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فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

بررسي نقوش و خاستگاه آن ها در 
فرش هاي سرزمين هاي اسالمي موجود در 
نقاشي هاي عصر رنسانس و پس از آن

علي رضا بهارلو* دكتر عباس اكبري **

چكيده
نقاشي رنسانس، عالوه بر موضوعات و مضامين گوناگون، شامل اشکال و عناصر متعددي نيز مي شود که 
در اين ميان، تصاوير فرش – به ويژه انواع اسالمي آن - از بخش هاي مهم وقابل توجه در ترکيب بندي اين 
نقاشي ها است. هدف اين پژوهش بررسي جايگاه اين گونه فرش ها در آثار نقاشي غرب و مطالعه خاستگاه 
و منشاء اوليه آن ها، در کنار بازشناسي ساير موارد مانند طرح ها و نقوش مورد استفاده است. در اين راستا، 
انتساب فرش هاي ياد شده در نقاشي ها به منطقه يا مناطقي خاص(به عنوان مثال آناتولي و يا ساير حوزه ها) و 
همچنين زمينه هاي پيدايش و ظهور اين قالي ها در آثار نقاشي، که موضوع با اهميتي است، مورد بررسي قرار 
گرفته است. روش گردآوري اطالعات با استفاده از منابع کتابخانه اي به شيوه اسنادي-تاريخي و تحليل محتوا 
بوده و نتايج پژوهش نشان مي دهد تعامالت شرق و غرب پس از دوران قرون وسطي، زمينه ظهورمنسوجات 
اسالمي شرق در حوزه نقاشي غرب (به ويژه از دوره رنسانس به بعد) را فراهم نموده است.البته بايد توجه داشت 
با وجود نظرات  محققان غربي مبني بر انتساب خاستگاه(تصاوير) قالي هاي مورد اشاره به بخش آسياي 
صغير(ترک)، مي توان اين دامنه محدود را حتي وسيع تر از اين درنظر گرفت. آن چنان که مي شود اين طرح ها 
و نقوش را عالوه بر قالي هاي ترک به جا مانده از سده هاي گذشته، در ساير نواحي(مانند آران و قفقاز) هم 
مشاهده کرد که در اين ميان، نمونه هاي مشابه در مصر دوره مملوک، شمال آفريقا و اسپانيا و حتي تاثيرات 

و پشتوانه هاي ايراني(سلجوقيان) را نيز بايد مورد توجه قرارداد.

 واژگان كليدي 
فرش اسالمي، نقاشي، غرب، رنسانس.

Email:  Alireza_Baharloo5917@yahoo.com       کارشناس ارشد پژوهش هنر،دانشگاه کاشان، شهر کاشان، استان کاشان  
Email: abakbari@kashan.ac.ir                                استاديار دانشکده معماري و هنر دانشگاه کاشان، شهر کاشان، استان کاشان  

تاريخ دريافت مقاله :    ٩٠/٤/٢٠  
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩٠/١١/٢٣



مقدمه
پژوهش هاي تخصصي در مورد آثار هنري، به غير از 
منابع مکتوب، نيازمند مصاديق عيني به جا مانده از گذشته 
است. با اين همه به داليل مختلف، ازجمله ميزان پايداري 
مواد در گذر زمان، تمامي اين آثار داراي نمونه هاي عيني 
براي پژوهش نيستند. اين موضوع در مورد بسياري از آثار 
هنرهاي صناعي و کاربردي صدق مي كند که براي مثال 
مي توان به توليدات چوبي و يا انواع دست بافته ها اشاره کرد. 
با اين وجود در پاره اي موارد مي توان از طريق مطالعه و 
بررسي ساير انواع هنري که در ساختار خود به نوعي چنين 
آثاري را مستند نموده اند، پيشينه هايي از اين قبيل را باز 
شناخت. از اين رو چنين امکاني زمينه هاي مطالعاتي هنرهايي 
را که مصاديق عيني آن ها به هر دليلي دردسترس نيست، 

براي محقق فراهم مي آورد.
عمر  فرش ها  از  بسياري  گفته شد،  آنچه  به  توجه  با 
متفاوت و گاه کوتاهي دارند. از اين رو تنها امکان شناخت 
و مشاهده آن ها در ساير آثار هنري فراهم است. يکي از 
مهم ترين اين موارد مطالعه نگاره هاي مختلف است. تصوير 
فرش در انواع نگاره ها، به غير از جنبه زيباشناسانه اثر، اين 
فرصت را نيز فراهم آورده که بتوان نمونه عيني فرش هايي 

را که مصاديق خارجي ندارند، بازبيني کنيم. 
البته پيشنه چنين تحقيقاتي نيز موجود است که دراين 
ميان مي توان به تحقيقات نويسندگان غربي مثل ايان بنت، 
سوزان دي، دونالد کينگ، ولکمار، و يا پژوهش هاي محققان 
ايراني، ازجمله رساله هاي دانشجويي(دانشکده هنر، دانشگاه 
شاهدتهران) و يا مقاله «بررسي ماهيت نقوش فرش در 
نقاشي هاي غربي پس از رنسانس» نوشته دکتر اميرحسن 
ندايي، م هالتختي، در شماره ٨ فصلنامه تجسمي نقشمايه، 
اشاره کرد که تاکيد آن بيش تر بر دوره پس از رنسانس 
است. البته در اين مقاله بيش تر کارکرد بياني نقوش تزئيني 
فرش ها مدنظر بوده اگرچه اين تحقيقات به طور کامل و در 
قالب مقاله-به جز مورد آخر- به انجام نرسيده اند و همچنان 
آن که  به رغم  اروپا،  نقاشي  هنر  مي طلبد.  بيش تري  کار 
دارد،  را در خود  از فرش هاي شرقي  فراواني  نمونه هاي 
تنها در مواردي خاص، مورد پژوهش قرار گرفته و معرفي 

شده است.
پژوهش حاضر،   بيش تر نمونه ها، زمينه ها و خاستگاه هاي 
پيدايش موضوع فرش در نقاشي غرب را مورد ارزيابي 
قرار مي دهد و از اين رهگذر مي کوشد مواردي ديگر از 
فرش هاي شرق را به تصوير کشد. در واقع به دنبال پاسخ اين 
پرسش ها است: ١- منابع اوليه اين فرش ها به کدام حوزه ها 
باز مي گردد؟٢- ظهور اين منسوجات در نقاشي غرب حاصل 
چه عواملي بوده است؟ ٣- انواع قالي هاي مصور در اين آثار 

به چند دسته و برچه اساسي قابل تقسيم بندي هستند؟
براي پاسخ به اين پرسش ها، تالش گرديده با تکيه بر 
تصاوير  ارائه  و  التين،  ويژه  به  و  فارسي  موجود  منابع 

تصوير١- نقاشي ديواري اثر جوتو، اسقف اسيس، قبل از ١٣٠٠ 
م-٦٩٩هـ ، طرح فرش در گوشه اثر در تصوير ٢ قابل مشاهده 

