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چکیده

پارچه بافی ایران در دوره صفویه، مانند سایر شاخه های هنری تحت تأثیر سیاست های 
حکام آن دوره، قرار گرفت. از مهم ترین خصوصیات هنری این دوره، تشکیل کانون های 
هنری تحت حمایت دربار و ارتباط تنگاتنگ رشــته های هنری به ویــژه، پارچه بافی با 
نقاشی اســت. در این پژوهش، با اســتفاده از روش تحقیق تاریخی و تحلیلی، با استناد 
به منابع کتابخانه ای و تصویری، وضعیت پارچه بافی در دوره صفوی، بررســی می شود. 
در میان شاهان صفوی، شاه عباس اول، شاه طهماسب اول، شاه عباس دوم و شاه حسین 
به پارچه بافی عالقه ویژه ای داشــتند و از هنرمندان و پارچه بافان حمایت می کردند. در 
کانون هنری اصفهان هنرمندان نقاش، معمار، خطــاط، بافنده و فلزکار، فعالیت هنری 
می کردند. این کانون ها به نزدیک شــدن شــاخه  های هنری به هم کمــک نمود و این 
امر، در نقاشــی و پارچه بافی بیش تر ظاهر گردید، به طوری که، برخی از نقاشان، بافنده 
پارچه های نفیس و زربفتی بودند که خود طراحی می کردند. از همین رو، منسوجاتی در 

این دوره، تهیه شده که مورد تحسین جهانیان قرار گرفته است.
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مقدمه
پادشاهان صفوی در فاصله ســال های 907- 1135 ه.ق.، بر 
ایران حکومت می کردند. بنیان گذار این سلسله، شاه اسماعیل 
اول در تبریز بر تخت شــاهی نشســت و آخرین شاه صفوی، 
سلطان حسین، از افغان ها شکســت خورد و در پی آن دوران 
باشکوه این سلسله به پایان رسید. این دوره از مهم ترین ادوار 
تاریخی در ایران اســت، زیرا یک حکومــت مقتدر و مرکزی 

توانست بر سراسر ایران سلطنت کند. 
دوره شکوفایی و اوج پارچه بافی ایران نیز هم زمان با حکومت 
صفویان آغاز  گردید. پارچه بافی ایــن دوره، از لحاظ هنری و 
فرهنگی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. این هنر، 
میراث دار سنت های گذشته از تیموریان به صفویان می باشد. 
منسوجات نفیس صفوی برای تهیه پوشاک حاکمان، اشراف و 
درباریان به کار می رفت و از مصنوعات ارزشمند صادراتی و از 
منابع تأمین مالی کشور محسوب می شد؛ هم چنین، به عنوان 
هدیه به بزرگان و به عنوان خلعت به فرمانروایان اروپایی اهداء 
می شد. اعطای خلعت -که نقش مهمی در ساختار اجتماعی 
و سیاســی ایران داشــت- خود عامل محرکــه ای در تولید 
پارچه های نفیس به شــمار می آمد)تامپسون، 1384: 100(. 
لذا، حاکمان صفــوی برای رفع نیازهــای حکومتی همواره، 
نیازمند پارچه های نفیس و نیز پارچه بافان هنرمند بودند. به 
همین دلیل، پارچه بافی به عنوان هنــری کاربردی در دربار 
صفوی از منزلتی عالی و پارچه بافان نیز از جایگاه ارزشمندی 
برخوردار بودند. نمونه هایــی از بافته های این دوره را می توان 
در موزه های جهان و مجموعه های خصوصــی از قبیل موزه 
متروپولیتن،  هنرهای زیبای بوســتون،  ویکتوریا و آلبرت  و 

لیون  یافت)توسلی، 1387: 88(.
اهداف پژوهش، شــامل بررســی نحوه حمایت فرمانروایان 
صفوی از پارچه بافی این دوره، بررسی تحوالت در پارچه بافی 

و نقوش منسوجات تولیدی می باشد. 
پرسش هایی که این مقاله در پی پاســخ گویی به آن هاست، 
عبارتند از: 1( حمایت شــاهان صفــوی از پارچه بافی در این 
دوره چگونه بود؟ پاسخ این پرسش، به صورت این فرضیه که 
پارچه بافی تحت حمایت شــاهان صفوی رشد چشم گیری 
نمود، مطرح می گردد. 2( چــه تحوالتی در زمینه پارچه بافی 
این دوره، رخ داده اســت؟ 3( مهم ترین نقوش منســوجات 

تولید شده در این دوره، چه بوده اســت؟ به نظر می رسد که 
پارچه بافی این دوره، تحت تأثیر هنر نقاشــی بوده اســت و 
منســوجات، نقش مهمــی در دربار شــاهی و زندگی مردم 

داشتند.
روش ایــن پژوهش، تاریخــی و تحلیلی با اســتناد به منابع 
کتابخانه ای، اســنادی و تصویری می باشــد؛ و نگارش آن، با 

رویکرد توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است. 

پیشینه پژوهش
در بررسی پیشینه این پژوهش، می توان به مقاله »زری بافی 
در دوره صفوی« نوشته زهره روح فر)1378(، مقاله »بررسی 
تطبیقی نقوش منسوجات صفوی و عثمانی«، که توسط رضا 
توسلی نگارش شده )1387( و هم چنین مقاله »تأثیر سبک 
نقاشــان صفوی بر طراحــی پارچه های این دوره«، نوشــته 
هدایتی و شایســته فر)1389( اشــاره کرد. علل توجه زیاد 
صفویان به انواع پارچه در سراســر فرمان روایی آنان، نیازمند 

مطالعه و پژوهش در جنبه های گوناگونی است.

 شاهان صفوی و پارچه بافی
از عوامل موثر در پیشــرفت هنر- صنعت پارچه بافی در دوره 
صفوی، می توان اســتفاده بســیار پارچه های نفیس توسط 
شــاهان و درباریان و نیز برخورداری هنرمندان و بافندگان از 
حمایت دربار را نام برد. با توجه به اهتمام شــاهان صفوی در 
توسعه و گسترش صنایع گوناگون، از جمله پارچه بافی، در این 
بخش از مقاله، برخی از فرمان روایان صفوی را که نگاه ویژه ای 
به پارچه بافی داشــتند و بافندگی در دوره حکومت ایشــان، 
پیشرفت چشم گیری داشته است، مورد توجه و بررسی قرار 
می گیرد. میزان این توجه، رابطه مستقیمی با افزایش تقاضا 
و تولید منســوجات داشته است. لذا، ســال هایی از حکومت 
صفویه، که مدت حکومت شــاه، کوتــاه بوده و یــا در روند 

پارچه بافی، تغییری روی نداده، بیان نشده است. 

