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فصلنامه علمي- پژوهشی

بررسي تطبيقي نقوش منسوجات هندي 
گورکاني با پارچه هاي صفوي
دكتر فريده طالب پور *

چكيده
دوره صفوي را بايد اوج درخشش هنر پارچه بافي در ايران ناميد. در اين دوره، مهاجرت هنرمندان و صنعتگران 
ايراني به دربار هند، تاثير بسيار زيادي بر پارچه بافي و صنايع دستي آن داشت. مقايسه نقش مايه ها و طرح 
پارچه هاي هند گورکاني با منسوجات و آثار هنري ايران صفوي، حاکي از آن است که بافندگان هندي تحت 
تاثير هنر ايران آثاري خلق کرده اند که تمايز آن ها از يک ديگر به سختي امکان پذير است. اين تاثير پذيري 
در طرح ها و شيوه هاي بافت منسوجات ابريشمي، زري، شال، قلمکار و مخمل کامال آشكار است. شناسايي 
تعدادي از منسوجات هندي و بررسي طرح و ساختار نقوش آن ها در دوره گورکاني و مقايسه با منسوجات 
دوره صفويه، در اين پژوهش انجام گرفته است. هم چنين آرايه هاي تزييني و شكل ترکيب بندي نقوش در 
پارچه هاي هندي شناسايي و استخراج و با نقوش گوناگون پارچه هاي صفوي تطبيق داده شده و از اين طريق 
تاثير پيشرفت پارچه بافي ايران صفوي بر هنرمندان هند گورکاني مشخص گرديده است. به اين منظور، جهت 
شناسايي نقوش منسوجات در دوره هاي مذکور، به بررسي پارچه ها و طرح آن ها پرداخته شده و هدف از 

اين بررسي عبارت است از :
 الف) شناسايي منسوجات مشترکي که در ايران صفوي و هند گورکاني توليد مي شدند.

ب) بررسي نقش مايه و طرح هاي منسوجات دو دوره و ارائه ترکيب بندي نقوش.
روش تحقيق اين پژوهش تاريخي، توصيفي و تطبيقي است که اطالعات مورد نياز از طريق مطالعات کتابخانه اي 
و اسنادي به دست آمده است. اين مطالعه نشان مي دهد هنرمندان اين دوره در هند با هنر ايران آشنايي داشته 
و عناصر تزييني ايراني را در پارچه ها به کار برده اند. نقش مايه هاي متنوعي شامل آرايه هاي تزييني، گياهي، 
حيواني و تصويري در منسوجات گورکاني  به کار رفته که تحت تاثير پارچه هاي ايراني بوده است. از جنبه 
ساختاري، نقوش اين منسوجات را مي توان به لچک و ترنج، محرابي، سراسري، محرمات و شبکه اي تقسيم 

بندي نمود که اين طرح ها در منسوجات ايران صفوي نيز قابل شناسايي هستند. 

واژگان كليدي 
گورکانيان هند، صفوي، منسوجات، آرايه هاي تزييني، نقوش.

E-mail: talebpour@alzahra.ac.ir                                  دانشيار دانشکده هنر دانشگاه الزهرا، شهر تهران، استان تهران   

تاريخ دريافت مقاله :   ٩٠/١/٢٩
تاريخ پذيرش مقاله :   ٩٠/٣/١٦
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مقدمه
 کشور هند را سرزمين عجايب مي دانند و صنايع دستي 
و به ويژه نساجي سنتي آن از معروف ترين هنرها به شمار 
مي رود. هند يکي از مراکز تمدن کهن بشري مي باشد و شهرهاي 
باستاني موهنجودارو١ و هاراپا٢ داراي تمدني قديمي و هم 
عصر تمدن هاي ايالم و بابل هستند. اين سرزمين در طول 
دوران مختلف، عرصه تاخت و تاز مهاجمان غارتگر بوده 
است. اما مردم هند و ايران در طول تاريخ با يک ديگر ارتباط 
مستمري داشته اند. در واقع شروع روابط آن ها حتي قبل 
از آغاز تمدن هندو آريايي است، زيرا قبايل هندو آريايي 
و ايرانيان باستان هر دو از يک اصل و نسب مشترک جدا 
شده اند. زبان و مذاهب قديمي هند و ايران نيز داراي زمينه 

