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   چکیده
بافی در ایـران دانتـت. وی در زمـان حتومـت      هنر پارچهـ توان عصر طالیی صنعت   صفوی را به جرئت می ی شاه عباس دوره

 یـزد،  هـای بافنـدگی در شـهرهای مفتنـی ناصـر اصـفهان،       کارگاه ی ها برای توسعه هنرمندان و دعوت از آنخود با حمایت از 

همتـاری نااشـان و نتـاجان     ،پصش فـراهم نمـود. در ایـو دوره    از بافی ایران را بصش موجبات رشد و تتامل پارچه، کاشان و قم

شـمار   بافت، مفمل، قنمتار و غصره شد کـه در فـون نتـاجی شـاهتار بـه      ، سصم بافت هایی ناصر زری وجود آمدن پارچه موجب به

الدیو ناشبند یـزدی و دیگـری بـه اهتمـام      صفوی، یتی به رهبری خواجه غصاث ی روند. دو سبک معروف در بافندگی دوره می

هـای دیگـر قرابـت زیـاد هنـر       تریو امتصاز ایو دوره نتـبت بـه دوره   دهند که مهم ها نشان می ت. تحنصلرضا عباسی شتل گرف

های قبل است. بر ایو اسـاس، ایـو پـشوهش کـه هـدف آن       نااشی با صنعت بافندگی و تغصصر در طراحی ناوش نتبت به دوره

مانـده، بـا اسـتفاده از     هـای برجـای   دادی از نمونـه تحنصنی است، سعی دارد ضمو مطالعه تع -کاربردی و از نار روش توصصفی

هـا را مـورد پـشوهش و بررسـی      های آن بافی و ویشگی های پارچه بافی در ایو دوره، مشفصه ی پارچه منابع تاریفی، عنل توسعه

 قرار دهد.
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 مقدمه. 1

کهـو برخـوردار اسـت و از دوره     ی بافی از جمنه حرف و صنایعی است که از قدمت طوالنی و پصشصنه پارچه

سـرزمصو ایـران از ناـر     دست یافـت. توان  میبه سوابای از آن   ،تر مدون ایران و حتی روزگاری پصش تاریخ

هـا و ابزارهـا و تولصـدات نتـاجی در تـاریخ صـنایع        تاریخ بافندگی و نصز پصـدایش و تتامـل روش   ی پصشصنه

هـای   ههماننـد سـایر پدیـد     گصری و چگـونگی دوام آن  و روند شتل بافندگی ی پصشصنه همتاست. بی ، ها منت

نگارهـای هـر    و شصوه تولصـد و ناـش   ،های تاریفی بوده است. همچنصو صنعتی و هنری متأثر از فراز و نشصب

آن  ی کننـده ، اقتصـادی و اجتمـاعی جامعـه تولصد   خود منبع مهمی برای شناخت شرایط سصاسـی  ،ای بافته

 شـده هـای اجتمـاعی ایـران همـواره موجـب       موقعصت جغرافصایی و پدیـده  .(2 :1380  فر، روح)رود  شمار می به

هـای   ثصر فرهنـ  أ، بنتـه تـ  مند شود بهرههای نوظهور مردم ایو سرزمصو  تنها از ایده ایو صنعت نهاست که 

گرفـت، در گتـترش آن    النهریو، که پصوندشان با یتدیگر از طریق ایران انجام می مصر و بصو مفتنی چصو،

بافـت   ی ویـشه در زمصنـه   هفامنشی، بـه  ۀنتاجی ایران در دور .(381:1363 )فرشاد، ای داشته باشد ناش عمده

، هـا(  واسـطه نفـوت تمـدن و سـنصاه یونـانی      )به ها سنوکی ی از وقفه در دورهو پس  های ابریشمی مشهور بود پارچه

ساسـانی از ناـر    ی اتفاق پشوهشـگران، دوره  به به گفته قریب ساسانصان به اوج خود رسصد. ی در دوره مجدداً

 ها بوده است. تریو دوره بافندگی یتی از درخشان
هـای خـاخ خـود، بـه رشـد و تعـالی ادامـه داد.         ویشگـی اما هنر نتاجی پس از اسالم در هـر دوره بـا    

ی اسالمی، ناوش اسـنصمی و تزیصنـی در    ههای اوایل دور ز خط کوفی در پارچهتوان به استفاده ا که می چنان

هـای مغـوو و تصمـوری اشـاره      ی دینمصان و سنجوقصان، همچنصو عناصر اقتباسی از هنر چصو در دوره دوره

رسـد و وجـود    بافی ایران به اوج شتوفایی خـود مـی   شهرت و عامت هنر پارچه ی صفوی، کرد. اما در دوره

ه بـه ایـران سـفر    صاحان و جهانگردانی که در ایو دورهایی با ناوش متنوع و مجنل گویای آن است. س پارچه

اصـفهان  شهرهایی چـون  .  (2391:1387 ،)پوپ ندا های ایو دوره را ستوده های خود پارچه اند، در سفرنامه کرده

، که در زمان شـاه عبـاس عـالوه     الدیو ناشبند یزدی ظهور هنرمندانی چون خواجه غصاث ی واسطه و یزد به

 ،بـافی اصـفهان را نصـز برعهـده داشـت      های پارچـه  گاهسرپرستی کار بافی یزد، های پارچه بر مدیریت کارگاه

پصشـصنه و   بـارۀ در (.47: 1387انی، خـ  )رمضـان دار بزرگ عرصه طراحی و بافت پارچـه در ایـو دوره بـود     پرچم

هـای   پارچـه  ی صـفوی و همچنـصو ویشگـی و کصفصـت     بـافی دوره  پارچـه  ی مطالعات صورت گرفته در حوزه

هـای هنـری در    پوپ از پصشگامان پشوهش طور جداگانه تحاصاات مفتنفی انجام شده است. آرتور به ،صفوی

اند که به بررسی ارزشمندی در ایـو بـاره    کتانی بودهپور و بهشتی نفتتصو  ضصا، و همچنصو روزگار صفوی

. در ایو پـشوهش سـعی بـر آن    اند های هنری موضوع پرداخته ، به بررسی جنبهاند، اما اغنب ایو آثار پرداخته

اجتمـاعی و فرهنگـی    سصاسـی،  بررسی تمام شرایط اقتصادی، د و باشوهای تاریفی برجتته  بوده که جنبه

پرداختـه  بـه ایـو موضـوع    ، به شتنی جامع ه استدر ایو دوره بود بافی شرفت پارچهساز رشد و پص که زمصنه

بـافی در   پصشصنه و خاستگاه پارچـه  که ابتدا، رسد نار می برای پرداختو به موضوع ضروری به ،رو ایو از شود.

