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 چکیده 

های برخورد با آن، چالشها و چگونگی سنت های مختلف جوامعِ در حال توسعه همچون ایران، مسئلهدر حوزه

ای به منظور نگرش به رویکردهای دستی جایگاه ویژههنر و باألخص صنایع قابل توجهی را به وجود آورده است. حیطه

 هایدر قیاس با فرش(، باشد. فرش دستباف شهری ایران )کرمان، اصفهان، تبریز و مشهدمختلف در این زمینه می

تر شهری بیش جوامع روزافزون توسعه و چنین رشدبرخورد با هنر و فرهنگ غربی و همروستایی و عشایری، تحت تأثیر 

 ایران قاجار با توجه به تحوالت حاصل از موج مدرنیته در جامعه دچار تحول و تغییر شده و این مسئله به ویژه از دوره

پژوهش حاضر قصد دارد تا با مطالعه و رواج تأثیرپذیری هنر ایران از غرب، سرعت بیشتری نیز به خود گرفته است. 

و رنگ فرش های اصیل موجود در طرح ها و شاخصالذکر، چگونگی و میزان تغییرات به وجود آمده در سنتمناطق فوق

دستباف این مناطق را بررسی نماید تا مشخص کند که فرش دستباف شهری ایران در خالل سیر اجباری توسعه حاصل 

 است. تحوالتی و به چه میزان گشتهاز مدرنیته دچار چه 

 ای و میدانی انجام گرفته است.ها به صورت کتابخانهآوری دادهتحلیلی بوده و جمع _پژوهش، از نوع توصیفی 

فوق، فرش تبریز به علت اعمال  گر این مطلب است که در میان فرش دستباف چهار حوزهنتایج حاصل از مطالعات، بیان

ها و اصول اولیه خود داشته است و پس از آن فرش کرمان، اصفهان و مشهد رین تغییر را در سنتتسلیقه مخاطب، بیش

 اند.های بعدی قرار گرفتهبه ترتیب از این حیث در رتبه

 : هدف اصلی پژوهش

 و مدرنیته را در طرح و رنگ فرش دستباف شهری ایران چگونگی تقابل سنتمطالعه   .1

 :پژوهش  سؤاالت

خود در مواجهه با توسعه روزافزون  های اصیل و سنتیدچار چه تغییراتی در ویژگیشهری ایران فرش دستباف  .1

 جوامع شهری حاصل از موج مدرنیته، گردیده است ؟
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فرش دستباف کدام یک از مناطق چهارگانه مورد مطالعه )کرمان، اصفهان، تبریز و مشهد( در سیر طرح و رنگ  .2

 تر؟ پایبند بوده و کدام یک کمها تر به سنتتحول خود بیش

 مدرنیته، فرش دستباف، تاریخ فرش، قاجار. ،سنت :واژگان کلیدی

 مقدمه 

عوام به  نیدارد، سنت در ب متفاوتی یعرف جامعه معنا یهنر، فقه، فلسفه و حت یهااز مقوله کیدر هر  iتسن واژه

 یاهتوسط افراد مختلف جامعه حفظ شده و به دوره ،قرون یتفکرات است که در ط و زبان زها،یکاربرد گوناگون چ یمعنا

غییر و ترین تتوان سنت در فرش را آنچه در بافندگی فرش با کمبا توجه به تعریف سنت، می .انددهیبعد منتقل گرد

رنگ ی هنری فرش، طرح، نقش و گیرد و اما در حوزهی صنعت قرار میتحول برجا مانده، دانست که این بخش در حوزه

سنت مشاهده  سنت و جایی خارج از محدوده توان جایی در محدودهپذیرد را میکه با توجه به عوامل متعدد تغییر می

 (. 7: 1385اللهی، کرد )آیت

د. و آن را نفی کرده باش جای منش کهن زیستن نشستهکه به ای امروزی و جدیدزندگی مدرنیته به معنای منش شیوه

مدرنیته میل رسیدن به شروع جدیدی است همراه با خواست از میان »کند: گونه تعریف میرا این پل دومان مدرنیته

(. مدرنیته همان مدرن بودن و امروزگی است و در 2: 1384)جهانبگلو، « چه از قبل وجود داشته استبرداشتن هر آن

 را برای این لفظ برگزیدند. مدرنیّت زبان فارسی واژه

رابطه با آغاز دوران مدرن نظرات متفاوتی دارند. امّا اکثریت متفکران بر این عقیده دارند که شروع و نظران در صاحب

نظرات مختلفی  (.1393میالدی بوده است )دادور و دیگران،  15رنسانس در قرن  گیری مدرنیته مقارن با دورهشکل

شاه و جنگ روسیه با ایران یته به ایران را از زمان فتحعلیورود مدرنیته به ایران نیز وجود دارد. برخی ورود مدرن درباره

 شاه و سفرهای او به اروپا رخ دادهاین نظر هستند که ورود مدرنیته به ایران، از زمان ناصرالدین دانند و برخی دیگر برمی

ام ای در بین تمتفاق عقیدهحال ا کنند. با ایناست. برخی هم ورود مدرنیته به ایران را از انقالب مشروطیت قلمداد می

وضوح مشاهده کرد. مدرنیته توان بهقاجار می نظرات وجود دارد و آن این است که تأثیرات مدرنیته در ایران را در دوره

تواند یک شبه تغییر کند و از ای نمیطرف، هیچ جامعه تدریج به ایران وارد شد، زیرا از یکدر اصل تحولی است که به

 (.1389 ،یانآبراهامباره توانایی پذیرش موج مدرنیته را نداشته است )یک سنتی ایران به  جامعهطرف دیگر، 
 توان گفتهای صورت گرفته و با توجه به خصوصیات موجود در قالی دستباف مناطق مختلف ایران، میطبق پژوهش

اراک،  همدان، مالیر،) ، افشار و ...(، روستاییبلوچ، بختیار)های عشایری اصلی قالی که قالی دستباف ایران به سه دسته

بندی است. در این میان سبک شهری چهارمحال و ...( و شهری )کرمان، اصفهان، تبریز و مشهد( قابل مطالعه و دسته

ارد دبه توسعه و در مسیر تحول گام برمی فرش دستباف ایران با توجه به گسترش روزافزون جوامع شهری، به شدت رو

های اصیل فرش دستباف مناطق شهری، بیش ها و ویژگی(. همین موضوع باعث ایجاد تغییر در سنت157: 1390، )ژوله

های روستایی و عشایری گردیده است. مطالعه در این زمینه باعث خواهد شد تا مسیر طی شده توسط فرش از فرش

