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چكيده
آثار هنري همواره منعکس کنندة آراء هنرمندان بوده اند. در اين ميان، پارچه بافي صفوي در قرن١٠ تا اواسط 
١٢ه.ق. و نيز پارچه بافي عثماني در همسايگي ايران، در همين اثناي تاريخي، داراي گسترة وسيعي از نقش، 
رنگ، بافت و با ترکيب بندي هاي خاص بوده و حائز اهميت بســياري هستند. چهار نوع سبک بافت پارچة 
صفوي و پنج نوع سبک در دورة عثماني رواج داشت. اين پژوهش با هدف بررسي تطبيقي شاخص هاي 
مذکور روي پارچه هاي ايران و عثماني صورت مي پذيرد. پرسش هاي اساسي اين نوشتار١. بررسي وجوه 
اشــتراک و افتراق پارچه هاي عصر صفوي و عثماني است. ٢. تأثيرپذيري نقوش و رنگ هاي پارچه هاي 
صفوي بر عثماني است. به طور کلي، از جمله علل تأثيرپذيري هنرها بر يکديگر شرايط سياسي و فرهنگي 
ميان آنها بوده  که البته حضور هنرمندان ايراني در دربار عثماني اثبات اين ادعاست. نتايج تحقيق گواه آن 
است که پارچه بافي صفوي بر عثماني تأثير گذاشته و تفاوت هايي نيز قابل مشاهده است. مسئلة شاخص 
آنکه بنابر اسناد مکتوب، تاکنون اعتقاد بر عدم کاربرد نقوش حيواني در عصر عثماني بوده، در حالي که در 
اين پژوهش با نمايش پارچه هاي منقوش با تصاوير گوزن، کبوتر و طاووس، اين ادعا را کم رنگ مي سازد. 
رنگ قرمز وجه مشترک پارچه ها و کاربرد تعداد محدود رنگي در عثماني و تنوع رنگ در پارچه هاي صفوي، 
وجه تمايز آنهاست. روش تحقيق، توصيفي تحليلي و با رويکرد تطبيقي است. شيوة جمع آوري اطالعات 

کتابخانه اي است.
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مقدمه
تعامالت  همسايه  سرزمين هاي  و  ايران  ميان  ديرباز  از 
فرهنگي و هنري وجود داشته است. دو دولت صفوي (۱۷۳۶-
۱۵۰۱م./۱۱۴۸-۹۰۷ه.ق.) و عثماني(۱۷۵۴-۱۴۸۱م./۱۱۶۶-۸۷۹ه.

ق.) هم داراي اشتراکات فرهنگي بودند. مناسبات ميان ايران و 
عثماني در آن زمان، گاه دوستانه و گاه همراه با کشمکش 
بود. حمالت متعددي از جانب عثماني ها به ايران شد. در 
زمان شاه اسماعيل صفوي[همزمان با عهد بايزيد دوم، 
سليم اول و سليمان اول عثماني]، تبريز توسط عثمانيان 
در جنگ چالدران تصرف شد. همچنين حمالتي در زمان 
شاه طهماسب صفوي[همزمان با عهد سليمان اول، سليم 
دوم، و مراد سوم عثماني] و شاه صفي[همزمان با عهد 
مرادچهارم و ابراهيم عثماني] صورت گرفت. چندين بار 
تبريز به دست عثماني ها فتح شد و دوباره به خاک ايران 
برگشت. در زمان سلطان سليمان عثماني و شاه طهماسب 
صفوي روبط دو کشور بهبوديافت. اما پس از مرگ شاه 
مجدد  جانشيني،  سر  بر  اختالفات  دليل  به  طهماسب، 
تا عهد شاه عباس  ايران آغاز شد و  به  حمالت عثماني 
توانستند  عثماني ها  صفي،  شاه  زمان  در  داشت.  ادامه 
بغداد و بين النهرين را از ايران جدا کنند و در زمان شاه 
عباس دوم مجدد صلح برقرارشد و به مدت ۹۰سال در 
زمان سلطنت شاه صفي و شاه عباس دوم [همزمان با 
عهد ابراهيم و مهمد چهارم عثماني]، شاه سليمان[همزمان 
با محمدچهارم، سليمان دومو احمد دوم عثماني] و شاه 
سلطان حسين[همزمان با احمد دوم، مصطفي دوم و احمد 
سوم عثماني]، آرامش در مرزهاي دو کشور برقرار بود و 

سفيراني بين اصفهان و استانبول در رفت و آمد بودند.
تعالي و شکوه هنري صفويان در ايران بر هنر عثماني 
غير قابل انکار است. به نظر مي رسد که ارتباط بين نقوش 
پارچه هاي اين ادوار بر اثر روابط اجتماعي و فرهنگي آنها 
بوده باشد. بدين ترتيب وجوه اشتراک ميان نقش و رنگ 
پژوهش  اين  اهداف  است.  بحث  مورد  ايران  پارچه هاي 
به  از: شناسايي پارچه بافي صفوي و عثماني  عبارت اند 
و  نقوش  افتراق  و  اشتراک  علل  بافت؛تبيين  لحاظ سبک 
رنگ ها در اين هنر- صنعت.سؤاالتي که اين پژوهش در پي 
پاسخ گويي به آنهاست عبارت است از: ۱.وجوه اشتراک 
افتراق ميان پارچه هاي صفوي و عثماني کدام اند؟ ۲.  و 
تأثيرات صفويان بر نقوش و رنگ هاي پارچه هاي عثماني 

چگونه است؟

روش تحقيق
اين تحقيق به شيوة توصيفي تحليلي و با رويکرد تطبيقي 
منابع  است.  کتابخانه اي  اطالعات  جمع آوري  شيوة  و 
تحقيقاتي شامل پارچه ها، تصاوير و نگاره هاي موجود در 
موزه ها و کتب تصويري و نوشتاري است. اسناد مربوط 
تاريخي  سده هاي  از  باقيمانده  تصاوير  و  پارچه ها  به 

صفوي و عثماني است. جامعة آماري پارچه هاي صفوي 
و عثماني است. تعداد نمونة مورد بررسي ۳۳ قطعه پارچة 
صفوي و عثماني،که بطور تصادفي گردآوري شده، ۱۵ 
عثماني  به  مربوط  قطعه  و ۱۸  به صفوي  مربوط  قطعه 

است.

پيشينة تحقيق
در اغلب کتاب هاي منتشرشده دربارة هنرهاي  ايران، بخش 
مهمي را به هنر پارچه بافي و نساجي در دورة  صفوي 
و  پارچه بافي  تزييني  منسوجات، شيوه هاي  انواع  شامل 
مراکز مهم بافت اختصاص داده اند. کتاب هاي شاهکارهاي 
 هنري  ايران سال ۱۳۸۰ و سيري  در هنر ايران سال ۱۳۸۷ 
از جمله اين موارد  است. مقاالت و نوشته هاي محققاني 
چون نورهان آتاسوي۱، هوليا تزجان۲، فيکري سلمان۳، 
توجه  پارچه بافي  به  نيز  عثماني  در   که  است   آن  بيانگر 
اسالمي  منسوجات  کتاب ها  ديگر  از  است .  شده  بسيار 
نوشتة پاتريشيا بيکر ترجمة شايسته فر سال۱۳۸۵ شامل 
مطالعة سبک و تزئينات بر جاي مانده از منسوجات دورة 
است.  بومي  هنرهاي  با  آن  متقابل  تأثيرات  و  اسالمي 
هنر  در  فرهنگي  ارزش هاي  و  عناصر  حفظ  چگونگي 
تحليل  مورد  اسالمي  فرهنگ  با  آن  تلفيق  و  پارچه بافي 
است.هنر اسالمينوشته ارنست کونل سال ۱۳۷۸ به شرح 
کاشيکاري،  معماري،  همانند  رايج  هنرهاي  خصوصيات 
اسالم  سلطه ي  تحت  کشورهاي  و...  پارچه بافي  نقاشي، 
پرداخته است. نگاهي بر پارچه بافي دوران اسالمينوشتة 
زهره روح فر به سال ۱۳۸۸ داراي مطالبي از جمله انواع 
پارچه، مراکز بافندگي و طرح و نقوش تزئيني به کاررفته 