اسـت و شـواهد   هـا انـد     دورهاز مانـده از برخـی    یجـا رکه آثـار ب اما از آنجا  ایران مورد بررسی قرار گصرد،

لـاا بـر آنـصم، تـا     ؛ ها ممتو نصتـت  دوره ایواستدالو در باب  ،د و تاریفی معتبری در دسترس نصتتمتتن

 به منتوجات ایو دوره نار افتنصم. تر صفوی رفته و با نگاهی ژرف ۀطالیی هنر ایران در دور ۀابتدا به دور
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چندساله حمنه مغوو و تصموریان، با آغاز دوران درخشندگی و شتوفایی نتاجی ایران بعد از رکود 

ت قرن دهم و یازدهم قمری را به جرئ سنتنه صفویه شروع شده و به اوج خود رسصد و به همصو دلصل

که   دهد می خوبی نشان دار صفویه به ای تاریخه بافی در ایران نامصد. پارچه توان عصر طالیی هنر پارچه می

ها و  برجا شده بود و از روی نااشی و پا طور کامل متتار ، به فنی های جدید و اصوو روشدر ایو هنگام 

توان  می ، مانده است های فراوانی که از دوره صفویه برجا مصنصاتورهای آن عصر و همچنصو از پارچه

آمدن سنتنه  کار با روی .ه استانگصزی در نتاجی ایران پدیدار شد دریافت که تحوو و پصشرفت شگفت

های هنری که ایران در عصر مغوو و تصموری از خاور دور گرفته بود، دگرگون شد و  بکس تمامیصفوی، 

عالوه،  به ها و اصوو هنر چصنی فاصنه افتاد. در توق و در  هنر ایرانی آمصفته شد، و مصان ایو سبک

 ،درپی شهری های پی شورش باوجود دادند. هنرمندان متائل زندگی روزمره را در آثار خود نمایش می

های تحت تصرف عثمانی افزایش یافت و ایو امر با  گرفتو زمصو پسبازقدرت سصاسی حتومت با 

 )بصتر، شتوفایی هنرهای تحت حمایت دربار و همچنصو رشد صادرات در صنعت نتاجی همراه بود

در چصو بوده م 1628.ق/ـ.ه1368زمان با حتومت خاندان مصن   ، که هم صفویان ی دورهدر  (.117:1386

آرامش دویتت و پنجاه ساله، روابط ایران و چصو از سرگرفته شد و  ی عنت ایجاد یک دوره است به

های دریایی را در اختصار داشته و به تجارت کاالهایی چون ابریشم و ادویه  بازرگانان عصر صفوی راه

که عالوه بر  ایران یتی از تولصدکنندگان عمده ابریشم بود ،در ایو زمان .(117 تا: بی )تاورنصه، پرداختند می

ونصز و پس از  ، و کشورهای هنند (Newman, 2006: 61) شناخته شده بودنصز مصرف داخنی، برای غرب 

 .(109:1384 )امصنی، فرانته و مجارستان از خریداران اصنی آن بودند اسپانصا، روسصه، آن انگنصس،

واقع برای تهصه مواد کارخانجات نتاجی کشورهای اروپایی به ایران سفر  تجاری درهای  نمایندگان شرکت

 کند:  هدف آنان را چنصو توصصی می ،سصبصنصا والتر شوستر .(23:1372 پناهی، )شریعت کردند می
و زمصو و بررسی بصشتر  موجب شد تا تجار انگصزه برای آمدن به مشرق توسعه اروپا در سده شانزدهم مصالدی» 

های  شرکت»  و  «هند شرقی» ،«متتوی» جمنه های تجاری انگنصس از تر امور تجاری پصدا کنند و شرکت دقصق

 (56:1364) «هم بربایند.ابت را در کتب تجارت با ایران ازگوی رق کدام سعی کردندهر   «هنندی هند شرقی
نار  در یک اظهار ،اند صفویه به ایران سفر کرده ی سصاحان و مورخصنی که در دوره ی همه تاریباً

 :1386  پور طالب) بافی ایران بوده است صنعت پارچهتریو ادوار در  که دوران صفویه درخشان ؛اند عاصده هم

مانده است که  جا صفوی به ی ها از دوره بصشتریو نمونه ها  های موجود در موزه در بررسی پارچه .( 131

بها و عمارات  بافت بتصار ارزنده و از کصفصت و تنوع باالیی برخوردار است. البته گرانلحاظ طرح و  به

  انگصفته است. می بر ،اند و دوره به ایران سفر کردهکه در ایرا تحتصو سصاحانی  ،های زیبا آراسته با پرده
دهـد؛ نفتـت، ایـو هنـر      بافی در ایو دوره ما را به چند نتتـه مهـم توجـه مـی     عنل رواج و رونق پارچه

کاربردی بوده و آثار تولصد شده در متو زندگی مردم قرار داشته، عالوه بر آنته از زیبایی، تـزیصو و کصفصـت   

ضـمو آنتـه حمایـت     ،اشـته همواره تااضا برای ایو تولصـدات وجـود د  دوم، ممتاز هم برخوردار بوده است. 

ها نتبت به حفظ کصفصت و توسعه و ترویج آثار، تأمصو رفاه هنرمنـدان و مـدیریت    متئوالن و حتاسصت آن

از جمنـه   النـدگی ایـو هنـر و صـنعت داشـته اسـت.      سزایی در حفظ رونق و ب و ناارت بر تولصدات، تأثصر به

سصاسـی کشـور بـر هنـر      ی از وحدت و یتپارچگیثصرات ناشأهای متمایز هنر ایران در دوره صفویه، ت جنبه

افتاده، استادان و هنرمنـدان از یـک سـبک و    توجه به ارتباط مرکز و نااط دور طور کنی با به .ایو دوره است
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کردند و هنر ایرانی هویتی واحد یافت که جز تفاوتی اند ، در تفتصک و مواد اولصـه بـومی    سصاق پصروی می

هـای تصـویری در    وجـود برخـی از سـنت   . (148:1387 )هوشـصار،  برخوردار بـود هر منطاه از معنایی مشتر  

از  کنـد.  تولصدات هر منطاه را واجد سبتی خاخ و متمایز از سایر مناطق مـی  منتوجات شهرهای مفتنی،

 شناسـی اسـت.   های سبک کاشان و تبریز بصش از سایر نااط واجد بررسی یزد، ،ایو مصان چهار شهر اصفهان

(spuhler 1978,163).  انـد  تعداد زیادی از سصاحان و جهانگردانی که در ایو دوره به ایو شهرها سفر کـرده

  بـاره  جوزفـا باربـارو در ایـو   انـد.  اند و گاه اغـراق کـرده  های ایو شهرها را ستودههای خود پارچهدر سفرنامه

س خواهصـد زد کـه ماـدار    آسـانی حـد   نتصجـه بـه  نصـاز دارد، و در  یزد هر روز به دوخروار ابریشم» گوید: می

 (82:1349 )باربارو، «چه قرار است.منتوجات از
ایران عصر صفوی به دلصل قدرت و ثبات سصاسی توانتت با کامصـابی در امـر تجـارت و برقـراری رابطـه      

جمنـه پارچـه در   ران ازسصاسی و اقتصادی با کشورهای مفتنی ناش اساسی ایفا کند و کاالهای تجمنی ایـ 

مفمنـی، ترمـه و    هـای زری،  انـواع پارچـه   (.61: 1387)فـوران،  تجارت خارجی اهمصت خاخ یافـت   ی عرصه

   .( 246  :1362  را هئفصگو) شد بافی انجام می های پارچه گاهدوزی روی پارچه در کار قنمتار و نصز انواع دوخته

