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ــی مطــرح نمــوده و  ــی رقابت ــوان مزیت ــه عن ــر را ب ــه هن ــر سال هاســت ک ــد اقتصــاد و هن پیون
موجــب ظهورحــراج درآثارهنــری شــده اســت. در ایــن میــان شــاهد حضورآثارهنــری هنرمندان 
ایــران زمیــن درایــن تجــارت هســتیم کــه بــه جهــت افــزودن بــه غنــای حــراج هــا، هرســاله بــه 
ایــن آثــار افــزوده مــی شــود. تحقیقــات در ایــن زمینــه خانــه حــراج ملــی را بــرآن داشــت تــا 

هنرایرانــی رابرگزیدنــد، بــه نمایــش گــذارده ورویــدادی فاخــر را درایــن عرصــه رقــم زنــد.

برای شرکت در حراج اطالع از شرایط زیر الزم می باشد؛
* آثــار هنــری بــر مبنــای ارزش کیفــی، طــی مراحــل کارشناســی توســط تیــم برگزارکننــدگان 
انتخــاب مــی شــوند و براســاس قیمــت پایــه ای کــه مــورد توافــق بــا کارشناســان مــی باشــد در 

حــراج شــرکت داده مــی شــوند.
* آثــار منتخــب ســه روز در معــرض نمایــش عمومــی قــرار گرفتــه و روز چهــارم طــی مراســمی 

بــه حــراج گذاشــته مــی شــود.
* تنهــا متقاضیانــی کــه پیشــاپیش ثبــت نــام نمــوده و شــماره مزایــده دریافــت کــرده انــد مجاز 

بــه شــرکت در حــراج مــی باشــند. بــرای تعــداد خریــد هــر شــماره محدودیتــی وجود نــدارد.
* حــراج گــزار در ایــن حــراج صاحــب اثــر نمــی باشــد و تنهــا از طــرف فروشــنده اثــر بــرای 
فــروش آن اقــدام مــی کنــد. حــق العمــل حــراج گــزار صرفــا بابــت آمــاده ســازی شــرایط حــراج 

و برگــزاری آن و فراهــم نمــودن تســهیالت اجــرای ایــن معاملــه مــی باشــد.
* خریــدار مــی توانــد بــا ثبــت نــام و تکمیــل فــرم خریــد حضــوری در حــراج شــرکت کنــد، یــا 
بــا تکمیــل فــرم غیــر حضــوری بــا ارتبــاط تلفنــی هنــگام حــراج در آن شــرکت کنــد، همچنیــن 
خریــدار مــی توانــد بــا ثبــت نــام و تکمیــل فــرم خریــد وکالتــی بــه صــورت تلفنــی، بــه حــراج 
گــزار وکالــت دهــد تــا بــا ســقف رقــم مــورد نظــر وی در مزایــده شــرکت و اثــر مــورد نظــر را 

خریــداری کنــد.
* وظیفــه پرداخــت هرگونــه کســور مالیاتــی بــر اســاس قوانیــن مربــوط بــه خریــد یــا فــروش 
اثــر برعهــده خریــدار و یــا فروشــنده خواهــد بــود و حــراج گــزار مســئولیتی در ایــن خصــوص 

نخواهــد داشــت.

شـرایط خرید و فروش درحراج 



* مزایــده روی باالتریــن پیشــنهاد چکــش خــورده و پایــان مــی پذیــرد. پیشــنهاد دهنــده نهایی 
متعهــد بــه خریــداری اثــر در ایــن قیمــت اســت و در صــورت اســتنکاف یــا عــدم پرداخــت وجــه 
ــر را رأســاً تقبــل  ــه صاحــب اث ــان وارده ب ــه ضــرر و زی ــر در موعــد مقــرر، مســئولیت هرگون اث

می کنــد.
ــرارداد   ــد ق ــگام عق ــده را در هن ــداری ش ــغ خری ــد از مبل ــت 10 درص ــف اس ــدار موظ * خری
خریــد) بعــد از پایــان حــراج در محــل حــراج( پرداخــت نمــوده و باقــی مبلــغ را حداکثــر 15 روز 

پــس از حــراج بــه حــراج گــزار بــه نیابــت از صاحــب اثــر پرداخــت کنــد. 
* آثــار خریــداری شــده حداکثــر 7 روز کاری در داخــل ایــران و 15 روز کاری در خــارج از ایــران 

تحویــل خواهــد گردید.

* بــرای هــر اثــر قیمــت پایــه تعییــن شــده اســت کــه مزایــده از رقــم پایــه آغــاز شــده و بــه 
ترتیــب زیــر افزایــش مــی یابــد:

* تا مبلغ 19 میلیون تومان هربار یک میلیون تومان افزایش
* از مبلغ 20 تا 29 میلیون تومان هر بار دو میلیون تومان افزایش
* از مبلغ 30 تا 39 میلیون تومان هر بار سه میلیون تومان افزایش

* از مبلغ 40 تا 49 میلیون تومان هر بارچهار میلیون تومان افزایش
* از مبلغ 50 تا 99 میلیون تومان هر بار پنج میلیون تومان افزایش

* از مبلغ 100 تا 199 میلیون تومان هر بار ده میلیون تومان افزایش
* از مبلغ 200 تا 299 میلیون تومان هر بار بیست میلیون تومان افزایش

* از مبلغ 300 تا 399 میلیون تومان هر بار سی میلیون تومان افزایش
* از مبلغ 400 تا 499 میلیون تومان هر بار چهل میلیون تومان افزایش
* از مبلغ 500 میلیون تومان به باال هر بار پنجاه میلیون تومان افزایش

* از مبلغ 1 میلیارد تومان به باال هر بار صد میلیون تومان افزایش



دیباچـه

ــه  ــا و متفکــر، رو ب ــوق نوپ ــات مخل ــراز و نشــیب بشــری، همــواره التف ــخ پرف ــاِن تاری از ســپیده دم
ســوی عــرِش نیلگــون معطــوف بــوده اســت. در واقــع دو عناصــر ابتدایــی، در کنــار مجمــوع عوامــل 
و عناصــر طبیعــِت پیرامــون، بودنــد کــه اذهــاِن خالــص انســان هــای نخســتین را بــه اشــتغال مــی 
ــاد و  ــود. ب ــا گســترده گشــته ب ــر پ ــِن زی ــر زمی ــاالی ســر و ب ــه در آســماِن ب ــی ک ــت؛ آن های گرف
آفتــاب از فرادســت، و آب و خــاک در فرودســِت بکــر و ســخاوتمند! در ایــن میــان، خــاک ِحاصلخیــز 
بــه عنــوان عنصــر حیــات بخــش بشــر، و مایــه ی حیــات طبیعــت حامــِی وی، بخــش عمــده ای از 

ســاحت زمیــن را پــس از آب در بــر داشــته اســت.
لــذا همــواره ،هــر آنچــه بــر خــاک ظاهــر شــده و مــی روییــد، دارای قداســتی ویــژه بــود. بــه عــالوه؛ 
جایــگاه اســکان و آســایش انســان، نیــاز بــه عناصــر رفاهــی داشــت کــه حــِس مالکیــت و خالقیــت 
وی را توأمــان ارتقــا بخشــد. اینچنیــن خواســتی فطــری منجــر بــه آفرینــش زیراندازهــا و پوشــش 
ــن  ــای نوی ــش ه ــه نق ــود ک ــه ب ــد. اینگون ــی و کار بشــر گردی ــکان زندگ ــت م ــون جه ــای گوناگ ه
ــت،  ــرق ظاهرگش ــی در مش ــان های ــل انس ــه ی تخی ــره ی نقش ــر پیک ــتی، ب ــاش هس ــب نق از جان
ــد. یعنــی آغــاز نوعــی دیگرگــون از  کــه قــدم در راهــی نامتناهــی، در جــاده ی تمــدن نهــاده بودن
انــواع آفرینــش هــای هنــری؛ کــه بــی شــک بــه همــت آریاییــان، در مهــد تمــدن ایــران باســتانی، 
نخســتین خاســتگاه و زادگاه هنــر فــرش بافــی در جهــان قلمــداد گشــته اســت. هنــری کــه پــس از 
فــراز و فرودهــای بیشــمار همچنــان هــزار رنــگ و هــزار نقــش، بــرای مــا بــه ارمغــان آورده اســت.
تمامــی مخلوقــات از نباتــات و جنبنــدگان؛ گل هــا و بوتــه هــای رنگارنــگ، ختایــی هــا و اســلیمی 
هــا، مارپیــچ هــا و تمــام نــگاره هــای حــاوی وحــدت و کثــرت و شــوریدگی، کــه همگــی تجســمی 
از منظــر بــاغ ایرانــی ســت، حاصــل رنــج وعشــق نگارنــدگان  و بافنــدگان ایرانــی، تحفــه ای نایــاب 
ــد  ــه از گنب ــی آویخت ــی انتهــا، گوی ــر کل ســرزمین هاست.گســتره ای عمیــق و ب ــران زمیــن ب از ای
آســمان، و نمــاد مــادر زمیــن. دیــدگان را مــی آرایــد و جــان هــا را مــی پاالیــد. زیبایــی اش، گویــی 

از نهــادی پــاک برمــی خیــزد کــه در همــگان ریشــه دوانــده و گســترش مــی یابــد. 
بنــا بــر یافتــه هــا و مســتندات آنچــه هــم اینــک بــا عنــوان فــرش ایرانــی درهــر کاشــانه ای جلــوه 
آرایــی مــی نمایــد، هنــری متکامــل و برگرفتــه از ســایر گونــه هــای هنــر مــی باشــد. ســخن کوتــاه 

بایســته اســت امــا؛ گفتنــی هــا کــم نیســت... .
مجلسی پر گرد بر خاشاِک فکر

خیز ای فراّش، فرِش جان بروب

"موالنا"
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نقش فرش دستباف ایران در اقتصاد مقاومتی

ــراوان  ــع ف ــرژی در جهــان شــناخته مــی شــود. مناب ــع مهــم ان ــه عنــوان یکــی از مناب کشــور مــا ب
ــا ســبب  ــران کشــوری ثروتمنــد ســاخته اســت ام ــن ســرزمین اگرچــه از ای طبیعــی موجــود در ای
شــده اســت کــه اقتصــاد ملــی مــا بــه منابــع نفتــی وابســته شــود و بجــز در مقاطــع کوتــاه و بحرانــی 
هیچــگاه در ایــن ســرزمین حــوزه هــای اقتصــادی همــت محــور مــورد توجــه قــرار نگیرنــد. امــا در 
میــان ایــن اتــکای روزافــزون بــه نعمــات الهــی، هنــری بــی بدیــل وجــود دارد کــه نمــاد فرهنگــی 
ــدگاری اقتصــاد  ــره اشــتغال بســیار گســترده  دارد کــه ضامــن مان ــران زمیــن اســت، دای ــی ای و مل
ــالم  ــن اق ــواره از مهمتری ــا داشــته و هم ــت ه ــر روی دوش دول ــار را ب ــن ب روســتایی اســت، کمتری
صــادرات غیــر نفتــی بــوده کــه ارزآوری فراوانــی بــرای کشــور داشــته و ســفیر صلــح و فرهنــگ غنــی 

ملــت ایــران بــوده اســت. 
اگــر سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی را مــرور کنیــم در مــی یابیــم کــه آورده هــای فــرش 
دســتباف بــرای کشــور یعنــی حفــظ و گســترش اشــتغال، تثبیــت اشــتغال روســتایی و جلوگیــری از 
مهاجــرت بــی رویــه بــه شــهرها و توســعه صــادرات غیــر نفتــی و ارزآوری کــه هــر یــک از ارکان و 
پایــه هــای اقتصــاد مقاومتــی هســتند، در  زمینــه هــای دیگــر بــا چنیــن ســرمایه گــذاری و هزینــه 

نازلــی محقــق نخواهنــد شــد. 
فــرش دســتباف بــه مثابــه یــک هنــر کــه بعــد بســیار مهــم اقتصــادی و تجــاری دارد مــی توانــد در 
زمانــه ای کــه تجــارت آثــار هنــری یــک شــاخه معظــم و مهــم از تجــارت جهانــی شــده اســت، بــه 
ــام  ــد نظــر مق ــان کــه م ــی آنچن ــی ســالم و تحقــق اقتصــاد مقاومت توســعه اشــتغال و گــردش مال

معظــم رهبــری و مســئولین کشــور اســت، کمــک شــایانی نمایــد. 
امــروزه حــراج هــا یکــی از ابزارهــای مهــم تجــارت آثــار هنــری محســوب مــی شــوند کــه در واقــع 
دریچــه ورود آثــار هنرمنــدان بــه جهــان تجــارت هنــر و کســب اعتبــار در ایــن حــوزه هســتند. حــراج 
فــرش ایــران نیــز در پــی آن اســت کــه در گام نخســت فــرش دســتباف ایــران را بــه عنــوان یــک 
هنــر ملــی بیــش از پیــش معرفــی نمــوده و آغــازی باشــد بــرای ورود موفــق فــرش ایــران بــه عرصــه 

تجــارت جهانــی هنــر.
سید علـی روحانی



فرش اصفهان  

ــوان یکــي از  ــه عن ــام اســت. شــهر ناییــن ب جــای جــای اصفهــان در فــرش صاحــب ن
مهمتریــن شــهر هــاي اســتان اصفهــان واقــع در مرکــز ایــران مرکــز تولیــد فــرش هایــي 
ــار و پــود نخــي و پــرز پشــمي  ــام اســت.قالي ناییــن داراي گــره ســنه ، ت ــه همیــن ن ب
مرغــوب و لطیــف مــي باشــد.به لحــاظ بافــت مرتــب و منظــم فــرش ناییــن، ایــن فــرش 
هــا کامــاًل متمایــز مــي باشــد.رنگ زمینــه غالبــاً کــرم و طــرح آن فــوق العــاده زیبــا و 
هماهنــگ اســت کــه ایــن امــر نشــانگر مهــارت فــوق العــاده ي هنرمنــدان ایرانــي اســت.