شاه اسماعیل اول
در میان صنایع دوره صفوی، پارچه بافی، خیلی مهم  شمرده 
می شد و شاهان صفوی به این صنعت عالقه بسیاری داشتند؛ 
چنان که، شــاه اســماعیل- حک: 907- 930 ه.ق. - تولید 
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انواع پارچه های ابریشــمی و نخی را تشــویق می کرد)فریه، 
1374: 159(. وی هنرمندان را ارج می نهاد و آنان را به تولید 
پارچه های نخی و ابریشــمی تشــویق می نمود. هم چنین، 
او اقدام به تأســیس مراکز صنعتی نمود و بازرگانی و تجارت 
را با کشــورهای ترکیه، هند و چین گســترش داد)توسلی، 
1387: 9(. شــیوه های بافت پارچه در این دوره، ادامه سنت 
پارچه بافــی تیموری اســت. در ایران عصر صفــوی، دولت 
در تمام مراحل تولید، خرید و فروش منســوجات ابریشمی 
دخالت داشــت )آیروین، 1389: 225(. در این زمان، مساله 
صادرات ابریشــم خام بــه امپراتوری عثمانــی، منبع مهم 
درآمدی دولت، به شمار می رفت. توســعه پرورش ابریشم و 
احداث کارگاه هــای بافندگی جدید را می تــوان از اقدامات 
مهم شاه اسماعیل اول، نام برد که سرانجام، در نتیجه تحریم 
دولت عثمانی دوام چندانی نیافت)بیکر، 1385: 118(. وی 
هم چنین کارگاه های رنگرزی و بافندگی را در تبریز تأسیس 

نمود)آیروین، 1389: 225(.
در این دوره تحوالت اجتماعی اساســی در ایــران، به وقوع 
پیوســت که مهم ترین دلیل آن را تصمیم شاه اسماعیل در 
اعالم تشیع اثنی عشری -در سال 907 هجری- دانسته اند. 
با اجرای این حکم شاه، ایران شیعی مذهب در مقابل عثمانی 
سنی -که ادعای ســروری بر جهان اســالم را داشت- قرار 
گرفت)سیوری، 1363: 26(. به دنبال این اقداِم شاه اسماعیل 
اول در حمایت شــدید از مذهب تشــیع، بر پیروان مذاهب 
دیگر، ســخت گیری شــد؛ در نتیجه، برخی از آنــان به فکر 
مهاجرت از کشور افتادند. در میان این مهاجران، هنرمندان، 
صنعتگران، شــاعران و ادیبانی نیز وجود داشتند که غالباً به 
کشورهای همســایه ایران یا هند مهاجرت نمودند)رودگر و 
محمدی،1390: 80(. از اقدامات شاه اسماعیل در اوایل دوره 
صفوی، پس از تصرف هرات، همراه بردن بهزاد نقاش به تبریز 
بود)سیوری، 1363: 124(. از ســویی دیگر، نقاشان و سایر 
هنرمندان از هرات به تبریز و کارگاه های هنری سلطنتی روی 
آوردند؛ از جمله آنان، نقاشــانی بودند که ریاست کارگاه های 
درباری را برعهده گرفتند. با مهاجرت بهزاد و انتخاب وی به 
ریاست کتابخانه و کارگاه کتاب آرایی حکومتی، فعالیت هایی 
آغاز شد که، سبک تبریز دوره صفوی را به شیوه ای متفاوت با 

گذشته تبدیل کرد)هدایتی و شایسته فر، 1389: 58(.

شاه طهماسب اول
شاه طهماســب- حک: 930- 984 ه.ق.- نقاش و خطاط بود 
و دوران صفوی، تحت حمایت و ســالیق هنــری او، بدل به 
یکی از پربارترین زمان ها گشــت که با گذر سال ها، هم چنان 
تحسین برانگیز است. در زمان شاه طهماسب، مکتب جدیدی 
در هنر نقاشی عرضه گردید که به »مکتب دوم تبریز«  معروف 
شد که در آن، ترسیم طبیعت و عناصر طبیعی واقع نمایانه تر 
گردید. در قزوین، مکتب هنری خاصی در بافندگی به وجود 
آمد، که از ویژگی های آن، اســتفاده از نقوش انسان، گل ها و 
گیاهان و صحنه های شــکار حیوانات بود. طــرح پارچه ها، 
پیچیده تر شــد و با جزییات همراه گردیــد؛ به نحوی که، از 
منســوجات غیرتصویری هم زمان خود، یعنی منســوجات 
عثمانی و مملوک متمایــز می شــد(Harris,1995: 80). در 
این زمان، شاه طهماســب از صنعتگران و هنرمندان حمایت 
می نمود. رونق اقتصادی ایــن دوره، منجر به فعالیت بیش تر 
بازرگانان برای برقراری ارتباط گسترده با شرکت های تجاری 
شد؛ این امر، صنعت نســاجی ایران را نیز گسترش داد)بیکر، 
1385: 117(. شــاید بتوان شــاه طهماســب را اصلی ترین 
حامی هنر و هنرمندان دوره خودش نام برد. او به هنر نقاشی 
عالقمند بود و از نخستین ســال های جوانی، خود به نقاشی 
پرداخت. حمایت او از هنرمنــدان موجب ابداعاتی گردید که 
در تکامل سبک هنری این دوره، موثر واقع شد)منشی قمی، 

