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فصلنامه تحليلی  پژوهشی

سير تحول نقوش پرنده و موجودات اساطيری 
بالدار در منسوجات آل بويه و سلجوقی
ليدا فتحي * دکتر فريناز فربود **

چكيده
نقوش تزئيني هنر ايران از بعد طراحي و مضمون،   حامالن با ارزش رازهاي فرهنگ ايراني محسوب مي شوند. 
يکي از مهم ترين نقوش که همواره در ايران مورد توجه بوده و حتي با تغيير آيين نيز استفاده از آن تداوم 
يافته، پرندگان و موجودات بالدار اســاطيري است که در غالب هنرهاي ايران و به ويژه منسوجات ديده 

مي شوند.
هدف پژوهش حاضر تبيين تغييرات طراحي اين دسته از نقوش در حدفاصل دوران آل بويه و سلجوقي 
است. برگزيدن دوره هاي فوق به واسطه تعدد نمونه هاي قابل بررسي و عدم آغاز تاثير فراگير هنرهاي 

بيگانه، به ويژه چين به عنوان عاملي مهم در تغيير سنت هنري ترسيم پرندگان در هنر ايران است. 
روش پژوهش اســتفاده از تحليل بصري نقوش مذکور به منظور بررســي تغييرات ساختار تصويري 
آن ها و ترسيم خط سيري براي تغييرات تجسمي نقوش مذکور و ترکيب بندي آن ها در قالب طراحي 
منسوجات بوده است. نتايج نشان گر آن است که طراحي نقوش دوره آل بويه ضمن ادامه نقوش برگرفته 
از هنر ساساني و پيوند با مضامين اسالمي، از ظرافت بيش تري در طراحي خود نقش، ترکيب با زمينه 
و تطبيق با ساختار طراحي نقوش برخوردار بوده اند. ترسيم پرندگان از نماي روبه رو و ترکيب بندي 
متفاوت با درخت زندگي را بايد در زمره نوآوري ها قلمداد نمود. دوران سلجوقي با تداوم و افزايش غناي 
ســنت هنري آل بويه همراه  بوده است. از ويژگي هاي اين دوره بايد به پيچيده تر شدن نقشمايه و 
ترکيب بندي هاي دوره پيشين و ترسيم پرندگان از نماي سه رخ يا ترکيب نماي نيم رخ و روبه رو  اشاره 

نمود. 
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مقدمه
در کنار هنرهاي زيبا که اهميت آن ها در پي ريزي هنر 
يک سرزمين و شکل دادن به شاکله سنت هاي تصويري 
و مفهومي است؛ هنرهاي کاربردي حامل همان مفاهيم در 
تراز عوام و مهم ترين ابزار براي انتقال فرهنگ در ميان 
ملل کهن بوده اند. در حقيقت بايد عامل وحدت سنت هاي 
هنري و گسترش مضامين در هنر ايران را در همين پيوند 
ميان هنرها جست وجو نمود. حتي در برخي دوره ها با 
هنري  عرصه  دو  هر  به  که  هستيم  رو  روبه  هنرمنداني 
پرداخته اند. مقاله حاضر قصد دارد با تکيه بر ديدگاه فوق، 
به عيان سازي مضامين و سنت تصويري  ناشي از تغيير 
رويکردهاي کالن هنر ايراني و خط سير عامي بپردازد که 
پيشرفت ها و تغيير و تحول اين هنر پويا و زنده را شکل 

داده است. 
نقشمايه ها در هنر ايران حامل مفاهيم ومضامين مورد 
توجه مردم اعصار گوناگون بوده اند و تداوم در طراحي 
آن ها، توان آن را دارد که تغييرات تصويري هر دوره را 
آشکار سازد. تداوم استفاده از نقوش ثابت براي مضامين 
در حال تغيير از زمره مهم ترين ويژگي هاي هنر ايران 
است؛ امري که با تغيير آيين نيز ادامه پيدا مي کند. از اين 
عصر  در  ساساني  دوران  هاي  نقشمايه  از  بسياري  رو 
اسالمي تداوم پيدا نموده و شاکله تصويري هنر ايراني را 

مي سازد. 
و  پرندگان  نقش  بررسي  حاضر،  پژوهش  موضوع 
موجودات اساطيري بالدار در منسوجات دوران آل بويه و 
سلجوقي است. منسوجات اين دوره از هنر ايران، تکامل هنر 
نوپاي اسالمي و تداوم منسوجات عصر ساساني در پيوند 
با مضامين اسالمي محسوب مي شود و تنها در انتهاي 
دوران سلجوقي است که نفوذ هنر خارجي بر هنر ايران 
احساس مي شود. در دوران پس از سلجوقيان و با  وقوع 
حمله مغول، سنت هاي تصويري ايران چنان دستخوش 
تغيير مي شوند که تغييرات آن ها را نمي توان ادامه يک خط 
سير فکري ممتد و انباشتي تصور نمود. يکي از تصاويري 
که بازنمايي آن دگرگون و تحت سيطره هنر خاور دور 
قرار مي گيرد، نقوش پرندگان است. از اين رو براي بررسي 
حاضر و براي درک دگرديسي دروني هنر ايران در زمينه 
طراحي نقوش داراي مضامين اسالمي، دوره هاي پيش از 

تاثير هنر بيگانه براي بررسي حاضر انتخاب شده اند.  
تصوير پرنده در هنر ايران داراي پيشينه طوالني است. 
پرندگان گوناگون، افسانه اي، اسفنکس هاي بالدار و نقوش 
فر، ريشه در سنت هاي بين النهريني و مصري دارد. از 
دوران ساساني با منسوجاتي روبه رو هستيم که مملو از 
نقوش پرندگان و موجودات اساطيري پرنده سان به ويژه 
سيمرغ  هستند. اين امر در دوران اسالمي نيز ادامه يافته و 
طراحان و بافندگان دوران آل بويه و سلجوقي، اين نقشمايه 

را دستمايه غالب کار طراحي خود قرار داده اند.

