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  هاي دوره اسالمي  خط نوشته ها، روي پارچه
 
  

  ∗ليدا فتحي

  نشكده هنر و معماري، دانشگاه تربيت مدرسارتباط تصويري، داگروه كارشناس ارشد 
  

 چكيده
ها نيز  هاي هنر در دوران اسالمي، جايگاه وااليي داشته و بر روي پارچه خط به عنوان يكي از مهم ترين شاخصه

 4اين مقاله بر اين راستاست كه جايگاه و اهميت خط نوشته را بر روي منسوجات ايران قرون . كاربرد داشته است
هاي تاريخي،  بدين منظور با بررسي.  هجري از ديدگاه بصري و گرافيكي مورد بررسي قرار دهد12هجري تا 

هاي انجام شده درباره خط و پارچه در ايران  اجتماعي، فرهنگي و هنري ادوار مورد نظر و نيز با توجه به پژوهش
ها عالوه بر كاربرد مفهومي و   آمده از اين ادوار مشخص شد كه خط در پارچهبدستاسالمي و تحليل تصاوير 

  .ها از جايگاه مهمي در كنار نقش برخوردار بوده است زيبايي شناسانه، به لحاظ گرافيكي درتركيب بندي پارچه
  

 . خط نوشته، پارچه، گرافيك:كليد واژگان
  

  مقدمه - 1
ايرانيان در طول تاريخ براي هنر ارزشي خاص قايل بودند و به 

اي به جاي گذاشتند كه هم  ينه آثار ارزندههمين دليل در اين زم
هنرمندان ايراني با استفاده . هاي دنياست اكنون زينت بخش موزه

از هنر خطاطي و خوشنويسي و كاربرد آن در اشكال گوناگوني 
ها و انواع صنايع دستي مانند سفال، معرق، منبت، خاتم  مانند كتيبه

ها و   برخي از سمبلهاي پايه.. .كاري، فلز كاري، پارچه بافي و
هاي گرافيكي را بنا نهاده به طوري كه مباني برخي از آثار  نشانه

گيرد و موجب  گرافيك امروز ايران با توجه به اين مباني شكل مي
هاي گوناگون خوشنويسي اسالمي به جايگاه  گردد تمام سبك مي

مقرر و مقتضي خود دست يابند و موجبات خلق آثار ارزشمندي را 
دارد كه به  اهميت و ارزش آثار ايراني، ما را بر آن مي.  سازندفراهم

هنر ايراني بسيار . تحقيق در رابطه با آثار گذشته خود بپردازيم
باشد كه يكي از آن  وسيع و از جوانب گوناگون قابل بررسي مي

در . هاي ايراني است كه خود اهميتي ويژه دارد ها در بافته جلوه
. باشد يكي نوشتار و ديگري تصوير  بررسي ميها دو وجه قابل بافته

ها موجبات خلق آثار  نوشتار و تصوير در كنار هم بر روي پارچه
و هر يك در جايگاه خود نقشي ارزشمند اند  هنري را فراهم آورده

دارد ولي تا بحال بيشتر به تصوير تنها توجه شده است؛ در اين 
ها كه   بافتهمقاله سعي شده نگاهي خاص به نقش نوشتار در

باشد؛ داشته باشيم كه همواره  بخشي از پيكره هنر ايراني مي
آغاز سده . ها پرداخته شده است مكتوم مانده و يا كمتر به آن

ق در طول تاريخ ايران مصادف .هق تا پايان سده يازدهم .هچهارم 
آل بويه، سلجوقي، : هاي قدرتمندي مانند با دوران حكومت سلسله

هاي  دوره. ري و صفوي در اين سرزمين بوده استايلخاني، تيمو
درخشاني كه در تاريخ فرهنگ و هنر ايران پس از اسالم شكل 

  . رسند گيرند و با سلطنت آخرين پادشاه صفوي به پايان مي مي
  :هاي زير توجه به فرضيه است كه با در اين مقاله تالش براين

 مراسم يا ها بنا به محل استفاده در شكل و مضمون خط نوشته -
  . اند هاي مذهبي و تشريفاتي متفاوت بوده مكان

ها به نسبت بافت، تغييراتي را نسبت به كتابت و يا  خط نوشته -
 .كتيبه نگاري دارند

ارتباط داشته ..) .كتابت، كتيبه،(هاي ديگر  خط نوشته با هنر -
 .است

ها با معنا و  بين ارزشهاي بصري و گرافيكي خط نوشته -
  :به اهداف زير دست پيدا كنيم وجود داردمفهومشان رابطه 

تالش در كشف راز و رمز روابط هندسه پنهان خط نوشته و  -
  كشف ارزشهاي گرافيكي

امكان استفاده از دستاوردهاي هنرمندان گذشته در جهت تغيير و  -
تحول استفاده از خط در گرافيك امروز و جهت استفاده در 

  .هاي امروزي پارچه
گامي هر چند كوچك در راستاي توجه  اميد كه اين مقاله 

ها در هنر  بيشتر به هنر گذشتگانمان و تالش در به كارگيري آن

         lida_fathi@yahoo.com               :نويسنده مسؤول مقاله*
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  . معاصر برداشته و ما همواره در اين راه مجدانه بكوشيم
  
  خط بر روي پارچه در دوران آل بويه  - 2

ق برسركارآمد از نظر هنري، . ه310 - 440سلسله آل بويه كه در 
هاي زياد،  است، چون در آن دوران پس از تجربهاي بي نظير  دوره
هاي گذشته هنري با شرايط جديد منطبق و دمساز  سنت
اين دوران را دوره رنسانس و نوزايي ]. 304 - 307،صص 1[شدند

نامند زيرا در شكل گيري هنر اسالمي  علمي، فرهنگي و هنري مي
ن مهم و بارز هنر ايهاي  ويژگياز . نقش مهمي را داشته است

دوران، وجود مفاهيم و عناصر مذهبي است و يكي از امتيازات اين 
دوران نسبت به دوران ما قبل خود، پيشرفت در امور فرهنگي 