در  سـبک آن متتبـی کـه   نفتـت،  شـد:   انجـام مـی   روی از دو متتـب صفویه در پصـ  ی نتاجی در دوره

کـه در یـک طـرح کنـی بـاهم همـاهنگی        ،ها و ناوش کوچـک بـود   غالباً استفاده از طرح ،طراحی و ناوش

الدیو عنی ناشبند و پصروان وی. ایو متتب در زمـان شـاه طهماسـب در     جمنه آثار خواجه غصاثداشتند؛ از

 .(287: 1379هـاوزن و یارشـاطر،   نگ)اتصهای آن ناش گـل و گصـاه و تـرنج بـود      وجود آمد که از ویشگی قزویو به

 های بـزرگ و عمـدتاً   در آن به استفاده از طرح کهی رضا عباسی یا همان متتب اصفهان مشهور  شصوه ،دوم

 (.82: 1385کریمی، ) شد ایرانی که مرسوم بوده است، توجه می ی شصوه ناش انتان و طبصعت به
متـداوو بـود و  بتـصاری از مضـامصو عاشـاانه      مناره باغ تصویری  ،های دوره صفوی در نفتتصو پارچه

های سوار بـر اسـب و    امصرزاده های شتار، صحنه شد. های ابریشمی بافته می پارچه ی ادبصات فارسی بر زمصنه

تـر شـد و    سـاده  هـا  هـای بعـدی طـرح    در دوره .(2 و 1صـویر )ت پتند همگان بودهای بزم و رقص مورد صحنه

 .(166:1387 )مک داوو، کرد چه خودنمایی میروی پارهای زندگی روزمره بر صحنه

                                                                                    
  (Bunt,1963;34)پارچه با نقش اسلیمی :2 تصویر     (Bunt,1963;47) بزم برروی پارچه ابریشمیمجلس  :1 تصویر

 صفویه ی بافی در دوره پارچه. 2

وی نتبت بـه سـایر پادشـاهان صـفوی متمـایز و      گااری کرد.  در قزویو تاج قـ.ه 996شاه عباس در ساو  

هنرمنـدی او   ،یـک معنـا  بـه  استاالو اندیشـه و   تدبصر، ای بود که ریشه در تفتر، های برجتته دارای ویشگی
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هصچ کاالیی به اندازه ابریشم بـرای ایـران سـودآور     خوبی دریافته بود که تجارت او به. (78:1378 )زارع، داشت

نصتت. سصاست اقتصادی ایو دوره کاهش واردات و افزایش صادرات بود. شـاه عبـاس نتـبت بـه بازرگانـان      

داشـت. او کـه بافنـدگی را در جـوانی      ای بودنـد، توجـه ویـشه    صدهشـ کوونصزی که در تجارت ابریشم بتـصار  

 ای سـازماندهی مجـدد ارتـش، در جهـت اصـالح امـور گـام برداشـت.        هـ  مصو هزینـه أآموخته بود، بـرای تـ  

 م1598.ق/ـهـ 1007 یزرع را تصرف کردند و تحت مالتصت دربـار درآوردنـد. در سـاو    های لم ها زمصو قزلباش

بـرای   آمـد. تحت کنتـرو خانـدان صـفوی در    در نواحی جنوبی دریای مازندرانتولصد ابریشم  یمناطق احصا

د. امتصـاز انحصـاری دربـار، بـر تجـارت ابریشـم       شـ سراها بنا  ها احداث و کاروان جاده ،نال و سهولت در حمل

 چنصو ثبت شده است: م1603ق/ـ.ه1012 شرقی در ساو که در گزارشی از کمپانی هند چنان، شتل گرفت
دیگـر منـع   از خرید ابریشـم از کشـورهای    امپراطور کبصر، شاه عباس اوو، در جهت رونق اقتصادی، بازرگانان را»

وی خـدمتگزاران   .شد ها باید، در مفازن او جمع می ابریشم نموده و مارر کرد تمام خریدها از شفص وی انجام گصرد.

هـای تولصـد شـده را خریـداری      مور کرد تا با در دست داشتو پوو ناد به تمامی نااط کشور رفته و ابریشـم أخود را م

 (401تا: بی )تاورنصه،  «کنند.
داشــت و روی مــابای آن کمتــریو قصمــت را  محصــوو ابریشــم را بــرای خــود بــر مــیســوم  شــاه، یــک

دولت، مهارت بازرگانان ارمنی را در بازارهای داخنی و ابریشم صادراتی مهار کـرد و ایـو عمـل     گااشت. می

هـا   زیـرا آن  .(118:1378 )بصتر، ها، به جنوب دریای مازندران و اصفهان صورت گرفت های آن با انتااو خانواده

واسطه متصحی بـودن در ممالـک عصتـوی     در معاش قانع و به ناپایر بودند، بنصه و در متافرت ختتگی قوی

زودی زیرکـی و درسـتتاری خـود را اثبـات      ارامنه نصز پس از آغاز تجارت به ند.کنتوانتتند تجارت  بهتر می

 .(Newman, 2006: 60) نمودند
در ایو دوره، مردم بصش از هر زمان دیگری به تولصد ابریشم مشغوو بودنـد، زیـرا از یـک سـو ابریشـم       

هـای قصمتـی   شد و از سوی دیگر اقباو زیادی به مصرف پارچـه تریو کاالی صادراتی ایران محتوب میمهم

ه ردربـاری ادا هـای بافنـدگی بـه صـورت خصوصـی و      گاهکاربصشتر  .(Melville, 1996: 323) وجود داشت

بنتـه بـر درآمـد خزانـه      کردنـد،  نصـاز دربـار بـود تولصـد مـی     موردتنها آنچه  های بافندگی، نه کارگاه شد. می

ـ  افزودند. مینصز سنطنتی  تولصـد مـواد خـام     شـد.  بازارهـای خـارجی مـی    ۀبفش بزرگی از تولصدات نصز روان

شاه عباس از مرز خودکفایی گار کـرد و ایـران در حـد یتـی      ی نتاجی و همچنصو صنعت نتاجی در دوره

، در تمـامی  شاه در ایو گونه صنایع ایجاد کـرد . جهتی که ایو پادیافتکنندگان شهرت تریو صادر از بزرگ

بهتریو شاهد ایو مدعا مطنبی اسـت کـه شـوالصه شـاردن در سـفرنامه      ؛ محتوس بود مصالدی هفدهم نقر

 :خود آورده است
م ایران فراوان و در دسترس همگان است، از ایـو جهـت ایرانصـان در کـار ابریشـم تجربـه و مهـارت        چون ابریش»

انـد.   هـای مـا اختـراع کـرده     بتصار دارند. صنعتگران ایرانی برای رشتو و تابصدن ابریشم خام وساینی شبصه دو  چـر  

ه است و نوعی دیگر زرباف دورویـی اسـت کـه    ها زرباف ساد نامند. نوعی از آن اینان، پارچه مفنوط با طال را زرباف می

   (120 :1374شاردن، )  «پشت ندارد یعنی هر دو روی آن قابل استفاده است.
انتفـاب   اصفهان بـود.  آفرینی کرد، یتی از شهرهایی که در ایو دوره در راه تحاق اهداف اقتصادی ناش