کاشــان یکــي دیگــر از مراکــز مهــم فرشــبافي ایــران اســت کــه در آن فــرش هــاي بــا 
تراکــم و بــا اســتحکام اســتثنایي تولیــد مــي گردد.ایــن شهرســتان در حــدود قــرن دهــم 
هجــري محــل تولیــد فــرش هــاي بســیار مرغــوب عصــر طالیــي فــرش ایــران بود.البتــه 
ــه فرش هــاي لهســتاني مشــهور گشــتند. ــراي مدتــي فــرش هــاي زربافــت کاشــان ب ب

کــه بعــد هــا مشــخص شــد ایــن فرشــها بــه ســفارش دولــت لهســتان در کاشــان بافتــه 
ــوب  ــرز آن از پشــم مرغ ــود نخــي و پ ــار و پ ــي کاشــان داراي ت شــده اســت.امروزه قال
اســت.نقوش مختلــف گــردان اســلیمی و ختایــی، و همچنیــن تصاویــر بناهــا و کاخ هایــی 

چــون چهــل ســتون، چهــار بــاغ و... در فــرش کاشــان کاربــرد دارنــد.
نمونــه ي دیگــري از طــرح هــاي قالــي کاشــان را حــاج خانمــي مــي نامند.ایــن طــرح 
در نــزد قبایــل قشــقایي و مــردم کرمــان نیــز رایــج اســت.رنگ زمینــه ي میانــکار آبــي و 
طــرح داراي تنــوع رنگــي اســت.همان طــور کــه گفتــه شــد ایــن شهرســتان محــل بافــت 
تعــدادي از نفیــس تریــن قالــي هــاي ایرانــي مــي باشــد.طرح هــاي اصیــل ایرانــي بــه 
گونــه اي ناباورانــه و تعجــب برانگیــز طراحــي مــي گــردد و نقــوش فــرش کاشــان نیــز 
در ایــن زمــره قراردارد.برخــي از تولیــدات فــرش کاشــان صرفــاً جنبــه ي تزیینــي داشــته 
و بــه عنــوان کفپــوش کاربــردي نــدارد.در کاشــان قالیچــه هــا صــد در صــد ابریشــمي و 
فــرش کاشــان دو پــوده و بــا گــره ســنه بافتــه مــي شــود.رنگرزان قدیمــي کاشــي بــراي 
تهیــه ي رنــگ قرمــز از گیــاه رونــاس اســتفاده مــي کردنــد. مهــم تریــن طــرح هــاي آن 
شــاه عباســي لچــک ترنــج ، شــاه عباســي افشــان ، گلدانــي سرتاســري ، ترنــج قندیلــي  
، محرابــي بــا طــرح درختــي ،هندســي جوشــقاني ، گلدانــي حــاج خانمــي ، منظــره بافــي 
و چهــره بافــي بــوده است.ســابقاً قالیبافــان کاشــان قالــي هــاي خــود را بــا کــرک )پشــم 
مرینــوس (مــي بافتنــد ولــي امــروزه از ایــن نظــر دســتبافته هــاي قــم بــر آنــان پیشــي 
ــده ي  ــراح و بافن ــون ط ــد مدی ــان را بای ــي در کاش ــه اســت.احیاي مجــدد قالیباف گرفت

معروفــي همچــون محتشــم بدانیــم .





ــرش  ــزرگ ف ــتاد ب ــد اس ــان، فرزن ــد 1349 در اصفه متول
ایــران حــاج محمدصــادق صیرفیــان )1383-1301( ه.ش 
، و نــواده ی اســتاد حــاج آقــا رضــا صیرفیــان مــی باشــد.
پدربزرگــش حــاج آقــا رضــا، نزدیــک بــه نــود ســال پیــش 
ــی را  ــرش اصیــل ایران در اصفهــان، رســته ای نفیــس از ف
بنــا نهــاد کــه تــا بــه امــروز پــس از گذشــت چندیــن نســل 
همــواره ســمبل هنــر فــرش بافــی معاصــر ایــن ســرزمین 

بــوده اســت.
ســنگ بنایــی کــه او نهــاد روی ریشــه هــای ژرف تمــدن 
کهنســال ایــران زمیــن بنــا نهــاده شــد و بــه همیــن دلیــل 
ــژه ای  ــگاه وی ــر، جای ــن هن ــزد مشــتاقان ای ــه ســرعت ن ب
ــوق  ــت ف ــگ، مرغوبی ــرح و رن ــت در ط ــرد. اصال ــدا ک پی
ــگ هــای  العــاده مــواد اولیــه، بهــره گیــری از الیــاف و رن
کامــاًل طبیعــی، ظرافــت و دقــت در اجــرا و تضمیــن 
کیفیــت بــا بافــت نــام و نشــان صیرفیــان، از ویژگــی هــای 

ــی رود.  ــه شــمار م ــی آن ب اصل
فرزنــدان حــاج آقــا رضــا هــم همگــی عالقــه مند بــه حرفه 
هنــری پــدری شــدند و عاشــقانه در ایــن مســیر کوشــیدند. 
مجموعــه ی زحمــات ایــن خانــدان چنــان بــه بــار نشســت 
ــا، مــوزه هــا،  کــه بســیاری از مجموعــه هــای هنــری دنی
کاخ هــا و ســازمان هــای مهــم امــروزه بــه داشــتن آثــاری 

از آن هــا فخرفروشــی مــی کننــد.
پــدر کریــم صیرفیــان، محمدصــادق صیرفیــان، پســر ســوم 
ــن  ــود ای ــه ی خ ــه نوب ــه ب ــی باشــد ک ــا رضــا م ــاج آق ح
هنــر ملــی و خانوادگــی را بــه اوج رســاند و چنــان شــیفته 
ی ایــن هنــر گردیــد کــه عمــر سراســر پــر خیــر و برکــت 
خــود را در خدمــت بــه ایــن میــراث ملــی گذرانــد و آثــار 
ــر  ــانی ب ــای درخش ــن ه ــون نگی ــه چ ــد ک ــی آفری فراوان
تــارک هنــر ســرزمین ایــران مــی درخشــد و ذکــر آن هــا 

در ایــن مختصــر نمــی گنجــد.
ــود  ــالت خ ــل دوره ی تحصی ــا تکمی ــان ب ــم صیرفی کری
ــوان  ــا عن ــک ب در دبیرســتان در رشــته ی ریاضــی و فیزی
شــاگرد اول و بــا کســب رتبــه بســیار عالــی در کنکــور وارد 

کریم صیرفیان 



رشــته ی مهندســی مکانیــک در دانشــگاه صنعتــی اصفهان 
گردیــد، و جالــب ایــن کــه همزمــان بــا ورود بــه دانشــگاه 
در ســال 1367، چنــان مســحور جــادوی هنــر پــدر گردیــد 
کــه عاشــقانه بــه رشــته ی هنــری پــدر گرایــش پیــدا کــرد 
و همزمــان بــا تحصیــل در دانشــگاه بــه یادگیری فنــون کار 
پــدر همــت گماشــت و چــون کارآمــوزی ســخت کــوش روز 
و شــب از محضــر پــدر کســب فیــض کــرد. پــس از چنــدی 
ضمــن اثبــات شایســتگی خــود بــه پــدر، اجــازه ی نظــارت 
کامــل بــر کارهــای تولیــدی پــدر را از ایشــان گرفــت چنان 
ــاد  ــه ایج ــدام ب ــه اق ــن عرص ــه ای ــا ورود وی ب ــدر ب ــه پ ک
ــا را  ــل آن ه ــؤلیت کام ــرد و مس ــدی ک ــای جدی کارگاه ه
برعهــده ی وی نهــاد. حتــی ایشــان اجــازه داد کــه فــرش 
ــا دو نــام صــادق وکریــم مشــترکاً  هــای تولیــدی آن هــا ب
عرضــه شــود، کــه حاکــی از اعتمــاد کامــل پــدر بــه فرزنــد 

بــود. 
ــه روی  ــی و دنبال ــا تال ــان تنه ــم صیرفی ــه کری ــن گون بدی
ــان  ــرش صیرفی ــواده ف ــوم خان ــدرش از نســل س ــری پ هن
اســت کــه هــم اکنــون نیــز بــه آفرینــش هنــری مشــغول 
ــدر و حفــظ و  ــار ارزشــمند پ اســت. وی ضمــن احیــای آث
نگهــداری از میــراث هنــری او، وحتــی پدربزرگــش، اقــدام 
بــه بازآفرینــی آن آثــار بــه باالتریــن کیفیــت پرداخته اســت 
و البتــه خــود نیــز بــه نــوآوری و گســترش مرزهــای زیبــای 

ایــن هنــر خانوادگــی اقــدام نمــوده اســت. 
از کارهــای وی مــی تــوان بــه بازآفرینــی فــرش تنــازع بقــا، 
طاووســی، شــکارگاه ســلطنتی، شــکارچرخ و بوســتان عشق 
اشــاره کــرد و نیــز از آثــار نــوآوری شــده ی وی بــه فــرش 
ــان  ــت صیرفی ــق، و بهش ــته گل عش ــتاد ، دس ــاد دو اس ی
ــان ،  ــی و مرج ــرش ماه ــز ف ــدر، و نی ــاد پ ــه ی ــه ب ــر س ه
ــه بهشــت اشــاره کــرد. از دیگــر  فرشــتگان و پنجــره ای ب
آثــار گرانقــدر او، دو کار بســیار نفیــس مــی باشــد کــه در 

ایــن موقعیــت در معــرض دیــد قــرار گرفتــه اســت.
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Place Context: Esfahan
Size:320 x 450 cm
Antiquity: New Texture                                                                    
Price: 114,000- 117,000 $ 

محل بافت: اصفهان
اندازه: 320 * 450سانتی متر

قدمت: نوبافت  
قیمت: 400 تا 410 میلیون تومان



ــاالر  ــک ت ــا گســترده شــدن در ی ــد ب ــی توان ــرش م ــن ف ــی و شــکوه ای ــاری« : زیبای ــرش » کالســیک درب ف
ــل، نجابــت و ظرافــت هنــر ایرانــی را بــه رخ بکشــد و بــا دلربایــی خــود، دیــدگان را بــه وجــد آورد و از  مجلّ

ــد. حــّظ بصــر ســیراب گردان
ایــن فــرش بــا زمینــه ی ســورمه ای نیــل، بــه اصطــالح پرکالغــی و حاشــیه ی الکــی روناســی،و طــرح لچــک 
ترنــج بنــد اســلیمی بــا گل هــای زیبــای عباســی کــه مأخــوذ از کارهــای اســتاد بــی بدیــل طراحــی فــرش 
ایــران، شــادروان اســتاد احمــد ارچنــگ مــی باشــد، کاری بــی نظیــر اســت کــه بــا بهــره گیــری از حــدود 50 
رنــگ تمامــاً طبیعــی بــه صــورت نقشــه 1/4 در ابعــاد ویــژه و بســیار نــادر بــه انــدازه ی تقریبــی 14/5 مترمربع 
ــا 3300 گــره در هــر ردیــف و حــدود 16 میلیــون گــره و معــادل 75 رج شــمار تبریــز توســط چندتــن از  ب
بافنــدگان زبردســت مهنــدس کریــم صیرفیــان و بــا نظــارت مســتمر ایشــان بــه صــورت یــک خفتــی مهــر و 
مــوم بــا گــره فارســی در اصفهــان در مــدت ســه ســال و انــدی، منتهــی بــه پایــان ســال93 بافتــه شــده اســت 

و هــم اکنــون در معــرض دیــد دوســتداران ایــن هنــر گذاشــته شــده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه از خصوصیــات هنــری فــرش هــای کریــم صیرفیــان، منحصــر بــه فــرد بــودن هــر 
اثــر اســت. یعنــی هیــچ اثــری از وی مشــابه کامــل نــدارد مگــر اینکــه همزمــان دو تختــه و بــه عنــوان جفــت 
تولیــد شــده باشــد کــه در ایــن صــورت نهایتــاً از هــر اثــر دو تختــه تولیــد مــی شود.رجشــمار ایــن فــرش بیــن 

70 تــا 75 رج مــی باشــد.