چنین چگونگی و میزان تغییرات به وجود آمده در الگوهای سنتی آن متأثر دستباف شهری ایران در خالل توسعه و هم
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رو قصد دارد تا به عنوان هدف از موج مدرنیته را در طول تاریخ مورد واکاوی و شناخت قرار داد. بنابراین پژوهش پیشِ

تای ررسی کند و در راسب و مدرنیته را در طرح، نقش و رنگ فرش دستباف شهری ایران اصلی خود چگونگی تقابل سنت

 پاسخگویی به سؤاالت ذیل تالش نماید: 

 های اصیل وفرش دستباف شهری ایران در مسیر تاریخی طی شده از دوره قاجار تاکنون دچار چه تغییراتی در ویژگی

ام سنتی خود در مواجهه با توسعه روزافزون جوامع شهری حاصل از موج مدرنیته، گردیده است ؟ و فرش دستباف کد

وده ها پایبند بتر به سنتیک از مناطق چهارگانه مورد مطالعه )کرمان، اصفهان، تبریز و مشهد( در سیر تحول خود بیش

 تر؟ و کدام یک کم

 مدرنیته و فرش دستباف ایران 

از موج آغشود. با دستی ایران محسوب میترین عوامل تأثیرگذار بر تحوالت صنایعترین و مهممدرنیته یکی از اصلی

های خارجی و گاهاً چند صفویه شروع شده بود، شرکت تر شدن تعامالت با خارجیان که از دورهسازی و بیشمدرن

 های خارجی در عرصهورود و حضور شرکت فرش دستباف ایران ابراز تمایل نمودند. سابقه ملیتی برای ورود به عرصه

گردد و در دوره پهلوی اول نیز این موضوع رونق مت قاجار بازمیتجارت و صدور فرش ایران، به دو دهه آخر حکو

های ن سالشده بود در بی یستأستری گرفت. کمپانی تولیدکنندگان قالی شرق لندن که توسط سیسیل ادواردز بیش

ن، اراک ه.ش در ایران شروع به کار کرد. این کمپانی در ابتدای ورود به ایران سه شعبه اصلی در کرما 1303تا  1293

ه.ش این شرکت تعداد زیادی فرش ایرانی از طریق بندرعباس و بمبئی به دفتر  1330نمود و تا سال  یستأسو همدان 

ه.ش به شرکت سهامی فرش ایران واگذار  30خود در لندن صادر نمود. در نهایت اموال شرکت مذکور در اواخر دهه 

ای هتوان به شرکتهای بعد میحوزه فرش دستباف ایران در سالهای خارجی فعالیت کننده در گردید. از دیگر شرکت

ها با عامالن فرش قرارداد این شرکت بعضاً(. 61و  59: 1392طور زیگلر اشاره نمود )ژوله،  برادران کاستلی و همین

دگی شد، بافنمی ای که به دلخواه شرکت تهیهبستند و پس از در اختیار گذاردن مواد اولیه و خامه رنگ شده و نقشهمی

 گرفت. صورت می

های خارجی به صنعت فرش ایران صادرات این محصول با افزایش قابل توجهی رو به رو از دوره قاجار و با ورود کمپانی

توان به شرکت کردن دولت ایران در دیگر در افزایش صادرات فرش ایران در آن دوره می یرگذارتأثگردید. از عوامل 

-در پنجمین نمایشگاه بین شه. 1251المللی نیز اشاره نمود که برای اولین بار فرش ایران در سال بینهای نمایشگاه

 (.261: 1389المللی وین به نمایش درآمد )حشمتی رضوی، 

ه ها بسیار شد. برخی از رنگهای مصنوعی باز اواسط قرن نوزدهم میالدی، پیشرفت علم شیمی موجب پیدایش رنگ

بافی به آن جوهری گویند در این صنعت رسوخ کرد. این رنگ نامرغوب بوده و در برابر ه در عرف قالیک 4نیلیننام آ

دهد. کاربرد این رنگ از دوره قاجاریه شروع سایش پا و نور و شستشو با مواد قلیایی، جال و پایداری خود را از دست می

                                                           
1. aniline 
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ای هی جلوگیری از آن اقداماتی شد ولی کاربرد آن در بافتهکه در زمان ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه براشد و با آن

(. عمل کهنه نما کردن قالی نیز 254: 1389های بعد سرایت کرد )حشمتی رضوی، ایران از بین نرفت و حتی به دوره

دین بریزی بهای کهنه بود. بازرگانان تاز دوره ناصرالدین شاه در ایران مرسوم شد که علت آن عالقه اروپاییان به قالی

اندازی چاپخانه و ورود چنین راه(. در این دوره هم66: 1357کردند )ادواردز، ها را رنگ باخته و دواشور میمنظور قالی

نگاری در هنر ایران گردید که از تبعات آن در مورد فرش های تصویری و چهرهدوربین عکاسی باعث پیدایش طرح

 دستباف ایران، تابلوبافی بود.

. تری در حوزه فرش دستباف به وقوع پیوستتر مدرنیته در کشور، تحوالت گستردهر دوره پهلوی و با گسترش بیشاما د

طور ه.ش اختراع گردید تا مانع عوارض جسمانی بافندگان شود. همین 1350بافی استاندارد و بهداشتی در دهه دار قالی

نمودند؛ در این دوره با گسترش مات دستی کاغذ را شطرنجی میکاغذ شطرنجی که در دوره قاجار موجود نبود و با ترسی

 آمیزی فرش دستبافصنعت چاپ در اختیار طراحان قرار گرفت. یکی دیگر از تحوالتی که در ارتباط با طراحی و رنگ

رهای ها در شهپهلوی نیز مشهود است، تأسیس مدارس و هنرستان ایران تأثیرگذار بوده و ردپای آن در اوایل دوره

سوی پیشرفت و شکوفایی در طرح و رنگ قالی برداشته مختلف ایران بود که برای آموزش به هنرجویان، قدم بزرگی به

صورت  مؤثرهای قدیمی نیز دو اقدام ها و نقشه(. در دوره پهلوی اول در زمینه حفظ و احیای طرح1384شد )یارشاطر، 

های قدیمی و تهیه عکس رنگی آوری نقشهه.ش در خصوص جمع 1306آذر  18پذیرفت؛ نخست ابالغ دولت به تاریخ 

ه.ش با  1309های خارجی و دوم برگزاری اولین مسابقه طراحی نقش فرش در سال های نفیس موجود در موزهاز فرش

