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پارچهبافی در عرص صفوی :از منظر تاریخی ،سبکها و کارکردها
چکیده
پارچهبافی ایران در دوره صفویه ،مانند سایر شاخههای هنری تحت تأثیر سیاستهای
حکام آن دوره ،قرار گرفت .از مهمترین خصوصیات هنری این دوره ،تشکیل کانونهای
هنری تحت حمایت دربار و ارتباط تنگاتنگ رشــتههای هنری بهویــژه ،پارچهبافی با
نقاشی اســت .در این پژوهش ،با اســتفاده از روش تحقیق تاریخی و تحلیلی ،با استناد
به منابع کتابخانهای و تصویری ،وضعیت پارچهبافی در دوره صفوی ،بررســی میشود.
در میان شاهان صفوی ،شاه عباساول ،شاه طهماسباول ،شاه عباسدوم و شاهحسین
به پارچهبافی عالقه ویژهای داشــتند و از هنرمندان و پارچهبافان حمایت میکردند .در
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کانون هنری اصفهان هنرمندان نقاش ،معمار ،خطــاط ،بافنده و فلزکار ،فعالیت هنری
میکردند .این کانونها به نزدیک شــدن شــاخههای هنری بههم کمــک نمود و این
امر ،در نقاشــی و پارچهبافی بیشتر ظاهر گردید ،بهطوریکه ،برخی از نقاشان ،بافنده
پارچههای نفیس و زربفتی بودند که خود طراحی میکردند .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 ســالهای  1135 -907ه.ق ،.بر
ایران حکومت میکردند .بنیانگذار این سلسله ،شاه اسماعیل
اول در تبریز بر تخت شــاهی نشســت و آخرین شاه صفوی،
سلطان حسین ،از افغانها شکســت خورد و در پی آن دوران
باشکوه این سلسله به پایان رسید .این دوره از مهمترین ادوار
تاریخی در ایران اســت ،زیرا یک حکومــت مقتدر و مرکزی
توانست بر سراسر ایران سلطنت کند.
دوره شکوفایی و اوج پارچهبافی ایران نیز همزمان با حکومت
صفویان آغازگردید .پارچهبافی ایــن دوره ،از لحاظ هنری و
فرهنگی از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است .این هنر،
میراثدار سنتهای گذشته از تیموریان به صفویان میباشد.
منسوجات نفیس صفوی برای تهیه پوشاک حاکمان ،اشراف و
درباریان بهکار میرفت و از مصنوعات ارزشمند صادراتی و از
منابع تأمین مالی کشور محسوب میشد؛ همچنین ،بهعنوان
هدیه به بزرگان و به عنوان خلعت به فرمانروایان اروپایی اهداء
میشد .اعطای خلعت -که نقش مهمی در ساختار اجتماعی
و سیاســی ایران داشــت -خود عامل محرکــهای در تولید
پارچههای نفیس بهشــمار میآمد(تامپسون.)100 :1384 ،
لذا ،حاکمان صفــوی برای رفع نیازهــای حکومتی همواره،
نیازمند پارچههای نفیس و نیز پارچهبافان هنرمند بودند .به
همین دلیل ،پارچهبافی بهعنوان هنــری کاربردی در دربار
صفوی از منزلتی عالی و پارچهبافان نیز از جایگاه ارزشمندی
برخوردار بودند .نمونههایــی از بافتههای این دوره را میتوان
در موزههای جهان و مجموعههای خصوصــی از قبیل موزه
متروپولیتن ،هنرهای زیبای بوســتون ،ویکتوریا و آلبرت و
لیون یافت(توسلی.)88 :1387 ،
اهداف پژوهش ،شــامل بررســی نحوه حمایت فرمانروایان
صفوی از پارچهبافی این دوره ،بررسی تحوالت در پارچهبافی
و نقوش منسوجات تولیدی میباشد.
پرسشهایی که این مقاله در پی پاســخگویی به آنهاست،
عبارتند از )1 :حمایت شــاهان صفــوی از پارچهبافی در این
دوره چگونه بود؟ پاسخ این پرسش ،بهصورت این فرضیه که
پارچهبافی تحت حمایت شــاهان صفوی رشد چشمگیری
نمود ،مطرح میگردد )2 .چــه تحوالتی در زمینه پارچهبافی
این دوره ،رخ داده اســت؟  )3مهمترین نقوش منســوجات

