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 چكیده
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بند که از طراحان به نام الدین نقشهای طراحی شده توسط غیاثپارچهنمونه از  2در  طالعهیوۀ اسنادی با مبه ش مقالهاین 

های باز تولید شده برروی پارچه هایو طرح شوهای ادبی مستتر در نقباشد، به تحلیل مضامین و داستاندوره صفویه می

 . می پردازددوره  آن مخمل زربفت و

جا که این دوره تبلور یافته و از آن پارچهش در نق ،دهد که مضامین ادبیات غنایینشان می تحقیقهای یافتهبطور کلی 

 از و انداند، از پارچه به عنوان بستری برای هنرنمایی خود استفاده کردهبسیاری از نگارگران آن عصر خود طراح پارچه بوده

  .کندپارچه تسری پیدا می روی نقش رح وبه ط، نگارگری میان ادبیات و طریق ارتباط موجود

 

 بندنقشالدین، غیاثلیلی و مجنونصفوی،  هایپارچه واژگان كلیدی:

 

 

                                       
 Email: ztaghadoos@yahoo.com                             ،تهران، ایرانم و فرهنگدانشگاه عل، کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس*

 akhavian@usc.ac.ir:  Email                                                 ،تهران، ایرانوفرهنگ هیئت علمی دانشگاه علم عضو استاد یار، **

 Email: shohreh_vaziri@yahoo.com          ،تهران، ایرانرهنگهیئت علمی دانشگاه علم و فعضو دانشجوی دکتری پژوهش هنر، **

mailto:akhavian@usc.ac.ir


 

2 

 

 مقدمه

شود در عصر صفوی رواج تام داشته و بسیاری قیمت محسوب میهای زربفت و مخمل که جزو منسوجات فاخر و ذیپارچه    

توان ها میبافتهای معتبر و مشهور جهان است. با بررسی نقوش این دستعهها و مجموبخش موزهها امروزه زینتاز آن

باشد، ها روایتگری میترین ویژگی نقوش این پارچهجا که یکی اصلیدریافت که اغلب این نقوش متأثر از ادبیات است. از آن

 های این نقوش ارائه شود.الزم است دریافت روشنی نسبت به شاخصه

ستگی ادبیات و نقاشی، نگارگری ایرانی در عرصه هنر کتاب آرایی رشد کرده و از این رو با نگارگری پیوند با توجه به همب

 واسطه داشته است.بی

 اند، الزم است بستر تاریخی و مکانی اینها، در رشد و توسعه هنر نقش داشتههای اجتماعی حکومتجا که زمینهاز آن

تمام ایران را زیر پوشش یک  ی متمرکز پس از چندین سده توانستن یک فرمانروایصفویان به عنوا توصیف گردد. پژوهش

ترین ادوار تاریخ هنر به شمار حکومت واحد قرار دهند و ایرانی یکپارچه بوجود آورند. به همین علت عصر مذکور یکی از مهم

ن فرهنگ، هنر و ادبیات پارسی را گسترش باشد. صفویاآید و این امر مرهون تدبیر حاکمان و نقش علمای این دوره میمی

هنرمندان  ،دادند. به دلیل هنر دوستی پادشاهان صفوی و ارج و منزلتی که فرمانروایان این سلسله برای هنرمندان قائل بودند

ادبیات و  ای را به وجود آورند. با توجه به همبستگیهای حکومتی گرد آمدند تا آثار ارزندهای در کارگاهاز هر صنف و طبقه

واسطه داشته است. نقاش ایرانی و از این رو با نگارشگری پیوند بی در عرصه هنر کتاب آرایی رشد کردهنقاشی، نگارگری ایرانی 

های مصور، همبستگی خوشنویس و نقاش به دلیل در روند ساختن نسخهوح کار خوشنویس آشنایی کامل داشت و با جوهر و ر

یافت. ارتباط بنیادی بین عمل نوشتن و عمل نا انتقال اندیشه سخنور بود ـ استحکام بیشتری میشان ـ که همااشتراک وظیفه

ها هر دو معنا را نقش کردن آن چنان بود که در زبان فارسی، فعل نگاریدن یا نگاشتن ـ و لغات و کلمات مشتق از آن

 رساند.می

 ؛ای برخوردار استاز جایگاه ویژه و خمسه نده از شعرای مختلف، شاهنامهماات ایران، شعر و در میان آثار باقییدر میان ادب     

 .های متمادی برابری کندچنان که شاید به تنهایی با تمام نسخ مصور دیگر در طول سده آن

عباس اول بند یزدی)غیاث شیرازی( است که در دورۀ شاهالدین علی نقشاز جمله طراحان مطرح این دوران خواجه غیاث

در یزد  ،که او را دیده وی را شیرازی و از اوالد سعدی دانسته است "الخواصمجمع"زیست. صاحب ق( می ۱۰۳۸ - ۹۹۶)

های حریر را آمد و پارچهشمار میبافی از مشاهیر زمان خود بهسکونت داشت و سپس به اصفهان رفت. وی در مخمل و پارچه

پارچه به نگاره لیلی و  مجنون  دوطرح  ،بندسایی شده با نام غیاث الدین نقشنمونه پارچه شنا ۹نمود. از بین بندی مینقش

 منقوش است.

 

 حكومت صفویان -1

هایی است که در طول تاریخ ایران شکل گرفته و به گسترش قدرت و تفکر صفویه از مهمترین و تأثیرگذارترین حکومت

ای ژرف و رت و تفکر صفویان مرهون مذهب تشیع بود که ریشهخود، به ویژه از طریق آثار هنری پرداخته است. در حقیقت، قد

های اول، آن میزان درایت داشتند که نقش نیرومند هنر در عمیق در ایران داشت و فرمانروایان صفوی، به خصوص در نسل

جان و مبلغان روطور شد که به جمع مُکه خاندان صفوی از کجا برخاستند و چهاشاعۀ تفکرات و فرهنگ را درک کنند. این

 تشیع پیوستند، امری است که باید آن را از عصر مغول پیگری نمود.



