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 سیر تحول طرح ورنگ قالی تبریز از قرن سیزدهم ه.ق تا دوره معاصر

 0،نگارمهابادی مهاباد2،مرضیه سادات حسینی7رقیه عباسی شهرستانکی

 

 چکیده:

تبریز یکی از مهمترین وپر مخاطب ترین بازارهای فروش فرش دستباف در ایران است،از اهمیت از آنجا که فرش دستباف 

قابل توجهی برخوردارمی باشد.فرش دستباف تبریز از جمله بافته هایی است که طی سالیان متمادی دچار تغییر و تحول 

ه است.البته که این سیر تحول همیشه زیادی گشته و چه بسا این تغییرات در مقایسه با سایر مناطق ملموس تر بود

مببت نبوده و گاها دست مایه به وجودآمدن طرحهای غیر اصولی شده است و صدماتی به طراحی فرش تبریز زده 

است.این تغییرات بیشتر همسو با سلیقه بازار بوده است.از آنجا که مصرف کننده اطلاعات زیادی راجع به اصول و مبانی 

از جنبه هنری خارج شده و بیشتر مساله فروش آن اهمیت پیدا کرده است.و این منوط به دوره طراحی سنتی نداشته،

ه.ق شاهد بود که نقوش خارج از اصول و قواعد پا 74معاصر نیست و ردپای آن را میتوان از قرون گذشته به ویژه قرن 

ی بنیادی است.روش تحقیق توصیفی پیمایش گرفته و رواج پیدا کرده اند.این پژوهش از نظر راهبرد کیفی و جز تحقیقات

 است.نحوه گردآوری داده ها مبتنی بر منابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی و مصاحبه با خبرگان به انجام رسیده است.

 واژه گان کلیدی:

 طرح،رنگ،قالی تبریز،قرن سیزدهم،قرن معاصر
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 مقدمه

فرش و به معنای اخص آن قالی از مهمترین صنایع هنری کهن ایران به شمار می آید که قدمتی به درازای تاریخ این مرز وبوم 

دارد.جایگاه بی بدیل فرش ایرانی در هنر ایران و جهان ما ایرانیان را در موقعیت دشواری قرار داده است.حفو این جایگاه و 

تی اقتصادی فرش ایرانی ما را برآن داشته تا ضمن بررسی فرشهای پیشین تبریز به این استمرار حیات هنری و فرهنگی و ح

نقطه نظر برسیم که چگونه اصالت ها در دوره معاصر کمرنگ شده و این تغییرات از چه دوره ای رواج پیدا کرده است.در این 

و معاصر پرداخته  74و  70به بررسی قالیها در قرن پژوهش ما از نمونه قالی های موجود در موزه فرش ایران استفاده نموده و 

ایم.این پژوهش سعی دارد بداند کمرنگ تر شدن اصول طراحی ورنگ در قالی تبریز از چه دوره ای آغاز گردیده استواز بین 

اهکارهایی ز چه ررفتن اصالت باعث بروز چه مسائلی در قالی تبریز شده استو و طراحان قالی تبریز برای پوشش دادن این ضعفها ا

استفاده نموده اندو  نگارندگان این مقاله با طرح دیدگاهها سعی دارند نشان دهند کمرنگ شدن اصالت قالی تبریز تنها معطوف 

به قرن معاصر نبوده و این اتفاق از قرن چهاردهم شروع شده و به قرن حاضر رسیده است.البته در آن زمان بیشتر اصول طراحی 

ه و در اکبر قالیها انتخاب رنگبندی بر روی اصالت بوده ولی در قرن معاصر علاوه بر رعایت نکردن اصول طراحی سنتی کمرنگ شد

سنتی انتخاب رنگبندی نیز بر روی اصالت تاثیر مخربی گذاشته است.بدیهی است قالی ایران و مباحث پیرامون آن بزرگتر از آن 

ما تلاش دارد با جمع بندی و برخی از نظریات ارائه شده قدم کوچکی در راه است که این مقاله،ادعای وضعیت مطلوبتر کند ا

رسیدن به وضعیت مطلوب بردارد.پژوهش های انجام شده حاکی از آن است که مبانی طراحی فرش تبریز در قیاس با گذشته 