در  با توجه بـه مرکزیتـی کـه داشـت     ایو شهر جهت مالحاات اقتصادی بتصار حائز اهمصت بود. اصفهان به

کـرد و راه را بـرای صـدور محصـوالت از      جهت ارتباط مصان شماو کشور و سواحل خنصج فـارس عمـل مـی   
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هنرمندان خواسته شد که به اصفهان کوچ کـرده و بـرای    ینتصجه از تمامدر ساخت. فارس هموارتر می خنصج

سبک جدید هنری در اصـفهان شـتل    نتصجه،در .(243:1385 )کریمی، زنده کردن ایو هنر اصصل تالش کنند

بـه   عالقـه شـاه عبـاس    .بافی تأثصر چشمگصری گاارد کارگصری ناوش در پارچه بافت و به شصوۀگرفت که بر 

شـاه   ،گویـد  آوری ترقی داد. کروسصنتتی در گزارش خود مـی  را به مصزان حصرت بافی پارچه صنعت ،تجارت

اصـفهان پرداخـت کـه     و ، یـزد  های متعدد در شصروان، قراباغ، گصالن، کاشان گاهکارعباس کبصر به تأسصس 

 شـتوهی و همچنصو عموم بـه طریـق با   یها منتوجات و شاو ابریشمی برای استفاده خاندان سنطنت در آن

 .(138 :1372سصوری، ) (3)تصویر شد بافته می
شـود کـه در بـازار اصـفهان حـدود       وسعت عاصمی داشـت و گفتـه مـی    ،به همصو دلصل صنعت نتاجی

شـود،   گفتـه مـی   .کارگر وجود داشت و رئصس صنی نتاجان، یتی از قدرتمندتریو افراد کشور بود 25.000

هصجـده کصنـومتر بـود وجـود      بصو مصدان مرکز شهر و چهنتـتون کـه  های بافندگی در تمام فاصنه  دستگاه

هـا داده   مـواد خـام و مـزد بـه آن     ،کـار پارچـه   و اگـر بافنـدگان در حـصو   ( 138 :1372سصوری، ) داشته است

اصـناف اصـنی اصـفهان، بـه      .(92 :1371فنـور،  )گرفتند  ا چند بازرگان ایو ناش را بر عهده میک یی ،شد نمی

نشـان از   شدند که ایـو خـود   دسته تاتصم می سه به سی و ،وری های پصشه عنوان ممتازتریو کانون فعالصت

 بـزازان،  عبابافـان،  دوزان، ناـده  بافـان،  تـوان بـه زری   است که از آن جمنه مـی آن زمان در بافی  ارزش پارچه

از ایو سی و سه صنی اصنی بـه جـز   . (275:1379 )کصـوانی،  شعربافان اشاره کرد خصاطان، صباغان، بافان، لن 

یـک نشـان و    ،ای عنـم هـر صـنی دار   کردند. صنی بافندگان همتاری میبا  ،طور فعاو باصه به هشت صنی،

 (.119:1387)بصتر،  های خاخ خود بود استادکار مشفص و نصز ویشگی

 
 (10:1387 )پوپ، 10قرن با تارهای فلزی،: تافته زربافت 3تصویر 

 شاه عباس ی های بافته شده در دوره انواع پارچه .3

تولصـد  در ایـران  بفـت و...   سـصم  ای، زربفـت،  پنبه ابریشم، مفمل، ،هتافت های ساتو، در ایو دوره انواع پارچه

اشـاره شـده    م 1618ق/ ـ.هـ 1028در گزارشی از کمپانی هند شرقی در ساو  .(Baker, 1995, 111) شد می

آیـد،   از منابع اروپایی چنصو بـر مـی   .ستا  رن  و قصمتی برای خرید موجود بوده هر های ایران از  که مفمل

کردنـد کـه تـا حـدودی بـه لوکـای        تولصـد مـی  غصر از بافت مفمل، نوعی سـاتو نصـز    های یزد، به که کارگاه

امـا   ،دادنـد  ناـش یـا درخشـندگی مـی     تـه  ها، آن زمان به تافته در های دمشای شبصه بود. ایتالصایی و پارچه

شد، زیرا در ایو نوع بافت، تار از یک رنـ  ابریشـم و پـود، از     دار با بافت ساده تولصد نمی ابریشم موج ظاهراً

او ایو بافت رایج نبوده است. در آن دوره بصش از صد نوع ابریشـم پـر ناـش و    احتمبه رن  دیگری است و 
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هـا،   توانتـتند از مصـان آن   راحتـی مـی   بافت در بازار وجود داشـت و بازرگانـان خـارجی بـه     قصمت زری گران

 ی بـافی دوره  هـای پارچـه   تـریو محصـوو کارگـاه    عمـده  .(4)تصویر پتند خود را انتفاب کنندهای مورد قواره

ایرانصـان   فرینـد. توانتته محصولی به ایو زیبایی بصابافی کتی ن که هنوز در تاریخ پارچهاست   صفویه مفمل

بافتند، ولـی بـا اسـتفاده از بافـت ریـز و کـم و زیـاد کـردن بتـصار ظریـی            دار برجتته نمی های گل مفمل

رخشـش و گـودی و بننـدی    دهـا   هـا و پارچـه    پـرده  ،هـای مفمـل   به قالصچـه ها،  پودهای پارچه و طوو گره

یتی از اقتام معروف مفمـل کـه بافـت آن     بود. شهر یزد های مفمل تریو مرکز تولصد پارچه دادند. مهم می

هـای سـاقه بننـد زرد طالیـی، بـا       کـه در تـزئصو  آن از گـل    بود، مفمنی به رن  عنابی سـصر بـود  معروف 

 شـد.  که در ساخت آن از الصاف طال استفاده مـی  شد. نوع دیگر پارچه، دیباج بود های سصر استفاده می  برگ

بـا ناـش    رن  و مشجر معروف به داماسـک بـود کـه    پارچه خارا نصز نوعی پارچه ابریشمی بتصار ظریی تک

شـد کـه از اهمصـت خـاخ      مفمـل سـاده و زربفـت تهصـه مـی      ی ازشد. همچنصو انواع گل و برگ بافته می

 .(2391:1378 )پوپ، برخوردار بود

 
 (1040: 1387 )پوپ، 11 قرن یزد، ای، ابریشم سرمه :4 تصویر

 ها   طراحی در نقوش پارچه .4

ویـشه قـرن    بـه ) هـای صـفوی   ثصرپایری طراحی ناوش پارچـه ریشه و عنت تأ طور که در ابتدا اشاره شد، همان

ـ  طور کنی هنر در هـر دوره  به را باید در مجموعه تحوالت موجود در عصر صفوی جتت. دهم( گـاه   یای، تجنن

بصنـی آن قـوم    طور خالصه فرهن  یـک قـوم و منـت اسـت و از جهـان      آداب و سنو و به عااید، ها، اندیشه

بازتـاب   صفوی اسـت کـه   ی مصداق بارز ایو امر، هنر نگارگری و طراحی پارچه در دوره گصرد. می سرچشمه

در ایـو مصـان یتـی     . (58:1389 )هـدایتی،  سصاسی و فرهنگی زمانه خویش است اقتصادی، ،تحوالت اجتماعی