  ].12 - 13،صص 2[باشد مي
هنر پارچه بافي ساساني با اندكي تغيير در عصر آل بويه 

 ). 1تصوير (ادامه پيدا كرد
  

  
 

 افته شده در ايران سده اول تا دوم ميالدي، ب 1 - 1تصوير 
 ]9[ يا ماوراءالنهر

 
صنعت پارچه بافي در سرزمينهاي اسالمي بسيار پشتيباني و 

شد؛ طوري كه پادشاهان براي پاداش به سران،  حمايت مي
بخشيدند و اين  هاي ابريشمي نفيس مي هاي گرانبها از بافته خلعت
هايي مشتمل  پارچه]. 77،ص 3[يك سنت بودصورت   بهها پاداش

هاي تدفيني و  هاي پارچه، با نوشته ها و طاقه ها و كفن بر جامه
و به اند  ديني كه بر طبق اعتقادات شيعي آل بويه شكل گرفته

شدند، از اين دوران به  عنوان پوششي براي روي تابوت استفاده مي
اهميت پارچه بافي در اين دوران در حدي بود كه . اند جا مانده

در .  بويه، مراكز مهم پارچه بافي شدندهاي تحت حكومت آل ناحيه
هاي اين عهد، به طراحي صحنه شكار و طرح ساده شده  پارچه

شد و خطاطي نيز كم كم در كار طراحي و  حيوانات بيشتر توجه مي
  ].190 - 191،صص 4[تزيينات به كار گرفته شدند

  

  
  

  ]9[  هجري، توسط روم شرقي به سبك ايراني4قرن  2 - 1تصوير 
  

وفي از خطوط رايج در اين دوران بود كه حضور آن را خط ك
  ). 2تصوير (كنيم بر روي منسوجات اين دوران نيز مشاهده مي

  

  
  

   هجري، كفن سن ژوس ابومنصور بختكين4قرن  2تصوير 
  

 بخشي از شكوه، جالل و آداب و رسوم حكومتي است 1طراز
هاي  چهكه نام پادشاهان يا ترسيم عاليم ويژه آنان را روي پار

هايي كه با زمينه  آوردند و به وسيله الياف طال يا نخ ابريشمي مي
  ].95ص،5[آيند اختالف داشته باشند به وجود مي

ارنست كونل، طراز را به عنوان شكلي از هنر كه در آن 
ها و  كنند تا رمزگشايي حاشيه خوشنويس و بافنده چنان رقابت مي

 كند ند، توصيف ميهاي تزييني را هرچه مشكل تر ساز يراق
                                                                        

  و خط زينتي پارچه نقش - 1
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  .]35 - 37،صص 6[
هاي طراز، اطالعات  پادشاهان در اين عهد بر روي پارچه

زدند، به همين دليل منسوجات اين دوران  تاريخي را نقش مي
. ها اشاره داشت هايي بود كه به مكان و تاريخ آن شامل كتيبه

در كجاها استفاده شود، به نقش كار  اينكه كارايي پارچه بر اساس
اگر يكي از بزرگان در اين عصر . كرد ده روي آن كمك ميش

هاي نشان دار و گلدوزي  مرد، او را در ابريشم و زري و پارچه مي
 آمده از بدستهاي  گذاشتند، به طوري كه بسياري از كفن شده مي

هايي به خط  اين دوران از پارچه ابريشم دو پودي به همراه نوشته
ه، بودند و حتي در حاشيه اكثر ها كار شد كوفي كه بر روي آن

نوشتند و اين نشاني از تنوع و  ها را مي ها نام محل بافت آن پارچه
]. 32،ص7[رونق و گسترش صنعت نساجي و تجارت فراوان آن بود

و يا حتي اند  سوزن دوزي شدهصورت   بهرتها بيش نوشته روي پارچه
شده و نام  آغاز …باشند كه با بسم ا بافته شده ميصورت   بهگاهي

آمد و سپس عبارتي شامل درود و سالم و در  حاكم و عنوان او مي
ها يا در زمينه  نوشته. شود انتها محل توليد و تاريخ آن ذكر مي

هاي باريك در كنار  حاشيهصورت   بهگيرند و يا ساده، جا مي
ها  هاي حيوان يا پرنده و در داخل ترنج هاي تجريدي يا نقش شكل

 ). 3تصوير ] (62 - 63،ص 5[گرفتند قرار مي
  

  
 

   هجري، پوشش قبر4قرن  1 - 3تصوير 
 

 آمده از اين دوران كه بسياري را از تاريخ بدستهاي  پارچه
ها و يا از نوع بافت و شباهت شان با  ثبت شده بر روي آن

توان شناخت به منزله اسنادي مهم در تاريخ  هاي ديگر مي نمونه
افندگي در طرح و هم در بافت، فرهنگ هستند و از نظر هنر ب

  .باشند كمال امتياز را دارا مي

  
  

   هجري، كتيبه به نام خليفه بويهي بهاءالدوله4قرن  :2 - 3تصوير 
  
 خط بر روي پارچه در دوران سلجوقيان - 3

اين سلسله . ق بر سر كار آمدند. ه416 - 535سلسله سلجوقي در 
ند كه بعد از اسالم در هايي هست از بزرگترين و مقتدرترين سلسله

ايران دوره سلجوقي از مهمترين . ايران حكمفرمايي كردند
،صص 1[هاي نفيس كشورهاي مديترانه بود  توليدكنندگان پارچه

استعمال دو يا سه سطح مختلف تزييني در كنار هم ]. 304 - 307
از مختصات هنر دوره سلجوقي است كه تا دوران مغول و تيموري 

سلجوقيان خود را حامي و مشوق صنعت . نيز ادامه يافت
دانستند به طوري كه مهمترين شاهكارهاي صنعتي و معماري  مي

در ايران دوره سلجوقي به وجود آمده است و صنايعي مانند نساجي 
اي رسيدند كه در طول تاريخ كمتر به آن درجه  و سفال به درجه

  .]142،ص 8[ترقي رسيده است 
شد و   نگاري به وفور استفاده ميدر دوران سلجوقي از كتيبه