 Gantzhorn,1998,100 :مي شود، ماخذ

تصوير٢- جزئيات طرح و نقش فرش موجود در تصوير ١ ماخذ: 
همان، ١٠١
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۱- اين قبيل مسائل در منابع مختلف، 
به ويژه کتب تاريخ هنر جهان، يا تاريخ 
هنر ايتاليا و ساير کشورهاي اروپايي 
(هلند، اسپانيا وغيره)، همچون تاريخ 
هنر(جنسون)، هنر در گذر زمان(هلن 
گاردنر)، سي و دو هزار سال تاريخ 
هنر(فردريک هارت) وغيره عنوان و 

بررسي شده اند.
sIenna -۲ ، شهري در ناحيه توسكانا 
فلورانس،  نزديك   اين شهر  ايتاليا. 
مركز ناحيه توسكانا است. از اين شهر 

كوچك يك بزرگراه نيز مي گذرد.
padua-۳:يك شهر وكمون در ناحيه 

ونتو در شمال ايتاليا است.
Florence-۴:يكي             از شهرهاي        تاريخي

 وبسيار زيبا است وهم اكنون پايتخت 
ناحيه توسكاني ايتاليا مي باشد.

5 -Lombardy

6 - Giotto

مناسب و کافي از فرش ها و بازخواني نقوش در نقاشي هاي 
تاثيرات  تاريخي و  موجود، ريشه يابي و بررسي پيشينه 
متقابل مناطق مختلف برهم، به اين مهم دست يافت. روش 
گردآوري اطالعات از منابع کتابخانه اي به شيوه اسنادي 

– تاريخي و تحليل محتوا بوده است.
تصوير فرش در نقاشي رنسانس

و  موضوعات  رنسانس،  نقاشي  ترکيب بندي هاي  در 
مسائل مختلفي ديده مي شود که در اين ميان، مضامين ديني 
و مذهبي، مراسم و تشريفات، وقايع و رويدادها تا تصاوير 
تک چهره و غيره، در اين مجموعه قرار مي گيرند. همه اين 
و  تحقيق  مورد  مختلف  جنبه هاي  از  تاکنون  موضوعات 
در  را  رنسانس  نقاشي  آنچه  اما  قرارگرفته اند١،  بررسي 
اين ميان با اهميت نشان مي دهد؛ نه فقط موضوع کلي آثار، 

بلکه اجزاي ترکيب بندي اين نقاشي ها است.
 يکي از نمونه هاي بارز اين عناصر، تصوير فرش و 
جايگاه آن در بستر نقاشي است که حتي در مواردي به نظر 
مي رسد اين تصاوير به اندازه موضوع اصلي نيز اهميت 
يافته اند. به هرحال گرچه بسياري از فرش هاي اين گروه از 
نقاشي ها امروزه وجود ندارند، اما بررسي آن ها، گوياي دقت 
در بازنمايي  رنسانس وميزان قابل استناد بودن تصاوير 

فرش مي افزايد، به همين دليل هم اهميت زيادي دارد.
به طور کلي، آنچه از آثار هنرمندان اواخر قرون وسطي 
و اوايل رنسانس به جا مانده، حاکي از اين است که «نخستين 
بازنمايي ها و تصاوير فرش در نقاشي، مربوط به نيمه دوم 
سده ١٣م-٧هـ و در نقاشي هاي ايتاليا شمالي، توسکاني، 
پادوئا٣،  مانندسيه نا٢،  شهرهايي  که  است  محدوده اي  و 
فلورانس٤و لومباردي٥ را در بر مي گيرد. شايد نقاش مطرح 
البته  و  نمونه ها  نخستين  بايد  باشدکه  دوره، جوتو٦  اين 

Gantzhorn,1998,124 :تصوير٣- يان وان آيك، مريم كانيكوس، ١٤٣٦م-٨٣٩  ه، گالري مونيسيپال، بلژيك، ماخذ

تصوير٤- آندريامانتگنا،     ٥٩-١٤٥٦ م  ٦٣-٨٦٠ ه، ماخذ : حضرت مريم
با فرش شرقي در زير پا به همراه حواشي كوفي در فرش و هاله دور سر،  

www.azerbaijanrugs.com : ماخذ



Gantzhorn,1998,).«دقيق ترين شان را به وي نسبت داد
100)(تصاوير١و٢)

 نکته قابل تامل در فرش هاي نقاشي هاي جوتو، تنوع و 
گستردگي طرح ها است که البته پاره اي از آن ها، ريشه در 
طرح هاي ما قبل دوران او دارند. البته چنين روندي پس از 
جوتو، در کار هنرمندان بيش تري نمود پيدا كرده و اين تحول 
را در ادوار بعدي و«اوايل دهه ١٣٠٠م- حدود ٧٠٠ هـ  ، در آثار 
سيمونه مارتيني١، نيکولو بوناکورسو٢، استفانو جيوواني٣ و 
يا آنبروجيو لوِرنزِِتي٤هم مي توان باز شناخت. در اين آثار 
عالوه بر نمايش حيوانات به صورت استليزه شده، برخي 
عناصرترکي نيز قابل مشاهده است که شامل استفاده از 
(Mills,1975,4-5).«تکنيک[شيوه]گره زني مشابه مي باشد

امپراطوري  ميانه-به ويژه  خاور  فرش هاي  تصاوير 
عثماني و ساير ملل اسالمي-موضوعي است که پس از اين 
دوره نيز با پيشرفت و توسعه بيش تري در زندگي اروپائيان 
و به تبع آن در هنرشان متجلي شده و زمينه گسترش روابط 
و تاثيرپذيري هاي شرق و غرب را نمايان تر مي سازد.«اين 
تصاوير عموما در گذر از هنر اسالمي به هنر غرب، استليزه، 
و به نقوش هندسي، ساده سازي شده که البته در اعصار 
رفته اند  ميان  از  ٩هـ  ١٥م-  سده  تقريبااواخر  و  بعدي 
و تنها تعدادي فرش با طرح حيواني به جا مانده است که 
اغلب از کليساهاي اروپايي- يعني جايي که قاعدتا بيش تر 
King & Sylves).«مورد حفاظت بوده اند- کشف شده اند

 

در  فرش هاي شرقي  تصويرسازي  روند  بررسي  در 
نقاشي هاي غرب، عالوه بر مطالعه خاستگاه قالي ها، منشاء 
نقوش آن ها، ميزان تاثيرپذيري هاي غير بومي و زمينه پيدايش 
اين تصاوير درآثار نقاشي؛ نکته مهم ديگري نيز وجود دارد و 

 Opie, James ,Tribal Rugs, London, Laurence King, :تصوير٥- نقشه آناتولي(ترکيه امروزي) و مراکز عمده بافندگي، ماخذ
 1992: 264

تصوير٦- فرشي از دوره سلجوقي، سده ١٣م-٧هـ، قونيه، ماخذ:
www.turkishculture.org
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1 -Simone Martini

2 - Niccolo Buonaccorso

3 - Stefano de Giovanni

4-Anbrogio Lorenzetti
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1- Richard Ettinghausen