در پارچه هاي بعد از اسالم است. 
تحليلي  تطبيقي،  مطالعة  به  پژوهش هايي  آن،  بر  عالوه 
و بررسي اين موضوع پرداخته اند، مانند مقالة «مطالعة 
رضا  از  عثماني»  و  صفوي  پارچه هاي  نقوش  تطبيقي 
«بررسي  به سال ۱۳۸۷،  اسالمي  هنر  مجلة  در  توسلي 
مريم  از  گورکاني»  و  پارچه هاي صفوي  نقوش  تطبيقي 
نگره  مجلة  در  صادق پور  ابوالفضل  و  مقدم  خليل زاده 
نقوش  با عنوان «بررسي  پايان نامه اي  و  به سال ۱۳۹۰ 
حميده  از  عثماني»  و  صفوي  پارچه هاي  در  بافته شده 
«مطالعة  و  تهران  هنر  دانشگاه  ۱۳۸۱در  سال  عظيمي، 
تطبيقي  زيبايي شناختي پارچه هاي صفوي و عثماني» از 
آمنه  علي بيگ زاده، سال ۱۳۸۹ در دانشکدة  هنر دانشگاه  
اين  علم  و  فرهنگ را مي توان اشاره  کرد. وجه مشترک 
مقاالت و پژوهش ها باور داشتن به عدم حضور نقوش 
حيواني در پارچه هاي عثماني است که پژوهش حاضر، 
با استناد به مقالة «معناي  نقش و رنگ در پارچه ترکيه» 
تاريخ  بر شرح  ۱۹۹۸عالوه  سال  فيکري  سلمان  نوشتة 
پارچه بافي، سبک، رنگ و نقوش رايج در پارچه بافي عثماني 
به کم رنگ سازي گفتة منع نقوش حيواني بر پارچه هاي 
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١.NurhanAtasoy :  پروفسور
 نورهان آتاسوي تاريخدان و محقق 
در شاخة هنرعثماني و اسالمي است. 
ادبيات  دانشگاه  از  بازنشسته  وي 
آتاتورک مي باشد و آخرين کتاب به 

نشر رسيده از وي سلطان نام دارد. 
پروفسور    :HulyaTecan  .٢
بخش  تاريخدان  تزجان  هوليا 
تاريخچه  شاخة  هنر  تاريخ  علمي 
هنر و منسوجات، لباس عثمانيان 
و  پارچه  بخش  سابق  متصدي 
عثماني در موزه ي  لباس سالطين 

توپکاپي، استانبول، ترکيه.
٣. Fikri Salman : دانشيار، محقق 
وعضو هيات علمي دانشگاه کاتب 

چلبي ازمير ترکيه.
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اين  به  نسبت  قاطعانه  بيان  وي  پرداخته  است.  عثماني 
موضوع را رد مي کند و براي اثبات به دو نمونه پارچه 
اشاره دارد: نمونة اول قفطاني است که بر روي آن عالوه 
بر نقوش گياهي نقش گوزن ديده مي شود (تصوير۱چپ) 
و ديگري يک تکه کمخا که بر روي آن دو عدد طاووس 
نقوش  اين  که  است  اعتقاد  اين  بر  است. وي  نقش شده 
متاثر از ظروف چيني موجود در اتاق ختنه سوران کاخ 
عثماني در آن دوره است.اين مطالب، تأثيرات هنري ملل را 
تأييد مي کند و عدم کاربري نقوش حيواني توسط عثماني 
حيواني  نقوش  ديگر،  عبارت  به  مي برد.  سؤال  زير  را 
نوشتة  ايپک  کتاب  ديده مي شود.  عثماني  در منسوجات 
منسوجات  مورد  در  مطالبي  داراي  آتاسوي  نورهان 

درباري عثماني موجود در موزة توپکاپي است. 

پارچه بافي  در عصر  صفوي
در دورة صفوي توجه خاص و حمايت شاهان صفوي، 
به ويژه شاه عباس  اول از هنر پارچه بافي، باعث گسترش 
رشد  و  پارچه بافي  کارگاه هاي  افزايش  بافندگي،  مراکز 
پارچه بافي  مهم  ويژگي هاي  از  يکي  شد.  آن  بي سابقة 
صفوي همکاري نقاشان  و نساجان در کانون هاي هنري 

اصفهان بود، به طوري  که بسياري از هنرمندان نقاش آن 
دوره بافندگان ماهري نيز بودند (طالب پور، ۱۳۸۶: ۱۳۴). 
هنر پارچه بافي صفوي حاصل تالش کارگاه هاي زيادي 
در نقاط مختلف کشور بود. شهرهاي زيادي از قطب هاي 
مهم پارچه بافي بودند و رقابت کارگاه ها باعث گسترش 
اين فن شد. از مراکز مهم پارچه بافي مي توان به شهرهاي 
تبريز، اصفهان، يزد، کاشان، رشت، مشهد و ابيانه اشاره 
آمده  شاردن  سفرنامة  در   .(۲۳۹۳  :۱۳۸۷ (اکرمن،  کرد 
است: «اساس ثروت مردم کاشان از ابريشم بافي  و تنها 
در يکي از حومه هاي شهر کاشان به نام هارون، هزار نفر 
کارگر ابريشم باف مشغول کار هستند» (شاردن، ۱۳۵۰: 
«دقيق ترين  است :  بيان کرده  آن شاردن  بر  ۳۶). عالوه 
پارچة  ابريشمي در يزد، کاشان  و  بافندگي  دستگاه هاي  
اصفهان  قرار  داشت» (دايمند، ۱۳۷۹: ۲۸۷). استادکاران 
اين هنر به دو بخش تقسيم مي شدند: استادان بافنده و 
نقش پردازان بر روي پارچه که يکي از ويژگي هاي مهم 
پارچه هاي  صفوي است. اکثرًا پارچه هاي عصر صفوي 
داراي نام بافنده است که نشان  از ارزش گذاري بر فعاليت 

هنرمندان دارد.

چهار سبک بافت پارچه هاي صفوي
با توجه به استنادات تاريخي، در عصر صفوي رابطه اي 
قوي ميان هنرمندان نگارگر، نقاش و طراح  پارچه وجود 
داشته  است. هر هنرمند چون  کمال الدين  بهزاد، غياث الدين 
نقشبند،  علي يزدي، عبداهللا، شاه محمد، علي، شفيع  عباسي 
بعضي  خود  بودند.  خاص  سبک  داراي  معين مصور  و 
صاحب سبک و گروهي شاگردان آنها بودند. اين امر باعث 
 شد تا هنرمندان صفوي با بهره  جستن از شرايط موجود 
تازه  شيوة  به  تيموري،  دورة  پارچه بافي  دانسته هاي  و 
و بياني نو در دورة صفوي دست  يابند (اکرمن، ۱۳۸۷: 
۲۳۹۷). بافت پارچه هاي عصر صفوي شامل سبک هاي 

ذيل بودند:
سبک تبريز: اين سبک در زمان شاه  اسماعيل اول و شاه 
 طهماسب شکل  گرفت. شيوة نقاشي بهزاد، سلطان  محمد، 
را  ميرنقاش  و  ميرسيدعلي  هروي،  محمد  محمود،  شاه  
مي توان معرف اين سبک دانست. ويژگي اصلي اين شيوه 
استفاده از طرح هاي کوچکي بود که در يک طرح کلي با 
يکديگر هماهنگي داشتند. در واقع نقوش اصلي و نقوش 
فرعي چنان با يکديگر ترکيب مي شدند که نمي توان آنها را 
از يکديگر تفکيک  کرد. ريزه کاري و ظرافت طرح و نقش در 
اين پارچه ها به حد اعالي خود رسيده  بود. رنگ هاي اين 
پارچه ها اغلب تند بوده  است .به طور کلي مي توان شيوة 
نقش اندازي در اين نوع از پارچه ها را تابع مکتب نقاشي 

تبريز دانست(تصوير۱۰ راست؛ اکرمن، ۱۳۸۷: ۲۳۹۷).
سبک يزد: اين سبک در امتداد سبک تبريز رشد و پرورش 
از هنرمندان  الدين  نقشبند، عبداهللا و حسين  يافت. غياث 

تصوير١. طاووس،سوزندوزی،ابريشم،قرن١٨ مأخذ:
www.silkroadcollection.com



پارچه هاي  توليد  مرکز  يزد  هستند.  سبک  اين  شاخص 
تبريز  مکتب  نقاشان  وسيلة  به  که  بود  مصوري  ساتن  
طراحي مي شدند؛ در دورة شاه  عباس  اول، رهبري اين 
سبک به عهدة غياث الدين معروف به غياث  نقش بند بود. 
در نمونه هاي اين سبک شاهد راه هايي هستيم که هر يک 
به قسمت هاي مستطيل شکل تقسيم شده اند. در هر قاب 
مستطيل نقش دو انسان که زير يک طاق قوسي ايستاده اند 
يا دو حيوان نقش شده اند که در چند پارچه بافت يزد به 

  بررسي وجوه  اشتراک و افتراق 
پارچه هاي عصر صفوي و عثماني 

 Rogers,:مأخذ شده  سوزندوزی  :کبوتر  راست  تصوير٢. 
259 :1986 چپ: نقش دو گوزن، موزه توپکاپی، دوره پادشاهی 

Salman, 1998: 154 :مراد سوم مأخذ

جدول ١. ويژگي سبک هاي پارچه بافي صفوي، مأخذ: نگارندگان.

