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چكيده
پارچه بافي ازجنبه کاربردهاي فراواني که در ميان تمامي اقشار جامعه دارد، يکي از پيشروترين و گسترده ترين 
صنايع در بين کشورهاي مسلمان، از جمله ايران و هند به شمار مي رود. به همين دليل سده هاي نهم تا يازدهم 
هجري قمري - پانزدهم تا هفدهم ميالدي از نظر پيشرفت و گسترش هنر پارچه بافي صفوي و گورکاني با 
اهميت است. اين دو با داشتن ارتباط فرهنگي و هنري در سده هاي پيشين، به ويژه در زمان حکومت صفويه، 
تاثيرات بسياري در هنرهاي مختلف، به ويژه هنر پارچه بافي بر يکديگر داشته اند.در اين پژوهش با مطالعه هنر 
پارچه بافي ايران عهد  صفوي، تاثيرگذاري و يا تاثيرپذيري آن با يکي از تمدن هاي هم عصرش،  يعني تمدن 
مغولي هند(گورکاني)، به صورت تطبيقي بررسي گرديده است. محور اصلي اين پژوهش؛ طرح ها و نقش هاي 
بافته شده در پارچه هاي صفوي و گورکاني است، بر همين اساس، ابتدا ويژگي ها و شيوه هاي پارچه بافي صفوي 
و گورکاني بررسي و سپس با دسته بندي طرح ها و نقوش بافته شده به سه گروه     نقوش گياهي،  انساني، 
حيواني و نقوش خط نگاره نمونه هاي به دست آمده از پارچه هاي هر دوره به صورت تطبيقي موردمطالعه 
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مقدمه
آسيايي  سرزمين هاي  ديگر  و  ايران  ميان  ديرباز  از 
تعامل فرهنگي وجود داشته است، به ويژه ميان دو تمدن 
بزرگ ايران و هند، که مناسبات فرهنگي آن ها بسيار چشمگير 
هم بوده است. اين دو تمدن بارها درطول تاريخ سنت هاي 
آن  ونتيجه  گذاشته اند،  به اشتراک  هم  با  را  فرهنگي خود 
تعاملي است که پيشينه ٣٠٠٠ ساله يافته است. براي نمونه در 
سده سوم پيش از ميالد آشوکا امپراطور هند باستان، کاخ 

خود را به تقليد از کاخ هخامنشيان ساخته بود. 
فرهنگ  از  در زمان ساسانيان بخشي  برزويه طبيب 
ادبي ايران را با ترجمه داستان پنجه تنتتره از سانسکريت 
به پهلوي آشنا نمود. ورود و گسترش دين و فرهنگ اسالم 
نيز در سرزمين هند از راه ايران صورت گرفت و در اين 
مسير بسياري از سنت هاي فرهنگي ايران،از جمله ادبيات 
و نگارگري از اين طريق به هند منتقل شد. ولي بدون شک 
بيش ترين تاثير فرهنگ وهنر ايران در هند به زمان فرمانروايي 
پادشاهي گورکاني هند بازمي گردد، تاثيري نه با تهاجم و 
اجبار، بلکه آگاهانه.تبادالت متقابل هنري و فرهنگي بين دو 

کشور ايران و هند در دوران صفوي برقرار بود.
 در اين دوره  هنر تحت حمايت پادشاهان، در هند شکوفا 
شد و صنعتگران هندي در زمينه هاي گوناگون هنري و 
فرهنگي از ايران پيروي مي کردند. اين موضوع با مهاجرت 
تعدادي از هنرمندان و صنعتگران ايراني به هند، درپي  حاميان 

جديد، رونق بيش تري گرفت.
در اين دوره صحنه هاي شکار، تصاوير حيوانات، باغ هاي 
بهشتي، درختان و پرندگان بر روي منسوجات ايراني نقش 
مي شد که اين نقوش و تصاوير در دربار گورکانيان هند 
هم رواج يافته بود.با توجه به آنچه اشاره شد مي توان نتيجه 
گرفت، ارتباطات گسترده ايران  و هند در سده هاي ١١- ٩ 
ه.ق، ١٧- ١٥ م بر تجارت پارچه و نيز مهاجرت هنرمندان و 
در نتيجه انتقال رنگ و نقوش پارچه ها تاثير به سزايي داشته 

و اين روند دوسويه بوده است. 
سلسله  دو  اوج  دوران  تقريبا  بررسي شده  سده هاي 
بزرگ اسالمي، يعني صفوي و گورکاني است که اين دو 
همسايه بزرگ شرقي با سابقه ديرين تمدني و مشترکات 
ديني اسالم، به تبادالت عظيم فرهنگي و هنري پرداخته اند. 
نقوش هم با توجه به ابزار، شيوه و نيز نگاه زيباشناسي و 
تاثيرات تاريخي، اساطيري، مذهبي و غيره با يکديگر تفاوت 
دارند. اهدافي که در اين پژوهش مورد نظر مي باشد، عبارتند 

از :
١- شناساندن نقوش و طرح هاي پارچه هاي ايران صفوي 

و هند گورکاني.
٢-مشخص ساختن وجوه اشتراک و افتراق نقوش پارچه هاي 

ايران صفوي و هند گورکاني.
اين پژوهش به آن ها پاس داده مي شود  سؤاالتي که در 

عبارتند از:

١-آيا طراحي و نقوش پارچه هاي صفوي و گورکاني از 
يکديگر تاثير پذيرفته اند؟

و  صفوي  پارچه هاي  در  نقوشي  و  طرح ها  نوع  ٢-چه 
گورکاني مشترک و کاربرد داشته اند؟

روش تحقيق اين پژوهش تحليلي- توصيفي و شيوه 
گردآوري اطالعات به صورت کتابخانه اي است. همين طور 
از طريق ميداني نمونه پارچه هاي موجود در کتابخانه ها و 
موزه ها مورد بررسي قرار گرفته  است.  محدوده تاريخي 
اين پژوهش مربوط به پارچه هاي سده هاي ١١-٩ ه.ق، ١٧-

١٥م است و جامعه آماري اين پژوهش شامل بررسي آثار 
ايران،  ملي  لندن،  آلبرت،  ويکتوريا،  موزه هاي  در  موجود 

تصوير١-جفت باالپوش باقي مانده از عصر صفوي، ماخذ: فريه، 
١٣٧٤، ١٦٧
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واشينگتن  منسوجات  صفي الدين اردبيلي،  شيخ  آستان 
شيکاگو،  هنر  انستيتو  بوستون،  زيباي  هنرهاي  دي سي، 

متروپولتين نيويورک و بريتانيا است.
 تعداد نمونه آماري براي پارچه هاي صفوي و گورکاني 
در اين پژوهش ٥١ قطعه پارچه است که از اين تعداد ٢٩ 
دوم،مربوط  قطعه   ٢٢ و  صفوي  به دوره  مربوط  قطعه 

به دوره گورکاني است.
پيشينه و ضرورت پژوهش

در مورد پيشينه و مطالعات صورت گرفته در حوزه 
ايران دوره صفوي و هند گورکاني، همچنين  پارچه بافي 

ويژگي و کيفيت هاي پارچه هاي صفوي و گورکاني به طور 
جداگانه تحقيقات مختلفي انجام شده است. همچنان که در 
پژوهشي با عنوان «زري بافي در دوره صفويه»١، پژوهشگر 
به ويژگي پارچه هاي زري دوره صفويه و ارتباط هنر نقاشي 
با نقوش پارچه هاي زربفت اشاره كرده  است. در پژوهشي 
و  نقش بند  غياث  اعزام  نقش بند»٢  «غياث  باعنوان  ديگر 
پسرانش به دربار هند و انتقال و تاثير نقوش پارچه ها بر 

روي منسوجات هند  مورد بررسي قرار گرفته  است. 
يزد  «نساجي  باعنوان  ديگر  پژوهشي  در  مطالب  اين 
تداوم خالقيت و ابتکار»٣ نيز ذکر شده است.عالوه بر اين 
نويسنده يادآور مي شود در عصر صفوي شهرت بافندگان 
و نقش بندان يزد به جايي رسيد که از آن ها براي کار در 
و  هنر  از  و  آمد  به عمل  دعوت  هند  نساجي  دستگاه هاي 

مهارت آن ها در آن کشور استفاده شد.
در پژوهش ديگري با عنوان«تاثير نقوش ايراني بر هنر 
قلم کاري هند در دوره صفوي»،٤  محقق به بررسي نمونه هاي 
يازده  به سده هاي  مربوط  هندي  قلم کاري هاي  باقي مانده 
تا هفده ميالدي پرداخته و نتيجه گرفته هنر قلم کارسازي 
هنر  تحت تاثير  نقوش  و  توليد  نظر شيوه هاي  از  هند  در 