کالسـیک درباری



محل بافت: اصفهان
اندازه: 148* 239 سانتی متر

قدمت: 40 تا 50 سال 
قیمت: 80 تا 85 میلیون تومان
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Place Context: Esfahan

Size: 148 x 239 cm

Antiquity: Approximately 40- 50 years

Price: 22,000 - 24,000 $



 ایــن فــرش از صیرفیــان بــه نــام » زندگــی ایلیاتــی« یــا بــه اختصــار » ایلیــات«، قالیچــه 1600 خفتــی اســت کــه آن هــم توســط 
یکــی از بافنــدگان متبحــر ایشــان و بــا نظــارت کامــل وی در مــدت نزدیــک بــه دو ســال و نیــم بافتــه شــده اســت. بــا بیــش از 
حــدود 100 رنــگ اصلــی و فرعــی کــه همگــی بــه شــیوه ی طبیعــی رنگــرزی شــده انــد و دارای نقشــه ایســت کــه بــه ســفارش 
مرحــوم پــدرش، صــادق صیرفیــان بــه یکــی از بــزرگان اســاتید مینیاتــور ایــران مرحــوم اســتاد حــاج مصورالملکــی متوفــی بــه 
ســال 1356 شمســی در اصفهــان تهیــه شــده اســت. ایــن طــرح بــه زبــان ســاده بیانگــر نحــوه ی زندگــی روســتایی و ایلیاتــی 
جــاری در ایــن ســرزمین اســت و بدیــن جهــت اصالــت از ســر و روی آن مــی بــارد. بــازی طــرح و رنــگ و تنــوع آن در ایــن اثــر 
چنــان اســت کــه بیننــده از مشــاهده ی آن ولــو ســاعت هــا خســته نشــده و دیــدگان مرتــب بــه دنبــال کشــف و شــهود مــواردی 
جدیــد در آن مــی باشــد. در بافــت یکــی از لبــاس هــا در ایــن اثــر امضــای معــروف اســتاد مصورالملکــی رؤیــت مــی شــود. ایــن 
فــرش دارای امضــاء و لوگــوی کریــم صیرفیــان بــه همــراه پرچــم ایــران مــی باشــد و جملــه ی فــرش ایــران، اصفهــان، کریــم 

صیرفیان،بــه فارســی و نیــز معــادل آن بــه انگلیســی در پــس زمینــه ی آن بــه چشــم مــی خــورد. 
 Persian Rugs and همیــن نقشــه توســط اســتاد صــادق صیرفیــان بافتــه شــده اســت کــه تصویــری از آن در کتــاب معــروف

Carpets  تألیــف آقــای Essie Sakhai در صفحــه ی 83 بــه چــاپ رســیده اســت. 

زندگی ایلیاتی



محل بافت: نایین
اندازه: 155*220 سانتی متر

قدمت:  بین 80 تا90سال
قیمت: 60 تا 65 میلیون تومان
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Place Context: Naeen
Size: 220 x 155 cm
Antiquity: 80-90 years
Price: 17,000 - 19,000 $



 قالیچــه تودشــک  کــه نقشــه تلفیقــی  
از گل بوتــه، گل شــاه عباســی  متقــارن 
واگیــره تکــراری  را بــا رنــگ هــای گیاهــی 
بــه نمایــش درآورده اســت. ایــن قالیچــه بــا 
ــان  ــرش شناس ــر ف ــه تعبی ــی  ب ــره فارس گ
ــده مــی شــود. رجشــمار  نقشــه غلــط خوان
ــد. ــا 80 رج می باش ــن 70 ت ــرش بی ــن ف ای

     تودشـک  



محل بافت: اصفهان  
اندازه: 102 * 161 سانتی متر

قدمت: بین 65 تا 70  سال                                 

قیمت:  55 تا 65 میلیون تومان 
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Place Context: Esfahan                                                                        
Size:102 x 161 cm

Antiquity: 65 - 70 years

Price:15,000 - 16,000 $                                                                                                 



زرع و نیــم اصفهــان هنــر محمــد علــی 
از خانــواده  قالیچــه دیگــری  صیرفیــان، 
صیرفیــان اســت کــه بــا گــره فارســی، 
نقشــه تلفیقــی، ترنــج افشــان، لچــک ترنــج 
اســلیمی را در متــن کــرم و حاشــیه الکــی 
ــی  ــای گیاه ــگ ه ــتفاده از رن ــا اس ــگ ب رن
ــود  ــه خ ــرش را ب ــه ف ــدان ب ــر عالقمن نظ

ــد. ــی کن ــب م جل

تـرنج







محل بافت: هـرکه)نقشه کاشان(
انداز: 234 *367 سانتی متر
قدمت: بین 70 تا 80 سال 

قیمت: 80 تا 85 میلیون تومان
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Place Context: Hereke

Size: 234x 367cm

Antiquity: 70 - 80 years                                               

Price: 23,000 - 24,000 $



ایــن قالــی بــه روایتــی قالــی هرکــه ) ترکیه( 
ــرش  ــن ف ــت تری ــه گرانقیم ــد ک ــی باش م
هــای جهــان بــه ایــن منطقــه تعلــق دارد. و 
جالــب اینجاســت که نقشــه  اســتفاده شــده 
ــی  ــان م ــرش کاش ــه ف ــی نقش ــن قال در ای
باشــد. البتــه برخــی کارشناســان نیــز ایــن 
فــرش را بافــت کاشــان مــی داننــد، کــه بــا 
اســتفاده از رنــگ هــای گیاهــی کــرم قهــوه 
ای و ســیم هــای نقــره بــا گــره ترکــی 
ــوده  ــق نم ــی را خل ــته زیبای ــوف برجس ص
ــا 55 رج  ــرش 50 ت ــن ف ــمار ای است.رجش

مــی باشــد.

هـرکه
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Place Context: Kashan

Size: 213 x 307 cm

 Antiquity: 90 - 100  years                                                               

Price:100,000 - 105,000 $

محل بافت : کاشان
اندازه:: 213 *307 سانتی متر
قدمت:  بین90 تا 100 سال 

قیمت: 350 تا 360 میلیون تومان



ــته  ــر جس ــوف ب ــوف( ص ــرش ) س ــن ف ای
درختــی اســت کــه بــا رنــگ هــای گیاهــی 
ــی  ــره فارس ــا گ ــگ ب ــرم رن ــه ِک در زمین
ــا گل هــای  ــی ب یــک نقشــه سراســر محراب
شــاه عباســی را پدیــد آورده اســت. در ایــن 
فــرش رنــگ متــن و حاشــیه یکســان اســت 
ــی  ــده م ــرش دی ــی در حاشــیه ف و گل های
شــود کــه مرکــز ایــن گل هــا زربافــت مــی 
باشــد. رجشــمار ایــن فــرش بیــن 60 تــا 65 

رج مــی باشــد.

گالبـتون
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Place Context: Kashan

Size: 200 x 308 cm

 Antiquity: 90 - 100  years                                                               

Price:54,000 -  54,500 $

محل بافت : کاشان
اندازه: 200 * 308 سانتی متر   

قدمت:  بین90 تا 100 سال 
قیمت: 190 تا 200 میلیون



ایــن فــرش تمــام ابریشــم هنــر هنرمنــدان 
کاشــانی اســت. رنــگ هــای گیاهــی  کــه در 
زمینــه کــرم بــا گــره هــای فارســی، نقشــه 
ــه  ــی هدی ــرش باف ــر ف ــه هن ــه ای را  ب کوم
مــی کنــد و نــگاه بیننــده را از طرحــی بــه 
ــد. رجشــمار  ــی کن ــت م طــرح دیگــر هدای

ایــن فــرش 60 تــا 70 رج مــی باشــد.

ابریشم درختی
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Place Context: Kashan

Size: 228 x 330 cm

 Antiquity: 90 - 100  years                                                               

Price:100,000 - 105, 000 $

محل بافت : کاشان
اندازه: 228 * 330 سانتی متر  

قدمت:  بین90 تا 100 سال 
قیمت: 350 تا 360 میلیون تومان



هنــر  نیــز  ابریشــم  تمــام  فــرش  ایــن 
هنرمنــدان کاشــانی اســت. رنــگ هــای 
گیاهــی  کــه در زمینــه کــرم بــا گــره هــای 
فارســی، نقشــه کومــه ای را  بــه هنــر فــرش 
بافــی هدیــه مــی کنــد و نــگاه بیننــده را از 
طرحــی بــه طــرح دیگــر هدایــت مــی کنــد. 
ــی  ــا 70 رج م ــرش 60 ت ــن ف ــمار ای رجش

باشــد.

ابریشم درختی
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Place Context: Esfehan

Size: 135 x 201 cm 

 Antiquity: 90 - 100  years                                                               

Price:24,000 - 25,000 $

محل بافت :اصفهان
اندازه: 135 *201 سانتی متر  
قدمت:  بین90 تا 100 سال 

قیمت: 85 تا 95 میلیون تومان



احـمد
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Place Context: Kashan

Size: 133 x 208 cm

 Antiquity: 140 - 150  years                                                               

Price:  242,000 - 257,000 $

محل بافت :کاشان)محتشم(
اندازه: 133 * 208 سانتی متر    

قدمت:  بین140 تا 150 سال 
قیمت: 850 تا 900 میلیون تومان   



شکار بهـرام گور

ــی از نظامــی  ــد. کــه در حاشــیه ابیات ــت می نمای ــات را روای ــرش برگــی از ادبی طــرح ف
ــه همــراه کنیــز  ــه چشــم می خــورد .  طــرح فــرش بهــرام گــور  را ب گنجــوی در آن ب
ــه  هــدف خــورده  خــود در حــال شــکار نشــان داده کــه تیــری از کمــان رهانیــده و ب
اســت. زیبایــی طــرح در ایــن اســت کــه فضاهــای منفــی ، یعنــی زمیــن را بطــور ویــژه ای 
و قابــل  تحســن نشــان داده  اســت. ترکیــب بنــدی  ایــن فــرش محتشــم  بیشــتر دوره ی 

ــادآوری می شــود. ــا حــدودی  صفــوی را ی قاجــار و ت



فرش تبـریز

فــرش تبریــز در اســتان آذربایجــان شــرقی، شهرســتان تبریــز، درشــمال غربــي ایــران 
بافتــه مــی شــود کــه یکــي از مراکــز اصلــي فــرش ایــران محســوب مــي گــردد و مدتــی 
در دوره ي صفویــه پایتخــت بــوده اســت. هنــوز هــم تبریــز یکــي از مراکــز مهــم تولیــد و 
تجــارت فــرش ایرانــي اســت. در ایــن منطقــه فــرش در ابعــاد متنوعــي بافتــه مــي شــود.

تــار و پــود فــرش تبریــز از نــخ و بعضــاً از ابریشــم، و پــرز آن پشــمي و گاهــاً از ابریشــم 
مرغــوب اســت.گره رایــج در فــرش تبریــز گــره متقــارن مــی باشــد و فشــردگي گــره هــا 
زیــاد اســت بــه طــوري کــه فــرش تبریــز کامــاًل متراکــم اســت.پرز قالــي تبریــز اندکــي 
زبــر اســت، زیــرا آب مــورد اســتفاده ي رنگــرزي داراي امــالح زیــادي اســت. بســیاري 
از تولیــدات فــرش تبریــز داراي طــرح هــاي حیوانــي یــا شــکارگاهي مــي باشد.اســتفاده 
ــگ و...  ــردان، افشــان، شــاه عباســی، گل فرن ــاه، هندســی و گ ــاي گل و گی از طــرح ه
نیــز در فرشــبافي ایــن منطقــه رایــج اســت .حواشــي قالــي تبریــز بســیار زیبــا طراحــي 
مــي گــردد. دیگــر مراکــز بافــت قالــی در ایــن منطقــه شــهرهای مرنــد، مراغــه، ســراب، 

خــوی، میانــه، مشــکین شــهر، و اهــر مــی باشــند.
 از مهــم تریــن ویژگــي هــاي فــرش تبریــز در حــال حاضــر عبارتنــد از : تنــوع و کثــرت 
رنــگ هــا، حرکــت آرام رنــگ هــا، زنــده بــودن رنــگ ها،کوتــاه بــودن ســاق پــرز، وجــود 
شــیار هــاي طولــي در پشــت فــرش، دارا بــودن پــود زیــر ضخیــم تــر، دو پــوده بــودن .
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Place Context: Heris