های قدیمی و شناسایی هنرمندان این رشته توسط موسسه قالی ایران وابسته به وزارت اقتصاد ملی هدف احیای طرح

چون، به رسمیت توان به مواردی هم(. از دیگر تحوالت حوزه فرش در این دوره می46و  45: 1381)حشمتی رضوی، 

متر( در معامالت فرش، صدور نوعی شناسنامه با الصاق شناختن و جایگزینی واحد متر به جای ذرع )صد و چهار سانتی

ر روی آن، شروع به کار کارخانه فرش ماشینی در دوره پهلوی ها و درج نام ایران بای به فرشای مسین یا پارچهقطعه

ه.ش با هدف در اختیار گرفتن حق انحصاری صادرات فرش و  1314شرکت سهامی فرش ایران در سال  یستأسدوم، 

اندازی انجمن دوستداران فرش ایران به منظور ترتیب مرکز صنایع دستی، راه یستأسنظارت بر تولید آن توسط دولت، 

ه.ش اشاره نمود. در ضمن جا  1356چنین ایجاد موزه فرش ایران در سال دن سخنرانی و ایجاد نمایشگاه فرش و همدا

های بعد رو به های قالی بین مناطق مختلف ایران از این دوره آغاز گردید، چیزی که در دورهها و طرحبه جایی نقشه

 فزونی نهاد.

جهت رهایی مملکت از وابستگی به نفت و رفع بحران بیکاری به صنعت فرش  پس از انقالب و در دوره جمهوری اسالمی

های موازی در زمینه تری داده شد و نرخ تولیدات و صادرات در این حوزه چندین برابر گردید. ایجاد سازماناهمیت بیش

ر اداری باعث اعمال شود. این ساز و کاگیری از مختصات اصلی این دوران محسوب میفرش و تعدد در مراکز تصمیم

ها و مسابقات متعدد در زمینه فرش دستباف، تولید فیلم و مستند بافان، برگزاری نمایشگاهقانون کار و بیمه نمودن قالی
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در این رابطه و در نظر گرفتن تمهیداتی مانند صدور شناسنامه رسمی فرش و امکان تجارت الکترونیک این محصول 

 گردید.

تر به خود گرفت و برنامه آموزش دانشگاهی ات و تحقیقات در رابطه با فرش دستباف، ابعادی جدیدر دوره مذکور مطالع

(. در همین 231: 1381علوم ایجاد گردید )حشمتی رضوی،  وزارته.ش و با تصویب شورای عالی  1374فرش از سال 

ای هفرش دستباف نفوذ کرد. از جمله فرش ها، رایانه نیز به عرصه مدیریت، طراحی و رنگ پردازیراستا مانند اکثر حوزه

دار و نه مسطح( توسط های حجمی ) بافت به صورت حجمتوان به فرشجدید و متفاوتی که در این دوره تولید شدند می

بافی( ههای تابلویی )چهرتر جنبه تزئینی دارند، فرش دورو و فرشهای نقش برجسته که بیشهنرمندان آذربایجانی، فرش

به سزایی بر میزان تولیدات فرش دستباف کشور نهاده تا  یرتأثهای اقتصادی های اخیر تحریمنمود. اما در سالاشاره 

جایی که برخی کشورهای نه چندان صاحب سبک در این حوزه با کپی برداری از فرش ایرانی بخشی از سهم ایران در 

 اند.بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده

 اصفهان . فرش دستباف1

ود. شبندی در طراحی قالی ترسیم میهای قالی اصفهان کامالً بر مبنای اصول تناسبطورکلی ساختار نقوش و طرحبه

ها، تناسب مایهنقش ها، اندازهوترنج، مقدار فضای زمینه و حاشیهی لچکتا جایی که در تمام ادوار مورد بررسی اندازه

طور نسبت به کل اجزای قالی در کنار هم ساختاری نسبت به بقیه نقوش و همینها و عناصر موجود در قالی بین گل

 دهد. نقوش اسلیمی و ختایی، دو عنصر جدا نشدنی از قالی این منطقه هستند. استوار بر نظم را تشکیل می

می در فرش اصفهان گرا بوده است. در این دوره، عناصر ختایی و اسلیهای واقعقالی اصفهان در دوره قاجار دارای طرح

شد. در این دوره از ها به وفور یافت میهایی در قالب لچک و ترنج، گلدانی و پرندگان در نقشهعمومیت داشته و طرح

نین چای( در سبک اصفهان به خصوص برای زمینه قالی و همای، سرمههای رایج )الکی، عنابی، بژ، مسی، آبی فیروزهرنگ

است. با این وجود کاربست تضاد رنگی نیز در فرش این منطقه در دوره قاجار به خوبی قابل شده ها استفاده میحاشیه

ها این دوره پدید برداری در قالیهای اقتباسی و کپی(. شایان توجه است که نخستین طرح1مشاهده بوده است )تصویر 

(. البته این نقش در دوره پهلوی یک 2آمد و نقوشی چون گل فرنگ جای خود را در بین نقوش دیگر باز کرد )تصویر 

های منحصر به فرد نیز بافته نقش جا افتاده شد و در آثار زیادی به کار رفت. در این دوره در قالی اصفهان آثاری با طرح

البروج شهرت داشت؛ که در این نوع قالی نقوش ختایی به کار ها به نام اسطرالب یا منطقهشد. یکی از این نمونهمی

سئله اند. این متری ترسیم شدهشود و نقوش انسانی با مهارت بیشهای اصیل اصفهان دیده میتر از قالی، ضعیفرفته

 (. 3تواند گواهی بر طراحی این قالی توسط نگارگران باشد )تصویر می
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                                                                                    (sakhai,2008:69)قاجار اصفهان ،گل یبوته و پرندگان طرح (2 تصویر     ( 60 :1374اشنبرنر،)قاجار اصفهان  ،ترنج و لچک( 1تصویر 

                                                      
 (294: 1371 صوراسرافیل،) پهلوی ،( ترنجی با نقوش جانوری4تصویر     (29: 1380دادگر،)اصفهان  قاجار ،البروجمنطقه( 3تصویر 

پهلوی تعداد آثار متفاوت خلق شده در این منطقه افزایش یافت و هنرمند مختار بود تا از نوآوری در  با ورود به دوره

، نقوش رئال تبدیل به  های قدیمی باقی بماند. در این دورهروی سنتدنبالهگیری کند و یا های جدید بهرهایجاد طرح

گرایی در نقوش های جانوری این دوره در اصفهان از واقعآمیزتر نسبت به گذشته شدند. در برخی قالینقوشی اغراق