قلم کارسازي صفويه است. 
آرتورپوپ، از پيشگامان پژوهش هاي هنري در روزگار 
جليل  استاد  نيز  ايراني  پژوهشگران  از  و  عصرصفوي 
ضياء پورو دکتر بهشتي پور،       نخستين کساني بوده اند       که  
پرداخته اند.  زمينه  اين  در  ارزشمندي  بررسي هاي  به 
اين موضوع در مورد هندوستان نيز صادق است. نکته قابل 
توجه ديگر درباره پارچه هاي قديمي هند اين است که به دليل 
شرايط خاص اقليمي اين کشور کم تر نمونه اي باقي مانده 
است و اغلب تحقيقات معاصرين نيز معطوف به تفاوت و 
تشابه بافته هاي کنوني نقاط مختلف به منظور حفظ آن ها 
است و کم تر نگاه تاريخي به دوران مورد نظر اين بررسي 

وجود دارد.
متقني  داليلي  اين پژوهش  انجام  ضرورت  باره  در 
وجود دارد ازجمله تعلق به حوزه تمدني- فرهنگي مشابه، 
مشترکات اعتقادي اسالمي، زبان فارسي که در اين زمان 
به زبان مسلط فرهنگي گورکانيان بدل شده بود، مهاجرت 
عمده بسياري از حکما و هنرمندان ايراني به هند ازجمله داليل 
اوج گيري تبادالت فرهنگي و در نتيجه افزايش شباهت هاي 

هنري اين دو فرهنگ است.  
ويژگي و شيوه هاي پارچه بافي صفويه

پارچه بافي در ادوار مختلف تحوالت بسياري داشته 
حمايت هاي  با  که  دوران صفوي،  در  به ويژه  است، 
به طوري  آورد،  به دست  زيادي  پيشرفت  شاهان صفوي 
از تاريخ نگاران و سياحان، دوران صفوي را  که بسياري 

عصرطاليي هنر ايران ناميده اند. 
دوره صفويه را بي شک مي توان پررونق ترين و مهم ترين 
بي دريغ  حمايت  آورد.  به شمار  ايران  پارچه بافي  دوران 
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پادشاهان صفوي و ايجاد کارگاه هاي بافندگي شاهي در 
پايتخت هاي صفوي و پديدآوردن مراکز بافندگي جديد و 
توسعه بازرگاني، به ويژه در زمينه بافته هاي گوناگون که 
ابريشمينه هاي زربفت١مهم ترين آن ها را تشکيل مي دادند، 
در  که  رسانيد  به اوجي  عصرصفويه  در  را  هنربافندگي 
دوره اسالمي نه پيش تر از آن پديد آمده بود و نه هرگز پس 
از آن پديد آمد. بافته هاي عصر شاه عباس بزرگ، زيباترين 

نمونه هاي اين دوره به شمار مي آيند.
 طراحان بزرگي همچون غياث الدين نقش بند، عبداهللا و 
غيره به استادي نگارگران زمان، طرح هاي پيچيده، نقش هاي 
انسان، حيوان، گل، گياه، باغ، کوه و دشت را بر پارچه نقش 
مي زدند.(قدياني، ١٣٨٤، ١٤٦) امروزه کم تر موزه يا مجموعه 
مهمي در سراسر جهان را مي توان يافت که نمونه هايي از 
بافته هاي اين دوره را درميان گنجينه هاي خود نداشته باشد. 
موزه هاي متروپوليتن، هنرهاي زيباي بوستون، منسوجات 
واشنگتن، ويکتوريا و آلبرت، ملي تهران و بسياري ديگر از 
موزه ها و مجموعه هاي مشهور جهان، نمونه هاي بافته هاي 

اين عصر را در خود نگه داري مي کنند.
درعهد  صفوي (١١٣٥- ٩٠٥ ه.ق، ١٧٢٢- ١٤٩٩م) هنر 
نساجي به گذشته خود بازگشت و نقش پارچه ها از نفوذ 
هنرچيني رهايي يافت. در شيوه بافتن پارچه نيز ابداعاتي 
صورت گرفت، دركنار بافتن پارچه هاي پشمي، ابريشمي 
و حرير، ابداع مخمل بافي هم رونق يافت. ازطرفي استفاده 
از نقش انسان در پارچه ها بيش تر مورد توجه هنرمندان 
قرار گرفت. نقش انسان در پارچه هاي عهدصفوي گاه نيز 

برمبناي داستان هاي قديمي است. از اين رو مي بينيم كه تاثير 
اين عهد موثر  پارچه هاي  نگارگري در طراحي  نقاشي و 

بوده است.(روح فر، ١٣٨٠، ٤٠)
تقاضا  پرتجمل شاهان صفوي و شاهزادگان،  زندگي 
اين موضوع  کرد،  بيش تر  را  گران بها  پارچه هاي  براي 
باعث تحول در هنر بافندگي شد. آخرين پادشاه صفوي، 
سلطان حسين، زندگي پرتجمل را به اندازه اي دوست داشت، 
که خود را در ميان انواع پارچه هاي زيبا و زربفت مغروق 

ساخت.(اتينگهاوزن، ١٣٧٩، ١٦٨) 
مهم تر  پارچه بافي  صفوي،  دوره  صنايع  ميان  در 
از همه بود، شاهان صفوي به اين صنعت - هنر عالقه و 
 ٩٣٠- ٩٠٥) داشتند، چنان که شاه اسماعيل  بسيار  اهتمام 
ه.ق، ١٥٢٤- ١٤٩٩ م)، هنرمندان را به توليد انواع پارچه هاي 

ابريشمي و نخي تشويق مي کرد. 
مراکز صنعتي نو ساخت و تجارت با ترکيه، هندوستان 
و چين را توسعه داد. در زمان شاه تهماسب (٩٨٣ - ٩٣٠ه.ق، 
١٥٧٥- ١٥٢٤) در  قزوين، مکتب هنري خاصي در بافندگي 
به وجود آمد که از ويژگي هاي طرح هاي به کار رفته در آن 
نقش ترنج٢، گل، گياه و شکار مي  اشد. در زمان شاه عباس 
اول سبک تازه اي پيشرفت کرد، که شاخصه هاي آن استفاده 

از نقوش گل وگلدان بود.(ديماند،١٣٦٥، ٢٤٥)
بافته هاي دوره صفوي را از نظر طرح و نقش مي توان 
به دو دوره تقسيم کرد: در دوره اول، خواجه غياث الدين 
نقش بند سبکي به وجود آورد که از ويژگي هاي آن استفاده 
را  بود که هماهنگي خاصي  نقوش کوچکي  از طرح ها و 

تصوير ٣ - باالپوش شکار، عهد جهانگير مغول  ١٦٢٧- ١٦٠٥م، اطلس سوزن دوزي شده با ابريشم، موزه ويکتوريا و آلبرت، لندن 

١-پارچه اي كه در آن رشته هاي طال 
به   كاربرده باشند. (احتشامي،٧٨،١٣٩٠)   
٢- از طرح هاي قراردادي هنرهاي 
تزئيني ايران، آن چهار گوشه پيچ   وخم 
 داري است که در وسط آن برگ هايي 

طراحي شده باشد. (همان، ٤١)
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در سطح پارچه و طرح ايجاد مي کردند. شيوه طراحي و 
نقش بندي غياث الدين از طرح هاي سده دهم يعني دوره اول 
سلطنت صفويان اقتباس شده و خود او موجد دو ابتكار فني 
بافت پارچه هاي چندتايي و مخمل بوده است. غياث در ايجاد 
طرح هاي گوناگون و انتقال آن بر روي پارچه مهارتي به سزا 

داشت.(روح فر، ١٣٨٠، ٤٢)
از  متاثر  بافته ها،  نقوش  و  طرح ها  دوم،  دوره  در 
سبک نگارگري مکتب رضا عباسي بود. سبک خاص و ممتاز 
رضا عباسي که با آثار غياث الدين تفاوت بسيار داشت، در 
طرح انواع مخمل ها استفاده شد. در اين شيوه به  اي آن که 
نقش هاي کوچکي رسم شود، تا در يک طرح کلي و حرکتي 
مشترک با هم رابطه و تناسب پيدا کنند، تصويرهاي بزرگي 
طراحي مي شد و نقوش فرعي تنها براي پرکردن فضاي خالي 
به کار مي رفت. با در دسترس قرار گرفتن ابريشم طبيعي، 
شيوه اي نوين در پارچه بافي ايجاد شد، که از يک طرف 
تکامل طرح اسليمي١ و ازطرف ديگر ترقي نقش گلبرگ هاي 
طبيعي، در ايجاد اين شيوه تاثير فراوان  داشت.(پوپ، ١٣٨٠، 

(٢١٦
بافته هاي صفوي، به ويژه بافته ابريشمي، همواره مورد 
توجه جهانيان بوده است. اين پارچه ها نه تنها طرح و نقش 
بديع و نوظهور داشتند، بلکه ازنظر تنوع رنگ نيز بي نظير 
به آثار  اين دوره  ابريشمي  پارچه هاي  از  بسياري  بودند. 