حول است.نتایج تحقیق سیر تکمرنگ تر شده و بر اساس اصول طراحی سنتی اجرا نشده است وبیشتر متمایل به سلیقه بازار 

طرح ورنگ قالی تبریز از قرن سیزدهم ه.ق تا دوره معاصر نشان میدهد که میتواند با رعایت اصول واستفاده صحی  از نقش مایه 

ها،طراحی با کیفیت تر ارائه کند و بر این اساس مشتریان بیشتری را جذب نماید.طبق تحقیقات انجام شده میتوان به این نتیجه 

ید که با رعایت اصول طرح ورنگ میتوان بر افزایش بازار فرش دستباف تبریز تاثیر گذار بود.ضرورت آن شناسایی نقاط ضعف رس

و قوت طرح ورنگ فرش تبریز است و تلاش در جهت رفع آسیبهای وارده بر ساختار کنونی و احیای اصالت ها  برای رشد وتوسعه 

 روزافزون قالی تبریز است. 

 رش تبریز:تاریخچه ف

تبریز همگام با هرات در زمان جانشینان هلاکو مرکز مهم دادوستد قالی بوده است.پس از انتقال پایتخت صفویان از هرات به  

تبریز،دومین مکتب هنری ایران)مکتب تبریز(بنیان نهاده شد و به دنبال آن استقرار تعداد بیشماری از هنرمندان،از هر صنف و 

تبریز به عنوان کانون هنر مورد توجه قرار گیرد و در این میان هنر فرشبافی نیز با استقرار نقاشان وطراحان  حرفه ایی باعث شد تا

(  صنعت فرش ایران که در زمان صفویه به اوج 717:7072زبده ای چون بهزاد و سلطان محمد دو چندان رشد یافت.)تورج ژوله،



 

712 

 

و آشفتگی زمان افشاریه به پس رفت و تنها در زمان قاجاریه جای خود را تا شکوفایی خود رسیده بود به دنبال هجوم افغانها 

( اولین صدور  90:7019حدی باز یافت.صدور فرش ایران به عنوان کالایی تجاری از راه ترکیه به اروپا آغاز شد. ) سیسیل ادواردز،

ا تمام عدل های فرش از تبریز به استانبول در ترکیه فرشهای ایران به اروپا،از سه شهر مهم تبریز،همدان و کرمان آغاز شد.تقریب

(.تبریز بعد از جنگ جهانی دوم بازار اصلی خود یعنی اروپای غربی را از 17:7072و سپس به اروپا صادر میشدند.)تورج ژوله،

ودند.نقش عراق و دست داد.در این فاصله خریداران جدیدی برای آنها پیدا شد که خواستار قالیهای ارزان با رنگهای روشن ب

فلسطین و سوریه در رونق دوباره صنعت فرش تبریز که از نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شد فراموش نشدنی است.رونق و احیای 

هنر قالیبافی ایران در اواخر دوره قاجار و اوایل سلطنت پهلوی و راهیابی فرش ایران به بازارهای جهان و گسترش این حرفه در 

تا حدود زیادی مرهون بازرگانان و تجار و قالیبافان آذربایجان به ویژه تبریز است.تبریز از نیمه دوم قرن نوزدهم  سایر نقاط ایران

و براساس منابع گوناگون از حدود دهه ی آخر قرن سیزدهم هجری قمری توسط بازرگانان این شهر به امر صادرات قالی به 

د. بیشترین قالیهای تبریز در زمان قاجار از طریق استانبول به کشورهای آلمان استانبول و سپس به کشورهای اروپایی پیشقدم ش

،پژوهشی درفرش،تهران:یساولی.( نقش تبریز در رونق دوباره صنعت فرش ایران که 7072و انگلیس صادر میگردند.)ژوله ،تورج،

جنگ جهانی دوم به آمریکا کمتر و به اروپا از نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شد فراموش نشدنی است.صدور فرش تبریز تا پیش از 

بیشتر بوده است.جنگ جهانی دوم در صنعت فرش این منطقه وقفه ای ایجاد کرد.بازرگانان تبریز در کشور همسایه بازارهایی 

یی ابدست آوردند و چون در این بازارها به قیمت فرش بیشتر و به کیفیت آن کمتر توجه میشد ناچار در کیفیت قالی کاستیه