تولید شده در این دوره ،چه بوده اســت؟ به نظر میرسد که
پارچهبافی 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
کتابخانهای ،اســنادی و تصویری میباشــد؛ و نگارش آن ،با
رویکرد توصیفی  -تحلیلی صورت گرفته است.
پیشینهپژوهش
در بررسی پیشینه این پژوهش ،میتوان به مقاله «زریبافی
در دوره صفوی» نوشته زهره روحفر( ،)1378مقاله «بررسی
تطبیقی نقوش منسوجات صفوی و عثمانی» ،که توسط رضا
توسلی نگارش شده ( )1387و همچنین مقاله «تأثیر سبک
نقاشــان صفوی بر طراحــی پارچههای این دوره» ،نوشــته
هدایتی و شایســتهفر( )1389اشــاره کرد .علل توجه زیاد
صفویان به انواع پارچه در سراســر فرمانروایی آنان ،نیازمند
مطالعه و پژوهش در جنبههای گوناگونی است.
شاهان صفوی و پارچهبافی
از عوامل موثر در پیشــرفت هنر -صنعت پارچهبافی در دوره
صفوی ،میتوان اســتفاده بســیار پارچههای 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 پارچهبافی ،در این
بخش از مقاله ،برخی از فرمانروایان صفوی را که نگاه ویژهای
به پارچهبافی داشــتند و بافندگی در دوره حکومت ایشــان،
پیشرفت چشمگیری داشته است ،مورد توجه و بررسی قرار
میگیرد .میزان این توجه ،رابطه مستقیمی با افزایش تقاضا
و تولید منســوجات داشته است .لذا ،ســالهایی از حکومت
صفویه ،که مدت حکومت شــاه ،کوتــاه بوده و یــا در روند
پارچهبافی ،تغییری روی نداده ،بیان نشده است.
شاه اسماعیل اول
در میان صنایع دوره صفوی ،پارچهبافی ،خیلی مه م شمرده
میشد و شاهان صفوی به این صنعت عالقه بسیاری داشتند؛
چنانکه ،شــاه اســماعیل -حک 930 -907 :ه.ق - .تولید
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انواع پارچههای ابریشــمی و نخی را تشــویق میکرد(فریه،
 .)159 :1374وی هنرمندان را ارج مینهاد و آنان را به تولید
پارچههای نخی و ابریشــمی تشــویق مینمود .همچنین،
او اقدام به تأســیس مراکز صنعتی نمود و بازرگانی و تجارت
را با کشــورهای ترکیه ،هند و چین گســترش داد(توسلی،
 .)9 :1387شــیوههای بافت پارچه در این دوره ،ادامه سنت
پارچهبافــی تیموری اســت .در ایران عصر صفــوی ،دولت
در تمام مراحل تولید ،خرید و فروش منســوجات ابریشمی
دخالت داشــت (آیروین .)225 :1389 ،در این زمان ،مساله
صادرات ابریشــم خام بــه امپراتوری عثمانــی ،منبع مهم
درآمدی دولت ،بهشمار میرفت .توســعه پرورش ابریشم و
احداث کارگاههــای بافندگی جدید را میتــوان از اقدامات
مهم شاه اسماعیل اول ،نام برد که سرانجام ،در نتیجه تحریم
دولت عثمانی دوام چندانی نیافت(بیکر .)118 :1385 ،وی
همچنین کارگاههای رنگرزی و بافندگی را در تبریز تأسیس
نمود(آیروین.)225 :1389 ،
در این دوره تحوالت اجتماعی اساســی در ایــران ،بهوقوع
پیوســت که مهمترین دلیل آن را تصمیم شاه اسماعیل در
اعالم تشیع اثنی عشری -در سال  907هجری -دانستهاند.
با اجرای این حکم شاه ،ایران شیعی مذهب در مقابل عثمانی
سنی -که ادعای ســروری بر جهان اســام را داشت -قرار
گرفت(سیوری .)26 :1363 ،به دنبال این اقدا ِم شاه اسماعیل
اول در حمایت شــدید از مذهب تشــیع ،بر پیروان مذاهب
دیگر ،ســختگیری 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 .)80 :1390،از اقدامات شاه اسماعیل در اوایل دوره
صفوی ،پس از تصرف هرات ،همراه بردن بهزاد نقاش به تبریز
بود(سیوری .)124 :1363 ،از ســویی دیگر ،نقاشان و سایر
هنرمندان از هرات به تبریز و کارگاههای هنری سلطنتی روی
آوردند؛ از جمله آنان ،نقاشــانی بودند که ریاست کارگاههای
درباری را برعهده گرفتند .با مهاجرت بهزاد و انتخاب وی به
ریاست کتابخانه و کارگاه کتابآرایی حکومتی ،فعالیتهایی
آغاز شد که ،سبک تبریز دوره صفوی را به شیوهای متفاوت با
گذشته تبدیل کرد(هدایتی و شایستهفر.)58 :1389 ،

شاه طهماسب اول
شاه طهماســب -حک 984 -930 :ه.ق -.نقاش و خطاط بود
و دوران صفوی ،تحت حمایت و ســایق هنــری او ،بدل به
لها ،همچنان
یکی از پربارترین زمانها گشــت که با گذر سا 