سيـر تحـول نقـوش پـرنـده   و 
موجـودات اسـاطـيری بـالدار 

پژوهش حاضر به عنوان مدخل بحث، کلياتي پيرامون در منـسوجـات 
تاريخ و هنر نساجي ايران در دوران مذکور بيان و سپس 
نقوش منسوجات و به ويژه نقش پرنده و جايگاه آن ها در 
ترکيب بندي با تکيه بر تحليل نمونه هاي موردي برجاي 
مانده از اين اعصار را مورد بررسي قرار داده است. روش 
تحليل مبتني بر ترسيم گرافيکي نقوش و مطالعه آن ها از 
بعد نقشمايه، طراحي و ساختار ترکيب بندي است. با بررسي 
تطبيقي دو دوره، پيشرفت هاي هنري در قالب تداوم سنت ها 
يا نوآوري استخراج شده  و با تعقيب روند تغييرات در 
بعد تاريخي، سير پيشرفت طراحي نقوش پرنده سان در 

منسوجات اين دوران مشخص شده است. 
تاريخ و هنر نساجي در آل بويه و سلجوقي

و  بويه  آل  دوره  دو  نساجي  هنر  و  تاريخ  ادامه  در 
سلجوقي مورد بررسي قرار مي گيرد .

الف- دوران آل بويه 
آل بويه که طايفه اي از ديلم(جنوب درياي خزر) بودند، 
سلسله اي را تاسيس نمودند که حدود ١٢٠ سال، از٣٢٠ تا 
٤٥٤هجري قمري بر ايران حکم راندند. آنان شيعه مذهب 
و پيرو اصول و عقايد اماميه بودند. اين دوران را مي توان 
مهم ترين عصر زير بنايي تمدن ايراني  اسالمي دانست. 
(خزائي،١٣٨٥، ٨١) اشيا و هنرهاي تزئيني بسيار به جاي 
به  ايرانيان  مجدد  دستيابي  گر  بيان  دوران،  اين  از  مانده 
از  پس  دوران  اين  در  عبارتي  به  است.  خود  ملي  هويت 
تجربه هاي زياد، سنن هنري گذشته با شرايط جديد منطبق 

شدند .(اتينگهاوزن، ١٣٨٤، ٣٠٧-٣٠٤) 
در دوران آل بويه معارف و هنر قديم احيا شد و در 
دوره  اين  دليل  همين  به  يافت؛  رشد  اسالمي  تمدن  مهد 
فرهنگي و هنري مي نامند. علمي،  نوزايي  رنسانس و  را 

( آزاد، ١٣٨٢، ٣٧) از ويژگي هاي مهم و بارز هنر اين دوره، 
وجود مفاهيم و عناصر مذهبي است و آثار به جا مانده از 
اين دوران، به عنوان آثار هنر ديني و از سويي شيعي به 
حساب مي آيند. هم زمان با دوران آل بويه، بافت و طراحي 
منسوجات از رونق فوق العاده اي برخوردار شد؛ به طوري 
اعتالي  نماد  را  بافي  پارچه  هنرها،  ميان  از  توان  مي  که 
هنري ايران بر شمرد.(پيگولوسكايا، ١٣٦٣، ٢٩٢،٢٩٠) حمايت 
حکام آل بويه از اين صنعت، شامل استفاده از خلعت هاي 
ابريشمي نفيس براي پاداش به زيردستان و توجه خاص 
آن به عنوان يك كاالي بازرگاني بود. پارچه از نظر آداب 
و رسوم و تجمالت نيز داراي اهميت فراوان بود؛ لباس حكام و 
درباريان از پارچه هاي نفيس انتخاب شده و تزئين كاخ ها با 
اشپولر، ١٣٧٩   ) شد.  مي  انجام  دوره  اين  مجلل  هاي  بافته 
،٤١٥،٤١٤) از طرفي صادر كردن بافته هاي ابريشمي به ديگر 
بني  اشراف  و  كرد  پيدا  گسترش  اسالمي  هاي  سرزمين 
عباس، بسياري از بافته هاي گران بهاي ايران را خريداري 

مي كردند. (محمد حسن، ١٩٠،١٣٧٧، ١٨٧) 
نيشابور  و  مرو  بافندگي،  عمده  مراكز  بويه،  آل  عهد  در 
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بودند.(ديماند،١٣٨٣ ،٢٤٣) معروف ترين مركز بافندگي در 
اين عصر، ري بود كه شهرتش وابسته به مركزيت آن در 
تجارت انواع پارچه و توليدات پوشيدني بود و همچنين در 
بافت پارچه ابريشمي دوروي منير رازي که شاخص ترين 
پارچه  اين عهد محسوب مي شد، سرآمد بود. توليد پارچه 
ابريشمي در شهر ري به دليل قرارگيري اين شهر در كنار 

جاده ابريشم بود .(روح فر،١٣٨٠، ٥٩-٥٥) 
و اين شهر، بزرگ ترين بازار تجارت انواع پارچه به شمار 
مي رفت. در عصر آل بويه از توليد پارچه هاي ابريشمي 
و نخي، حمايت مي شد. (فريه،١٣٧٤، ٨٩) ابودلف، جهانگرد 
گران  هاي  دستمال  بافت  به  خود  هاي  نوشته  در  عرب، 
بهاي پر نقش و نگار و چادرهاي بسيار هنرمندانه، اشاره 
مي كند. (حقيقت، ١٣٦٩، ٢٤٤-٢٤٢) پارچه هاي به دست 
و  ها  جامه  بر  مشتمل  بويه  آل  دوران  ري  شهر  از  آمده 
كفن ها و طاقه هاي پارچه با نوشته هاي تدفيني و ديني 
مطابق با اعتقادات شيعي آل بويه است که به عنوان پوشش 
تابوت استفاده مي شد اين امر نشان گرسفارش  اين امر 
است که پادشاهان و بزرگان در زمان حيات، پارچه هاي 
مخصوصي براي كفن خود سفارش مي دادند و هديه دادن 

اين پارچه ها متداول بوده است.(روح فر،١٣٨٠، ٣٥-٣٠)
ب- دوران سلجوقيان

ايران، سال ٤٢٩ هجري  سلجوقيان بر  آغاز حکومت 
قمري است. سلجوقيان، طايفه اي از ترکان غز و از قبايل 
شمال شرقي درياي خزر بودند، که نواحي شمالي ايران 
را تصرف كرده و در بغداد که آخرين پايگاه آل بويه بود، 
نظر  از  سلجوقيان   (١٨٢، يافتند.(بوثورث، ١٣٤٩  رسميت 
نهايت،  در  كردند.  مي  دفاع  سني  مذهب  منافع  از  مذهبي، 
مغوالن با تصرف ري، پايتخت سلجوقيان، در سال ٦١٧ 

هجري قمري، بنيان حكومت آنان را بر چيدند.
با روي كار آمدن سلجوقيان، صنعت نساجي از رونق 
دوران  در   (٢٤٤  ،١٣٦٥ شد.(ديماند،  برخوردار  خاصي 
سلجوقي پيشرفت هايي كم نظير در عرصه هنر پديد آمد 