2-Status Symbol

آن گرايش و عالقه اروپايي ها از گذشته به منسوجات شرقي 
به اين  اغلب  اروپايي ها  است.  آن  اسالمي  انواع  به ويژه  و 
ارزشمند  و  گران بها  آثاري  همچون  هنري،  توليدات 
ياد  نقاشي هاي دوره هاي  در  اين موضوع  و  مي نگريستند 
شده نيز هويدا است.«اگرچه قالي هاي به نمايش درآمده در 
تصاوير، بر روي سطح زمين و در ميان جمعي از افراد، 
گسترده شده اند، اما اغلب آن ها به شخصيت اصلي نقاشي 
اختصاص يافته اند و عموما بر روي شاه نشين يا مقابل 
مذبح و يا در پايين پلکان و در برابر حضرت مريم و يا ساير 
قديسين و فرمانروايان قرار گرفته اند»(Mack,2001,76) و 

معموال داراي رنگمايه هاي قرمز هستند. (تصاوير ٣و٤) 
روي هم رفته آنچه از بازنمود و تجلي اين قالي ها و 
همچنين از منابع مستند موجود حاصل مي شود، گوياي اين 
است که «فرش هاي شرقي اغلب به عنوان عنصري تزئيني 
در صحنه هاي مذهبي استفاده مي شدند و نمادي از تجمل و 

تشخص به شمار مي رفتند».(همان،٧٣-٩٣)
مورد  در  هنراسالمي،  مورخ  اتينگهاوزن١،  ريچارد 
ظهور فرش عثماني در نقاشي غرب (که حجم گسترده اي 
از بازنمايي ها را تشکيل مي دهند) و از سويي، استقبال و 
قائل شدن جايگاهي بي سابقه از سوي اروپائيان پيرامون 
اين  که  نيست  ترديدي  هيچ  مي نويسد:«جاي  فرش ها، 
فرش ها، جذابيت فوق العاده اي براي خريداران و دارندگان 
از هر قشر و طبقه اي  افراد  اين  به همراه داشته اند.  آن ها 
بودند- چه اعضاي خانه سلطنتي، چه شاهزادگان کليسا يا 
اشراف زادگان و يا حتي شخصي مرفه از جامعه بورژوا، 
قدر و منزلت اين کاالها را مي توان از طريق موقعيت آن ها در 
مراسم تاج گذاري و يا ساير رويدادهاي مهم ارزيابي نمود. 
آن ها در واقع به چيزي مبدل شده بودند که امروزه «نماد 

(Ettinghausen,1974,301).«منزلت٢» ناميده مي شود
عالوه بر فرش هاي قرارگرفته در ميان قديسين و يا 
سالطين(در نقاشي ها)، دسته اي ديگر از نقاشان، قالي هاي 
تصوير  به  مجلل،  و  غيرشاهانه  صحنه هاي  در  را  خود 
مي کشيدند. اين دسته از نقاشان پرتره، به ويژه از شمال اروپا 
و در دوره هاي پس از رنسانس، در اغلب موارد فرش هاي 
آثارشان را بر روي ميز و يا ساير اثاثيه نشان مي دادند. 
بنابراين در کنار فرش هاي ياد شده در دسته قبلي، تصاوير 
ساير فرش هاي کوچک نيز، مساله اي رايج و مرسوم تلقي 
مي شدکه جايگاه خاص خود را نيز در دوران آتي به دست 

آورد.
بررسي خاستگاه ومنشاء  تصاوير

موضوع انتساب نقوش و طرح هاي بازنمايي شده  فرش 
در نقاشي هاي غرب و به ويژه در عصر رنسانس، مساله اي 
است که همواره جاي بحث داشته و نظري متقن و قابل اثبات 

پيرامون آن ارائه نشده است. 
به ويژه  و  نويسندگان  و  محققين  از  بسياري  اگرچه 
غربي ها، اغلب فرش هاي موجود در آثار را منسوب به فالت 

تصوير٧- فرشي از دوره سلجوقي، سده ١٣م-٧هـ، قونيه، ماخذ: 
همان

تصوير٨- قطعه اي از فرش دوره سلجوقي، طول: حدود ٣متر، 
عرض: ١/٨متر، حدود ١٣٠٠م-٧٠٠هـ ،ماخذ: همان



آناتولي(تصوير ٥) و عثماني ها مي دانند و آن ها را فرش ترک 
مي خوانند؛ اما در اين ميان بايد به يک سري نکات و مسائل 
مهم جانبي ديگر نيز توجه  داشت. براساس تعاريف موجود  
بافته هاي  براي  شده  پذيرفته  عنواني  «آناتوليايي١»  واژه 
سنتي اي است که امروزه به ناحيه اي که «آسياي صغير»٢ 

ناميده مي شود، تعلق مي گيرند.
 اگرچه واژه «ُترکي» نيز عنواني قابل قبول مي باشد، اما 
«آناتولي» (به معني «سرزمين شرق» و برگرفته از واژه اي 
تفاوت ها  حامل  خود  خورشيد)،  طلوع  به مفهوم  يوناني 
است»  امروزي  ترکي  نواحي  از  کهن تري  اختالفات  و 
و  پيدايش  مورد  در  موضوع  اين  و   (Opie,1992,273)

سابقه بافندگي اين منطقه و ساير عوامل دخيل و موثر بوده 
و تا اندازه اي دامنه بحث را گسترده تر نموده است.

در بررسي و مطالعه بافندگي نواحي فالت آناتولي و 
عوامل خارجي،  پاره اي  که  گرديده  آن، مشخص  پيشينه 
تاثيرگذار بوده اند، چنانچه محققين معتقدند «هنر فرش بافي 
در حوالي سده ١١م و به وسيله حاکمان سلسله سلجوقي که 
ريشه در ترکستان داشتند و تا سال ١٢٩٩م بر آسياي صغير 
حکم راني مي کرده اند، به آناتولي(بخشي از ترکيه امروزي) 
و  آئين  منطقه،  به  با ورود  آورده شده است. سلجوقي ها 
فرهنگ اسالمي خود را رواج دادند که از آن جمله، سنت کهن 
قالي بافي بر پايه طرح هاي هندسي و رنگ هاي زنده را شامل 
مي شد [. . .] و در اين دوره آرامش نسبي بود که بافت 

فرش هاي گره دار توسعه فراواني يافت و از سويي توانست 
 (Milanesi,1999,44).«گردد صادر  به اروپا  موفقيت  با 
در واقع پس از اين زمان است که قالي هاي سالجقه آسياي 
صغير، به شهرت و اعتبار خاصي دست يافتند و به عنوان 
آثار و کاالهاي مرغوب شرقي در زندگي و فرهنگ غرب، 

تاثير و نفوذ خود را اعمال كردند.(تصاوير ٩-٨-٧-٦)
برخي از محققان کشورمان نيز با بررسي و مطالعه 
اين گونه فرش ها، و پيشينه آن ها در کنار تصاوير فرش 
در مينياتور؛ انتساب کامل اين آثار به ترکان را، قابل تامل 
نزديکي  به علت  که  نداريم  نوشته اند:«ترديدي  و  دانسته 
آناتولي به اروپا، ممکن است برخي از اين ها، بافت آن خطه 