 

3 

 

نه تنها ، عالوه بر آن که موجب استقرار ملیت ایران و برقراری شاهنشاهی این کشور گشت، ظهور سلسله صفویه در ایران

 رود.واقعه تاریخی مهمی بشمار می بلکه برای اروپا نیز ،برای این کشور و همسایگان او

فیروزشاه زرین کاله است که بنابر قول صاحب سلسلۀ النسب حسب  ،ترین جد صفویه که دارای لقب و سمتی بودهقدیمی

گوید پادشاه ایران بوده است، حکومت والیت اردبیل و توابع آن بر وی مقرر گردید و از این االشارۀ پسر ابراهیم ادهم که می

 (255، ۱۹: ج ۱۳۳۳و مسکن آن دودمان شده است. )دهخدا، وقت شهر مزبور منشأ بزرگان صفویه 

آمد و از این طریق بیشتر شاه اسماعیل اول حکومتی را در ایران بنیاد نهاد که اساساً حکومتی دین ساالر به حساب می

در نظام حاکم بر  . علی رغم روی کار آمدن حکومتی تازه و رواج آیینی نو تغییر چندانییدندمردم ایران را به مذهب تشیع گرو

های گذشته ایران ترک تبار بودند و تکلم به زبان ترکی را بر تکلم به ایران به وجود نیامد. شاهان صفوی همانند شاهان سده

هایی جنگجو بودند که به هر کدام سهمی از ایاالت و والیات ممتاز و دادند. شاه که زیر دستانش خانزبان فارسی ترجیح می

ه جست. در یک کالم، نظام قانونمند و بود، برای ایجاد سپاه به روش ارعاب، تهدید و ضبط اموال توسل میپرقدرت داده ب

 (۱7: ۱۳۸5ای برای اداره مملکت در کار نبود و دولت مرکزی قدرت چندانی نداشت. )ولش، قاعده

 

 هنر در دورۀ صفوی 1-1

کالنتری کتابخانه سلطنتی را به نام بهزاد امضا نمود. در  شاه اسماعیل در زمینه هنرپروری گامی بلند برداشت و حکم

درین وال نادرالعصر قدوه المتصورین و اسوه المذهبین استاد کمال الدین بهزاد را که از »... هایی از این حکم آمده است: بخش

وار سر بر خط فرمان مقلم چهره گشایش جان مانی خجل شده و از کلک صورت آرایش لوح ارتنک منفعل گشته و پیوسته قل

واجب االذعان نهاده و پرگار مثال پای در مرکز مالزمت آستان خالفت آشیان استوار کرده مشمول الطاف خسروانه کرده و 

اعطاف پادشاهانه ساخته حکم فرمودیم که منصب استیفاء و کالنتری مردم کتابخانه همایون و کاتبان و نقاشان و مذهبان و 

امور مذکوره منسوب باشند در ممالک محروسه هان و زرکوبان و الجورد شویان و سایر جماعتی که بجدول کشان و حلکار

شبهه و نظیر و نواب درگاه عالم پناه و ایلچیان بارگاه سپهر مفوض و متعلق بدو باشد سبیل امرای روشن ضمیر و وزرای بی

و اهالی کتابخانه همایون و جماعت مذکوره خصوصاً آنکه اسناد  اشتباه و مباشران امور سلطانی و متصدیان مهام دیوانی عموماً

مهر و ثبت  چه برآورد کند بهمشارالیه را مستوفی و متعهد کالنتری دانسته کارهای کتابخانه را باستیفا و برآورد او رسانند و آن

چه از ن گوید عدول و تجاوز ننمایند و آناو معتبر دانند و از سخن و صواب دید او که در باب ضبط و ربط امور کتابخانه همایو

لوازم امور مذکورست مخصوص بدو شناسند و مشارالیه نیز باید که صورت امانت و چهره دیانت بر لوح خاطر و صفحه ضمیر 

و  منیر مصور و مرتسم گردانیده بطریقه راستی در این امر شروع نماید و از میل و مداهنه مجتنب و محترز بوده از جاده صدق

صواب انحراف و اجتناب نکند از جوانب برین جمله بروند و چون این حکم همایون بنقش توقیع وقیع اشرف اعلی منقش و 

 (۱۱2: ۱۳7۶کریم زاده تبریزی، «.)هـ . ق ۹2۸جمادی االولی سنه  27مشرف و محلی گردد اعتماد نمایند تحریرا فی 

و فرمان او را تا حد فرمان خود ارتقاء داد و تأثیری عمیق بر ارزش  خود د را تا حددر اصل شاه اسماعیل، کمال الدین بهزا

 نگارگری در ایران گذاشت.

درباره اهمیت نگارگران و بویژه کمال الدین بهزاد نزد شاه اسماعیل، در کتاب مناقب هنروران اشاره جالبی آمده است: 

داند، شاید که فرار یا کرد،... شاه اندیشید که کسی چه میسلطان سلیم خان با شاه اسماعیل در صحرای چالدران مصاف »...

ارتحال بر خود من و غارت و اختالل بر ممالک عجم واقع گردد و یاران من به دست موید سلطان سلیم خان رومی گرفتار 
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ا در غاری مخفی کرد و همتا، استاد بهزاد، رو ثانیا نقاش بی ]از خوشنویسان بنام[ آیند. بدان دستاویز، شاه محمود نیشابوری

 گفت: شما را به خدای ستار سپردم. خود به نبرد رفت.

هنگامی که مغلوب و منهزم، فرار و عودت کرد، پیش از هر کار، به محل اختفای آن دو تن رفت و به تجسس آنان 

 (۶5و  ۶۶: ۱۳۶۹عالی افندی، «)پرداخت. چون آنان را در محل معهود یافت، رب عزت را از صمیم قلب سپاس گفت.