Size:135 x 181 cm 

 Antiquity: 140 - 150  years                                                               

Price: 45,000 - 48,000 $

محل بافت : هـریس
اندازه: 135 *181 سانتی متر  

قدمت:حدود 140 تا 150 سال  
قیمت: 160 تا 170 میلیون تومان   



سـتونی هریـس



شهرســتان مرنــد در 68 کیلومتــری شــمال غربــی تبریــز قــرار گرفتــه اســت. 
در ایــن شــهر از زمــان هــای قدیــم فــرش بافــی رواج داشــته اســت و شــاهد 
ایــن ادعــا یکــی از اشــعار خاقانــی شــروانی اســت کــه در آن از قالــی مرنــد 

نــام بــرده شــده اســت.
نقشــه هــا و بافــت مرنــد و همچنیــن شهرســتان خــوی هماننــدی فراوانــی بــا 
طــرح و بافــت تبریــز دارنــد بــه گونــه ای کــه تشــخیص آن هــا از تولیــدات 

تبریــز بــه آســانی میســر نیســت. 
کارگاه حــاج جلیلــی کــه از نیمــه دوم قــرن نوزدهــم در ایــن شــهر در زمینــه 
فــرش بافــی فعالیــت داشــته اســت بــا فــرش هــای مرغــوب و اعــالی خــود 

بــه قالــی بافــی مرنــد شــهرت قابــل توجهــی داده اســت. 
ــاج  ــد و احتی ــخ و شــوکت خودشــان را دارن ــا اســرار و تاری ــرش ه برخــی ف
نیســت کــه صــد ســال از بافــت آنهــا بگــذرد تــا مــا بگوییــم کــه ایــن طــرح 
و یــا آن فــرش خــوب هســت یــا دل نشــین. ایــن نــوع طــرح هــا و آن نــوع 
ــا احتشــام خودســان در دل هــا نشســته و هیــچ موقــع  فرشــها خودشــان ب
ــازار هــای جهانــی جــای  مــا از آنهــا دلســرد نمی شــویم و هیــچ موقــع در ب
ــروش هســتند  ــل ف ــان قاب ــر زم ــد و در ه خودشــان را از دســت نمــی دهن
فقــط بــا نــوع طــرح یــا طــراح و یــا نــوع بافــت .یکــی از ایــن فــرش هــا و یــا 
بهتــر بگوییــم طــرح هــا کــه از حــدود ســال 1900 میــالدی در دل بازاری هــا 
ــاج  ــای ح ــرش ه ــوده ، ف ــردم را رب ــرده و دل م ــاز ک ــا ب ــا ج ــه داره و خان
جلیلــی اســت کــه بــا طــرح هــای دل نشــین و رنــگ آمیــزی فریبنــده و آرام 
خــود دل جهانبــان را حــدود صــد ســال اســت کــه فتــح کــرده وبــا گذشــت 
حــدود صــد ســال از بافــت فرشــهای حــاج جلیلــی هنــوز در بازارهــای جهانی 
ــروش  ــل ف ــه راحتــی قاب ــرش هــا ب ــوع ف ــن ن ــا 60 ســاله ای فرشــهای 50 ی
هســتند و مشــتری هــای خــودش را دارد و بــرای فــروش و یــا خریــد ایــن 

ــوع فرش هــا هیــچ مشــکلی نیســت.  ن
فــرش هــای حــاج جلیلــی چنــان کــه زبانــزد بــازاری هــا ی خارجــی اســت 
بــا قیمت هــای خوبــی خریــد و فــروش مــی شــوند. کارگاه فــرش بافــی حــاج 
ــای  ــا طــرح ه ــرار داشــت و ب ــز ( ق ــد ) نزدیکــی تبری ــی در شــهر مرن جلیل
ــی یکــی از  ــود، حــاج جلیل ــاری مشــهور ب ــای درب ــام طــرح ه ــه ن خــاص ب
ــی  ــی آشــنایی کامل ــود . حــاج جلیل ــراز اول در زمــان خــودش ب اســتادان ت
کــه از طــرح هــا و رنگبنــدی اروپایــی داشــت نســبت بــا آن کــه مــی دانســت 
ــی  ــرد و در دوره ای طراح ــی ک ــی م ــد ،طراح ــی خواهن ــی م ــان چ اروپایی
ــی  ــاج جلیل ــود . ح ــز ب ــران نی ــبافی در ای ــی فرش ــر طالی ــه عص ــرد ک می ک

حاج جلیلی



ــی ،  ــود و شــناخت او در فــرش ایران دانــش آموختــه فلســفه صوفــی ب
تاثیــر عمیقــی در بیننــده مــی گــذارد زمانــی کــه بــه ایــن فــرش هــا 
ــگاه مــی کنیــم. بیشــتر فــرش هایــی کــه بــه عنــوان حــاج جلیلــی  ن
هســتند  را مــی تــوان در گــروه حــاج جلیلــی اصــل قــرار داد و احتمــال 
میــرود کــه حــاج جلیلــی حــق بافــت فــرش هــا را بعــدا بــه بافندگانــی 
کــه در خانــه هــا بــرای او بافندگــی مــی کردنــد داده باشــد ، و آنهــا بعد 
ازحــاج جلیلــی بافــت طــرح هــای او را ادامــه دادنــد تــا ســال هــا بعــد 
طــرح هــا همــان بــود ولــی کیفیــت همــان نبــود . در کارگاه هــای حــاج 
ــه برجســته ای اســتفاده مــی  ــواد اولی ــی و از م ــا عال ــی طــرح ه جلیل
شــد و بهتریــن بافنــدگان بــا نبــوغ خــاص فــرش هــای حــاج جلیلــی 
ــه طــرح و بافــت فــرش ایــران  ــوع آوری خاصــی ب ــد و ن را مــی آفریدن
ــاری  ــی و در ب ــوع عموم ــی در دو ن ــاج جلیل ــای ح ــرش ه ــد .ف آوردن
تولیــد مــی شــد بــا تراکــم 300 گــره در اینــچ مربــع ) هــر اینــچ 2.54 
ســانتی متــر اســت(،طرح هــا بــا دقــت بــاال، اســتفاده از درخــت زندگــی 
ــان ســرو ،  ــو از درخت ــی ممل ــرش ایران ــای ف ــو ه ــاغ بهشــت از الگ و ب
درخــت بیــد و آهــو و طــاووس  را نیــز در طــرح هــای حــاج جلیلــی می 
تــوان یافــت. حــاج جلیلــی توانایــی کاملــی از ترکیــب رنگهــای روشــن 
را داشــت مثــل طالیــی هــا و خاکســتری هــا نارنجــی هــا و آبــی هــا 
، و ایــن نــوع ترکیــب رنــگ هــای روشــن ایــن فــرش هــا را شــناخته 
ــرش  ــدگار ، ف ــک و مان ــا اســتفاده از طــرح هــای ت ــد و ب ــرده ان ــر ک ت
هــای ابریشــم حــاج جلیلــی یکــی از مانــدگار تریــن طــرح هــا را دارد . 
ایــن نــوع فرش هــا معمــوال چلــه نــخ ، گــره هــا از پشــم گوســفند بــا 
ــاال اســتفاده مــی شــد و شــیرازه هــا برخــالف فــرش هــای  کیفیــت ب
منطقــه از کتــان اســتفاده مــی کردنــد . نــوع بافــت تمــام ابریشــم هــم 
در طــرح هــای حــاج جلیلــی معمــوال دیــده مــی شــود ولــی چنــدان 
زیــاد نیســت. در آخــر اگــر بخواهیــم نتیجــه بگیریــم مــی تــوان گفــت 
کــه فــرش هــای حــاج جلیلــی از نظــر رنــگ بنــدی و طــرح بــا هارمونی 
خــاص بــا هــم هماهنگــی کامــل دارنــد و چشــم را خســته نمــی کننــد.



محل بافت: تبریز
اندازه: 277 *401 سانتی متر

قدمت: 140 تا 150سال
قیمت: 680 تا 700 میلیون تومان
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Place Context: Tabriz                                                                                              
Size: 277 X 401 cm

Antiquity: 140 - 150 years       

Price: 194,000 - 200,000 $



هشت سـرو



محل بافت: تبریز
اندازه: 300*410 سانتی متر 

قدمت: نوبافت 
قیمت: 2،000 تا 2،100میلیون تومان
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Place Context: Tabriz                                                                                              
Size:300 x  410 cm 

Antiquity: New Texture  

Price: 575,000 - 600,000



ــود  ــه خ ــر را ب ــال، 5 نف ــدود 7 س ــی ح ــت زمان ــرش نوباف ــن ف ای
مشــغول کــرده اســت. رنــگ هــای گیاهــی کــه بــر روی زمینــه ســفید، 
اســلیمی های بــا ظرافــت را بــه نمایــش درآورده اســت باعــث شــده تــا 
ــا نقشــه تلفیقــی، بــدون مشــابه باشــد. از ویژگــی هــای  ایــن بافتــه ب
ــه گل هایــی اشــاره کــرد  ــوان ب ــی گــره ترکــی مــی ت خــاص ایــن قال
کــه در تمــام متــن کــرم رنــگ بــه زیبایــی تکــرار شــده اســت. در هنــر 
ــن  ــا در ای ــده ای نیســت، ام ــر بافن ــی کار ه ــی، اســپرت باف ــرش باف ف
ــه  ــه کار رفت ــمت ب ــد قس ــده ای در چن ــره کنن ــکل خی ــه ش ــرش ب ف
اســت. فــرش بافــان معمــوالً در پایــان بافــت قالــی امضــاء خــود را بــه 
تصویــر مــی کشــند امــا در ایــن فــرش، امضــاء قــره باغــی از ابتــدای 
بافــت بــه چشــم مــی خــورد و در حیــن کار نیــز تکــرار شــده اســت 
کــه نشــان از اطمینــان بافنــده نســبت بــه بافــت عالــی ایــن فــرش بــی 
نظیــر مــی باشــد. در کناره هــای کار نیــز کربــاس بافــی برجســته نظــر 
را جلــب مــی کنــد. رجشــمار ایــن فــرش 110 تــا 120 رج مــی باشــد.

سلطان مسعود



نــگاه مــدرن ، یکــی از ضــرورت هــای پایــداری و پویایــی دســت بافتــه هــای داری ســنتی در حــوزه صنایــع دســتی اســت کــه 
ــرز دار و  ــی در مصنوعــات عشــایری و کالســیِک دســتبافته هــای داری پ ــت از آن ســالیان درازی موجــب ســکون و واگرای غفل
بــدون پــرز بــود .  حمیــد دواتــی کاظــم نیــا متولــد 1332 تبریــز پــس از تحصیــالت آکادمیــک، وارد حــوزه دســت بافتــه هــای 
داری شــده و بــا اندیشــه ای نویــن، آگاهانــه در نقطــه تالقــی گذشــته و آینــده ایــن حــوزه قــرار گرفتــه و ایفــای نقــش نمــود .وی 
بــا تعمــق و ژرف نگــری در پیشــینه فرهنگــی _ هنــری ، نیازهــای کاربــردی و فنــون و روش هــای نهادینــه شــده در ایــن حــوزه 
، بــا   ابــداع روش هــا و فنــون خــاص و تغییــرات شــکلی و فرمــی ، بــا حفــظ و تکیــه بــر ســنت هــای بنیادیــن ، محصوالتــی 
منطبــق بــا نیــاز هــای روز و پارادایــم هــای نویــن جهانــی در ایــن حــوزه تولیــد و ارائــه نمــوده اســت . طبیعــت گرایــی و بهــره 
ــوآوری  ــت مســئوالنه و ن ــدی اســت .  خالقی ــد تولی ــن رون ــم در ای ــای مه ــی یکــی از شــاخصه ه ــع طبیع ــول از مناب وری معق
خردمندانــه را میتــوان دو اصــل و شــاخص مهــم در فعالیــت هــای حمیــد کاظــم نیــا دانســت کــه برخاســته از مســئولیت پذیــری 
و تعهــد وی بــه حفــظ و حراســت از ارزشــهای فرهنگــی _ هنــری در مســیر فعالیــت هایــش مــی باشــد . آگاهــی بــه پیشــینه 
وارزش هــای فرهنگــی _ هنــری آن و تســلط تجربــی بــه فنــون و شــیوه هــا ی مختلــف و متنــوع تولیــد ، کاظــم نیــا را بــر آن 
داشــت تــا بــا تکیــه بــر پتانســیل شــخصی ، وارد مهمتریــن و ســخت تریــن آزمــون حــوزه بافــت فــرش از دوران صفــوی بــه ایــن 
ســو گــردد و پــس از چندیــن ســال تــالش ، آزمــون و خطــا ، مجــددا دیــده دوســتداران فــرش دســتباف ایــران را بــه دیــدن 
فــرش پولونایــزی روشــن نمایــد ،خلــق ایــن شــاهکار هنــری را میتــوان باالتریــن درجــه اجتهــاد کاظــم نیــا در حــوزه دســت 

بافتــه هــای داری بحســاب آورد . 