هاي مشترکي هستند. (نهرو،١٣٥٠، ج٢، ٢٤٧) 
سال ها پيش ايرانيان، به ويژه روحانيون زرتشتي، براي 
تبليغ دين يا تجارت و بازرگاني به هند مي رفتند. آن ها در 
هند به کشاورزي و ماهي گيري مشغول بودند و کارهاي 
(ارشاد،١٣٦٥،  دادند.  مي  انجام  بافندگي  قبيل  از  صنعتي 
١٩٤) عده اي ديگر از زرتشتيان ايراني در سده ٢هجري 
قمري-٨م از ناحيه جنوب ايران، فاريستان٣ ، به گجرات٤ 
مهاجرت کردند و در هند به»پارسيان»معروف شدند. در 
بين اين مهاجرين، پارچه بافاني بودند که نقوش ساساني و 
فنون متداول بافندگي ايراني را با خود به هند بردند و در آن 
جا اشاعه دادند. (Agrawal,2003,194) مهاجرت گروه 
ديگري از ايرانيان نيز هم زمان با دوره اي است که در 
ايران و عراق دولت هاي متعصب سني، مانند سلجوقيان يا 
تيموريان، شيعيان را مورد آزار و اذيت قرار مي دادند. لذا 
عده اي از آن ها به هند پناهنده شدند. اما در دوره صفوي 
خالف اين اتفاق روي داد و برخي از پيروان مذهب تسنن و 
نويسندگاني که تحت فشار قرار گرفته بودند، به هندوستان 

Mohenjo daro -١
Harappa -٢
Faristan -٣
Gujarat -٤

ای  افسانه  حيوانی  ٥-گريفين: 
و  سر  شيرو  ازتنه  ترکيبی  که 
اسب  گوش  و  است  عقاب  بال 
ماهی  باله  شبيــه  تاجی  و 

دارد.(معين، ١٣٦٣، ١٧٠٠)
٦- Surya: در آئين هندو، سوريا 
روشنايی بزرگ، خدای خورشيد 
است که گيسوان وبازوان طاليی 

دارد.

مهاجرت نمودند. از سوي ديگر، پادشاهان اين سرزمين نيز 
از مهاجرت ايرانيان حمايت مي کردند و همواره نخبگان 
کنند.  به دربار هند کوچ  که  را تشويق مي کردند  ايراني 
فارسي،  ادبيات  و  زبان  تاثير   (٢٠٣-٢٠١ (ارشاد،١٣٦٥، 
معماري و صنايع دستي ايران بر زبان و هنرهاي هند در 
دوره صفوي از نتايج اين مهاجرت ها به شمار مي آيد. 
مهاجرت هنرمندان به دربار مغوالن هند باعث شد گنجينه 
اي که ايران در سراسر سده١٠هجري قمري/١٦م از دست 
داد، هند به خود جذب کند و اين امتياز بزرگي براي هند 
هاي  از سنت  اين دوره  در  لذا  و  (ولش،١٣٨٥، ٢٧)  بود. 
هنري ايراني بسيار اقتباس شد(بلر،١٣٨١، ٣) به نحوي که 
در دوران گورکانيان هند، زبان فارسي زبان رسمي دربار 
کشور بود که تا اوايل دوره استعمار انگلستان ادامه داشت. 

(نهرو ،١٣٥٠، ج٢، ٢٤٨)
در هنر باستان هند، انواع نقش مايه هاي بومي و ايراني 
ديده مي شود. از هنر هخامنشي نقش مايه هاي ديرينه اي 
در هنر هند وجود دارد. اين نقش مايه ها شامل حيواناتي 
با تصاوير نيم رخ، حيوانات رو در رو يا پشت به پشت، 
شيرهاي بالدار و گريفين٥ است. اين نقش مايه ها همچنين 
شامل عناصر تزييني نظير درخت زندگي، درخت نخل، گل 
سرخ، نيلوفر آبي، زنجيره تزييني و کنگره از نوع ايراني 
چهار  گردونه  نظير  ايراني  ترکيبي  مضامين  حتي  است. 
اسبي خورشيد يا گردونه سوريا٦به هند منتقل شده است. 
اين نقش مايه ها از قبيل درخت زندگي و گلدان تا جنوب 

شرقي آسيا نيزگسترده شده اند. (هااليد،١٣٧٦، ١٣-١٠)
هنر ساساني نيز بر هنرهاي هند موثر بود و منجر 
ايراني- بودايي در آن سرزمين شد.  به شکوفايي سبک 
با گسترش اين سبک، پوشاک ايراني در آسياي مرکزي 
رواج يافت و نقش مايه هاي تزييني که اقتباسي از هنر ايران 