باشند، چنان که مي توانند بافت قفقاز و آران هم باشند. 
بر روي اين فرش ها جز ويژگي فن و نقش[. . .] مطالعه 
کند».  آن ها کمک  منشاء  به شناخت  تا  نشده است  ديگري 
(حصوري،٤٢،١٣٧٦) حتي در اين رابطه، خود غربي ها نيز 
فرش هاي شرقي استفاده شده در نقاشي هاي رنسانس را، 
چه با طرح حيواني و چه هندسي و البته کم تر گردان٣، داراي 
خاستگاه هاي جغرافيايي متعددي دانسته اند و آن ها را صرفا 

محدود به منطقه اي خاص ذکر نکرده اند. 
براي تبيين اين نکته، مي توان به عناوين ياد شده توسط 
آن ها در زبان ايتاليايي امروز توجه کرد که چنين مي باشند: 
« cagiarini (طرح مملوک از مصر)، damaschini (منطقه 
(احتماال   rhodioti  ،(آفريقا (شمال   babareschi  ،(دمشق

تصوير٩- فرشي از دوره سلجوقي، سده ١٣م،٧هـ ، قونيه، ماخذ: 
همان

تصوير١٠- فرش اژدها و ققنوس برلين، اين قطعه به احتمال زياد 
بخشي از فرشي بزرگ تر است که در سده ١٥م، ٩هـ در آناتولي 
بافته شده است، ١٧٢×٩٠ سانتي متر؛ موزه اسالمي برلين ماخذ: 

 Bennett,2004,91

 بررسي  نقوش  و  خاستگاه  آن ها  در 
فرش هاي سرزمين هاي اسالمي 

و پس از آن

1 - Anatolian

2 -Minor Asia

درمورد  بيش تر  اطالعات  ۳-براي 
نقوش  به  هندسي  نقوش  ترجيح 
ر.ک:  ها:  اروپائي  توسط  گردان 

حصوري، 1376، 1و2
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1  -Velasquez

2 -Rubens

3 -Van Dyck

4 -Vermeer

و   عثماني)  (امپراطوري    turcheschi  ،(به روم وارد شده 
simiscasa (قفقاز)». (Mack,2001,77) به اين ترتيب آشكار 

است که فرش ترک،تنها يکي از چندين خاستگاه تاثيرگذاري 
بر هنرمندان نقاش غرب در رونگاري هاي آن ها در سده هاي 
اين  که  باشد  بهتر  شايد  اين رو  از  است.  بوده  پيشين 
ريشه يابي و انتساب را در عوض تعيين محدوده سياسي و 
مرزبندي هاي جغرافيايي، در حوزه مهم تر ديگري پي گيري 
نمود. چرا که اصل موضوع در اين است که«چنين آثاري 
متعلق به حوزه فرهنگي يگانه اي است که پس از کوشش هاي 
استعماري براي قطعه قطعه کردن غرب آسيا، اکنون با نام 

چند کشور شناخته مي شود».(حصوري،٤٢،١٣٧٦)
ازسوي ديگر، گاه فرش هاي ايراني نيز در ترسيم نقاشي ها 
مورد استفاده و بهره وري قرار مي گرفتند که البته بيش تر 
اين موارد را بايد در فرش هاي سده  هاي بعدي اروپا(١٦- 
١٧م) دنبال نمود. اين قالي ها و قاليچه ها به عنوان عاملي براي 
جذابيت پيش زمينه نقاشي در پرتره هاي اشخاص مهم و 
عموما انگليسي استفاده مي شدند. چنانچه«قالي هاي ابريشمي 
مرغوبي که در زمان شاه  عباس و در کاشان و اصفهان بافته 
شدند، در اين آثار رونمايي شده اند که البته تعداد آن ها ناچيز 

 (Diamond & Mailey,1973,59).«و محدود است

ضمن اين که «قالي هاي طرح گياهي اصفهان از نوع هراتي 
نيز در تعداد انبوه به پرتغال، اسپانيا و هلند صادر مي شدند، 
اغلب در نقاشي هاي فضاهاي داخلي و توسط هنرمنداني 
غيره  و  ورمير٤  دايک٣  وان  روبنس٢،  والسکوئز١،  مثل 
به تصوير کشيده مي شدند»(همان،٦٧) که بررسي نقوش، 
طرح ها و رنگ هاي اين قالي ها در نقاشي پس از رنسانس 
نيز داراي اهميت است و بحث و کاوش بيش تري را در 
جاي خود مي طلبد. اما به طور کل «فرش هاي ايران تا اواخر 
بود  در سده ١٧م  و  نشدند  بازنمايي  آن چنان  سده ١٦م 
که به طور فزاينده اي در ميان ثروتمندان و متملکين پديدار 

(King & Sylvester,1983,17).«گشتند
بنابراين آنچه از اين حوزه قابل حصول است، مالحظه 
تاثيرات فراوان غير بومي و گسترده مناطق مختلف بر روند 
قالي بافي و ساير منسوجات نواحي ترک امروزي و سده هاي 
پيشين است. در نتيجه، ريشه  پاره اي از تصاوير نقاشي ها را 
بايد در ساير ممالک و فرهنگ ها(مثال مصر و شمال آفريقا) 
جست وجو کرد و تعداد قابل توجهي را نيز در خود آناتولي 
و تحت حاکميت عثماني ها که اين نيز، همان طور که اشاره 
شد، حاصل برخورد و امتزاج ساير عوامل بوده است. ضمن 
بافندگان  گرديد  بيش ترمشخص  بررسي هاي  در  اين که 
منابع  از  نقوش،  را مثل  بافندگي  از متعلقات  ُترک، برخي 
خارجي اتخاذ کرده اند. براي نمونه،«امپراتوري بيزانس براي 
بافندگان، الگوهاي  هندسي حواشي فرش را که به نوعي، 

بازمانده از موزائيک هاي رومي بود به همراه داشت. 
اسالم، نقش محراب، خوشنويسي و نقوش گياهي مثل 
اسليمي را وارد عرصه  بافندگي کرد و از سوي شرق دور 

آناتولي؛ ١٠٩×١٤٥ سانتي متر، سده   تصوير١١- فرش ماربي، 
 Opie,1992,271 :١٥م٩هـ ، ماخذ

تصوير١٢- بشارت، جنتيل فابريانو (١٤٢٧-١٣٧٠م)، اين فرش 
به نوعي نشان دهنده  نقوش استليزه شده  فرش ماربي(تصوير١١) 
مي باشد که در نقاشي هاي سده١٥م٩هـ به کار رفته است،ماخذ: 

 Milanesi,1999,46



(چين)؛ گل لوتوس، اژدها، ققنوس و غيره به هنر ايراني و از 
(Day,1996,59).«آنجا به آناتولي منتقل گرديد