حمید کاظم نیا
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Place Context: Tabriz                                                                                           

Size: 116 x 143 cm                                                                                                 

 Antiquity: New Texture                                                         

Price: 31,000 -  42,000 $

محل بافت :: تبریز 
اندازه: 116 * 143 سانتی متر 

قدمت: نو بافـت
قیمت: 110 تا 115 میلیون تومان



در قــرن هفدهــم بســیاری از قالــی هــای صفویــه بــه دربارهــای اروپایــی راه پیــدا کردنــد ودر بعضــی 
از ایــن قالــی هــا از مــواد اولیــه گــران قیمتــی چــون  ابریشــم ، طــال و نقــره اســتفاده مــی شــد . 
شــاه عبــاس صفــوی بــرای آنــا کاترینــا چنــد قالیچــه پولونــز بــه عنــوان هدیــه عروســی اهــدا کــرده 
ــا تکنیــک  ــا اســتفاده از طــال و نقــره ب ــوده و ب ــزی از جنــس ابریشــم ب ــود . قالیچــه هــای پولون ب

منحصــر بــه فــردی بافتــه مــی شــوند و ایــن قالیچــه هــا دارای ظرافــت قابــل توجهــی  هســتند .
قالیچــه بهارنــاز در مــدت زمــان ســه ســال بــا تجزیــه و تحلیــل فنــی اســلوب بافــت نمونــه هــای 
اصلــی پولونــز صفــوی کــه نقــره بــه چلــه هــا گــره خــورده و بــا تکنیــک دوپــود  گــره متقــارن بافتــه 
شــده اســت . درهــر دو پــود ایــن قالیچــه از ابریشــم طبیعــی اســتفاده شــده کــه ظرافــت و نرمــی 
چــرم ماننــدی بــه ایــن قالیچــه داده اســت. نقــره بــکار رفتــه در ایــن قالیچــه بــرای اینکــه نرمــی و 
انعطــاف پذیــری الزم بــرای گــره خــوردن داشــته باشــد تمامــا توســط دســت و بــا چکــش کاری و 
دادن حــرارت بــه مفتــول نــازک کاری شــده اســت . در بافــت ایــن قالیچــه از پیلــه ابریشــم طبیعــی 
شــمال غــرب ایــران و نقــره 99/9 درصــد خالــص اســتفاده شــده اســت و در رنــگ آمیــزی ابریشــم  
از رنــگ هــای گیاهــی اســتفاده شــده اســت. ایــن قالیچــه منحصــر بــه فــرد بــوده و مشــابه دیگــری 

بــه جهــت اســلوب بافــت ، مــواد اولیــه و طراحــی نــدارد.
هــدف از بافــت ایــن قالیچــه کوششــی اســت در جهــت حفــظ و جمــع آوری نمونــه هــای ارزنــده 
ای از هنــر قالیبافــی کشــور عزیزمــان ایــران  ، تــا بــا توســل بــه آن موجبــات آشــنایی عالقمنــدان 
ایــن هنــر را فراهــم نمــوده و ایــن هنرمنــدان بــا الهــام و بهــره وری از آن آثــار بــه خالقیــت هــای 
اصیــل و جدیــد تــری دســت یابنــد. در حــراج ملــی ســال 1394 نمونــه مشــابه ای از نظــر ســبک 
بافــت در ابعــاد کوچکتــر بــه قیمــت 80 میلیــون تومــان بــه فــروش رســید. رجشــمار ایــن فــرش 

بیــن 55 تــا 60 رج مــی باشــد.

بهـار نـاز



محل بافت: تبریز
اندازه: 197 *280 سانتی متر 

قدمت: بین 50 تا 60 سال 
قیمت: 150 تا 155 میلیون تومان
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Place Context: Tabriz                                                                                              
Size:197x 280 cm

Antiquity: 50 - 60 years 

Price:42,000 - 44,000 $



 ایــن قالــی را مــی تــوان پــرده تبریــز نامیــد. پــرده ای کــه چهــار فصــل و چهار مــکان تاریخــی ایران 
را بــه بهتریــن نحــو بــه تصویــر کشــیده اســت. ایــن پــرده ی گــره ترکــی را بــه ســختی می تــوان 
بــه رنــگ خاصــی نامیــد، در حقیقــت الــوان بــه ســبک رنــگ روغــن بــه زیبایــی درآمیختــه انــد و 
در مرکــز قالــی، بــازار مظفریــه تبریــز بــه نمایــش درآمــده اســت. مرحــوم مهــدی فرهنــگ، بافنــده 
ایــن قالــی در زمــان حیــات بــه ســبب قلــم خویــش نیــز شــهیر بــود. آنچــه کــه ایــن بافتــه اســتاد 
ــی )ع( در  ــه ســفارش حضــرت عل ــه ک ــه نهــج البالغ ــز نمــوده اســتفاده از خطب فرهنــگ را متمای
مــورد هنــر بــه فرزنــدش امــام حســن)ع( مــی باشــد، بــه زیبایــی و ظرافــت تمــام در حاشــیه قالــی 
ســت. نقشــه ایــن قالیچــه توســط اســتاد فرهنــگ طراحــی و رنــگ آمیــزی شــده اســت . رج شــمار 

ایــن فــرش بیــن 60 تــا 65 رج مــی باشــد.

چهار فصـل



فرزنــد حــاج میــرزا امیــن امینــی کــه فــردی روحانــی بــود، در شــهر ارومیــه در 
ســال 1282 در یــک خانــواده متمــول و روشــنفکر شــهری متولــد شــد.  تحصیالت 
ــز  ــه تبری ــال 1300 ب ــه داد و ســپس در س ــم ادام ــام قدی ــم نظ ــا دیپل ــود را ت خ
مهاجــرت کــرد. و چنــدی بعــد شــغل معلمــی را اختیــار کــرد، امــا بــا توجــه بــه 
روحیــه  خــود از آن شــغل اســتعفا داده و راه هنــر را انتخــاب نمــود و در طراحــی 
ســنتی فــرش شــروع بــه فعالیــت نمــود و بــا ابتــکار و خالقیــت خــاص خــود در 
کمتریــن زمــان، اســاتید زمــان خــود را متعجــب نمــود. و از شــهرت قابــل تعمقــی 
برخــوردار گردیــد. ایشــان هنرمنــدی خودآمــوز بــود کــه بــا همــت و ممارســت و 
تجربه هــای زیــاد بــه ایــن مهــارت رســید، و در بــازار فــرش تبریــز بــا نــام )حبوالــه 

خــان( و )آقــای امینــی( مشــهور بــود.
 حبیــب اهلل خــان یکــی از هنرمندانــی بــود کــه بــر روی فرش هایــی از کاخ مرمــر 
ــده و  ــا مان ــه ج ــای ب ــت. از فرش ه ــرده اس ــد کار ک ــه می ش ــز بافت ــه در تبری ک
تصاویــر فرش هایــی کــه اســتاد کار نمــوده  چنیــن بــر می آیــد کــه بــر طراحــی 
ســنتی تســلط داشــته و بــا قــوه ابتــکار و ابــداع هنرمندانــه، ایــن نقــوش را بــر 
ــود و  روی فــرش تجســم می بخشــیده اســت. ســبک کار وی طراحــی ســنتی ب
عــالوه بــر نقــش مایــه هــا ی رایــج ایــن نــوع طرح هــا، از نقــوش دوران باســتان 
ــتفاده در  ــورد اس ــای م ــه ه ــش مای ــرد. نق ــتفاده می ک ــش اس ــز در طرح های نی
طرحهــای ایشــان، ریشــه در نقــوش اســاطیری و ســمبلیک گیاهــی و حیوانــی 
اصیــل ایــران داشــته و بــا ابتــکارات و خالقیت هــای فــردی خــود ســبک بدیــع و 
منحصــر بــه فــردی در طراحــی فــرش ایــران از خــود بــه یــادگار نهــاده اســت. بــا 
شــناخت عمیقــی کــه از نقــوش اشــیاء زیــر خاکــی و اســلیمی ها و نقــوش اشــیاء 
خطائــی و بــه خصــوص آناتومــی حرکتــی و اســتیلیزه نمــودن حیوانــات چــون 
آهــو، گــوزن و اســب و پرنــدگان و خرگــوش و پلنــگ و... داشــت، در ترکیبــات 

ــن نقش مایه هــا را اســتفاده نمــوده اســت. ــور ای ــه وف طــرح خــود ب
ــال  ــدود 60 س ــر و ح ــال عم ــد از 85 س ــار بع ــن افش ــب اهلل امی ــتاد حبی  اس
طراحــی مســتمر، در ســال 1368 در تبریــز دیــده از جهــان فروبســت و بــه دیــار 

باقــی شــتافت.

حبیب الله امین افشار





محل بافت: تبریز
اندازه:350 *490 سانتی متر 

قدمت: بین 50 تا 60 سال 
قیمت: 440 تا 450 میلیون تومان
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Place Context: Tabriz                                                                                              
Size:350 x 490 cm

Antiquity: 50 - 60 years 

Price:126,000 - 128,000 $



در عرصــه فــرش دســتباف تبریــز ، کــم نبــوده انــد کســانی کــه عاشــقانه پــای در دایــره فــرش نهــاده 
و رنــج هــا و محنــت هــا ی فــراوان بجــان خریدنــد ، و چــه بســا کــه حتــی از ناســازگاری روزگار ، 
ســرمایه آبــروی خویــش نیــز در ایــن قمارعشــق باختــه انــد ، امــا حاشــا وکاّل کــه لــب بــه ِشــکوه از 
فــرش گشــوده یــا از کــرده خویــش اظهــار ندامــت کننــد ، اینــان هــر چنــد کــه بــه قناعــت لقمــه 
نانــی از خــان فــرش خــورده انــد ، امــا نامــی مانــدگار بــرده انــد . قلندرانــی کــه فــرش دســتباف ، 

مانایــی خویــش را مدیــون همــت آنــان اســت .
مرحــوم اســتاد حــاج حمیــد کیمیــا را بــی شــک بایــد یکــی از ایــن نــوادر و نوابــِغ دســت یازیــده بــه 
هنرفــرش دســتباف دانســت کــه در ســال 1304 هجــری شمســی در تبریــز متولــد شــد. وی پــس از 
دوران کودکــی تــا حــدود ســال 1344 ه. ش در داروخانــه پــدری در رشــته  دارو مشــغول فعالیــت بود .

شــغل پــدری طبــع واال و روح هنــری او را ارضــاء ننمــود ، از اینــروی بــا راهنمایــی یکــی از دوســتان 
تقریبــا در ســال 1345 هجــری شمســی یعنــی حوالــی 40 ســالگی وارد عرصــه تولیــد فرش می شــود 
و بواســطه نبــوغ و مدیریــت ذاتــی ، در زمانــی انــدک بــه اســتقالل در عرصــه تولیــد دســت یافتــه و به 

یکــی ازرجــال صاحــب نظــرو بهتریــن تولیــد کننــدگان فــرش تبریــز بــدل گردیــد.
در همیــن دوران اســتاد کیمیــا در خیابــان پاســتور تبریــز اقــدام بــه تاســیس کارگاه متمرکــز قالیبافی 
بــا بهتریــن امکانــات فنــی و سیســتم مدیریتــی مــی نمایــد کــه در آن 50 دار قالــی در ابعــاد مختلــف 
قــرار داشــته ، و بــه اقــرار و تاییــد همــه خبــرگان فــرش تبریــز، کارگاه اســتاد کیمیــا از نظــر مدیریــت 

و بهــره وری، کارگاهــی بــی نظیــر بــوده اســت .
ــب اهلل  ــا ، توســط اســتاد حبی ــدی در کارگاه اســتاد کیمی ــای تولی ــاق قالیه ــه اتف ــب ب ــت قری اکثری
خــان امیــن افشــار کــه یکــی از چیــره دســت تریــن طراحــان نــو آور، و صاحــِب ســبک و ابتــکار آن 
دوران بــود ، طراحــی و رنــگ آمیــزی میگردیــد ، وپشــم مــورد مصــرف در آنهــا توســط مرحــوم اســتاد 

مهــدی رنگــرز بــا رنگهــای گیاهــی و طبیعــی رنگــرزی مــی شــده اســت .
ــت ، ســبب شــد  ــر باف ــی نظی ــت ب ــت و کیفی ــح ، و ظراف ــواد و مصال ــت م ــع ، مرغوبی طراحــی بدی
کــه در زمانــی کوتــاه شــهرت تولیــدات اســتاد کیمیــا از بــازار محلــی فراتــر رفــت و بــه رســم زمانــه 
نمونه هایــی نــاب از آنهــا زینــت بخــش کاخ هــای ســلطنتی گردیــد و آنــگاه آفتــاب شــهرت مــارک 
زهــره درخــارج از مرزهــای جغرافیایــی ایــران درخشــیدن گرفتــه و زبانــزد دوســتداران فرش دســتباف 
ایــران شــد . وجــه تســمیه  مــارک زهــره در ایــن قالــی هــا ، بواســطه عالقــه وافــر اســتاد بــه دختــر 
ــان  ــی هایش ــان قال ــدری ، نش ــر پ ــن مه ــدگاری ای ــت مان ــه جه ــام وی را ب ــه ن ــود ک ــان ب ارشدش
نموده انــد ، نامــی کــه بواســطه همــت ، پشــتکارو اندیشــه ســالم اســتاد کیمیــا ، چــون نگینــی بــر 