.)137 :1352

شاه عباس اول
دوره شــاه عباس اول- حک: 996- 1038 ه.ق.- دوره اوج 
شــکوفایی ایران در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی 
و هنری بود)والــه اصفهانــی، 1372: 485(. در این عصر، 
پایتخت به شــهر اصفهــان منتقل گردید. سیاســت های 
خارجی دولت، باعث سفر جهان گردان، بازرگانان و مبلغان 
مذهبی خارجی به کشور شــد. این مساله روابط فرهنگی با 
کشورهای اروپایی را گســترش داد و بر زندگی مردم ایران 
نیز تأثیر گذاشت؛ در نتیجه، در عرصه های گوناگون هنری 
تحوالت قابل توجهی به وقوع پیوســت)رودگر و محمدی، 
1390: 86(. همه جهانگردانی که در دوره صفوی، به ایران 
ســفر کرده اند، متفق القولند که این دوره، درخشــان ترین 
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دوره پارچه بافی، در ایران بوده است. 
در این دوره، صنعت بافندگی پیشرفت زیادی نمود. پادشاه، 
صنعت ابریشم بافی کشور را شخصاً، اداره می کرد؛ در نتیجه، 
این صنعت گسترش زیادی یافت)فریه، 1374: 166(. شاه 
عباس کبیر، دستور به پرورش ابریشم در شهرهای ساحلی 
مازندران داد، که در نتیجه، ابریشــم کافی برای صادرات و 
مصرف داخلی کشــور تهیه گردید )همان: 159(. حمایت 
وی در ایجاد کارگاه های جدید بافندگی و توســعه آن ها در 
پایتخت، منجر به افزایش تولید انــواع بافته ها، به خصوص 
پارچه های ابریشــمی زری گردید. بر اســاس آمار موجود، 
میزان تولید ابریشــم ایران در ســال 1208 هجری، به 1/3 
میلیون کیلوگرم رسید که یک سوم آن، برای مصرف داخلی 
در بافندگی منســوجات و قالیبافی به کار  رفت و بقیه صادر 
گردید(Baker,1995: 110). در ایــن زمان، هنر بافندگی به 
منتهای اوج خود رســید؛ به نحوی که، بافته های دوره شاه 
عباس از نفیس ترین نمونه های صفوی، به حســاب می آیند. 
در این دوره، سبکی در پارچه بافی ابداع گردید که در آن، از 
نقوش گل ها و گلدان در طراحی پارچه استفاده شد)دیماند، 
1361: 245(. مخمــل، پارچــه ای مورد پســند درباریان 
صفــوی گردید که طرح هــای زیبای آن و نقوش انســان و 
گیاهان، به طور برجســته بــر زمینه اطلــس طالیی ایجاد 
می شد)شــکل1(. هم چنین صحنه های روزمره نیز راه خود 
را به طرح های تزیینی پارچه ها، باز کرد)فریه، 1374: 159(.

شــاه، توجه زیادی به کارگاه های تولید قالی و منســوجات 
داشــت. وی، صادرات ایــن مصنوعات را بــه اروپا حمایت 
می نمــود و منســوجات نفیــس را به عنوان هدیــه برای 
حکمرانان اروپایی می فرســتاد(Blow,2009: 222). عالوه 
بر نظارت مرکزی در مورد تولید و قیمت گذاری منسوجات 
نفیس، دســتورات شــاه، نوع محصوالت هر منطقه را نیز 
مشخص می کرد)آیروین، 1389: 226(. در اثر دوراندیشی 
او، در شــهرهایی مانند اصفهان، شــیروان، قراباغ، گیالن، 
کاشان، مشــهد و اســترآباد، کارگاه های متعدد پارچه بافی 
ایجاد شــد که در آن ها، منسوجات ابریشــمی و شال برای 
اســتفاده خاندان ســلطنتی و هم چنین عموم مردم، تحت 
نظارت دقیــق ناظــران ماهر بافتــه می شــد. پارچه های 
ابریشــمی، زری و مخمل های نفیس و زیبا در کارگاه های 

سلطنتی کاشــان و یزد، تولید می شــد و کارگاه ها، زیر نظر 
هنرمندان درباری، به نحو مطلوبی ســازمان دهی می شــد 

)اتینگهاوزن و یارشاطر، 1379: 283(. 
در دوره شاه عباس، شــهر اصفهان از لحاظ بافندگی نسبت 
به سایر شهرهای ایران پیشــرفت نمود. زیرا شاه برای دادن 
هدیه به پادشاهان اروپایی و رجال درباری، از پارچه های بافت 
کارگاه های اصفهان اســتفاده می کرد. در این زمان، نقاشان 
و نســاجان با یکدیگر همکاری تنگاتنگی داشــتند و سعی 
می کردند، بهترین پارچه ها را برای دربار ببافند، تا مورد توجه 
شاه قرار گیرد. لذا، به این ترتیب، بین کارگاه های پارچه بافی 
رقابت ایجاد می شــد که هر یک تالش می کرد پارچه بهتری 
را تولید کند. در نتیجه بافندگی و طراحی پارچه در اصفهان 
نسبت به ســایر مراکز در کشور بیش تر پیشــرفت کرد)تاج 
بخش، 1378: 176(. در این کارگاه ها، پارچه های ابریشــمی 
لمپاس  با نقوش پیچیده تهیه می شــد و اشــعار فارســی و 
داستان های عامیانه، مانند داســتان لیلی و مجنون، بر روی 

. (Harris,1995: 84)آن ها نقش می شد
تولید پارچه های قلم کار در اصفهان، در اوج خود بود؛ نوعی 
قلم کار زر یا اکلیلی تهیه می شــد که در نــوع خود نفیس و 
بی نظیر به حســاب می آمد)گالک، بی تا: 189(. در تزیین 
پارچه های قلم کار، از نقوشی اســتفاده می شد که در بافت 
قالی ها نیز به کار می رفت که شامل طرح های لچک و ترنج- 
طرح باغی- گل و گلدان- کتیبــه دار- محرابی- قاب قابی 
و بته جقه می شــد. مهم ترین مراکز تولید قلم کار، شهرهای 
اصفهان، یزد و همدان بود؛ شــهر اصفهان، مرکز اصلی این 
صنعت محسوب می شــد و یکی از راســته های بازار آن، به 
صنعت گران قلــم کار اختصاص داشــت)دالمانی، 1378: 

.)650
رونــق اقتصادی ایــران در ایــن زمان، مصــرف و تقاضای 
داخلی کاالهــا را افزایش داد. لذا، با تولیــد پارچه های زیبا، 
لباس های گران قیمت و ســاختمان های آراسته با پرده های 
زیبا ساخته  شــد که موجب تحســین جهان گردان گردید. 
عالوه بر تولید مصنوعات بافته شده و زربفت و مخمل هایی 
با عالی ترین کیفیــت، صنعت گران صفــوی در گلدوزی و 
قلم کارســازی نیز بر گذشتگان پیشــی گرفتند. گفته شده 
که، دســتگاه های بافندگی دربار، تمامی فاصله بین میدان 
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مرکزی شهر و چهل ستون را -که حدود نیم کیلومتر است- 
می پوشاندند)سیوری، 1363: 137(.