انوری ج ی موجود در طراحی قالیهااند؛ این مسئله به دور از سنتآمیز به خود گرفتهحیوانات کاسته شده و حالتی اغراق

های قالی بندی(. رنگ4شده است )تصویر گرایی در آن رعایت میهای پیشین بوده که اغلب اصول واقعاصفهان در دوره

رفته است. به عنوان مثال نقوش در کار می نشین بهچنین مالیم و هماین دوره نیز در دو ترکیب متضاد و تند و هم

گرفت تا به خوبی خود را به نمایش بگذارند )تصویر ای تیره و متضاد قرار میین و مالیم بر روی زمینهنشهای همرنگ

(. این ایجاد تنوع و نوآوری با پرورش روزافزون هنرمندان و گوناگونی سلیقه مخاطب در فرش اصفهان رفته رفته 5
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های مختلف در قالی این بندینقوش را در رنگ ها وتر شد، به طوری که در دوره کنونی طیف متفاوتی از طرحبیش

های اصیل و سنتی فرش منطقه همچنان مورد استفاده (؛ با این وجود ویژگی6توان مشاهده نمود )تصویر خطه می

های اصفهان تا به امروز حفظ شود )تصویر کلی اجرا شده در قالی گیرند که باعث گردیده تا قاعدهطراحان فرش قرار می

کارگیری توان دید که به دلیل بههایی را میهای سنتی، ورود رنگپردازی قالی اصفهان ضمن حفظ رنگر رنگ(. د7

 اند.مخاطبان امروزی پدید آمده نقوش جدید و گاه به منظور هماهنگی با دکور و سلیقه

                                
 معاصر اصفهانلچک و ترنج،  ( 7تصویر           معاصر اصفهان لچک و ترنج،( 6تصویر                 پهلوی اصفهان طرح گلدانی،( 5تصویر 

 (www.findacarpet.com)  رنده(                                نگامنبع: )                                  (  256: 1371)صوراسرافیل، 

 . فرش دستباف تبریز2

ای فرش ههای اصلی ساختار طرح و نقش فرش تبریز به دلیل اقتباسی بودن قسمت اعظمی از طرحپی بردن به ویژگی

دهنده، هر سفارش تبریزی مطابق سلیقه روست؛ زیرا که طراح و بافندهمنطقه  در ادوار مورد مطالعه با مشکل روبه

های شهری و قالی و قالیچه ، در کتاباریک اشنبرنرکرد؛ تا حدی که طرحی را در قالی اعمال و یا از آن حذف می

های تبریزی در مواردی، باب کند که قالیاین خاصیت منعطف بودن طراحان تبریزی بیان می دربارهروستایی ایران، 

های اقتباسی در عالوه، استفاده از طرح(. به142: 1374شده است )اشنبرنر، اروپایی و سبک باروک نیز بافته می سلیقه

ا در هشود. طرحبافی ایران چند طرح بافته میقالی شود در تبریز از هر منطقهقدری رایج است که گفته میهتبریز ب

 هستند.  ایهایی ناآشنا برای سبک تبریز، دارای تنوع گستردهترنج، افشان، تصویری و حتی طرحوهایی چون لچکقالب

بافت و دارای هر دو هایی درشتفرش، قالی ش بازرگانان در عرصهقاجار، قبل از پیدایش نق های تبریز، در دورهقالی

ه نقوش تری نسبت برسد نقوش ختایی کاربرد بیشها به نظر میعنصر ختایی و اسلیمی بوده است که با بررسی قالی

ها مام قالیروشن در تهای تند و متضاد، تخت و بدون سایهوترنج و افشان و رنگهایی چون لچکاسلیمی داشته و طرح
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پذیری و انعطاف نشان دادن طراحان و بافندگان، (.  در اواخر این دوره با گرایش به سفارش8شده است )تصویر تکرار می

 یتوان در قالای از این تغییرات را میهای سنتی این منطقه غالب شد. نمونهسلیقه مشتریان خارجی و داخلی بر طرح

های افشان تبریز کامالً مشاهده کرد. در این اثر اصول ساختاری کلی موجود در طرح 9طرح افشان تبریز و در تصویر 

 هایآن است. رنگ بندیهای موجود در دوره قاجار دارد در رنگاما تفاوتی که این قالی با دیگر قالی رعایت شده است؛

های موجود در قالی، . برای مثال رنگاندهای تند و متضاد موجود در این دوره را گرفتهنشین جای رنگمالیم و هم

. به اندای روشن انتخاب شدههای فرعی، تماماً در یک تم رنگی بین سفید، کرم، زرد و قهوههای اصلی و رنگشامل رنگ

 کند. بندی مورد استفاده در تبریز عصر قاجار پیروی نمیهمین سبب از رنگ

                                              
 (sakhai, 2008:  214)قاجار تبریز  افشان، (9تصویر           (   143: 1392وله، قاجار تبریز)ژ وترنج،لچک (8تصویر    

های تلفیقی توسط طراحان جدید به منظور ایجاد نوآوری و فاصله های دارای نقشهدر دوره پهلوی در منطقه تبریز، قالی

توان به قالی های نوآورانه این دوره می(. از دیگر طرح11و  10منطقه رواج یافت )تصویر های مرسوم گرفتن از طرح

ده شهای زیاد به دلیل تصویری بودن طرح استفاده چهارفصل اشاره کرد که عالوه بر موضوع رنگ اثر که از تعداد رنگ

تأثیرگذاری غربی، باعث  چنین ادامه(. هم12شود )تصویر است، از نظر ساختار طرح و طراحی نیز اثری نو  قلمداد می

وه ها با همین شیگرفت و اکثراً قالیتر بدین گونه مورد استفاده قرار میشد که تا به آن روز کم هاییپدید آمدن رنگ

 د(. فرش دستباف تبریز پس از دوره پهلوی نیز تا به امروز به همین روند خو13شدند )تصویر بندی جدید بافته میرنگ

رش آید. فناپذیر از فرش دستباف این منطقه به حساب میطوری که نوآوری و خالقیت بخشی جدایی ادامه داده است به

و  14نشین و مالیم است )تصویر های هموقوسی خاص در انتهای نقوش و رنگدستباف تبریز امروزه بعضاً دارای کش

های تبریز پیرو اصول و قواعدی واحد با نقوش قاجار، قالی دورهگونه گفت که تا اواخر توان این(. در مجموع می15

