

 
3 

 
 5مربوط به  تصویر

 
4 

 
 
 
 
 

 4مربوط به  تصویر
 

 های طهماسبی تصاویر انسان در حال بزم در قالی

 
1 

 

 
 8مربوط به تصویر

 
2 

 

 
 12مربوط به  تصویر

 
3 

 

 
 6مربوط به  تصویر

 
4 

 

 7مربوط به تصویر

 های طهماسبی تصویر درخت شکوفه دار در قالی
 
1 

 

 
 12مربوط به تصویر

 
2 

 

 6مربوط به تصویر

 
3 

 

 2مربوط به تصویر

 
4 

 
 

 
 
 
 

 
 

 1مربوط به تصویر
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اسب است )جدول 2(. در 4 نمونه در حال بزم و معاشرت  )جدول 2( و 
در 3 مورد از این قالی ها نقوش انسان بالدار   )جدول 2( و 6 مورد انسان 
انسان در برخی  نقش  به کار رفته است. حالت های مختلف  سوارکار 
قالی ها کنار هم قرار گرفته است. در قالی ها به احتمالی می توان د به دلیل 
گرایشات مذهبی شاه که در فصل قبل به آن اشاره شده باشد. این تغییر 
روند و گرایش مذهبی را می توان  به وضوح در انسآنهای به کار رفته در 

فرش شماره 6 و پس از آن در فرش شماره  3 مشاهده کرد.

درخت

درخت به عنوان عنصری مهم در هنر وعرفان ایرانی و اسالمی در 
عمومًا  و  است  داشته  کاربرد  ایرانی  هنرمندان  آثار  در  مختلف  ادوار 
به صورت درخت سر و یا درختان جوان شکوفه دار نشان داده می شود در 
دوران حکومت شاه طهماسب اول نیز وجود این عنصر در آثار ناگزیر 
نیست. استفاده از نماد درخت با نمودهای مختلف در آثار هنرمندان 
مختلف این دوره قابل توجه است. در قالی های این دوره نیز این عنصر در 
متن اثر به کرات دیده می شود. از 12 نمونه قالی طهماسبی مورد بررسی 
در این پژوهش در 4 قالی شاهد حضور درخت با اشکال متفاوت هستیم. 

 

 های طهماسبی تصویر درخت شکوفه دار در قالی 
 تصویر ردیف تصویر ردیف تصویر ردیف تصویر ردیف

1  2  3  4  

 

 12مربوط به تصویر

 

 6مربوط به تصویر
 
 
 

 

 2مربوط به تصویر

 

 1مربوط به تصویر

 های دارای گرفت و گیر اژدها و سیمرغ قالی 

1 

 1مربوط به تصویر

2 

 3تصویرمربوط به 

3 

 1مربوط به تصویر

4 

 6مربوط به تصویر

5 

 1مربوط به تصویر

      

 های طهماسبی درخت سرو در قالی 

1 

 2مربوط به تصویر

2 

 7مربوط به تصویر

    

 های طهماسبی قالی نقش گرفت و گیر در 

1 

 2مربوط به تصویر

2 

 12مربوط به  تصویر

3 

 1مربوط به تصویر
 

4  
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درخت در این قالی ها به صورت سرو و شکوفه دار حضور یافته است.

گل های ریزنقش
از گل های  اعم  قالی طهماسبی،  نمونه  به کاررفته در 12   گل های 
شاه عباسی وگل های چندپر، نسب به کل متن قالی در ابعاد کوچک و 
ریزنقش ترسیم شده است و می توان  گفت این خصلت همراه با پر نقش و 
آهنگ بودن متن قالی ها در تمام 12 قالی منتسب به دوران حکومت شاه 

طهماسب اول وجود دارد.

گرفت وگیر
از 12 نمونه قالی طهماسبی مورد بررسی در این قسمت از پژوهش، 

در 4 مورد نقش گرفت و گیر حیوانات به کار رفته است )جدول 2(.
بر اساس صفات مستخرج از قالی های متعلق به دوران شاه طهماسب 
اول، می توان تعدادی از قالی های دوره صفوی که تعلق آنها  به دوره های 
حکمرانی پادشاهان صفوی مبهم است را به با توجه به ویژگی های سبکی  
بدست آمده از قالی های دوران شاه طهماسب اول، به این دوره نسبت داد. 