هـ .ق، فرزند ده ساله وی، شاه تهماسب، بر تخت نشست. او در ابتدا قدرت  ۹۳۰با مرگ زود هنگام شاه اسماعیل در سال 

و نفوذ چندانی نداشت و امور کشور در دست روسای قزلباش بود، اما به مرور زمان و رشد بیشتر، موفق شد بر امور مهم 

: ۱۳۸۸ی به اوضاع آشفته، که حاصل مرگ زود هنگام پدرش بود، بدهد.)دانشگاه کمبریج. مملکتی تسلط یافته و سر و سامان

5۶ ) 

های هنری را از سر آمدند و فعالیت ق، گروهی از نگارگران در این شهر گرد هـ . ۹55با انتقال پایتخت به قزوین در سال 

اما با درگذشت استادانش همانند کمال الدین بهزاد و  گرفتند. شاه تهماسب در ابتدا عالقه وافری به نگارگری و هنر داشت،

گی در هنر و چیر سلطان محمد، عالقه او به هنر کاستی گرفت. البته تعصبات مذهبی و عدم توفیق در دست یافتن به پختگی

وجب دلزدگی و اند. در هر حال این برخورد سرد شاه تهماسب در زمینه هنر مو سرخورده شدن را نیز از علل این امر دانسته

پراکندگی نگارگران کتابخانه قزوین شد، اما ابراهیم میرزا، برادرزاده شاه تهماسب که والی مشهد بود، این هنرمندان را در 

 (۱4۳: ۱۳75شریف زاده، هـ .ق یافت و موجب پدید آمدن شیوه مشهد شد.) ۹۸2مشهد گرد هم آورد و این فعالیت تا سال 

کوشید با احیای کارگاه سلطنتی قزوین دوباره رونق و اعتبار گذشته  ،شاه تهماسب تکیه زد شاه اسماعیل دوم که برجای

شریف نگارگری را تجدید نماید، اما مرگ سریع او پس از بیشتر از یک سال از حکومت خونریزش این روند را متوقف ساخت.)

 (۱45: ۱۳75زاده، 

ای بسیار گسترده در درازنای اسی، عرفان و ادبیات فارسی مقولهشنرابطۀ خوشنویسی با مفاهیم زیباییاز سویی دیگر، 

همگام  (۱7: ۱۳۸5های دیگر دیر آشنا با زبان و ادبیات فارسی است.)رادفر، تاریخ و فرهنگ و ادب و هنر ایران زمین و سرزمین

 ن مد نظر بوده است.ایرا و در رابطه با هنر خوشنویسی، هنرهای دیگری چون تذهیب و تجلید نیز از دیرباز در سرزمین

 

 نگارگری در عصر صفوی  1-2

هـ . ق  5۹۹هـ . ق در تبریز متولد شد. در سال  ۱۰رضا پسر علی اصغر از نگارگران دربار شاه اسماعیل بوده که در قرن 

گردان مکتب کند، از شاهـ . ق وی خاطر نشان می ۹۹۱مع نگارگران دربار شاه عباس پیوست. در طراحی متعلق به سال جبه 

شیخ محمد )نگارگر دربار شاه تهماسب( است، ولی بعدها خود یک شیوه مستقل ایجاد کرد. شاه عباس چون خود نیز هنرمند 

ترین درجه کمال رسید. داد، به همین خاطر در این دوره هنر به عالیو اهل هنر بود و نقاشی را به صورت تفننی انجام می

 (۸7: ۱۳۸7)فاطمی مجد، 

قاش چیره دست جوان به تدریج سبکی را ابداع کرد که در عرض دو دهۀ آینده، چهره نگارگری ایران را به کلی این ن

آمیزی درخشان سبک عالی صفوی بود. اما با گذشت عیب و نقص و در درجه اول رنگتغییر داد. کار او و اثر او، طراحی بی

های پهن گردید و همۀ تکلف و گاهی هم چانههای بیطافت، طرهلزمان چهرۀ پیکرهای جوان او مملو از چشمان درشت بی

توجه به طبیعت، یعنی آن چنان که  در مکتب رضا عباسی »داشت.ها در زیر درخت بید تصویر شد که تأثیر کمتری در پینآ
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مکتب هرات و تبریز را های است. سنت گردد. وی در زمان خود سبکی نو و تازه ابداع کردههست، عیناً در آثارش منعکس می

 ها را کامالً ضبط کرده است.سازی، حرکات و اطفار چهرهشکسته. از ویژگی کار او این است که در چهره

های موازی متقابل به وجود آمده است که در خطای ها و حجموحدتی است که توسط فرم ،یک جنبه مهم نقاشی رضا

 (77و  7۶: ۱۳۸2فر، شایسته.)«شودهای اطراف آن دیده میمحیطی بدن درویش و نقوش تزئینی و مجموعه ابر

اما از نظر وضعیت ادبیات دوره صفوی در وضعیتی خاص قرار داشت. خاندان صفوی در زمانی به قدرت دست یافت که 

های زبان و ادبیات فارسی دری در غرب، همگام با فتوحات عثمانی تا شبه جزیره بالکان رفته بود و در شرق توسط سلسله

محلی مانند دولت بهمنی دکن، لودیان، شیرشاهیان دهلی و فرمانروایان مستقل بنگاله، گجرات، کشمیر و خاندیش سراسر 

هـ .ق، دربار  ۹۳2هندوستان را درنوردیده بود که با روی کار آمدن گورکانیان )مغوالن کبیر( توسط ظهیرالدین بابر در سال 

ن و ادب فارسی شد. در آسیای میانه نیز فارسی دری بوسیله ازبکان و خانان مغول که در آن آنان بزرگترین پناهگاه و مروج زبا

 آمودریا )جیحون( نفوذ کرده بود. مند بودند، تا آن سویزمان به این زبان عالقه

انان دستِ گفتند، روی کار آمدند و این ترکماما صفویان که با حمایت قبایل و عشایر ترکمان که به زبان ترکی سخن می

کم تا زمان شاه عباس اول بر اغلب امور مملکتی مسلط بودند، موجبات رواج زبان ترکی و افول نسبی زبان فارسی را فراهم 

 آوردند. 