ساسانی  پارچه  دايره،  در  محصور  خروس  نقش   -١ تصوير 
ماخذ: گيرشمن،١٣٧٠، ٢٣٠    

تصوير٢- نقوش محـــــــصور در دايره، پارچه هندی با شيوه 
         Goepper 1995,111,:ساسانی، سده٤م ماخذ

بررســــي تطبيقي نقوش 
منسوجات هندي گورکاني 

با پارچه هاي صفوي

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

شــماره۱۷  بهــــار۹۰
۱۷

فصلنامه علمي- پژوهشی

بودند، هنر هند را غني ساخت. (هااليد،١٣٧٦، ٤٤) شکل 
پرنده اي که رديفي مرواريد به دهان دارد و در دايره اي 
محصور است، نمونه اي از طرح هاي انتقال يافته ساساني 
است. ازسويي ديگر اشکال محصوردر دايره در نقاشي ها 
وآثار هنري هند ديده مي شود که از هنر ايران سرچشمه 
گرفته است. (Goepper,1995, 111)  تصوير١، پارچه اي 
ايراني مربوط به دوره ساساني با نقش خروس محصور 
در يک دايره را نشان مي دهد و تصوير٢ نقوش هندي 
محصور در دايره اي را به نمايش مي گذارد که متاثر از 

هنر ساساني است. 
در دوره اسالمي و مغوالن گورکاني در هند، رشد و 
حمايت از هنر اسالمي شكل گرفت. مغوالن در زمينه هاي 

هنري و فرهنگي به ايران نظر خاصي داشتند.
 با مهاجرت عده اي از هنرمندان و پارچه بافان ايراني 
به دربار هند، تاثير هنر ايران بر هنرمندان هندي، شدت 

يافت. 
تحوالت هنري دربار گورکاني در زمان همايون شاه، 
سده١٠هجري قمري-١٦م آغاز شد و تا زمان محمد شاه، 
تاثير هنرمندان و  يافت.  ادامه  سده١٢هجري قمري-١٨م 
پارچه بافان ايراني به ويژه در منسوجات اين دوره در هنر 
هند قابل شناسايي است. اين منسوجات تحت حمايت دربار 
و براي استفاده خانواده سلطنتي و اشراف زادگان تهيه مي 
شدند و در تزيين آن ها از انواع آرايه ها استفاده شده است. 

(ولش، ١٣٨٥، ٢٧)
منسوجات  مقايسه  و  مطالعه  پژوهش ضمن  اين  در 
دوره صفوي در ايران با دوره گورکاني در هند، آرايه هاي 
از پارچه هاي صفوي در  تزييني و شكل طرح هايي که 
پارچه هاي گورکاني به کار برده شده ، معرفي مي شود و 
با بررسي تطبيقي اين آثار و مشاهده نقوش آن ها، به اين 
موضوع پرداخته مي شود که هنرمندان و صنعتگران هندي 

چگونه از عناصر تزييني هنر صفوي بهره مند شده اند.

تاثيرپذيري منسوجات هندي از ايرانيان
و  ها  مهاجرت  بازرگاني،  و  تجارت  تاريخي،  وقايع 
اعتقادات مذهبي راه هاي نفوذ هنر ايران به هند بودند. بر 
اساس اسناد، مهاجرت زرتشتيان ايراني که در ميان آن ها 
تعدادي بافنده پارچه نيز بود، صنعت پارچه بافي برخي 
مناطق را در هند تحت تاثير قرار داد. شيوه هاي بافت و 
طرح هاي پارچه هاي هندي، تحت تاثير اين مهاجران قرار 
گرفت و مراکز جديد بافندگي در هند داير گرديد. منسوجات 
قرار  تاثير  تحت  را  هند  ابريشمي  هاي  زربفت  ساساني، 
داد و همچنين تعدادي از بافندگان هندي از شهرهاي منداسور١ ،
به  کار در کارگاه هاي ساساني  براي  پيتن٣  بهاروچ٢ و 
شوش، جندي شاپور و شوشتر دعوت شدند. آن ها عالوه 
بر استفاده از فنون پارچه بافي هندي، با شيوه هاي طراحي 
و بافت پارچه هاي ايراني هم آشنا شدند. از سوي ديگر 
مهاجرت تعدادي از بافندگان ايراني از طريق جاده ابريشم 
به چين، آسياي مرکزي و هند، آن ها را با فنون بافت پارچه 
 Agrawal,2003,) و طرح هاي نواحي بومي آشنا کرد. 