زهــره



ــی 40 متــر در  ــی هایــی درابعــاد 6  ال ــران مــی درخشــد . تولیــدات اســتاد کیمیــا قال ــاج فــرش ای ت
رجشــمار هــای 50، 60 و70 بــوده کــه در رنگهــای مختلــف اســت، در مــواد اولیــه ایــن قالــی هــا از 
بهتریــن نــوع پشــم هــای وارداتــی آمریکایــی و اســترالیایی، و بهتریــن نــوع ابریشــم کاشــان اســتفاده 
گردیــده اســت . و بــه جهــت مدیریــت مســتقیم اســتاد بــر کیفیــت و کمیــت مــواد و مصالــح مــورد 
ــی  ــا ناهمگون ــی از قبیــل دو رنگــی، ی ــوان شــاهد عیوب مصــرف در قالی هــای تولیــدی، هرگــز نمــی ت
بافــت و غیــره  در ایــن قالــی هــا بــود، امــری کــه مــع االســف امــروزه کمتــر شــاهد آن در حــوزه تولیــد 

فــرش دســتباف هســتیم .
ــرای اســتاد کیمیــا روی مــی دهــد کــه ازآن جملــه تصــّرف  در ســال 1357 ه. ش، حــوادث تلخــی ب
و اداره کارگاه قالــی بافــی ایشــان بدســت افــراد غیــره خبــره بــوده اســت، در پــی ایــن امــر، فرشــهای 
نیمــه کاره کارگاه توســط عوامــل غیرخبــره بطورمعیــوب بــه اتمــام رســیده و بــه بازارعرضــه مــی شــوند 
کــه اســتاد همــواره گله منــد از ایــن مطلــب بودنــد، نــه ازآن جهــت کــه ضــرری مــادی متوجــه ایشــان 
ــروی فــرش دســتباف  ــود کــه متوجــه آب ــه اســتاد ازجهــت خســرانی ب ــی وگل ــود بلکــه نگران شــده ب
ایــران شــده بــود، لــذا ایــن ســخن دردمندانــه اســتاد بــرای نگارنــده فرامــوش نشــدنی اســت کــه بــا 
حــزن و نگرانــی خاصــی فرمودنــد: اگــر قالــی معیوبــی بــا مــارک زهــره دیدیــد بدانیــد که تحــت نظارت 

مــن تولیــد نشــده و حاصــل همــان زمانیســت کــه مدیریــت کارگاه بدســت عوامــل غیرخبــره بــود .
بدنبــال ایــن مســائل اســتاد کیمیــا در مهاجرتــی خــود خواســته  و بــه جهــت دوری از آن خاطــرات 
تلــخ، بــه مــدت 25 ســال از تبریــز دوری گزیــده و رحــل اقامــت بــه شــهر فریمــان مشــهد مــی افکنــد و 
در آنجــا مجــددا کارگاه فرشــی دایرنمــوده و بــه تولیــد فــرش بــا همــان مــارک  زهــره ادامــه مــی دهــد،  
امــا ظاهــراً تقدیــر قصــد یــاری نداشــته و نتیجــه مطلــوب و مــورد نظــر حاصــل نمــی شــود و پــس از 
25ســال دوبــاره در ســال 1383 هجــری شمســی اســتاد مجــدداً بــه تبریــز رجعــت و پــس ازحــدود 
چهــار دهــه فعالیــت هنــری و درک نــه دهــه  فــراز و نشــیب زندگــی، بســال 1391 هجــری شمســی 

در تهــران، دنیــا را بــه اهلــش نهــاده و بــار ســفر آخــرت می بنــدد .
ــوده  ــاه و گــذرا ب ــه دالیــل پیــش گفتــه، کوت ــا آنکــه دوران ثمردهــِی عمــر هنــری اســتاد کیمیــا ب ب
اســت، لکــن معجــزه وار شــاهد آثارفــراوان فاخــری از تولیــدات ایشــان بــا مــارک زهــره هســتیم کــه هر 
کــدام بــه نوبــه خــود در چهــار گوشــه جهــان، ورقــی رنگیــن از کتــاب هنــر صنعــت فــرش دســتباف 

ایــران هســتند .
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Place Context: Tabriz                                                                                           

Size: 264 x 337 cm 

 Antiquity: 70 - 80 years  

Price: 24/000 - 26/000 $

محل بافت :: تبریز 
اندازه: 264*337 سانتی متر    

قدمت: بین 70 تا 80 سال
قیمت: 85 تا 90 میلیون تومان



فــرش پیــش رو چلــه ابریشــم مــی باشــد کــه دارای طــرح گنبــدی اســت. گنبــدی کــه 
بــا رنــگ هــای کامــاًل گیاهــی ســبز، آبــی و ســورمه ای رنــگ آمیــزی خــارق العــاده ای 
ــی  ــی م ــره ترک ــه دارای گ ــرش ک ــن ف ــد. ای ــره می کن ــم را خی ــد آورده و چش را پدی
باشــد از دو ســر ســوزن دوزی شــده و  بافــت شــرکت ســهامی فــرش در تبریــز اســت. 
ایــن قالــی را مــی تــوان تابلــوی گنبــد نیــز نامیــد چــرا کــه ایــن قالــِی زیبــا و اصیــل 

قابلیــت اســتفاده بــه ایــن منظــور را نیــز داراســت.

گـنبد ابریشم



فرش کردستان

ــنندج در  ــهر س ــي ش ــتان حوال ــی کردس ــرش باف ــز ف ــی از مراک یک
غــرب ایــران مــي باشــد. تــار و پــود آن از نــخ بــوده و ممکــن اســت 
ــب  ــود پشــمي نیــز اســتفاده شــود. نکتــه ی جال برخــي مواقــع از پ
توجــه ایــن اســت کــه گــره رایــج در بافــت فــرش هــاي ســنه گــره 
متقــارن مــي باشــد و بــه نــدرت بافنــدگان ایــن منطقــه از گــره ســنه 
اســتفاده مــي کننــد. نــرم تــر بــودن فــرش و زبــر بــودن پشــت فرش، 
طرح هــای گل فرنــگ، گل و بلبــل، و هراتــی از خصوصیــات ویــژه ي 
فــرش ســنه مــي باشــد.مرکز دیگــر قالــی بافــی در کردســتان بیجــار 
مــی باشــد کــه رنــگ هــای عمــده ی آبــی، قرمــز الکــی و قهــواه ای 

در فــرش  هایایــن منطقــه بــه چشــم مــی خــورد.
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Place Context: Kurdistan ( Saneh)                                       

Size: 155 x 218 cm

 Antiquity:  New Texture 

Price: 14,000 - 16,000 $

محل بافت : سنه کردستان 
اندازه: 155 * 218 سانتی متر   

قدمت: نوبافت
قیمت: 50 تا 55 میلیون تومان  



ســنه  از  کمیــاب  قالیچــه  ایــن 
حمیــد  امضــاء  بــه  کردســتان 
ــوع خــود  ــه در ن بیگداشــی ســت ک
بــی نظیــر اســت. رنــگ مایــه ایــن فــرش 
چشــم نــوازی خاصــی در چشــم مخاطــب 

ایجــاد مــی کنــد،  و بــه فضایــی کــه در 

آن قــرار می گیــرد جلــوه ی ویــژه ای را 

می بخشــد.  رجشــمار ایــن فــرش بیــن 

ــد. ــی باش ــا 80 رج م 70 ت

سـنـه



فرش کرمان

 کرمــان در جنــوب ایــران، مرکــز بافــت فــرش هــاي تصویــري زیبــا 
و کیفــي اســت. ایــن فــرش هــا عمدتــاً در ابعــاد 3*2 متــري و4*3 
متــري هســتند. تــار و پــود فــرش کرمــان از نــخ و پــرز آن از پشــم 
مرغــوب مي باشــد کــه بــا گــره ســنه بافتــه مــي شــود. تنالیتــه هــاي 
رنگــي آن کــرم کــم رنــگ، ســبز یــا آبــي مي باشــد. ایــن طــرح هــا 

از طــرح هــاي اصیــل منطقــه ي کرمــان مــی باشــند.
بدیهــي اســت کــه در ایــن اســتان قالیبافــي منحصــر بــه شــهر کرمان 
ــج  ــي رای ــز قالیباف ــان نی ــراف کرم ــي اط ــه در نواح ــد بلک ــي باش نم
ــازار  ــه ب ــي ب ــاي کرمان ــرش ه ــوان ف ــه عن ــا ب ــاً همــه ي آنه و تقریب
عرضــه مــي گردنــد. البتــه فــرش هایــي کــه در یــزد بافتــه مي شــود 
ــه  ــود ب ــه مي ش ــه در راور بافت ــي ک ــزد و فرش های ــرش ی ــام ف ــه ن ب
ــوش  ــتفاده از نق ــوند. اس ــي ش ــناخته م ــان ش ــرش راور کرم ــام ف ن
ــی، شــکارگاه و... بســیار  ــي، افشــان، ترنجــی، درخت انســاني و حیوان

رایــج هســتند.





محل بافت: راور کرمان 
اندازه: 147 * 230 سانتی متر

قدمت: بین 60 تا 70سال
قیمت: 250 تا 260 میلیون تومان
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Place Context:Kerman (Ravar) 

 Size: 147 x 230 cm 

Antiquity: 60 - 70 years                               

Price:71,000 - 74,000 $  



در طراحــی نقشــه فــرش گاهــی از چهــره افــراد معــروف اســتفاده مــی شــده اســت. در ایــن طراحــی 
اگــر تمــام چهــره هــا متعلــق بــه پادشــاهان باشــد ،فــرش ســالطین نامیــده مــی شــود و اگــر چهــره هــا 
مربــوط بــه افــراد مشــهور دیگــری باشــد فــرش مشــاهیر نامیــده مــی شــود. فــرش فــوق از جملــه  فــرش 
هــای مشــاهیر قدیمــی ســت کــه در حــال حاضــر در کشــور وجــود دارد. رنــگ هــای گیاهــی در ایــن 
قالــی گــره فارســی، منجــر بــه خلــق چهــر هایــی شــده اســت کــه هــر کــدام یــک شــماره را نیــز کنــار 
خــود دارنــد و ایــن شــماره هــا در کنــاره قالــی بــه نــام صاحــب آن منــدرج شــده اســت. رجشــمار ایــن 

فــرش بیــن 55 تــا 65 رج مــی باشــد.

مشـاهیر



محل بافت: راور کرمان 
اندازه: 225*335 سانتی متر

قدمت: بین 80 تا 90 سال
قیمت:400 تا 410 میلیون 

72

Place Context:Kerman (Ravar) 

 Size: 225 x 335 cm

Antiquity: 80 - 90 years                               

Price: 114,000 - 117,000 $



صـور ارسافیل

در ایــن فــرش رابطــه ای بســیار نزدیــک بــا و تاریــخ و مذهــب وجــود دارد. از ایــن بابــت کــه فــرش در 
حــال روایــت یــک واقعــه تاریخــی مذهبــی می باشــد. درحاشــیه طــرح ایــن فــرش ســه چهــره دیــده 
می شــودکه  بطــور منظــم تکــرا شــده اســت. و در بیــن ایــن چهــره هــا نقــش یــک  شــتر قــرار گرفتــه 
اســت و بــه حاشــیه فــرش جلــوه  ی زیبایــی بخشــیده اســت. رنــگ بنــدی اســتفاده شــده در ایــن فــرش  
بســیار واقعــی و  الهــام گرفتــه از طبیعــت اســت. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن فــرش بــه محــراب 
فرشــتگاه عالــم شــناخته شــده اســت. هنرمنــدان ایــن فــرش ســعی کردندانــد بــا توجــه بــه روایــت  یــک 
واقعــه مذهبــی  تمــام جزییــات  صحنــه را بازســازی نماینــد، و بــه جــرات مــی تــوان گفــت کــه ایــن 

فــرش یــک تابلــو نقاشــی را بــه ذهــن  تداعــی مــی کنــد.



محل بافت: راور کرمان 
اندازه: 134 * 214 سانتی متر 

قدمت: بین 120 تا 130سال
قیمت: 175 تا 185 میلیون تومان 
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Place Context: Kerman (Ravar) 

 Size:134 x 214 cm

Antiquity:120 -130 years 

Price:50,000- 53,000 $



قالــی راور کرمــان بــا نقشــه ســروی ســت کــه از رنــگ هــای گیاهــی گــره هــای فارســی زیبایــی را پدیــد 
آورده اســت. در طراحــی تقــارن هایــی بــه چشــم مــی خــورد، از طــاووس هــا در متــن گرفتــه تــا بتــه 
جقــه هایــی کــه در گوشــه بــه کار گرفتــه شــده انــد. بــازی رنــگ هــا در ایــن قالــی چشــم هــا را خیــره 

کــرده، چرخانــده و بــه ســمت ســرو در کانــون نقشــه یــا همــان اوج تالقــی نقــوش هدایــت مــی کنــد.
البتــه مشــابه ایــن بافتــه در رفســنجان نیــز دیــده مــی شــود. رجشــمار ایــن فــرش بیــن 70 تــا 80 رج 

مــی باشــد.