ها به همین جا خاتمه نیافت، زیرا همگام با رسمیت مذهب تشیع و نیاز شدید به تدوین اما آمیختگی فارسی با دیگر زبان

از علمای شیعی مذهب عربی زبان به ایران مهاجرت کردند و برتأثیر زبان عربی بر فارسی که از گذشته نیز تعالیم آن، بسیاری 

ها و ها با واژهها و تعبیرات و ترکیبات عربی و جوش خوردگی آنافزودند. این تأثیر عبارت بود از ورود واژه ،وجود داشت

جزء آن عربی و جزء دیگرش فارسی است. مانند: مفقود گردیدن، تعدی  های پیوندی، مانند ترکیباتی که یکها و نشانهحرف

 کردن، مرعی داشتن، خوشحال و ... .

های عربی همین امر موجب استفادۀ گستردۀ ادبا از اینگونه ترکیبات شد و کار را به جایی رساند که در اغلب موارد واژه»

رفتند و یا دستِ کم تعداد واژگان عربی بر واژگان فارسی غلبه یهای پیوندی فارسی به کار مها و نشانهبه همراهی حرف

 توان عباراتی از آثار ادبی این دوره را نمونه آورد:چشمگیری داشت. در این مورد می

حقایق حال بر ضمیر منیر اشرف جلوه ظهور یافت. حضرت اعلی ظل اللهی بالهام غیبی بخاطر »عالم آرای عباسی: 

 «آوردند.

در حوالی آن بلده شنیدند که پانصد نفر از تجار با متاع وافر و اموال متکاثر از تبریز متوجه رومند. قوت »اریخ: احسن التو

 و... ..« طامعه ایشان بحرکت آمده... 

آرام آرام شکافی عمیق میان زبان این دوره و  ،های جدید و تعبیرات و ترکیبات نوتمامی عوامل فوق به عالوه رواج واژه

نهادند، به علت بی توجهی دربار ادوار پیشین بوجود آورد، زیرا بیشتر کسانی که پای در وادی گویندگی و سرایندگی می زبان

 (۱۹۳-2۰۱: ۱۳7۹)صفا، . «وران و گاه از غیر ایرانیان ترک و هندی بودندصفوی به شعر و ادب، از مردم عادی و پیشه

خنوری بود ـ هنر کالم و نگارش، تزئین کتاب و مصور سازی طی ای برای گسترش سادبیات و کتاب خطی ـ وسیله

نگارگری در فارسی و هنر های متمادی هیچ گاه از تحول و توسعه دایمی باز نایستاده است. مشهورترین دوره ادبیات قرن

ین نواحی به دین شرایط تاریخی تحول نظام زمینداری، در پی استیالی اعراب بر ایران و آسیای مرکزی، و گرویدن مردم ا

 (2۱: ۱۳۶7اسالم جریان یافت.)مقدم اشرفی، 
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ای پرمایه برای نگارگران ساخته ها را دست مایهن شعرای آنیواطبیعتاً اشتیاق شدید ایرانیان به شعر و شاعری، اشعار و د

 (۱5۸: ۱۳7۸ها به نمایش درآوردند. )پوپ، تا نهایت هنر و مهارت خود را در آن

الی و هماننـدش را نیـز در   عها و تأثیرات تباید الهامگر است که میزیبایی چنان در نگارگری ایران جلوهعشق به جمال و 

 (۱۶5: ۱۳7۸را بیان کرده است.)پوپ، ادبیاتی جست که با کالم آن

ا بـه  ترین و مشهورترین شاعران ایرانی که به زبان فارسی اشعاری شـیوا سـروده و الحـق تمـامی فضاسـازی ر     یکی از مهم

 هـ . ق( است. ۶بهترین نحو و جزء به جزء وصف نموده نظامی گنجوی)قرن

ـ     تا از پنچ مثنوی خمسه خود را داسـتان شـاهان ساسـانی قـرارداد     او نیز همچون پیشینیان بزرگ خویش، موضوع دو

نی، خسـرو پرویـز و   هفت پیکر که قهرمان آن بهرام گور شاه ساسانی است؛ و خسرو شیرین کـه ماجراهـای شـاه دیگـر ساسـا     

نماید. ولی ادب و عادت صاف و متقیانه نظامی که او را از هر چه دربـار  شاهزاده خانم زیبای ارمنی را باز می ،معشوقش شیرین

ها منعکس شـد و حتـی در حماسـه اسـکندر خـویش،      ها و سخت کشیراند، در پرهیز از یادآوری خونریزیشاهی بود پس می

هایش بود و در دو مثنوی دیگرش یعنی مخزن االسرار که دلبسـتگی خویشـتن   هرمان، جذابتر از جنگبرای او ماجراهای این ق

شـان بـه   ها و مجالس باغ و درختان شکوفان، دلبسـتگی ها به صحنهرا با نوعی تفسیر عرفانی سرگرم ساخته و مفهوم عشق آن

نوعی و با اشکال متنوعی از زیبـایی و جـذابیت خـارق    شان با عرفا و ریاضت کشان، همه به عشق پریشان و آشفته و هم حسی

 (۱۶۰و  ۱5۹: ۱۳7۸العاده بیان گردید.)پوپ، 

 

 دوره صفوی هایپارچه -2

نگارگری و شاعری از دیرباز در پیوند با فرهنگ و هنر ایران زمین بوده است. شاعران ایرانی دست کم از سده دوازدهم 

نگارگران ایرانی از اواخر سده سیزده تا اوایل دوران  اند وسرودهم از صور خیال میهـ . ق( با الها 7و  ۶های میالدی )سده

های نفیس و زیبا از انگیخت. سفارش نسخهمعاصر آثاری خلق کردند که جوهر، حال و هوا و معنای شاعرانه را در بیننده بر می

موجب استحکام پیوند بین هنرهای  ،هایران، طی سدههای حاکم بر ااشعار کالسیک از سوی دربار، حکام و شاهزادگان سلسله

ادبی و بصری شد. ذوق ادبی از سویی و حمایت از هنرهای دوگانه شامل ادبیات )از جمله شعر( و کتاب )از جمله تذهیب، 

 (۱۳: ۱۳۸۰نگارگری و صحافی( از دیگر سو، به خلق شاهکارهایی جاودان در فرهنگ ایرانی انجامید. )سیمپسون، 

توان به سه دسته شد را میهای یزد، کرمان، کاشان و اصفهان بافته میهای ابریشمی صفوی که اغلب در کارگاهچهپار

 تقسیم کرد: حریر ساده، ابریشم زربفت و مخمل ابریشمی.