زیرا یک هویت ارضی و سصاسـی بـرای کشـور     ؛بودنصز تریو عوامل به رسمصت شناختو ماهب شصعه  از مهم

را پدیـد  تصرف ایران توسط شاه اسماعصل، یتدستی و وحدت در هنرهای تجتـمی ایـران    آورد. وجود می به

واسـطه   بـه در دوره شـاه عبـاس نصـز     .است های آن مهاجرت هنرمندان به تبریز بوده ، که یتی از نمونهآورد

هنـری و تزئصنـی خـود رسـصد. ناـوش و      ر به آخریو درجه پصشـرفت و تتنصـک   ثبات سصاسی، صنعت و هن

ای از  ایـو ناـوش مجموعـه    .شـد الینفـک پارچـه    ییتی از اجزا روی منتوجات ترسصم شدیری که برتصاو

جزئصـات   ی واسـطه  حرفـه عاایـد آن دوره را بـه    یـو فرد را در خود داشتند که استادکاران ا به عناصر منحصر

عنـوان ویشگـی و    دو رونـد بـه   ،طور کنی در ایـو دوره  کردند. به گویای بصری، در تتنصک ایو آثار مطرح می
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واقـع برداشـتی از ناـوش    درکـه  صنـی  ئناـوش تز  تصـور و ادرا   (1 :داشـت  بنای طراحی ناوش وجـود زیر

تـأثصر   گری که بـصش از هرچصـز تحـت    گرایی و حتی تصویر احتاس تعنق به واقع (2؛ های گاشته بود چهرپا

بررسی منتوجات ایـو دوره، از طریـق    با کار نتخ خطی و نااشان مصنصاتور ایو دوره بود. هنرمندان تاهصب

فرهنـ  هنـر و تمـدن     ،در ایـو مصـان    توان دریافت کـه  شناسایی شرایط اجتماعی عهد شاه عباس اوو می

 ایـو مصـان،   کـه از  هگـاار بـود  ده تأثصرهای بافته ش گصری طرح و ناش پارچه شاه عباس اوو در شتلدوران 

در پایـان قـرن دهـم هجـری، نـوعی طراحـی در        تر اسـت. مشهودهای ایو دوره  بر روی پارچه تأثصر ماهب

مناـور   طور متـتدو، مـرتبط بـا تصـاویری اسـت کـه بـه        و بهبود ها وجود داشت که به شصوه سنتی  پارچه

هـای ابریشـمی اعمـاو     در بافـت پارچـه  گـاهی  سـنصاه دربـار نصـز     اند. طراحی از تبریز به یزد فرستاده شده

هـای   رنـ  و بافـت مـدیون طـرح     های ایـو دوره، گاشـته از الصـاف،    پارچه زیبایی و نفاست شده است. می

ها و مفـاهصم هـزاران سـاله     همای ناش ها، موضوع ی هاست. ایو طرح ها دربردارنده پرناش و غنی آن پصچصده،

بـا همـان    ،دان معنی نصتت که تمامی ناوش کهـو هنر ایرانی و مضامصو غنی ادب پارسی است. البته ایو ب

تغصصـر شـتل داده    ،ها با حفظ مفهـوم  بنته، بتصاری از آن کار رفته، طرح و شتل گاشته در ایو دوره نصز به

هـای طراحـی در ایـو     تریو ابـداعات و ویشگـی   اند. مهم هو خود را با فضای هنری دوره صفویه هماهن  کرد

هـا،   مایـه  بنـدی، بـا اسـتفاده از ناـش     هـا و نـوآوری در ترکصـب    مایـه  توان به ابداع بعضـی ناـش   دوره را می

ها و نصز ابداع یا تتامل انـواع گونـاگون    های مفتنی ناش جمنه ایو ابداعات، تتامل گونهاز بندی کرد. تاتصم

 ی دهنـده  تـریو عناصـر تشـتصل    هـای بنصـادیو، یتـی از مهـم     مایـه  بررسی ناش عباسی است.های شاه  گل

منتوجات ایـو دوره از لحـاظ طـرح و     . (47:1378 )دادخواه، های هنری در نمونه هنرهای سنتی است ترکصب

 نویتد: فصنصس آکرمو در ایو باره می .هتتندهای ساسانی  ناش وامدار طرح
ایرانی، کاربرد جدیدی برای مصراث کهو ساسانصان یافته بودنـد کـه شـامل اسـتفاده از شـتل      در ایو زمان طراحان » 

 )آکـرمو،  «هـای مـدور بـود.    چـصو یـا طـرح    هـایی بـه شـتل ناطـه     چهارپهنو و استفاده از طرح پهنو، اشتاو سه قنبی،

21:1363) 

 شـتار،  س بـزم، هـای ایـو دوره شـامل مجنـ     های ساسـانی و پارچـه   مایه های مشتر  مصان ناش صحنه

البتـه ایـو    .نند ناش فرشته و ناوش حصوانی استماناوشی موضوعات مشتر ،  وگصر بود. شتارگاه و گرفت

هـای تصمـوری و چـصو نصـز بهـره       نتته را نباید فراموش کرد که در طراحـی منتـوجات ایـو دوره از طـرح    

قـدرت ترکصـب طراحـان صـفوی     اما آنچه منتوجات ایو دوره را واجد سبتی خاخ کرده اسـت  ، اند جتته

کـارگصری ناـش    طور مثاو بـه  به دانتت،ثر أمتتوان از ایو عامل  بصشتر ابتتارات ایو عصر را می اصوالً است.

انتان در کنار سایر ناوش و برقراری سایر روابط فرج و فضا در ایو حالت متتنزم مهارت خاصی اسـت کـه   

ایو طراحان قادر بودند هم در نمایش ناـوش گصـاهی    د.آمدنشتل از عهده آن برطراحان صفوی به بهتریو 

طـور کنـی    بـه  ناصـری خنـق کننـد.    به شتنی ماهرانه آثار بـی  ،، و هم در ترکصب آن با سایر ناوشتنهایی به

کنـد،   های ایـو دوره نصـز نمـود پصـدا مـی      نوعی در ناش لباس شاه عباس را که به ی ناوش منتوجات دوره

 :ندی کردب توان به شرح زیر طباه می
گصاهـان از قبصـل    و ها های قبل شده و شامل انواع گل تر از دوره ناوش گصاهی متنوع ناوش گصاهی: الی(

 انـار،  هـا و درختـانی چـون سـرو،     اسـنصمی  های شاه عباسی، گل ،سوسو نصنوفر، زنبق، گرایانه، صور طبصعت

   .(5 )تصویر شود نفل و غصره را شامل می
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 طـوطی،  آهـو،  خرگـوش،  حصوانی شامل اشـتاو مفتنـی حصوانـات درنـده،    ناوش حصوانی: ناوش  ب(  

 ایو دوره تصویر شده است.  است که با ظرافت و زیبایی، شبصه مصنصاتورهای  ...قرقاوو و
 نشـاهزادگا شـادی و   جشـو،  هـای شـتار،   ناوش مربوط به زندگی روزمره انتـانی: چـون صـحنه    ج(  