شاردن،  سیاح فرانسوی، که در این عصر، به ایران سفر نموده 
است، می نویسد: اساس ثروت و حیات مردم کاشان از صنایع 
نساجی و ابریشــم بافی و تهیه قطعات زربفت و نقره بافت، 
تشکیل شده است. در هیچ یک از شهرهای ایران، مصنوعات 
و منسوجات مخمل و حریر و تافته و ابریشم و قطعات زربفت 
و ســیم بفت و زری های ساده و گلدار ابریشــمی بیش تر از 
کاشان و حومه آن تهیه نمی گردد. وی، آرامگاه شاه عباس را 
چنین توصیف می کند: مزار با پارچه های زربفت گران بهای 
ایرانی پوشیده شده است. یک ذراع از این منسوجات نفیس 

800 -900 لیره، ارزش دارد)شاردن، 1375: 80(. 

شاه عباس دوم
بافت پارچه های ابریشمی زیبا در دوره شاه عباس دوم- حک: 
1052- 1077ه.ق.- هم چنان ادامه یافت. ابریشــم بافی در 
زمان وی، به اوج کمال خود رسید. در این دوره، نقوش گیاهی 
و حیوانی به صــورت نقش گل و مــرغ، در پارچه ها به صورت 
نقش مایه تزیینی اصلی، بروز نمــود. این طرح، به وفور در آثار 
نقاشی آن زمان هم دیده می شــود که در پارچه بافی، توسط 
هنرمندان اقتباس شده است. این مساله حاکی از نفوذ نقاشی 
این دوره در هنرهای دیگر صفوی است)پوپ و آکرمن، 1387: 
2132(. در این زمان، کارگاه های دربــاری فعال بود و روابط 
ایران با اروپاییان بیش تر گسترش یافت که در نتیجه، حضور 
نقاشــان اروپایی در دربار تغییراتی را در نقاشی ایرانی ایجاد 
نمود. شاید این شیوه در آثار شفیع عباسی، پسر رضاعباسی، 
در به تصویر کشیدن گل و مرغ، ظهور کرده باشد. رسم دقیق 
شاخه ها، گل ها و برگ ها در این زمان، اقتباسی از کتب چاپی 
گیاه شناسی اروپاســت که به ایران، وارد شــده بود )کنبی، 
1387: 136(. در دوران صفوی، شــاه عباس، توجه ویژه ای به 
تجارت ابریشم و تهیه منسوجات ابریشمی  داشت و به  همین 
منظور، دستور داد که مدل کارگاه های نساجی یزد و کرمان 
-که از مدت هــا قبل برای بافت پارچه های مرغوب مناســب 
بودند- در اصفهان و دیگر شهرهای ایران به کار رود و استادان 
ماهر به مراکز جدید دعوت شــدند کــه پارچه هایی جهت 

صادرات تهیه نمایند)دالواله، 1380: 144(.

شاه سلطان حسین
شاه سلطان حسین- حک: 1105- 1135 ه.ق.- به اندازه ای 
به زندگی پرتجمل عشــق می ورزید که خود را در میان انواع 
پارچه های زیبا مغروق می ســاخت)اتینگهاوزن و یارشاطر، 
1379: 168(. او صنایــع پارچه بافی یزد، کاشــان و اصفهان 
را توسعه بخشــید. زندگی شــاهان صفوی پرتجمل بود که 
خود، انگیزه  ای بــرای تقاضــا و تولید بیش تــر پارچه های 
نفیس و گران بها می شــد. ایــن موضوع، اهــرم محرکه ای 
برای بافندگی ایران به حســاب می آمد؛ بــه نحوی که تولید 
زربافت ها و مخمل هــای ایرانی، به حدی رســیده بود که، بر 
سایر منسوجات تأثیر گذاشــته بود و این تأثیر را می توان در 
پارچه های گورکانیان هند (Dhamija,1989: 55) و عثمانی 
ترکیه )توسلی، 1387: 96-95( نیز بازشناخت. در دربار این 
پادشاه، رسم بر این  بود که هر هفت سال، تمام البسه شاهی 
را می ســوزاندند و جامه های نو تهیه می کردند. در ضمن این 
کار، نخ های زرین و ســیمین از پارچه های زربفت جمع آوری 
می شد، تا مجدداً در تهیه پارچه های زربفت جدید به کار رود 

)فریه، 1374: 159(.
به جز پارچه هایی با نقش گل و مرغ، نقوش گیاهی تکرارشونده 
ظریف و ســاده در این دوره، برای پارچه ها طراحی می شــد 
که شــاید با الهام از پارچه های چلوار انگلیســی، رواج یافته 
باشــد (Harris,1995:85). لذا پارچه هایی با نقوش گل های 
تکرارشــونده با کیفیت نســبتاً پایین با رنگ های روشن، از 
ویژگی های منســوجات ایــن دوره اســت. ورود پارچه های 
انگلیسی، در طراحی منسوجات اثر گذاشــت و باعث ایجاد 
عالقه ای مفرط در بین مردم نســبت به لباس های انگلیسی 

شد.

تحول پارچه بافی در دوره صفوی
در عصر صفــوی در مراکز بافندگی ایران، انــواع پارچه نظیر 
ابریشم، زربفت، مخمل، اطلس، قلم کار، شال ترمه، پارچه های 
دوال و چندال و ابریشم های گل برجســته تولید می شد. این 
پارچه ها با طرح و نقش های زیبا و بدیــع، از نظر تنوع رنگی، 
بی همتا بود. به منظور تبیین سبک های پارچه بافی این دوره، 
ضروری است که به شناخت این صنعت و تحوالت آن پرداخته 
شود. با توجه به وضعیت پارچه بافی در عصر صفوی، می توان 
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تحوالت آن را در دو دوره بررســی نمود؛ دوره اول -در ابتدای 
حکومت صفویه- تحت تأثیر تحوالت هنری سبک  نقاشانی 
چون بهزاد اســت و دوره دوم، تحت تأثیر هنر رضاعباسی و 

شاگردان او شکل گرفته است.