از اشکال ها عبارت بود رفت. تزیین این پارچهکار میها برای البسۀ شاهزادگان و بزرگان و پرده و روپوش بهاین پارچه

های رزمی و بزمی ایران مانند ها و مناظر، اغلب از داستانانسانی و تصویر حیوانات و پرندگان و تعبیرات گل و گیاه. موضوع

شد و گاهی تصاویر امراء ایرانی در حال شکار یا در مجالس بزم و طرب بکار شاهنامه و آثار استاد نظامی اقتباس می

 (۱7۹۸: ۱۳4۳رفت.)ایرانشهر، می

 ،شد و بعلت زیبائی و ارزشی کـه داشـت  های شاهزادگان و پرده و روپوش بکار برده میها معموالً برای جامهاین نوع پارچه

 شد.اغلب از طرف پادشاهان صفوی بعنوان هدیه و خلعت برای بزرگان کشورها نیز فرستاده می

نی و تصـاویر حیوانـات و پرنـدگان و گـل و گیـاه و گـاه       ها عبارت بود از: اشـکال انسـا  تزئینات و نقوش این پارچه بیشتر

هـای  چون بافتن اینگونـه منـاظر بعلـت طـرح     .های رزمی و بزمی ایران یا تصاویر شاهزادگان در حال شکارمناظری از داستان
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مسـتلزم مهـارت   از ایـن رو   بود،شمار دوک و شانه در دستگاه بافت های گوناگون محتاج به تغییر و تبدیل  بیپیچیده و رنگ

 خاصی بود.  

بهـا  هـای زربفـت گـران   بافت پارچـه  ،نمودهـ . ق( بعلت حمایتی که از هنر بافندگی می ۹۹۶در زمان شاه عباس بزرگ)

های ابریشمی زربفت از خود پوشیدن پارچهه رغبت زیادی ب ،توسعه یافت و مردم بعلت آرامش و ثروتی که بدست آورده بودند

 دادند.نشان می

هـای زری بـافی و مخمـل    های بافندگی که در یزد و کاشان بود، در اصفهان نیز کارگاهعباس بزرگ عالوه بر کارگاهشاه 

 بها به اصفهان دعوت نمود.های گرانبافی تأسیس کرد و استادان ماهری را برای تهیه پارچه

ها خوشبختانه موجود است خصوصیات بافندگی عصـر او را بخـوبی نشـان    هایی از آنهای دوره شاه عباس که نمونهپارچه

های تیره و نقش صور و اشکال اشخاص و گیاهان بصورت طبیعی و حقیقی. )ذکـاء،  دهد و این خصوصیات عبارتست از رنگمی

 کتب هنری هستند.های زربفت، از نظر شیوۀ نقش اندازی تابع دو مبا تمام تنوع و گوناگونی نقوش در پارچه (7: ۱۳4۱

بند( بود. ویژگی این سبک استفاده از نقوش کوچک بود که در مکتب اول به رهبری غیاث الدین معروف به )غیاث نقش

های قرن دهم هجری که دورۀ اول سلطنت یک طرح کلی با یکدیگر هماهنگی داشتند. شیوۀ طراحی غیاث الدین از طرح

 (۱۳۳: ۱۳74ر، پوصفویان است، اقتباس شده است. )طالب

های ادبی را نیز مشاهده نمود. شاید بتوان گفت توان نقوش داستانعالوه بر ویژگی یاد شده، در آثار غیاث الدین می

 همان گونه که از زمان وی نگارش نام طراح در اثر مرسوم گشت، استفاده از مضامین ادبی نیز رایج شده باشد. 

ۀ رضا عباسی هنرمند نقاش معروف شکل گرفت، سبک او در مخمل بافی به کار بافی دورۀ صفوی به وسیلمکتب دوم زری

الدین متفاوت بود. شیوۀ او در تصویر اشخاص در حالت فروتنی تاثیر زیادی در نقوش آن دوره نمود. در رفت که با سبک غیاث

رفت. سبک او در واقع پیروی از شد و نقوش فرعی برای پرکردن فضای خالی به کار میاین شیوه تصاویر بزرگی طراحی می

 (۱۳4اشی مکتب اصفهان است.)همان، های نقهمان اسلوب و شیوه

ترین آن ترین و مهمهای مختلف هنری بود که بزرگترین خصوصیات هنری در دورۀ صفوی تشکیل کانونیکی از عمده

ی، هنرمندان نقاش، معمار، خطاط، بافنده و هـ . ق( بود. در این مرکز فرهنگی ـ هنر ۹۹5عباس اول)اصفهان پایتخت شاه 

های مکتب فلزکار مشغول به کار بودند و این تجمع باعث ارتباط نزدیک برخی از هنرها به یکدیگر شد. که این خود از شاخص

نقاشان  شود، تا حدی که گاه برخی ازاصفهان است. این ارتباط بیش از هر چیز میان هنر نقاشی آن زمان و زری بافی دیده می

ای در موزۀ دوران اسالمی است که امضای معین مکتب اصفهان خود بافندۀ زری هم بودند. بهترین دلیل آن وجود پارچه

پود  های اطلس باف است و الیافزء زریشاگرد معروف رضا عباسی را داراست. این پارچه در طبقه بندی انواع زری ج ،مصور