هـای   بـا انـدام   ، بنتـه تجریـدی، و   ها واقعی نبـوده  ها پصتره امی آنو گصاهان، که در تم اه  چهره مصان گل تک

 .   ه استشد کشصده و باریک و با ظرافت ناش می
هـایی چـون    های شـعر از قبصـل داسـتان    های شاهنامه و مناومه داستان ها: ناوش مربوط به اسطوره د( 

 ها. جن  با اژدها و سصمرغ و ناایر آن شصریو،و خترو  لصنی و مجنون،
 شود. نتبت دوره گاشته کمتر مالحاه می که در ایو دوره به :ها و ناوش هندسی کتصبه ه(  

 
 (Bunt, 1963; 46) عصر شاه عباس های شاه عباسی و اسلیمی، : پارچه با نقش گل5 تصویر

 هـا،  هـای زربفـت و مفمـل اسـت کـه در قالـب جامـه        یتی دیگر از ابتتارات فنی ایو دوره، تهصه پارچه

 زنبـق،  گصاهـانی چـون،   ی گرایانـه  جز حصوانات و اشتاو طبصعت شود و ناوش آن به ها ارائه می و فرش آویزها

لـاا بفشـی از    شـد.  مـی نصـز   ( معموال به شصوه نااشی رضـا عباسـی  های انتانی ) شامل پصتره گل سر ، و مصفک

ـ  تصـاویر اشفاصـی اسـت کـه بـا      ،موضوعات منتوجات جوانـان و   ماننـد  شـد  ی و تصـنع کشـصده مـی   تتنن

حدی بـود کـه تفـاوت گااشـتو مصـان زن و مـرد را        جنبه زنانگی در تصاویر به .قد و ماهرو دوشصزگان سرو

 شد. ها استفاده می تزئصو پرده در بصشتراز ایو تصاویر  (246:1366 )وینتو، کرد. دشوار می
دادن بـه   در جهـت  صـفوی ثصر دربـار  أتـ  ی دهنـده  نشـان   توان ، استفاده از تصویر شاهزادگان را میاساساً

پادشاهان صفوی با آگاهی از ظرفصت تبنصغ منتوجات، اقـدام بـه تـرویج فرهنـ  و      ها دانتت. موضوع طرح

هـای   های خط نتـخ و نتـتعنصق یتـی دیگـر از روش     تزئصو با نوشته کردند. سایر ممالک میبه تمدن ایران 

در گرفـت.   ماـدس مـورد اسـتفاده قـرار مـی     پـرده و یـا امـاکو     که بصشتر برای پوشش قبـر،  رایج دوره بود

در ایـو دوره بـه    ،در کـل  .شد میهای رزمی و بومی از آثار شعرایی چون فردوسی و ناامی استفاده  داستان

 .ن اصنی تـزئصو پارچـه شـد   ارکاهای حماسی و عاشاانه، از  استفاده از داستان ،عنت قرابت نااشی و نتاجی

هاسـت کـه درخشـندگی     آن ی یو دوره، کاربرد طالی بصشتر در زمصنـه های ا های پارچه یتی دیگر از ویشگی

 .(248:1335 )دالمانی، کند ها را بصشتر  آن
هایشـان را بـه نتـاجان     الدیو طـرح  ای چون رضا عباسی و غصاث هنرمندان برجتتهدر زمان شاه عباس 

 سـازی از  اهمصـت چهـره   مدارانـه و  هـای کوچـک، بـا افـزایش عالیـق انتـان        جای پصتره به کردند. عرضه می

تـر،   تـر و طبصعـی   اشتاو انتانی به شتنی حاصای ها شد که در آن هایی یافت می پصش نمونه از بصش ، اشفاخ

 .(138: 1372 )سصوری، دهد خود اختصاخ می بفش عمده پارچه را به
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منتـوجات  که هنرمندان کتابت، ناـوش  آرام آرام وارد منتوجات شد، چرا درایو دوره، همچنصو کتابت 

ای کـه   البتـه  ادعصه و اشعار شد. ،که باعث ایجاد منتوجاتی نفصس با تزئصو آیات قرآن کردند را طراحی می

و در مـواردی چـون    بـود معـروف  « الترسـی  یة  آ»و « پصراهو نـادعنی »با نام  شد، معموالً ها تزئصو می با آن

طرح بـاغی نصـز از    (.270، 1378 نصا،)جاوید گرفت بفت مورد استفاده قرار میو  شفا ترس، پصروزی بر دشمنان،

مـاهی و   گـل،  اسـتفر،  هـای آب،  در ایـو ناـوش بـاغ را بـا جـوی      ؛های متداوو دوره شاه عباس است طرح

 .(225:1387 ، )یاوری ندتدانت مین را سمبنی از بهشت آو  کردند های شناور در استفر مشفص می ارد 
 ، قـرار هکشـصد  کـامالً های بافندگی هم به شتل سنتی بودند که نخ تار را داخل چارچوب افاـی   دستگاه

، عـر  دسـتگاه   بافنـدگان  (.20 - 21: 1380 )یـاوری، دانـد   های نخ تـار عبـور مـی    دادند و نخ پود را از لبه می

 هماننـد،  شـدند  متابـل مـی  کردند و سفارشات خاخ را نصـز بـا مـااکره     بافندگی و ناوش آن را تناصم می

سـفارش داده   م 1371 فردی که با ناوش زریو و سصمصو توسط پادشاه سصام در سـاو  به های منحصر پارچه

 .)Baker, 1995; 1099)بود شده

 بند در عصر شاه عباسهنرمندان نقش. 5

بافنـده و  صـورت   هنرمنـد بـه   ی وجود آمدن یک طباـه جهت به در شاهد حرکتی ،شاه عباس یتم ر زماند

یزدی، حتـصو بـو غصـاث،     ناشبند الدیو عنی توان از غصاث جمنه هنرمندان ایو صنعت میاز ؛طراح هتتصم

 د.نام بر و صالح عبداهلل

 خواجه غیاث الدین علی نقشبند یزدی   .1 ،5

تـریو هنرمنـدانی اسـت کـه بـا تمـام        بدون تردید یتی از بـزرگ  ، الدیو عنی ناشند یزدی خواجه غصات

 نامصدنـد.  او را غصـاث ناشـبند مـی    ،در طراحـی ناـوش  بـه دلصـل مهـارت     و ورزیـد   هنر عشق مـی  وجود به

(Spuhler, 1978: 164). غصـاث  تـوان گفـت   موالنا کماو خطاط مشهور به عصار بود که می گانوی از نواد، 

و زنـدگی   فوی عـزت فراوانـی یافـت   . او بر اثر توجه پادشاهان صـ ه بودتوق هنری خود را از وی به ارث برد

 نویتد: ی جامع مفصدی درباره وی میلنؤم .جالو و شتوهی داشتپر
بـر محـایی    ، و ناصر نداشت و پصوسته بـه قنـم اندیشـه امـور غریبـه عجصـب      ناشبندی عدیل فو  در ،خواجه غصاث عنی» 

هنـد و   ،نشـأ  پادشـاهان عـالی  آوازه گشت که تب بنندارسانصد و  در آن کار به مر نگاشت و اقمشه نفتصه به اتمام می می  روزگار

طنـب   ،ای کـه در کارخانـه طبصعـت او بـه اتمـام رسـصده بـود        اقمشـه  ،او فرمـوده سـ ار تر  و روم مفتنی و هدایا به جهت او

 (430:1342متتوفی بافای،) «.نمودند می
 یک قطعه با بافت مرکـب و سـه قطعـه بـا بافـت      دو قطعه ساتو، مانده از او دو قطعه مفمل، ی جا آثار به

دارای ناـوش و تصـاویر انتـانی کوچـک و ظریـی بـا        ،های مفمـل  یک قطعه از ایو پارچه چندتایی است.