مکتب اصفهان٢شباهت دارد.(روح فر،١٣٨٠، ١٤٢)
اصفهان  يزد،  کاشان،  تبريز،  دوره صفوي،  درآغاز 
وغيره از مراکز مهم بافندگي بودند؛ در اين شهرها حريرهاي 
ابريشمي، مخمل و منسوجات خاص  پارچه هاي  زربفت، 
دوره صفوي همچون پارچه هاي جناغي باف نخي٣، اطلس٤، 
ابريشمينه هاي گل برجسته چيني، نيلوفرگل شاه عباسي٥، 

زري و مخمل توليد مي شد. 

گل دارخود،  ابريشمينه هاي  در  بافندگان دوره صفوي 
طرح هاي ظريف و رنگارنگ نيز وارد مي کردند و از اين طريق 
به بافت هاي چند تار و پودي يا جناغي، زمينه هاي طاليي 

براق بخشيدند.(طالب پور، ١٣٨٦، ١٣٦) 
مستشرقين و سياحاني که در دوره صفوي به ايران در 
سفر كرده بودند به بيان اوضاع سياسي، اجتماعي و تجاري 
ايران پرداخته اند، ازجمله سيوري كه در کتاب ايران عهدصفوي 
مي نويسد: «عالوه بر توليد مصنوعات بافته شده و زربفت 
با عالي ترين کيفيت، صنعتگران صفوي در  و مخمل هايي 
گل دوزي و قلم کارسازي نيز بر گذشتگان پيشي گرفتند». 
(سيوري، ١٣٧٢، ١٣٨) درنخستين پارچه هاي دوره صفوي 

ماخذ:  اسليمي،  نقش  با  دوره صفوي  پارچه    -  ٤ تصوير 
Bunt,1963, 34

تصوير 5 - پارچه  با نقش گل هاي شاه عباسي و اسليمي، عصر شاه 
Purdon,1996,17 :جهان،  سده 1658 -1628م، ماخذ

١-نوعي روش  تزئيني سطح يا زمينه 
در هنرهاي کاربردي و سنتي است که 
در آن از شکل غنچه، گل، شاخ و برگ 
گياهان استفاده مي شود. (احتشامي، 

(٢٩،١٣٩٠
٢ - درمکتب اصفهان باغ ها وگل ها 
بسيارزيباتر وپرشکوه تر شدند و 
افراد در نگارگري لباس فاخر ومجلل 
داشتند. در اين دوره تعداد افراد در 
نگارگري کاهش يافت. تک چهره ها 
افزايش يافتند. لباس ها بسياردقيق تر 

طراحي شدند .(پاکباز، ٨٢،١٣٨٥)
٣-درپارچه جناغي نخ هاي تار يا 
پود از روي دو عدد ويا بيشتر از 
که  نقاطي  ميگذرند.  يکديگر  روي 
هريک از آن ها از زير نخ  ديگر رد 
مي  شود، رديف به رديف براي اين

 که    به     صورت خطوط    مورب   نمايان 
شود، با ديگر متوازن مي شود. ( برند، 

(٤٥،١٣٨٣
٤- نام قسمتي از پارچه که از ابريشم 
بافته مي شود.   پرنيان، ديبا.(دالواله، 

(١١٢٢،١٣٨٠
٥- نوعي گل برجسته که در پارچه هاي 
ابريشمي به کار مي رود. (احتشامي، 

(٦٧،١٣٩٠
 Bunt,1963, :تصوير۶-  مخمل ابريشمي، سده 11 ه.ق - 17 م، اصفهان، ماخذ
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منظره باغ، مضمون تصويري بسيار متداولي بود. باغ ايراني 
عموما محصور در پشت ديوار يا پرچين است، و در آن 
چند نوع درخت سايه افکن مانند چنار، سرو، توت و غيره 

وجود دارد. 
نقوش گل هايي که بر روي پارچه هاي ايراني مي بينيم، 
نقش گل سرخ، الله، زنبق و ياسمن است و اغلب گل ها دسته 
کرده نقش شده و در واقع براي تزئين پارچه به کار رفته و 
بيش تر در ميانه برگ هاي خرما به صورت مخروطي نقش و 

بافته شده است.
طاووس  و  بلبل  گنجشک،  نقش  بيش تر  پرندگان  از   
مشاهده مي شود و از حيوانات شير، اسب و غزال را بر 
پارچه ها نقش مي کرده اند.(والگروو، ١٣٧٤، ١٦٢)  موضوعات 
شامل  عصرصفوي،  پارچه هاي  طراحي  در  رفته  به کار 
داستان هاي رزمي، به تصوير کشيدن انسان در مجلس بزم 
و شکار، اميرزاده هاي سوار براسب با مهتران شان، کاربرد 
نوشته در تزئين پارچه و استفاده از طرح هاي انواع گل ها، 
حيوان و انسان است كه البته در ميان  آن ها از نقشمايه هاي 

دوران ساساني نيز استفاده شده است. 
از  پارچه ها  تزئين  در  دوره صفوي  همچنين طراحان 
ايران مانند شاهنامه و خمسه نظامي  ادبيات  افسانه ها و 

بيش تر الهام گرفته اند.(بيکر، ١٣٨٥، ١٢٧)
ويژگي و شيوه هاي پارچه بافي گورکاني

سلسله گورکانيان هند با پادشاهي بابر از سال ١٥٢٦ 
ميالدي آغاز گرديد، آن ها پادشاهاني ترک تبار و از نوادگان 
فرهنگ  و  هنر  از  که حمايت گسترده اي  بودند  تيموريان 
دوران خود نمودند. پناه همايون به دربار ايران و تغيير مشي 
شاه تهماسب صفوي در حمايت از نگارگري ايراني مقدر 
ساخت تا برگي ديگر از کتاب آرايي جهان اسالم اين بار در 

هنر رقم خورد و يکي از اوج هاي درخشان نگارگري اسالمي 
با نظارت نگارگري ايراني پايه ريزي شد.

 در زمان اکبرشاه، جهانگير و شاه جهان روابط هنري 
زيب  اورنگ  حکومت  پايان  و  بود  گسترده  هند  و  ايران 
نيز همانا به توقف هنر مغولي انجاميد. طراحان پارچه در 
اين زمان يا تحت تاثير مدل هاي ايراني بودند و يا از ايران 
مي آمدند، مثل شفيع عباسي١ که در دوره اورنگ زيب به هند 

(Spuhler,1978,198).سفر نمود
در نتيجه نگارگري در دوره گورکاني هند تاثير به سزايي 
در طراحي نقوش پارچه ها داشته است. اکبرشاه که به دليل 
را  خود  نوجواني  دوران  به ايران  همايون  پدرش  تبعيد 
به فرمانروايي  رسيدن  از  پس  گذرانيد،  دربار صفوي  در 
دستگاه هاي  و  پرداخت  سلطنتي  کارگاه هاي  توسعه   به 
ايران رايج بود، براي بافت ابريشم  پيچيده تري را که در 
زربفت به همراه استادان اين فن به هند آورد تا به عنوان مربي 
بياموزند.  هندي  بافندگان  به  را  ناظر، شيوه هاي جديد  و 

(Harris,1993,110)
اکبرشاه توانست کارگاه هاي بزرگ درباري را گسترش 
دهد. او از موقعيت صنايع در ديگر کشورها آگاه بود و از 
اين رو از آثار استادان شهير بافنده ايراني نيز برخوردار بود. 
در کتاب آيين اکبري٢آمده«اکبر با غياث الدين علي نقش بند 
ايران در دربار  پارچه  استادان نقش پرداز  يزدي، سرآمد 

تصوير 7 - مخمل ابريشمي با نقش برجسته قوش باز و گل شش پر، 
سده دهم ه.ق، موزه منسوجات واشينگتن، دي سي، شماره 219/ 3

تصوير 8 - مجلس بزم بر يک پارچه ابريشمي، سده 10 ه.ق - 16م، 
Bunt,1963, 47  :تبريز، ماخذ

 تصوير 9 - مجلس بزم به تاثير از نمونه هاي صفوي، در يک پارچه 
Chisti, 2000,22   :قلم کار هندي، َگلکنده،  1625 م، ماخذ

١- شفيع ، عباس بن رضا عباسي، 
نقاش معروف دوره شاه عباس دوم . 