3.  قالی های تطبیق داده  شده با قالی های گروه شاه طهماسب اول 
شاه  گروه  به  متعلق  قالی های  با  صفوی  قالی های  تطبیق  به منظور 

طهماسب اول، ویژگی های قالی های طهماسبی در قالی ها جستجو شد 
و پس از آن قالی هایی که دارای بیشترین تعداد صفات سبکی قالی های 
اضافه  به  قالی ها  این  شد.  داده  نسبت  گروه  این  به  بودند  طهماسبی 

ویژگی های طهماسبی در جدول )3( بیان شده است.

 4.  استخراج صفات سبکی از دسته بندی کلی قالی های   طهماسبی
پس از دسته بندی قالی و قرارگرفتن تعدادی دیگر از قالی های صفوی 
در دسته قالی های طهماسبی برخی دیگر از ویژگی های ظاهری میان آنها 

محرز گردید. که در ادامه به تفضیل بیان خواهد شد.

4. 1. اسلیمی دهان اژدری ریز نقش

در قالی های طهماسبی نیز اسلیمی دهان اژدری دیده می شود با این 
ابعاد  در  اسلیمی ها  طهماسبی  دوره  به  متعلق  قالی های  در  که  تفاوت 
کوچک و بسیار ظریف نقش شده است )جدول 4(. که از 19 نمونه قالی 

طهماسبی 7 نمونه دارای این ویژگی هستند

4. 2. وجود کتیبه در حاشیه  و متن قالی

 با بررسی قالی های گروه طهماسبی، محرز گردید که در 12 نمونه 
از 19 مورد قالی متعلق به این گروه، دارای کتیبه می باشند که از این بین 

 

                                                           
1 Spuhler 

 تصویر
 
 
 

: قالی ترنجی حیواندار 13تصویر
 (31: 1384)ملول،

 
: 1،1998:  لچک ترنج )اسپولر14تصویر

96) 

 

 (5: قابی)خشتی( )سایت:16تصویر (44: 1383:  لچک ترنج)بصام،15تصویر

ویژگی 
 سبکی

 -درخت) شکوفه دار -طاووس
 گرفت و گیر -سرو(

 -شکوفه دار( -درخت) سرو -انسان
 گیر گرفت و -گل 

 -سرو( -درخت)شکوفه دار -انسان
 طاووس

گرفت و  -گرفت و گیر اژدها و سیمرغ
 گیر

  تصویر

: قالی خشتی )ملول، 17تصویر
1384 :42) 

 

: فرش ترنج 18تصویر
 (283: 1384حیواندار)ملول،

 

: قالی لچک ترنج حیواندار)تاج 19تصویر
 (41: 1384گذاری()ملول،

 

ویژگی های 
 سبکی

 -شکوفه دار درخت) -طاووس
 گرفت و گیر -سرو(

 -طاووس -سور( -درخت)شکوفه دار
 گرفت و گیر اژدها و سیمرغ

 -طاووس-سرو( -درخت) شکوفه دار
 گرفت و گیر -انسان

 

جدول 3. قالی های تطبیقی با ویژگی های مستخرج از قالی های طهماسبی.



67

6 عدد کتیبه در حاشیه به کار رفته و در 6 مورد کتیبه در متن قالی قرار 
گرفته است)جدول 4(.

4. 3. سیمرغ
در 7 قالی از قالی های طهماسبی، سیمرغ به صورت منفرد و در حال 
پرواز آمده است، در دیگر قالی های این دسته سیمرغ همیشه در حال نزاع 

و گرفت وگیر با اژدها تصویر و بافته شده است )جدول 4(.

5. ترکیب بندی قالی های متعلق به گروه طهماسبی
با بررسی 19 عدد قالی متعلق به گروه قالی های طهماسبی، در مورد 
ترکیب بندی کلی این قالی های نکته ای مشترک حائز اهمیت است و آن 
وجود متن پر شده از نقوش ریز و پرضرب آهنگ است. بر این اساس 
تمام 2 نمونه قالی متعلق به این گروه، دارای متنی پر شده با نقوش ریز و 

ضرب آهنگی تند در قرارگیری عناصر کنار یکدیگر دارند.

6. رنگ در قالی های متعلق به گروه طهماسبی
در مورد رنگ بندی قالی ها اولین موردی که ابتدا به چشم می خورد، 

رنگ به کاررفته در زمینه قالی هاست که سبب غلبه رنگ و تمایز در 
قالی ها می شود. در این پژوهش نیز منظور از رنگ در قالی ها، رنگ 

به کاررفته در متن یا زمینه قالی هاست.
با توجه به نمودار باال بیشترین رنگ زمینه متعلق به رنگ قرمز و 
سرمه ای است. می توان گفت در این دوره رنگ خاصی برای بکار بردن 
در زمینه ارجحیت ندارد و رنگ بندی این قالی بیشتر هماهنگ با محتوی 

کلی قالی است.