(36
ايران  به  گورکاني  شاه  همايون  صفويه،  دوره  در 
پناهنده شد و در تحت حمايت شاه تهماسب قرار گرفت. 
او پس از پانزده سال تاج و تخت خود را باز پس گرفت 
از  و دوباره به هند مراجعت نمود. همايون در بازگشت 
ايران دستگاه بافندگي پيچيده اي را با خود به هند برد که 
براي بافتن پارچه هاي زربفت استفاده مي شد و استاداني 
را استخدام کرد تا بافندگان هندي را در اين شيوه جديد 
پارچه بافي راهنمايي کنند و بافندگان هندي به زودي اين 
روش ها را فرا گرفتند. هند که قادر به جذب انواع هنرها 
بود به زودي توليد کننده پارچه زري، يکي از ظريف ترين 
منسوجات هندي شد. (Harris,2006,111) در اين دوره 
در کارگاه هاي بافندگي دو شهر مدرس  و ماسوليپاتنام، 
فرزند  اکبر شاه،  ترغيب  به  در ساحل غربي هندوستان، 

تصاوير٣ تا  ٧ - نمونه های صفوی، ماخذ به ترتيب:پوپ،١٣٨٧، ١٠٨١؛همان،١٠٩٥؛همان،١٠٤٠؛ پوپ،١٣٨٠، ٢٣٢؛ تاج بخش،١٣٨١، ١٩١

( Ames,2004,172 ) Singh,2000,73 ؛ همان،١٠٠؛ همان،54؛Pathak,2003,45 :تصاوير٨   تا ١٢- نمونه های گورکانی، ماخذ به ترتيب

٣                                           ٤                                 ٥                               ٦                               ٧                    

٨                                           ٩                                 ١٠                              ١١                             ١٢                   

1-Mandasor
2-Bharuch
3-Paithan
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همايون، پارچه هاي نخي با استفاده از طرح ها و نگاره هاي 
ايراني و براي عرضه در بازارهاي ايران تهيه مي شد. اين 
صناعات ديرين در يزد و کرمان و به ويژه اصفهان هم 
رونق داشتند. حتي در رقابت شديد با پارچه هاي هندي که 
در سده ٣هجري قمري-١٨م با قيمت هاي ارزان وارد ايران 

مي شد، بودند.(فريه،١٣٧٤، ١٦٨)
بخش قابل مالحظه اي از منسوجات توليدي در ايران 
ابريشمي و منسوجاتي که  بافته هاي  بود.  براي صادرات 
با نخ هاي   طال و نقره بافته مي شد،  کشتي کشتي به همراه 
به  اروپا و حتي بيش تر مواقع  به  فروشندگان حکومتي 
هند فرستاده مي شد. بيش تر اين پارچه هاي زري نفيس 
در يزد، اصفهان و کاشان بافته مي شد. (ايرانشهر،١٣٤٢، 
١٠٨٢) در اين دوره مهاجرت هنرمندان و صنعتگران بين 
دو کشور رونق گرفت.  يکي از مهم ترين اقالمي که به عنوان 

هديه مبادله مي شد زربفت ايراني بود. 
همچنين بافت زري هاي ايران در کارگاه هاي گورکاني 
شبيه  قدر  آن  توليدي  محصوالت  گاهي  شد.  مي  تقليد 
Agraw-) .هم بودند که تشخيص آن ها مشکل مي شد

al,1995, 227) پيترو دالواله در سفرنامه خود اشاره نمود 
که سکنه ايران از اقوام و ملل مختلفي تشکيل شده است و 
در ميان خارجياني که براي تجـارت به ايران مي آيند تعـداد 
هندي ها به ويـژه عده اي که به آن ها بانيان گفته مي شود 
و اغلب از گجرات مهاجرت کرده اند، بيش از همه است. 