های نقوش آن نیز بسیار مالیم یل یافته است. زمینه پارچه به رنگ آبی روشن و رنگگالبتون تشک %25ابریشم و  %75آن از 

پردازی به سبک اصفهان است و در زیر هر نقشی این جمله بافته شده: )حسب االمر در روز یازدهم شعبان است و شیوۀ چهره

هـ . ق. در  ۱۰24ب اصفهان بود که در سنه هـ . ق به انجام رسید معین مصور(، معین مصور از نقاشان معروف مکت ۱۰5۱سنه 

 (7۶و  75: ۱۳7۸ولی بیشتر عمر خود را در اصفهان گذراند. )روحفر، ، یزد متولد شد

های تشویق و حمایت شاه عباس از هنر بافندگی باعث گردید که هنرمندان بزرگی در این رشته بوجود آیند و بافت پارچه

 ،های زمان شاه عباسگر هنرها باال ببرند. بنابراین این عجیب نیست که مخمل و زریزری و مخمل را تا حد هنر نقاشی و دی

 (7: ۱۳4۱هایی است که تاکنون در ایران بافته شده است.)ذکاء، ترین و زیباترین پارچهعالی
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 بندغیاث الدین نقش -3

دانـد. او از  الـدین مشـهور بـه عصـار مـی     الـدین بـن موالنـا شـهاب      لوی را از نوادگان موالنا کما ،جامع مفیدیکتاب در 

 (۳۹7: ۱۳4۰توان گفت ذوق هنری خود را از او به ارث برده است.)مستوفی بافقی، خوشنویسان سده نهم هـ . ق  بود و می

ست تا بافنده روزگار در لیـل و نهـار   ا گوید: او از والیات یزدمیرزا محمد طاهر نصرآبادی اصفهانی در تذکرۀ نصرآبادی می

تار شعاع و پود شهاب در بافندگیست، مثل آن نقش بندی و بافندۀ صورت نبسـته، قطـع نظـر از ایـن هنـر خـوش طبیعـت و        ب

 (4۹:  ۱۳۱7درست سلیقه بود. )نصرآبادی اصفهانی، 

آیـد کـه: غیـاث در اوائـل     چنین بر مـی  ،نویسداز آن چه محمد مفید بافقی در شرح حال این هنرمند در کتاب اخیر می

 گذرانیده است. به دربار شاه عباس راه یافته بود و در همان جا به خوشی و نشاط تمام روزگار می جوانی

فصاحت بیان و تالقت لسان »ها به خواجه غیاث عالوه بر مهارت در فن زری بافی و مخمل بافی و نقاشی و نقشبندی آن

زرگی و سعادت از سایر ابناء روزگار معروف و ممتاز وحدت فهم و لطافت طبع موصوف و در تحصیل کماالت و تکمیل اسباب ب

 .  همان () «بود

خواجه غیاث الدین علی در فن نقشبندی عدیل و نظیر نداشت و پیوسته به قلم اندیشـه  »نویسد: مؤلف جامع مفیدی می

ای بلنـد آوازه  بمرتبـه  رسـانید و در آن کـار  نگاشت و اقمشه نفیسه باتمـام مـی  امور غریبه و صور عجیبه بر صحایف روزگار می

ای که در کارخانه طبیعت او شأن نافذ هند و ترک و رم تحف و هدایا بجهت او ارسال فرموده و اقمشهگشت که پادشاهان عالی

 «. نمودندبه اتمام رسیده بود طلب می

ده را چنـان در هـم   های چنـدتایی بـوده کـه در آن دو یـا چنـد پارچـه سـا       فت پارچهیکی دیگر از ابتکارات فنی غیاث، با

 (2۰:  ۱۳75ساخته است.)روح فر، گر میته را به طور برجسته و روشن جلوهاند که طرح گل و بوبافتهمی

مهارتی بسزا داشته و در ایـن رشـته    ،ها بر روی پارچههای گوناگون و نقل آنبه گواهی آثار بازمانده، غیاث در ایجاد طرح

 او نرسیده است.   نظیر بوده و کسی بپایدر ایران بی

شناسایی شده، دو نمونه پارچه با نقش لیلی و مجنون وجود دارد که یکی  تحقیق حاضردر آثار غیاث که تاکنون توسط 

ای با نقش گرفت و گیر موجود در ها پارچهاز دیگر نمونه شود.در مالکیت کلکیان و دیگری در موزه بوستن نگهداری می

با نقش اسلیمی ختایی، و پوشش قبر دیگر با طرح کلی محرابی با نقش دو نمونه پوشش قبر یکی  ،.اچ. مور یوخانم دبل مجموعه

یک نمونه پارچه مخمل با نقش  و ۳۳۱4معصوم، موجود در موزه دوران اسالمی به شماره ثبتی  ۱4اسلیمی ختایی و صلوات بر 

ای با نقش خسرو شیرین در مالکیت پارچه ،افت شدههای یاز دیگر نمونه. است اسلیمی ختایی، موجود در موزه متروپلیتن

 .می باشد پارچه دیگر با نقش داستانی در مالکیت کلکیان و سلطنتی اتریش ـ وین پارچه با نقش داستانی در موزه ،لووی

اره ای به قبل از تحلیل دو نمونه از آثار به جای مانده از غیاث الدین نقش بند با موضوع لیلی و مجنون، الزم است تا اش

 جایگاه این روایت در ادبیات فارسی شود.