عمومي رواج پيدا كرد چه به تنهايي و چه در صورت   بهخط نسخ
تركيب با انواع مختلف تزييني خط كوفي؛ كه از ميان آنها نوع در 

  .]496،ص 1[اي دارد  هم تنيده اش برجستگي ويژه
تركان سلجوقي تأثير فراواني در صنعت نساجي داشتند زيرا 

هاي  ، همزمان رونق گرفتند و اين تأثير در پارچهصنايع و فنون
نهضت عمومي شدن «. ابريشمي اين عصر نيز قابل مشاهده است

صنعت بافندگي، دردوران سلجوقي شروع شد كه در اين عمومي 
  : شدن دو عامل موثر بودند

هاي  ها به واسطه سلجوقيان از سبك تعاليمي كه ايراني.1
ها ترسيمات دقيق نباتات و  زييني آنچيني فرا گرفتند ودر اشكال ت
  ). 4تصوير (پرندگان و حيوانات تجلي نمود

هاي اسالمي در بين النهرين و موصل متداول شد و  سبك.2
» ها به جاي تزيينات ساساني به كار رفتند هاي نباتي و حاشيه بته

  ].231،ص 4[
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   هجري،ابريشم جناغي باف6و 5قرن  4تصوير 
  

به شكل رداي افتخار به بسياري از  منسوجات سلجوقي 
شد كه با حكم مدال امروزي  مأموران اليق و با كفايت اهدا مي

 آمده دوران بدستهاي  پارچه. كرد جوامع غربي برابري مي
سلجوقي خود گواه پيشرفت تكنيك و تنوع در رنگ و نقش پارچه 

هاي سفت تاب و شل تاب كه  همچنين پارچه. در آن زمان هستند
هاي اريب را  هاي نخي شد و رگه تكامل بافت جناغي پارچهباعث 

ها نمايان ساخت و حتي زري يا زربفت كه پودش از طال  بر پارچه
  .]55،ص 9[هاي سلجوقي شروع شد  بود در كارگاه

هاي اين دوران و استفاده از خطوط زيبا بر روي   بافت پارچه
صر به حد دهند كه هنر نساجي در اين ع ها نشان مي اين پارچه

هاي لطيف و بي نظير به جا مانده نيز  كمال رسيده بود و پارچه
در دوران سلجوقي تأثير اسلوب . اي بر اين مدعا هستند شاهد زنده

هايي دادند كه در آن  ها جاي خود را به طرح ساساني بر پارچه
تعبيرات توريقي اسالمي با خطوط طوماري و اشكال برگ نخلي 

هاي ابريشم و زربفت  رمندان بر پارچهاين هن. تركيب شدند
بردند  هايي از پرندگان و جانوران را به كار مي نقش

هاي ساده توليد  ها در اين عصر در ابتدا با طرح پارچه.]65،ص10[
ها دقيق تر و پيچيده تر شدند، به  شدند ولي پس از چندي طرح مي

 ها داراي خطوط پيچ طوري كه در دوران شكوفايي سلجوقي طرح
هاي با بافت مورب  و خم دار و يا شكسته بودند و حتي پارچه

هاي حرير كه  هاي اطلسي و پارچه پارچه. طرفداران بيشتري داشتند
هاي مرسوم در اين  كردند از پارچه رنگشان با تغيير نور، تغيير مي

هاي ابريشمي سلجوقيان داراي تزييناتي متراكم  پارچه. زمان بودند
باشند كه در وسط هر دايره نقش يك يا دو  ميو پر از نقوش ريز 

محوري صورت   بهحيوان باستاني به كار رفته است و اشكال گياهي
 ).5تصوير (كنند در مدار مركزي عمل مي

  

  
  

   هجري، ابريشم احتماال ايران6قرن  5تصوير 
  
ها سهمي عمده داشت و اين  كتيبه در تركيب نقوش پارچه

  ).6تصوير ] (35،ص 1[باشد ي طراز ميها بازتابي از تأثير پارچه
  

  
  

   هجري، پيراهن با كتيبه به نام بهارالدوله6قرن  6تصوير 
  

خط كوفي كه در اوايل فقط براي بيان مضامين مذهبي بود 
هاي اين عصر  برخي از پارچه. در اين عصر جنبه تزييني پيدا كرد

به كار در قطع دراز طراحي شده و به عنوان پوشش تابوت يا مقبره 
هاي  رفتند و داري خط نگاره و ادعيه قرآني هستند و نمونه مي

ديگر داراي اشكال مدور يا هندسي با طرح جانوران روبروي هم يا 
هاي چرخان پر شده هستند كه قبل از  پشت به پشت و اسليمي

] 94،ص 11[شدند تدفين و خاكسپاري براي پوشيدن تهيه مي
 عصر ظاهراً نام سلطان وقت و بر روي طراز در اين). 7تصوير (

شدند؛  باريك و ظريف نوشته ميصورت   بهگاهي بعد از آن وليعهد
ها و تزييناتي كه با نقش و نگارها بر روي قباي  به همراه حاشيه
  ).6رجوع به تصوير(.شد سلطان ديده مي
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   هجري، پوشش مقبره6قرن  1 - 7تصوير 
  

 و قسمتهاي در اين دوران خط با نقش پارچه يكي شده
كردند و يا نقشي را به  خالي فضاي پارچه را با گل و برگ پر مي

ها  ها كه شامل نگاره كشيدند؛ به طوري كه تزيينات پارچه تكرار مي
و خوشنويسي در كنار هم بودند در اين عصر غناي بيشتري به خود 

 در .]55،ص 9[ابريشم سلجوقي استهاي  ويژگيگرفتند و اين از 
هاي ابريشمي، رنگ دخالت مستقيمي   در طرح پارچهاين زمان و

رود؛  هاي خطوط به كار مي ندارد و تنها براي مشخص كردن طرح
هاي سلجوقي بيشتر جنبه ترسيمي دارند و  ميتوان گفت طرح پارچه

شود به  ها پس از دقت، از نزديك آشكار مي ارزش حقيقي آن
ين از خصوصيات طوري كه از دور هم ارزش خود را دارا هستند و ا