سبک 
پارچه بافي

نام 
پادشاه

ويژگي بارز نقوش
هنرمند 
معروف

جنس 
پارچه

نوع راپرتنمونة تصويري

تبريز
اسماعيل اول

شاه 
طهماسب

-ريزه کاري
مخملبهزاد-رنگ هاي تند

بدون راپرت

نقوش گياهي، حيواني، انساني عباس اوليزد
و هندسي

غياث الدين 
نقشبند و رضا 

عباسي
مستقيمساتن

اصفهان
عباس اول 
شاه صفي

- تصاوير بزرگ و نقوش 
فرعي زمينه

- تصاوير انساني به شيوه 
ايراني

-گل و مرغ و اسليمي
-نقوش حيواني

رضا عباسي
شفيع عباسي

مخمل
 زري

چرخان عرضي

کاشان

شاه عباس 
دوم

شاه سلطان 
حسين

شاگردان رضا نقوش گياهي
عباسي

مخمل زربفت
ترمه

چرخان عرضي

تصوير٣.سمت راست: قفطان سلطان بايزيد، قرن ١٦م. ١٠ق.، 
ابريشم هفت رنگ و نخ زرين طول ١/٤٧، موزة توپکاپي سراي، 
ترکيه مأخذ:Rogers, 1986: 250 سمت چپ: روکش ابريشمي 
 :١٣٨٧ مأخذ:پوپ،  صفي  شيخ  مقبره  ق.،   ١٠ قرن١٦م./  قبر، 

 ١٠٣٦



شماره۴۱  بهار۹۶
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

کار رفته و وجه تمايز پارچه هاي يزد محسوب مي شود 
اجرا شده،  نقوش  ترکيب  در شيوة  ابتکارات  ديگر  از  و 
مواج   ساقه هاي  و  نقوش  انساني  ميان  توازن  کاربرد 
گياهي است که از روش هاي شاه  محمد است(تصوير۸ و 

تصوير۳چپ؛ اکرمن، ۱۳۸۷: ۲۳۹۷). 

سبک اصفهان: اين سبک به رهبري رضا عباسي در زمان 
شاه عباس اول، نقاش مکتب اصفهان، ابداع شد. 

پارچه هاي  بافت  مي توان  را  سبک  اين  بارز  ويژگي هاي 
در  کرد.  بيان   شاگردانش  و  او  توسط  زري  و  مخمل 
نقوش  از  و  مي شد  طراحي  بزرگ  تصاوير  شيوه  اين 
استفاده  آنها  ميان  خالي  فضاي  کردن  پر  براي   فرعي 
مي شد. در اين سبک تصوير اشخاص در حالت فروتني 
و به شيوة ايراني مورد استفاده قرار مي گرفت، از قبيل 
کاربرد چشم هاي بادامي ايراني به جاي چشم هاي مورب 
مغولي(تصوير۱۳راست؛ روح فر، ۱۳۸۸: ۵۷). عالوه بر آن 
هنرمندان اين سبک در پي  خلق شيوة خود بودند مانند 
شفيع عباسي که پايه گذار شيوة گل و مرغ بود. مي توان 
زمان شروع اين نوع از نقش پردازي را از دورة شاه  صفي 
دانست. اين شيوه را مي توان نوعي مکتب گل  و مرغ در 

طرح اندازي پارچه انگاشت. البته پارچه هايي با نقوش گل 
و گياه صرف نيز در اين دسته بندي قرار مي گيرند، ولي 
نوع طراحي  گل ها به شيوه اي است که در ردة نقاشي گل 
گل ها،  طرح  پارچه ها،  نوع  اين  در  مي گيرد.  قرار  مرغ   و 
پرندگان، حيوانات و حشرات به صورت پراکنده در سطح 
به همراه اسليمي ها يا بدون آنها تصوير شده اند(تصوير۴ 

الف؛ اکرمن، ۱۳۸۷: ۲۴۴۰).

سبک کاشان: در اين سبک نقوش گل  و گياه به صورت 
 طبيعي نقش شده اند. در اين شيوه، طراحي به خصوص 
در روش قلم گيري و سايه ها با چيره دستي انجام شده  و 
در سدة دهم هجري بافندگان  کاشان از نگارگران بهره 
مي جسته اند (همان: ۲۴۰۵). در مجموع در دورة صفوي 
قلمکار،  کمخا،  مخمل،  زربفت،  به نام هاي  پارچه هايي 
نقده  و  دوخته دوزي  چندتابي،  لوحه بافي،  ترمه،  تافته، 
بافته مي شده است (همان:۲۴۴۶). عامل حفظ اين مکاتب 
و پارچه ها چنين بيان مي شود: «براي حفظ ويژگي هاي 
که  داد  دستور  شاه  منطقه،  هر  بافته هاي  هنري  خاص 
هر کارگاه بايد به روش خودش ببافد» (تصوير۱۲چپ؛ 

سيوري، ۱۳۹۱: ۱۳۷).

پارچه بافي  عثماني
زمان  در  مي توان  را  عثمانيان  فرهنگي  و  هنري  اوج 
دانست  (۱۵۶۶-۱۵۲۰ميالدي)  سليمان  سلطان   سلطنت 
که بسياري از اشکال هنري شکوفا شد. از گذشته تا به آن 
زمان شيوه اي به نام سبک  کالسيک  عثماني رواج داشت. 
در زمان سليمان، نقوش و تزيينات پارچه ها، سفالينه ها، 
ظروف  فلزي يا کنده کاري روي چوب تحت  تأثير طرح هاي 
مصورسازي کتاب ها بود. در اين دوره سه سبک متداول 
هم زمان رواج داشت:۱. گل  و برگ هاي پيچکي سنتي که 
منشأ آن سبک  کالسيک عثماني بود. ۲. ترکيبي از نقوش 
جديد برگرفته از نقاشي جنگل  جادويي با طرح هاي پيچکي 
و برگ هاي  ساز دندانه دار با گل  که با جلوه اي مداوم از پيچ 
و تاب همساز شده بود. ۳. طبيعت گرايي از گل و درخت 
شاخه هاي طبيعي و متوازن که با نقوش  ساز به شکلي 
ثابت تصور مي شدند. دربارة مورد سوم مي توان گفت که 

همان سبک چهار گل است (ويلسون، ۱۳۹۰: ۲۰).

پنج سبک بافت پارچه هاي عثماني
سبک  کالسيک  عثماني: اولين سبک هنري عثماني بوده 
بزرگي  و عظمت  داراي ويژگي هايي همچون  سادگي،  و 
هندسي  و  منظم  اسلوب  ماهرانه،  جزئيات   مقياس،  در 
فتح  زمان  از  سبک  است(Komaroff,2011:603).اين 
سلطان  محمد  دوم تا اوايل حکومت سلطان سليمان رواج  

داشت(تصوير۷ الف).
سبک  ساز: ويلسون دربارة اين سبک چنين مي گويد: «اين 

تصوير٤. الف: پارچه با زير بافت فلزي مأخذ:کنبي،١٣٨٦ :١٥١
Rogers, 1986: 230:ب: قفطان، ترکيه مأخذ

پ: شاه قلي خان در حال دادن انگشتر مأخذ:کنبي،١٣٨٦ :١٦٥



سبک  ترکيبي برگرفته از نقاشي جنگل  جادويي است  که با 
طرح هاي پيچکي طوماري و برگ هاي ساز بلند  دندانه دار 
اضافي  و گل هاي زيبا براي وجود آوردن جلوه اي  مداوم 
از پيچ  و  تاب همساز شده  است» (ويلسون،۱۳۹۰: ۲۰). 
سبک  ساز در آثار هنرمند ايراني به نام شاه قلي که در 
دربار سلطان  سليمان کار مي کرد بسيار بارز است. او 
از معروف ترين هنرمندان از سال ۱۵۲۶ ميالدي به بعد 
او  داشت.  عهده  به  را  سلطنتي  کارگاه هاي  سرپرستي 
نشان دهندة شکوفايي نهايي سبک بين المللي تيموري است 
که هنرمندان ايراني تبريز و هرات با حمايت عثمانيان آن 

را به نهايت رسانده اند(تصوير۳راست).
سبک چهارگل: اين سبک در نيمة دوم قرن  شانزدهم بر 
بازآفريني چهار نوع گل اصلي الله، ميخک، رز و سنبل 
متمرکز شده  است. گويند که اين سبک از نبوغ کاراميمي 
اين  ويلسون  دربارة   .(Sariano,1996:85) بوده  است 
 سبک  مي گويد: «طبيعت گرايي از گل ها و درختان باغ با 
شاخه هاي طبيعي و متوازن است. عالوه بر آن تصاوير 

سبک ساز و نقوش طبيعت گرايانه اغلب در شيئي واحد به 
کار برده مي شدند در اين صورت تأثير ديگري را تعديل 
مي کند» (تصوير۱۱ راست و وسط؛ ويلسون،۱۳۹۰: ۲۰).