تحسینبرانگیز 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 واقعنمایانهتر
گردید .در قزوین ،مکتب هنری خاصی در بافندگی بهوجود
آمد ،که از ویژگیهای آن ،اســتفاده از نقوش انسان ،گلها و
گیاهان و صحنههای شــکار حیوانات بود .طــرح پارچهها،
پیچیدهتر شــد و با جزییات همراه گردیــد؛ بهنحویکه ،از
منســوجات غیرتصویری همزمان خود ،یعنی منســوجات
عثمانی و مملوک متمایــز میشــد) .(Harris,1995: 80در
این زمان ،شاه طهماســب از صنعتگران و هنرمندان حمایت
مینمود .رونق اقتصادی ایــن دوره ،منجر به فعالیت بیشتر
بازرگانان برای برقراری ارتباط گسترده با شرکتهای تجاری
شد؛ این امر ،صنعت نســاجی ایران را نیز گسترش داد(بیکر،
 .)117 :1385شــاید بتوان شــاه طهماســب را اصلیترین
حامی هنر و هنرمندان دوره خودش نام برد .او به هنر نقاشی
عالقمند بود و از نخستین ســالهای 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 شــاهعباس اول -حک 1038 -996 :ه.ق -.دوره اوج
شــکوفایی ایران در حوزههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی
و هنری بود(والــه اصفهانــی .)485 :1372 ،در این عصر،
پایتخت به شــهر اصفهــان منتقل گردید .سیاســتهای
خارجی دولت ،باعث سفر جهانگردان ،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 عرصههای گوناگون هنری
تحوالت قابل توجهی بهوقوع پیوســت(رودگر و محمدی،
 .)86 :1390همه جهانگردانی که در دوره صفوی ،به ایران
ســفر کردهاند ،متفقالقولند که این دوره ،درخشــانترین
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دوره پارچهبافی ،در ایران بوده است.
در این دوره ،صنعت بافندگی پیشرفت زیادی نمود .پادشاه،
صنعت ابریشمبافی کشور را شخصاً ،اداره میکرد؛ در نتیجه،
این صنعت گسترش زیادی یافت(فریه .)166 :1374 ،شاه
عباسکبیر ،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 کارگاههای جدید بافندگی و توســعه آنها در
پایتخت ،منجر به افزایش تولید انــواع بافتهها ،بهخصوص
پارچههای ابریشــمی زری گردید .بر اســاس آمار موجود،
میزان تولید ابریشــم ایران در ســال  1208هجری ،به 1/3
میلیون کیلوگرم رسید که یک سوم آن ،برای مصرف داخلی
در بافندگی منســوجات و قالیبافی بهکاررفت و بقیه صادر
گردید) .(Baker,1995: 110در ایــن زمان ،هنر بافندگی به
منتهای اوج خود رســید؛ بهنحوی که ،بافتههای دوره شاه
عباس از نفیسترین نمونههای صفوی ،بهحســاب میآیند.
در این دوره ،سبکی در پارچهبافی ابداع گردید که در آن ،از
نقوش گلها و گلدان در طراحی پارچه استفاده شد(دیماند،
 .)245 :1361مخمــل ،پارچــهای مورد پســند درباریان
صفــوی گردید که طرحهــای زیبای آن و نقوش انســان و
گیاهان ،بهطور برجســته بــر زمینه اطلــس طالیی ایجاد
میشد(شــکل .)1همچنین صحنههای روزمره نیز راه خود
را به طرحهای تزیینی پارچهها ،باز کرد(فریه.)۱۵۹ :۱٣٧۴ ،
شــاه ،توجه زیادی به کارگاههای تولید قالی و منســوجات
داشــت .وی ،صادرات ایــن مصنوعات را بــه اروپا حمایت
مینمــود و منســوجات نفیــس را بهعنوان هدیــه برای
حکمرانان اروپایی میفرســتاد) .(Blow,2009: 222عالوه
بر نظارت مرکزی در مورد تولید و قیمتگذاری منسوجات
نفیس ،دســتورات شــاه ،نوع محصوالت هر منطقه را نیز
مشخص میکرد(آیروین .)226 :1389 ،در اثر دوراندیشی
او ،در شــهرهایی مانند اصفهان ،شــیروان ،قراباغ ،گیالن،
کاشان ،مشــهد و اســترآباد ،کارگاههای متعدد پارچهبافی
ایجاد شــد که در آنها ،منسوجات ابریشــمی و شال برای
اســتفاده خاندان ســلطنتی و همچنین عموم مردم ،تحت
نظارت دقیــق ناظــران ماهر بافتــه میشــد .پارچههای
ابریشــمی ،زری و مخملهای نفیس و زیبا در کارگاههای

سلطنتی کاشــان و یزد ،تولید میشــد و کارگاهها ،زیر نظر
هنرمندان درباری ،به نحو مطلوبی ســازماندهی میشــد
(اتینگهاوزن و یارشاطر.)۲۸۳ :۱۳۷۹ ،
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 پارچههای بافت
کارگاههای اصفهان اســتفاده میکرد .در این زمان ،نقاشان
و نســاجان با یکدیگر همکاری تنگاتنگی داشــتند و سعی
میکردند ،بهترین پارچهها را برای دربار ببافند ،تا مورد توجه
شاه قرار گیرد .لذا ،به این ترتیب ،بین کارگاههای پارچهبافی
رقابت ایجاد میشــد که هر یک تالش میکرد پارچه بهتری
را تولید کند .در نتیجه بافندگی و طراحی پارچه در اصفهان
نسبت به ســایر مراکز در کشور بیشتر پیشــرفت کرد(تاج

بخش .)۱۷۶ :۱۳۷۸ ،در این کارگاهها ،پارچههای ابریشــمی
لمپاس با نقوش پیچیده تهیه میشــد و اشــعار فارســی و
داستانهای عامیانه ،مانند داســتان لیلی و مجنون ،بر روی
آنها نقش میشد). (Harris,1995: 84
تولید پارچههای قلمکار در اصفهان ،در اوج خود بود؛ نوعی
قلمکار زر یا اکلیلی تهیه میشــد که در نــوع خود نفیس و
بینظیر به حســاب میآمد(گالک ،بیتا .)189 :در تزیین
پارچههای قلمکار ،از نقوشی اســتفاده میشد که در بافت
قالیها نیز بهکار میرفت که شامل طرحهای لچک و ترنج-
طرح باغی -گل و گلدان -کتیبــه دار -محرابی -قاب قابی
و بتهجقه میشــد .مهمترین مراکز تولید قلمکار ،شهرهای
اصفهان ،یزد و همدان بود؛ شــهر اصفهان ،مرکز اصلی این
صنعت محسوب میشــد و یکی از راســتههای بازار آن ،به
صنعتگران قلــمکار اختصاص داشــت(دالمانی:۱۳۷۸ ،
.)٦۵٠
رونــق اقتصادی ایــران در ایــن زمان ،مصــرف و تقاضای
داخلی کاالهــا را افزایش داد .لذا ،با تولیــد پارچههای زیبا،
لباسهای گرانقیمت و ســاختمانهای آراسته با پردههای
زیبا ساختهشــد که موجب تحســین جهانگردان گردید.
عالوه بر تولید مصنوعات بافته شده و زربفت و مخملهایی
با عالیترین کیفیــت ،صنعتگران صفــوی در گلدوزی و
قلمکارســازی نیز بر گذشتگان پیشــی گرفتند .گفته شده
که ،دســتگاههای بافندگی دربار ،تمامی فاصله بین میدان
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مرکزی شهر و چهلستون را -که حدود نیم کیلومتر است-
میپوشاندند(سیوری.)137 :۱۳۶۳ ،
شاردن ،سیاح فرانسوی ،که در این عصر ،به ایران سفر نموده
است ،مینویسد :اساس ثروت و حیات مردم کاشان از صنایع
نساجی و ابریشــم بافی و تهیه قطعات زربفت و نقره بافت،
تشکیل شده است .در هیچیک از شهرهای ایران ،مصنوعات
و منسوجات مخمل و حریر و تافته و ابریشم و قطعات زربفت
و ســیمبفت و زریهای ساده و گلدار ابریشــمی بیشتر از
کاشان و حومه آن تهیه نمیگردد .وی ،آرامگاه شاه عباس را
چنین توصیف میکند :مزار با پارچههای زربفت گرانبهای
ایرانی پوشیده شده است .یک ذراع از این منسوجات نفیس
 900- 800لیره ،ارزش دارد(شاردن.)80 :1375 ،