اما در مورد نخستين نمونه فرش هاي به جا مانده از 
سده هاي پيشين در ناحيه آناتولي، مي توان از دو قطعه فرش 
با نقوش حيواني استليزه شده نام برد که از سويي اولين 
نمونه هاي باقي مانده قابل مالحظه تا به امروز هستند و از 
طرفي، تاثير پذيري نواحي شرقي تر را نشان مي دهند. همچنين 
نقوش و طرح هاي مشابه آن ها را در نقاشي هاي اروپايي(که 
محور اصلي بحث را تشکيل مي دهند) مي توان بازشناخت 
و مورد مطالعه قرار داد. البته اين را نيز بايد به ياد داشت 
که تصوير و تجلي چنين طرح هايي به تدريج و از اواسط 
سده ١٥م-٩هـ کم رنگ تر شده و طرح هاي هندسي، سهم 

بيش تري در اين روند به دست آوردند.
همچنين بايد از دوقطعه فرش قابل توجه نيز ياد نمود که 

تاکنون موضوع مطالعه و تحقيقات زيادي بوده اند. 
«يکي از آن ها فرشي موسوم به اژدها و ققنوس برلين١ 
است که ويلهلم وان ُبد٢، رئيس موزه برلين(مکان امروزي 

ايتالياي مرکزي و در سال  فرش) آن را در يک کليساي 
١٨٨٦م کشف کرد و همچنين فرش ديگري به نام ماربي٣ از 
همان دوره و اين بار در کليسايي سوئد در ماربي به دست 
در  استوکهلم  موزه هيستوريسک٤  در  هم اکنون  که  آمد 
معرض ديد است.(Bennett,2004,90) (تصاوير١٣-١٢-

(١١-١٠
آنچه که از مطالعه  اين  دو نمونه، مي توان دريافت نخست، 
ميزان و نحوه تاثيرپذيري غربي ها در زمينه نقوش است. 
چنانچه در فرش برلين نبرد ميان اژدها و ققنوس، نشان 
از تاثيرات خاور دور دارد و فرش ماربي نيز که نقش دو 
پرنده را در کنار درخت زندگي تصوير کرده است، ريشه هاي 
پيش از اسالم را در خود نهفته دارد. البته خاستگاه مردمان 
ترک از آسياي مرکزي که به آن نيز پرداخته شد، مي تواند 

توجيه کننده چنين اقتباس هايي باشد.
زمينه هاي پيدايش و گسترش تصاوير فرش در نقاشي

پيشينه  شيفتگي و گرايش اروپائيان به منسوجات شرقي 
تعامالت  زماني که  مي گردد،  باز  وسطي  قرون  به دوران 
غرب با شرق و به ويژه جهان اسالم، درحال شکل گيري 
و گسترش بود و يکي از نتايج و پيامدهاي اين ارتباطات، 
فرش  و  پارچه  ازجمله  کاالهاي شرقي  و  اجناس  واردات 

تصوير١٣- مراسم نکاح، دومينيکو بارتولو، حدود٤-١٤٤٠م-
دال  ماريا  سانتا  بيمارستان  در  نقاشي ديواري  هـ ،   ٧  ٨٤٣
اسکاال، سيه نا، اين نقاشي با اشکال هشت ضلعي اي که درون 
آن ها نقوش استليزه شده اژدها و ققنوس قرار دارد و در زير پاي  
حاضرين پهن شده، مي تواند نشان از تاثيرپذيري نقاش آن، از 
فرش هاي شرقي با همين نقوش باشد.(به تصوير١٠رجوع شود) 

 Bennett,2004,90 :ماخذ

تصوير١٥-يان ورمير، بخشي از اثر زن جوان با تنگ آب، رنگ 
روغن روي بوم، ٤٠*٤٥، سده ١٧ م ١١هـ، موزه هنري مترو 

پوليتن نيويورك، ماخذ: گاردنر، لوح ٦٦

تصوير١٤-  نيكوالس تورنيز، سده ١٧م ١١ه، فرانسه، نوازندگان 
www.azerbaijanrugs.com :و ميز مفروش، ماخذ

 بررسي  نقوش  و  خاستگاه  آن ها  در 
فرش هاي سرزمين هاي اسالمي 

و پس از آن

1-Berlin Dragon and  

phoenixrug

2 -Wilhelm von Bode

3 -Marby rug 

4-Historiske museum
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Abbey of Cluny -۱ : صومعه اي 
در فرانسه،  مربوط به سبك رمانسك، 

سده هاي ۱۰تا ۱۲ م
2- Chinchilla

3-Murcia

بود. اسناد و مدارک باقي مانده نشان مي دهد«نخستين رابطه  
ثبت شده انگليسي ها با منسوجات اسالمي، در سده ١٢م ٦هـ 
صومعه  در  که  فاتح  ويليام  نوه  آن دوره،  در  بوده است. 
کالني١به سر مي برد، يک تخته فرش اسالمي را به يک کليساي 

 (Boase,1953,170).«انگليسي اهدا کرد
البته در ساير موارد، شواهد ديگري نيز وجود دارند 
که حاکي از تعامالت و توسعه تجارت ميان شرق و غرب 
است.«محمد االدريسي، جغرافي دان و فيلسوف اسپانيايي 
سده هاي ميانه اذعان مي دارد که فرش هاي پشمي بافته و 
توليد شده در سده ١٢م در چينچيال٢ و مورسيا٣ (در حال 
مي شده اند». صادر  دنيا  نقاط  اسپانيا)به تمام  در  حاضر 

(Saoud,2004,9)

به اين ترتيب، اين سير ارتباطي که از سده هاي پيشين 
ميان شرق و غرب ايجاد شده بود، رفته رفته شدت بيش تري 
گرفت و با توجه به شرايط زندگي و فرهنگ غرب، تحوالت 
روابط  ١٠هـ،  و  ١٦م  ٩  و   ١٥ سده  يافت.«در  گسترده اي 
تجاري رو به  رشد و از سويي شکوفايي و رونق اجتماعي 
و  هنري  آثار  و  اجناس  فوق العاده  واردات  باعث  اروپا 
کاالهاي پر زرق و  برق اسالمي به جامعه اروپا (و به ويژه 
قشرمرفه و تحصيل کرده) در جهت ايجاد زندگي اي راحت 

و پرآسايش شد.
 بخش مهمي از اين تجارت به واردات فرش، سراميک 
سال  تا  چنانچه  بود.  يافته  اختصاص  اجناس،  ساير  و 

Gantzhorn,  :تصوير١٨ - فرش با طرح هولباين بزرگ،  ماخذ
1998,181

Milanesi,  :تصوير19 - فرش با طرح  هولباين  کوچک،  ماخذ
1999,47

تصوير١٦- فروشنده قالي در قاهره، ٨٣×٦٤ سانتي متر، موسسه 
هنري ميناپوليس، ماخذ: ورير،١٣٧٦، ٢٣

تصوير١٧- بازار خان خليلي در قاهره، ٨٣×٤٩سانتي متر، ماخذ: 
همان،٣١



١٥٠٠م [حدود٩٠٥هـ]، به نقطه اي مي رسيم که محصوالت 
صادر  به غرب  و  توليد  وسيع  حجمي  در  ترکي خاصي 
مي شدند که در اين ميان شاهد تصويرسازي و رونگاري 
از اين کاالها در ميان زندگي اروپايي و در تابلو هاي نقاشان 