كه تا عهد مغول باقي ماند. (حلمي احمد،١٣٨٣، ١٨٦) 
هنر سلجوقي بر هنر ساير سرزمين ها تاثير گذاشت 
و محصوالت هنري دوران سلجوقي در شكل گيري نهايي 
الگوهاي هنر اسالمي در ايران و سرزمين هايي كه تحت 
تأثير مستقيم آن ها قرار داشتند اهميت اساسي و بنيادي 
و  حامي  را  خود  سلجوقيان   (١٠٢، (كاتلي، ١٣٧٦  داشت. 
مشوق هنر و  صنعت مي دانستند  و عالوه بر منسوجات،  
بلوغ همه جانبه هنرهاي ايران كم تر به اين درجه از ترقي 

رسيده است. (ويلسن، ١٣١٧، ١٤٢)
در اين دوره  ايران مهم ترين صادر کننده منسوجات 
به كشورهاي مديترانه بود. آن ها تمام كارگاه هاي آل بويه 
را تصاحب نموده و از نقش و نگارهاي آنان بهره برداري 
كردند .(فريه، ١٣٧٤، ٥٥) موضوع طرح پارچه هاي هنرمندان 
سلجوقي  پادشاهان  زيرا  بود؛  متنوع  بسيار  سلجوقي 

اعتقاد داشتند كه هنر از متعلقات سلطنت و خدمتگزار دين 
از  ابريشم  سلجوقيان،  عصر  در   (٣٢  ،١٣٨٤ است.(پوپ، 
چشمگيرترين مواد پارچه بافي بود و در توليد پارچه هاي 
زربفت ديبا، مخمل و غيره به كار برده مي شد .(اتينگهاوزن، 

(١٣٨٤، ٨٥
از پارچه هاي به دست آمده از دوران سلجوقي مي توان 
به پيشرفت روش و تنوع در رنگ و نقوش منسوجات آن 
عصر پي برد. به عنوان مثال نوعي پارچه دواليه متعلق 
به اين عصر مركب از دو پارچه داراي رنگ هاي مختلف 
است.  داشته  زيادي  تنوع  که  است؛  يکديگر  با  شده  بافته 
(ويلسن،١٣١٧، ١٤٨-١٤٧) از پارچه هاي مرسوم ديگر در 
اين زمان، پارچه هاي اطلسي و حرير داراي رنگ متغير در 

مقابل نور بودند. (حلمي احمد،١٣٨٣ ،١٩٣)
تكامل  باعث  تاب  شل  و  تاب  سفت  هاي  پارچه  رواج 
بافت جناغي پارچه هاي نخي شده و رگه هاي اريب را بر 
پارچه ها نمايان ساخت. زربفت نيز داراي پود طاليي و 

آغازگر بافت آن  سلجوقيان بودند. (فريه، ١٣٧٤ ،٤٧)

پرنده و موجودات اساطيري بالدار آل بويه
از اسالمي  دوران  اوايل  ايران  بافي  پارچه  صنعت 
 سبك هاي ساساني متاثر بود. تاثيرات سبك ساساني بر 
پارچه بافي اسالمي شامل به كار گرفتن تزئينات و مناظر 

شكار، نقش حيوانات واقعي و افسانه اي است. 
طرح  و  شكار  صحنه  طراحي  به  بويه  آل  هاي  پارچه  در 
ساده شده حيوانات بيش تر توجه مي شد و خطاطي نيز در 
طراحي و تزئينات به كار گرفته شدند. (محمد حسن، ١٣٧٧، 
١٩١ ،١٩٠) در بسياري از منسوجات آل بويه مانند تافته 
يا متقال و لمپاس (ابريشم گل برجسته)، طراحي پيچيده تر 
نقوش عقاب، طاووس، بزهاي كوهي، شير، فيل و پيكره هاي 

 Asurvey : تصوير١- ابريشم، بغداد، قطعه مکشوفه در ليون،ماخذ
of Persian art

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


سيـر تحـول نقـوش پـرنـده   و 
موجـودات اسـاطـيری بـالدار 

در منـسوجـات 

آدمي در حال شكار، باعث افزايش غناي تزئينات پارچه ها 
گرديد.(تصوير ١) 

 قرار گرفتن نقوش در قاب هاي مدور از مشخصات 
پارچه هاي اوايل اسالم است که ادامه سنت ترکيب بندي 
منسوجات ساساني محسوب مي شود. نقوش پارچه هاي 
عهد آل بويه نيز ريشه در قديمي ترين اساطير ايراني دارند. 
(روح فر١٣٨٠، ٣٥،٤٢) منسوجات آل بويه نسبت به دوران 
ساساني داراي نقوش تزئيني و جزئيات بيش تري بوده و 
به نسبت دوران ساساني، فضاي منفي كم تري در سطح 
پارچه ديده مي شود. در برخي نمونه هاي اين دوران تک 
به  يا  قاب  درون  كه  شود  مي  ديده  نيز  مجزا  هاي  نقش 
تنهايي در سطح پارچه گسترده شده اند. از نظر پيچيدگي 
طراحي بايد نقوش اين دوره را حد فاصل نقوش ساساني و 
سلجوقي به حساب آورد. (اتينگهاوزن،١٣٨٤، ٣٥) از ديگر 
نکات مهم در اين دوران، طراحي در حدفاصل قاب هاي 
طرح  به عنوان  ها  آن  از  مي توان  نوعي  به  که  است  مدور 
مکمل ياد نمود که معموال طرح آن ها عبارت از چهار جفت 
يا تک پرنده يا حيوان است که به دور يک نقطه مرکزي چيده 
شده اند و تزئينات برگ نخلي، آن ها را از هم جدا نموده و 
فضا را پر کرده است. اين گرايش پر کردن فضاهاي مکمل 
در بسياري از پارچه هاي آل بويه به چشم مي خورد. البته 
و  اصلي  نقش  به صورت  چهارتايي،  حيوان  ايده  اين  گاه 
محاط در قاب هاي مدور و يا همگن با نقش اصلي نيز ظاهر 

مي شود. 
در صورت درگذشت بزرگان، بدن وي را در ابريشم، 
زري و پارچه هاي نشان دار مي  گذاشتند که در حاشيه 
اكثر آن ها، محل بافت شان  نوشته شده بود. مجموعه اي 
از  منسوجات زري مکشوفه از قبور شهر ري متعلق به 