شاهسلطانحسین
شاه سلطان حسین -حک 1135 -1105 :ه.ق -.به اندازهای
به زندگی پرتجمل عشــق میورزید که خود را در میان انواع
پارچههای زیبا مغروق میســاخت(اتینگهاوزن و یارشاطر،
 .)168 :۱۳۷۹او صنایــع پارچهبافی یزد ،کاشــان و اصفهان
را توسعه بخشــید .زندگی شــاهان صفوی پرتجمل بود که
خود ،انگیزهای بــرای تقاضــا و تولید بیشتــر پارچههای
نفیس و گرانبها میشــد .ایــن موضوع ،اهــرم محرکهای
برای بافندگی ایران به حســاب میآمد؛ بــه نحوی که تولید
زربافتها و مخملهــای ایرانی ،به حدی رســیده بود که ،بر
سایر منسوجات تأثیر گذاشــته بود و این تأثیر را میتوان در
پارچههای گورکانیان هند ) (Dhamija,1989: 55و عثمانی

شاه عباس دوم
بافت پارچههای ابریشمی زیبا در دوره شاه عباس دوم -حک:
1077 -1052ه.ق -.همچنان ادامه یافت .ابریشــمبافی در
زمان وی ،به اوج کمال خود رسید .در این دوره ،نقوش گیاهی
و حیوانی بهصــورت نقش گل و مــرغ ،در پارچهها بهصورت
نقشمایه تزیینی اصلی ،بروز نمــود .این طرح ،بهوفور در آثار
نقاشی آن زمان هم دیده میشــود که در پارچهبافی ،توسط
هنرمندان اقتباس شده است .این مساله حاکی از نفوذ نقاشی
این دوره در هنرهای دیگر صفوی است(پوپ و آکرمن:1387 ،
 .)2132در این زمان ،کارگاههای دربــاری فعال بود و روابط
ایران با اروپاییان بیشتر 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
شاخهها ،گلها و برگها در این زمان ،اقتباسی از کتب چاپی
گیاهشناسی اروپاســت که به ایران ،وارد شــده بود (کنبی،
 .)136 :1387در دوران صفوی ،شــاهعباس ،توجه ویژهای به
تجارت ابریشم و تهیه منسوجات ابریشمیداشت و ب ه همین
منظور ،دستور داد که مدل کارگاههای نساجی یزد و کرمان
که از مدتهــا قبل برای بافت پارچههای مرغوب مناســببودند -در اصفهان و دیگر شهرهای ایران به کار رود و استادان
ماهر به مراکز جدید دعوت شــدند کــه پارچههایی جهت
صادرات تهیه نمایند(دالواله.)144 :1380 ،

تحول پارچهبافی در دوره صفوی
در عصر صفــوی در مراکز بافندگی ایران ،انــواع پارچه نظیر
ابریشم ،زربفت ،مخمل ،اطلس ،قلمکار ،شال ترمه ،پارچههای
دوال و چندال و ابریشمهای گل برجســته تولید میشد .این
پارچهها با طرح و نقشهای زیبا و بدیــع ،از نظر تنوع رنگی،
بیهمتا بود .به منظور تبیین سبکهای پارچهبافی این دوره،
ضروری است که به شناخت این صنعت و تحوالت آن پرداخته
شود .با توجه به وضعیت پارچهبافی در عصر صفوی ،میتوان

ترکیه (توسلی )95-96 :1387 ،نیز بازشناخت .در دربار این
پادشاه ،رسم بر این بود که هر هفت سال ،تمام البسه شاهی
را میســوزاندند و جامههای نو تهیه میکردند .در ضمن این
کار ،نخهای زرین و ســیمین از پارچههای زربفت جمعآوری
میشد ،تا مجددا ً در تهیه پارچههای زربفت جدید بهکار رود
(فریه.)159 :1374 ،
به جز پارچههایی با نقش گل و مرغ ،نقوش گیاهی تکرارشونده
ظریف و ســاده در این دوره ،برای پارچهها طراحی میشــد
که شــاید با الهام از پارچههای چلوار انگلیســی ،رواج یافته
باشــد ) .(Harris,1995:85لذا پارچههایی با نقوش گلهای
تکرارشــونده با کیفیت نســبتاً پایین با رنگهای روشن ،از
ویژگیهای منســوجات ایــن دوره اســت .ورود پارچههای
انگلیسی ،در طراحی منسوجات اثر گذاشــت و باعث ایجاد
عالقهای مفرط در بین مردم نســبت به لباسهای انگلیسی
شد.
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شکل:1پارچه ساتن با زمینه خرمایی روشن ،سده  10هـ.ق تبریز ،موزه ویکتوریا و
آلبرت(پوپ و اکرمن.)1011 :1387 ،

تحوالت آن را در دو دوره بررســی نمود؛ دوره اول -در ابتدای
ک نقاشانی
حکومت صفویه -تحت تأثیر تحوالت هنری سب 
چون بهزاد اســت و دوره دوم ،تحت تأثیر هنر رضاعباسی و
شاگردان او شکل گرفته است.
دوره اول پارچهبافی صفوی
شهر هرات در دوره تیموری ،به مرکز تجمع هنرمندان تبدیل
شد و کلیه هنرها ،از جمله پارچهبافی در آن ،رونق یافت .اولین
پادشاهان صفوی ،میراثدار هنر پارچهبافی تیموری بودند و
حمایت از پارچهبافی و هنرمندان مورد توجه شاهان صفوی
قرار گرفت .در این دوره ،ســبکهای هنری گذشته به حیات
خود ادامه داد؛ اگرچه ،تحوالتی نیز تحت تأثیر هنرمندان در
عرصههای گوناگون هنری ،بهوقوع پیوســت .سبک هنری
در این دوره ،اقتباســی از هنر دوره مغول و تیموری در ایران
بود(توسلی.)89 :1387 ،
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 بیشتری نشــان دادند(قاضیزاده:1382 ،
 .)57سلطان محمد ،مدیریت کارگاه هنری تبریز را بر عهده
داشت و به طراحی نقوش قالی ،پارچه و ظروف میپرداخت.
ســبک هنری او ،در به تصویر کشــیدن اشــخاص بر روی