(Mills,1975,16).«ايتاليايي و شمال اروپا هستيم
آناتولي، ازجمله نواحي مهم و کليدي آن روزگار است که 
با تجارت گسترده خود با مناطق غربي، بر اين روند فرهنگي 
دامن زده بود و فرش هايي که از اين ناحيه به اروپا صادر 
مي شد، نقش اساسي در زمينه شکل گيري طرح هاي خاص 
نقاشان ايفا مي نمود. آن چنان که پيش تر اشاره گرديد، اين 
قالي و قاليچه هاي شرقي، عموما در مناسکي خاص به تصوير 
کشيده مي شدند و اغلب نيز توسط افراد سطوح باال جامعه 
ثروت)  و  قدرت  صاحبان  و  پادشاهان  سالطين،  (مثل 
جمع آوري و به طور کل «به عنوان آثاري ارزشمند و درخور 
حضور در نقاشي ها و يا نشانه اقتدار و ارزش اجتماعي در 

(Milanesi,1999,47).«ميان پرتره ها قرارمي گرفتند
نکته قابل توجه ديگري که درباره عوامل و زمينه هاي 
کاربرد و اجراي طرح هاي فرش هاي شرقي در ميان نقاشي ها 
و در کنار عوامل ياد شده و در حوزه اي ديگر بايد آن را 
و  به غرب  هنرمندان شرقي  نزديک تر  ارتباط  نمود،  دنبال 

حضور مستقيم در دل فرهنگ آن ها است. به عنوان مثال در 
برخي موارد آمده که «اين قالي هاي به کار رفته در نقاشي ها، 
توسط هنرمندان ترک که در ونيز زندگي مي کردند توليد 
مي شده است که خود گواه ديگري است بر شيوه بازتوليد 
فرش هاي ترکي- اسالمي که به مکتب ونيز راه يافته اند» 
(Mills,1975,17) و نقش مهمي در کنار صادرات و تجارت 

برعهده داشتند.
موضوع ديگر در زمينه تجارت،  اروپا و شرق که آغاز آن 
حتي به دوران پيش از رنسانس باز مي گردد، روند استمراري 
و توسعه اي اين روابط و تجلي آن در تمام حوزه ها، به ويژه 
هنر و ادبيات در دوره هاي بعدي بود که شرايط متفاوتي را نيز 
تجربه مي نمود. چنانچه «در سده ١٧م-١١هـ، سبک و سياق 
فرش ها و شيوه ها و انواع بازنمايي ها، شکل تازه اي به خود 
گرفت و گونه هاي متعددي مثل فرش زير پا، فرش روي ميز، 
فرش هاي گنجه و قفسه و يا فرش هاي آويز از لبه پنجره ها، 
 (Victoria & Albert Museum,1920,9).«پديدار گشت
(تصوير١٤)تغيير و تحول ياد شده حتي به  اين جا هم ختم 
نمي شد.« از نيمه دوم سده ١٧م ارتباط و تجارت مستقيم 
مغولي  گونه هاي  روانه شدن  باعث  هنديان،  با  اروپائيان 
هلند،  عصرطاليي  نقاشان  شد.  به اروپا  ايراني  طرح هاي 

تصوير-20 فرش با طرح هولباين کوچک، کنفرانس در خانه سامرست،
Day,1996,68-69 :نقاش ناشناخته، 1604م1013-هـ ،ماخذ 

   Gantzhorn, 1998 :تصوير-22 نمونه اي  از فرش  لوتو،  ماخذ
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Stone,1997,137 :تصوير۲۱- طرح لوتو، ماخذ Stone,1997,144  :تصوير۲۳- طرح مملينگ،ماخذ
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شماره۲۱ بهار۹۱
۴۹

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

تمامي مهارت خود را در نشان دادن تاثيرات نور بر روي 
ميزهاي مفروش به کار گرفتند که ازجمله مي توان به آثار 
King & Sylves-).«ورمير، نقاش مطرح هلندي اشاره کرد

ter,1983,22-23)(تصوير١٥)

اما به جز موارد فوق، عوامل مهم ديگري نيز به عنوان 
زمينه هاي پيدايش، قابل طرح اند. جاذبه هاي شرق  و تاثير 
غير قابل انکار آن در نقاشي غرب، موضوعي بود که هنر 
را  اسالمي  به ويژه سرزمين هاي  و  بافندگي مشرق زمين 
و  نمود  به خوبي معرفي  اروپائيان  آثار  و  افکار  ميان  در 
غناي فرهنگ شرقي را بار ديگر به رخ غرب کشيد. چنانچه 
مدت ها پيش از اين نيز سياحان و جهان گردان به اين امر 
اذعان کرده بودند. براي مثال«مارکوپولو که درسال ١٢٧٠م 
(٦٦٩هـ) به  آسياي صغير مسافرت کرده، مي گويد زيباترين 
و عالي ترين قالي هاي دنيا به وسيله هنرمندان يوناني و ارمني 
چنين  مي شود».(ديماند،٢٥٨،١٣٨٣)  بافته  ترکمن  بالد  در 
کنشي حتي به تدريج ازجايگاه سابق خود که فقط مختص 
صحنه هاي درباري و مراسم مذهبي رسمي و به طور کل، 
محدود به يک سري وقايع قراردادي و شخصيت هايي خاص 
مي شد خارج و متمايل به زندگي روزمره و آثار مردم پسند 
شد. اين واقعيتي بود که در اواخر سده ١٨ و در اوايل سده  
واقع  عامه  مقبول  نيز  بسيار  و  شده  فراگير  کامال  ١٩م 

شده  بود.(تصاوير١٦و١٧)

تصوير۲۴- هانس مملينگ، گلدان گل، قبل از 1494م  899 هـ   ، فرش 
Gantzhorn, :زير گلدان با نام مملينگ شناخته مي شود، ماخذ

 1998,315

تصوير۲۵- زن و شوهر، لورنزو لوتو، فرش بليني با طرح سوراخ 
www.azerbaijanrugs.com :کليدي، ۱۵۲۳م، رنگ و روغن، ماخذ

Stone,1997,24 :تصوير۲۶- طرح بليني  محرابي، ماخذ

زيرا  بود،  واضح  گذشته  همچون  هم  آن  داليل   
مبادالت  مستعمرات،  توسعه  و  بازرگاني  که«پيشرفت 
فزاينده اي را با مشرق زمين به دنبال داشت و همين امر، ذوق 
و شوق عمومي را براي صنايع دستي شرق برانگيخت و دراين 

راستا سياست نيز نقش خود را ايفا کرد».(ورير،٧،١٣٧٦)
 تقسيم و طبقه بندي

محققين غرب در بررسي تاريخچه ورود منسوجات و 
بافته هاي شرقي(با تاکيدبر انواع ترکي آن ها)، با گونه هاي 
متعددي از طرح و نقش در نقاشي ها مواجه شده اند و از 