طـور متـتال بـه کـار      ها روی پارچه حالت ترکصبی ندارنـد و بـه   های درخشان است و هر کدام ار رن  رن 

موضـوع   ت وهای متنوعی اسـ  دومصو پارچه مفمل مربوط به خصمه سو گوشتو است و دارای رن  اند. رفته

همچنـصو دو پارچـه    .(2411 )همـان،  تنی می کند ای است که شصریو در آن آب آن رسصدن خترو به چشمه

سـصاه اسـت و    ی هـا دارای زمصنـه    ایـو سـاتو   یتـی از  ساتو وجود دارد که ناش لصنی سوار بر شـتر اسـت.  

هـای متتـب تبریـز     دارای ویشگـی  دارد. هر دو پارچـه  دیگری زمصنه قرمز تصره و ناوش سصاه و الصاف طالیی

تـر طراحـی کـرده و از ناـوش جـانوری و       او در طراحی ایو دو پارچه ناوش را از نار اندازه کوچک .هتتند

www.SID.ir

Archive of SID



 161/  1396 تابستان و بهار ،1 شمارة ،9 سال شناسی، باستان مطالعات

دو قطعـه پارچـه بافـت مرکـب بـا دو ناـش        رسـد.  یمـ گصاهی طوری استفاده کرده که چشمگصرتر به نار 

تـمتی از پوشـش قبـر متعنـق بـه باعـه شـصخ        وجـود دارد. یـک قطعـه کـه ق    نصز توجه  انتزاعی بتصار قابل

نرمـی و لطافـت و    نهایـت  ای است در کار رفته و پارچه الدیو اردبصنی است که در بافت آن چهار پود به صفی

ای آن را تـزئصو کـرده    هـای نصـزه   های خشفاش و بـرگ  مرغی شتل است با گل های تفم ناوش آن از ترنج

قطعـه   .(2411)همـان،  (6)تصـویر  ت بدون امضـای هنرمنـد اسـت   است. قتمتی که از ایو پوشش قبر باقی اس

هـای مـدور ممـاس و     با طرحی از تـرنج  ،آمصزی است پارچه دوم که دارای همصو اسنوب بافت و همصو رن 

 هـای مـاکور،   عـالوه بـر پارچـه    مانند پارچه قبل تزئصو شده است که کـار غصـاث اسـت.    ،ای های نصزه برگ

تـوان منتـوب بـه غصـاث و یـا الاقـل  منتـوب بـه کارگـاه           بدون امضا را میحدود ده قطعه پارچه دیگر در

پارچـه بافتـه    ی دلصل کـه در لبـه  ایو که گاهل اوقات امضا به  دارد داحتماو وجو وای بافندگی وی دانتت.

ها مفمل مرکب است و موضـوع تصـویری هـر دو پارچـه      بافت دو قطعه از ایو پارچه رفته است. بصو شده از

روی هـر دو پارچـه، ایـو    کنـد. بـر   تنـی مـی   ای است که شصریو در آن  آب رسصدن خترو به چشمهصحنه 

هـا در انـدازه ناـش اسـت کـه بتـصار مشـابه بـا پارچـه           موضوع به یک شصوه طراحی شده و تنها تفاوت آن

ارچـه در ناـش   پارتبـاط دیگـر دو    مفمل دیدار خترو و شصریو است و همگی از شصوه خاخ برخوردارنـد. 

ای کـار غصـاث و هـم در ناـش پارچـه مفمـل        شتنی است که هم در پوشش قبر زمصنه سرمه رئصنی تاجیت

تـوان   هـای ناـوش و شـصوه طراحـی ایـو دو مفمـل را مـی        وجود شـباهت  ،شود به ایو ترتصب مشاهده می

بـر  وجـود دارد کـه     منتوب به غصـاث   مایه دیگری با موضوع لصنی و مجنون ناش . منتوب به غصاث دانتت

. (7 )تصـویر (Spuhler,1978;160) روی ایو پارچه ناش بزکوهی و صورت لصنی و مجنون تصویر شده اسـت 

در ایو پارچـه عـالوه بـر     روی ایو پارچه ناش بز کوهی و صورت لصنی به صورت کشصده ناش شده است.بر

گـرایش شـاه   شـود کـه حـاکی از     ای به سبک چصنـی مشـاهده مـی    خصمه ،تصاویر انتانی و ناوش جانوران

توان در ناش قـایق و اژدهـای پارچـه کـه بـه       عباس به هنر و تولصدات چصو است. ایو تمایل و عالقه را می

 اند نصز مشاهده کرد.   شصوه چصنی ناش شده

 
   (1043:1387 .ق )پوپ،ـه 1000حدود عمل غیاث، ال، با تارهای فلزی،ابریشم با بافت چند بخشی از پوشش قبر، :6تصویر

 

گونـه   مـاهر ایـو   ۀسبک طراحی ایو بافنـد است.  های قرن نهم هجری اقتباس شده طراحی غصاث، از طرحشصوه 

 کرد که در طرح کنی و حرکتی مشـتر ، بـا هـم در رابطـه و تناسـب قـرار داشـت.        بود که ناش کوچتی رسم می

لـصتو احتمـاال    ،سنتی چون لصنـی و مجنـون اختصـاخ داشـت     یها های او در ابتدا به مضامصو و طرح ناوش بافته
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موضـوع قابـل    های رایج زمانه نصز توجه داشته اسـت.  و به سایر گرایش هبه ناش سنتی نشد توجه وی تنها منحصر

محتـوب  کـه از ابتتـارات شفصـی وی     ارائه تصویرسازی و ضـمائم فرعـی ناـوش اسـت     روشتوجه در آثار غصاث 

از یک طرف تابع متتب تبریـز اسـت و از طـرف     شود. او هرگز آزادی و استاالو مشاهده نمیدر شصوه کار  .شود می

او همچنصو در شصوه طراحی انتزاعـی   کرد. عمل می دیگر به شصوه متتب اصفهان که رهبری آن با رضا عباسی بود،

    گامی بنند برداشت که حاکی از مهارت او بود.