عهد ديالمه بوده و داراي نقوش پرندگان است. در بررسي 
و  حفاري هاي نقاره خانه نيز  پارچه هاي گران قيمتي به 
روپوش  يا  کفن  تابوت،  پوشش  عنوان  به  كه  آمده  دست 
مردگان کاربرد داشته است.  در برخي قبور نيز عالوه بر 
كفن و روپوش، فرشي از نوع گليم نيز وجود داشته است. 
پارچه ها شامل كلماتي مانند: العفو و الرحمه به خط كوفي 
بودند. نوشته ها در پارچه هاي اين دوران، يا بر زمينه ساده 
و يا به صورت حاشيه هاي باريك در كنار شكل هاي تجريدي يا 
نقوش حيوان يا پرنده و در داخل ترنج ها قرار مي گرفتند. 
آن  گر  نشان  دوره،  اين  منسوجات   (٦٣،٦٢ (بيکر،١٣٨٥، 
يا  ديني  متون  داراي  مصور  پارچه هاي  کاربرد  که  است 
بدون آن، ممنوع نبوده البته بارابارا برند معتقد است  که 
احتماال اين منسوجات قبل از داشتن کاربرد ثانوي تدفين، 
براي پوشاک استفاده مي شده است. (برند، ١٣٨٣، ٩٤) زيرا 
گروه بزرگي از اين پارچه ها، نقش عقاب بر خود دارند که 
به نوعي نگاره مورد پسند زمان و رايج در خطه اسالم 
و  شمالي  آفريقاي  سراسر  بيزانس،  امپراتوري  شرقي، 
اسپانياي مسلمان بود. نقش عقاب پيش از اسالم نماد قدرت 
و بزرگي بود؛ ولي در دوران اسالمي به نمادي از سراي 
آخرت و مرگ تغيير يافت. (مكداول،١٣٧٤، ١٥٨) مي توان 
گفت که نقش عقاب دوسر، بيش تر با جاودانگي و يا حيات 

طوالني در ارتباط بوده است. 
يكي از بهترين نمونه پارچه هاي آل بويه (تصوير ٢)، 
قطعه پارچه با نقش عقاب بزرگ دو سر به رنگ قهوه اي 
روشن روي زمينه نخودي است كه انساني را با خود به 
هوا مي برند. در حاشيه بال آن عباراتي به معناي «کسي که 
همت واال داشته باشد، ارزشمند است»، نقش گرديده است. 
يكديگر  از  سرو  درخت  شبيه  نقوش  توسط  پرندگان  اين 

  تصوير ٢- پارچه پشم و ابريشم، محل بافت : ری،ماخذ : شاهكارهاي هنر ايران
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جدا شده اند و باالي سر پرندگان نوارهايي ديده مي شود 
كه عبارت عربي داخل آن به معناي»کسي که اصيل باشد، 

عملش نيکوست»، مي باشد. (روح فر،١٣٨٤، ٢٠) 
نقش  با  آل بويه  دوران  به  مربوط  ديگري  ابريشمينه 
عقاب هايي دو سر به عنوان نماد و نقش انساني با کتيبه 
«بقاي عمر اميرالمؤمنين باد که خير زمان در دوام دولت 
اوست» مضمون برگرفته از مدحي  به نام خليفه المتوکل 
(٢٤٧-٢٣٢ هجري قمري) مي باشد. (مکداول، ١٣٧٤، ١٥٧) 
پارچه ديگري  از اين دوران، با نقش عقاب درون يک قاب 
مربع(تصوير ٣) با کتيبه « اين آرامگاه شخص فقير و بيچاره اي 
است که نيازمند به خداوند بخشنده است ... اي سرور من، 
مرا رحمت کن ...» ، ارتباط نقش اين پرنده را با دنياي پس 

از مرگ آشکار مي سازد. (روح فر،١٣٨٤ ،٢٤)
هجري   ٣٩٣ تاريخ  به   ،(٤ (تصوير  طاووس  ابريشم 
قمري با منشا ري، نيز به عنوان پوشش قبر کاربرد داشته 
متقارن رو به  بزرگ  طاووس  پارچه، دو  اين  نقش  است. 
درخت زندگي است که پنجه هايش پشت گاوي را گرفته اند. 
در متن کتيبه آن، براي فرماندار بخشي از ري، آرزوي بقا 

و طول عمر شده است.
نقوش جانوران روي پارچه هاي آل بويه، در دايره اي 
محدود شده اند. عالقه به انحصار نقش ها در شكل هاي 
هندسي که در دوره ساساني مشهود بود، در دوران آل بويه 
نيز وجود داشت و استاد طراح پارچه در كنار ترسيم اين 
نقوش، طرح هاي ظريف و گل و بته هاي مارپيچي را هم به 

كار مي برد .(پوپ،١٣٨٤ ،٢٨)
در منسوجات اين دوره فضاي پارچه ها را با نقش هاي 
به  نقوش  اين  و  پوشاندند  مي  ها  نخل  برگ  و  چهارتايي 
در  يا  لوزي  و  مدور  هاي  قاب  در  اصلي  نقش  صورت 
محدود  پارچه  طراحي  شدند.  ظاهر مي  اصلي  نقش  كنار 

به تركيب بندي با قاب هاي مدور نيست، بلكه قاب لوزي 
شكل و يا به ندرت مربع نيز وجود دارد. قاب هاي چند 
ضلعي را بايد از ابداعات اين دوره دانست. تركيب بندي 
غالب اين دوران، تقارن محوري منسوجات ساساني است. 
تركيب بندي تقارن مركزي (تصوير٥) و كادرهاي مركب، 
افزايش ارزش حاشيه ها و فضاي منفي ميان قاب هاي اصلي، 
باشد.  مي  بويه  آل  منسوجات  طراحي  هاي  نوآوري  از 
طاووس،  مانند  پرندگاني  منسوجات،  اين  اصلي  نقشمايه 
سيمرغ، اردک، عقاب هاي دوسر، حيوانات ترکيبي بالدار 
مي باشند که تاييدي است بر اين که استفاده از نقش پرنده 
در منسوجات اين دوران، نه تنها از نگاه زيبايي شناسي، 