پارچههای ابریشــمی قابل تشــخیص است(محمدحسن،
 .)84 :1377میرنقاش نیز در ســبک نقاشی ،پیرو بهزاد بود و
نقوش پارچههایی که به وی نسبت داده میشود ،بسیار ظریف
و پیچیده و با ریزهکاری همراه اســت(پوپ و اکرمن:1387 ،
.)2398
ترسیم پردههایی 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 نگارههــای تبریز ،با الحاق
بیشمار عناصر و جزئیات زندگی روزمره و تالش در پر کردن
کوچکترین قسمت سطح کاغذ با تصویر ،به حد اعالی خود
رسید (اشرفی.)132 :1384 ،
اســتفاده از درختان باریک ،مثل بید و سرو ،کاربرد برگهای
ل و گیاه مختلف و گرایش به واقعنمایی،
کنگرهای و زمینه پر گ 
از ویژگیهای بــارز مکتب تبریز اســت کــه در پارچههای
ایــن دوره ،ظهور یافته اســت .در این شــیوه ،ترکیببندی
بته جقهای در طراحی ســروهای کوهی دیده میشــود .از
هنرمندان بنام این مکتــب «غیاثالدین علــی نقشبند»
اســت .او اهل یزد بود و در خانوادهای پرورش یافت که با فن
و صنعت آشــنا بودند؛ زیرا جد او ،یکــی از خطاطان معروف
بود .غیاث نقشبنــد( 998-936ه.ق ،).طراح و تولیدکننده
پارچههای ابریشمی ،موفق شــد که به درباریان شاه عباس
ملحق شود؛ و از آن به بعد ،در بافتن منسوجات مصور شهرت
یافت .واژه «نقشبند» مهارت طراحی وی را نشــان میداد و
به علت طراحی پارچههای نفیس ،بســیار مشهور و ثروتمند
گردید .پارچههای بافت او مورد توجه شــاه بود؛ بهنحویکه
از آنها ،برای سایر پادشــاهان و امیران هدایایی میفرستاد
) .(Blow,2009: 223غیاث ،مبــدع بافت پارچههای چندال و
مخمل بود و در طراحی و انتقال نقش بر روی پارچه مهارتی
زیاد داشت .آثار رقمدار او در دو گروه قرار میگیرند :آثاری که،
دارای تصاویر انسانی و حیوانی هستند و آثاری که ،تصویری به
غیر از انسان و حیوان دارند (تامپسون.)81 :1384 ،
گفته شده اســت که ،در میان هدایایی که شاه عباس ،برای
اکبرشاه گورکانی به هند فرســتاد ،حدود  300قطعه پارچه
زربفت بود ،که 50قطعه از آنها توســط غیاثنقشبند بافته
شــده بود) .(Blow,2009: 223امروزه ،حدود هشــت قطعه
منســوجات از او ،در دســت اســت .پارچههای دیگری نیز
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شکل :2مخمل صفوی ،کار رضا عباسی(پوپ و اکرمن ،.)117 :1387 ،از آثار غیاث با
کتیبه«:عمل غیاث» در قاب کجاوه (پوپ و اکرمن.)1040 :1387 ،

موجود است که به او منسوب هســتند؛ اگرچه که نام غیاث،
بر آنها رقم نخورده است .سبک طراحی او ،استفاده از نقوش
کوچک بود ،که در یک طرح کلی با هم ،هماهنگی داشــتند.
شیوه طراحی غیاثالدین ،اقتباســی از طرحهای قرن دهم
هجری است .یک پارچه اطلســی ،اثر استاد موجود است که،
نقش لیلی را نشان میدهد ،در هودجی روی شتری ،از بیابانی
میگذرد و مجنون با بدنی الغر و نحیف ،در کناری نشســته
و با ددان مانوس شده است(شــکل .)2اطراف این مجلس ،با
گل و بتههایی زینت یافتــه اســت) .(Canby,1999: 108از

بافندگان مشهور این شیوه ،میتوان از عبداهلل ،حسین ،یحی 
ی
و معزالدین از پســران غیاث نام برد .در جدول  ،1تعدادی از
نمونههای پارچه که منسوب به شــاگردان بهزاد است ،دیده
میشود.

دوره دوم پارچهبافی صفوی
پس از انتقال پایتخت به اصفهان تحت حمایت شــاه عباس
اول ،مکتب نقاشــی اصفهان به رهبری رضاعباســی ،ظهور
یافت .او در پارچهبافی ،سبکی به نام خود ایجاد نمود که غالباً
ث متفاوت بود .در
در مخملبافی بهکار رفت؛ و با ســبک غیا 
این شیوه طراحی ،چهره انسان بیشتر 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 میشد
و نقوش فرعی ،برای پرکردن فضاهــای خالی بهکار میرفت.
کاربرد رنگهای مالیم در تصاویر طبیعی ،هماهنگی بسیاری
داشــت .در آثار او ،توجه به فردگرایی و نقشمایههای انسانی
دیده میشــود(گری .)176 :1384 ،جزئیات اشکال ،انسان،
حیوان و پرندگان ،که توسط نقاشان درباری بهکار رفته ،کام ً
ال