. اي اعتبار خاصي داشته باشند هنر ايراني است كه در هر فاصله
ها از دور تضاد دو طرح مختلف يك رنگ هستند و هر چه  نقش

 .]32،ص12[شود  شويم جزييات طرح بيشتر آشكار مي نزديك مي
  

  
  

   هجري، پارچه پشم و ابريشم6قرن  2 - 7تصوير 
  

  ايلخانيانخط بر روي پارچه در دوران  - 4
ايلخانيان مسلمان و . ق حكومت كردند. ه650 - 736ايلخانيان از 

مذهبشان شيعه بود و از علم و ادب و هنر اسالمي حمايت 

در . اند هنرهاي اين عهد متأثر از ميراث عهد سلجوقي. كردند مي
آن زمان تأثير چين بر جريان هنري ايران حاكم گشت و به خاطر 

تجارت ايران با آن  اينكه چين به ايران و افزايش ورود كاالهاي
كشور بيشتر شد، تأثير سبك و روشهاي تزييني چيني در صنعت 
نساجي ايران افزايش يافت طوري كه حتي تعداد زيادي از 

هر چند اين ). 8تصوير ] (234،ص 4[بافندگان چيني به ايران آمدند
كه شود، طوري  هاي ركود هنري ايران محسوب مي عصر از دوران

كلي از بين رفتند و يا طور   بههاي پارچه بافي يا بسياري از كارگاه
اهميت خود را از دست دادند؛ ولي با اين حال ثروتمندان به همراه 

  .]142،ص8[كردند  هاي فراوان خاك مي مردگان خود رداء و پارچه
هاي دوران ايلخاني ظرافت و زيبايي،  هاي پارچه  از مشخصه

ها  باشد و اين ده روي در تزيين و ساخت ميدقت و شكوه و زيا
  .هاي عهد صفوي هستند هايي براي پارچه زمينه

هاي راه راه از  تداول پارچه اطلسي و انواع پارچه
هاي عهد ايلخاني است ومي توان گفت تزيين منسوجات  مشخصه

عصر بيشتر به سبك اين دوره به خاطر تأثير هنر چين بر هنر اين 
ها با حواشي، سبكي   تزيين پارچه.]252-261،صص13[چيني بود

ها رنگ رنگ شده و  بود كه در عهد ايلخاني رايج شد و اين حاشيه
استيالي ايلخاني بر ايران . ها ايجاد گرديد تنوع زيبايي در آن

هايي كه از قبل اسالم رايج   نقش.طراحي پارچه را به كلي تغيير داد
ي و تضاد روي پارچه از بودند متروك شدند و براي ايجاد برجستگ

شدند،  هاي طال كه دور ريسمان پيچيده مي الياف فلزي يعني رشته
تكرار نقوش بر روي پارچه در اين عصر به اين . كردند استفاده مي

جهت بود كه در بيننده احساس حركت مورب به وجود آيد و نقوش 
توان گفت از  هاي ايلخانيان ريشه چيني داشتند، پس مي پارچه
صات اين دوره سليقه چيني و ايلخاني در صنعت بافندگي مشخ
  . ]549،ص 14[است

  

  
  

   هجري، تاپستري ابريشم و نخ طاليي7قرن  8تصوير 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

sa
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 13

https://msa.modares.ac.ir/article-26-554-fa.html


   فتحي  فتحي    

 68

 خط بر روي پارچه در دوران تيموريان - 5
دوره حكومت واقعي . ق حكومت كردند. ه736 - 807تيموريان از 

ت وي تيموريان با سلطنت شاهرخ شروع شد؛ در دوران حكوم
در اين عصر به دليل . اي بي سابقه شكوفا شدند هنرها به گونه

هاي  نزديكي هنرها به يكديگر و تبادل نظر هنرمندان رشته
مختلف، اين هنرها بر هم تأثير گذاشتند و در اين ميان نزديكي 
نقاشي مينياتور به پارچه بافي از نظر موضوعات تزييني چشمگير 

گان، خود طراح و نقاش است طوري كه برخي از بافند
  ).9تصوير ] (77،ص 15[بودند

خوشنويسي از جمله هنرهايي است كه روزگار طاليي خود 
را در عهد تيموري داشته است زيرا توسط خود شاهزادگان و 

شد و حتي كاربرد آن در سطحي بود كه  اشراف هم انجام مي
تخاب كلماتي از قرآن را براي استفاده در منسوجات و فلز كاري ان

خط نستعليق هم از جمله خطوطي است كه در اين . كردند مي
تزيين با خط در . شد عصر رايج شده و بر بناها و كتابها استعمال مي

اين دوران به اوج كمال خود رسيد و عصر طاليي خود را در ايران 
 از هنر پارچه بافي اين دوره .]295 - 296 ص،ص4[سير كرد

اي كه  ، زيرا به ندرت قطعه پارچهاطالعات جزيي در دست داريم
متعلق به اين عصرباشد در دست است و اطالعات به جا مانده از 

هاي جهانگردان است و يا از روي تصاوير  آنها ناشي از نوشته
هاي  توان تشخيص داد كه سبك پارچه ها در مينياتورها مي جامه

زتر و هاي با ضخيم و پر نقشه و براق مغوالن، جاي خود را به طرح
  ).10تصوير (روان تر در عصر تيموري داده است 

  

  
  

   هجري، ابريشم زربفت9اواخر قرن  9تصوير 

  :هاي اين عهد را ميتوان به چند گروه تقسيم كرد پارچه
هاي ابريشمي دو پودي مانند دوره سلجوقي، البته نه به  پارچه - 1 

  ميزان كيفيت آن زمان
آن بسيار به كار رفته و پارچه از پارچه زربفت كه زر و سيم در  - 2

  باشد نظر وزن سنگين مي
  )كم خواب=كمخا(مخمل و مخمل كم پرز - 3
هاي نقاشي شده كه رواج آن به اين دليل است كه  پارچه - 4

هاي نقاشي شده چيني به ايران وارد شدند و مورد  پارچه
استقبال واقع شدند و اين نقش اندازي به دو صورت قالبي و 