های موجود در مناطق دیگر بودند، ولی با شروع الگوبرداری و گرایش به تر و قابل تمایزتر نسبت به نمونهدستیک
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حاکم بر های سنتی معاصر، تشخیص شاخصه مخاطب در اواخر قاجار تا دوره پذیری و هدف قرار دادن رضایتسفارش

    رسد.فرش تبریز مقداری سخت به نظر می

                                                               
 (  sakhai,  2008:  230)پهلوی تلفیقی،  (11(    تصویر382: 1371پهلوی )صوراسرافیل،  ،چینیوترنج و گرهتلفیقی لچک( 10تصویر 

                                                   
 (sakhai,  2008:  217)پهلوی تبریز افشان، ( 13تصویر                   نگارنده( منبع: پهلوی تبریز )چهارفصل، ( 12تصویر              
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 نگارنده(منبع: معاصر تبریز )افشان،  (15تصویر                        نگارنده(  منبع: معاصر تبریز )وترنج، لچک (14تصویر     

 کرمان. فرش دستباف 3

ای هبندیهای تصویری به همراه رنگهای ریز و طرحرونق دوباره در عصر قاجار، سبکی شلوغ با گل کرمان، در دوره قالی

ها بر بازار فرش این منطقه، همچون آن های خارجی و سلطهمتنوع بوده است؛ اما در اواخر این دوره تأسیس شرکت

های خارجی، باعث افزایش تغییرات در فرش این دیگر مناطق معروف شهری ایران، به عالوه شروع الگوبرداری از طرح

های ز نقاشیشود طرح قالی کرمان در این مورد، الگوبرداری شده ا( نیز مشاهده می16طور که در تصویر )ناحیه شد. همان

قاجار قرابت داشته باشد با  بندی کرمان دورهکه به رنگتر از اینکار رفته در طرح بیش بندی بهاروپایی است. رنگ

ها و پذیری باعث پدید آمدن طرحتدریج سفارشبه های هندی نزدیک است. در این دورهها و پارچهبندی بافتهرنگ

هایی چون گوبلن و نقوشی چون شد. ورود نقشهتر در آن یافت نمیگردید که قبل ساختارهای متفاوتی در قالی کرمان

 اند، در همین دوره در کرمان اتفاقی اروپاییان بودههایی که موردپسند سلیقههای برگی و رنگفرنگ و انواع اسلیمیگل

وترنج شود که دارای ساختار لچکشاهده می( قالی مربوط به دوره قاجار شهر کرمان م17افتاد. به عنوان نمونه در تصویر )

ند کای که توجه را جلب میبندی موجود در قالی نکتهرنگ باشد؛ دربارهکف ساده و به اصطالح غربی آن گوبلن می

آمیزی قالی کرمان خارج است؛ زیرا در فرش کرمان آمیزی این قالی است که از عرف رنگرنگ در رنگ 4یا  3استفاده از 

های مورد استفاده در قالی کرمان دارای تضاد رنگی هستند و های متنوع رایج بوده و عالوه بر آن رنگه از رنگاستفاد

 (. 17اند )تصویر بافی اصیل کرمان نداشتهنشین جایگاهی در قالیهای همرنگ
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 (320 :1371قاجار کرمان)صوراسرافیل، ( ترنجی طرح گوبلن،17تصویر    (   205 :1389)نصیری، قاجار کرمان ( تصویری،16تصویر 

های تلفیقی و گاه از نظر تعداد رنگ محدود رایج شدند که در راستای برآوردن هایی با طرحدر دوره پهلوی، فرش

دارتر از های تصویری کرمان نیز هدف(. قالی18گردیدند )تصویر های مخاطب توسط طراحان کرمانی تولید میخواسته

سیاسی،  دادند. در این دوره، تصویرگری در قالی به سوی اشخاص معروف و بلند مرتبهقبل به حیات خود ادامه می

 (. 19مذهبی و علمی سوق پیدا کرد ) تصویر 

سال گذشته ایران دانست و  در میان طراحان فرش ایران، طراحان کرمان را باید از استادان بی بدیل و یگانه دویست

جدید  یهاطرحه.ش به  13کالسیک اواسط و اواخر قرن  یهاطرحتحوالت عمده فرش معاصر کرمان، به ویژه در تحوّل 

های شاه مایههای متداول با نقشوترنجهای افشان و لچکو متحول شده بعدی، مدیون قلم آنان است. در واقع طرح

نیمه دوم قرن سیزدهم، به ویژه با ظهور خاندان هنرمند شاهرخی که بی هیچ تردید باید عباسی، ختایی و اسلیمی، از 

سازی که حداقل از قرن دهم و های فرنگیهای برگرفته از شیوهآنان را آغازگر این جنبش هنری دانست، به گل و برگ

رش ای نو در طراحی فحول، آغازگر شیوهوقفه داشتند، تغییر یافت. این تیازدهم در هنر نقاشی ایران نفوذ و حضوری بی

شناسی ایران و ادبیات فرش کرمان های مهم در دانش فرش، به یکی از واژه«سبزیکار»کرمان بود که به تدریج به نام 

های مآب در ترکیب با فامفرنگهای گلهای بسیار ریز، به ویژه گل و برگها و برگبدل شد. در این شیوه، گرایش به گل

ای جدید از فرش کرمان را به نمایش گذاشت. متأسفانه در بررسی تاریخ فرش هف سبز، صورتی، آبی، کرم و... چهرمختل

-های مصرفای در فرش کرمان، به تحوالت بازارهای آمریکا و اروپا، مخصوصاً تحوالت سلیقهایران، حضور چنین شیوه

یل شود، که افرادی نظیر سیسالمللی اول و دوم نسبت داده میهای بینکنندگان اروپایی نظیر فرانسه در حدفاصل جنگ

 (.83: 1392ادواردز را باید از مروجین اولیه این اندیشه نادرست قلمداد کرد )ژوله،

 ی دراتوان گفت که در عصر حاضر تغییرات بسیار گستردههای معاصر قابل مشاهده از قالی کرمان، میبا توجه به نمونه

ها بنا بر خواست ها و تغییر دادن طرحگ قالی این منطقه صورت نگرفته است. محدود کردن رنگزمینه طرح و رن

اخیر در فرش دستباف  ها به چند طرح اصلی از خصوصیاتی است که در طی چندین دههمخاطب، منحصر کردن طرح
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وجودیت گرفته است )تصاویر بندی سنتی کرمان در ساختارهای جدید مکرمان رقم خورده است. در واقع نقوش و رنگ