 ( 21:7069پدید آمد تا به بهای کمتری فروخته شود.)حشمتی رضوی،فضل الله،

 طرح ورنگ قالی تبریز در قرن سیزدهم ه.ق:

در طرحهای تاریخی که بالاخص در تبریز استفاده میشود طرح چهارفصل است.این طرح در این قالی بصورت سراسری اجرا شده 

شان میدهد.ترنجی در وسط قرار گرفته که بر تخت نشستن شاهان هخامنشی را به تصویر و چهارتصویر مجزا از ابنیه تاریخی را ن

ماه سال در برگرفته شده است.در حاشیه نیز نقوشی از اشخاص گنجانده شده که با  72کشیده که توسط قابهایی متشکل از 

یخورد.از لحاظ رنگبندی نیز به لحاظ متن همخوانی داردنقوش اسلیمی پییان و جانوری و خطوط میخی نیز در آن به چشم م

اینکه  چهارفصل سال را به نمایش گذاشته هر بخش رنگهای فصل به خصوص خود را داراست ولی در نهایت شدت رنگی آنها 

به حدی است که بین چهارفصل تضادی ایجاد نکرده است و تفکیک فصول چندان مشخص نیست.در حاشیه نیز از رنگ ترنج 

 کمی از سردی فضای متن کاسته است.تقدم دیداری اسلیمی بر ختایی را میتوان در این قالی به چشم دید. استفاده شده که 
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در حاشیه و متن،نحوه قرارگیری قاب های اسلیمی در ترنج وسرترنج و تقدم دیداری اسلیمی ها ساقه اسلیمیضخامت یک اندازه 

بر ختایی کاملا مشهود است.در رنگبندی پختگی رنگها،هارمونی و تضاد به جا در رنگها،تیرگی وروشنی های درست و به جا و 

نگی بیشتری نمود پیدا کرده است.سایه رنگی در اغلب اصالت رنگها رعایت شده است.رنگها تک سایه بوده و سایه ها با فاصله ر

 موتیف ها بدون خطوط جداکننده وجود داشته است.

 

 

 

 

 

 

   

 سانتیمتر،موزه فرش ایران. 276*223رج،  03ه.ق، چهارفصل کره زمین،  70تبریز، اواسط قرن  -7یر تصو          

 سانتیمتر،موزه فرش ایران763*702رج،93ه.ق،محرابی گلدانی ستون دار،70تبریز)هرکه(اواسط قرن -2یر تصو          
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نقش تحت تاثیر قالیهای شهری کاشان و تبریز بوده و به دلیل داشتن گره قالیهایی که در هرکه بافته شده اند از لحاظ طرح و

نامتقارن در بعضی موارد تشخیص دقیق محل بافت این  گروه از قالیهای موجود در موزه های مختلف سخت است)قاسمی 

 ½(این فرش بصورت 11:7072( که در موزه فرش نیز انواعی از این فرشها وجوددارد.)قاسمی نژادرائینی،26:7072نژادرائینی،

طراحی شده است.طرحی مشتق از گلدانی بزرگ در وسط و دو گلدان کوچک در اطراف که نحوه قرارگیری گلهای آنها به حالتی 

شبیه محراب انجامیده است.طراحی این فرش ملهم از نقوش گیاهی وحیوانی)پرندگان( میباشد که شاخه گلها بصورت نامنظم 

ه متن دو ستون باریک قرار گرفته که در بالا به کمک اسپیرال هایی به طرحی شبیه از درون گلدان به بیرون ریخته است.در کنار

محراب رسیده است. در حاشیه نیز از گلهای متن بهره جسته و توانسته توازنی هر چند اندک با متن برقرار کند.به لحاظ تعداد 

ده است.به لحاظ رنگبندی آنیه که در عکس حاشیه ها متن کوچکتر انتخاب شده و فضای بیشتری به حاشیه اختصاص داده ش

مشهود است.تقدم دیداری رنگ متن)لاکی(نسبت به حاشیه میباشد،به نحوی که محراب در آن کمتر به چشم میخورد.بالای 

محراب فضای زیادی را به خود اختصاص داده و نسبت به نیمه پایین متن خلوت تر دیده میشود و این بدان علت است که از 

تیره از رنگ محراب برای رنگبندی برخی از گلها و اسپیرالها استفاده نموده که باعث خلوتی رنگی در محراب شده  یک رنگ

 است.