   سـرو 



فرش قـم

ــوان  ــه عن ــران اســت کــه ب ــن شــهر هــاي ای ــم یکــي از قدیمــي تری ق
ــه  ــرار گرفت ــران ق ــوب اســتان ته ــران در جن ــي ای ــن شــهر مذهب دومی
است.شــاه عبــاس از پادشــاهان دوره ي صفــوي در آن مدفــون گردیــده 
اســت. قالــي قــم بــر روي نــخ هــاي پنبــه اي یــا ابریشــمي بافتــه شــده 
و جهــت پــرز مصرفــي از پشــم خیلــي ظریــف اســتفاده مــی شــود کــه 
ــتفاده ي  ــورد اس ــود.گره م ــي ش ــده م ــرک نامی ــاً ک ــران اصطالح در ای
بافنــدگان نامتقــارن و رنگبنــدي طــرح هــا و نقــوش فــرش قــم فــوق 
ــی هــا از تنالیتــه هــاي کــرم و  ــوع قال ــن ن العــاده متنــوع اســت. در ای
آبــي بیشــتر اســتفاده مــي شــود. بافــت قالــي در ایــن شــهر بــا حوصلــه 

انجــام شــده و طــول ســاق پــرز کوتــاه اســت.
ــه لحــاظ آنکــه داراي ســایه هــاي کــم رنگــي مي باشــد  ــي قــم را ب قال
بــه راحتــي مي تــوان تشــخیص داد، و بافــت متراکــم و یکنواختــي دارد. 





محل بافت: قـم 
اندازه: 70 *120 سانتی متر 

قدمت: نوبافت
قیمت: 5 تا 7 میلیون تومان 
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Place Context:Qom

 Size: 70 x 120 cm 

Antiquity:New Texture 

Price: 1,500 - 2,000 $



نگارستان



نریمــان، پســر تاجــر سرشــناس خشــکبار در آذربایجــان بــود کــه بعــد از مدتــی به 
تجــارت فــرش روی آورد و در ایــن شــاخه بســیار موفــق گردیــد. پســران نریمــان 
نیــز مشــغول تجــارت فــرش شــدند. در ســال 1368 اولیــن فــرش تولیــد جعفرنژاد 
اشــکیون در قــم از دار قالــی پاییــن آمــد. در ســال1376 تنهــا هشــت ســال پــس از 
تولیــد اولیــن فــرش توســط ایــن گــروه جــوان، غرفه فــرش اشــکیون در نمایشــگاه 
فــرش تهــران در قســمت هنرمنــدان مجموعــه ای هنــری و متفــاوت را بــه نمایــش 
گذاشــت کــه بالفاصلــه مــورد توجــه اهالــی هنــر و رســانه واقــع گردید. شــرکت در 
نمایشــگاه فــرش تهــران تــا ســال 1386 بطــور مســتمر ادامــه یافــت و پــس از آن 
گــروه اشــکیون در ســالهای 2011 و 2012 در نمایشــگاه دموتکــس آلمــان حضــور 

ــتند. موفقی داش
ــر  ــن هن ــه ای ــاوت ب ــگاه متف ــل ن ــه دلی ــروه اشــکیون ب ــون گ ــا کن ــان ت از آن زم
بــزرگ و تمرکــز بــر کیفیــت در تمامــی جوانــب توانســت هنــر نــاب ایرانــی را در 
چهارچــوب فــرش و در قالبــی نــو عرضــه نمایــد بــه نحــوی کــه فراتــر از مرزهــا و 
تعاریــف کنونــی صنعــت فرش دســتباف ظاهــر گردیــد و بســیاری از تولیدکنندگان 

قدیمــی بــه پیــروی از ایــن ســبک جدیــد روی آوردنــد.
ــژاد را  ــژاد اشــکیون در ابتــدا تنهــا نشــان تجــاری جعفرن  تولیــدی فــرش جعفرن
بــروی فرشــهای خــود مــی بافــت. پــس از تشــکیل گــروه تولیــدی اشــکیون، کلمه 
جعفرنــژاد بــا حفــظ ســاختار قبلــی بصــورت فارســی و کلمــه اشــکیون بصــورت 

فارســی و انگلیســی در تــار و پــود فــرش بافتــه مــی شــود.

جعفرنژاد
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Place Context: Qom

Size: 110 x 159 cm

 Antiquity: New Texture 

Price: 17,000 - 18,000 $

محل بافت : قـم
اندازه: 110 * 159 سانتی متر 

قدمت: نوبافت  
قیمت: 60 تا 65 میلیون تومان 



قالیچــه پیــش رو تمــام ابریشــم نوبافــت مــی باشــد کــه بــه ســبک مینیاتــوری بــا رنــگ 
کــرم شــکالتی طــرح کومــه ای شــکارگاه را پدیــد آورده اســت. حاشــیه قالیچــه کتیبــه دار 
مــی باشــد و در بــاالی قالیچــه امضــاء جعفرنــژاد بــه چشــم مــی خــورد. البتــه بــرای دیدن 

امضــاء بایــد پشــت فــرش را دیــد. رجشــمار ایــن فــرش بیــن 70 تــا 80 رج مــی باشــد.

پیچک کومه ای
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Place Context: Qom

Size: 400 x 400 cm

 Antiquity: : New Texture 

Price:171,000 - 186,000 $

محل بافت :قم
اندازه: 400 * 400 سانتی متر 

قدمت: نوبافت  
قیمت:  600 تا650 میلیون تومان



ــا ترکیبــی از  ــرش تمــام ابریشــم گــره فارســی کــه ب ف
رنــگ هــای مختلــف نقشــه زیبایــی را پدیــد آورده کــه 
نــگاه بیننــده را از ســویی بــه ســویی دیگــر مــی کشــاند.
فــرش ذبیهــی از جملــه فــرش هایــی ســت که بــه خاطر 
زیبایــی خاصــش نظــر هــر ذائقــه ای را جلــب مــی نماید.
نمونــه ای دیگــری از فــرش ذبیهــی در اولیــن حــراج ملی 

قــرار داشــت.

     ذبیهـی







محل بافت: قم 
اندازه: 201 * 302 سانتی متر 

قدمت: نوبافت 
قیمت:  50 تا 55 میلیون تومان
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Place Context:Qom

 Size: 201 x 302 cm

Antiquity:New Texture  

Price:16,000 - 16,200 $



نگارستان



فرش مشهد

ــران  ــتایي ای ــهري و روس ــاي ش ــي ه ــع آوري قال ــز جم مشــهد مرک
ــایر  ــي عش ــت ول ــي اس ــود نخ ــار و پ ــهد داراي ت ــرش مش ــت. ف اس
ــراي قالیچــه بافــي اســتفاده  ــار و پــود پشــمي ب اطــراف مشــهد از ت
ــرم  ــوب و ن ــي مرغ ــم خیل ــتفاد  از پش ــورد اس ــرز م ــد. پ مي نماین
می باشــد. رنــگ هــاي قرمــز، کــرم و آبــي رایــج تریــن رنــگ 
ــرش هــاي مشــهد  ــر ف ــي مشــهد اســت. اکث ــردي در قال هــاي کارب
ــدادي  ــط تع ــرش توس ــکار ف ــوده و میان ــج ب ــک ترن ــرح لچ داراي ط
ــي اســت؛  ــي ایران ــي باف ــاي قال ــن ســنت ه ــه از مهمتری حواشــي ک
ــه  ــات و... احاط ــگ، محرم ــه، گل فرن ــی، بوت ــان، ماه ــون افش همچ
شــده اســت. همچــون ســایر نقــاط ایــران فــرش مشــهد داراي یــک 
حاشــیه ي اصلــي و چنــد حاشــیه ي کوچــک تــر مــي باشــد. برخــي 
ــوده و در بافــت فــرش از  ــان ب ــرک زب از بافنــدگان ســاکن مشــهد ت
ــرش داراي  ــت ف ــه پش ــد در نتیج ــتفاده مي نماین ــارن اس ــره متق گ
برجســتگي هایــي مــي گــردد. مشــهد بــه عنــوان بــزرگ تریــن مرکــز 
ــا بیشــترین تعــداد بافنــدگان و  ــران، ب قالیبافــي در شــمال شــرق ای
ــی  ــز قال ــایر مراک ــی باشــد. س ــرش در کشــور م ــد ف بیشــترین تولی
بافــی اســتان هــای خراســان در شــهرهای قائنــات، نیشــابور، کاشــمر، 

ــع شــده اســت. ــورد واق ــد و بجن ــاد، ســبزوار، بیرجن گناب





محل بافت: مشهد
اندازه: 230 * 305 سانتی متر

قدمت: بین70 تا 80 سال
قیمت: 80 تا 85 میلیون تومان
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Place Context:Mashhad

 Size: 230 x 305 cm

Antiquity: 70- 80 years

Price: 23,000 - 24,000 $



خدیـوی

بافــت قالیچــه تمــام ابریشــم دو رو در مشــهد قدمتــی 50 ســاله دارد کــه در جهــان منحصــر بــه فــرد و تــک اســت. در همیــن حــال 
بایــد توجــه داشــت کــه بافــت ایــن فــرش هــا دو رو اســت بدیــن طریــق کــه طرح هــا و نقــوش فــرش از دو طــرف نمایــان می شــود. دار 
ایــن نــوع قالیچــه هــا بــه صــورت عمــودی بــر پــا مــی شــود، هــر رج )ردیــف( کــه بافتــه مــي شــود، بافنــده بایــد بــه ســمت دیگــر دار 
رفتــه و ردیفــي بــه مــوازات آن رج ببافــد کــه از نظــر طــرح و نقشــه هــم کامــال بــا هــم متفــاوت باشــند. در خصــوص تاریخچــه فــرش 
دو رو نیــز بایــد گفــت اصالــت قدمــت بافــت ایــن نــوع فــرش مربــوط بــه مشــهد اســت و ســابقه تولیــد آن بــه کارگاه مرحــوم خلیــل 
خدیــوی بــاز مــی گــردد کــه بــه مــرور زمــان توســط تولیــد کننــدگان دیگــر نیــز دنبــال گشــته و ســپس در مناطــق دیگــر اســتان 
خراســان نیــز رواج یافتــه اســت. عمدتــا قالیچــه هــای تمــام ابریشــم دو رو عــالوه بــر شــهر مشــهد توســط قالیبافــان ترکمــن کــه در 
مشــهد یــا خراســان شــمالی ســاکن هســتند بافتــه مــی شــود. در خصــوص نحــوه اســتفاده از قالیچــه هــای دو روی تمــام ابریشــم باید 
تاکیــد کــرد عمدتــا ایــن نــوع فــرش بــه عنــوان پــرده، رومیــزی، رو مبلــی و غیــره مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. در همین حــال باید  
اشــاره کنیــم خریــد یــک فــرش دو روی تمــام ابریشــم معــادل خریــد دو فــرش اســت، و افــراد مــی تواننــد از دو طــرف فــرش کــه هــر 
کــدام نقشــه ای خــاص دارد، اســتفاده کننــد کــه عمدتــا اروپاییــان از آن اســتقبال می کننــد. بایــد تاکیــد  کــرد رنــگ هــا و نقشــه 
هــای اصیــل قالیچــه هــای دو روی ابریشــمی مــی گویــد رنــگ هــای ایــن قالیچــه هــا نیــز عمدتــا تلفیقــی از رنــگ هــای گیاهــی و 
شــیمیایی اســت. در خصــوص شستشــوی ایــن نــوع فــرش نیــز بایــد اضافــه کــرد ایــن اقــدام  تنهــا در مراکــز خــاص انجــام مــی گیــرد 

و خــود افــراد نبایــد نســبت بــه شستشــوی آن اقــدام کننــد. 



محل بافت: مشهد
اندازه: 260 * 350 سانتی متر

قدمت:  بین80 تا 90 سال 
قیمت: 1300 تا 1350 میلیون تومان
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Place Context: Mashhad

Size: 350x270 cm

Antiquity: 80 - 90 years                               

Price: 371,000 - 386,000



عبدالـمحمد عمواوغلی

محمــد کهنمویــی اهــل کهنمــوی آذربایجــان )روســتای مابیــن اســکو و کنــدوان( بــا اشــتغال در حرفــه نســاجی و ابریشــم بافــی و 
تجــارت از تولیــد کننــدگان صاحــب نــام تبریــزي بــود.