(معين ،٩٠٦،١٣٦٢)
٢-بزرگ ترين دستاورد ادبي ماندگار 
كه  است  اکبر نامه  کتاب  ابوالفضل 
تاريخ نگاري رسمي حکم راني اکبر 
شاه مي باشد که در سه جلد تحرير 
شده وجلد سوم  آن به  نام  آيين اکبري  

شناخته مي شود.
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شاه عباس، آشنا بوده است». هم زمان با حکومت مغوالن 
در شمال هند، اروپائيان به سواحل هند آمدند و تاجران به 
قلم کار١  منسوجات  از  شکوفايي  تجارت  دريافتند  زودي 
نخي بين ايران و هند در مسير جنوب شرقي برقرار است، 
آن ها نيز وارد اين عرصه شده و به اين تجارت سودآور 

(Gillow and Barnard,1996,12).پرداختند
منسوجات، به ويژه نمونه هاي فاخر و مجلل نقش مهمي 
در نمايش شکوه و جالل شاهان سلسله گورکاني داشته اند. 
استفاده  موارد  جالب ترين  از  يکي  باشکوه  خيمه هاي 
پارچه ها بوده است. پارچه هاي شال با بافت کجراه تهيه 
مي شدند و شيوه نقش اندازي درحين بافت نيز در آن جا 
بر روي پارچه هاي مخمل و زري ديده مي شود. ابوالفضل 
عالمي٢به عالقه وافر اکبرشاه به انواع منسوجات نيز اشاره 
کرده است و اين خود دليل بر وفور انواع بافته هاي ايراني، 

اروپايي و غيره در کشور است.
جذب  باعث  به منسوجات،  وي  تمايل  در ضمن   
هنرمندان بسياري شد که سبک پيشرفته بافندگي کشور 
خويش را به مردم مي آموختند. در زمان وي بافت پشم و 
کرک و ابريشم بافي به نحوي پيشرفت کرد که کارگاه هاي 
سلطنتي آگرا، فاتح پور، احمدآباد و الهور مي توانست انواع 
 Dhamija and,).کنند توليد  را  کشورها  ديگر  بافته هاي 

   (Jain,1989,65

چيت يكي از مشهورترين منسوجات صنايع پارچه بافي 
جنوب شرقي هند است كه از پارچه هاي نخي و نقاشي، يا 
چاپ شده گلكنده توليد مي شد. اولين نمونه هاي صادراتي 
آن به اروپا شامل تصاوير پيکره هاي انساني اعم از هندي و 
بعدها اروپايي بود. در دوره سالطين بزرگ بابري بسياري 
بافته هاي  نقوش  و  از جمله طرح ها  ايران،  هنر  اشکال  از 
دوره صفوي، در هند رواج يافت. منسوجات مغولي زير نظر 
دربار بافته مي شد و طرح ها و نقوش آن ها ترکيبي از نقوش 
ايراني و هندي بود و توليد پارچه هاي مخمل با نقش هاي گل 

و گياه طبيعي رواج داشت. افزون بر شيوه هاي بافت منقوش، 
رنگ آميزي پارچه در هند از سابقه طوالني برخوردار بود. 
پارچه ها به دو طريق تزئين مي شد: يکي قلم کاري و ديگري 
به  گورکانيان  زمان  در  اين روش  که  نقاشي  و  رنگرزي 

منتهاي درجه ترقي خود رسيد.(ديماند، ١٣٦٥، ٢٥٥)
مخمل هاي بافته شده با پرز تابناک ابريشم و الياف طال 
در ميان مجلل ترين توليدات دستگاه هاي بافندگي قرار دارد. 
مخمل به عنوان کف پوش، پرده، خيمه و ديوارکوب به کار 
مي رفت. در واقع ايده استفاده ازمخمل به عنوان کف پوش به 
دنبال واردات فرش هاي ايراني به هند در عصر اورنگ زيب 
شكل گرفت. بهترين مخمل هاي ابريشم نيز متعلق به فاصله 
زماني اکبرشاه تا اورنگ زيب است، چرا که اين دوره، اوج 
هنر و صنعت مغوالن هند بوده است. در زمان اکبرشاه، 
مخمل هاي خوش بافت هند قابل مقايسه با بهترين مخمل هاي 
کاشان و هرات بود.(همان، ١٨)در هند زربفت ها با ابريشم 
خام بافته مي شده که بيش ترين بافت زري در شهر سورات 

هند انجام مي شده است. 
طرح پارچه هاي زري، بته دار، شکارگاه و غيره است. 
در بنارس با طرح بته جقه در زمينه آبي تيره و الياف طال 
و نقره سازي خاصي تهيه مي شد. منسوجات سنتي هندي 
اغلب ساده و بي نقش بود و به دليل به کارگيري شيوه هايي 
همچون ايکات و بندني داراي نقوش نواري، راه راه، جناغي 
و خال دار بودند. در دوران مغوالن اين ها همه تغيير کرده 
طبيعت گرايانه  به سبکي  گل ها  و  گياهي  موضوعات  و 
حاکم گرديد. در سده ١٦ م، نقوش ايراني گل ها جايگزين 
نقوش قديمي شد. در دوره اکبرشاه گل هاي نيمه شکفته، 
روزگار  در  و  شکوفان  کامال  گل هاي  عصرجهانگير  در 
شاه جهان شکوفه هاي کوچک با تاکيد بر برگ ها به تصوير 

کشيده شد.(بلر، ١٣٨١، ١٧٢)
بررسي تطبيقي نقوش پارچه هاي صفوي و گورکاني

بررسي نقشمايه هاي به کار رفته در پارچه هاي صفوي 

تصوير۱۰- روكش قبر كتيبه دار، پارچه زري، سده 11 ه . ق 17 م، اصفهان، موزه ملي ايران

١-نوعي از نقوش رنگارنگ، که به 
وسيلهُ مهر يا قالب ايجاد مي شود. 

(احتشامي،١٢٤،١٣٩٠)
٢- ابوالفضل بن مبارک، معروف به 
ابوالفضل عالمي ياابوالفضل دکني 
و  اول  منشي  نگارو  تاريخ  اديب، 
معتمد اکبرشاه، بزرگ ترين پادشاه 

گورکاني هند بود.



و گورکاني موضوع اين بخش است. همان طور که اشاره شد، 
گياهان،  و  گل  مانند  نقشمايه هايي  با  صفوي  پارچه هاي 
هندسي، خط نگاره و پيکره هاي انساني و حيواني، برگرفته 
از نگارگري نسخه هاي خطي، طراحي مي شدند. پارچه هاي 
و  انساني  هندسي،  گياهي،  نقشمايه هاي  با  نيز  گورکاني 
حيواني تزئين مي شدند. از اين رو در اين پژوهش، نمونه ها 
در سه گروه، نقشمايه هاي گياهي شامل گل ها، برگ ها و 
حيواني؛خط نگاره ها  و  انساني  نقشمايه هاي  درختچه ها؛ 
شامل آيات قرآن، احاديث، ادعيه و اشعار بررسي مي شود.

کاربرد نقشمايه هاي گياهي
اين گروه بخش وسيعي از نقوش به کار رفته در پارچه هاي 
صفوي و گورکاني را با تنوعي وسيع به خود اختصاص 
مي دهد. انواع گل هاي الله، نسترن، نيلوفر، زنبق، بته جقه١و 
نيز انواع گل هاي شاه عباسي که در همين دوران مورداستفاده 
هنرمندان قرار مي گرفت. جنس بيش تر اين پارچه ها که به 
سفارش دربار دو دولت مورد اشاره تهيه مي شد مخمل و 
زري ابريشمي بود که در انواع پارچه هاي درباري همچون 

پرده ها، پوشش مقابر و سفره  ها استفاده مي شد.
بررسي تطبيقي در چند جفت پارچه مشابه صفوي و 
گورکاني انجام شده که تشابهات آن ها در نقش به سادگي 

مورد  اين جا  در  که  نمونه  اولين  است.  تشخيص  قابل 
بررسي قرار مي گيرد، جفت باالپوش٢ ارزشمند باقي مانده 
از عصرصفوي؛ يکي از مخمل پرزچين با زمينه نخودي و 
نقوش جوانان باده نوش متناوب با بوته اي از گل است. زمينه 
نخودي يا کرم به وفور بر پارچه هاي ايران ديده مي شود که 
با رنگ هاي هم خانواده همچون نارنجي و قهوه اي و غيره 
گرماي دلپذيري دارد. به کارگيري رنگ هاي هم خانواده براي 
ايجاد مضامين لطيف تر زمينه الزم بود. شيوه طراحي نقش 
انسان در اين باالپوش، با تاثير از طراحي در نگاره هاي 
نقوش  بين  ارتباط  بدين گونه  و  است  رضاعباسي  مکتب 
پارچه هاي عصرصفوي با نگارگري را به وضوح مي توان 
مشاهده نمود. مهم ترين عامل شكل گيري منسوجات صفوي 
قدرت تركيب طراحان درخلق آثار منسجم است.طراحان 
ديگر  با  انسان  نقش  تركيب  در  زيادي  توانمندي  صفوي 

نقوش داشته اند.(تصوير١)
نمونه ديگري از پارچه هاي دوره صفوي در اين گروه، 
قرار  روسيه  در  موزه اي  در  که  است  مخملي  باالپوشي 
داردو نبرد با اژدها را به تصوير کشيده است. اين باالپوش 
اطلس منقوش به نبرد اسکندر و اژدها بر زمينه آبي روشن 
شده است. اجرا  آبي خاکستري  و  سبزچمني  به رنگ 

تصوير۱۱- روپوش قبر از ابريشم زربفت و با نقش محرابي و زمينه 
هزارگل،  يزد، سده 11 ه.ق ماخذ: پورپيرار، 1374، 77

تصوير 12 - ابريشم دوال، اواخر سده 10 ه.ق، موزه بريتانيا 

پارچه هاي  روي  كه  گل  ١-نوعي 
ترمه  وقلم كارپديد آرند.(احتشامي، 

(٧٩،١٣٩٠
٢- جامه اي نسبتا بلندي که روي 
لباس هاي ديگر پوشند. (دالواله، ١٣٨٠،

(١١٦ 
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فصلنامه علمي- پژوهشي نگره