 (.22تا  20

                    
 کرمان وترنج کف ساده، معاصر( لچک 20تصویر      پهلوی کرمان( تصویری،19تصویر        کرمان  وترنج تلفیقی،پهلویلچک( 18تصویر 

 نگارنده(منبع:)                               ( 100: 1384)بصام و دیگران،                       (363: 1371)صوراسرافیل،     

                                            
 نگارنده(منبع: معاصر کرمان )بته و پرندگان، ( 22تصویر                نگارنده( منبع: معاصر کرمان )وترنج،( لچک21تصویر       

 مشهد. فرش دستباف 4

 هایتری نسبت به دیگر طرحوترنج رواج بیشهای افشان و لچکقالی مشهد در اواخر قاجار، طرح بعد از احیای دوباره

ی اهایی چون قرمز الکی، سبز، نارنجی و سرمهها با طراحی دقیق و نقوش درشت با رنگمشهد داشتند. در این دوره، قالی

اسی عبهای شاهکرد، عمدتاً گلوره از آن الگوبرداری میهایی که هر بافنده تا قبل از این دمایهشده است. نقشبافته می
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اما در اواخر دوره قاجار، بعد از احیای دوباره، نسبت به ادوار قبلی تعادل  بزرگ بر روی بندهایی باریک و نحیف بود؛

یی دچار هاشود. گویا سلیقه و ذائقه، در مورد چنین طرحتری در عناصر موجود در فرش این منطقه مشاهده میبیش

چنان اند. با این حال فرش مشهد در آن زمان نیز همتحول شده و مخاطبان خواستار هماهنگی و تناسب بیشتر شده

های افشان با نقوش ختایی اصیل خود بوده است. البته باید اشاره نمود که در این دوره شلوغی روی همان طرحدنباله

 (.24و  23وجود داشته است )تصویر  تری در زمینه فرش به خصوص در طرح افشانبیش

                                                
 (                                186: 1356قاجار مشهد )ادواردز، ای، ( قالی با طرح واگیره24تصویر        ( sakhai,  2008:  370)قاجار مشهد ( افشان، 23تصویر 

توجه به بازارهای جدید پدید آمده برای فرش ایران، برخی تولیدکنندگان تبریزی به مشهد مهاجرت در دوره پهلوی با 

ا ههای سبک مشهد شروع به کار کردند و از اعمال تغییرات اساسی در طرحها نیز با توجه به همان ویژگیکردند که آن

ای که پیش از این در قالی مشهد چندان فت؛ مسئلهو نقوش خودداری نمودند. در این دوره تمایل به ریزبافی افزایش یا

کی های یتوان به قالی با طرح کوزه کنانی از طرحقابل مشاهده نبود. از آثار جالب توجه این دوره و دارای این ویژگی می

(. 25اشاره کرد که دارای ظرافت و ریزبافی خاصی بوده است )تصویر  نگارعبدالحمید صنعتاز طراحان بنام مشهد، 

های مد روز و بازاری نیز دیده های معروف مشهد، طرحدر کارگاه شده این دورههای بافتهبین طرح که درجالب توجه این

(. 26های فرنگ استفاده شده است )تصویر ای که در تزئین آن از گلوترنج کف سادهشود. به عنوان نمونه طرح لچکمی

های شهری فرنگ جایگاه پررنگی در قالی مخصوصاً در نمونهمایه گله پهلوی نقشطور دوردر اواخر دوره قاجار و همین

توان به این موضوع اذعان کرد که در آن دوره آثار سنتی ها مستثنی نبوده است. حتی میداشته که مشهد نیز از آن

دیگری  ی تلفیقی زیرخاکی نمونهها(. طرح27های فرنگ در امان نبودند )تصویر افشان نیز از نفوذ گل مشهد مانند طرح

شود که در واقع ترکیبی بود از نقوش ختایی، پرندگان و از نوآوری موجود در فرش مشهد در این دوره محسوب می

شد. شاید بتوان خلق شدن آثار این چنین را به مهاجرت های متفاوت بافته میها و شکلهایی که در اندازهکوزه

 (.28زیرا این طرح در تبریز رایج بوده است )تصویر  شهد مرتبط دانست؛تولیدکنندگان تبریزی به م
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 (140: 1371پهلوی مشهد)صوراسرافیل،  ( کف ساده،26(        تصویر 122: 1371، پهلوی مشهد)صوراسرافیل ( افشان،25تصویر 

                                             

 (          150: 1371پهلوی مشهد)صوراسرافیل،  ( افشان،28تصویر        (139: 1371پهلوی مشهد)صوراسرافیل، ( افشان، 27تصویر

 کدامچشده که هیبافی مشهد از بناهای تاریخی و نقوش اسلیمی به منظور طراحی قالی استفاده امروزه در برخی آثار قالی

های تصویری یا دورنما، چندان جایگاهی های مشهد، طرحاز این دو در فرش مشهد رایج نبوده است. در واقع در فرش

که در طراحی این شود. اینهای مختلفی در مورد این نوع فرش میتا به امروز نداشته است. این موضوع باعث برداشت

ا که در برخی موارد بنای تصویر شده حتی متعلق به شهر مشهد ها از جای دیگری الگوبرداری شده است؛ چرنوع فرش

های های قالیو دکوراسیون روز باعث تغییراتی در رنگ پا شدن با سلیقه(. به هر حال هرچند هم29نیست. )تصویر 

ه، ی مورداستفادهاشده در مشهد از لحاظ طرح، تنوع بسیار زیادی ندارند. نقشهاما محصوالت و آثار بافته اند؛مشهد شده
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اند و تفاوت هایی است که نزدیک به دو قرن است در مشهد رواج داشتهوترنج و افشانهای لچکروی همان طرحدنباله

 (. 30ها صورت نگرفته است )تصویر توجهی در آنگسترده و قابل

                                                    
 معاصر مشهدوترنج، ( لچک30تصویر                             معاصر مشهد  تصویری، و وترنج( تلفیقی لچک29تصویر    

 نگارنده(   منبع: ) (                                                           110: 1384)بصام و دیگران،                  

 دوره قاجار تا کنون. تحوالت هنری فرش دستباف شهری ایران از 1 جدول

 جمهوری اسالمی دوره پهلوی دوره قاجار فرش دستباف

 

 