شکل :3مخمل صفوی ،کار رضا عباسی(پوپ و اکرمن.)117 :1387 ،

بر روی پارچههای نفیس نیز منتقل شده است .در این زمان،
هنرمندان برجســتهای مانند رضاعباسی ،طرحهایشان را به
نساجان عرضه میکردند(شکل .)3در این عصر ،چهرهسازی
و اشکال انسانی ،قســمتی از طرح پارچه را به خود اختصاص
میداد(سیوری.)۱۳۸ :۱۳۶۳ ،
یکی از ویژگیهــای هنــر پارچهبافی صفــوی ،همکاری
نقاشــان و نســاجان در کانون هنری اصفهان بود؛ بهطوری
که ،بســیاری از هنرمندان نقاش آن دوره ،بافندگان ماهری
نیز بودند .آنها از شــیوههای نگارگری رایــج ،در آثار خود
اســتفاده نموده و نمونههایی زیبا همچون پردههای نقاشی
پدید آوردهاند .لذا ،سبک نقاشی قرنهای 10و 11هجری،
بر ســایر فعالیتهای هنــری تأثیر گذاشــت؛ بهخصوص،
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جدول  .1نمونههایی از پارچههای بافته شده منسوب به شاگردان بهزاد(مأخذ :نگارنده)

هنرمند

نمونه پارچه

سلطانمحمد

میرنقاش

ویژگیهای طرح
توجه به جزئیات و واقعگرایی؛آرایههای پر زرق و برق؛تصویر کوهها ،صخرهها و سروهای باریک؛چهرههای گرد و کوچک و روشن جوانان؛قامت باریک افراد؛-ترسیم مناظر و زندگی روزمره مردم.

تصویر افراد از خانواده اشراف؛ترسیم تصاویر با جزئیات؛-زمینه پارچه با انواع گیاهان و گلها.

استاد محمدی

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

غیاثنقشبند

ترسیم چهرههای خمار و چشمهای بادامی (چهره ایرانی)؛بهکارگیری موضوعات شاعرانه و ادبیات ایرانی؛طراحی دقیق نقوش جانوری؛-پوشش زمینه پارچه با انواع گیاهان.

عبداهللبن غیاث

طراحی پارچــه را -که در آن زمان ،در اوج درخشــش خود
بود -غنــای بیشتــری داد(کونــل .)190 :1347 ،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 پارچههــای مخمل ،بهجا مانده
اســت(فریه .)۱۶۶ :۱۳۷۴ ،وی ،تبحر خاصــی در طراحی
انواع گل و مرغ یافت ،کــه بهعنوان موضوع طــرح پارچه،
مورد اقتباس پارچهبافان قرار گرفت .محمدخان و اسماعیل

توجه به واقعگرایی در ترسیم نقوش؛توجه به نقوش زمینهای و جزئیات؛ترسیم درختان باریک و کشیده؛-استفاده از برگهای گنگرهای نوک تیز.

کاشــانی و معین از بافنــدگان معروف این ســبک بودند
(روحفر.)43 :1380 ،
در اواخر حکومت صفویه ،شیوه جدید تزیینی دیگری توسط
علی اشرف ،مورد توجه قرار گرفت که در نتیجه ،نقش چهره
و پیکرههای انسان را در منســوجات ،تحت تأثیر قرار داد .تا
قبل از این زمان ،طرح منســوجات شامل پیکرههای انسان و
نقوش گل و پرندگان بود .اما از این به بعد ،آرایه گل ســرخ و
پرنده روی پارچهها نقش شد و انواع گلهای سوسن و شقایق
که به ردیف کنار هم قرار میگرفتند -بر روی منســوجاتخانگی جلوهگر شد(شــکل( )4فریــه .)169 :1374 ،باغها
و گلها بســیار زیباتر و پرشکوهتر شــد و جامه انسانها در
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نقاشیها فاخر ،مجلل و بســیار دقیق طراحی گردید(پاکباز،
 .)82 :1385به تصویر کشیدن لباسهای فاخر و نفیس بر تن
آدمیان ،نشان دهنده نساجی پیشرفتهای در آن دوره است که
نمود آن ،در نقاشیها بروز کرده است .در جدول  ،2تعدادی از
نمونههای پارچه -که منسوب به شاگردان رضا عباسی است-
دیده میشود.
طرحهایتزیینیپارچههایصفوی
پارچههای عصر صفوی را از نوع نقش  -چه نقش اصلی پارچه
یا نقش زمینه آن -میتوان به شرح ذیل طبقهبندی کرد:
تصویر انســان :توجه به انســان و مضامین مربــوط به او ،از
ویژگیهای نقاشــی دوره صفوی اســت که در پارچهها نیز
متجلی شده است .ترسیم نقش انســان در نگارگری ،با آثار
بهزاد آغاز شــد و به پارچهبافی این دوره نیز راه یافت .بافنده
پارچه ،بر حســب ســلیقه خود یا بهضرورت ایجــاد طرح و
تزیین آن ،از نقش انسان در طرح پارچه استفاده نموده است.
گاه ،نقش یک انســان ،بهعنوان طرح کلی بهصورت آرایهای
تزیینی منفرد ،استفاده شده و زمانی ،آدمیان در مجالس بزم
یا شکار ،نشان داده شدهاند .تصاویر قرین ه پیکرهها نیز بهکار
رفته است ،که بعضاً ،با عناصر تزیینی دیگری ،مانند گیاهان
و گلها همراه شده است .لباسهای این اشــخاص ،غالباً از
انواع لباسهای فاخر و مخصوص درباریان است(بیکر:1385 ،
 .)127لذا ،پارچههای صفوی ،به سبب کاربرد نقش انسان و
موضوعات مرتبط به آن ،از دورههای قبل ،متمایز میگردد .با
توجه به ارزشمندی ایــن پارچهها ،چنین رویکردی ،حاکی
از آن است که ،هنرمندان ایرانی به دنبال حمایت پادشاهان
بودند .در پارچههای صفوی ،تصاویری از اشعار شاعران ،لیلی