اين پارچه در روسيه به نام داماسک قزلباشي مشهور است 
و احتماال به عنوان هديه اي از سوي سفير ايران به تزار ايوان 

ايروانوويچ(اواخر سده ١٦م) اهدا شده است.(تصوير ٢)
نمونه مشابه باالپوش گورکاني، متعلق به عصر سلطنت 
جهانگير است که بر آن نقوش با بخيه هاي ظريف هنرمندان 
گجراني از ابريشم سوزن دوزي شده است. رنگ هاي ماليم 
و هم خانواده آن تاثيرهنر ايراني را نشان مي دهد اما طبيعت، 
گياه و حيوان، اجراي بسيار واقع گرايي دارند که مختص 
هندي ها است، همچنين بر روي آن هيچ تصويري از انسان که 
نقش اصلي در دو نمونه ايراني فوق الذکر بود، ديده نمي شود. 
سوزن دوزي  آن  لبه  بر  اسليمي  و  گل ها  از  وحاشيه اي 
شده است. طراحي آن به ويژه صحنه شکار آهو توسط پلنگ 
و لک لک ها ايراني است. اين باالپوش به موزه ويکتوريا و 

آلبرت لندن تعلق دارد.(غروي، ١٣٨٥، ١٦٨) (تصوير ٣)
با مشاهده نقوش به کار رفته در دو نمونه مورد اشاره، 
به خوبي تاثير نقوش پارچه هاي صفوي بر بافته هاي گورکاني  
ديده مي شود. سراسر اين  لباس تشريفاتي، پوشيده از نقوش 
گياهي و حيواني است. اين دو نمونه، شباهت هاي قابل توجهي 

نسبت به يکديگر دارند.                             
از ديگر نقوشي که کاربرد آن در همه هنرها در دوران  
صفوي به اوج شکوفايي و تکامل رسيده؛ نقش اسليمي است. 
يا زمينه در هنرهاي  تزئيني سطح  نوعي روش  اسليمي، 
کاربردي و سنتي است که در آن از شکل غنچه، گل، شاخ 
و برگ گياهان استفاده مي شود. اشکال گياهي مانند خرما، 
انگور و انار بر اثر قوه تخيل و ابتکار هنرمندان دوره هاي 
مختلف تغيير يافته، به اشکال انتزاعي تبديل شده اند. يکي از 
نمونه پارچه هاي صفوي که در آن از نقش اسليمي استفاده 
شده، پارچه اي از جنس ابريشم و متعلق به سده يازدهم 
ه.ق- هفدهم م است. نقش اين پارچه به صورت قاب هايي 
است، که درون آن ها بند اسليمي هايي به صورت قرينه در 
کنار هم قرار گرفته اند. رنگ هاي مورد استفاده در آن کرم، 

سبز و غيره است.(تصوير ٤)
نقش هاي اسليمي با توجه به تاثير فرهنگ ها و تداوم 
طبيعت گرايي هنر گورکاني، در پارچه هاي بافته شده گورکاني 
متعلق  اين مورد،پارچه اي  در  نمونه اي  ديده مي شود.  نيز 
به عصر شاه جهان مي باشد که جنس اين پارچه از پشم و 

کرک بر ابريشم است. 
زمينه اين پارچه به رنگ قرمز الکي و نقش آن نيز طرح 
مشبکي است که در هر واحد، نقوش گل شاه عباسي و 
گل هاي ديگر در بين اسليمي ها قرار گرفته اند. البته اسليمي 
به کار رفته در نمونه پارچه صفوي شکلي طبيعت  گرايانه تر 
داشته و در نمونه پارچه گورکاني اسليمي، حالتي انتزاعي 
دارد. ديگر رنگ هاي به کار رفته در اين پارچه، کرم، سبز 

چمني، زرد و  ُاکر است.
کاربرد گل شاه عباسي همجوار برگ ها، در مخملي ابريشمي  
متعلق به اصفهان اواخر سده يازدهم ه.ق- هفدهم م ديده 

مي شود. اين پارچه که زمينه اي کرم رنگ و نقش طرح مشبکي 
دارد، در هر واحد آن چهار برگ، دو غنچه، دو گل چارپر 
قرمز رنگ با پيچک هايي به يکديگر وصل شده و درون آن ها 

گل هاي شاه عباسي قرار دارند. 
قرمز،  پارچه،  اين  در  استفاده  مورد  رنگ هاي  ديگر 
نارنجي، سبز، سياه متمايل به سرمه اي است. طرح و نقش 
اين پارچه در تزئين پوشش يکي از پيکره هاي موجود در 
نقاشي به جا مانده از محمد زمان، نقاشدوران صفوي، نيز 
کپنهاک  در  ديويد  مجموعه  در  اين پارچه،  مي شود.  ديده 
دانمارک نگه داري مي شود. در نمونه مشابه آن(تصوير ٥) 
گل شاه عباسي در بين اسليمي تکرار شده و همراه با گل هاي 
ديگر، زمينه را پر کرده  است. البته گل شاه عباسي در نمونه 

پارچه صفوي، طبيعت گرايانه تر مي باشد.
 در اين جا نيز به خوبي تاثير نقوش گياهي شامل گل 
بر  دوره صفوي  پارچه هاي  در  اسليمي  يا  و  شاه عباسي 
تزئينات پارچه هاي گورکاني قابل مالحظه است.کاربرد گل 
شاه عباسي از تزئينات گياهي در ميان نقوش پارچه هاي 

صفوي بسيار به چشم مي خورد.(تصوير ٦)
کاربرد نقشمايه هاي انساني و حيواني

اين گروه نقشمايه ها شامل مناظر داستان هاي رزمي و 
بزمي ايران مانند شاهنامه و آثار نظامي، تصاوير بزرگان 
ايراني در حال شکار يا مجلس بزم و طرب، تصوير شکارگران 
درحال  درنده  حيوانات  يا  به شکار،  مربوط  آالت  ابزار  با 
جدال مي باشد. لباس هاي غالب افراد در اين گونه تصاوير، از 
انواع لباس هاي فاخر و مخصوص درباريان است. از اواخر 
سده نهم ه.ق -پانزدهم م تمايل زيادي به جنبه تصويري و 
نقش و نگار پيکره ديده مي شود.(طالب پور، ١٣٨٦، ١٣٥) از 
جمله نمونه هاي به دست آمده از اين گروه، پارچه اي مخمل 
با نخ هاي فلزي متعلق به سده ١٠ ه.ق - ١٦ م است، که در 

مجموعه مکي نگه داري مي شود. 
قاب ها  داخل  و  دارد  مشبک  حالتي  اين تصوير  طرح 
درحالتي  مي شود.  ديده  درخت  کنار  در  فرد  دو  تصوير 
به سبک  کالهي  با  فاخر  جامه اي  داراي  آن ها  از  يکي  که 
قزلباش ها و پرنده اي(قوش) است که روي دست او نشسته 
نمونه  اين  در  است.  فرد  آن  مالزم  در کسوت  ديگري  و 
تصوير يک قوش باز يا کسي که شاهين شکار مي کند، نشان 
داده شده است. نوع پوشش و حاالت اين دو فرد برگرفته از 
نگاره هاي دوران صفوي است که در ميان قاب ها با نقش هاي 

پيچان گل و بوته اي تزئين شده است.(تصوير ٧)   
هنر  تاثير  مي توان  به خوبي  که  نمونه هايي  ديگر  از 
پارچه اي  کرد،  مشاهده  پارچه ها  نقوش  بر  را  نگارگري 
ابريشمي متعلق به ميانه سده١٠ ه.ق - ١٦ م است. نقوش بر 
روي پارچه قالب دوزي شده و طرح آن مجلس بزمي باشکوه 
را نشان مي دهد. در مرکز تصوير، باغي باشکوه با درختان 
بي شمار، حوض و جوي آب طراحي شده، که در بخش باالي 
آن فردي نشسته بر روي تخت، همراه با مالزمان در اطراف 



تخت ديده مي شوند. همچنين در بخش پايين نيز افراد ديگري 
مشغول بزم و شادي هستند. در حاشيه بزرگ آن، تصوير 
فرشته هاي بسياري در حالي که آن ها نيز مشغول شادي و 