(دالواله،١٣٧٠، ٤٨)
با مرگ شاه تهماسب، اوضاع سياسي ايران آشفته شد 

و عدم امنيت در دربار ايران و فراهم بودن امکانات ورفاه 
ازهنرمندان  اي  عده  مهاجرت  عامل  گورکاني،  دردربار 

ايراني به هند شد. (مهدي زاده،١٣٥٧، ١٧)
و  هنر  حاميان  از  که  گورکاني،  شاه  اکبر  زمان  در 
هنرمندان بود، تنها در ايالت کشمير، دو هزار کارخانه شال 
بافي وجود داشت. اکبرشاه پس از ساخت شهر فتح پور به 
عنوان پايتخت، توليد انواع صنايع دستي را مورد توجه قرار 

داد و کارگاه هاي سلطنتي را در نزديکي قصرها بنا کرد. 
در اين کارگاه ها استادان ايراني بر توليد پارچه نظارت 
مي کردند. با گسترش کارگاه هاي شاهي، استادان صنعتگر 
از مراکز مهم خارج از هند به دربار شاهي دعوت شدند و 
شرايطي مناسبي به آن ها پيشنهاد شد که هند را خانه خود 
بدانند.  به همين علت تعدادي از بهترين بافندگان ايراني و 
ترکيه اي پس از مهاجرت در هند ساکن شدند و در مدت 
کمي توليدات آن ها با بهترين ها قابل قياس بود. در اين 
کارگاه ها، بافندگان ماهر با بافندگان محلي کار مي کردند و 
مهارت هاي خود را به آنان آموزش مي دادند.  با تضعيف 
امپراتوري مغول، کارخانه هاي شاهي هم حمايت خود را از 

(Dhamija,1989, 56) .دست دادند
 بنابر اين انواع پارچه هاي زيبا و کاربردي در اين دوران 
توليد مي شد. به يقين مردم عادي توانايي تهيه پارچه هاي 
نفيسي که تحت حمايت دربار تهيه مي شد را نداشتند. اين 
پارچه ها مصارف گوناگوني داشتند نظير پوشاک و اثاثيه 
مانند روبالشي و روتختي، ديوارکوب، پرده و چادر. گاهي 
طرح ها روي پارچه بافته مي شدند و گاهي از شيوه هاي 

تصاوير١٣ تا ١٧- نمونه های صفوی، ماخذ به ترتيب: اتينگهاوزن،١٣٧٩، ٢٨٩؛پوپ،١٣٨٧، ١٠٨٧؛ Agrawal,2004,36 ؛ پوپ،١٣٨٠، 
٢٢٦، گالک،١٨٨

١٣                                 ١٤                                      ١٥                                      ١٦                              ١٧                  

تصاوير١٨ تا ٢٢- نمونه های گورکانی، ماخذ به ترتيب:  Agrawal,2003,100؛ همان،٣٦؛ همان،٦٤؛ Singh,2000,74؛ همان،١١٠
١٨                                       ١٩                                      ٢٠                                 ٢١                         ٢٢                  
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چاپ و گلدوزي براي نقش اندازي استفاده مي شد. در اين 
پارچه ها نقوش انواع درختان مانند درختان پر شکوفه، 
سرو و چنار به کار مي رفت. نقش انواع گل ها مانند زنبق، 
نيلوفر و بته جقه به صورت طبيعت گرايانه يا تجريدي و 
انواع  انواع حيوانات مانند شير، سگ، خرگوش، گوزن و 

پرندگان و حيوانات خيالي متداول بود. 
بررسي کاربرد رنگ در اين بافته ها نيز نوعي هماهنگي 
را در آن ها نشان مي دهد. استفاده از فام هاي مختلف و 
مجاورت رنگ ها با يکديگر جلوه زيبايي به پارچه هاي اين 
دوره بخشيده است. مقايسه پارچه هاي بافته شده در دوره 
صفوي با پارچه هاي دوره گورکاني روشن مي سازد که 
تنوع رنگي زمينه در پارچه هاي صفوي زياد بــــــــــوده و 

زمينه هاي پرکار بيش تر استفاده شده است. 
انواع رنگ هاي قرمز، طاليي، سبز و کرم در تهيه آن ها 
به کار رفته که همـــــــين  رنگ ها در منسوجات هندي هم 
ديده مي شود. اگر چه گرايش صنعتگران هندي در تهيه اين 
پارچه ها بيش تر در کاربرد زمينه هاي روشن بوده است. 
در اين زمان بافندگان هندي برخي از شيوه هاي پارچه 
بافي را از ايرانيان اقتباس كرده و در تزيين پارچه ها استفاده 
مي نمودند. براي مثال در نقش شال هاي کشميري که تحت 
تاثير شال بافي ايران بود، بسيار از شيوه هاي ايراني در 
طرح و فنون بافت اقتباس شده است. (ديماند،١٣٦٥، ٢٥٥) 
پارچه هاي هندي اين دوره نشان از مهارت استادان بافنده 
در استفــاده از روش هاي طراحي و شيوه هاي بافت دارد 
و بررسي آن ها تاثير هنرمندان ايراني را در شيوه توليد به 