سبک  روکوکو ترک: در نيمة دوم قرن هجدهم رواج يافت و 
از ويژگي هاي آن چيدمان گل هاي کوچک به صورت دسته 
بر خطوط منحني و روان بود. در جلوگيري از يکنواختي 
و  گل ها  در  روشن  سايه  ايجاد  شرق گرايي  تکنيک  در 
ايجاد بعد و زيبايي استفاده شده است(تصوير۱۲راست؛ 

. (Akpinarli, 2009:199
اتريشي ها  با  از صلح  پس  الله:  دورة  در  رايج   سبک 
در سال ۱۷۱۸ميالدي و در سال هايي که بعدها به دورة 
الله ناميده شد، نقوش و گل هاي آشناي سبک چهارگل به 
کار مي رفت. اما اشکال گياهي ساده تر شد، چون تا حدود 
يافته  ناتوراليسم به ذهن و ضمير هنرمندان راه  زيادي 
 بود(تصوير۱۴ راست باال). هنر عظيم پارچه بافي عثماني 
حاصل تالش دو قطب مهم پارچه بافي به نام هاي بورسا و 
استانبول است. هريک از اين شهرها جزو پايه هاي اصلي 
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نوع راپرتنمونه تصويريويژگي بارز نقوشنام پادشاهسبک پارچه بافي

کالسيک
سلطان محمددوم تا 

سليمان

سادگي
عظمت در مقياس

کاربرد جزئيات
-نظم و هندسي

يک دوم

طرح گياهيسليمانساز

مستقيم

چهارگل 
سليم دوم تا محمد 

گل الله، ميخک، رز و سنبلسوم 
بازوبندي

گل ريز به صورت دسته، محمود اولروکوکوترک
خطوط منحني

يک دوم

اشکال گياهي سادهاحمدسومالله
يک دوم

جدول ٢. ويژگي سبک هاي پارچه بافي عثماني، مأخذ: نگارندگان.
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دو  اين  فاتح  سلطان محمد  زمان  در  پارچه بافي اند.  هنر 
شهر داراي کارگاه هاي خاص خود در تمامي هنرها بودند 
دو شهر  اين  کارگاه هاي  از  به دست آمده  کاالهاي  از  که 
مصارف کاخ تأمين مي شد و بقية کاالها به بازار خارجي 
و داخلي عرضه مي گشت. ديماند از شهرهايي به نام هرکه 
و اسکودار ياد  کرده   (ديماند ،۱۳۶۵: ۹۰) و از شهرهاي 
ديگر مي توان به توکات، آماسيا و آنکارا نيز اشاره کرد 

(بيکر، ۱۳۵۸: ۸۰).
در  نقاط ضعف  از  يکي  عثماني:  پارچه باف  هنرمندان 
صنعت پارچه بافي عثماني ناشناخته ماندن هنرمندان است. 
بافنده  هنرمند  از  نامي   بر جاي مانده،  آثار  از  هيچ يک  در 
يکسان  کاربرد  واقع  در  است.  نشده   آورده  آن  طراح  و 
نقش مايه ها و ترکيبات در سراميک و نساجي عثماني که 
طرح هاي سطح بااليي هستند که اغلب به شکلي استادانه 
ترکيب هيجان و آرامش، حرکت و توقف است، داللت بر 
اين دارد که چنين اثري در يک کارگاه محلي کوچک و به 
صورتي مستقل توليد نشده  است. اين هماهنگي نقوش در 
هنرهاي متفاوت نشان دهندة آن است که نقش ها توسط 
استادکاراني طراحي شده و در ميان کارگاه ها به عنوان 
الگوي نهايي مورد استفاده قرار مي گرفته  است، ولي هيچ 
نقشة  طراحان  به نام  صنفي  به  اينکه  از  معتبري  مدرک 

اوليه اشاره  کرده  باشد وجود  ندارد. به طور کل در مدارک 
پنج استادکار زردوز که  به وجود  از دربار  به دست آمده 
اصالتًا اهل  تبريز، بوسني، مجارستان و گرجستان بودند 
(بيکر، ۱۳۸۵: ۹۵) و هنرمنداني که در زمان سلطان  سليم 
از تبريز وارد دربار عثماني شدند که بعدها به عنوان اهل 
 Thompson&Canby, 2003:) گشتند  معروف   حرف 
معروف  ايراني  هنرمندان  از  يکي  که  شاه قلي   و  805)؛ 
دربار سليمان قانوني  بود (بلر و بلوم،۱۳۹۰: ۶۱۳) اشاره 
شده  است. همچنين کاراممي۱ که هنرمند ترک بوده  است 

.(Sariano, 1996: 85)
اين  که  هنرمنداني  نتيجه  گرفت  مي توان  اساس  اين  بر 
صنعت خطير و عظيم را شکل مي دادند عمًال کارمندان  
خاص   شرايط  با  را  خود  بودند  مجبور  و  بوده  دولتي 
دربار وقف  دهند. به اين دليل نامي به صورت جداگانه 
از آنها برده نشده  است و هميشه به صورت گروهي به 
طيف  داراي  عثماني  پارچه هاي  شده  است.  اشاره  آنها 
به نام هاي  را  آنها  مي توان  رو  اين  از  هستند .  وسيعي 
سراسر،  کمخا،  تافته،  سرنگ،  اطلس،  کاديفه،  چاتما، 
قالب دوزي،  ساف،  چوها،  قاضي،  هاتاي،  سليميه، 
گل دوزي و پارچه هاي چاپي پنبه اي از يکديگر جدا  ساخت 

.(fikret, 1979: 2)

سده١٦ميالدي/١٠ق. منقش  کتان  پيراهن  راست:  تصوير٦. 
مأخذ:پوپ،١٣٨٠: ٢٣٢ب: لباس تزيين شده با آيات قرآن مأخذ:

 Topkapi, 1999:15

Rogers,1986:236 :تصوير٧. الف: تصويرچينتاماني مأخذ
:١٠٧٦ج:  مأخذ:پوپ،١٣٨٧  فلزي.  تار  با  ابريشمي  زربفت  ب: 

canby,2011:35 :رستم در شاهنامه شاه طهماسب مأخذ

١. Karamemi: از شاگردان شاه 
قلي و معدود هنرمنداني که نامش 
است. وي  مانده  برجاي  اسناد  در 
در  گري  طبيعت  سبک  صاحب 
کارگاه نقاشي دربار سلطان سليمان 

بوده است.

قرن ١٧،ترکيه  ابريشم، سرافيم و صليب،  تصوير٥.راست باال: 
استانبول، مأخذ:www.metmuseum.org راست پايين: قفطان 

با تصوير مسيح بافته شده در استانبول مأخذ:
 Komaroff, 2011: 148

Peck,2013:70 :چپ: مريم و مسيح، کمخا، استانبول مأخذ
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بررسي نقوش پارچه هاي صفوي و عثماني
يکي از ويژگي هاي بارز نقوش پارچه هاي عثماني استفادة 
پارچه هاي  نقوش  در  بنابراين  است.  از عمق نمايي  کمتر 
دربارة  بيکر  ندارد.  معنايي  مجازي  تجسم  عثماني 
پارچه هاي عثماني  به گونه اي صحبت کرده  که گويا روي 
آنها نقش حيوان ديده نمي شود. ولي نمونه پارچه ذيل از 
ديد پژوهشگران خارج شده  است؛ در نمونة اول تصوير 
دو گوزن بر پارچه که متعلق به دورة پادشاهي مراد سوم 
است در ميان نقوش گياهي مي بينيم و پارچه هاي ديگر 
(تصوير۱و۲).  ديده  مي شود  کبوتر  و  طاووس  تصوير 
مي توان  گفت  که  با وجود اين نمونه پارچه ها  اين سخن 
که پارچه هاي عثماني عاري از نقوش حيواني است، رد 
مي شود(Salman, 1998:153) . پارچه هاي باقي مانده از 
سدة پانزدهم داراي طرح هايي با مقياس هاي بزرگ تر از 
طرح هاي پارچه هاي  سدة شانزدهم است. غناي رنگي در 

اين دورة زماني بسيار بارز است (کونل،۱۳۷۸: ۲۱۰).
در  گياهي  نقش هاي  را  عثماني  پارچه هاي  نقوش  بيشتر 
برمي گيرد.نقوش صفوي داراي گسترة وسيعي مي باشند 
که مي توان آن را به صورت هاي متفاوت طبقه بندي  کرد. 