 

 (1046:1387 )پوپ، لی بی بلیس مرحوم بانو لیمجموعه از  ق،ـ.ه11 یزد اوایل سده : ابریشم با بافت دورو،7تصویر

  عبداهلل .5،2

. تنهـا چهـار   اطالعات زیادی در دسـت نصتـت  وی  ی از جمنه هنرمندان ناشبند است که دربارهعبداهلل 

که وی از اسـتادان و بافنـدگان درجـه     دهد نصز گواهی نمی  که آن دارد ودو اسم او وج قطعه پارچه به امضا

ده کـر فاط روش و اسنوب فنی صـنعتگران تبریـز را پـصش گرفتـه و از آن پصـروی      ممتو است اوو باشد و 

بنـد    هـای او گـاه خشـو و درترکصـب     های اقتباسی اسـت و طـرح   شصوه کار او طرح .(246 :1320، زکی) باشد

او آخـریو پصـرو متتـب تبریـز در طراحـی ناـش        که حاکی از تهنصتی مشـغوو اسـت.   هم استو در  شنوغ

سـوار بـر اسـب اسـت      در ایو صحنه زندانبان .شود زندانی است که در پارچه ساتو با امضای او مشاهده می

متـائل   ی کننـده  تزئصنـات پارچـه دوم بـه وضـوح بصـان      انـد.  ر  طراحی شده صورت نصم که پاها و صورت به

موضـوع تزئصنـی ایـو    . ایران و چصو در زمـان شـاه عبـاس اسـت     اجتماعی ناشی از روابط تجاریو سصاسی 

نبان رخـت بربتـته اسـت. عبـداهلل     دهد موضوع اسصر و زندا پارچه مربوط به جشو و سرور است و نشان می

کـاله را نصـز بـه     هـا و  ، لبـاس کشـصده  ها را درشت و فربه و دارای سـری مـدور   روی ایو پارچه بدن انتانبر

وی موفـق شـده کـه حالـت      ،ضـمو در و  (330 :331نصـت،   خوش) طراحی کرده استتریو وجه ممتو  شتصل

پارچه مفمنی نصز با امضای عبداهلل اسـت کـه ناـوش     های خود الاا کند. شادمانی و خوشحالی را به طراحی

 ،دست از ناـر انـدازه و فاقـد احتـاس بـودن      تر طراحی شده و تصویر انتان جام به آن از حد معموو بزرگ

   .شود یک اتفاق عجصب در طراحی پارچه محتوب می

 حسین .5،3

بـه دلصـل وجـود یـک قطعـه پارچـه       تنهـا   ،حتصو در مصان نام تعدادی از هنرمندان گمنام زمان خـود 

هـای   خصوصـصات آن عبارتنـد از: رنـ     و« عمل حتـصو »مانده که در موزه متروپولصتو است و نوشته  باقی

ایـو   .(168 :1343پـور،   بهشـتی )تر از دوره قبـل   تر و طبصعی به صورت حاصایتصره و ترسصم اشتاو و اشفاخ 
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خاکتتری در اندازه کوچک است که در آن قتمت سر و پاهای ناـوش انتـانی مشـفص    -پارچه ساتو آبی

ایـو اثـر بـرای     چهره خدمتتار با حالت غصرطبصعی بدی طراحـی شـده اسـت.    در پارچه مورد بحث، نصتت.

 ار ناکافی است.صتتعصصو شصوه حتصو ب

 رضا عباسی. 5،4

وی همچنـصو در   .اسـت گـاار متتـب نااشـی اصـفهان      نـام صـفوی و بنصـان    رضا عباسی از نااشـان بـه  

. ایـو شـصوه کـه از متتـب     شـد  بافی در ایو دوره سبتی رایج ساخت که به شصوه رضا عباسی معروف پارچه

بـه عبـارت    پرداخت. ها می درطراحی چهره  ویشه های ایرانی به بصشتر به شصوه ،شده بود ان منتجنااشی اصفه

هـای مـورب مغـولی     جای چشـم  بوی ایرانی پصدا کرده و به و رن  ، ها بصشتر از قبل در ایو متتب چهره ،دیگر

 .(75: 1378 فر، )روح شد های بادامی ایرانی استفاده می از چشم
هـای ایـو دوره اجـرا شـده      پارچـه خـوبی در   های طراحی قنمی رضا عباسی که به طور کنی از ویشگی به

 :   اشاره کردتوان  میبه موارد زیر  است،
های مو کـه از زیـر کـاله بـر      حناه -2 ؛ای کج که دنباله آن حالت در حرکت و مواج دارد کاله عمامه -1

 -4 ؛خصـوخ حالـت گـره خـوردن شـاو کمـر       بـه  ئصات تزیصنی لباسجز -3است؛  مدهآروی گردن و گونه 

 .مایه با خروج از اعتداو بفشصدن به ناشکصد و قوت أت

 

  نتیجه. 6

صنعت -پصشصنه هنر ،شناختی به شواهد باستان توجه گصریم که با از ایو پشوهش چنصو نتصجه می

جای بر های زیادی از دوره پصش از اسالم نمونه رسد. های پصش از مصالد می بافی ایران به هزاره پارچه

رونق خود را بازیافت  بافی دچار رکود شد، اما مجدداً فتح ایران، مدتی پارچهبا ظهور اسالم و  است. مانده

و به  آمدن صفویان به اوج خود رسصد کار توجهی برخوردار شد، تا در قرن دهم و با روی و از پصشرفت قابل

و ثبات دلصل قدرت  ایران عصر شاه عباس بهبافی در ایران دانتت.  را عصر طالیی پارچه توان آن ت میئجر

سصاسی توانتت با کامصابی در امر تجارت و برقراری رابطه سصاسی و اقتصادی با کشورهای مفتنی ناش 

عنت افزایش تااضا در  اساسی ایفا کند و کاالهای تجمنی مانند پارچه اهمصت و ارزش خاخ یافت. به

ت و توسعه و ترویج ها نتبت به حفظ کصفص حمایت متئوالن و حتاسصت آن ی واسطه داخل و خارج و به

در زمان شاه عباس  شاهد رونق و بالندگی ایو صنعت و هنر هتتصم. ،آثار و مدیریت و ناارت بر تولصدات

بافی را در  بافی و مفمل های زری وی کارگاه بافی توسعه یافت. پارچه ، عنت حمایت شاه از هنرمندان به

در  استادان بافنده ها دعوت نمود. ایو کارگاه جهت اداره و توسعهن دراصفهان تاسصس کرد و از هنرمندا

شد با تمام تنوع و گوناگونی در نوع جنس و در  هایی که بافته می آمدند و پارچه های سنطنتی گرد کارگاه

 ی الدیو ناشبند یزدی با مشفصه سبتی به رهبری غصاث: رن  و نگارهای مفتنی تابع دو متتب بودند

 و متتب دوم به  ؛که در یک طرح گل با یتدیگر هماهنگی داشتند های کوچک ویشه استفاده از طرح

مرسوم  ناش انتان و طبصعت های بزرگ و عمدتاً  استفاده از طرح رهبری رضا عباسی نااش، که در آن

 های سبک اصفهان است. نااشیبه نوع لباس شبصه  و  چهره انندها م کاری بوده است و در بعضی از ریزه

ای  هنر بافندگی در ایو دوره جایگاه ویشه ،گفت با ترقی اوضاع سصاسی و تجاریتوان  می ،مجموعدر

www.SID.ir

Archive of SID



 هـ.ق( 1038-978 ی شاه عباس صفوی ) بافی در دوره صنعت پارچه -هنر  /  164

ها  شک پشوهش بافی در ایو دوره است که بی بصانگر رونق و جایگاه هنر پارچهنصز   مانده یجارآثار ب .یابد می
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