 طرح ورنگ قالی تبریز در قرن چهاردهم ه.ق:

 

 سانتیمتر،موزه فرش ایران. 274*713رج،  93ه.ق، محرابی گلدانی حیواندار، 74تبریز، اوایل قرن  -0یر تصو          
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حاشیه با متن تقریبا هی  ارتباطی ندارندوحاشیه بسیار شلوغ،پرکار وظریف در حالیکه متن با نقوش بزرگ تر و با ظرافت کمتر 

ر حالیکه متن دارای نقوش حیوانی و گزیده ای از اشعار در دورتادور طراحی شده است.حاشیه دارای نقوش گلدار و ختایی است د

متن است.اسپیرالهای بکار رفته در متن دارای قوسهایی است که در امتداد هم قرار نگرفته اند و این ضعف ونامنظمی باعث 

دارند واز ندازه اسپیرالها باهم تناسب نگردیده بیشتر به چشم بخورد.اسپیرالها تا میانه قالییه قوسهای متناسبی دارند که البته ا

میانه کار به بالا  اسپیرالها بصورت شاخه گل درآمده و نزدیک به محراب به صورت دسته گل درآمده است.از یکی از بندهای 

اسپیرالها سرفیل درآمده واز بند دیگر دستی که دسته گل بدست گرفته است و این مرسوم نیست که شاخه اسپیرال ناگهان 

اجرا شده است،به بالا که میرسد توسط  ½تغییرشکل دهد تا به محراب برسد.در این طرح گلدان وسط به جز اشعارش به صورت 

دو شیر تاج پادشاهی نگه داشته شده است ودر بالاترین قسمت متن ،محرابی قرار دارد که با نقوش گیاهی و متشکل از قابی 

از بقیه دیده میشود.در مابقی قسمتها اسلیمی خیلی دیده نمیشود و تقدم دیداری  اسلیمی طراحی شده است که اسلیمی بزرگتر

اسلیمی از مابقی قسمتها بیشتر بوده است. قاب ها با رنگ کرم یکدست جدا شده و تقدم دیداری خیلی بیشتر از مابقی 

.رنگ متن در حاشیه خیلی کم رنگهاست.به قدری رنگ کرم و حیوانات در چشم است که محراب در مراحل بعدی قرار دارد

استفاده شده بیشتر ترکیب رنگ های سورمه ای و کرم استفاده شده که دو فضای مجزا را بوجود آورده است.محراب با رنگهای 

خیلی تیره تر از متن رنگبندی شده و بطوریکه نیمه پایین روشنتر ونیمه بالا تاریکتر دیده میشود و بیشتر با رنگهای حاشیه 

ی دارد.چون رنگ اسپیرالها و گلها در طیف سورمه ای بر روی لاکی زمینه است باعث گردیده قابها و حیوانات تضاد وفضای هارمون

رنگی بزرگتری را دربرگرفته اند بیشتر به چشم بخورد،وشاید اگر رنگبندی این دو باهم جابجا میشد هماهنگی بیشتری به رنگ 

فاده شده بدلیل رنگ متن خیلی تیره ومتضاد به قالی، رنگی خنبی داده و ناهماهنگی قالی میداد.رنگی که برای حیوانات است

رنگها را بیشتر نموده است.پخش رنگ وتناسب استفاده از رنگها رعایت نشده است و رنگها بصورت هم اندازه و متوازن بکارنرفته  

 است.
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طراحی شده و دارای نقش لیک ترنج میباشد که نقوش اسلیمی و ختایی بدون قاعده در متن بئار برده شده  ¼قالی به صورت 

است و اسپیرال ها به حدی ضعیف و بی مایه اجرا شده که قابل تشخیص نیست و به دلیل هم رنگی با متن نه تنها دیده نمیشود 

به نظر میرسد گلهای ختایی بدون هی  بندی بر روی متن قرار داده  بلکه تاثیر مخربی در کل طرح به جا گذاشته به نحوی که

شده و فاقد انسجام هستند.همینین لیک که بصورت ناموزون در چهارگوشه فرش قرار گرفته و هماهنگی های به کار گرفته 

ی هی  هماهنگی میان اکبرویژگی های لیک را دارا نمیباشد.ترنج هم به صورت کاملا تک رنگ به کار برده شده که بطور کل