  گرفتند  م انجام ميروش مو
  )پته(هاي داراي دوخته دوزي  پارچه - 5

  

  
  

   هجري، نقاشي از مرقع گلشن9قرن  10تصوير 
  

تيمور بسياري از بافندگان چين وشام را به كشور آورد و آنها 
از . را تشويق نمود و بر اثر حضور آنان صنعت نساجي پيشرفت كرد

ات متصل در تزيينات امتيازات نساجي تيموري كثرت استعمال نبات
هاي راه راهي كه  است و همچنين منسوجاتي مانند ديبا و بافته

طال و نقره در آنها به كار رفته است و با اشكال پرندگان به روش 
هاي  بافتن پارچه اينكه باشد و امتياز ديگر چيني تزيين شده اند، مي

 .]365-368،صص13[بسيار عالي معمول شدند صورت   بهمخملي
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هاي  توان در نسخه ها را در اين عصر مي هاي پارچه  مايهنقش
هاي تيموري و  موضوعات تزييني در پارچه.خطي مصور دنبال نمود

  :مغول عبارتند از
هاي اوليه اسالم و  نقوش و موضوعاتي كه تداوم سبك - 1

  دهند  سلجوقي را نشان مي
تباط هايي كه تأثيرات مستقيم هنر چين را به دليل ار نمونه - 2

  دهند زياد با چين نشان مي
آن دوران را هاي  ويژگيهايي كه نقوش تزييني شان،  پارچه - 3

  . ]36،ص 15[دهند نشان مي
هنرمندان عصر تيموري از تلفيق روشهاي سنتي و طرحهاي 
الهام گرفته از طبيعت شرق و طرحهاي جديد به سبك اسليمي به 

ر كنار اينكه بعضي از د. طرح پارچه ايراني زمان خود دست يافتند
شدند ولي برخي نيز  ها به همان صورت گذشته استفاده مي موتيف

به سبك تركيب و تلفيق با يكديگر تغيير يافته و در جهت رسيدن 
  .]5 - 9 ص،ص16[به ظرافت بيشتر تكامل يافتند

  
  خط بر روي پارچه در دوران صفويان - 6

مورخان آن را اعتالي اي شد كه  بعد از تيموريان ايران وارد دوره
صفويان از . اند ايران به مرحله دولت ملي، دوران صفوي خوانده

عمر طوالني سلسله صفوي و . ق حكومت كردند. ه908 - 1149
استحكام جنبه مذهبي و فرهنگي، موجب تقويت و تحكيم هنر آن 

توليدات و محصوالت هنري عهد صفوي، كامالً . دوران گشت
عصر طاليي بافندگي و نساجي .  داشتندويژگي و مشخصه ايراني

صنعت نساجي در اين عصر مقام . دانند ايران را در عصر صفوي مي
نقطه آغازين نفوذ . هاي ديگر به عهده داشت رهبري را بين حرفه

راجر سيوري . باشد فرهنگي اروپاييان در ايران عصر صفويه مي
 دوره «:كند صنعت نساجي ايران صفوي را چنين توصيف مي

رونق ايران در زمان صفويه . باشد صفويه نقطه اوج نساجي هم مي
تقاضاي داخلي را افزايش داد و البسه گرانبها و عمارات آراسته با 

كردند  هاي زيبا، تحسين سياحاني كه از دربار ايران بازديد مي پرده
انگيخت و در اروپاي عصر رنسانس و روسيه، تمايلي  را بر مي

 در اين .]32،ص 12[» شد لي ايران پيدا مينسبت به اشياي تجم
عصر نساجي به هيچ وجه اصالت و عظمت كهن خود را از دست 
نداد، بلكه رنگهاي شادي آفرين و شكوه و جالل فني به آن اضافه 

عاملي كه باعث شد هنر نساجي حتي در سالهاي آخر و رو به . شد
مواد زوال صفوي همچنان مترقي بماند مهارت و بلند نظري و 

صفويه، از بسياري . ها ايجاد شده بود مناسبي بود كه در كارگاه
. هاي هنري تيموريان در هرات و خراسان بود جهات وارث سنت

طراحي «توان گفت كه  پس با توجه به مطالب گفته شده مي

هاي ايران عهد سلجوقي، جنبه ظريف هنري پيدا كرد زيرا با  پارچه
يخت و در عهد ايلخاني با هنر عوامل سنتي نقاشي ايران درآم

نقاشي چيني آميخته و در عهد صفوي با ذوق هنرمندان زمان 
  ..]77،ص 15[» تلطيف شد

هاي ترقي و تكامل   دوران صفوي از درخشانترين دوره
خطوط مختلف ايراني بخصوص ثلث و نستعليق و نسخ بوده است؛ 

يس به طوري كه بسياري از پادشاهان در اين زمان خود خوشنو
بوده و يا عالقه مند به اين هنر بودند؛ اين هنر تأثير خود را بر 
هنرهاي ديگر از جمله پارچه بافي در اين دوران گذاشت و در كنار 

پارچه بافي ). 11تصوير (تصاوير، تركيبات زيبايي را ايجاد كردند
صفويان، نموداري است از صبر و حوصله و مهارت و استادي 

هاي پيچيده، آن هم با  ا بافتن اين طرحبافندگان آن ها، زير
هاي گوناگون، به تغيير و تبديل بي انتهاي دوك و شانه نياز  رنگ
 سبك نقاشي در اين دوران بر بسياري .]197 - 198،صص 8[دارد 

از آن جمله پارچه بافي بود كه تكنيك . از هنرها تأثير گذاشت
ن رسيده هاي منسوجات را كه به درخشان ترين نتايج ممك طرح

  ).11رجوع به تصوير (بود غناي بيشتري داد
  

  
  

   هجري، پارچه دورو از ابريشم10قرن  11تصوير 
  

هاي  امتياز منسوجات دوران صفوي از نظر به كار بردن رنگ
باشند  ماليم و تصاويري است كه شبيه به حال طبيعي و واقعي مي
ها  نو از نظر سبكي وزن و نازكي؛ و همچنين در تار و پود آ