آن جا که زمان و مکان توليد اين بافته ها را به طور قطع قابل 
تشخيص نمي دانستند، در طبقه بندي و نام گذاري اين فرش ها 
متوسل به شيوه اي ابداعي شده اند١ به اين ترتيب که انواع 
طرح ها و الگوهاي قالي را بر اساس نام نقاشان اروپايي 
که از آن فرش ها بيش تر در آثارشان استفاده مي کردند، 

نام گذاري کردند. 
البته در اين شيوه، آنچه که بيش تر به چشم مي آيد، تاکيد 
بر اندازه و ابعاد، نوع و توجه به نقشمايه هاي بزرگ در مرکز 
و زمينه قالي است تا اين که برحاشيه ها. «اين طبقه بندي و 
به کارگيري نقوش در قالي ها، صرفا و لزوما با نقاشان آن ها 
شروع نشده است»(Milanesi,1999,48) و در دوره هاي 
قبل از آن ها نيز کاربرد داشته است. با توجه به آنچه گفته 
و دوره هاي پس  شد مي توان فرش هاي عصر رنسانس 
اين چنين  نقاشي،  در  ١٩)را  سده  و  باروک  (مانند  آن  از 

دسته بندي نمود:
فرش هاي هولباين

از آثار نقاشي دهه هاي قبل از نام گذاري امروزي اين 
(هولباين)  طرح هايي  چنين  که  پيداست  فرش ها  از  دسته 

پيش از اين نيز موجود بوده اما «فرش هاي هولباين به نام 
(١٥٤٣-٩٨-١٤٩٧م)  پسر٢  هولباين  هانس  نقاش آلماني، 
اين عنوان را گرفته و نشاني است از احياي بازنگري شده طرح هاي 
فرش ها،   اين  بارز  ويژگي  آناتولي  در  سلجوقي  سنتي 
ترنج هاي هندسي نامتعارف است که خود به دو دسته عمده 
طرح هاي  کوچك٣و  هولباين  طرح هاي  است:  قابل تقسيم 
هولباين بزرگ٤».(Milanesi,1999,48) «طرح هاي هولباين 
بزرگ، هشت ضلعي هايي بزرگ را نشان مي دهند که در داخل 
مربع هايي با حواشي کوفي قرار گرفته اند و در طرح کوچک 
اين قالي، رديف هايي لوزي شکل و يا هشت ضلعي هايي ديده 
مي شود که با حواشي در هم تنيده اي به وسيله نقوش پيچکي 
و گلچه هايي با يک حاشيه کوفي اصلي از هم جدا شده اند». 

(Stone,1997,96) (تصاوير٢٠-١٩-١٨)
فرش هاي لوتو٥

هستند،  قبل  دسته  با  مرتبط  که  ديگري  فرش هاي 
موجود  مي گيرند.«طرح هاي  قرار  لوتو  طرح  زيرعنوان 
در فرش هاي لوتو، در رابطه با طرح هاي اوليه هندسي اي 
هستند که نخستين حضور خود را در اروپا، در آغاز سده 

Bennett,2004,97 :تصوير۲۷- کارلو کريولي، بشارت، طرح هاي کريولي با ستاره هاي چندين پر؛ نيمه دوم سده 15م، گالري ملي لندن،ماخذ

۱- اين شيوه نام گذاري، نخستين بار 
توسط كورت اردمان(۱۹۶۴-۱۹۰۱م)، 
رئيس موزه اسالمي برلين  ومحقق  و 

پژوهش گر فرش پيشنهاد شد.
2 - Hans Holbein the younger

3 -Small-patten Holbein

4- Large- pattern holbein

5 -Lotto  carpets
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شماره۲۱ بهار۹۱
۵۱

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

 (Bennett,2004,100).«١٦م١٠هـ بروز دادند
اين نوع فرش که با نام فرش ارابسک اوشاک١(خاستگاه 
اوليه آن در آناتولي) نيز شناخته مي شود «تا اوايل دهه ١٧٠٠م 
 (Milanesi,1999,48)«در حجمي انبوه به غرب صادر مي شد
و «تا سده هاي ١٧ و ١٨م نيز توليد مي گشت اگرچه طرح آن 
Ben).«تا حدودي سنگين تر، زاويه دار تر و زمخت تر گرديد

nett,2004,102)(تصاوير ٢٢-٢١)

فرش هاي مملينگ
اين دسته، با تاثير از نام هانس مملينگ٢، نقاش فنالندي 

سده ١٥م ٩هـ اروپا شناخته مي شوند.
«خصيصه بارز فرش هاي مذکور، صليب قالب شکل 
از  نقاشي هاي وي  در  و  مملينگ  توسط  عموما  که  است 
حضرت مريم ديده مي شود... نقشمايه مملينگ بدون ترديد، 
شكل خاصي از صليب است که احيانا از نسخ ارمني سده 
Gantzhorn,1998,314).«١٢م  ٦هـ اقتباس گرديده است

)(تصاوير٢٣-٢٤) و همان طور که اشاره شد، منشاء اين 
نقوش و طرح ها  در قالي هاي نقاشانرا بايد در اعصار قبل از 
آن ها جست وجو کرد و اين نام گذاري، دليلي بر ابداع يا معرفي 
آغازين آن ها توسط نقاشان نيست. عالوه بر اين«نقشمايه 
اوليه اين فرش، صرفا محدود به قالي هاي ترک نمي شده و 
چنين طرح هايي و يا مشابه آن ها را در کاالهاي ترکمن و 
 (Day,1996,66-67) .«قفقازي هم مي توان مشاهده نمود
(يعني همان موضوع و نظريه اي که در مورد عدم انتساب 
قطعي اين طرح ها و قالي ها به يک حوزه خاص، بدان پرداخته 

شد)
فرش هاي بليني 

در نقاشي هاي سده هاي ١٦ و ١٧م شمال ايتاليا، عمدتا 
فرش هاي ديگري به چشم مي خورند که به نام فرش هاي بليني 
شهرت يافته اند. «جيوواني بليني٣و برادرش، جنتيله٤، که در 
بازديد کردند، طرح هايي  از استانبول  سال ١٤٧٩م٨٨٤هـ 
از فرش هاي محرابي و با نقشمايه هاي موسوم به سوراخ 

کليدي٥ (قفلي) را در بخش پاييني اثر خود به تصوير کشيدند 
و در قسمت بااليي فرش ها، خطوط مورب تيزه داري که از 
King & Syl-).«آن ها عموما چراغي آويزان بود، قرار دادند

vester,1983,14-16) (تصاوير٢٥-٢٦)

فرش هاي کريولي
ويژگي بارز اين دسته، ترنج هاي ستاره اي بزرگ هشت 
يا شانزده پر است که هر ستاره به بخش هايي تقسيم شده 
قرار  حيوانات  نقوش استليزه  بخش ها،  اين  داخل  در  و 
گرفته اند.«فرش هاي از اين دست، توسط نقاش ونيزي، کارلو 
کريِولي٦، و مابين سال هاي١٤٨٢ و ١٤٨٦م-٨٨٧ و ٨٩١هـ 