بلکه از نظر نمادين نيز جايگاه ويژه اي داشته است.
نقش پرنده و موجودات اساطيري بالدار در منسوجات 
عصر سلجوقي يکي از داليل گسترش صنعت بافندگي را 
بايد توصيه نظام الملک، وزير مشهور سلجوقي مبني بر 
نمايش پوشش و اثاثيه مجلل دربار به عنوان نشانه قدرت 
حکومت و موفقيت آن ديد. ( بيکر، ١٣٨٥، ٥٤-٥٣) همچنين 
مغولستان  سرزمين  از  منسوجات  ارسال  دوره  اين  در 
ساز،١٣٧٩،  يافت .(چيت  گسترش  ايران  دربار  به  چين  و 

(٢٥٢
منسوجات عهد سلجوقي از نظر اسلوب، به منسوجات 
ايراني عهد آل بويه شبيه اند. (كونل،١٣٨٠، ٩٣) اما تغييرات 
تعاليم  از  ناشي  سلجوقي  عصر  در  پارچه  طراحي  عمده 
نباتات،  دقيق  ترسيمات  و  چيني  هاي  سبك  از  ها  ايراني 
اسالمي  هاي  سبك  همچنين  است.  حيوانات  و  پرندگان 
متداول در بين النهرين و موصل جاي تزئينات ساساني به 

كار رفتند. (محمد زكي حسن،١٣٧٧، ٢٣١)
البته در اوايل دوران سلجوقي تاثيرات اسلوب ساساني 
در طرح هاي سلجوقي وجود داشت ولي به مرور زمان، اين 

مـاخذ:تصوير ٣- پارچه ابريشم دورو، ري ،ماخذ : شاهكارهاي هنر ايران  ري،  شـهر  بـزرگ،  طـاووس  ابريشـم،  تصوير٤- 
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اسلوب جاي خود را به طرح هاي نقوش اسليمي با خطوط 
طوماري و اشكال برگ نخلي داد. هنرمندان سلجوقي بر 
پارچه هاي ابريشم و زربفت، نقش هاي زنده پرندگان و 

جانوران را به كار مي بردند. (پرايس، ١٣٤٧، ٦٥ ) 
در صنعت حريرسازي زربفت سلجوقيان، بيش تر از 
نقوش عنقا و شير در دو سوي يک درخت برجسته محاط 
در دايره حامل کتيبه استفاده شده است.(كونل،١٣٨٠، ٨٧) 
محققان طرح اين منسوجات را برداشتي از عاليم سلطنتي يا 
خانوادگي و سنن هنري قديم ايران مي دانند. ( الوند،١٣٥٢، 
١٢٢) نقش عقاب درفش سلجوقيان و پرنده افسانه اي با 
سر و گردن زن از نقوش مورد استفاده اين دوره است. 
(مکداول، ١٣٧٤، ١٥٩-١٥٨) پارچه هاي به جا مانده از اين 
بزرگ  دواير  بندي  تركيب  در  ساساني  شيوه  اوج  عصر، 
قاب بندي شده حامل طرح هاي گياهي و يا حيوانات ريز 
نقش نشان مي دهند. پارچه ها داراي تزئيناتي متراكم و 
پر از نقوش ريز مي باشند كه در وسط هر دايره، نقش 
يك يا دو حيوان به كار رفته و اشكال گياهي به صورت  
يک محور در مدار مركزي عمل مي كنند. در اين دوره خط 
كوفي جنبه تزئيني پيدا كرد.(روح فر،١٣٨٤، ٤٦) استفاده از 
زمينه و متن برگ دار پراكنده براي تزئين كل سطح پارچه، 
در كنار ديگر عناصر تصويري مانند حيوانات اسطوره اي 
و پيكره هاي درون قاب بندي هاي تزئيني و لوزي (تصوير 
٦) ، از خصوصيات منسوجات سلجوقي مي باشند .(كاتلي، 

(١٣٧٦، ٦٥
از آل بويه تا دوران سلجوقي نقوش عقاب و شاهين هاي 
كوچك با كاكل هايي برگ برگي و شاخ مانند و يا پرندگاني 
مانند طاووس، بر روي پارچه ها در پارچه بافي متداول 
بوده است.(فريه، ١٣٧٤ ،٩٦-٩٠) تزئينات فرعي، با تراكم 
عناصر ريز نقش و با ظرافت اجرا مي شدند و نگاره هاي 
هندسي و اسليمي ملهم از گل هاي چيني در كنار آن ها به 

كار مي رفتند. (همان، ٦٥)

سيـر تحـول نقـوش پـرنـده   و 
موجـودات اسـاطـيری بـالدار 

در منـسوجـات 

طرح پارچه ها جنبه ترسيمي داشت و ملهم از دوره آل بويه
و  ظريف  و  ريز  گاهي  و  محكم  و  درشت  خطاطي  بود. 
گاهي نقش هاي روشن و بزرگ معماري و گاهي نقشمايه 
مانند  تمثيلي  نقوش  و  (تصوير ٧)  اردک  مانند  پرندگاني 
هم  در  ظرافت،  عين  در  كه  گشوده  بال  عقاب  يا  طاووس 

پيچيده هستند. (پوپ،١٣٨٤ ،١٢٥)
نگاره هاي ابريشم سلجوقي شامل شمسه هاي درشت 
هستند و درون شان تصاوير پرندگان بزرگي قرار دارد که 

برخي  با خطوط كوفي تزئين يافته اند. (بيکر، ١٣٨٥، ٦٥)
نقش يكي از منسوجات اين دوره، دو شير را در حال 
نگهباني درخت زندگي نشان مي دهد كه از باالي اين درخت، 
دو پرنده به پرواز درآمده، تخم نعمت بر زمين مي پاشند. 

(پوپ،١٣٨٤ ،٩٩)
در اين دوره هنرمندان ساقه هاي حروف را طوالني 
كرده و به آن ها شكل گياهان، حيوانات،پرندگان  يا بدن 
و صورت  انساني داده اند.(تصوير ٨) روش حاضر بر 
روي پارچه هاي اين دوره نيز قابل مشاهده است .(شيمل، 

 (١٣٨١، ٣٦
از نکات مهم در نقش منسوجات اين دوران، طراحي 
پارچه هاي روايي داراي مضامين شاعرانه و مناظر، افزايش 
جزئيات و حالت تركيب مضاعف نقوش هندسي، تركيب 
متنوع  نقوش  حاشيه ها،  هندسي  بندي  تركيب  و  نقوش 
داراي  اسليمي  شكل هاي  متنوع،  تركيب بندي  و  جانوري 
تراكم گوناگون برگرفته از هنر چين و نقوش و عاليم سلطنتي 
و نمادهاي خانوادگي است؛ به ويژه نقشمايه پرندگان، به 
نوعي بسط و گسترش نقوش منسوجات دوره آل بويه و 
احتماال با همان معاني نمادين و تا حدي برگرفته از نشان هاي 