در ســال 1250 هـــ . ق وارد مشــهد شــد و ضمــن تغییــر شــهرت خــود از کهنمویــی بــه عمواوغلــی بــه معنــی پســرعمو- حرفــه 
ــه نامهــاي عبدالمحمــد و  ــي صاحــب دو پســر ب ــي روي آورد. محمــد عمواوغل ــت قال ــد و باف ــه کار تولی نســاجي را رهــا کــرد و ب

علیخــان شــد کــه هــر دو فرزنــد او نیــز در امــر تولیــد قالــي در مشــهد بــه فعالیــت پرداختنــد.
اســتاد عبدالمحمــد عمواوغلــي در کنــار بــزرگان تولیــد و طراحــي قالــي ایــران از چهره هــاي انگشــت شــمار اســت کــه بــه هنــر 
قالــي بافــي ارزش و اعتــالي ویژه ایــي بخشــید،  وي بــه همــراه بــرادرش در کارگاههــاي متعــدد قالیبافــي بــه کار پرداخــت. بیشــتر 
کارگاههــاي او در روســتاهاي محمودآبــاد )شــش کیلومتــري مشــهد(، طرقبــه )از ییالقــات مشــهد(، و شــاندیز قــرار داشــت. اســتاد 
عبدالمحمــد عمواوغلــي در تهیــه نقشــه هاي منحصــر بــه فــرد و رنــگ آمیــزي مــواد مــورد اســتفاده در قالــي بافــي تبحــر خاصــي 

داشــت.
ــر روي ایــن قالي هــا طرحهــاي بي بدیلــي  ــگار«  ب ــي نظیــر »عبدالکریــم« اهــل کرمــان و اســتاد » عبدالحمیــد صنعــت ن طراحان
را نقــش کرده انــد. عبدالحمیــد صنعــت نــگار در ســال 1287 در کرمــان متولــد شــد و در 12 ســالگي پــس از عزیمــت بــه مشــهد 
ــاره عمواوغلــي مي گویــد: او مــرد  همــراه پــدرش بــه طــرح و نقشــه کشــي قالي هــا مشــغول شــد. عبدالحمیــد صنعــت نــگار درب
ــه قالي بافــي عشــقی سرشــار داشــت. ولــي ثــروت زیــادي نداشــت. غالــب اوقــات نیــز نقشــه هاي دلخــواه را از  ــود و ب ســاده ایي ب
جملــه نقشــه هاي ســروناز و لچــک ترنجــي را ســفارش مــي داد. بعــد از برچیــده شــدن کمپاني هــاي خارجــي بودکــه توانایي هــاي 

بــرادران عمواوغلــي بــر روي قالي هــا  شــکل واقعــي گرفــت.
از آنجایــي کــه بیشــتر قالي هــاي عمواوغلــي سفارشــي بــود، از طرحهایــي کــه در دو کتــاب قطــع بــزرگ، کــه گویــا از انگلســتان 
ــل از آن و  ــه و قب ــان صفوی ــي از زم ــم ایران ــاي قدی ــي ه ــي از قال ــر و نقشــه هاي فراوان ــا تصاوی ــد و در آنه ــتاده بودن ــش فرس برای
ــا تجربه  ایــي کــه  همچنیــن تصاویــري از قالي هــاي مــوزه اي خــارج از ایــران وجــود داشــت الگــو بــرداري مي کــرد، و نیــز خــود ب

در طــول ســالیان بدســت آورده بــود دخــل و تصرفاتــي در ایــن طرحهــا صــورت مــي داد.



ــواد رنگــرزي اســتاد معمــوالً  ــت. م ــوان هــم طــراز او یاف ــر کســي را مي ت ــورد رنگــرزي و اســتفاده از رنگهــاي گیاهــي کمت در م
قرمزدانــه، نیــل، پرطــاووس، بــرگ مــو و پوســت گــردو بــود کــه بنــا بــر میــزان اســتفاده، رنــگ مــورد نظــر را تهیــه مي کــرد تــا در 

زمــان بافــت از دو رنگــي و رگــه دار شــدن قالــي جلوگیــري شــود.
رجشــمار قالي هــاي عمواوغلــي بیــن 40 رج تــا 150 رج متغیــر بــود و اکثــر قالي هــا داراي حاشــیه هاي طولــي و عرضــي کــه گلیــم 
بافــي بــه صــورت سراســري و متصــل بافتــه مي شــد. آخریــن بافتــه وي نیــز دو قطعــه قالــي 140 متــري )10*14( بــود کــه هــم 

اکنــون در کاخ  مرمــر و ســعد آبــاد نگهــداري مي شــود.
از شــاهکارهاي وي قالــي معــروف بــه کوزه کنانــي کــه اســتاد طراحــي آن عبدالحمیــد صنعــت نــگار اســت، سیســل ادواردز در کتــاب 
ــه حــد  ــي بافیســت، ک ــر قال ــه شــگفت آور و شــاهکار هن ــي در حقیقــت نمون ــي کوزه کنان ــران مي نویســد: » قال ــي ای ــروف قال مع
اعــالي مهــارت و اســتادکاري را در ایــن حرفــه نشــان مي دهــد. در مــدت 50 ســال قالیهــاي نفیســي را در نقــاط مختلــف ایــران 
و کشــورهاي مغــرب زمیــن دیــده ام، ولــي قالــي اي کــه توســط عمواوغلــي بافتــه شــده در زمــره نفیس تریــن قالــي هــاي نوبافــت 
جهــان اســت. طــرح متــن و حواشــي آن را بایــد زیبایــي مطلــق و جوهــر زیبایــي خوانــد. نقــش هــاي ســروناز و یــا نگاره هــاي مــاري 

بــه طــور زیبایــي جلوه گــري مي کننــد، کــه هــر بیننــده اي را  تحــت تأثیــر قــرار مي دهــد...«
بعــد از فــوت اســتاد عبدالمحمــد عمواوغلــي در ســال 1316 شمســي، بــرادرش علیخــان عمواوغلــي بعــد از هشــت ســال  دوري از 
کار قالیبافــي از تهــران بــه مشــهد آمــد و تــا مدتــي کار بــرادر را بــا جدیــت دنبــال کــرد و ســرانجام نیــز در ســال 1336 در ســن 65 
ســالگي درگذشــت. چنــد ســال  پیــش در مســابقات بیــن المللــي نیویــورک، قالــي عمواوغلــي در رتبــه اول قــرار گرفــت و جایــزه 

منتخــب را از آن خــود کــرد.





Carpet weaving and Resistance Economy

Iran has enjoyed rich energy sources in the world. Although a source of wealth, the same 
resources have contributed to systematic dependence and lackluster, if ever, efforts to bring 
the country to the world of technology. In no time in modern history had the country waged 
considerable attempts to make a leap forward in industries and to reduce its dependence on 
oil resources which required little effort to be converted to immediate source of cash. 
An alternative to this effortless option has roots in the culture of this land since the times 
immemorial; it has huge potentials in creating jobs and generating income and a ballast for 
rural economy; it burdens the governments with little work; it is a prominent item among non-oil 
exports. Above all, it is a cultural ambassador and a symbol of Iranian culture. Carpet weaving 
is such craft of the laymen and women in Iran’s far-flung regions where the villager erects 
the wooden frame to perpetuate the variegated patterns to the warp and woof of the carpet. 
Economically speaking, it keeps the villagers on rural areas who otherwise had no choice other 
than to come and settle in cities’ disreputable neighborhoods. Resistance Economy would not 
have been realized in any sector other than this as easily as possible, since the material and 
the craftsmen are indigenous. A job in this sector is created with the least investment. As a 
sublime art object, hand-woven carpet now has been universalized, and Iran should keep its 
place as the pioneer and the cradle of the art in a global competition. No less important is the 
emphasis put upon the non-oil exports by the Leader of the Islamic Revolution in his directive 
on Resistance Economy. 
Auctions are now an important source of income and a window for the craft to the world of 
trade of exquisite items as hand-woven carpets. Carpet auctions seek to promote Iranian 
hand-woven carpet as a national art and provide the public and the businessmen as well a 
gate to the world of art and trade. 

Seyed Ali Rohani



Since the dawn of human history, favor of the new and thoughtful creature; have always 
been focused towards the azure heaven. In fact, two primary elements, in addition to the 
factors and elements of nature, obsessed primary humans pure mind; it's that in the sky 
above and the ground underfoot became widespread. Upper wind and sun, soil and water of 
pristine and generous underneath! In the meantime, fertile soil as an element of human life, 
and a life supportive of his nature, water, spread over the earth.
Therefore, whatever the soil and can grow appearance, has a special sanctity. In addition, 
seat and comfort position, needs welfare elements that enhance both their sense of ownership 
and creativity. Such innate desire led to the creation of various boards and work places. 
This is how new motifs were appeared on imagination body of oriental humans, the step 
in an infinite way, on the road of civilization. The beginning of a transformed from of artistic 
creation, which undoubtedly by the Aryans in ancient Iranian civilization, was considered 
the origin and birthplace of the art of carpet weaving. The art that is a heritage for us after 
numerous ups and downs.
All creatures, plants and beasts, flowers and colorful bushes, Khatai's and Eslimi's and 
spirals, and all images containing frenzy of unity and multiplicity(variety), all is visual from 
the perspective of Iranian gardens, the result of  suffering love of the authors and Iranian 
weavers, a rare gift from Iran over the whole of world. A wide range, deep and timeless, as 
if hanging from the dome of the sky, and the symbol of mother earth. It gives the pleasure 
to your eyes and soul. Its beauty, arises from its pure conscious which has taken root and 
spread in all.
According to the findings and documentation, what is now known as Persian Carpet gotten 
any track is art evolved from other species. ( It is obvious that there might not be a single art 
lover who doesn’t want to be familiar with this amazing history of art.)  
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the auctioneer as the proxy of the works owner within 15 days at most.
The purchased works will be handed over to the buyer domiciled in Iran within 7 working days; 
and to the buyers abroad within 15 days.

“a base price is determined for each works that the bid started on and is increased as set 
forth below:”
* By Rls. 190,000,000.- each bid raises the price by Rls 10,000,000.-
* From Rls. 200,000,000.-to Rls. 290,000,000.- each bid raises the price by Rls. 20,000,000.- 
* From Rls. 300,000,000.-to Rls. 390,000,000.- each bid raises the price by Rls. 30,000,000.- 
* From Rls. 400,000,000.-to Rls. 490,000,000.- each bid raises the price by Rls. 40,000,000.- 
* From Rls. 500,000,000.-to Rls. 590,000,000.- each bid raises the price by Rls. 50,000,000.- 
*  From Rls. 1,000,000,000.-to Rls. 1,990,000,000.- each bid raises the price by Rls. 
100,000,000.- 
* From Rls. 2,000,000,000.-to Rls. 2,990,000,000.- each bid raises the price by Rls. 
200,000,000.- 
* From Rls. 3,000,000,000.-to Rls. 3,990,000,000.- each bid raises the price by Rls. 
300,000,000.- 
* From Rls. 4,000,000,000.-to Rls. 4,990,000,000.- each bid raises the price by Rls. 
400,000,000.- 
* From Rls. 5,000,000,000.-and over, each bid raises the price by Rls. 500,000,000.
* From Rls. 10,000,000,000.-and over, each bid raises the price by Rls.1,000,000,000.



 How to sell & purchase art workes 

Bond of economy and arts have been created a competitive advantage for many years and 
resulted in emerge of Auction for Artworks. In the meantime, we witnessed presence of the 
Iranian artists’ works in this business that increased in each year to enrich the auctions. 
Researches conducted in this field, urged National Iranian Auction House to select Iranian 
artworks, display them and bring about a prestigious event in this field.
To participate in the bid, knowing the below information is mandatory:
* Artworks are selected based on their quality value, following appraisal procedures conduct-
ed by the administrators’ team; then, bring the object to the auction based on a base prices 
agreed on by the specialists.
* The selected works are exposed to the public for three days; and the object will be auc-
tioned following a ceremony in day 4.  
* Only applicants signed up in advance and received bidding No., are entitled to participate in the 
auction. There is not restriction on purchase of bidding No. 
* The auctioneer is not the works owner, and only proceeds to sell the property on behalf 
of the owner. The auctioneer’s commission is only for preparing the auction conditions 
and its administration procedures and facilitating the biding.  
* The buyer may attend the auction by signing up and filling in “Attendee Bid Form”; or bid 
to auction via phone call, as “Absentee Bid” by filling in “Absentee Bid Form”. The bidders 
may also bid to auction by signing up and filling in “Proxy Bid Form” via phone call and 
empower the auctioneer for bidding to auction by a threshold price and purchasing the 
prospect artwork. 
Under the prevailing law, payment of any tax levied on sell or purchase of the works, shall be 
borne by the seller and/or buyer and the auctioneer will not be responsible for this purpose.
The auction is hammered on the higher price which ends the bidding. The final bidder is obliged 
to pay for works at the highest price the hammer falls and in case of refusal or fail to pay the 
works price at the due date, he/she shall accept to indemnify the works owner for the incurred 
losses or damages.
The buyer shall pay 10% of the purchase price while the purchase contract is concluded (after the 
end of the auction at the auction house) and the outstanding portion of the price shall be paid to 
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