لیک و ترنج دیده نمیشود.در حاشیه نیز نقوش به صورت پراکنده متشکل از اسلیمی و شاخه های ختایی است.همانگونه که در 

 سانتی متر،موزه فرش ایران777*707رج،63ه.ق،لیک ترنج اسلیمی،74قرن )هرکه(،اوایل تبریز -4یر تصو          
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متن نیز اشاره شد حاشیه نیز از انسجام کافی و قابل قبولی در نقوش به کار رفته برخوردار نیست.بدین صورت که هم از زیبایی 

ته و هم نسبت به بقیه متن دارای نقوش بزرگتر و بی تناسب تری میباشد.حاشیه کوچک پس از متن قرار گرفته شاه عباسی کاس

به لحاظ شباهت زیاد رنگی در نگاه اول جزئی از متن دیده میشود که تناسب خوبی را دارا نمیباشد.به لحاظ طراحی نیز اسلیمی 

دان و منحنی خود را از دست داده است.ساقه های اسلیمی بسیار باریک و های به کار رفته به صورت ناقص میباشد که فرم گر

رنگی متمایز از بازوهای اسلیمی را داراست که شبیه بندهای ختایی میباشد و گاها با آن اشتباه گرفته میشود.نقوش به کار رفته 

 ن و همینین حاشیه کوچک میباشد.در زنجیره حاشیه ها بسیار ریز و نامشخص بوده و به لحاظ رنگی بسیار شبیه به مت

 فرش دستباف معاصر تبریز:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی شده است و شامل لیک ترنج و حاشیه بوده به صورتی که متن آن دارای دو بخش قابل تفکیک میباشد  ¼به صورت 

که اصطلاحا دومتنی گفته میشود که در این مدل از طراحی فاصله متن با لیک بسیار کم میباشد.بدین صورت که به لحاظ 

یرال ها جایی برای حرکت نداشته و در نتیجه نقوش ختایی شلوغی و پرنقش و نگار بودن فضای متن بسیار گرفته شده و اسپ

قرار گرفته بر روی آن بسیار ریز و کوچک شده است.در متن اول که اطراف ترنج قرار گرفته نیز نقوش گلفرنگ درست از قاب 

ر روی آن تعارفی بمتن نشأت گرفته و به سمت ترنج جهت دارد.ترنج نیز بسیار فشرده طراحی شده و سرترنج بسیار بزرگ و نام

honareiفرش معاصرتبریز،فروشگاه آنلاین صنایع دستی وبومی هنرایرونی، -1یر تصو           roni .i r 
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قرار گرفته که خود به سنگینی متن افزوده است.حاشیه نیز با استفاده از نقوش گلفرنگ و بته جقه هماهنگ با ترنج طراحی شده 

است که به صورت گلدانی پر از گل و در قسمت بالای گلها یک گل شاه عباسی قرار داده شده که اطراف آن را هم گل فرنگ 

لوغی بیش از حد  وتراکم زیاد نقوش منجر به ناهماهنگی و یکنواختی در کل طرح شده به نحوی که نقوش احاطه کرده است. ش

درهم تنیده شده و فضاهای مختلف من جمله لیک ترنج ومتن قابل تفکیک از هم نیستند.از لحاظ رنگی نیز آنیه تقدم دیداری 

 ایی میباشد که در بقیه قالی کمتر به چشم میخورد.دارد فضای اول که ترنج را احاطه کرده با رنگ آبی فیروزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عرض متن بزرگتر است و کل عرض متن   ½طراحی شده ولی ترنج آن کامل است.ابعاد ترنج این قالی از  ¼این قالی به صورت 

را در برگرفته است.در طول نیز دارای سرترنج هایی است که از متن خارج شده و از حاشیه کوچک نیز عبور کرده وبه حاشیه 

بزرگ رسیده است که این نوع طراحی ترنج از مبانی طراحی سنتی نیست.در چهارگوشه آن لیک هایی از ترکیب اسلیمی و 

ار گرفته که در آن گلهای ختایی و اسلیمی در هم ادغام گردیده است. در انتهای قاب اسلیمی در لیک نیمی از گل ختایی قر

شاه عباسی سوارشده ،گویی انتهای گل داخل قاب اسلیمی بوده است.در این طرح به ندرت قوسهای کوچک اسپیرال دیده میشود 

متن نسبت به نمونه قبلی خلوت تر و فاقد هر گونه اسپیرال و گردش ختایی  و بیشتر بدون شاخه، گلها به هم چسبیده شده اند.