شکل :4پارچه ساتن با نقش گل و پرنده ،سده 11هجری ،یزد
(پوپ و اکرمن.)1097 :1387 ،

و مجنون و همچنین شاهزادگان و درباریان ،نشان داده شده
است که ،عالقه و توجه طراحان و بافندگان پارچه به ادبیات
ایران را نشــان میدهد .این نقوش ،معموالً در فضایی خارج
از ســاختمانها ،مانند باغ و بســتان بهکار رفتهاند .در این
پارچهها ،جزئیات مانند یک تابلو نقاشــی ،بادقت نقش شده
است.
کاربرد خط :تزیین پارچه ابریشــمی و زری با نوشته به خط
نسخ و نستعلیق ،از شیوههای متداول دوره صفویه است .این
طرحها ،بیشتر برای تزیین منســوجاتی بهکار رفته اســت
که ،بهعنوان روکش قبور یــا پرده مکانهای مقدس مذهبی،
اســتفاده میشــد(برزین .)44 :1346 ،نقوش این پارچهها،
بهصورت قرینه طراحی میشــد .خطاطی ،تأثیــر خود را بر
هنر پارچهبافی در این دوران نیز گذاشت؛ گاهی آیات قرآنی،
ادعیه ،احادیث ،اشــعار و بعضاً ،نام بافنده نیز در پارچه ،بافته
شده است.
داستان :گاه داستانهای رزمی و بزمی از آثار شعرایی ،مانند
ح اصلــی در پارچه ،مورد
فردوســی و نظامی ،بهصورت طر 
اســتفاده قرار میگرفت که این نقوش ،قابل مقایســه با آثار
نگارگری آن زمان است(همان.)42 :
نقشهای هندســی :نقوش هندســی ،بهعنوان قالبی برای
ی و سوزندوزی
تکرار طرح ،استفاده شده اســت .برای رودوز 
از نقوش هندسی و انواع گلها اســتفاده می شد .در این دوره
متداول بود (برزین .)۴٣ :١٣۴٦ ،اشکال تزیینی و هندسی در
کنار نقوش انسانی یا گیاهی و جانوری در منسوجات صفوی
به کار رفتهاند.
جانوران :پارچههای ابریشمی طرحدار در انواع گوناگونی تهیه
میشد؛ بهنحویکه ،تاجران خارجی میتوانستند برای خرید،
از میان آنهــا ،انتخاب نمایند .وجود تصاویــری از جانوران،
ابریشــمینهها ،مخملها و قالیهای صفوی را از انواع مشابه
عثمانی خود  -که همدوره با صفویــان حکومت میکردند-
متمایز میســازد) .(Baker,1995: 116نقش پرندگانی مانند
گنجشــک ،بلبل ،طاووس ،مرغابی ،اردک و قرقاول در طرح
پارچههای صفوی ،مشــاهده میشــود .همچنین جانوران
وحشــی ،مانند شــیر ،آهو ،بزکوهی ،پلنــگ و خرگوش بر
پارچهها نقش میشدند(فریه .)162 :1374 ،بافنده هنرمند
ایرانی ،این عناصر تزیینی را صرفاً به خاطر تصویر کردن آنها
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نقش نمیکند ،بلکه مقصــود وی ،زینــت دادن پارچه بوده
است(محمدحسن.)291 :1377 ،
گیاهان :عالقه صفویان به باغها و گلها ،ســبب شــده است
که آرایههای نباتی از محبوبترین نگارههای این زمان باشد.
انواع درختانی از قبیل بید ،صنوبر ،کاج و درختان پر شــکوفه
که مورد عالقــه نگارگران تبریز هم بــود -بهصورت باریکو کشــیده در طرح پارچهها ،بهکار رفته است .طرح برگهای
کنگرهای نوکتیز و اســتفاده از انواع گلها در تکمیل زمینه
کار ،از ویژگیهای مکتب نگارگری تبریز اســت .گاه نوشته و
تصویر گیاهان یا شــاخ و برگهای زینتی برای تزیین پارچه،
اســتفاده میشــد که غالباً ،برای قطعات روپوش قبر بهکار
میرفت(برزین.)44 :1346 ،
پارچهها و کارکرده ا
منســوجات عصر صفوی ،قابل قیاس با منســوجات دوران
پیش از خــود نمیباشــند؛ این تفاوت ،بهحدی اســت که
پارچههای ایــن دوره را کامــ ً
ا از دورههای پیشــین هنر
ایران ،متمایز میسازد .در آغاز این دوره ،حریرهای زربفت،
پارچههای ابریشمی ،مخمل و منسوجاتی نظیر پارچههای
جناغیباف نخی ،اطلس ،ابریشمینههای گل برجسته ،زری
و مخمل تولید می شــد(فریه .)159 :1374 ،هر شهری در
تهیه نوع خاصــی از پارچه ،معروف بود؛ مثــ ً
ا در اصفهان
زری و قلمکار و در یــزد ترمه ،تهیه میشــد .در این عصر،
مخملهای زیبایی تولید میشــد که نیازمند نوآوری فنی
در تولید بود .مخمل برای دستار ،جامه ،پوشش اسب و رویه
کرســی بهکار میرفت .این مخملها ،بهای زیادی داشتند.
وجود نخهــای طالیــی در آنها و طراحی بینظیرشــان،
داللت بر این دارد کــه این پارچهها ،تحــت حمایت دربار
تهیه شــدهاند .مخمل را نقشبندی ،طراحــی میکرد که
احتماالً ،در استخدام کارگاه درباری بود(تامپسون:1384 ،
 .)94انواع مخمل ســاده و الوان ،نازک ،گلدار ،حاشیهدار
و مخمــل زری در کارگاههــا تهیه میشــد و پارچه تافته
ابریشمی ،با بافتی ساده در شهرهای اصفهان و ابیانه ،بافته
میشد(ایرانشهر.)18 :1342 ،
پارچههای زری دوالی یزد و پارچههای ســهال و چندال نیز از
تولیدات این زمان اســت .پارچههایی دارای نخ تار اضافی در