خانوادگي و برخي نقوش چيني بوده است. 
تجزيه و تحليل

طي  در  نقوش  تحول  ساختار  بررسي  راستاي  در 
دوران ياد شده، از دو بعد نقشمايه و ترکيب بندي سعي 

شهربانو بي  بي  از  مکشوفه  دورو،  ابريشم  پارچه  تصوير٥- 
Asurvey of Persian art :ماخذ

تصوير٦- دو طاووس متقابل به درخت زندگي ،ماخذ: شاهكارهاي 
هنر ايران
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شده ، تا اين موارد در قالب يک جدول تحليل گردند. جدول ١ 
که شامل نتايج و سير پيشرفت مي شود، ساختار خود 
نقشمايه و ترکيبات را مورد توجه قرار داده و در بخشي 
ديگر سازماندهي آن ها با يکديگر و با ساختار پارچه مورد 
توجه قرار گرفته است. در مورد نقشمايه ها مي توان به 

صورت زير دوره هايي را مشخص نمود :
دوره آل بويه

بخشي از سنت تصويري ساساني در دوران آل بويه 
هستيم.در  ساساني  نقوش  شاهد  هنوز  و  مانده  جاي  به 
دوران آل بويه براي اولين بار ترسيم پرنده با شکل واقعي 
شروع شده و طاووس از نماي جانبي و با اغراق در ابعاد 

و بخش دم ترسيم مي شود. 
شکل  با  تطبيق  براي  پرنده  اجزاي  شکل  ابعاد  تغيير 
کادرهاي هندسي و تغيير در توجه به اجزا براي دستيابي 
دقيق تر به اين سازماندهي موجب هندسي تر و قاعده مندتر 

شدن شکل پرنده ها در دوران آل بويه شد.
از ديگر ويژگي هاي آل بويه توجه به شکل طبيعي بدن 
پرنده و ترسيم آن از نماي روبه رو و با تعادل پويا است 
که در موارد معدودي كه به جا  مانده، نشان از يک تغيير 
سنت هنري دارد. ترسيم نگاره هاي جديد مانند عقاب دو 
سر سنت تصويري نويني را در اين دوره نشان مي دهد که 
اغلب با سبک هندسي و صلب اين دوره ترسيم مي شوند.

تغيير در شکل پرنده در اين دوران با نماي روبه عقب 
پرنده و تعادل مورب به اوج خود مي رسد؛ گاه اين تغييرات 

با ايجاد نماي روبه رو در بال ها همراه است. 
دوره سلجوقي

پرنده با جزئيات بيش تر وشکل واقعي در اين دوران و 
در ادامه سنت آل بويه ديده مي شود.

از  ناپايدار  تعادل  و  عمودي  راستاي  با  پرنده  ترسيم 

ابداعات اين دوره است.كه توجه به شکل شانه بال فزوني 
مجزا   تزئيني  قاب  يک  به  بخش  اين  مرور  به  و  گرفته 
اوج  به  قاب  و  پرنده  شکل  ميان  شود.ترکيب  مي  تبديل 
مي رسد و شکل پرنده حتي با وجود تحريف با ابعاد کادر 
انطباق مطلق مي يابد. نماي سه رخ در اين دوره افزايش 

يافته و تالش هايي در جهت واقع نمايي را شاهد هستيم.
شکل اجزاي بدن به مرور حالت صلب دوران آل بويه 
را از دست مي دهد و نقوش آزادانه تر ترسيم مي شوند. 
در اين دوران غلبه استفاده از شکل پرنده به جاي تصوير 
حيوانات اساطيري را شاهد هستيم.در زمينه ترکيب بندي 

نيز مي توان به موارد زير اشاره نمود:
دوران آل بويه

در  ها  مداليون  درون  در  مرکزي  تقارن  سنت  تداوم 
زمره مهم ترين ترکيب بندي ها در اين دوره است؛ اما به 

مرور شاهد ترکيب بندي آزادانه  و فاقد کادر هستيم.
تالش براي تطبيق پرنده و قاب حامل در اين دوره با 
افزودن اجزاي تطبيق دهنده شکل پرنده و کادر و به مرور 

با تغييرظاهر پرنده براي تطابق با کادر انجام مي شود
تقارن مرکزي در دو راستا  در زمره ابداعات اين دوره 
هستند.حيوانات متقارن رو به درخت زندگي با سر برگشته 

نوآوري هاي دوران سلجوقي است.
دوران سلجوقي

تقارن محوري، در درون مداليون و يا آزادانه به تبع 
دوران پيشين ادامه مي يابد. ترکيب بندي با تعادل  ناپايدار 

از ابداعات اين دوره است.
و  پرنده  نقوش  حاوي  هاي  مداليون  مرکزي  تقارن 
مداليون دربرگيرنده يک پرنده در نماي سه رخ يا روبه رو، 
از ابداعات اين دوران است.ترکيب بندي داراي ريتم دوگانه 

و توجه به فضاي منفي  از پيشرفت هاي اين دوره است. 

تصوير ٧-  پارچه پشم و ابريشم، ماخذ : شاهكارهاي هنر 
ايران

تصوير ٨- دو پرنده و شيرهاي نگهبان درخت هرويسپ 
Asurvey of Persian art :تخمك، ماخذ
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سيـر تحـول نقـوش پـرنـده   و 
موجـودات اسـاطـيری بـالدار 

جدول- بررسي تحول طراحي نقوش پرندگان و موجودات اساطيري بالدار ، دوره آل بويه و سلجوقي  (جدول از نگارندگان)،ماخذ در منـسوجـات 
تصاوير: منسوجات اسالمي

اطالعات تاريخي تحليل اطالعات

 سير 
پيشرفت

ره 
دو

   
   

   
  

منسوجات  نقشمايه ( پرندگان و موجودات افسانه اي بالدار) ترکيب بندي

پارچه توضيحات نقشمايه ها ساختار نقش توضيحات نقشمايه سازماندهي توضيحات

ري
هج
۴۵
۴-
۳۲
۰  
ويه

ل ب
ن آ

ورا
  د

   
   

   
   

   
   

 