فروزان تبار بر اين باور است که نقوش صفوي را مي توان 
که  کرد  تقسيم  واقع گرا  و  تجريدي  عمدة  دستة  دو  به 
خود اين طبقه بندي خالي از اشکال نيست (فروزان تبار، 
انساني،  دستة  به هشت  را  نقوش  روح فر   .(۱۱۰ :۱۳۸۹
حيواني، گياهي، هندسي، اساطيري، دکوراتيو، محرابي و 
نوشتاري تقسيم مي کند(روح فر،۱۳۸۸: ۴۰). طالب پور در 
کتاب خود نقوش را به تصوير انسان، زري نوشتاري، 
پارچه  بافت  در  خط  کارگيري  به  هندسي،  داستاني، 
طبقه بندي مي کند(طالب پور،۱۳۸۶: ۱۳۵). بر اين اساس در 
اين پژوهش سعي بر طبقه بندي جديدي براي بيان هر چه 

بهتر نقوش شده است (جدول ۳).

تبيين شباهت نقوش در پارچه هاي صفوي و عثماني
صورت  موجود  تصاوير  اساس  بر  شباهت سازي 
نقوش  تأثير  مي توان  تصوير۳  مشاهدة  با  مي گيرد. 
پارچه هاي صفوي بر پارچه هاي عثماني را ديد. اين لباس 
تشريفاتي پوشيده از گل هاي شاه عباسي، ساقه ها، غنچه 
و برگ نخلي است که به عثماني برگ هاي ساز است وبه 
صورت پيچان در هم  فرو رفته اند. اين دو نمونه از ابريشم 
زرين تهيه شده و نقش مشابهي دارند. البته نوع کاربري 
آنها متفاوت است. همچنين نقوش به کاررفته در قفطان 
تکرار کمتري دارد،  عثماني متنوع تر است. پيچش گل ها 
در صورتي که در نمونة صفوي، به صورت قرينه بوده 
و حالتي قابي به طرح داده  است. البته قابل ذکر است که 
ايراني است ولي تفاوت در چيدمان  نقوش استفاده شده 

وجود دارد (تصوير۴؛ توسلي، ۱۳۸۷: ۹۱). 
از نظر رنگي و ترکيب بندي به هم شباهت بسيار دارند، 
نگارگري  در  را  آن  طراحي شدة  نمونة  مي توان  حتي 
شاه قلي مشاهده کرد(تصوير۴ و ۱۲). اين پارچه بسيار 
تشابه با طرح هاي گل  و مرغ صفوي دارد. در ميان نقوش  
مي توان  عثماني  و  صفوي  پارچه هاي  در  رايج  درختي 
به نقش سرو و طرح انتزاعي آن به بته جقه اشاره کرد. 
بسيار  پارچه ها  از  گروه  دو  هر  در  به کاررفته  گل هاي 

Ekhtiar, 2011: 321 :تصوير٩. راست: ابريشم، کمخا مأخذ
چپ: بافت مرکب اريب، بافت کاشان مأخذ:پوپ،١٣٨٧ :١٠٧٣.

تصوير٨. ابريشم دورو، موضوع خسرو شيرين، بافت يزدمأخذ:
پوپ،١٣٨٧ :١٠٤٢.

م.  فلزي،١٦قرن  هاي  تار  از  مخمل،زمينه  راست:  تصوير١٠. 
١٠ق، موزه هنرهاي زيباي بوستن مأخذ: اکرمن،١٣٨٧ :١٠٢٣ 

چپ: مخمل با تار فلزي مأخذ: پوپ،١٣٨٧: ١٠١٩ 
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پارچه هاي عثماني پارچه هاي صفوي انواع نقوش

تنها به تصوير کشيدن مضامين مسيحي
 (تصوير۵)

صحنة  بزم، شکار، رزم، موضوع اسارت و زنداني، انسان صراحي 
به  دست، فرشتگان و انسان بالدار، صحنه هاي حماسي  و عاشقانه

نقوش 
انساني

اسليمي (در نوارها و باندهاي منحني در پارچه ها)
برگ ( برگ هاي نوک تيز در شيوه ساز و برگ هاي 

نخل، چنار و برگ هاي دراز ني آبي)
ميخک  آبي،  نيلوفر  سنبل،  رزسرخ،  (الله،  گل 

صدپر و شکوفه هاي بهاري)
درخت (درخت شکوفه دار، سرو، خرما، سيب و 

بته جقه)
ميوه (انار، سيب، آناناس، کنگر فرنگي)

بوته گل (شبيه گل  و مرغ صفوي)

گل ومرغ همراه با اسليمي
اسليمي ها همراه با ختايي، بته جقه، گل  شاه عباسي و 

برگ ها(فروزان تبار، ۱۳۸۹: ۱۰۹)
گل  و  برگ (بنفشه، نيلوفر، ميخک، الله، سنبل، زنبق، سوسن، 

گل سرخ،خشخاش، پنيرک، داوودي و کوکب)
درخت (سرو، نارون، چنار، گيالس، انار، سيب، درختچه هاي 

شکوفه دار و بوته هاي کوچک)
نقش گلداني (تحت تأثير مکتب گل و مرغ)

ميوه (انار، سيب و گيالس)

نقوش 
گياهي

استفاده محدود از اين تصاوير، فقط در چند پارچه 
با نقش طاووس و بلبل به صورت سوزن دوزي

تصوير گوزن

حيوانات  افسانه اي و اساطيري (اژدها، سيمرغ و ققنوس)
حيوانات  ترکيبي (شير بالدار و ترکيباتي از بدن  شير و سر 

عقاب)
حيوانات موجود در طبيعت:

اهلي: سگ، اسب، شتر، فيل، گاو و خرگوش
غيراهلي: غزال، شير، پلنگ، ببر، يوزپلنگ، روباه، مار و ميمون

دريايي: ماهي و الک پشت
پرندگان: قرقاول، خروس، اردک، مرغابي، عقاب، لک لک، 

کبوتر، طوطي، هدهد، بلبل و طاووس
حشرات: پروانه، سنجاقک، زنبور و پشه (فروزان 

تبار،١١٠:١٣٨٢) 

نقوش
 حيواني

استفاده از آيات قرآن و نام هاي خداوند روي
لباس (حروف و اعداد)

روکش مقابر با آيات قرآن
پرچم (شهادتين و آيات سوره فتح)

امضاي بافنده و تاريخ بافت پارچه (غياث الدين  نقش بند، عبداهللا، 
حسين، شفيع)

آيات قرآن، احاديث، ادعيه و اشعار حافظ
اشعار و عبارات پندآموز با مضمون سعادت براي صاحب  پارچه

نقوش 
نوشتاري

هندسي ساده مانند لوزي و مثلث
خطوط راه راه و شمسه

چينتاماني متشکل از خطوط مواج و سه گوي

هندسي ساده مانند لوزي و مربع
خطوط راست به همراه گره ها شامل شمسه و چهارقل

نقوش راست در ايجاد تقسيمات هندسي

نقوش
 هندسي

نقش محراب مساجد باطاقي و قنديل آويز آن محرابي گلداني
محرابي درختي

نقوش
 محرابي

نقش ابر چيني ملهم از چين
نقش هالل ماه و ستاره باقيمانده از مسيحيان پيش 

از فتح استانبول 
ملهم از هنر چين مانند ابر چيني، نقش خورشيد و ستارگان

نقوش
 سماوي 
(ختايي)

جدول ٣. نقوش پارچه هاي صفوي و عثماني، مأخذ: نگارندگان.



متنوع بوده  است. نقش ميوه يکي از نقوش مهم در پارچه 
است. نقش انار، سيب و کنگر فرنگي بسيار ديده مي شوند. 
در ميان پارچه هاي صفوي نقش انار نيز بسيار استفاده 
مي شده است. استفاده از نقوش هندسي ساده مثل لوزي، 
مربع، مثلث و راه راه ها در پارچه هاي صفوي و عثماني 
وجود داشت. در اين ميان الزم است از شباهت ميان طرح 
چينتاماني۱ عثماني و نقش کشيده شده بر لباس رستم در 
شاهنامة طهماسب اشاره کرد. عالوه بر آن طرح سه گوي 
چينتاماني در يکي از پارچه هاي صفوي ديده شده  است 
(تصوير۷). تأثير هنر چين بر ايران و عثماني آشکار است. 
اين امر سبب شده است تا نقوش  سماوي هر دو گروه 
تحت تأثير هنر چين قرار گيرد. به اين دليل اين نقوش نيز 
داراي شباهت هستند. درباره نقوش  نوشتاري مي توان به 

(تصوير۶) اشاره  کرد.
در هر دو گروه از نوشته براي توليد لباس هايي با آيات 
قرآن استفاده مي کردند. استفادة اين لباس از ديدگاه آن 
زمان باعث جلوگيري از چشم زخم و سالمتي تن بوده 
 است عالوه بر آن اين شباهت در ميان روپوش قبرهاي 

به دست آمده نيز مشاهده مي شود.