میباشد.گل ها داخل حاشیه و متن بدون شاخه بر روی طرح کشیده شده است.گلهای حاشیه هم بدون شاخه به گلدان چسبیده 

 honareironi.irفرش معاصرتبریز،فروشگاه آنلاین صنایع دستی وبومی هنرایرونی، -0یر تصو          
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سبی با حاشیه ندارد.در است.در گوشه حاشیه به جای تکرار واگیره دسته گلی خارج از طرح واگیره کشیده شده که تنا

رنگبندی،رنگ قالب قابهای حاشیه با متن یکی است و این رنگ باعث شده کل رنگ قالی سبزآبی دیده شود.رنگ ترنج در قابهای 

اصلی حاشیه به کار نرفته و بین رنگ زمینه،ترنج،لیک و حاشیه هماهنگی وجود ندارد.و رنگ زرشکی به کار رفته در قاب اسلیمی 

 کی گلهای چهارگوشه حاشیه نسبت به کل طرح تقدم دیداری دارد.لیک و زرش

 تجزیه و تحلیل طرح و رنگ قالیهای معاصر تبریز:

با مطالعه طرح ونقش قالی در دوره های پیشین و نگاره ها،رعایت اساسی ترین اصول طراحی سنتی قالی مشاهده میشود واز 

در کل زمینه فرش،ترکیب اجزای اسلیمی وختایی،حفو وحدت بین  جمله آن اصول میتوان به یکنواختی وهماهنگی فضاها

طراحی سنتی شکل انتزاعی و  (0:7072عناصر طراحی و فضا و رعایت اصول فنی طراحی قالی اشاره نمود.)اقبالی قاضی جهان، 

ش راحی سنتی فربه عبارتی صورت تجرید یافته از طراحی به شیوه واقع گرایی است.اسلیمی و ختایی دو عنصر اصلی در ط

دستباف هستند.در اهمیت دو گانه فرش،یعنی بعد هنری وبعد صنعتی،بار هنری عمدتا از آن طرح و رنگ است.این مساله حتی 

در مورد فرش های قدیمی و موزه ای نیز مصداق دارد،و صرف نظر از ویژگیهای فنی رنگ وطرح علاوه بر زیبایی های بصری 

(تبریز از دیرباز در پیشرفت و 7:7072طور و فرهنگ غنی و پربار کشور است.)اقبالی قاضی جهان،نمودار بسیار جامعی از سیر ت

تعالی فرش،این هنر زیبا،سعی و تلاش فراوان نموده است،تا آنجا که قالی های این استان،مخصوصا تبریز از شهرت بسزایی 

فرشهای به اصطلاح شهری باف آذربایجان شناخته  برخورداربوده است.در حال حاضر تبریز به عنوان کانون عمده عرضه ی

میشودواز لحاظ طرح ورنگ فرشهای تبریز و سایر مراکزی از آن پیروی میکنند به گونه ای است که میتوان ازهر طرح فرش 

داده و  اده قرارزیبای ایران اثری در آن یافت.به گونه ای گه بافندگان تبریز به ویژه در دوره معاصر هر طرح زیبایی را مورد استف

( طراحی قالیهای تبریز عالی و بافت آن بسیار دقیق است 703:7067با ترکیبی از رنگهای مختلف،طرحی نو درانداخته اند.)ژوله،

( تبریز 90:7072جهان، وبه این جهت قالی چنان منظم وجاافتاده از کار در میاید که گویی این اثر دست نیست.)اقبالی قاضی

اصالت نقشه قدیم خود پیروی نمیکند. در اوایل دوره معاصر اکبر نقشه های تبریز لیک ترنج و کف ساده بودند در حال حاضر از 

رساندند. ولی چون نتوانستند  43رج بود.در اواسط قرن معاصر کم کم رجشمار را بالا بردند و به رجشمار  23و رجشمار آنها حدود 

کنار گذاشتند وبر اساس سلیقه بازار و مشتری شروع به کار کردند.رجشمار مورد بازار مناسبی بدست آورند،نقشه های خود را 