های عاشقانه در ابتدا شرحی بود از حاالت روحی و نفسانی عشاقی زمینی، اما با گسترش تفکرات از آنجایی که داستان

ات به منزلۀ هایی به مراتب واالتر، که در آن ها این قبیل روایعرفانی و ژرف، این قبیل اشعار محملی شد برای بیان اندیشه

 ای است که باید از آن عبور کرد و لُب مطلب را دریافت.پوسته
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هاست و عالم تنها ای از خداوند است، و جالل تجلی قبض و آشکار کنندۀ محدودیت موجود در پدیدهجالل عالم، نشانه

 ای است از یک حقیقت برتر.نشانه

های عشقی عرفاست. اسماء و صفات بسیاری از داستان، موضوع «عاشق و معشوق»جمال و جالل الهی، تحت عناوین

 (۱2۰: ۱۳7۹اتحاد، «.)شودالهی، اغلب به صورت سیمای یک یا دو نفر توصیف می

ای که خلقت انسان نیز بر عشق بنا اند. به گونهخدا عشق و دوست داشتن را از آغاز در ضمیر هر انسانی به ودیعت نهاده

ت جدایی ناپذیر روح انسان سالم است. در بسیاری موارد مسیر پرفراز و نشیب عشق، شاهد شده است و دوست داشتن از حاال

 اند...ها گشتههای درونی انسانظهور و بروز افرادی است که به نحوی جهت دهندۀ تمایالت و گرایش

که در عشق و شیدایی شوند هایی یافت میشود، اما انسانها یافت می...هرچند عشق و دلدادگی در دل تمامی انسان

شهره و سرآمد دیگرانند. در کتاب الفهرست از چهل عاشق و معشوق ذکری به میان آمده است که در عصر جاهلی عرب، شهرۀ 

اند: مجنون و لیلی، قیس و لُبنی، جمیل و بثینه، عروه و عفرا، کُثیِّیر و عزه و ... در میان این عشاق نام شش زوج آفاق بوده

 ن لیلی و مجنون است: قیس و لُبنی، مجنون و لیلی، توبه و لیلی، اسعد و لیلی، عمربن زید و لیل، مُرهّ و لیلی.یادآور داستا

وجود دارند: خسرو و شیرین، وامق و عذرا، یوسف و زلیخا، ویس و رامین، ورقه و گلشاه،  در دیگر جوامع نیز عشاقی شهره

 (۹7: ۱۳۸7و...)ستودیان،  بیژن و منیژه، زال و رودابه، سالمان و ابسال

ای ساخته است تا حیرت ای آن را بهانهای عاشقانه از قوم عرب است و نظامی گنجهمثنوی لیلی و مجنون، افسانه

ورزند و انگیزترین باور دینی و درونی خویش را به زبان رمز بیان کند. در این داستان پسر و دختری نابالغ به همدیگر مهر می

گردد و سرانجام آن دختر، دوشیزه ور میشوند، عشقی جان سوز در دل هر دو کودک شعلهدور نگه داشته میبه زور از هم 

گیرد و او را به مقام واالی معنوی گذراند تا فرۀ ایزدی و نور الهی از دل وی تابیدن میماند و به ذکر دل زندگی میمی

های خاکی چیزی نبوده و ددۀ نفس هر دو مرده است های و غریزهرساند و چو در میانۀ این دو عاشق و معشوق از هوسمی

عشق حقیقی ـ نه مجازی ـ رنگ الهی به خود گرفته و سرانجام در آخرین و نخستین دیدار، لیلی از مجنون دستگیری کرده و 

 آن ملک یا نور ایزدی در دل مجنون جای گرفته و مجنون به بینایی و بصیرت عارفانه رسیده است:

 (۱۳و  ۱2:  ۱۳7۹ین دگر گرفته کارش/ آیینه خویش داده یارش)ثروتیان، آی

ها و تأثیرات تالی و همانندش را نیز در ادبیاتی باید الهامگر است که میعشق به جمال و زیبایی چنان در نگارگری ایران جلوه

 (۱۶5:  ۱۳7۸را بیان کرده است. )پوپ، جست که با کالم آن

 

 لی و مجنون موجود در مالكیت كلكیانتحلیل پارچه لی 3-1

کند. پویایی ای بر پشت شتر، عبور می( مجنون در میان حیوانات بیتوته کرده و لیلی نشسته در کژاوه۱در تصویر شمارۀ )

تواند هم توصیفی از طبیعت اطراف مجنون باشد و هم نمادی از آرامش حاصل از عشق، و سکون جانوران منقوش در صحنه می

 ب مجنون.  در قل

در این پارچه، تناسبی بسیار عالی میان رنگ زمینه )پوست اناری( و رنگ اغلب نقوش )طالیی( برقرار است. تلفیق 

نواز به طرح کلی ای بر آن نشسته، ترکیبی بسیار چشمهای نازکی که پرندههای پهن بر روی ساقههای درشت و برگگل

ضر، نظیر به پس نگریستن بز، گریختن گرگ از پلنگ و غنودن شیر در آن فضای های حرکتی جانوران حابخشیده است. بازی

نماید. اما طراحی پیکرۀ مجنون و لیلیِ نشسته در کژاوه، به قدری ماهرانه گیاهی، نوعی درهم تنیدگیِ سیّال را ایجاد می
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الدین ، اثر غیاثداستانیرچه با نقش ( پا۱تصویر)

 در مالکیت کلکیان بند.نقش
(http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent

.cgi?article=1133&context=tsaconf 

1392/11/21) 

و این هنر طراح در مرکزنمایی طرحِ کلی  یابدصورت پذیرفته که چشم بیننده در نخستین نگاه، آنان را میان این شلوغی درمی

دانسته که چگونه باید طرح را است. نکتۀ مهم اینجاست که این طرح از اسلوب نگارگری پیروی کرده، اما طراح دقیقاً می

با  داند چگونه باید یک طرح راای بیافریند. یعنی طراح فقط نگارگر نیست، بلکه مهندسی است که میمتناسب با زمینۀ پارچه

 کند. ، رقم غیاث که در قسمت پایینی کژاوۀ لیلی قید شده، کار را تکمیل مینهایت. در زدنوع بوم آن هماهنگ سا

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، اثر داستانیپارچه با نقش  ( طرح خطی2تصویر )

 2۰/2/۱۳۹۳رنده، نگا بند.الدین نقشغیاث
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 تحلیل پارچه لیلی و مجنون موجود در موزه بوستن 3-2

شخص سومی میان لیلی و ردازد و پبه سکونت مجنون در میان دام و دد می، برخالف تصویر قبلی، (۳شماره) در تصویر