سرورند، بافته شده اند.
 نوع پوشش افراد با لباس هاي فاخر و کاله هاي قزلباش، 
همچنين ترکيب کلي اين اثر، بسيار شبيه به نگاره هاي دوران 
صفوي است. نقش سيمرغ و اژدها در قسمت لچکي مرکز 
پارچه و ديگر جانوران اسطوره اي که در حاشيه کوچک 
بافته شده اند، اين فرضيه را به ذهن متبادر مي کند که شايد 
اقتباسي از داستان هاي شاهنامه باشد. تشابه عناصر و اشکال 
بافته شده در اين پارچه، در نگاره اي از ديوان ميرعليشير 
نوايي با امضاي ميرسيدعلي، متعلق به نيمه سده ١٠ ه.ق- 
١٦م تبريز ديده مي شود.(کنباي، ١٣٨٧، ٥٧) (تصوير ٨)در 
نمونه مشابه در پارچه گورکاني، تاثير پارچه بافي صفوي 
بر پارچه هاي گورکاني قابل مشاهده است، در اين جا تاثير 
نگارگري بر پارچه هاي تصويري گورکاني هند نيز به وضوح 
قابل تشخيص است. پارچه نخي قلم کار با طرح ترنج در مرکز 
که دورتادور آن انسان هايي در حال بزم در باغي باشکوه 
با درختان بسيارهستند. بر باالي ترنج پادشاه نشسته و 
اطرافش مردان و زناني در حال بزم ديده مي شوند و در 
پايين نيز، صحنه شکار وجود دارد. در سراسر اين پارچه 
نقوش گياهي و درخت پراکنده شده و حيواناتي نظير فيل، 

اسب و آهو قابل مشاهده است. 
موضوع و نيز طراحي در اين پارچه گرته برداري از 
موضوع  اين  که  آن گونه  بوده،  عصرصفوي  پارچه هاي 
بزم، انسان ها در خدمت پادشاه و در حال شادي و نواختن 
تاثير نقوش  آالت موسيقي، نوع ترکيب بندي همه گوياي 
به کار رفته در عصرصفوي بر نمونه هاي گورکاني است. 
نمونه هايي از اين طراحي بر پارچه ها در عصرصفوي گوياي 

ارتباط نگارگري و نقوش اجرا شده بر پارچه ها مي باشد. 
زرد، سبز  قرمز،  پارچه  اين  در  رفته  به کار  رنگ هاي 
وغيره است. درتصاوير منقوش با پيکره هاي هند، تقارن 
و توالي در تکرار ديده نمي شود. وضعيت روايي و اهميت 
تعيين  را  پيکره  هر  براي  الزم  فضاي  و  مکان  آن ها، 
کرده است. در مجموع ترکيب بندي عناصر از قوانين خاصي 
موضوعات  در  ايراني،  نقوش  نمي کنندوبرخالف  پيروي 
روايي سعي شده تا حداقل در حاشيه ها از تکرار و تقارن 

استفاده شود.(تصوير ٩)
کاربرد تزئينات خط نگاره (خوشنويسي)

از خطوط نسخ،  استفاده  با  نوشته  و  پارچه ها  تزئين 
نستعليق و ثلث، از روش هاي تزئيني است که در دوران 
صفويه متداول شد. نوشته ها بيش تر در تزئين روپوش 
قبرها، پرده و يا پوشش مکان هاي مقدس به کار مي رفت. 
گاهي  مي شدند؛  طراحي  قرينه  به صورت  اغلب  نوشته ها 
بافنده  نام  بعضا  و  اشعار  و  احاديث  ادعيه،  قرآني،  آيات 
نيز در پارچه بافته مي شد.(طالب پور، ١٣٨٦، ١٣٤) اولين 

نمونه از اين گروه، پارچه اي زري با کتيبه متعلق به سده ١١ 
ه.ق -١٧ م، از اصفهان است که براي پوشش قبر استفاده 
مي شد و اکنون در موزه ملي ايران نگه داري مي شود. زمينه 
اين پارچه طاليي رنگ و با نقش ترنج هاي متقاطع تزئين 
شده است. داخل ترنج ها به صورت تکراري آيات ١ تا ٣ 
سوره نصر(پي نوشت) به خط نستعليق بافته شده است. 
يا  مقابر  در  که  پارچه هايي  معموالروي  دوره صفوي  در 
در مراسم مذهبي استفاده مي شد،آيات قرآن و دعا کتابت 

مي شد.(همان، ٥٤) (تصوير ١٠)
نمونه ديگري از پارچه هاي صفوي با نقش خوشنويسي 
و گياهان، از جنس زري بافت يزد متعلق به سده ١١ ه.ق -

١٧ م، در موزه ملي ايران نگه داري مي شود. اين پارچه نيز 
در پوشش قبر کاربرد داشته و  بر حاشيه آن دعاي صلوات 
بر چهارده معصوم، به خط ثلث جلي بافته شده و متن اين 

پارچه با طرح محراب تزئين شده است. 
باالي طرح محراب درون يک ترنج کوچک کلمه اهللا با خط 
کوفي معقلي و درون کلمه سوره الفاتحه نوشته شده است. 
زمينه پارچه، داراي نقوش گل و بوته بوده و درون گل هاي 
شاه عباسي، نام بافنده آن يعني غياث نقش بند به خط کوفي 

بافته شده است.(روح فر، ١٣٨٠، ٦٠-٥٩)(تصوير ١١)
پيش از اين گفته شد که در کنار نگارش و کتابت آيات و 
ادعيه الهي بر روي پارچه هاي صفوي، پارچه هايي هم وجود 
دارند که روي آن ها اشعاري از کتب ادبي ايراني همچون 
به سبک  بيش تر  که  نقش شده  نظامي  خمسه  و  شاهنامه 
نقاشي مکتب اصفهان است. يکي از نمونه ها، پارچه ابريشمي 
دوال متعلق به سده دهم ه.ق - شانزدهم م است. بافت آن 
ساده و نقش آن تکرار متناوب سه نقش يوسف و زليخا، 
شيرين و خسرو و ليلي و مجنون است که درون قاب هايي 
جا گرفته اند. در ميان اين قاب ها، کتيبه هايي به خط نستعليق 
نوشته شده که مضمون آن ها چنين است«آرام بخواب، از 

دوستي ما اخبار ميموني برخواهد خواست». 
از  صفوي،  منسوجات  در  ادبي  اشعار  نگارش  در 
مضامين عاشقانه و عارفانه نگاره ها و نسخه هاي خطي 
مکتب اصفهان بسيار استفاده شده و ارتباط نزديک طراحان 
آثار  چنين  نمود  باعث  دوران صفوي  نگارگران  و  پارچه 
اما   (١٢ ١٢٨)(تصوير   ،١٣٨٥ گرديده است.(بيکر،  زيبايي 
گورکاني،  پارچه هاي  نمونه  از  حکومت صفوي  برخالف 
مضمون  با  خط  کاربرد  و  نقوش  با  پارچه اي  متاسفانه 
البته  نيامده است،  به دست  ادبيات  و  احاديث، شعر  ادعيه، 
اين موضوع، وجود پارچه هايي با کتيبه هاي ادبي در حکومت 

گورکاني را رد نمي کند.
 به نظر مي رسد استفاده از خوشنويسي در پارچه ها، 
گفت  بتوان  شايد  دليل  وبه همين  بوده  خاص  مواردي 
پارچه هايي با چنين نقوش، نسبت به پارچه هايي با نقوش 

گياهي از تنوع کم تري برخوردارند.
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به باغ  صفويـان  عالقه  نشـان گر  که  گياهـان  و  گل 
و بسـتان اسـت،  نقش قابل توجهي بر پارچه هاي 

آن ها  دارد.
بين النهريـن  و  آشـور  در  کـه  نقش باسـتاني  ايـن 
و  ايران باسـتان ديـده مي شـود، در گذشـته نماد 
درخت مقدس، خرمي و مظهر رمزي مذهبي بوده 
است. همچنين نقش درخت، نقش پرکاربردي در 

تزئين پارچه هاي گورکاني بوده است.

درخت

گياهي

گاهي گل هـا به طور تجريدي و مکـرر براي تزئين 
پارچه ها مورد استفاده قرار گرفته است. 

 گل هاي

تجريدي

گل شاه عباسـي و اسليمي ها به  عنوان نقش اصلي 
نيـز در بعضي پارچه هـاي مخمل و سـوزن دوزي 
کـه به عنـوان کف پوش يـا خيمـه وغيـره کاربرد 

داشته اند، نيز ديده شده است. 

 گل
شاه عباسي

نقش بته جقه کـه در پارچه هاي ايران و هند هر دو 
درسـده١١  اصفهان،  در  شده اسـت،  گرفته  به کار 
ه.ق بـراي تزئيـن اطلـس و در کرمـان نيـز بـراي 
اسـتفاده  سـده  اواخـر  در  پشـمين  شـال  تزئيـن 
نيـز  م  سـده١٧  کشـمير  شـال هاي  شده اسـت. 
بته جقه  اصالت  شـده اند.  تزئين  بته جقـه  به نقش 
به احتمـال قريـب به  يقين ايراني اسـت. بررسـي 
تاريخ شـال بافي کشـمير نيز روشـن مي سازد که 
بته جقه پيش از رونق شـال بافي در کشمير وجود 
نداشته و مهاجرين ايراني اين نقشمايه کهن خود 
را اوايل سـده نهم هجري به کشـمير بردند.ماخذ: 

پرهام،١٣٦٤، ٢٢٥

بته جقه

اين گل ها به صورت تک گل يا يک افشانه گل دو يا 
چند شاخه تصوير مي شوند. نقوش مکرر گل هاي 
منفرد عالوه بـر پارچه هاي مخمل، زري و غيره در 
نقش حاشيه شال هاي ايراني و هندي آن زمان نيز 

ديده مي شوند.