دوره اول پارچه بافی صفوی
شهر هرات در دوره تیموری، به مرکز تجمع هنرمندان تبدیل 
شد و کلیه هنرها، از جمله پارچه بافی در آن، رونق یافت. اولین 
پادشاهان صفوی، میراث دار هنر پارچه بافی تیموری بودند و 
حمایت از پارچه بافی و هنرمندان مورد توجه شاهان صفوی 
قرار گرفت. در این دوره، ســبک های هنری گذشته به حیات 
خود ادامه داد؛ اگرچه، تحوالتی نیز تحت تأثیر هنرمندان در 
عرصه های گوناگون هنری، به وقوع پیوســت. سبک هنری 
در این دوره، اقتباســی از هنر دوره مغول و تیموری در ایران 

بود)توسلی، 1387: 89(. 
بهزاد در شهر تبریز »مکتب نقاشی تبریز« را بنا نهاد و نقاشان 
نامداری، همچون سلطان محمد، میرسیدعلی و میرنقاش- 
ســده نهم هجری- از پیروان این مکتب شــدند. نگارگران 
مکتب تبریز با وفاداری به اصول و ســنن نگارگری، به عناصر 
طبیعی نیز توجه بیش تری نشــان دادند)قاضی زاده، 1382: 
57(. سلطان محمد، مدیریت کارگاه هنری تبریز را بر عهده 
داشت و به طراحی نقوش قالی، پارچه و ظروف می پرداخت. 
ســبک هنری او، در به تصویر کشــیدن اشــخاص بر روی 

پارچه های ابریشــمی قابل تشــخیص است)محمدحسن، 
1377: 84(. میرنقاش نیز در ســبک نقاشی، پیرو بهزاد بود و 
نقوش پارچه هایی که به وی نسبت داده می شود، بسیار ظریف 
و پیچیده و با ریزه کاری همراه اســت)پوپ و اکرمن، 1387: 

 .)2398
ترسیم پرده هایی از زندگی روزمره در نگارگری، که در ارتباط 
با جریان عمومی توجه به انسان و محیط پیرامونش و تالش 
در جهــت انعکاس گســتردگی و کمال حیات بشــری بروز 
کرد، دقیقاً با بهزاد آغاز شــد؛ در نگاره هــای تبریز، با الحاق 
بی شمار عناصر و جزئیات زندگی روزمره و تالش در پر کردن 
کوچک ترین قسمت سطح کاغذ با تصویر، به حد اعالی خود 

رسید )اشرفی، 1384: 132(. 
اســتفاده از درختان باریک، مثل بید و سرو، کاربرد برگ های 
کنگره ای و زمینه پر گل  و گیاه مختلف و گرایش به واقع نمایی، 
از ویژگی های بــارز مکتب تبریز اســت کــه در پارچه های 
ایــن دوره، ظهور یافته اســت. در این شــیوه، ترکیب بندی 
بته جقه ای در طراحی ســروهای کوهی دیده می شــود. از 
هنرمندان بنام این مکتــب »غیاث الدین علــی نقش بند« 
اســت. او اهل یزد بود و در خانواده ای پرورش یافت که با فن 
و صنعت آشــنا بودند؛ زیرا جد او، یکــی از خطاطان معروف 
بود. غیاث نقش بنــد)936-998 ه.ق.(، طراح و تولیدکننده 
پارچه های ابریشمی، موفق شــد که به درباریان شاه عباس 
ملحق شود؛ و از آن به بعد، در بافتن منسوجات مصور شهرت 
یافت. واژه »نقش بند« مهارت طراحی وی را نشــان می داد و 
به علت طراحی پارچه های نفیس، بســیار مشهور و ثروتمند 
گردید. پارچه های بافت او مورد توجه شــاه بود؛ به نحوی که 
از آن ها، برای سایر پادشــاهان و امیران هدایایی می فرستاد 
(Blow,2009: 223). غیاث، مبــدع بافت پارچه های چندال و 

مخمل بود و در طراحی و انتقال نقش بر روی پارچه مهارتی 
زیاد داشت. آثار رقم دار او در دو گروه قرار می گیرند: آثاری که، 
دارای تصاویر انسانی و حیوانی هستند و آثاری که، تصویری به 

غیر از انسان و حیوان دارند )تامپسون، 1384: 81(. 
گفته شده اســت که، در میان هدایایی که شاه عباس، برای 
اکبرشاه گورکانی به هند فرســتاد، حدود 300 قطعه پارچه 
زربفت بود، که50 قطعه از آن ها توســط غیاث نقش بند بافته 
شــده بود(Blow,2009: 223). امروزه، حدود هشــت قطعه 
منســوجات از او، در دســت اســت. پارچه های دیگری نیز 

شکل1:پارچه ساتن با زمینه خرمایی روشن، سده 10 هـ.ق تبریز، موزه ویکتوریا و 
آلبرت)پوپ و اکرمن، 1387: 1011(. 
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موجود است که به او منسوب هســتند؛ اگرچه که نام غیاث، 
بر آن ها رقم نخورده است. سبک طراحی او، استفاده از نقوش 
کوچک بود، که در یک طرح کلی با هم، هماهنگی داشــتند. 
شیوه طراحی غیاث الدین، اقتباســی از طرح های قرن دهم 
هجری است. یک پارچه اطلســی، اثر استاد موجود است که، 
نقش لیلی را نشان می دهد، در هودجی روی شتری، از بیابانی 
می گذرد و مجنون با بدنی الغر و نحیف، در کناری نشســته 
و با ددان مانوس شده است)شــکل2(. اطراف این مجلس، با 
گل و بته هایی زینت یافتــه اســت(Canby,1999: 108). از 
بافندگان مشهور این شیوه، می توان از عبداهلل ، حسین ، یحیی  
و معزالدین از پســران غیاث نام برد. در جدول 1، تعدادی از 
نمونه های پارچه که منسوب به شــاگردان بهزاد است، دیده 

می شود.

دوره دوم پارچه بافی صفوی
پس از انتقال پایتخت به اصفهان تحت حمایت شــاه عباس 
اول، مکتب نقاشــی اصفهان به رهبری رضاعباســی، ظهور 
یافت. او در پارچه بافی، سبکی به نام خود ایجاد نمود که غالباً 
در مخمل بافی به کار رفت؛ و با ســبک غیاث  متفاوت بود. در 
این شیوه طراحی، چهره انسان بیش تر حالت ایرانی یافت و از 
حالت مغولی دوره تیموری، خارج گشت. شیوه رضاعباسی، در 
نشان دادن اشخاص در حالت فروتنی، تاثیر زیادی در نقوش 
آن دوره داشت. در این شــیوه، تصاویر بزرگی طراحی می شد 
و نقوش فرعی، برای پرکردن فضاهــای خالی به کار می رفت. 
کاربرد رنگ های مالیم در تصاویر طبیعی، هماهنگی بسیاری 
داشــت. در آثار او، توجه به فردگرایی و نقش مایه های انسانی 
دیده می شــود)گری، 1384: 176(. جزئیات اشکال، انسان، 
حیوان و پرندگان، که توسط نقاشان درباری به کار رفته، کاماًل 