هايي از سيم و زر وجود داشت؛ به اين ترتيب برزيبايي و تأللو  رشته
 پادشاهان و درباريان در .]245 - 248،ص 4[شد پارچه افزوده مي

كردند  هاي زيبا، بسيار زياده روي مي اين عصر در استفاده از پارچه
هاي  و از زيباترين محصوالت بافندگان ايراني، مخمل داراي نقش
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در دوران صفوي به دليل . هاي بديع هنري است قوي و رنگ
حمايت زياد از هنر كتاب آرايي، اين هنر بر هنر پارچه بافي نيز 

هنر پارچه بافي صفوي كه از هاي  ويژگياز . تأثير مثبت گذاشت
عهد تيموري آغاز شد و در اين عصر به اوج رسيد، همكاري 

ي از طراحان هاي هنري بود و بسيار نقاشان و نساجان در كانون
  .پارچه از هنرمندان نقاش معروف بودند

ها در عصر صفوي عبارت بودند از نقوش  تزيين پارچه
انساني و حيواني و پرندگان و گل و گياه با موضوعاتي از 

 ي رزمي و بزمي اقتباس شده از شاهنامه و نظاميداستانها
  ).12تصوير(

  
  

  و هجري، ديدار شيرين توسط خسر11قرن  12تصوير 
  

ها در عصر صفوي چنان   گرايش به جنبه تصويري در پارچه
هاي ايراني در  هاي آشكار پارچه قوت گرفت كه يكي از مشخصه

ها و نقش و نگارهاي  بين تزيينات پارچه و نقاشي. اين عصر گرديد
هاي  بر پارچه. ها ي خطي، پيوند و رابطه نيرومندي پديدآمد كتاب

دعا و احاديث با خطوط كوفي، نسخ، قلمكار اين عصر آيات قرآن و 
هايي  شدند كه از نمونه اين پارچه ها، پيراهن ثلث و غبار نقش مي

با محتواي آيه الكرسي يا دعاي نادعلي براي رفع امراض و باليا 
هايي نيز با روش دوخته دوزي بودند  پارچه). 13تصوير (باشند مي

ت قرآن، دعا، كه با توجه به كاربرد نوع خط رايج، به بيان آيا
ها و گاه نام بافنده و يا سفارش دهنده  احاديث، اشعار و ضرب المثل

توان اشاره كرد كه استفاده از  در كل مي. پرداختند بر روي آن مي
ها رايج شد  ي ايراني از دوره سلجوقي بر پارچهداستانهاموضوعات 

و در دوران تيموري و صفوي به دليل نزديكي نقاشي و كتاب 
ي حماسي و عاشقانه از داستانهاه پارچه موضوعات سازي ب

  .]77،ص 15[هاي اصلي تزيين پارچه شد ركن

  
  

   هجري، پيراهن كتان منقش10قرن  1 - 13تصوير 
  

  
  

   هجري، پرده از نوع قلمكار كتيبه دار10قرن  2-13تصوير 
  

خانم برزين عصر صفويه را از نظر صنعت پارچه بافي عصر 
هاي رايج  زري نوشته دار از پارچه: نويسد نامد و مي طاليي مي

غالباً اين طرح را براي روپوش قبور و يا . دوران صفويه بوده است
ها و يا اماكن متبركه مورد استفاده  هايي كه در مقبره جهت پرده

اي از آن قطعه زري زمينه طاليي  نمونه. اند بافته گرفته، مي قرار مي
اذا جاء نصراهللا «كه با سوره اي  است از ابريشم قرمز و سورمه

] 355،ص17[مكرر منقوش گرديده استطور   به»الي آخر... والفتح
  ).14تصوير (
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 هجري، قسمتي از پارچه زري دارايي، متعلق به 11قرن  14تصوير 
 پوشش قبر

  

  
  

  هاي فلزي  هجري، ابريشم بافته با نخ11قرن  15تصوير 
  

هاي  يني روي پارچههاي تزي با همه تنوع و گوناگوني نقش
  : توان تقسيم كرد ها را به چند گروه مي اسالمي آن

هاي بزم و رزم و  نقوش انساني نمايش داده شده در صحنه -1
  ).12رجوع به تصوير (شكار 

  ).4رجوع به تصوير (نقوش حيواني  -2
  ).8رجوع به تصوير (هاي گياهي  نقوش و طرح -3
  ).1وير رجوع به تص(هاي مختلف هندسي  طرح -4
  ).1رجوع به تصوير (نقوش اساطيري  -5
  ).15تصوير(طرح و نقوش استليزه مانند بته جقه، ترنج و لچكي  -6
  ).16تصوير (هاي اسليمي و ختايي  نقوش و طرح -7
طرح محراب با اشكال مختلف بخصوص در عهد صفوي  -8

  ).11رجوع به تصوير (
ر، نستعليق كه به كارگيري انواع خط كوفي، ثلث، نسخ، غبا -9

  ).2،14رجوع به تصاوير( .تابع رواج نوع خط در ادوار خود بودند

  
  

  هاي فلزي  هجري، ابريشم بافته با نخ11قرن  16تصوير 
  

  نتيجه گيري - 7
هاي به  با توجه به موارد بيان شده و مقايسه تصويري ميان نمونه

 توانيم هاي اسالمي در ايران مي جا مانده از منسوجات دوره
  :بندي زير را داشته باشيم دسته

. ها در دوران اسالمي داراي كاربردهاي مختلفي بودند پارچه
ها  رسيدند كه بر آن ها به مصرف لباسهايي مي يك دسته از پارچه
و اند  هايي در مدح شاهان و بزرگان نقش شده آيه و دعا و نوشته

اي پارچه كه شامل دعا و آيه هستند و برصورت   بهدسته ديگر
ها  كاربرد ديگري كه پارچه.رفتند پوشش سنگ قبر به كار مي

هديه بودند كه شاهان و بزرگان به مناسبتهاي صورت   بهداشتند
  ).2،13رجوع به تصاوير(كردند مختلف به يكديگر اهدا مي