تبيين تفاوت نقوش در پارچه هاي صفوي و عثماني
تفاوت بارز نقوش صفوي و عثماني ابعاد بزرگ نقوش 
عثماني است. در اين نقوش کمتر از عمق استفاده شده 
ولي در پارچه هاي صفوي ظرافت نقوش قابل توجه است. 
نقوش  اصفهان  مکتب  در  عباسي  رضا   زمان  در  تنها 

انساني به صورت بزرگ استفاده مي شد. 
ضعف طراحي باعث کاهش نقوش در پارچه هاي عثماني 
شد. اين امر کامًال در روند بعد از سبک چهارگل قابل درک 
است، با بررسي جزء به جزء نقوش مشاهده مي شود که 
تنوع نقوش در پارچه هاي صفوي چشم گير است. براي 
مثال مي توان درختان به کاررفته در پارچه ها را نام برد. 
مي شود،  ديده  صفوي  پارچه هاي  در  درخت   ۱۱ حدود 

ولي در تصاوير يافت شده از عثماني حدود ۵ نقش درخت 
ديده مي شود. عالوه بر توجه شاياني به نقوش انساني، 
حيواني، حشرات و پرندگان در پارچه هاي عثماني نشده  
تفاوت  از عمده ترين  بيکر مي توان  به استناد گفتة  است. 
ميان نقوش پارچه هاي  صفوي با عثماني، استفاده نکردن 
برد  نام  را  و حشرات  پرندگان  حيواني،  انساني ،  نقوش 
نقشماية  با  پارچه  ۳نمونه  همچنين  (بيکر، ۱۳۸۵: ۱۰۰). 

انساني و با مضمون يافت شده است(تصوير۵).
نقش انساني در پارچه هاي صفوي گروه مهم در نقوش را 
تشکيل مي دهد. درباره نقوش نوشتاري مي توان گفت که 
در پارچه هاي عثماني به صورت آيات قرآن مورد استفاده 
قرار گرفته، ولي در پارچه هاي صفوي از خط نگاره ها در 
شعر نام  بافنده قرآن و احاديث به کار برده شده است. در 
نقش محراب عامل عمده تفاوت نحوه استفاده طرح است. 
درست است که نقوش محرابي از محراب مساجد دريافت 
شده  است، نوآوري هايي از اين طرح در پارچه هاي صفوي 
ديده مي شود. از جمله استفاده از نقوش  گياهي گلداني در 
محفظه محرابي شکل پارچه؛ استفاده از پرندگان، حشرات 
و... ولي در پارچه هاي عثماني اين نقش محدود مي شود 
به طرح سجاده که اين طرح کامًال با نقش محراب مساجد 
شباهت دارد؛ وجود طاق قوسي و قنديل آويزان بر طاق 

از ويژگي هاي آن است. 

و  صفوي  پارچه هاي  در  نقوش  ترکيب بندي  بررسي 
عثماني

ترکيب بندي  نقوش در پارچه هاي  صفوي: در نقوش پيچيده 
به نحوي  طرح ها  تکرار  مخمل،  و  ابريشمي  پارچه هاي 
انجام  گرفته که تأکيد بر افقي و عمودي بودن طرح را به 
تکرار  اوقات  (بيکر، ۱۳۸۵: ۱۲۷). گاهي  حداقل برساند» 
نقوش به گونه اي است که به نظر مي رسد که چهار شکل 
متفاوت دارند: ۱. استفاده از تکرار ساده، نقش به صورت 
مستقيم و بدون تغييرکه اغلب در پارچه هاي راه راه رخ 

  بررسي وجوه  اشتراک و افتراق 
پارچه هاي عصر صفوي و عثماني 

مأخذ:   قرن١٦م.١٠ق.  کمخا،ابريشم،  وسط:   Ekhtiar, 2011:323 مأخذ:   مخمل،استانبول  پارچه  راست:  تصوير١١. 
Ekhtiar,2011:319  چپ: بافت مرکب، بافت اصفهان مأخذ:پوپ،١٣٨٧ :١٠٧٣ .

١. Cintamani : واژه اي از سانسکريت
به  معناي  جواهرات  خوش  يمن

.(Komaroff, 211: 323)
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مي دهد (تصوير ۸).۲. استفاده از راپرت۱  يک دوم: گاهي 
اوقات در پارچه هايي که از اين شيوه براي ترکيب بندي 
تغيير  ايجاد  يکنواختي  از  براي جلوگيري  بهره  گرفته اند 
رنگ در نقش  پارچه تکرار شده، اعمال مي شد تا يکنواختي 
پارچه را به حداقل برساند (تصوير۱۰ چپ). ۳. استفاده 
در  که  کادر هايي  با  تکرار  عرضي،  چرخان  راپرت  از 
سطح پارچه ايجاد شده  و نقوش در داخل آنها محفوظ 
مي ماندند (تصوير۱۰ چپ). ۴. استفاده از تکرار بازوبندي 
(تصوير۱۱چپ). گاهي  نيز نقوش به کل با تکرار متفاوت 
ترکيب بندي مي شدند که تشکيل يک طرح واحد را مي داده 

است (تصوير۱۰ راست).

ترکيب بندي  نقوش در پارچه هاي  عثماني
از راپرت  چرخان عرضي (تصوير ۱۳چپ)،  ۱. استفاده 
۲. استفاده از راپرت يک دوم (تصوير ۴)، اين نحوه تکرار 
ايتاليايي رومي است که  يا  بازوبندي  نقوش  تأثير  تحت 
باعث ترکيب بندي خاص در پارچه مي شود. ايجاد قاب هايي 
چون  ديگر  نقوش  که  محفظه اي  و  زنبور  النه  شکل  به 
از  آنها محفوظ مي شدند (تصوير۱۱).  نقوش گياهي در 
تکرارهاي خاص عثماني مي توان به تکرار نقوش در کنار 
هم به صورتي که بتوان راهش را در ميان طرح هاي ديگر 
يافت مي توان اشاره  کرد که اين چيدمان ايجاد باند هاي 
موج دار در سطح پارچه مي شود. در بعضي تکرارهاطرح 
هم از افق و هم از عمود تکرار مي شد و مي توان آن ها 
را جزو دسته دوم دانست. با اين تفاوت که فواصل بين 
نقش ها با نقوش ديگر چون نقش هاي گياهي پر شده  است. 
در تصوير ۱۱وسط اشکال اناري مدور، عمودي و کوچک در 
باالي هر دايره گل دار نشان دهنده آن است که اين طرح با باال و 

.(Komaroff, 2011: 603)  پايين معيني طراحي شده  است
و  صفوي  پارچه هاي  در  نقوش  ترکيب بندي  شباهت 

پارچه هاي  نقوش  تکرار  ميان  زيادي  حدود  تا  عثماني: 
دو  هر  در  دارد.  وجود  شباهت  عثماني  و  صفوي 
چرخان  (يک دوم،  ذکرشده  راپرت هاي  گروه پارچه ها 
داشته   کاربرد  متداول  به صورت  بازوبندي)  و  عرضي 

است (تصاوير۹ ،۱۱و۱۳). 
تفاوت ترکيب بندي نقوش در پارچه هاي صفوي و عثماني: 
وجود  عثماني  و  صفوي  پارچه هاي  ميان  نقوش  تکرار 
است.  باقي   آنها  از  نمونه هايي  که  مورد  دو  جز  ندارد، 
داراي  پارچه هاي  در  رنگ  تغيير  نشان دهندة  تصوير۱۰ 
راپرت  يک دوم است. تصوير شکار که به صورت جداگانه و 

بدون راپرت و ترکيب بندي  متفاوت طرح بافته شده  است. 