مجنون قرار دارد که افسار شتر حمل کنندۀ کژاوۀ لیلی را در دست گرفته و برای ترساندن شتر، چوبی را به حالت تهدید باالی 

السالم باشد؛ مردی که با لیلی ازدواج کرد. در این توان مطمئن بود، اما شاید منظور از این شخص، ابنسر برده است. نمی

صویر، نسبت به تصویر قبلی، تناسب کمتری میان نقوش جانوری برقرار است. برای نمونه اندازۀ جانوران و نیز فربگی و نَزاری ت

ها متفاوت است و حرکاتشان نیز انعطاف کمتری دارد. اما تیز و باریک بودنِ اغلب نقوش گیاهیِ زمینه، توانسته حرکات آن

رسد نگاه لیلی و مجنون در ها روحی سرشار از شادابی و تحرک ببخشد. به نظر میو به آنهای جانوری را دربر گرفته پیکره

 ای خاص دارد.  این طرح به یکدیگر دوخته شده است. رقم غیاث در بخش تحتانیِ کژاوۀ لیلی، درشتی و جلوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 گیرینتیجه -4

ه برداشت گامی بلند خاصه طراحی پارچه  ،صفوی در زمینه هنرپروری هدور در دهدمی های تحقیق نشانیافتهبطور کلی  

باعث گردید هنرمندان به نام از سراسر کشور گرد آمدند. وجود کاتبان،  ،های سلطنتی. احداث کتابخانه و کارگاهشده است

 ای گردید.ثار ارزندهشاعران، نگارگران، طراحان، نساجان، مذهبان و جدول کشان و دیگر هنرمندان زمینه ساز خلق آ

، داستانیپارچه با نقش (۳تصویر)

 بند.الدین نقشاثر غیاث
(Museum of fine Arts 

Boston.1392/11/21) 

بند، ( طرح خطی، پارچه غیاث الدین نقش4تصویر )

 25/2/۱۳۹۳نگارنده 
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موجب گردید  تباط آن با ادبیات وعرفانرا و تشکیل مکاتب نگارگری چون مکتب تبریز، قزوین و اصفهان در دورۀ صفوی

پارچه  و بدیلی استنساخ و به تصویر درآمد. عالوه بر نگارگری، شاهد آثار بسیار نفیس در زمینه فلزکاری، خوشنویسیآثار بی

های ابریشمی صفوی اغلب های ایران و جهان است. پارچهو مخمل هستیم که هم اکنون زینت بخش موزه بافی خصوصاً زربفت

بند که خود نقششد. از هنرمندان معروفی چون رضا عباسی، غیاث الدینهای یزد، کرمان، کاشان و اصفهان بافته میدر کارگاه

 ها حضور داشتند. نگارگر نیز بودند در این کارگاه

 ونظیر بندی، در بافت پارچه نیز بیتوان دریافت که او نه تنها در نقشوجه به آثار شناسایی شده با نام غیاث الدین میبا ت

وی در ایجاد  .شوندهای او اغلب زری و مخمل است که جزء شاهکارهای هنری محسوب میدر شاعری نیز توانا بود. بافته

مهارت بسیار داشت. استفاده  ،وی پارچه که برگرفته از فرهنگ و ادبیات این دوره بودها بر رهای گوناگون روایی و نقل آنطرح

توانست ای بود که کار رفته در آثارش بگونهی بهار او به خوبی نمایان است. شیوهها فراوان و نقوش کوچک در آثاز گل و بوته

 نظیر بوده و تا کنون کسی بپای او نرسیده است. ه بیهای تصویری را ببافد، در این رشتترین طرحترین و دشوارپیچیده

ها و نقوش کوچکی بود که هماهنگی خاصی های آن استفاده از طرحخواجه غیاث الدین سبکی به وجود آورد که از ویژگی

های مختلف و ای با ذوق بود؛ دراختراع و ایجاد طرحکردند. غیاث الدین اهل یزد و بافندهرا در سطح پارچه و طرح ایجاد می

 ها روی پارچه مهارتی به سزا داشت.نقش آن

های چندتایی با نقوش پیچیده پی برد که در آن دو یا توان به ابتکارات فنی او در بافت پارچهبا توجه به آثار بازمانده می

ت. وی سبکی را به وجود شد که تاکنون تکنیک بافت آن بر بسیاری از بافندگان پوشیده اسچند پارچه چنان در هم بافته می

با رقم: با مضامین ادبی آثار وی تصاویری در ها بکار گرفته شده را ببافد. ترین طرحست دشوارترین و پیچیدهنتواآورد که می

 شود.دیده می "غیاث الدین نقش بند"و  "عمل غیاث"، "غیاث"

از اینرو با تحقیق در آثار بجای مانده از این دوره،  اند،که اغلب نگارگران این عصر خود طراح پارچه بودهحاصل سخن این 

از پارچه به عنوان بستری برای هنرنمایی خود استفاده کرده و   می توان به این نتیجه دست یافت که هنرمندان و طراحان

 زدند.همانند نسخ بر پارچه نقش می
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Abstract 

Most of the fundamentals and thinking roots of nations in different era can be found in 

motifs remainings from artistic works. Unfortunately, textiles and their motifs woven have 

been ignored in most researches because they have been seen as a branch of painting and so 

forgotten. However, when a researcher studies them he/she is provided with important and 

deep first-handed pieces of information in this regard. The Safavid textils in which brocaded 

fabrics and velvets are of paramount importance are of the ignored works. Motifs woven on 

brocaded and velvet fabrics in this era are in a variety of forms and motifs. 

This research is objectively two fabrics designed by Ghiyalh al- din Naghshband, the very 

famous designer of the Safavid era. This thesis tries to shed a light on their hidden litrary 

themes and patterns. 

The findings of this study show that themes of lyrical literature are reflected in most of 

motifs woven on textiles of this era and because of the fact that many painters of this era are 

fabric designers; therefore, fabric has become the ground to show their artistic skills.  
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