يك رو بودند و يا دو صورت   بهها در دوران اسالمي يا پارچه
نوشته ويا  خط(ر روي پارچه اگر پارچه يك رو باشد تقارن عناص. رو

بر  ولي اگر دورو باشند عالوه. ، كاربرد تزييني دارند)عناصر تزييني
  ).11تصوير به رجوع(باشند كاربرد تزييني، قابليت خوانايي هم دارا مي

ها دردوران اسالمي  موضوع ديگري را كه در مورد پارچه
ه كاربرد توان اشاره كرد رابطه خط در طراحي پارچه با توجه ب مي

باشد، اين كه متن نوشته شده بر روي پارچه با توجه به  آن مي
پارچه بسته به اين كه براي . باشد كاربرد استفاده پارچه متفاوت مي

تواند  مي... استفاده لباس است يا پوشش سنگ قبر يا براي اهدا و
حتي نوع خط نيز با توجه به كاربرد . شامل مضامين مختلف باشد

  . كند ر ميپارچه تغيي
ها و با تركيبات مختلفي ظاهر  خط در طرح پارچه به شيوه

اگر خط به عنوان موتيف استفاده شود و كاربرد تزييني . شده است
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 اينكه .توان آن را بررسي كرد داشته باشد از زواياي مختلفي مي
متقارن درپارچه ظاهر شوند؛ چه در حالت تقارن صورت   بهها موتيف

تقارن افقي در تركيب پارچه به كار روند و ورت ص  بهعمودي و چه
بايد . يك نوشته و متوالي تكرار شوندصورت   بهها موتيف اينكه يا

موتيف چه در حالت تقارن و صورت   بهخطكه  هنگاميتوجه داشت 
شوند رسالت رساندن  تكرار بر روي پارچه ظاهر ميصورت   بهچه

ها الزم نبوده و  ايي آنيك پيام خاص را به عهده ندارند يعني خوان
هاي روي پارچه ممكن است فقط به عنوان يك عامل  نوشته

  ).4،11،14رجوع به تصاوير (تزييني عمل كنند
انتخاب خطوط مناسب براي طراحي پارچه بسيار مهم 

حروف موجود در نوشته از نظر قابليت تصويري باال  اينكه باشد مي
. متنوع باشند... .ره، مثلث،هاي هندسي مانند داي بوده و از نظر فرم

بايد توجه داشت كه شيوه بافت بر روي فرم حروف تأثير گذاشته و 
هاي نوشته دار انتخاب  المقدور روشي را براي بافت پارچه بايد حتي

نمود كه تغييرات اساسي بعد از بافت پارچه در فرم حروف، شكل 
  ).3،11رجوع به تصاوير (نگيرند

توان بررسي نمود آن  ر اينجا مينكته مهم ديگري را كه د
ها با توجه به نوعشان امكان تنوع در تركيب بندي را  است كه خط

در خط نستعليق اين امكان وجود دارد كه براي پر . باشند دارا مي
كردن فضاي منفي، حروف را بر روي هم سوار كنند و در خط 
 كوفي اين امكان وجود دارد كه براي پر كردن فضاي منفي، خود

  ).7،14رجوع به تصاوير (حروف، تزيينات را در بر داشته باشند
هاي  ها با توجه به فرم شان امكان نوشتار را بر كرسي خط

به عنوان مثال خط كوفي به دليل اين كه فضاي . اند مختلف داشته
كند اين امكان را دارا است  كمي را در زير خط كرسي اشغال مي

 با توجه به كشيدگي حروف، هاي منحني بنشيند و كه بر كرسي
  ).7رجوع به تصوير (تركيب زيبايي را ايجاد كند

ها كه مخصوصاً در دوران صفوي  هايي از پارچه در نمونه
شود كه نقاشي جزيي از طراحي پارچه بوده  بيشتر هستند، ديده مي

هايي نيز در شرح تصاوير ظاهر  است و در كنار اين طرح ها، نوشته
ها در آن زمان كه در تركيب نقاشي،  انند نگارگريشده اند؛ دقيقاً م

  ).12رجوع به تصوير (نوشته نيز حضور داشته است
بعد از اسالم و نزول قرآن حروف و كلمات جنبه تقدس به 
خود گرفتند و حضور آنان بر روي پارچه هم اين حس تقدس را به 
همراه داشت پس حضور كلمات و الفباء بر روي پارچه براي القاي 
فضاي تقدس بوده است كه در دوران مختلف با توجه به حضور هر 

ها ظاهر شدند مانند انواع خطوط كوفي، نسخ،  خط بر روي پارچه
ها را از نظر  حضور خطوط بر روي پارچه . ...ثلث، نستعليق،

يكي از . توان مورد توجه قرار داد تصويري آن ميهاي  ويژگي
به لحاظ وجود نكه  ايساختار بصري خطوط است؛ها  ويژگي

هاي اوليه بصري در ساختار خود حروف چه اشكالي نقش بازي  فرم
 . ...هايي مانند دايره، مربع، مثلث، كنند؛ نقطه، خط، سطح مي

توان مورد توجه قرار داد محدوده خطوط  ويژگي بعدي را كه مي
ممكن است نوشته كادر مشخصي نداشته باشد ولي محدوده . است

كند مانند مستطيل عمودي، دايره،  ي ايجاد ميخطوط، كادر فرض
ديگر بصري است هاي  ويژگيحضور خط كرسي از  . .. .نيم دايره و

شوند مانند خط  ها ظاهر مي كه به اشكال مختلف بر روي پارچه
كرسي راست و منحني؛ كه خود كرسي منحني نيز در قالب منحني 

  .شدند ها ديده مي باز و منحني بسته بر روي پارچه
فضاي مثبت و منفي نسبت به محدوده خط نيز عامل ديگر 

به عنوان مثال خط نستعليق با . ها است بصري بر روي پارچه
فضاي مثبت و منفي خود كادر و خط كوفي با فضاي كل پارچه 

نسبت ميان فضاهاي مثبت و منفي محصور در كادر . سرو كار دارد
ر تركيب نقش فرضي ساخته شده نيز عامل مهم بصري است كه ب