است.آنها نقشه های درختی،کرمان،اصفهان،کاشان را با نقشه های تبریز ترکیب کردندو  03پسند امروزبازار تبریز بیشتر رجشمار 

ای تبریز را دید که مبلا نگاره های حاشیه اش از یک نقشه هایی متفاوت از اصالت خود را رواج دادند.میتوان فرشهایی از بافته ه

نقشه،نگاره لیک و ترنجش از نقشه دیگر و نگاره های زمینه اش از نقشه سومی باشد.این است که در بازار فرش،فرش به اصطلاح 

ای شاه عباسی در ( امروزه گله20:7069تبریز نقشه اصفهان یا تبریز نقشه کرمان و غیره فراوان یافت میشود.)حشمتی رضوی،
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بیشتر کارهای تبریز همزمان با گلهای فرنگ استفاده میشود ولی این گلها به جای نام اصلی شان به طرح اصفهان معروف شده 

اند.جواد قلم طراح تبریزی بوده که این گلها را از طرحهای اصفهان وارد تبریز نموده و به نام تبریز گل اصفهان در بازار رایج 

ین طراح گلها را از حالت سنتی به حالت سایه روشن گلهای تبریز تغییر داده است. ولی کاشان و کرمان دیگر مبل نموده است.ا

قدیم مورد پسند بازار نیست. از هر طرح ونقشی در قالیهای تبریز استفاده میشود.از شکارگاه،قابقابی،بته 

یه اسلامی،زیرخاکی و... بهره برده است و وجه اشتراک اکبر قالیها ای،درختی،گلدانی،محرابی،لیک ترنج،تصویری،آثار باستانی و ابن

بکاربردن گل فرنگ میباشد.به تازگی هم طرحهای هندسی که با رنگبندی های به روز من جمله آبی فیروزه ای وارد بازار شده 

را در رنگبندی زمینه بدون  اند.در قالیهای تبریز محدودیت طرح ورنگ به چشم نمیخورد. میتوان هر رنگی که مد سال باشد

محدودیت بکار برد. پس از انقلاب گلها سه بعدی شد وبا سایه روشن بعد ایجاد کردند. صورتی ها و قرمزهای خام،سبزهای کله 

غازی،آبی های نفتی وفیروزه ای و روشن تند که در اکبر سبک های فرش ایران پذیرفته نیست بدون کمترین هراسی در ترکیب 

تبریز بکار میروند و مشکل خاصی را ایجاد نمیکنند.البته رنگ کرم جز رنگهای بین المللی در بازار تبریز محسوب رنگی فرش 

درصد قالیها  73میشود که مورد پسند تمام بازارهای فروش قالی تبریز است. برای زیبایی وجلوه بیشتر در طرح ورنگ  تقریبا 

سال گذشته طرح ورنگ یک سایه بوده است ولی 71یی را ایجاد میکنند.در حدود را با ابریشم میبافند و سایه روشنهای زیبا

سایه شده است که همین علت باعث فروش بیشتر قالیهای تبریزمعاصر شده است.علاوه بر آن تعداد رنگ ها را تا  1-4اکنون 

یت رنگ وجود ندارد.و بازهم رنگهای رنگ بالابردند. با این حال رنگ و رنگبندی در فرشهای تبریز بی نظیر است ومحدود 233

خاصی وجود دارند که بعضی از فرش های تبریز را به خوبی از دیگر فرش ها متمایز میکنند که شاید تنها استفاده کننده از این 

از مستوره  هرنگها تبریز باشد،تا جاییکه به جرأت میتوان گفت که هنوز بخشی از این رنگها نامگذاری نشده اند و این بدلیل استفاد

الیاف رنگی متشکل از پشم وابریشم یا تنالیته های رنگی مشابه و نزدیک به هم است.در دهه های اخیر در فرشهای تبریز بیشتر 

از رنگهای مشکی، کرم، قهوه ای روشن،پوست پیازی و در طرح های زیرخاکی بیشتر از خاکستری های رنگی برای جلوه بیشتر 

سال اخیر تابلو فرش دستباف  73( در 717:7072جهان، راحی شده استفاده میشود.)اقبالی قاضینقش مایه های زیرخاکی ط

هم پیشرفت زیادی کرد،از زمانی که تبریزی ها نرم افراز کدینگ را اختراع کردند که هنر نقشه خوانی را بین بافندگان تسهیل 

ایران به وجود آوردند.البته راحتی بافندگان تابلوها را از بعد  بخشید و دراین میان توانستند بازار خاصی چه در داخل و خارج از

 هنری به بعد تجاری رسانید و از تک بافی به تولیدات عمده تبدیل شد وخیلی زود بازار را اشباع کرد وکنار گذاشته شد.