وضوح نشـــــان مي دهد.
معرفي برخي از منسوجات مشترک صفوي وگورکاني 
اگر چه بافت پارچه در هند قدمت ديرينه اي دارد، اما اوج 
آن به دوره گورکانيان مربوط مي شود که ارتباط نزديکي 

با حکومت صفويه در ايران داشت. در اين دوره کاربرد 
نقوش و شيوه هاي بافت پارچه هاي صفوي در پارچه هاي 
قلمکار و ساير منسوجات هندي  زربفت، مخمل، شال و 
آشكارا ديده مي شود که در ادامه اين پارچه هاي نفيس 

مورد بررسي قرار مي گيرد.
الف- پارچه زربفت

زري بافي از هنرهاي دستي کهـن ايران است. پارچـه هاي 
شـاهان  قصرهاي  زينت  و  لباس  مصـرف  به  زربفـت 
مي رسيد. سابقه بافت پارچه هاي زري طرح دار در هند 
بسيار کهن است. برخي معتقدند که شيوه بافتن منسوجات 
زربفـت احتماال توسط آريايـي ها در اين منطقـه عرضـه 
شـده اسـت.(Agrawal,1995, 13) در دوره گورکانيان 
هند، نقشه بندازان١ (طراحان) ايراني به اين منطقه مهاجرت 
نمودند. آن ها اساتيد ماهري در طراحي و بافت پارچه هاي 
طرح دار بودند. در اين دوره تهيه پارچه با نخ هاي طال و 
نقره توسط هنرمندان ايراني در هند به دليل هزينه باالي 
آن، تنها براي درباريان امکان پذير بود و مهم ترين توليدات 
آن شامل ديبا٢ و استاواراکا٣ مي شد. استاواراکا واژه اي 
است که ساسانيان براي پارچه زربافت با طال يا نقره به کــار 
مي بردند و به آن کين خاب٤ هم مي گفتند. اين کلمه بعدها 

در زبان فارسي استبرق شده است. 
بافت پارچه هاي ابريشمي در سده ١١هجري قمري-

١٧م در دوره گورکانيان در هند تحت تاثير پارچه بافان 
جنوب ايران، توسعه يافت. به ويژه پارچه هايي که طرح 
آن ها از يک رديف بوته هاي گل در تکرار متوالي و تک 
شاخه اي تشکيل شده بود، از پارچه هاي مشابهي که در 
ايران توليد مي شد، قابل تشخيص نبود. (کونل،١٣٤٧، ٢٢٤) 
در زمان تسلط مسلمانان بر هند، بافت پارچه هاي ظريف 
و زري متداول بود. مدارک مربوط به اين دوره، از نوعي 

Scott,1993,146تصاوير٢٣ تا ٢٧- نمونه های صفوی،ماخذ به ترتيب: پوپ،١٣٨٧، ١٠١١؛ همان،١٠١١؛ همان،١٠١٤؛ همان،١٠٦٥؛
٢٣                                    ٢٤                               ٢٥                               ٢٦                                ٢٧                 

٢٠٠٠,٢٧,Singh  ١٩٩٩,٩٠؛,Askari ٢٠٠٤, ٩٩؛ همان،٩٩؛ همان،٩٩؛,Ames :تصاوير٢٨تا٣٢- نمونه های گورکانی، ماخذ به ترتيب
٢٨                                 ٢٩                                   ٣٠                                ٣١                                 ٣٢                  

 nakshabandas -١
Dibag-Deba   -٢

Stavaraka  -٣
Kinkhwabs -۴  :پارچه ابريشمی 
که دارای زمينه طرح دار طاليی يا 
 Agrawal, Silk  .نقــــره ای است
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   Diba  -١
 : devadushya و devanga -٢
نوعــــی پارچه زربافت يا سيمين 
بافت که احتماالً در مراکز قدیمی 
در  و  توليد  هند  در  پارچه  بافت 
اعياد و جشن ها استفاده می شدند. 