بر روی پارچه های نفیس نیز منتقل شده است. در این زمان، 
هنرمندان برجســته ای مانند رضاعباسی، طرح هایشان را به 
نساجان عرضه می کردند)شکل3(. در این عصر، چهره سازی 
و اشکال انسانی، قســمتی از طرح پارچه را به خود اختصاص 

می داد)سیوری، 1363: 138(.
یکی از ویژگی هــای هنــر پارچه بافی صفــوی، همکاری 
نقاشــان و نســاجان در کانون هنری اصفهان بود؛ به طوری 
که، بســیاری از هنرمندان نقاش آن دوره، بافندگان ماهری 
نیز بودند. آن ها از شــیوه های نگارگری رایــج، در آثار خود 
اســتفاده نموده و نمونه هایی زیبا هم چون پرده های نقاشی 
پدید آورده اند. لذا، سبک نقاشی قرن های10 و 11هجری، 
بر ســایر فعالیت های هنــری تأثیر گذاشــت؛ به خصوص، 

شکل2:  مخمل صفوی، کار رضا عباسی)پوپ و اکرمن، 1387: 117(.، از آثار غیاث با 
کتیبه:»عمل غیاث« در قاب کجاوه )پوپ و اکرمن، 1387: 1040(. 

شکل3:  مخمل صفوی، کار رضا عباسی)پوپ و اکرمن، 1387: 117(.
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طراحی پارچــه را -که در آن زمان، در اوج درخشــش خود 
بود- غنــای بیش تــری داد)کونــل، 1347: 190(. نقاش 
درباری، رضاعباسی، شیوه جدیدی در طراحی ارائه نمود که 
توسط فرزندش، شــفیع -که طراح پارچه و قالی بود- مورد 
تقلید قرار گرفت .(Harris,1995: 84)شفیع -که تحت نفوذ 
هنری پدر قرار داشت- نقاش درباری شاه عباس دوم شد. او، 
در طراحی قالی و منســوجات، مهارت زیادی داشت و نقش 
امضاهای زیادی از او، روی پارچه هــای مخمل، به جا مانده 
اســت)فریه، 1374: 166(. وی، تبحر خاصــی در طراحی 
انواع گل و مرغ یافت، کــه به عنوان موضوع طــرح پارچه، 
مورد اقتباس پارچه بافان قرار گرفت. محمدخان و اسماعیل 

کاشــانی و معین از بافنــدگان معروف این ســبک بودند 
)روح فر، 1380: 43(.

در اواخر حکومت صفویه، شیوه جدید تزیینی دیگری توسط 
علی اشرف، مورد توجه قرار گرفت که در نتیجه، نقش چهره 
و پیکره های انسان را در منســوجات، تحت تأثیر قرار داد. تا 
قبل از این زمان، طرح منســوجات شامل پیکره های انسان و 
نقوش گل و پرندگان بود. اما از این به بعد، آرایه گل ســرخ و 
پرنده روی پارچه ها نقش شد و انواع گل های سوسن و شقایق 
-که به ردیف کنار هم قرار می گرفتند- بر روی منســوجات 
خانگی جلوه گر شد)شــکل4( )فریــه، 1374: 169(. باغ ها 
و گل ها بســیار زیباتر و پرشکوه تر شــد و جامه انسان ها در 

ویژگی های طرح نمونه پارچه هنرمند

-توجه به جزئیات و واقع گرایی؛
-آرایه های پر زرق و برق؛

-تصویر کوه ها، صخره ها و سروهای باریک؛ 
-چهره های گرد و کوچک و روشن جوانان؛ 

 -قامت باریک افراد؛
-ترسیم مناظر و زندگی روزمره مردم. 

سلطان محمد

-تصویر افراد از خانواده اشراف؛
-ترسیم تصاویر با جزئیات؛

-زمینه پارچه با انواع گیاهان و گل ها.
میرنقاش

- واقع گرایی در ترسیم افراد؛
-استفاده از موضوعات روزمره مردم عادی، مانند چوپان و گوسفند؛

-پیروی از سنت بهزاد.
  استاد محمدی

-ترسیم چهره های خمار و چشم های بادامی )چهره ایرانی(؛
-به کارگیری موضوعات شاعرانه و ادبیات ایرانی؛

-طراحی دقیق نقوش جانوری؛
-پوشش زمینه پارچه با انواع گیاهان.

غیاث نقش بند

-توجه به واقع گرایی در ترسیم نقوش؛
-توجه به نقوش زمینه ای و جزئیات؛

-ترسیم درختان باریک و کشیده؛
-استفاده از برگ های گنگره ای نوک تیز.

عبداهلل بن غیاث

جدول 1.  نمونه هایی از پارچه های بافته شده منسوب به شاگردان بهزاد)مأخذ: نگارنده( 
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نقاشی ها فاخر، مجلل و بســیار دقیق طراحی گردید)پاکباز، 
1385: 82(. به تصویر کشیدن لباس های فاخر و نفیس بر تن 
آدمیان، نشان دهنده نساجی پیشرفته ای در آن دوره است که 
نمود آن، در نقاشی ها بروز کرده است. در جدول 2، تعدادی از 
نمونه های پارچه -که منسوب به شاگردان رضا عباسی است- 

دیده می شود.

طرح های تزیینی پارچه های صفوی 
پارچه های عصر صفوی را از نوع نقش -  چه نقش اصلی پارچه 

یا نقش زمینه آن- می توان به شرح ذیل طبقه بندی کرد:
 تصویر انســان: توجه به انســان و مضامین مربــوط به او، از 
ویژگی های نقاشــی دوره صفوی اســت که در پارچه ها نیز 
متجلی شده است. ترسیم نقش انســان در نگارگری، با آثار 
بهزاد آغاز شــد و به پارچه بافی این دوره نیز راه یافت. بافنده 
پارچه، بر حســب ســلیقه خود یا به ضرورت ایجــاد طرح و 
تزیین آن، از نقش انسان در طرح پارچه استفاده نموده است. 
گاه، نقش یک انســان، به عنوان طرح کلی به صورت آرایه ای 
تزیینی منفرد، استفاده شده و زمانی، آدمیان در مجالس بزم 
یا شکار، نشان داده شده اند. تصاویر قرینه  پیکره ها نیز به کار 
رفته است، که بعضاً، با عناصر تزیینی دیگری، مانند گیاهان 
و گل ها همراه شده است. لباس های این اشــخاص، غالباً از 
انواع لباس های فاخر و مخصوص درباریان است)بیکر، 1385: 
127(. لذا، پارچه های صفوی، به سبب کاربرد نقش انسان و 
موضوعات مرتبط به آن، از دوره های قبل، متمایز می گردد. با 
توجه به ارزش مندی ایــن پارچه ها، چنین رویکردی، حاکی 
از آن است که، هنرمندان ایرانی به دنبال حمایت پادشاهان 
بودند. در پارچه های صفوی، تصاویری از اشعار شاعران، لیلی 