.اولیا خطیبی،سالاری و نوین فر هستندطراحان برجسته فرش تبریز که  طرحهای آنها در افزایش فروش قالیهای تبریز اثرگذار بوده 

و تقی زاده در رده های بعدی فروش هستند.البته قره باغی، سنتی و کلاسیک تولید میکند و نمونه قالیهای ایشان زینت بخش 

 موزه های داخلی و خارجی است.
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 نتیجه گیری:

سال اخیر فراز و نشیب های زیادی را طی 233فرش دستباف تبریز همیشه زینت بخش منازل افراد بوده است.اگرچه در طی 

کرده است.زیبایی سحرانگیز طرح ورنگ قالی تبریز به گونه ای است که همیشه بالاترین جایگاه را در فروش فرش های دستباف 

های اخیر داشته است. تنوع رنگ،توجه به رنگهای امروزی و موردپسند مصرف کنندگان باعث گردیده بازار فرش  کشور در سال

دستباف تبریز دربین مصرف کنندگان هر سال بهتر از سال گذشته باشد.ولی همانگونه که نوآوری ها در رنگ آمیزی و توجه به 

اد شده به همان نسبت اهمیت ندادن به حفو اصالت های طراحی سلیقه مشتری باعث فروش بیشتر قالیها بین عموم افر

هنرمندان وکارشناسان فرش دستباف را از خود دور کرده است.همان طور که مشاهده شد این دگرگونی ها وسیر نزولی با توجه 

خاب رنگها به جا و پخش انت 74و 70به نمونه های موجود در موزه فرش ایران می توان از قرن چهاردهم ه.ق تخمین زد.در قرون 

رنگها تا حدی قابل قبول است ولی در طراحی این تغییرات کاملا محسوس بوده است.البته وجود تحریم ها و نداشتن صادرات 

همان گونه که در بازارهای دیگر اثرگذاشته در بازار فرش دستباف تبریز نیز اثرگذار بوده است.البته نبود صادرات بر میزان سفارش 

ن نیز تاثیرگذار بوده است. انتظار می رود طراحان قالی تبریز ضمن حفو سلیقه مشتری،نوآوری ها و تنوع رنگ بتوانند با طراحا

رعایت اصول و مبانی طراحی از جمله تناسب در اندازه های لیک،ترنج،حاشیه ومتن، گردش صحی  اسپیرال ها، جای گذاری 

در کنار هم وتناسب در پخش رنگها در لیک،ترنج،حاشیه ومتن باعث  مناسب گل های اسلیمی و ختایی وگل های فرنگ

 سرافرازی هرچه بیشتر فرش دستباف ایرانی در جهان شوند.

 

 ازنگارندگان.بریز، قالی های گل اصفهان،بازارفرش تبریز،عکس ت -9یر تصو          
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 منابع: 

 "7074"،اصول طرح،نقش و رنگ فرش های معاصر تبریز )از زمان تأسیس شرکت سهامی فرش7072قاضی جهان ،مولود، اقبالی

 ری،علی ،استاد مشاور: پورنامی،جوادحسن.تا به امروز(استاد راهنما:وندشعا

 ،قالی ایران،مترجم:صبا،مهین دخت،انجمن دوست داران کتاب:فرهنگسرا.7019ادوارز،سیسیل،

 ،تاریخ فرش:سیرتحول وتطورفرش بافی درایران،تهران:سمت.7069حشمتی رضوی،فضل الله،

 ،پژوهشی در فرش ایران ،تهران :یساولی.7067ژوله ،تورج ،

 ،شناخت فرش)برخی مبانی نظری و زیرساخت های فکری(،تهران: یساولی.7072،تورج ،ژوله 

 ،فرش های محرابی درایران :سمیرا.7072قاسمی نژاد رائینی،حسن،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