7. شیوه بازنمایی در قالی های متعلق به گروه طهماسبی
با بررسی و آنالیز فرم کلی همچنین عناصر نقشی قالی های متعلق 
به گروه طهماسبی و طبیق آن با آثار نگارگری این دوره به ویژه آثار 
سلطان محمد نقاش که به عنوان سرپرست کارگاه های طهماسبی برگزیده 
شده بود همچنین نگاره های شاهنامه شاه طهماسبی، این نتیجه حاصل 
شدکه طراح قالی های این دوره همان نگارگران بوده اند. در جدول )5( 
ویژگی های قالی های با نگارگری های شاخص این دوره مورد بررسی قرار 

گرفت.

 

 اسلیمی دهان اژردی ریز نقش
 تصویر ردیف تصویر ردیف تصویر ردیف تصویر

 19مربوط به تصویر

2 

 17مربوط به 

3 

 1مربوط به تصویر

4 

 7مربوط به تصویر

 16مربوط به تصویر

6 

 4مربوط به تصویر

7 

 18مربوط به تصویر

  

 کتیبه در حاشیه و متن قالی

 14مربوط به تصویر

2 

 5تصویر  مربوط به

3 

 16مربوط به تصویر

4 

 17مربوط به تصویر

 11مربوط به تصویر

6 

 13مربوط به تصویر 

7 

 18مربوط به تصویر 

8 

 9مربوط به تصویر

 12مربوط به تصویر

10 

 9مربوط به تصویر

11 

 4مربوط به تصویر

  

 سیمرغ

 19مربوط به تصویر

2 

 1مربوط به تصویر

3 

 16مربوط به تصویر

4 

 13مربوط به تصویر

 2مربوط به تصویر

 

 8مربوط به تصویر

 

 5مربوط به تصویر

جدول 4. ویژگی های سبکی از دسته بندی کلی قالی های طهماسبی.
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. برگه از شاهنامه اثر سلطان محمد. 21تصویر

 (7 )سایتمنبع: 

 
 برگه ای از شاهنامه اثر . 22تصویر

 (8 )سایت. منبع: قاسم بن علی

 
برگه از شاهنامه اثر سلطان .  23تصویر

 (9 )سایت. منبع: محمد

 
. برگه از شاهنامه اثر سیاوش. 24تصویر

 (10 )سایتمنبع: 

 
 معراج پیامبر اثر. 25تصویر

 (11 )سایت. منبع: سلطان محمد

 
 .برگه از شاهنامه اثر قدیمی. 26تصویر

 (12 )سایتمنبع: 
 

 
هنرمند  -برگه از خمسه نظامی .27تصویر

 (13 )سایت. منبع: ناشناس

 
 .نگارگری اثر میرزا علی . 28تصویر

 (14 )سایتمنبع: 

 
نگاره شب معراج اثر سلطان . 29تصویر

 (15 )سایت. منبع: محمد

 
برگی از شاهنامه اثر . 30تصویر

 ( 16)سایت. منبع: عبدالعزیز

8. نظام های تولید در قالی های طهماسبی
در دوران حکومت شاه طهماسب اول قالیبافی نیز وضعیتی مشابه با 
دیگر هنرهای این دوره داشت به گفته بسیاری از پژوهشگران قالیبافی در 
این دوره در جنبه هنری خود به تعالی قابل توجهی دست یافت که مرهون 
عالقه شدید شاه به قالیبافی و اشتغال به طراحی آن توسط خود شاه بود 
)حشمتی رضوی،1384: 182(. در این زمان قالیبافی همچون دیگر هنرهای 
متعلق به این عصر، اغلب تولید کتابخانه های دربار بود. به گفته ملول در 
کتاب بهارستان قالی ایران، عالوه بر هنر کتاب آرائی هنرهای دیگر چون 
طراحی منسوجات، قالی و... در کتابخانه های دربار به سرپرستی سلطان 
محمد صورت می گرفت )ملول، 1384: 22(. همچنین در کتاب عصر 
طالیی هنر ایران نوشته شیال کنبی، به این موضوع اشاره دارد که در دوران 
حکومت شاه طهماسب اول همه هنرها از جمله قالی بافی تحت نظارت 
کتابخانه دربار و به صورت متمرکز تولید می شده است )کنبی،1386: 
76-79( .در این دوران بافت قالی اغلب توسط کارگاهای وابسته یا تحت 
نظارت مستقیم دربار تولید می شد و طراحی قالی نیز در کتابخانه های 
دربار صورت می گرفت. شاه تمام هنرمندان برجسته کشور را در یکجا 
گرد آورده بود. به عالوه در این دوره تمام مراحل بافت قالی از صفر تا 
صد از جمله تهیه پشم، رنگرزی، تهیه نقشه و مراحل بافت و تکمیل 
توسط کارگاه های دربار صورت می گرفت. شیوه بازنمایی قالی های این 
دوره که در بخش قبلی همین فصل به آن اشاره شد، خود تصدیق کننده 
این ادعاست. طبق اطالعات بدست آمده که در فصل چهارم پژوهش نیز 
به آن اشاره شد، در زمان فرمانروایی شاه طهماسب اول، قالی بافی بیشتر 
جنبه تجملی داشت و اغلب قالی های تولیدشده و به جای مانده از این 
دوران یا در مصرف درباریان بوده و یا به عنوان هدایایی توسط دربار 
به کشورهای دیگر نظیر عثمانی فرستاده می شد )حشمتی رضوی،1388: 