 اصفهان

 هاگرایی در طرحواقع -

 های سنتیاستفاده از رنگ -

 های متضادکاربرد رنگ -

شروع استفاده از نقوش اقتباسی مانند  -

 فرنگگل

های جدید در کنار رواج آثاری با طرح -

 های سنتیروی از طرحدنباله

 اغراق در برخی نقوش جانوری -

کاربست هر دو طیف رنگی همنشین و  -

 متضاد

ها در آوری در طرحتنوع روزافزون و نو -

 های سنتیکنار استفاده از طرح

-پردازی جدید در کنار کاربرد رنگرنگ -

 های سنتی

 

 

 تبریز

 بافهای درشتطرح -

پردازی و گرایش به تغییر در رنگ -

 های تند و متضاداستفاده رنگ

 های تلفیقی و نوآورانهرواج طرح -

 های جدید و نوشیوع رنگ -

بیشترین تالش در جهت مطابقت با  -

 سلیقه مخاطب

 های متنوع )سنتی و جدید(کاربرد طرح -

 طیف رنگی گسترده )متضاد و همنشین( -

 

 

 کرمان

 های ریزسبکی شلوغ با گل -

 های تصویریطرح -

 متنوع و بیشتر متضادبندی رنگ -

-ها و نقاشیشروع الگوبرداری از طرح -

 خارجی )گوبلن،ساوونری و...(های

 های تلفیقیرواج طرح -

 های محدوداستفاده از رنگ -

 بافی افراد معروفچهره -

های بسیار ریز برگرفته از گل و برگ -

 سازیشیوه فرنگی

 های سنتیاستفاده از طرح -

 ابق با سلیقه مخاطبتغییرات محدود مط -

بندی موجودیت گرفتن نقوش و رنگ -

 سنتی در ساختارهای جدید

 

 

 مشهد

 وترنجهای افشان و لچککاربرد طرح -

 طراحی منظم با نقوش درشت -

 های رایجعدم تغییرات گسترده در طرح -

 تمایل به ریزبافی -

 هاورود گل فرنگ به برخی از طرح -

 کاربرد تصاویر بناهای تاریخی -

 کاربرد نقوش اسلیمی غیر رایج -

 پردازیهای طراحی و رنگحفظ سنت -
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عباسی بزرگ های شاهاستفاده از گل -

 بر روی بندهایی باریک

 های تلفیقیرواج طرح -

 گیری نتیجه

تحوالت منسوب سازی، آرام آرام از اواخر دوره قاجار با گسترش روابط خارجه در کشور و افزایش موج عالقه به فرنگی

ی دیگر هاتر معطوف به مسائل نظامی بود اما با گذر زمان حوزهبه مدرنیته، ایران را فراگرفت. این تحوالت در ابتدا بیش

چنین هنری را نیز دربرگرفت. حوزه صنایع دستی و به ویژه فرش دستباف در مواجهه با این آموزشی، فرهنگی و هم

گرایی و به روز شدن را در خود ها و الگوهای کهن در خود از طرفی میل به مدرنموج، به واسطه برخورداری از سنت

دید و از طرف دیگر مایل به حفظ اصالت و خصوصیات سنتی خود بوده است؛ کشمکشی که تا به امروز نیز ادامه می

ای هدر قیاس با فرش داشته است. البته این موضوع در فرش دستباف شهری ایران )کرمان، اصفهان، تبریز و مشهد(،

 شهری بیشتر قابل مشاهده است. جوامع روزافزون توسعه و روستایی و عشایری، تحت تأثیر رشد

ها به صورتی واقعی بوده و هر دو عنصر ختایی و اسلیمی در آثار عمومیت ی قاجار، طرحدر قالی سبک اصفهان، در دوره

ادند دهای قالی تشکیل میانی و پرندگان، اکثریت نقوش را در نقشهوترنج، گلدهای لچکهایی در قالبداشته است. طرح

برداری، در این دوره، در های اقتباسی و کپیشود. نخستین طرحوفور دیده میو تضاد در ترکیبات رنگی این دوره به

ل نقوش واقعی تبدی فرنگ جای خود را در بین نقوش دیگر باز کرد. در دوره پهلوی،ها پدید آمد و نقوشی چون گلقالی

های موجود در این دوره دچار نوآوری بیشتری نسبت به دوره قبل اند. طرحآمیزتر نسبت به گذشته شدهبه نقوشی اغراق

اما در دوره معاصر فرش دستباف اصفهان با استفاده از نقوش قدیمی و اصیل خود به خلق آثار متفاوت و  گشته است؛

 دشونکاربرده میهای مالیم هر دو در قالی این منطقه کماکان بههای تند و رنگپردازد. رنگمطابق با سلیقه روز  می

 که این مسئله با در نظر گرفتن هماهنگی با دکوراسیون روز است. 

-هایی چون لچکباف بوده است و طرحهای اصیل و درشتهایی با ویژگیقالی ی قاجار،های سبک تبریز، در دورهقالی 

ری پذیشد. در اواخر این دوره با گرایش به سفارشها تکرار میهای شاد و متضاد در قالیطور رنگو افشان و همین وترنج

لوی په های سنتی غالب شد. در دورهمشتریان خارجی و داخلی بر طرح و انعطاف نشان دادن طراحان و بافندگان، سلیقه

سابقه بوده است. این مسئله تا امروز نیز ادامه داشته که تا به آن روز بی هایی شدورود اروپاییان ، باعث پدید آمدن طرح

 است.

های ریز و نقوش تصویری به همراه رونق دوباره در عصر قاجار، سبکی شلوغ با گل های سبک کرمان، در دورهقالی

ها بر بازار فرش این ی آنهای خارجی و سلطهاما در اواخر این دوره تأسیس شرکت های متنوع بوده است؛بندیرنگ

 هایی چون گوبلن و نقوشیمنطقه، باعث افزایش تغییرات در فرش این ناحیه شده است. در این دوره با وجود ورود نقشه

اند، اما بازهم سبک کرمان، همان رنگ اروپایی بوده هایی که باب سلیقههای برگی و رنگفرنگ و انواع اسلیمیچون گل

 یچنین مسئلههای تلفیقی و گاه از نظر تعداد رنگ محدود، همداشت. در دوره پهلوی، پدید آمدن طرحو بوی کرمان را 

 ها و سوقهای مخاطب بودند. محدود کردن رنگپذیری ادامه داشت و طراحان کرمان درصدد برآوردن خواستهسفارش
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لی از خصوصیاتی است که در طی چندین ها به چند طرح اصها بنا بر خواست مخاطب، منحصر کردن طرحدادن طرح

 کرمان رقم خورده است. ی اخیر در مورد  فرشدهه

خود در دوره  ی رونق دوبارهپیماید. قالی سبک مشهد در ابتداچنان آهسته و پیوسته راه خود را میفرش مشهد اما هم

روز شدن ت. هرچند که با گذشت زمان  بههای افشان با نقوش ختایی خود بوده اسروی همان طرحقاجار، همواره دنباله

ا و هاما تغییرات در طرح های سبک مشهد شدههای قالیو دکوراسیون روز باعث تغییر در رنگ پا شدن با سلیقهو هم

 نقوش فرش این منطقه محدودتر از مناطق دیگر بوده است.