(Stone,1997,58).«ترسيم مي شدند
ازجمله اين نقاشي ها، مي توان به تابلوي «بشارت» اشاره 
کرد که در گالري ملي لندن نگه داري مي شود. (تصاوير٢٧ 

و٢٨)

 Gantzhorn,1998,244 :تصوير۲۸- بخشي از فرش کريولي، بوداپست،ماخذ

تصوير۲۹- دومينيکو گيرالندايو، نيمه سده 15م، طرح هاي خاص 
موسوم به گيرالندايو در ترنج هاي مرکزي فرش زير پا، فلورانس، 

  Gantzhorn,1998,244 :ماخذ

1 -Ushak arabesque carpet

2 -Hans Memling

3-Giovanni Bellini

4 -Gentile Bellini

5-«re-entrant» or Keyhole 

motif

6- Carlo Crivelli



فرش هاي گيرالندايو
نقاشان  آثار  در  مصور  فرش هاي  درتقسيم بندي 
در  کرد.  اضافه  نيز  را  ديگر  يک نمونه  مي توان  ياد شده، 
در  باکره  مريم  نام  گيرالندايو١به  دومينيکو  نقاشي اياز 
سال ١٤٨٠م-٨٨٥هـ، زير پا، فرشي با دو ترنج و دو لوزي 
کنار  در  لوزي شکل  دو طرح  اين  مي گردد.  مشاهده  تمام، 

هم، ساختار ستاره صليبي شکل پيچيده اي يافته اند که با 
قدري تفاوت نسبت به فرش هاي ديگر، مي شود آن ها را با 
عنوان طرح جديد چيرالندايو طبقه بندي نمود.(تصوير ٢٩) 
البته«نمونه فرشي از اين دست، تا به امروز يافت نشده 
است و فقط مشابه آن در گالري هاي شخصي ديده مي شود».

(Gantzhorn,1998,352)

نتيجه
نقاشي غرب، به ويژه از اوايل دوره رنسانس، شاهد رشد و شکوفايي بسياري در زمينه نوآوري، شيوه، 
رنگ آميزي و استفاده از موضوعات و عناصر بومي و بعضا خارجي در آثار خود بوده که در اين ميان، 
حضور فرش هاي سرزمين هاي اسالمي (به ويژه خاور ميانه) در نقاشي ها، جالب و قابل تامل است. فرش 
و ساير منسوجات(به دليل نوع ساختار و مصالح)، اصوال توليدات هنري کم دوامي به شمار مي روند و 
حجم بافته هاي به جامانده از فرش هاي شرقي در آثار نقاشان رنسانس، از اين بافته هاي توليدشده 
باقي مانده از آن دوره بيش تر مي باشند. از اين رو اين نقاشي ها به عنوان منابعي ارزشمند درجهت 
شناخت و بررسي آثار بافته شده  از بين رفته قلمداد مي شوند. در اين ميان، طبيعت  گرايي و گرايش 
به مباني واقع گرايي در آثار هنري غرب، به ويژه حوزه نقاشي، باعث گرديده طرح و نقش، ساختار، و 
رنگ هاي فرش هاي تصويرشده، تا اندازه بسيار زيادي مشابه و مطابق با اصل خود باشند. آن چنان که 
از شيوه مصورسازي و قرارگرفتن فرش هاي شرقي در نقاشي ها پيداست، اين بافته ها براي اروپائيان 
آثاري ارزشمند محسوب مي شده و نشان از شوکت و منزلت داشته است. اما موارد زير حاصل مطالعه 

و بررسي پيرامون پرسش هاي عنوان شده در ابتداي اين  مقاله است: 
با وجود نظرات محققان غربي مبني بر انتساب تصاوير قالي هاي ياد شده به حوزه آسياي صغير(ترک)، 
بايد درنظر داشت که چنين انتسابي به سهولت قابل اثبات نيست. آن چنان که چنين طرح ها و نقوشي 
را عالوه بر قالي هاي ترک، در ساير نواحي منطقه(مانند اران و قفقاز) هم مي توان مشاهده کرد و در 
اين ميان موارد مشابه در مصر، شمال آفريقا و اسپانيا و حتي تاثيرات و پشتوانه هاي ايراني را نيز بايد 
مدنظر قرارداد. حتي در مورد فرش هاي ترک نيز بايد اين سابقه و پيش زمينه ها مدنظر قرار گيرند، زيرا 
سالجقه برخاسته از آسياي ميانه که پيش از حاکميت عثماني ها، در آناتولي استقرار داشتند، تاثيرات 
قابل توجهي بر روند بافندگي و توليد فرش در دوران آتي به جاگذاشتند. زمينه پيدايش و نفوذ تصاوير 
فرش شرقي در نقاشي غرب را بايد نتيجه تبادالت اين دوحوزه، در طول تاريخ چند صدساله دانست. 
سفرهاي اروپائيان به شرق در پي رونق اجتماعي و رفاه اقتصادي، گسترش روابط تجاري، صادرات 
اجناس و اقالم هنري، سفرنامه هاي سياحان، جغرافي دانان و تاريخ نويسان و غيره همه باعث معرفي 
هرچه بيش تر فرهنگ مشرق زمين در ميان اروپايي ها شد که نتيجه آن، اقتباس و به کارگيري برخي 
عناصرشرقي در ميان فرهنگ و هنر غرب بود. فرش هاي مصور در نقاشي ها، عموما داراي نقشمايه هاي 
هندسي و شکسته هستند(تاگردان يا گياهي)، و در مواردي که نقوش حيواني نيز به کار گرفته شده، سعي 
بر آن بوده تا آن ها را به صورت استليزه(شيوه نگاري) نشان دهند. اين قبيل فرش ها(در اين تحقيق) 
در يک طبقه بندي کلي به شش گروه تقسيم شده اند که نام هر گروه(طبق شيوه اي ابداعي) به نام هنرمند 
نقاش آن طرح تعلق گرفته و عبارتند از : فرش هاي هولباين، لوتو، مملينگ، طرح هاي بليني، کريولي 
و چيرالندايو. الزم به بيان است در دوره هاي بعد از رنسانس و باروک اروپا(سده هاي ١٨و١٩م)، 
شرق گرايي در آثار نقاشان اروپايي، بيش از پيش و به شيوه اي متفاوت جلوه گر شد که اين مساله نشان 

1 -Domenico Ghirlandaio

 بررسي  نقوش  و  خاستگاه  آن ها  در 
فرش هاي سرزمين هاي اسالمي 

و پس از آن



شماره۲۱ بهار۹۱
۵۳

فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

از ادامه روند شرق شناسي و آشنايي با مناطق و سرزمين هاي دور داشت که براي غربي ها جذاب 
مي نمود. آثار نقاشي ترسيم شده در اين دوران، با فاصله گرفتن از وقايع تشريفاتي، توانست مقبول عام 

واقع گردد و از حالت قراردادي و تصنعي خارج شود.
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