183(. می توان گفت همین موضوع که قالی ها عمومًا در صحن کاخ ها 
و مکان های پر تشریفات استفاده می گردید، سبب شده با وجود این که 
این قالی ها، جزو قدیمی ترین قالی های به جا مانده در تاریخ قالیبافی ایران 

است. تقریبًا سالم و بدون آسیب باقی مانده است.

9. جمع بندی صفات سبکی متعلق به قالی های گروه طهماسبی 
9. 1. صفات سبکی قالی های طهماسبی

ابتدا با بررسی پیرامون 12 قالی متعلق به گروه قالی های طهماسبی 
معرفی شده در پژوهش، به جمعی از صفات سبکی در قالی های این دسته 
استخراج گردید و با اتکا بر این داده ها تعدادی دیگر از قالی های متعلق 
به دوره صفوی معرفی شده در این پژوهش به گروه قالی های طهماسبی 
نسبت داده شد و بر این اساس گروهی مجتمع از 19 قالی طهماسبی ایجاد 
گردید. در نهایت با بررسی های پیرامون طرح، نقش، رنگ، فن شناسی و 
تاریخی، اجتماعی این گروه از قالی ها، صفاتی مشترک از آنها استخراج 
شد. در ادامه ویژگی هایی که در این دسته از قالی ها به صورت مشترک 

یافته شد، بیان شده است.

نمودار 1. رنگ زمینه در قالی های طهماسبی.

جدول 5. ویژگی های سبکی از دسته بندی کلی قالی های طهماسبی.
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ثر ا نگاره شب معراج. 29 تصویر
 (15 )سایت. منبع: سلطان محمد

 



69

   قالی طهماسبی

  
 18مربوط به تصویر  2مربوط به تصویر  13مربوط به تصویر  19مربوط به تصویر 

   نگارگری

 

 

  26تصویر  به مربوط 27تصویر  به مربوط 30تصویر  به مربوط

   قالی طهماسبی

 

 

  18تصویر  به مربوط 14تصویر  به مربوط 13تصویر  به مربوط 

  نگارگری

   
 22تصویر  به مربوط 23تصویر  به مربوط 22تصویر  به مربوط 21تصویر  به مربوط

  قالیهای طهماسبی 

   
 6تصویر  به مربوط 3مربوط به  تصویر 6تصویر  به مربوط 6تصویر  به مربوط

 نگارگری

  
 
 

 

 30تصویر  به مربوط 25تصویر  به مربوط 23تصویر  به مربوط 21تصویر مربوط به 
 قالیهای طهماسبی

    

جدول 5. تطبیق ویژگی های قالی های طهماسبی و نگارگری این دوره.

مطالعه سبک شناسی تاریخی قالی های بافته شده در دوران شاه طهماسب اول

9. 2. صفات مرتبط با نظام تولید بافت در قالی های طهماسبی

1. تولید درباری، 2. مخاطب بودن دربار و اشراف، 3. تولیدات نفیس، 

4. تولید قالی تحت نظر کتابخانه سلطنتی، 5. کارکرد دیپلماتیک قالی 
)هدیه به اشراف و درباریان دیگر کشورها(، 6. طراح و نقوش مشترک 