پارچه سبک 
شوش ، بافته 

شده در 
بيزانس،  ۳-۴ 
هجري قمري

تداوم نقوش 
ساساني / تداوم 
سنت تصويري 
ساساني، نماي 
جانبي / نقوش 

داراي ابعاد بزرگ 
و ظريف / تداوم 
سنت نمادپردازي

تداوم  ترکيب بندي 
ساساني/  مداليون هاي 
داراي نقشمايه متقارن/ 
عدم تطابق شکل پرنده 

سان و شكل دايره 
حامل/ ترکيب شدن با 

حيوانات ديگر

تداوم سنت 
ساساني

پارچه طاووس 
شکارگر 
و درخت 
زندگي، 

داراي کتيبه 
با نام سعيد 
بن ابوخيثم 

حارثي ۳۹۳ 
هجري قمري 

حضور شکل 
جديد پرنده 

طاووس/ تغير ابعاد 
پرنده / تغيير شکل 

ترسيم بال ها/ 
تطابق نقشمايه 

دم و شکل اندام 
/ مضمون پرنده 

شکارگر

ترکيب بندي متقارن 
ساساني بدون کادر 

حامل/ ترکيب پرنده 
شکارگر با حيوان/

تغيير ابعاد نسبت پرنده 
و درخت زندگي نسبت 

به سنت ساساني

تغيير در 
شيوه ترسيم 

پرنده
ترکيب 

بندي 
آزاد  و 

بدون کادر 
حامل

پوشش قبر ، 
پارچه دورو، 

مکشوفه 
از ري 

حيوانات اساطيري، 
تغيير در سنت 

تصويري ترسيم 
بال ها، تأکيد بر  
شکل شانه بال و 

تفکيک آن / تغيير 
سنت تصويري و 

افزايش ظرافت 
/ طراحي خطي 

اجزاء

تداوم سنت ترکيب 
بندي ساساني/ 

تغيير در شکل اجزاي 
ترکيب بندي

تغيير در 
شيوه ترسيم 

اجزاي 
بدن 

حيوان 
پرنده سان

پوشش قبر ، 
پارچه دورو، 

مکشوفه از 
ري / ۳۹۴ 

هجري قمري 

تغيير در سنت 
تصويري پرندگان 

/ تغيير در 
طراحيشکل بال/ 
تغيير در ترسيم 

اجزاي پرنده 
براي تطبيق با 
قاب تصوير/ 

شکل حلقه سان 
روي سينه 

تداوم سنت ترکيب 
بندي ساساني/  تالش 
براي تطبيق     شکل 
ها و کادر  از طريق 
تغيير شکل بخشي از 

شکل دم

تالش براي 
تطبيق 

فرم پرنده 
و کادر/ 
طراحي 

حلقه سينه  

بخشي از 
يک پارچه 

ابريشم 
لمپاس / 

مکشوفه در 
ري

پيشرفت در 
طراحي اجزاي 
پرنده/  انطباق 

شكل ها با 
ترکيب بندي/   
/ تغيير طراحي 
دم/ تغيير شکل 

اجزاي دم و 
طراحي بر مبناي 
ساختار هندسي/ 
شکل حلقه سان 

روي سينه  

تداوم تطابق شكل و 
قاب، انطباق ساختار 

هندسي اجزأ براي 
انطباق شکل و قاب / 

فعل و انفعال ميان ظاهر 
پرنده و قاب پايه/ تغيير 
شکل کادر پايه/ توجه 

به فضاي منفي

تطبيق 
هندسه 
فرم و 

هندسه 
کادر 

زمينه/

پارچه 
ابريشم 
دورو ، 

دوران آل 
بويه/ محل 
بافت :ري

ترسيم پرنده در 
حالت واقعي/ 
ترسيم از نماي 
روبه رو/ تأکيد 
بر پويايي شکل 

پرنده 

ترکيب بندي نوين 
مداليون مربع با 

حاشيه خط

توجه به 
فيزيک 
واقعي 

پرنده در 
ترسيم/ 

پويايي در 
ترکيب 

اجزأ

پارچه دورو 
از جنس 

ابريشم 
دوران آل 

بويه ، کادر 
داراي شعر 

و خط 
کوفي با 
مضمون 

مرگ 

ترسيم پرنده از 
نماي روبه رو/ 

محتمال سنت 
تصويري به جا 
مانده ازدوران 

هخامنشي با اتکا 
به لوح تخت 

جمشيد 

ترکيب بندي نوين 
با تقارن مرکزي/  
استفاده از ترکيب-

بندي زاويه دار 
/ بهره برداري از 

فيزيک پرنده براي 
ايجاد ترکيب بندي 

/ توجه به فضاي 
منفي

تصوير 
پرنده از 
روبرو/ 
ترکيب 
بندي 
مرکزي
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شــماره۱۲  پائيــز  ۸۸
۴۹

فصلنامه تحليلی  پژوهشی

اطالعات تاريخي تحليل اطالعات

 سير 
پيشرفت

ره 
دو

   
   

   
  

منسوجات  نقشمايه ( پرندگان و موجودات افسانه اي بالدار) ترکيب بندي

پارچه توضيحات نقشمايه ها ساختار نقش توضيحات نقشمايه سازماندهي توضيحات

پارچه 
ابريشم دو 
رو، دوران 
آل بويه / 

محل بافت: 
ري

سنت تصويري 
جديد گرايش 

به ترسيم 
هندسي شکل، 
ترسيم از نماي 

روبه رو 
افزايش توجه به 

جزييات 

ترکيب بندي 
ريتميک 

مضمون 
و تصوير 
جديد، 

توجه به 
جزييات 
نقوش

ري
هج
۴۵
۴-
۳۲
۰  
ويه

ل ب
ن آ

ورا
  د

 