و  صفوي  پارچه هاي  در  رنگي  ترکيب بندي  بررسي 
عثماني 

در  به کاررفته  رنگ هاي  صفوي:  پارچه هاي  در  رنگ 
پارچه هاي صفوي بسيار متنوع هستند. در ادوار مختلف 
حکومتي شاهان، رنگ پارچه ها نيز تغيير کرده  است. در 
نگهداري  از جنگ چالدران  غنايم جنگي  عثماني،  آرشيو 
طرح  و  رنگ  شکل،  در  ظرافت  نشان دهندة  که  مي شود 
جامه هاي صفويان است. از نوع رنگ آميزي اين پارچه ها 
مي توان دريافت که آنان مربوط به عصر شاه  اسماعيل و 
اوايل قرن شانزدهم ميالدي هستند. مثًال در نقاشي هاي 
کيکاووس و کيخسرو برگرفته از داستان هاي شاهنامه که 
در ۱۴۹۳-۱۴۹۴ ميالدي. در گيالن کشيده شده به خوبي 
اين  لباس دربار صفوي را ديد. در  مي توان ويژگي هاي 
تصوير کيکاووس و کيخسرو و مالزمانشان در رداهايي 
بلند با رنگ هاي صورتي، زرد زعفراني و يکدست تصوير 

.(Thompson & Canby,2003:405) شده اند
رنگ هايي  مي کند  بيان  هاکلوت  ريچارد  از  به نقل  بيکر 
چون قرمزهاي گوناگون و قرمز آتشين، سبز تيره، زرد 

مأخذ: ترکيه  سراي،  موزةتوپکاپي  قفطان  تصوير١٢-راست: 
Rogers,1986:235

چپ: قطعةتافتة زربفت مأخذ:کنبي،١٣٨٦ :١٣٩

Harris, 1993:83  :تصوير١٣. راست: قبا ابريشمي، يزد مأخذ
 Rogers,:مأخذ قرن١٦م./١٠ق.  توپکاپي،  موزه  قفطان  چپ: 

1986 :150

١. نحوه چيدمان نقوش در سطحی 
مشخص



ماليم  کمرنگ، صورتي  بنفش  نارنجي،  کاهي، صورتي، 
گل بهي، سبز  رنگ هاي  است.  کرده  اشاره  و خاکستري 
رنگ هاي  که  بيروني  خطوط  با  کمرنگ  آبي  و  کمرنگ 
ماليم تري داشته اند که در پارچه هاي صفوي به کاربرده 
برجسته شدن  بارز،  ويژگي هاي  از  يکي  است.  مي شده 
پارچه هاي زمان هاي ديگر  به  پارچه هاي صفوي نسبت 
تنوع رنگ است که اين تنوع در زمان شاه عباس به اوج 

خود رسيد(بيکر،۱۳۸۵: ۱۲۶). 
معمول،  رنگ هاي  همه   بر  «عالوه  مي نويسد:  سيوري   
ارغواني  روشن،  دلنشين،  خاکستري  از  وسيعي  طيف  
بنفش بادمجاني» (سيوري، ۱۳۹۱: ۱۳۸) استفاده مي شده 
است.اکرمن نيز به طيف وسيعي از خاکستري، ارغواني، 
صورتي،  زرد،  تيره،  سبز  گوناگون،  قرمزهاي  بنفش، 
نارنجي، بنفش کمرنگ، آبي هاي متفاوت، آبي فيروزه اي 
و... اشاره کرده است که يکي از نقاط برتر اين دوره است. 
عالوه بر آن بافندگان تالش داشتند که با در کنار هم قرار 
دادن نخ هاي رنگين، رنگي جديد در آثار خود به  وجود 

آورند (اکرمن، ۱۳۸۷: ۲۰۳۳).
رنگ در پارچه هاي عثماني: رنگ آميزي آثار باقيمانده از 
دوران عثماني که بنام سلطان  بايزيد ناميده مي شد، کامًال 
آسياي  و  اسالمي  ايبريايي  راه راه   پارچه هاي  به  شبيه 
عالوه  ميالدي   ۱۷ و   ۱۶ هاي  قرن  در  هستند.  مرکزي 
بر تأکيد بر پارچه هاي تک رنگ، مي توان طيف رنگي به 
کار برده شده را به چهار دسته تقسيم کرد: ۱. مجموعه 
رنگ هاي درخشان، ۲. استفاده از رنگ هاي تيره در زمينه 
که  فلزي  الياف  کنار  در  رنگ  بهره  جستن   .۳ پارچه ها، 
اين امر باعث  باعث درخشان شدن نقش هاي رنگي، که 
سايه   .۴ و  مي شود  پارچه  در  نقش  شدن  ديده  شناور 
روشن هاي کمرنگ که با فرم هاي ساده در بافت به کار 

رفته اند. استفاده از اين شيوه رنگي زماني است که زمينه 
پارچه از نقره و طال بافته شده  است، که اين امر تأثير دو 

بعدي را بيشتر القاء مي کند(بيکر،۱۳۸۵: ۸۰). 
منسوجات باقيمانده از آن زمان بسيار روشن و درخشان 
هستند که رنگ هايي چون قرمز ياقوتي، سبز مغزپسته اي 
و آبي روشن، رنگ هاي محبوب مي باشند که با کرم و 
قهوه اي جمع مي شوند. از ديگر رنگ ها مي توان به شکلي، 
سرمه اي، زرد، سبز روشن، سرخ مايل به زرد، بنفش و 
سفيد اشاره  کرد(Cecile, www.asia.si.edu). تصور 
مي شود که لباس هاي ساده به رنگ آبي، سياه و سفيد 
و بنفش معموًال در تشييع جنازه ها پوشيده مي شده است 
استفاده  مورد  رنگ هاي  مي توان   .(Atasoy,2001:3)
در پارچه هاي عثماني را به پنج گروه تقسيم کرد: گروه 
اول: پارچه هاي قرمز و طاليي، گروه دوم: کرم قهوه اي، 
گروه سوم: آبي، گروه چهارم: آبي با کرم و نقره اي و 
گروه پنجم: پارچه هاي سبز. بيشترين و مهم ترين رنگ 
به کار برده شده در پارچه هاي عثماني قرمز تيره است 
که به  ۱guvez شهرت دارد و اغلب زمينه پارچه ها را 
در برگرفته است. قرمز ياقوتي، رنگ مورد عالقه دربار 

 .(Ozer,1952:305)عثماني است
 کاربرد رنگ در پارچه هاي عثماني به صورت مجلل نبوده ، 
يعني پارچه هاي عثماني رنگين نبودند. بيشترين تنوع رنگ 
دانست.  (تصوير۳راست)  بايزيد  قفطان  در  مي توان  را 
اغلب پارچه هاي عثماني تک رنگ يا محدود به سه يا چهار 
رنگ مي باشند. براي مثال مي توان به پارچه هاي سراسر ۲  
اشاره کرد. يکي از ويژگي هاي اين پارچه کم بودن رنگ 
الوان به زيبايي خود، دو  الياف  در آن است و بيشتر با 
چندان مي افزوده است. با توجه به پارچه هاي باقيمانده از 
آن زمان مي توان بر کمبود طيف رنگي پي برد. مي توان 
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تصوير١٤. مجموعه گل هاي مشابه در پارچه هاي صفوي و عثماني. رديف باال نقوش گياهي عثماني و رديف پايين نقوش گياهي 
صفوي مأخذ: نگارندگان.

به  تيره  قرمز  رنگ  نام   :guvez.١
استفاده  بيشترين  که  ترکي  زبان 
دارا  عثماني  هاي  پارچه  در  را 

مي باشد.
دولت  در  پارچه  نوعي  ٢.سراسر: 
عثماني داراي الياف طال و نقره که 
صفوي  زربفت  با  بسيار  شباهت 

دارد.
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اغلب رنگ هاي استفاده شده را رنگ هاي سبز، آبي، قرمز و 
طاليي نام برد. اما عالوه بر اين رنگ ها مي توان به رنگ هايي 

چون زرد، کرم، بنفش و سفيد نيز اشاره کرد. 
شباهت رنگي در پارچه هاي صفوي و عثماني: استفاده از 
رنگ قرمز در ميان هر گروه پارچه ها يکي از شباهت هاي 
پارچه هاي  از قطعه  بر آن در بعضي  بارز است. عالوه 
ديده  رنگ آميزي  شباهت  گروه  دو  هر  از  آمده  به دست 
بر هم  آبي و قرمز) که  از رنگ کرم،  (استفاده  مي شود 

تأثير گذاشته اند (تصوير۱۲).
تفاوت رنگي در پارچه هاي صفوي و عثماني: از بارزترين 
رنگ هاي  تعداد  پارچه  گروه  دو  اين  ميان  در  تفاوت ها 
استفاده شده است. پارچه هاي عثماني داراي تعداد محدود 
سه يا چهار رنگ و اغلب دو رنگ يا تک رنگ هستند، ولي 
پارچه هاي صفوي داراي تنوع رنگي باال در پارچه هاست. 
اغلب پارچه هاي عثماني داراي زمينه تيره است ولي در 
پارچه هاي صفوي اينگونه نيست. حتي مي توان گفت اغلب 
زمينه پارچه هاي عثماني قرمز است. ولي پارچه هاي صفوي 
داراي زمينه روشن و نقش تيره بودند. براي نمونه مي توان 

به قباي بر جاي مانده از آن زمان اشاره کرد(جدول۴).