ســاختمان پارچه میباشند ،که ســابقه بافت آنها ،به دوره
ساسانیان میرسد؛ انواع پارچههای اطلس و مخملهای ساده
و برجســته از شــاهکارهای بافندگی در این دوره ،محسوب
میشــود) .(Pope,1967: 2200در اروپا ،بازار پررونقی برای
مخمل ،ابریشــم ،حریر ،اطلس و تافته ایران وجود داشــت.
بافتههای صفوی ،بهخصوص منســوجات ابریشمی ،همواره
مورد تحسین جهانیان بوده است .این پارچهها ،نهتنها طرح
و نقوش بدیعی داشــتند ،بلکه از نظر تنوع رنگ نیز بینظیر
بودند.
منســوجات ،همواره کاربردهای وســیعی در زندگی مردم و
درباریان داشــتهاند .این کاربردها عالوه بر تهیه پوشاک- ،که
مهمترین وجه کاربردی منسوجات میباشد -شامل مصارف
کاربردی دیگری ،مانند اثاثیه منزل ،مبلمان و پرده و ســایر
موارد میشود .مهمترین مصارف پارچههای این دوره ،شامل
موارد زیر است:
 رفع نیاز مردم در مصارف داخلی نظیر پوشاک و اثاثیه؛ استفاده از پارچههای نفیس توسط شاه ،درباریان و اشراف؛ ارزش منسوجات در اقتصاد ،بهعنوان کاالیی صادراتی و ارزآور برای کشور ،بهمنظور تأمین منابع مالی دولت؛
 منســوجات بهعنوان نشــانهای از عظمت هنــر و صنعتپارچهبافی ایران صفوی.
منســوجات این عصر ،مصارف وســیعی در پوشاک و منازل
داشتند؛ مانند پیراهن ،سرپوش و لباسهای دارای نوشتههای
مذهبی ،اثاث منــزل مانند پرده ،روبالشــی و مصارفی مانند
خیمه ،جلد کتاب و برای پیچیدن هدیه .پارچههای مخمل،
عالوه بــر لباس مردان ،زنــان و کودکان ،خرقه پادشــاهان،
پایپوش و جــوراب زنان ،تزیینات داخلــی خانهها از پرده و
سفره و روفرشــی ،پیشبخاری ،طاقچهپوش ،سجاده تا لوازم
خوابگاه بهکار برده میشد .همچنین برای اسباب سفر ،مانند
خیمه و خرگاه تا یراق اسبان و پردهَ ،علَم ،بالش؛ و در مراسالت
درباری ،بهجای پاکت از پارچه مخمل استفاده میشد .بدیهی
اســت که برای مصارف مختلف ،طرح و نقشه و رنگآمیزی
پارچههاتغییرمینمود.
نتیجهگیری
حکومت صفوی بــر همه جنبههــای زندگی مــردم ،تأثیر
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جدول  .1نمونههایی از پارچههای بافته شده منسوب به شاگردان بهزاد(مأخذ :نگارنده)

هنرمند

نمونه پارچه

رضا عباسی

شفیع

ویژگیهای طرح
توجه به نقشمایههای انسانی؛اجرای شیوه ایرانی در چهر ه آدمیان؛ثبت حرکات و سکنات آدمیان؛استفاده از نقوش جانوری؛-ترسیم کاله عمامهای.

ترسیم گل و مرغ؛متأثر از نقاشی اروپا ،مانند ترسیم شاخ و برگ با گلهای شکفته ونشکفته؛
-کاربرد زنبور و پروانه.

معین مصور

شبیه سازی و چهرهپردازی؛ترسیم نقوش انسانی؛کاربرد چهرههای ایرانی؛-توجه به جزئیات لباس از جمله کمربند.

علی اشرف

کاربرد آرایه گل سرخ و پرنده؛استفاده از انواع گلها؛-تغییر چهره و پیکره انسان.

گذاشــت .بافندگان در خدمت دربار بودند و توجه شاهان و
صاحبمنصبان وقت به این هنر ،موجب اعتالی آن گشــت.
پارچههایی کــه در دوره صفوی بافته شــدهاند ،از زیباترین
منســوجاتی هســتند که ایرانیان ،در طول تاریخ هنر خود،
بهوجود آوردهاند .رنگهای متنوع و زیبای این منســوجات،
نشــان میدهد 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 پارچهبافی بود و
بهعالوه تالش آنان ،تأثیر بسیاری بر گسترش این هنر داشت.
طرحهای ابریشمهای زربفت صفوی ،حاوی عناصر تزیینی،
مشابه با سبک نگارگران آن زمان است .پادشاهان ،شاهزادگان
و بزرگان پوشیدن لباسهای گرانبها و نفیس را نشانه بزرگی
خود میدانستند؛ به همین دلیل ،در کارگاههای پارچهبافی،

منسوجات زیادی تهیه میشــد که عالوه بر مصرف داخلی،
مقدار عمدهای از آن ،به بازار خارجی صادر میشد .پارچهبافان
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 پارچههای نفیس صفوی ،اسامی نقاشانی
همچون غیاث و شــفیع دیده میشــود .این امضاها ،ارتباط
طراحی پارچه را با هنر نقاشــی آن دوره ،نشــان میدهد .در
واقع ،این اســامی ،طراحان پارچه را معرفی میکند؛ تا استاد
بافنده یــا کارگاه بافندگــی را .طراحان صفــوی از مضامین
داســتانهای ایرانی ،گلها و گیاهان -که نشــانهای از عالقه
صفویان به باغ و بستان است -و انواع نقوش انسان ،حیوانات و
خوشنویسی در تزیین پارچهها استفاده کردهاند.

 134پارچهبافی در عصر صفوی :از منظر تاریخی ،سبکها و کارکردها

پی نوشت:

«. 1رگهای زمین ،رگهای 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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