شود، ها مشاهده میطور که در بررسیهد(، آنی مورد پژوهش )اصفهان، تبریز، کرمان، مشدر مجموع در چهار منطقه

تری در زمینه طرح، نقش و رنگ فرش خود نسبت به فرش دیگر مناطق بوده تر و بیشتبریز در معرض تغییرات ملموس

گیرند. در قالی سبک کرمان نقوش بسیاری ی بعدی قرار میهااست. بعد از تبریز، فرش کرمان، اصفهان و مشهد در رتبه

توان گفت در کل، کرمان توانایی حفظ که میطوریاند؛ بهکه در سبک اصیل آن تغییرات اساسی ایجاد کرده دهوارد ش

 ها بهتر عمل کرده و با حفظ آنهای اصیلش موفقاما اصفهان در حفظ سنت تر داشته است؛اسلوب قدیمی خود را کم

های موجود در سبک اصفهان توان ردپای سنتاصفهان، میتغییرات نیز اهمیت داده است. در حقیقت در هر قالی بافت 

های اصیل قالی خود تا به امروز ترین تغییرات را در ویژگیرا مشاهده کرد. در میان مناطق مورد مطالعه، مشهد، کم

 کند.داشته و سعی نموده تا با همان سبک و سیاق اصیل خود راه را طی می

کرد که فرش دستباف ایران به خصوص در مناطق شهری، نیاز به تحول و تعالی در در انتها باید به این موضوع اشاره 

خالقیت روزافزون ممکن نخواهد بود. از طرفی آن  ی خود دارد و این مسئله مگر با نوآوری وجهت فاکتورهای زمانه

افی این مرز و بوم بی فرشی هر منطقههای اصیل ویژهچیزی که باعث ایجاد هویت جهانی فرش ایرانی شده، سنت

ی آن حفظ نمود و در کنار آن امکان ایجاد های مرتبط با فرش هر منطقه را همچون شناسنامهاست. در واقع باید سنت

ا ههای جدید را مطابق با زمان آفرینش اثر داد. البته الزم است تغییرات جدید به وجود آمده در ارتباط با سنتشاخص

 و جایگاه آن را ارتقا بخشد. و اصالت فرش هر منطقه باشد

 فهرست منابع و مآخذ 

 ها:کتاب

 ، مترجم محمدابراهیم فتاحی، چاپ چهارم، تهران: نشر نی.تاریخ ایران مدرن (1389آبراهامیان، یرواند ) -

 انتشارات انجمن دوستداران کتاب.صبا، تهران: ، مترجم مهین دختقالی ایران ( 1356ادواردز، سیسیل ) -

 تهران: نشر مرکز.، وجوی مدرنیتهایران در جست( 1384جهانبگلو، رامین ) -

  تهران: انتشارات سمت.چاپ دوم،  ،تاریخ فرش ایران (1389اهلل )حشمتی رضوی، فضل -

انتشارات مرکب  ، تهران:جستاری در سنت و مدرنیسم (1393نیا، فرناز )نازنین و عرب پور،دادور، ابوالقاسم و قریب -

 سفید.

 انتشارات یساولی. تهران: چاپ دوم، ،پژوهشی در فرش (1390ژوله، تورج ) -
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 انتشارات یساولی. ، تهران:های فکریبرخی مبانی نظری و زیرساخت -شناخت فرش (1392ژوله، تورج ) -

 تهران: نشر نیلوفر. خمسه،، مترجم لعلی ایرانیکا، تاریخ و هنر فرشبافی در ایران( 1384یارشاطر، احسان ) -

 مقاالت:

. صص 5و  4ی ، دوفصلنامه گلجام، شماره"گریزی در طراحی فرشگرایی و سنتسنت" (1385اهلل )اللهی، حبیبآیت -

8-5. 
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 منابع سایت:
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د توالئی و محمدرضا نصیری، مهشی مترجم ،های شهری و روستایی ایرانها و قالیچهقالی (1374اشنبرنر، اریک ) -

 .فرهنگسرا -نشر یساولی تهران:
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 انتشارات سروش. ، تهران:طراحان بزرگ فرش ایران (1371یل، شیرین )صوراسراف -

 انتشارات فرهنگسرای میردشتی. تهران: ،ی جاویدان فرش ایرانافسانه (1389نصیری، محمد رضا ) -
- Sakhai, Essie (2008), Persian rugs and carpet, antique collector's club. 

- www.findacarpet.com, 28.5.95,14:30 pm 
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Historical study of the confrontation between tradition and 

modernity in the design and color of the Iranian handmade carpet 
Chakameh zamiri 

Kamran afshar mohajer 

 

Abstract  

In different domains of developing societies like Iran, traditions and how to deal with 

their traditions, had significant challenges. In arts and specially handicrafts occupies an 

important position in order to view the different approaches in this field. Iran Carpet 

urban areas compared to rural carpets under the influence of various factors such as 

historical events, dealing with art and Western culture. Modernity and the growth and 

development of rural communities has changed And this is especially Qajar period given 

the developments of modernity in Iran and spread the influence of Iranian art from the 

West and has taken more quickly. 

This study intends to peruse the mentioned areas changes in the traditions and the main 

indicators in designs, motives and colors handmade carpets as well as the factors 

affecting these areas check possible changes.  

This research is descriptive-analytical. Also data collection is done in a library and field 

research. The results of the studies shows that Tabriz is exposed to the most of 

transformations in designs of motives, colors and all structure of designing. In the way 

that keeping traditions of designing seems so hard in Tabriz. After Tabriz, Kerman and 

Isfahan are in the next grades. 

Research objectives: 

Study of the contrast between tradition and modernity in the design and color of the 

Iranian handmade carpet 

research questions 

1. what kind of changes The urban handmade carpet has undergone in facing with 

growing development of urban communities in its original and traditional 

features? 

2. Which areas of handmade carpets (Isfahan, Tabriz, kerman or mashhad) are more 

adhering to traditions and which ones are less? 

 

Key words: Tradition, modernity, hand-woven carpet, carpet history, qajar. 
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