و مجنون و هم چنین شاهزادگان و درباریان، نشان داده شده 
است که، عالقه و توجه طراحان و بافندگان پارچه به ادبیات 
ایران را نشــان می دهد. این نقوش، معموالً در فضایی خارج 
از ســاختمان ها، مانند باغ و بســتان به کار رفته اند. در این 
پارچه ها، جزئیات مانند یک تابلو نقاشــی، بادقت نقش شده 

است.
 کاربرد خط: تزیین پارچه ابریشــمی و زری با نوشته به خط 
نسخ و نستعلیق، از شیوه های متداول دوره صفویه است. این 
طرح ها، بیش تر برای تزیین منســوجاتی به کار رفته اســت 
که، به عنوان روکش قبور یــا پرده مکان های مقدس مذهبی، 
اســتفاده می شــد)برزین، 1346: 44(. نقوش این پارچه ها، 
به صورت قرینه طراحی می شــد. خطاطی، تأثیــر خود را بر 
هنر پارچه بافی در این دوران نیز گذاشت؛ گاهی آیات قرآنی، 
ادعیه، احادیث، اشــعار و بعضاً، نام بافنده نیز در پارچه، بافته 

شده است.
 داستان: گاه داستان های رزمی و بزمی از آثار شعرایی، مانند 
فردوســی و نظامی، به صورت طرح  اصلــی در پارچه، مورد 
اســتفاده قرار می گرفت که این نقوش، قابل مقایســه با آثار 

نگارگری آن زمان است)همان: 42(. 
 نقش های هندســی: نقوش هندســی، به عنوان قالبی برای 
تکرار طرح، استفاده شده اســت. برای رودوزی  و سوزن  دوزی 
از نقوش هندسی و انواع گل ها اســتفاده می شد. در این دوره 
متداول بود )برزین، 1346: 43(. اشکال تزیینی و هندسی در 
کنار نقوش انسانی یا گیاهی و جانوری در منسوجات صفوی 

به کار رفته اند.
 جانوران: پارچه های ابریشمی طرح دار در انواع گوناگونی تهیه 
می شد؛ به نحوی که، تاجران خارجی می توانستند برای خرید، 
از میان آن هــا، انتخاب نمایند. وجود تصاویــری از جانوران، 
ابریشــمینه ها، مخمل ها و قالی های صفوی را از انواع مشابه 
عثمانی خود - که هم دوره با صفویــان حکومت می کردند- 
متمایز می ســازد(Baker,1995: 116). نقش پرندگانی مانند 
گنجشــک، بلبل، طاووس، مرغابی، اردک و قرقاول در طرح 
پارچه های صفوی، مشــاهده می شــود. هم چنین جانوران 
وحشــی، مانند شــیر، آهو، بزکوهی، پلنــگ و خرگوش بر 
پارچه ها نقش می شدند)فریه، 1374: 162(. بافنده هنرمند 
ایرانی، این عناصر تزیینی را صرفاً به خاطر تصویر کردن آن ها  شکل4:  پارچه ساتن با نقش گل و پرنده، سده 11هجری، یزد

)پوپ و اکرمن، 1387: 1097(. 
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نقش نمی کند، بلکه مقصــود وی، زینــت دادن پارچه بوده 
است)محمدحسن، 1377: 291(. 

 گیاهان: عالقه صفویان به باغ ها و گل ها، ســبب شــده است 
که آرایه های نباتی از محبوب ترین نگاره های این زمان باشد. 
انواع درختانی از قبیل بید، صنوبر، کاج و درختان پر شــکوفه 
-که مورد عالقــه نگارگران تبریز هم بــود- به صورت باریک 
و کشــیده در طرح پارچه ها، به کار رفته است. طرح برگ های 
کنگره ای نوک تیز و اســتفاده از انواع گل ها در تکمیل زمینه 
کار، از ویژگی های مکتب نگارگری تبریز اســت. گاه نوشته و 
تصویر گیاهان یا شــاخ و برگ های زینتی برای تزیین پارچه، 
اســتفاده می شــد که غالباً، برای قطعات روپوش قبر به کار 

می رفت)برزین، 1346: 44(.

پارچه ها و کارکردها 
منســوجات عصر صفوی، قابل قیاس با منســوجات دوران 
پیش از خــود نمی باشــند؛ این تفاوت، به حدی اســت که 
پارچه های ایــن دوره را کامــاًل از دوره های پیشــین هنر 
ایران، متمایز می سازد. در آغاز این دوره، حریرهای زربفت، 
پارچه های ابریشمی، مخمل و منسوجاتی نظیر پارچه های 
جناغی باف نخی، اطلس، ابریشمینه های گل برجسته، زری 
و مخمل تولید می شــد)فریه، 1374: 159(. هر شهری در 
تهیه نوع خاصــی از پارچه، معروف بود؛ مثــاًل در اصفهان 
زری و قلم کار و در یــزد ترمه، تهیه می شــد. در این عصر، 
مخمل های زیبایی تولید می شــد که نیازمند نوآوری فنی 
در تولید بود. مخمل برای دستار، جامه، پوشش اسب و رویه 
کرســی به کار می رفت. این مخمل ها، بهای زیادی داشتند. 
وجود نخ هــای طالیــی در آن ها و طراحی بی نظیرشــان، 
داللت بر این دارد کــه این پارچه ها، تحــت حمایت دربار 
تهیه شــده اند. مخمل را نقش بندی، طراحــی می کرد که 
احتماالً، در استخدام کارگاه درباری بود)تامپسون، 1384: 
94(. انواع مخمل ســاده و الوان، نازک، گل دار، حاشیه دار 
و مخمــل زری در کارگاه هــا تهیه می شــد و پارچه تافته 
ابریشمی، با بافتی ساده در شهرهای اصفهان و ابیانه، بافته 

می شد)ایرانشهر، 1342: 18(.
پارچه های زری دوالی یزد و پارچه های ســه ال و چندال نیز از 
تولیدات این زمان اســت. پارچه هایی دارای نخ تار اضافی در 