Agrawal, Silk Brocad,p25
٣- Aksun/Eksun: ديبای سياه 

رنگ
shawl-٤

  dou gul-٥
boteh -٦

zanjiri -٧
hashieh -٨

 kalamkar -٩
moharamat-١٠

marpeech-١١
bargebeed-١٢
kalamkari-١٣

kalam-١٤
kari-١٥

پارچه ابريشم طالباف که نقش دار است، نام مي برد. بر 
اساس نوشته هاي ابن بطوطه در ميان هدايايي که سلطان 
دهلي براي پادشاه چين فرستاد، خلعت هايي از جامه هاي 
 (١٧٠ بطوطه،١٣٧٠،  (ابن  داشت.  وجود  زربفت  سلطنتي 
در ميان بافندگان هند، پارچه بافاني از مراکز زري بافي 
ايران مانند يزد و شوش يا آسياي مرکزي مانند ختن، بخارا و 
کاشغر در کارگاه هاي شاهي فعاليت مي کردند تا پارچه هايي 
مخصوص سلطان ببافند. پارچه هاي ابريشم زربفتي که 
در هند تحت تاثير مراکز پارچه بافي جنوب ايران توليـد 
مي شد، به راحتي از نمونه هاي ايراني قابل تشخيص نبود. 

(Agrawal,1995, 227)
ب-پارچه ديبا١   

ديبا پارچه ابريشمي بسيار نفيسي است که با طال و 
نقره تزيين و احتماال در دوره ساسانيان در ايران توليد 
مي شد. از اين پارچه به عنوان پارچه ظريف ابريشمي نام 
برده شده که داراي نخ تار و پود محکم است. شـهر يزد در 
توليد اين پارچه معروف بود. برخي از نوشـته هاي چيني 
به پارچه ابريشمي ديبـايي اشاره مي کنند که در معبدي 
مربوط به ٥٧٤ قبل از ميالد، در تورفان پيدا شده است. 
اين پارچه شبيه به پارچه هاي دوانگا و دوادوشيا٢ مي 
باشد که در نوشته هاي هندي به آن ها اشاره شده که 
احتماال از واژه ديبا يا ديباه فارسي مشتق گرديده است. 
اي  نقره  و  طاليي  هاي  پارچه   (Agrawal,2003, 23)
به تعبيري درهند باستان توليد و در اعياد و جشن هاي 
عروسي پوشيده مي شـدند. انواع مختـلف ديبا، ساده، طرح 
دار و رنـگي، در مراکـز مختلف بافته مي شد و براساس 
محل توليد آن ها نام گذاري مي گرديد. براي مثال اِکسان 
يا َاکسان٣ پارچه سياه رنگ ديبا است که در سده هاي١٠-
هجري   ٦ سده  در  بود.  رايج  ١٦-١٠م  قمري،  هجري   ٤

قمري-١٢م اين پارچه در شهرهاي آگرا، شاه جهان پور و 
واراناسي هم بافته مي شد. احتماال شيوه بافـت اين پارچـه 
از طريـق بافنـدگاني که به هنـد مهـاجرت کرده بودنـد، به 

(Agrawal 25 ,2003,) .آن جا برده شده است
ج- شال٤

شال پارچه اي است که روي سر و دور شانه ها مي افتد. 
معناي  به  که  شده  گرفته  شال  ايراني  کلمه  از  لغت  اين 
پارچه پشمي نــــــازک است. (Pathak,2003,7)درقرون  
وسطي، صنعت شال بافي در ايالت کشمير هند شکوفا شد 
و تحت حمايت دربار قرار گرفت، به نحوي که در کارخانه هاي 
وابسته به دربار به وفور تهيه مي شد. شيوه بافت شال هاي 
در سده ١٣هجري  و  يافت  تدريج گسترش  به  کشميري 
قمري-١٩م بافندگان انگليسي و فرانسوي از آن ها تقليــد 
مي کردند. لغاتي که در هند، در اين صنعت به کار مي رفت، 
اغلب فارسي هستند و از اين کلمات در کرمان، يزد و خراسان 
  ،(Dhamija,1989,7) در آن دوره نيز استفـــاده مي شد
مانند: دو گل٥، بوته٦، زنجيري٧، حاشيه٨،  قلمکار٩، محرمات١٠، 
مارپيچ١١ و برگ بيد١٢ و ساير اصطالحاتي از اين دست. برخي 
از پژوهشگران معتقدند حکمران کشمير، زين العابدين، در 
سده٩هجري قمري-١٥م باعث توسعه شال بافي در اين 
ناحيه شده است. در مقابل عده اي ديگر مي گويند شال 
بافان مهاجر از ايران و آسياي ميانه، صنعت شال بافي را در 
اين منطقه پايه گذاري نموده اند. به اين ترتيب بسياري 
از طــــرح هاي ايراني بر شال هاي هندي ديـده مي شود 