قالی ها با پارچه، کاشی، فلزکاری، سفالگری و غیره.
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نتیجه گیری ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با بررسی وضعیت اجتماعي دوره صفویه )فرهنگ و هنر، سیاست، 
اقتصاد، مذهب( می توان گفت که حکومت صفویان با تأثیر مستقیم بر 
تمام جنبه های زندگی مردم ایران در آن دوره نوعي از ایدئولوژی خاص 
حاکم، و بر نوع بینش جامعه تأثیر گذاشته و آنگاه چنین بینشي در 
فرآورده هاي هنري آنان نیز به ظهور رسید.سبب این جنبش فکری نه تنها 
بر هنرهای تولیدی دربار بلکه برهنرهای عام نیز نفوذ کرده بود. به همین 
دلیل به راحتی و صراحت می توان به آثار به جای مانده از حکومت شاه 
طهماسب عنوان سبک داد، چون عالوه بر اشتراک میان صفات سبکی 
خود مهمترین جنبه ایجاد سبک یعنی اندیشه جاري و حاکم را دارا 
هستند. در مورد قالیبافی در این دو دوره نیز ایدئولوژی و دیدگاه حکام بر 
تمام اجزا و بخش های مرتبط با قالیبافی از جمله طرح، نقش، رنگ، شیوه 
بافت، مواد اولیه و نظام های تولید، تأثیر گذاشته بود. این تأثیر گذاری 
در  هنر)قالیبافی(  ویژگی های  و  صفات  که  است  درک  قابل  زمانی 
دوره های مجاور تاریخی با یکدیگر مقایسه گردد. در این پژوهش نیز 
به منظور دستیابی به صفات سبکی قالی بافی همچنین آشکار شدن تأثیر 
اقتدارحاکمان بر این هنر در دوران حکومت شاه طهماسب اول ، از نظر 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هنری مورد بررسی و تجزیه قرار 

گرفت.

پی نوشت ها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Persian carpet is one of the arts that is known in the 
science of style and has been of interest to researchers 
in this fi eld in recent decades. However, this research 
is just the beginning and is therefore accompanied by 
some shortcomings and sometimes unscientifi c state-
ments, including stylistics based on geographical areas. 
For this reason, there is no single opinion about the 
style of Iranian carpets. However, historical approaches 
have been considered as one of the methods that can 
be used to determine an important part of Iranian car-
pets in style. Considering the importance of the Safa-
vid period, in addition to the importance of the Safa-
vid era and the infl uence of the power of the kings of 
this period, also diff erent opinions, including the often 
incorrect categories of these carpets and their belong-
ings to a specifi c region of Iran without considering the 
reasons Logical, scientifi c and historical contexts Due 
to the great importance of this period in the history of 
carpet weaving in Iran, which has caused confusion in 
this fi eld, and due to the special place of stylistics in sci-
entifi c dealings with art, the reign of Shah Tahmasb I, as 
one One of the most brilliant periods of Iranian carpet 
weaving has been consistently signifi cant. During the 
long reign of Shah Tahmasb, the art of carpet weaving 
in Iran reached its highest level. Tahmasb, despite his 
intense interest in carpet weaving and because of his at-
tention to this art, made this profession considered as an 
art. In this study, we tried to use the approach of histori-
cal stylistics as an interdisciplinary category that helps 
us to be infl uential factors in the formation of an art. 
This position and special importance of carpets belong-
ing to the Safavid period in the history of carpet weav-
ing in Iran and according to the contents of the carpet 
style leading to this research with the aim of historical 
stylistics of Shah Tahmasb I carpets around the world, 

including the museum. New York Metropolitan, Victo-
ria and Albert London, Decorative Arts of Paris, Islamic 
Arts of Berlin (Pergamon), Museum of Iranian Carpet, 
Astan Quds Razavi Museum of Mashhad, etc. were ex-
amined. evaluated and analyzed in terms of appearance 
and technical characteristics. Were analyzed. And with 
the help of the obtained data, individual traits should be 
identifi ed separately among the carpets of each period, 
as well as the common features between the carpets of 
these periods should be identifi ed and presented in the 
form of historical stylistics. Iranian carpet has a his-
torical and artistic approach. This descriptive-analytical 
study analyzes a number of carpets in this period using 
library resources and fi eld observations, as a result, the 
common light traits among the carpets belonging to this 
period are identifi ed. The infl uence of environmental 
factors such as economic, social, cultural and political 
conditions on the appearance and technical characteris-
tics of this category of carpets and distinguishing them 
from carpets of other periods, discovering the stylistic 
features among the carpets belonging to this period his-
torically And art stylistics and grouping. In order to re-
duce the dispersion of disagreement in this area.

Keywords 
Stylistics, Historical,   Shah Tahmasab I,   Safavid, Rug. 
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