افتراق  و  اشتراک  وجوه  در  فرهنگي  شرايط  تأثير 
پارچه هاي صفوي بر عثماني

با توجه به نمونه هاي باقيمانده از پارچه هاي صفوي و 
عثماني به خوبي مي توان تأثير متقابل شاخصه هاي فرهنگي 
مشاهده کرد.  عثماني  پارچه بافي   هنر  بر  ايران  هنري  و 
ترويج و کاربرد گل هاي شاه عباسي و نقوش اسليمي در 
را  فرضيه  اين  اثبات  عثماني  پارچه هاي  بر  هنر صفوي 
تحقق مي بخشد. داليل اشتراک را مي توان زمينة يکسان 
سلجوقي  سلسلة  زمان  در  دانست.  گروه  دو  هر  هنري 
بسياري از اصول و اشکال هنر ايراني با عمق بيشتري 
مديترانه  درياي  ايران، چون سواحل  از  دوري  نقاط  در 
و سواحل افريقا تعميم يافت و سپس تأثير هنر ايراني تا 
سده هاي بعد در هنر سوريه، مصر و آسياي صغير ديده 
مي شود. ويلسون در اين باره مي گويد: «هنر ايران در آغاز 
سدة هشتم قمري اساس و بنياد هنر دولت عثماني بود 
ماند»(ويلسون،۱۳۹۰:  مستدام  آنان  حکومت  طول  در  و 
از داليل را مي توان رشد هنر تيموري در  ۷).يکي  ديگر 
توسط  تيموري  هنر  شکوفايي  دانست.  عثماني  دربار 
از  عثمانيان  حمايت  با  هرات  تبريزو  ايراني  هنرمندان 

رنگ هاي کاربرديموضوع
ترکيب بندي 

نقوش
توضيحات

پارچه هاي 
دولت صفوي

قرمز
چرخان عرضي

رنگ: استفاده از چندين رنگ در يک پارچه يکي از 
ويژگي هاي بارز هنر صفوي است در صورتي که پارچه هاي 
عثماني اکثرا داراي دو تا سه رنگ در پارچه هستند و تنها 
در چند نمونه خاص مي توان تنوع رنگي را مشاهده کرد.

ترکيب بندي نقوش: نحوه چيدمان نقوش در پارچه هاي 
صفوي و عثماني تا حد زيادي اشتراک دارند، و تنها چيدمان 

مستقيم در پارچه هاي عثماني رواج نداشته است.

طاليي، زعفراني

يک دومطيف کرم و قهوه اي

بازوبنديآبي، فيروزه اي

متقارننقره اي

سبز

مستقيم بنفش

صورتي

پارچه هاي
دولت  عثماني

(guvez)قرمزتيره
متقارن

سبز

چرخان عرضيآبي

بازوبنديکرم و قهوه اي

يک دومطاليي و نقره اي

جدول٤.رنگ و ترکيب بندي نقوش در پارچه هاي صفوي و عثماني، مأخذ: نگارندگان
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ديگر عوامل اشتراک است. مورد ديگر حضور هنرمندان 
است.«با  متعدد  زمان هاي  در  عثماني  دربار  در  ايراني 
ورود هنرمندان ايراني به دربار عثماني، مسلمًا شماري 
از نقش مايه هاي گياهي را که بخشي از سبک بين المللي 
کتاب آرايي تيموري برشمرده مي شدوارد عثماني کردند 
(بلر و بلوم،۱۳۹۰: ۶۰۶؛ جدول۵). هنرمندان ايراني چون 
گروه خراساني، اهل حرف، هنرمندان تبريز از مهم ترين 
که  بودند  عثماني  دربار  در  ايراني  هنر  انتقال  عامل هاي 
حال  اين  با  کرد.  اشاره   محمود  و  شاه قلي  به  مي توان 
تفاوت هايي نيز با نقوش ايراني دارند. در نقوش عثماني از 
عمق نمايي کمتري استفاده شده و هرگونه تجسم مجازي 

را حذف مي کردند. در دوره صفوي بعدها تأثير بافته هاي 
ايراني در روش بافت  عثماني سبب شد تا طرح هاي شرقي، 
نمايان تر و نفوذ طرح هاي ايتاليايي محدود شود. بافندگان 
اشکال طوماري و برگ نخلي را از ايران و اشکال انار و 
نقش مايه هاي مرسوم در مخمل هاي ونيز را اقتباس کرده، 
سبک خاص عثماني را به وجود آوردند. تعداد در خور 
توجهي از منسوجات دورة عثماني در موزه هاي مختلف 
نگه داري مي شود. نقوش  گياهي عثمانيان به سبک گل و 
بوتة ايراني شباهت دارد، با اين تفاوت که اشکال گياهي 
ايراني  نمونه هاي  از  درشت تر  بسيار  عثماني  بافته هاي 

است(تصوير۱۴). 

پارچه هاي عصر عثمانيپارچه هاي عصر صفوي

ترکيب بندي

جدول ٥. مقايسه تطبيقي پارچه هاي عصر صفوي و عثماني
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نقش

رنگ

ادامه جدول٥ .

نتيجه
وجوه مشترک فرهنگي سبب ايجاد اشتراکات فراوان در پارچه هاي عصر صفوي در ايران و دولت 
عثماني گرديد. اولين نمونة مؤثر پارچه بافي هنر ايران را در عثماني مي توان در زمان سلجوقي و بعد 
از آن در زمان تيموري دانست. اين امر نشان دهندة آن است که بستر هنري هر دو دولت تا حد زيادي 
شبيه به هم بوده و عثمانيان تحت تأثير هنر ايران بوده اند. در زمان صفوي، سومين و آشکارترين 
نفوذ هنر ايران را در دربار عثماني مي توان مشاهده کرد. از وجوه اشتراک در پارچه هاي صفوي و 
عثماني مي توان به تشابهات در نقش اشاره کرد. اشتراک نقوش مسئله اي صرفًا ظاهري نيست، بلکه 
نشانه زمينه اي از ساختار يکسان پايه اي است. بعضي نقوش  از قبيل گل الله، گل شاه عباسي و ميخک 
عينًا تکرار شده  است. نقوش برگ نخلي صفوي زمينه اي در ايجاد سبک ساز در عثماني شده و شباهت 
فراواني ميان نقوش برگ نخلي  صفوي با برگ سبک  ساز در عثماني وجود دارد. به دليل رواج بيشتر 
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نقوش گياهي در عثماني اکثر مثال هاي نام برده از اين دسته از نقوش است.آغتامار 
وجوه اشتراک در ترکيب بندي  نقوش در پارچه هاي عثماني و صفوي چشم گير است. تا حدود زيادي 
ميان تکرار نقوش پارچه هاي صفوي و عثماني شباهت وجود دارد. راپرت بندي پارچه ها در هر دو 
گروه به صورت يک دوم چرخان عرضي و بازوبندي مشاهده مي گردد. وجوه اشتراک در رنگ آميزي 
نيز ديده مي شود، استفاده از رنگ قرمز در ميان پارچه ها يکي از شباهت هاي بارز است. عالوه بر آن 

استفاده از رنگ هاي کرم، آبي و قرمز از وجوه مشترک است.
نقوش عثماني داراي مقياس بزرگ و بدون عمق و استفادة محدود در تعداد رنگ اند. ولي ويژگي هنر 
صفوي به غير از سبک اصفهان که نقوش داراي مقياس بزرگ است، ديگر نقوش ظريف و لطيف 
مي باشند و تنوع رنگ در آثار صفوي بيشتر از هنر عثماني است. عالوه بر آن پژوهشگران بر اين اعتقاد 
بوده اند که نقوش حيواني در عثماني مورد استفاده نبوده است؛ ولي مي توان اين موضوع را با در نظر 

گرفتن تصوير ١و٢ (تصوير گوزن ، طاووس و کبوتر در پارچه هاي عثماني)کم رنگ ساخت.
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Artists’ beliefs and thoughts always have been reflected in artistic works. Safavidfabricweaving 

in Iran from 10th- 12th century AH and also Ottoman fabricweaving in its neighborhood, during 

the same time span, have a wide range of motifs, colors, textures, and specific combinations 

along with great significance. 4 kinds of styles were common in Safavid fabrics and 5 kinds of 

styles in Ottoman fabrics. This research aims to comparatively study the mentioned factors on 

Iranian and Ottoman fabrics. The main objectives of this research are to discuss the similarities 

and differences of Safavid and Ottoman fabrics,as well asto analyze the effects of motifs and 

colors of Safavid fabrics on Ottoman ones. Generally, specific cultural and political relationships 

and conditions between these two nations are among the reasons of such artistic mutual effects, 

also the presence of the Iranian artists in Ottoman courts proves the case. Research findings show 

that Safavid fabricweaving influenced Ottoman one,though differences have been observed as 

well. It is significant that according to written documents, until now, the lack of using animal 

motifs was believed to be during the Ottoman era; while here showing fabrics patterned by 

pictures of deer, dove, and peacock,undermines the case. The red color is used on all fabrics. 

The limited number of colors in ottoman fabrics, in comparison to the more color variations 

in Safavidtextiles is their distinctive feature. The research method is descriptive-analytical with 

comparative approach. Data is collected using library sources.

Keywords: Safavid Era, Ottoman Era,Art of FabricWeaving,Color and Motif Combination,Fabric 

Weaving Style.
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