عامل مهم ديگر نيز استفاده از فضاي . گذارد در پارچه تأثير مي
آيا در  اينكه باشند؛ منفي در بين حروف داراي ساختار عمودي مي

  فضاي منفي البالي حروف كوفي، تزييناتي وجود دارد يا نه؟
ميزان حضور بصري خط در طرح پارچه نيز از عوامل مهم 

م نوشته چند درصد از كل پارچه را به سه اينكه ديگر بصري است؛
هاي موجود در هر  در اينجا تعداد كرسي(ازاي تصوير در بر دارد 

توانند به  ها مي نوشته ).قطعه نوشته روي پارچه نيز اهميت دارند
عنوان يك عامل تزييني و مانند يك كادر اطراف پارچه را فرا 

 ن تصاوير وبگيرند و يا به عنوان يك عنصر تزييني در بينابي
حتي نوشته مانند يك قطعه خطي . منظم واقع شوندصورت  به
  . متوالي تكرار شودصورت   بهتواند مي

از عوامل ديگر و مهم بصري، تزيينات اطراف خطوط 
 خطي ظاهر شوند و ياصورت   بهتوانند تزيينات مي اينكه هستند؛

، قابل  نيز ارتباط تزيينات با خط نقوش تو پر عمل كنند؛صورت  به
به اين صورت كه تزيينات از تركيب خطي تبعيت . اهميت هستند

تزيينات از محدوده خطي تبعيت كرده و مستقل  اينكه كنند؛ يا مي
باشند و يا تزيينات از تركيب خطي تبعيت كرده  از تركيب خطي مي

ها  مواردي كه در فوق به آن .و متصل به عناصر خطي هستند
ها نقش  ي بودند كه در تركيبات پارچهاشاره شدند از عوامل بصر

 كه شامل دسته بندي 1در پايان، جدول . كردند مهمي را ايفا مي
هاي دوران اسالمي، بر اساس خوشنويسي،  هايي از پارچه نمونه

 كه دسته بندي 2نقش، خوشنويسي در كنار نقش؛ و جدول 
ها بر اساس نقوش گياهي، جانوري، خوشنويسي و انساني  پارچه
  .گردد اند، ارايه مي يم شدهتنظ
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  1 جدول شماره
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  2 جدول شماره
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  منابع  - 8
هنر و معماري «؛ و الگ گرابر ريچاردوزن، اتينگها ]1[

؛ تهران؛ ترجمه يعقوب آژند؛ 1250/650؛ »)1(اسالمي
  .1384؛ انتشارات سمت

؛ تهران؛ »معماري ايران در قلمرو آل بويه«؛ ، ميتراآزاد ]2[
 .1381؛ انتشارات كليدر

ترجمه ؛ »راهنماي صنايع اسالمي« ؛موريس اسون، ديماند ]3[
 .1383؛ انتشارات علمي و فرهنگي؛ تهران؛ عبداهللا فريار

؛ »)بعد از اسالم(تاريخ صنايع ايران«؛ ، زكيمحمد حسن ]4[
 .1363؛ انتشارات اقبال؛ تهران؛ ترجمه محمد علي خليلي

 ترجمه مهناز؛ »منسوجات اسالمي« ؛پاتريشيا، بيكر ]5[
  .1385؛ انتشارات مطالعات هنر اسالمي؛ تهران؛ فر شايسته

ترجمه ؛ »خوشنويسي و فرهنگ اسالمي«؛ ، آن ماريشيمل ]6[
مؤسسه چاپ و انتشارات آستان ؛ مشهد ؛ دكتر اسداهللا آزاد

 .1368؛ قدس رضوي
تاريخ پوشاك ايرانيان از ابتداي «؛ ، محمد رضاچيت ساز ]7[

 .1379؛ ات سمتانتشار؛ تهران؛ »اسالم تا حمله مغول
ترجمه عبداهللا ؛ »تاريخ صنايع ايران«؛ كريستي.، جويلسن ]8[

 .1336چاپ اول ؛ انتشارات علمي و فرهنگي؛ تهران؛ فريار
؛ ترجمه پرويز مرزبان؛ »درباره هنرهاي ايران«؛ دبليو.ر، فريه ]9[

 .1374؛ انتشارات فرزان؛ تهران
 ترجمه مسعود رجب؛ »تاريخ هنر اسالمي«؛ ، كريستينپرايس ]10[

 .1347؛ انتشارات بنگاه ترجمه و نشر كتاب؛ تهران؛ نيا
؛ تهران؛ فر ترجمه مهناز شايسته؛ »هنر اسالمي«؛ باربارابرند ]11[

 .1383؛ انتشارات مؤسسه مطالعات هنر اسالمي
اقتباس و ؛ »شاهكارهاي هنر ايران«؛ ، آرتوراپهام پوپ ]12[

انتشارات علمي و ؛ تهران؛ نگارش پرويز ناتل خانلري
 .1384؛ فرهنگي

تاريخ هنرهاي ملي و هنرمندان «؛ ، عبدالرفيع)رفيع(حقيقت ]13[
از ؛ »از كهن ترين زمان تاريخي تا پايان دوره قاجاريه ،ايراني

 .1369تهران ؛ ماني تا كمال الملك
از ظهور اسالم  ،)4جلد(تاريخ ايران«؛ عبدالحسين زرين كوب، ]14[

؛ » تهران–گرد آورنده ن فراي ؛ تا آمدن دولت سلجوقيان
 .1379؛ انتشارات امير كبير

؛ »نگاهي بر پارچه بافي دوران اسالمي«؛ ، زهرهروح فر ]15[
 .1380؛ انتشارات سمت؛ تهران

قرن  ،)قسمت دوم(نساجي سنتي در ايران «؛ ، فيليسآكرمن ]16[
ترجمه فروهر نور ماه، زريندخت ؛ » ميالدي16 و اوايل 15

 .1363تهران ؛ صابر شيخ

؛ »تاريخ پوشاك اقوام ايرانيهشت هزار سال «؛ ، مهرآساغيبي ]17[
 .1385تهران ؛ انتشارات هيرمند
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