 گل هاي

منفرد

جدول ۱- مقايسه تطبيقي نقوش پارچه هاي ايران صفوي و هند گورکاني
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زن از نقـوش انسـاني اي اسـت کـه در دوره صفـوي بـا تاثير از 
نگارگـري آن دوره بـر پارچه ها نقش شده اسـت، و از آن جا اين 
نقـش به يکي از نقوش انسـاني پارچه هاي گورکانـي راه يافت، 
همان گونه که در تصاوير گوياست، تصوير زن در کنار درخت و 

يا گل ها از نقوش مشابه در پارچه هاي صفوي و گورکاني است.
ابريشم با نقش بانوان در ميان  درختان 

م،   ماخـذ:    ١٦-١٧ سـده  هنـد،  گل هـا،  و  سـرو 
Khalili, 2008,148

مخمل ابريشم پرزچين که بانواني را 
بر فراز برکه نشان مي دهد. سده ١١ 

ه.ق، ماخذ: پورپيرار، ١٣٧٤، ٦٥ 

زن

انساني
در پارچه هاي صفوي تصاوير انسـان، حضور شاه و اشراف را در 
جشن و شـکار و يا صحنه هايي از مي نوشي، سماع نواي چنگ 
و غيره نشـان مي دهد. اين تصاويـر همه طبيعـت، فضاي باز و 
خارج از عمارت را نشـان مي دهد. تصوير انسان در پارچه هاي 
گورکانـي رواج چندانـي نـدارد. حضـور جنـگل نشـينان و يا 

اروپائيان ازجمله موارد جالب توجه بافنده هندي است. 
:ابريشـم با تصوير مـرد ايستاده،سـده ١٦ م ،   ماخذ

Khalili, ٢٠٠٨,١٧٢

 قوشباز،         مخمل ابريشمي با نقش
 برجسته پرزچين بر متن اطلس

 نقره اي،     ميان، سده١٠ ه.ق، موزه
منسوجات واشينگتن دي سي

مرد

فرشته از نقوشي است که در پارچه هاي دورهصفوي به تصوير 
کشـيده شده اسـت، اما اين نقش در پارچه هاي دوره گورکاني 

طي سده هاي ١٧-١٥م مالحظه نشده است.
 مخمل  زربفت با نقش فرشتگان و 

 پرندگان بر زمينه اسليمي، سده ١٠
ه.ق، ماخذ: کنباي، ١٣٨٧، ٤٧

فرشته

طاووس به عنوان نماد حيات و زندگي، که در هنرهاي مختلف 
از جمله پارچه بافي مي توان حضور آن را  مشاهده کرد.

جزيي از يک آويز چيت، هند، تهيه شده براي بازار 
اروپايي، ١٧٠٠ م، مزين به نقوش طاووس، طوطي، 

سنجاقک، پروانه، گوزن، سگ و انسان وغيره بر 
زمينه  شلوغ گياهان، ماخذ:
Khalili, 2008,163 

اطلسي با نقش بته ترمه اي، گل ها، 
گلدان و طاووس،ماخذ:پورپيرار، 

١٣٧٤، ٦٨

طاووس

حيواني

فيـل از نقوشـي اسـت کـه در دوره صفـوي در پارچه هـا به کار 
نرفته اسـت، اما در منسـوجات دوره گورکاني مورد توجه قرار 

گرفته است. 

نقش فيل بر پارچه گورکاني،
Chisti, 2000, 22:ماخذ

فيل

حيوانات اساطيري همچون اژدها و سيمرغ در پارچه هاي 
ايراني بسيار و در يک نمونه پارچه هندي نيز ديده شده است.

حضور سـيمرغ و ترکيـب گل و مـرغ و پروانه نيـز از نمونه هاي 
اختصاصي صفوي اسـت کـه به رابطـه نزديک ادبيـات و ديگر 

هنرها اشاره دارد.
 نقش اژدها و سيمرغ بر روي اطلس، قم

ماخذ:عناويان، ١٣٨٦، ٣٨

سيمرغ
و  اژدها

اسـب از حيوانـات پرکاربـرد در تزئيـن پارچه ها مي باشـد. در 
اين تصاويـر نقـش اسـب به همـراه سـواره بـر پارچه صفوي و 

گورکاني، در  کنار گياهان اجرا شده است.
نقش  اسب سوار در حال شکار،
Chisti, 2000,22:ماخذ

 پارچه ابريشمي با الياف فلزي، سد ١٠
ه.ق هفدهم م، متروپولتين، نيويورک

اسب

ادامه جدول ۱

نقوش  تطبيقي  بررسي   
پارچه هاي صفوي و گورکاني
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اين نقش که به دليل توجه اسالم به خواندن و خط 
در ايـران رواجـي شايسـته يافـت، در پارچه هاي 
هنـدي حضـوري نـادر دارد. کتيبه هـا اغلـب در 
زيـر نقـش محرابي سـجاده ها بـا ذکر سـجده در 
همچون  مقـدس  به اماکن  وقف شـده  پارچه هاي 
مسـجد و ضريح امامان به همراه اسـامي خداوند، 
و  تاريـخ  بافنـده،  نـام  اغلـب  شـعر  و  قـرآن  و  دعـا 
سـفارش دهنده پارچه و مکان وقف را نيز به همراه 

دارند.

پارچه ابريشمي محرمات مزين 
به شعري درباره مالقات خسرو و 

شيرين، يزد، اوايل سده ١١ ه.ق، موزه 
متروپولتين، نيويورک

کتيبه

 انواع
نقش

پس از اسالم پارچه هاي راه راه را محرمات گفته اند 
و در کشـمير نيز کـه از ديربـاز زير نفـوذ فرهنگي 
ايران بوده اسـت پارچـه و شـال راه راه را محرمات 
مي گوينـد. محرمـات در انـواع دو و چنـد رنـگ و 
نيز پهن و باريـک ديده مي شـود.(پرهام،١٣٦٤، 

(١٩١ شال محرمات پشمي، 
 کشمير، سده ١٧ م، ماخذ:عناويان،

١٣٨٦، ٩٨ 

اطلس محرمات بر ابريشم زربفت، 
اصفهان سده١١ ه.ق، مزين به نقش 

بته جقه و گل هاي طوماري، ماخذ:
عناويان، ١٣٨٦، ٩٤

محرمات

و  سـجاده  به عنـوان  ايـران  در  کـه  محرابي  طـرح 
مي رفت  بـه کار  امامـان  حرم  پـرده  يا  ديوارکـوب 
در  مي شـد،  اجـرا  مخمـل  شـيوه  بـا  نيـز  اغلـب  و 
هنـد کاربـردي متفـاوت يافـت. در آن جـا پرده، 
ديوارکـوب يـا آويز خيمـه بـزرگان بود و نـه آنکه 
مختص اماکن مذهبي باشـد. زمينه اصلي نقش با 
افشـانه اي ازگل، قلم کار يا سـوزن دوزي پوشانده 
مي شـد کـه به دليـل خالي بـودن زمينـه، جلـوه 
نمونه هاي  در  کـه  درحالـي  مي يافت.  بيش تـري 
ايراني فضاي خالي تقريبا ديده نمي شـود و نقوش 
بسـيار و پيوسـته آن را پـر کـرده اسـت.(خزايي، 

(١٣٨١، ١١

 

ديوارکوب نخي با نقش
 محرابي، سوزن دوزي با ابريشم،

 ١٧٠٠-١٦٥٠ م، هند، ماخذ :
Khalili, 2008,105

پرده مخمل شايد آميخته از 
سبک هندي و ايراني، سده ١١ ه.ق، 

ماخذ:ولش،١٣٨٥، ٤٩

محرابي

هندسـي شـبکه هاي  همچـون  نيـز   اسـليمي ها 
 عمومـا نقـش اتصالـي در زمينـه پارچـه دارنـد و
 گاهـي نيـز به همراه شـبکه ها در محيـط داخل يا
پرکردن مي شـود.  ديـده  اشکال هندسـي   خارج 
نقشمايه اين  به کارگيري  داليل  ازديگر  نيز   زمينه 
هندسي و خواه خواه  اسـالمي،  طراحي  در   اسـت. 
 اسـليمي صفوي، يک نقشـمايه از حالـت انفراد و
 تجرد- که با بنيان فلسـفه اسـالم مغايرت دارد-
 بيرون آمده و در پيوند و اتصال با نگاره هاي ممکن
 به صورت حلقه اي از يک شبکه همبسته درمي آيد
 که مي تواند تا بي نهايت ادامه يابد.(پرهام، ١٣٦٤،

٩٦-٧)

نقش اسليمي و ختايي بر روي 
پارچه،ماخذ:

Purdon,1996,34

 نقش اسليمي و ختايي بر روي پارچه
 ابريشمي، سده ١١ ه.ق، ماخذ: انيستو

هنرشيکاگو

اسليمي

ادامه جدول ۱-
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نقش گلداني با گل هاي افشان از نقوش پرکاربرد 
در پارچه هاي صفوي و به ويژه گورکاني است.