ســاختمان پارچه می باشند، که ســابقه بافت آن ها، به دوره 
ساسانیان می رسد؛ انواع پارچه های اطلس و مخمل های ساده 
و برجســته از شــاهکارهای بافندگی در این دوره، محسوب 
می شــود(Pope,1967: 2200). در اروپا، بازار پر رونقی برای 
مخمل، ابریشــم، حریر، اطلس و تافته ایران وجود داشــت. 
بافته های صفوی، به خصوص منســوجات ابریشمی، همواره 
مورد تحسین جهانیان بوده است. این پارچه ها، نه تنها طرح 
و نقوش بدیعی داشــتند، بلکه از نظر تنوع رنگ نیز بی نظیر 

بودند. 
منســوجات، همواره کاربردهای وســیعی در زندگی مردم و 
درباریان داشــته اند. این کاربردها عالوه بر تهیه پوشاک، -که 
مهم ترین وجه کاربردی منسوجات می باشد- شامل مصارف 
کاربردی دیگری، مانند اثاثیه منزل، مبلمان و پرده و ســایر 
موارد می شود. مهم ترین مصارف پارچه های این دوره، شامل 

موارد زیر است:
- رفع نیاز مردم در مصارف داخلی نظیر پوشاک و اثاثیه؛ 

- استفاده از پارچه های نفیس توسط شاه، درباریان و اشراف؛
- ارزش منسوجات در اقتصاد، به عنوان کاالیی صادراتی و ارز 

آور برای کشور، به منظور تأمین منابع مالی دولت؛
- منســوجات به عنوان نشــانه ای از عظمت هنــر و صنعت 

پارچه بافی ایران صفوی. 
منســوجات این عصر، مصارف وســیعی در پوشاک و منازل 
داشتند؛ مانند پیراهن، سرپوش و لباس های دارای نوشته های 
مذهبی، اثاث منــزل مانند پرده، روبالشــی و مصارفی مانند 
خیمه، جلد کتاب و برای پیچیدن هدیه. پارچه های مخمل، 
عالوه بــر لباس مردان، زنــان و کودکان، خرقه پادشــاهان، 
پای پوش و جــوراب زنان، تزیینات داخلــی خانه ها از پرده و 
سفره و روفرشــی، پیش بخاری، طاقچه پوش، سجاده تا لوازم 
خوابگاه به کار برده می شد. هم چنین برای اسباب سفر، مانند 
خیمه و خرگاه تا یراق اسبان و پرده، َعلَم، بالش؛ و در مراسالت 
درباری، به جای پاکت از پارچه مخمل استفاده می شد. بدیهی 
اســت که برای مصارف مختلف، طرح و نقشه و رنگ آمیزی 

پارچه ها تغییر می نمود.

نتیجه گیری
حکومت صفوی بــر همه جنبه هــای زندگی مــردم، تأثیر 
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گذاشــت. بافندگان در خدمت دربار بودند و توجه شاهان و 
صاحب منصبان وقت به این هنر، موجب اعتالی آن گشــت. 
پارچه هایی کــه در دوره صفوی بافته شــده اند، از زیباترین 
منســوجاتی هســتند که ایرانیان، در طول تاریخ هنر خود، 
به وجود آورده اند. رنگ های متنوع و زیبای این منســوجات، 
نشــان می دهد که هنر طراحی و بافت پارچه در آن زمان، در 
اوج تکامل فنی خود بوده اســت. وجود زمینه مناسب برای 
هنرمندان، عامل مهمی در توســعه هنــر پارچه بافی بود و 
به عالوه تالش آنان، تأثیر بسیاری بر گسترش این هنر داشت. 

طرح های ابریشم های زربفت صفوی، حاوی عناصر تزیینی، 
مشابه با سبک نگارگران آن زمان است. پادشاهان، شاهزادگان 
و بزرگان پوشیدن لباس های گران بها و نفیس را نشانه بزرگی 
خود می دانستند؛ به همین دلیل، در کارگاه های پارچه بافی، 

منسوجات زیادی تهیه می شــد که عالوه بر مصرف داخلی، 
مقدار عمده ای از آن، به بازار خارجی صادر می شد. پارچه بافان 
نیز به ســبب اســتقبال فراوان و حمایت دربار، در بافت انواع 
پارچه، مهارت بسیاری کسب کردند. بافندگان عصر صفوی، 

در طراحی استعداد باالیی داشتند. 
بر روی تعدادی از پارچه های نفیس صفوی، اسامی نقاشانی 
همچون غیاث و شــفیع دیده می شــود. این امضاها، ارتباط 
طراحی پارچه را با هنر نقاشــی آن دوره، نشــان می دهد. در 
واقع، این اســامی، طراحان پارچه را معرفی می کند؛ تا استاد 
بافنده یــا کارگاه بافندگــی را. طراحان صفــوی از مضامین 
داســتان های ایرانی، گل ها و گیاهان -که نشــانه ای از عالقه 
صفویان به باغ و بستان است- و انواع نقوش انسان، حیوانات و 

خوشنویسی در تزیین پارچه ها استفاده کرده اند.

ویژگی های طرح نمونه پارچه هنرمند

-توجه به نقش مایه های انسانی؛
-اجرای شیوه ایرانی در چهره  آدمیان؛

-ثبت حرکات و سکنات آدمیان؛
-استفاده از نقوش جانوری؛

-ترسیم کاله عمامه ای.

رضا عباسی

-ترسیم گل و مرغ؛
-متأثر از نقاشی اروپا، مانند ترسیم شاخ و برگ با گل های شکفته و 

نشکفته؛
-کاربرد زنبور و پروانه.

 

شفیع

-شبیه سازی و چهره پردازی؛
-ترسیم نقوش انسانی؛

-کاربرد چهره های ایرانی؛ 
-توجه به جزئیات لباس از جمله کمربند.

معین مصور

-کاربرد آرایه گل سرخ و پرنده؛
-استفاده از انواع گل ها؛

-تغییر چهره و پیکره انسان.
علی اشرف

جدول 1.  نمونه هایی از پارچه های بافته شده منسوب به شاگردان بهزاد)مأخذ: نگارنده( 
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پی نوشت :

1 .»رگ های زمین، رگ های ما« نامی است که احمد شاملو برای این تابلو نقاشی برگزید و به همین مناسبت، شعری با نام »اشارتی«، 
به ایران درودی تقدیم کرد، با مطلع »پیش از تو...« از دفتر شعر »ابراهیم در آتش«.
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