ابريشم 
داراي 

نقشمايه 
تکراري، 
مکشوفه 
از بي بي 
شهربانو، 

سده۵ 
هجري  قمري 

ترسيم پرنده 
با خصويات 

فيزيکي واقعي/ 
نماي روبه رو، 

تطبيق ميان 
ترکيب بندي و 

شکل پرنده 

ترکيب بندي 
داراي تقارن 

مرکزي
تغيير شکل 
مداليون ها/ 

توجه به 
فضاي منفي

ترکيب-
بندي 

مرکزي/ 
تغيير 
شکل 
پرنده

توضيح 
ندارد

حيوان با 
صورت برگشته، 
سنت جديد در 

ترسيم شکل 
پرنده / توجه به 

ظاهر شانه بال 
/ ترکيب بندي 

مورب 

ترکيب بندي 
داراي تقارن 

مرکزي
تغيير شکل 
مداليون ها

سنت 
جديد 

در 
تصوير 
پرنده 
/ تغيير 

ترکيب 
بندي

ابريشم،  
مکشوفه 
از بي بي 
شهربانو، 

سده ۵ 
هجري 
قمري

حيوان با 
صورت برگشته، 
سنت جديد در 

ترسيم شکل 
پرنده / توجه به 

ظاهر شانه بال 
/ ترکيب بندي 
مورب/ تطبيق 

ميان شکل پرنده 
و کادر / ترسيم 

نماي پنجم از 
بال ها

ترکيب بندي 
داراي تقارن 

مرکزي
تغييرشکل 
مداليون ها

سنت 
جديد 

در 
تصوير 
پرنده 
/ تغيير 

ترکيب 
بندي/ 
نماي 
پنجم 

نتيجه
در هنر ايران با يک سير تغيير مداوم و پويا روبه رو هستيم که در آن شکل ها و در برخي موارد مضامين 
و مفاهيم در فرآيندي ممتد و آرام تغيير مي نمايند؛ امري که ضمن حفظ تداوم هنر، پيشرفت آن را ممکن 
مي سازد. پژوهش حاضر در زمينه نقوش منسوجات آل  بويه و سلجوقي نيز گوياي همين موضوع است. 
اين بررسي نشان مي دهد که طراحي شکل پرندگان و جانوران اساطيري بالدار دوران آل بويه با رهايي 
نسبي از سنت هاي ديرپاي ساساني در طراحي نقشمايه منسوجات همراه بوده و در اين عصر ابداعاتي 
در زمينه نقشمايه مانند ترسيم پرنده با حالت پويا، تغيير ساختاري شکل، افزايش طبيعت گرايي، سنت 
تصويري اين عصر را تشکيل مي دهد. با اين وجود نقش پرنده در اين دوره، عنصري با معاني نمادين 
و غالبا با مفهوم مرگ يا جاودانگي همراه گشته و بيش تر با مضامين ديني همراه بوده و  براي پوشش 
کفن و تابوت کاربرد داشته است. در عرصه ترکيب بندي نقشمايه ها نيز نوعي تکامل مشهود است و 
ابداع تقارن مرکزي، کمال طراحي اين دوران را نشان مي دهد. با اين وجود کيفيت ترسيم نقوش نشان گر 

ادامه جدول 
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کتابت و صفحه آرايي شاهنامه 
بايسنغري

منابع و ماخذ 
آزاد، ميترا، معماري ايران در قلمرو آل بويه، تهران، نشرکليدر، ١٣٨٢.

اشپولر، برتولد، تاريخ مغول در ايران، سياست حکومت و فرهنگ دوره ايلخانان، ترجمه دکتر محمود مير 
آفتاب، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،١٣٧٩.

الوند، احمد، صنعت نساجي ايران از ديرباز تا امروز،  تهران، دانشگاه پلي تکنيک،  ١٣٥٢.
برند، باربارا، هنر اسالمي، ترجمه مهناز شايسته فر، تهران، انتشارات موسسه مطالعات هنر اسالمي، 

.١٣٨٣
بوثورث،ک.ا، سلسله هاي اسالمي، ترجمه فريدون بدره اي،  تهران، بنياد فرهنگ ايران،  ١٣٤٩.

بيكر، پاتريشيا، منسوجات اسالمي، ترجمه مهناز شايسته فر، تهران، انتشارات موسسه مطالعات هنر 
اسالمي، ١٣٨٥.

پرايس، كريستين، تاريخ هنر اسالمي، ترجمه مسعود رجب نيا، تهران،  انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 
.١٣٤٧

پوپ، آرتور اپهام، شاهكارهاي هنر ايران، اقتباس و نگارش پرويز ناتل خانلري، تهران،  انتشارات علمي و 
فرهنگي، ١٣٨٤.

چيت ساز، محمد رضا، تاريخ پوشاک ايرانيان از ابتداي اسالم تا حمله مغول، تهران، انتشارات سمت، 
.١٣٧٩

حقيقت، عبدالرفيع، تاريخ هنرهاي ملي و هنرمندان ايراني از کهن ترين زمان تاريخي تا پايان دوره قاجاريه، 
تهران، شرکت مؤلفان و مترجمان ايران، ١٣٦٩.

حلمي احمد،كمال الدين، دولت سلجوقيان، ترجمه عبداهللا ناصري طاهري، قم،  انتشارات پژوهشكده حوزه 
و دانشگاه، ١٣٨٣.

ديماند، س.م، راهنماي صنايع اسالمي، ترجمه عبداهللا فريار، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، ١٣٨٣.
پيگولوسكايا، دن.د و ديگران، تاريخ ايران از دوران باستان تا پايان سده ١٨ ميالدي، ترجمه كريم كشاورز، 

تهران،  انتشارات پيام، ١٣٦٣.
روح فر، زهره،  نگاهي بر پارچه بافي دوران اسالمي، تهران، انتشارات سمت، ١٣٨٠.

اتينگهاوزن، ريچارد، گرابر، الگ، هنر و معماري اسالمي(١)،  ترجمه يعقوب آژند، تهران،  انتشارات سمت، ١٣٨٤.
زكي، محمد حسن، هنر ايران در روزگار اسالمي، ترجمه محمد ابراهيم اقليدي، تهران، انتشارات صداي 

معاصر، ١٣٧٧.

تداوم اسلوب ترسيم و بافندگي نقوش عصر ساساني است. 
در ادامه، طراحي منسوجات دوران سلجوقي را بايد تکامل هنر آل بويه، ظريف تر شدن نقوش، کاهش 
حالت صلب، هندسي و رسمي جانداران و پيچيدگي ترکيب بندي  و ترکيب نقشمايه هاي گوناگون 
دانست. توجه به ترسيم اجزاي نقش پرنده و افزودن شکل  هاي نمادين به آن ها، ايجاد حالت تصويري 
نوين، توجه به واقع نمايي و ترسيم شکل هاي آزادانه در اين دوره را بايد ويژگي طراحي منسوجات 
اين عصر  در ترسيم پرندگان و جانوران اساطيري بالدار دانست. در اين دوره نقوش پرندگان اغلب 
حالت تزئيني، تجملي و نمايش عظمت  دنيوي دارند و کم تر مضامين ديني در آن ها قابل رهگيري است. 
برخالف غنا و ظرافت  ترکيب بندي در اين دوره، تحول بنيادي در زمينه طراحي به چشم نمي خورد. 
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فصلنامه تحليلی  پژوهشی
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