                                                                                                                                                                                         
 گلداني بر روي پارچه گورکاني

١٧٠٠م، موزه ويکتوريا و آلبرت،ماخذ:
 Khalili, 2008,107

پرده قلم کاري مزين به نقش محرابي، 
گلدان بـا طرح ماهي درهم، سـده١١ 

ه.ق ، ماخذ:   ولش، ١٣٨٥، ٦٠

گلداني

 انواع
نقش

اين نقش که مولد لوزي مانند اسـت بر شـال هاي 
کشمير و نيز ابريشـم هاي ايراني ديده شده است. 
نقوش درون خشـت ها در شال کشـمير بوته هاي 
سـه يا چهار گل از چند نوع گل مختلف اسـت و در 
نمونه هـاي ايرانـي گل شاه عباسـي با ديگـر انواع 
گل و برگ هـاي تجريدي نقش درون شـبکه ها را 

تشکيل داده اند.
 شال بندي يا خشتي با طرح صفوي،
 کشمير، سده ١٧ م، ماخذ:عناويان،

١٣٨٦، ٨٧

پارچـه ابريشـم صفوي،     مزين به نقش 
شـبکه هاي  در  شاه عباسـي  گل هـاي 
متداخـل لـوزي، سـده ١١ ه.ق. ترمـه 
به امضاي غياث، ماخذ:  ولـش، ١٣٨٥، 

٤٧

 شبکه هاي

  هندسي

اين نقش که بسـيار در تزئين فرش به کار مي رود، 
در پارچه ها نيز ديده شده است.

 

نقش لچک ترنج بر روي پارچه
 گورکاني ماخذ:

 Khalili, 2008,152

قلم کار با نقشي شبيه فرش بر پارچه 
ابريشم جناقي،يزد،سده ١١ه ه.ق، 

ماخذ:پوپ، ١٣٨٠، ٢٠١

لچک ترنج

 نقـوش جفتي متقابـل پرندگان دوسـوي درخت
 بر نقوش پارچه هـاي ايران قدمتـي ديرين دارند.
کاربردي آل بويـه  و  ساسـانيان  هنـر  در   اين نقش 
 فراوان داشته و در دوره صفوي نيز اين نقش به طور
 وسيع درنگارگري و منسـوجات احياء شده است،
 امـا در منسـوجات دوره گورکاني طي سـده هاي

.١٧-١٥م کاربرد نداشته است اطلسـي با نقش بتـه ترمـه اي، گل ها، 
طاووس در در دوسـوي درخت سـرو، 

ماخذ: پورپيرار، ١٣٧٤، ٦٨

 جفت هاي
متقابل

ادامه جدول ۱-
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توضيحات هند- گورکاني ايران- صفوي نقوش

بزم يکـي از مضامين پرکاربـرد در پارچه هاي دوره صفوي که 
الگوبرداري از نگارگـري در آن عهد مي باشـد، در پارچه هاي 
بـه آن  صفـوي،  نمونه هـاي  از  به تقليـد  نيـز  گورکانـي  دوره 

پرداخته شده است.
نقش ترنـج و حاشـيه بـر ايـن رومـال هنـدي نخي 
و  بـزم  آن  موضـوع  م،   ١٦٢٥ گلکنـده،  قلـم کار، 
ماخـذ: صفوي اسـت،  نمونه هـاي  از  گرته بـرداري 

Chisti, 2000,22

نقشي از بزم براطلس مرکب، ماخذ:
پورپيرار،١٣٧٤، ٩٨

بزم

مضامين
نقوش

مضمون شـکار را در پارچه هـاي صفـوي و گورکاني مي توان 
مالحظه نمود.

مضمون شکار، ماخذ:
Chisti, 2000,25

منقـوش خيمه گـرد،   سـقف داخلي 
به صحنه هاي شـکار، ميانه سـده ١٠ه.
 ق، مخمل ابريشـمي با نقش برجسـته
 پرزچين بر متن اطلـس نقره اي، ماخذ:
 موزه هنرهاي زيباي بوسـتن، شـماره

١٣/٢٨

شکار

مضمون ادبي برگرفته از شاهنامه و خمسه نظامي از مهم ترين 
مضامين مورد توجه در پارچه هاي دوره صفوي است.

 
 ابريشـم دوال منقش به ليلي و مجنون،
 اواخر سده ١٦م،ماخذ: موزه واشينگتن

دي سي، شماره، ٣٦/١، ١٩٦٩

ادبي

هند – گورکانيايران - صفويمورد مقايسه ايموضوع

رنگ هاي زمينه

سپيد
*

  

***

سرخ الکي
**

  طاليي

**
 

*

*سبز

نخودي/کرم
**

 هم خانواده
**

 

                                                                                                                                                                                
                                         شيوه اجرايي

  اطلس

***

  مخمل

****

 زري/ زربفت

****

* **ايکات/ دارايي
* **قلمکار

* **شال ترمه
*پارچه چندال

*پارچه دورو
  
* *

**چاپ باسمه اي

**سوزن دوزي

الياف- مواد

*نخي 
  
* * *

**پشمي

  ابريشمي
* * **

ترکيب بندي

*تقارن
**شبکه هاي هندسي

**حاشيه

*تعادل و توازن

*توالي در تکرار 

جدول 2 - مقايسه تطبيقي وجوه اشتراک و افتراق در پارچه هاي ايران صفوي و هند گورکاني

* تعداد عالمت ستاره نمايان گر ميزان اهميت و کاربري در پارچه بافي صفوي و گورکاني است.

ادامه جدول ۱-



نتيجه
پادشاهان گورکاني هند، ايران را وطن دوم خود مي دانستند و انس عميقي با زبان و فرهنگ و هنر ايراني 
احساس مي کردند. در نتيجه با اتکاء به بن مايه هاي هنر ايراني و پيوند آن با هنر اصيل بومي هند به حمايت 
گسترده اي از فرهنگ و هنر در سرزمين هند دست زدند. ضعف و سستي صفويه در حمايت از هنرمندان 
و توجه دربار هند به هنرمندان ايراني، سيلي از هنرمندان و متخصصان ايراني ازجمله نگارگران را به دربار 
گورکاني روانه کرد. در نتيجه واسطه گري و تاثير نگارگري صفوي بر هنرهاي گورکاني هند،به ويژه نگارگري 
و پارچه بافي، موجب شد در منسوجات صفويه و گورکاني نقوش تصويري مشترکي را مشاهده نماييم. 
در پاسخ به سئواالت مطرح شده در مقدمه اين پژوهش، در مورد تاثيرپذيري طراحي و نقوش پارچه هاي 
صفوي و گورکاني از يکديگر، چنان که اشاره شد عواملي از جمله: ۱- وجود راه هاي تجاري و صادرات و 
واردات پارچه ۲- مهاجرت هنرمندان ۳- اشتراک زبان، فرهنگ، دين وغيره،بيش ترين تاثير را در نقوش 
پارچه هاي صفوي و گورکاني داشته است. همچنين در بررسي نوع طرح ها و نقوشي که در پارچه هاي صفوي 
و گورکاني به طورمشترک کاربرد داشته، مي توان گفت نقش طبيعت مهم ترين نقش در پارچه هاي هند بوده 
و انسان و طبيعت رو به تجريد واالترين نقش را در طرح هاي ايراني آن زمان داشته اند. تاثيرپذيري از نقوش 
برگرفته از طبيعت در بافته هاي صفوي بسيار مورد استفاده بوده و تنوع فراواني دارد. بسياري از اين نقوش 
از جمله گل هاي چندپر، نقش هاي اسليمي و گل هاي شاه عباسي و شيوه پيچش و گسترش آن ها در طرح، که 
در سده هاي پيشين در هنرهاي دستي ايران ابداع و اجرا مي شد، در اين دوران گسترش يافته و بر بافته ها 
و پارچه هاي گورکاني نيز تاثير گذاشته است. استفاده از مضامين انساني و حيواني در بافته ها و نوع ارتباط 
طراحان پارچه و نقاشان دربار صفوي، باعث گسترش اين گونه نقوش در پارچه بافي صفوي گرديد و در 
نتيجه با تاثير نگارگري صفوي بر نگارگري گورکانيان، بازتاب  نگارگري بر طراحي پارچه هاي تصويري 
گورکاني به وضوح قابل مالحظه است. همچنين کاربرد خط و خط نگاره ها با مضامين آيات قرآني، ادعيه و 
احاديث در پوشش مکان هاي مقدس نيز در حکومت هاي صفوي مورد استفاده قرار گرفته، و داراي جايگاهي 
خاص مي باشد. کاربرد خطوطي همچون ثلث و نسخ در نگارش آيات و عبارات قرآني و استفاده از اين گونه 
بافته ها در قالب روپوش قبر و پرده، رويکرد مذهبي حاکمان صفوي به مضامين مذهبي را نشان مي دهد که 

اين خط نگاره ها در پارچه هاي گورکاني  مشاهده  نمي شود. 
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