که متداول ترين آن ها بته جقه مي باشد. 
د- قلمکار   

قلمکاري١٣ واژه اي فارسي است که در زبان هندي 
و  قلم١٤  لغت  دو  از  قلمکاري  واژه  کار مي رود.  به  عينا 
کاري١٥ تشکيل شده و به معناي کاري است که با قلم بر 

 Scott,1993,146 تصاوير٣٣ تا ٣٧- نمونه های صفوی، ماخذ به ترتيب: پوپ،١٣٨٧، ١٠١٥؛ همان،١٠١٩؛ همان،١٠١٠؛ همان، ١٠٢٨؛
٣٣                                 ٣٤                         ٣٥                              ٣٦                                       ٣٧             

 ٩٩ ,Ames,2004؛ همان،٢٢، همان٢٢، همان22؛Singh,2000,22 :تصاوير٣٨ تا٤٢- نمونه های گورکانی، ماخذ به ترتيب
٣٨                                 ٣٩                            ٤٠                              ٤١                                       ٤٢                  
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روي پارچه انجام مي شود.(Gillow,1999, 40) از نظر 
تاريخي، قلمکارسازي متعلق به ايران و هند است. بر اساس 
شواهد موجود هنر قلمکارسازي در کشور هند اقتباسي از 
قلمکارسازي دوره صفويه از نظر کاربرد شيوه هاي توليد 
و نقوش است. قلمکارسازي از صنايع بسيار کهن است که 
متاسفانه در باره نحوه شکل گيري آن مدارک قابل اعتمادي 
در دست نيست. در هند و در دوره گورکانيان، هنرمندان و 
صنعتگران براي توليد اين منسوجات از طرح ها و نقوش 

ايراني استفاده مي کردند.
 احتماال گروهي از هنرمندان و صنعتگران ايراني که 
در آن مناطق ساکن بودند، در گسترش اين صنعت نقش 
مهمي داشتند. قلمکارها به مصارف خانگي مي رسيدند، 
مثال به عنوان روانداز فرش، پرده، ديوارکوب، روپشتي، 
رويه صندلي، سجاده و لباس به کار مي رفتند. (فريه،١٣٧٤، 
١٦٨) در توليد قلمکار دو روش وجود دارد: نخست اين که 
نقوش با قلم هاي ظريف بر روي پارچه نقاشي مي شوند 
يا اين که براي ايجاد طرح روي پارچه از قالب هاي حکاکي 

شده استفاده مي شود.
هر قالب شامل بخشي از طرح است و احتمال دارد با 
توجه به نوع مصرف نهايي پارچه از هر دو روش در توليد 
قلمکار استفاده گردد. اوج قلمکاري در ايران مربوط به دوره 
صفوي است. اين هنر در شهر اصفهان شکوفا شد و توليدات 
آن در زندگي روزمره مردم به کار رفت. در هندوستان 
نيز دو شيوه در توليد قلمکار در شهرهاي کاالهستي١ و 
ماسوليپاتنام٢ استفاده مي شود. در شهر کاالهستي، نقاشي 
با قلم بر روي پارچه صورت مي گيرد، بنابر اين مراحل کار 

روي پارچه بيش تراست. درماسوليپاتنام اغلب ازقالب هاي 
چوبي يا فلزي چاپ براي ايجاد نقوش استفاده مي شود. 

بر اساس اسناد موجود، اوج قلمکاري ايران مربوط به 
دوره صفوي است. اين هنر در شهر اصفهان کاربردهاي 
در  االصفهاني  داشت.  مردم  روزمره  زندگي  در  زيادي 
مورد رواج قلمکارسازي در اصفهان، مي نويسد:«چيزي که 
الحال(١٣٠٠هجري قمري) ترقي و رواج دارد، قلمکارسازي 
است که به کمال صفا و خوبي ساخته مي شود و چنان 
خوب رواج شـــــــده است که قلمکار صدرس و محلي 
بنـدر هنـد را شکسـته و بازار آن را کساد کرده است».  
ساير  با  تجارت  به  او  همچنين  (االصفهاني،١٣٦٨، ١٢٣) 
کشورها از جمله هند اشاره نموده و مي نويسد: « شال و 
قلمکار از آن جا وارد ايران مي شود و محصوالت اصفهان 
از قبيل قلمکار و چيت و زري و برخي پارچه هاي ديگر 
به اکثر شهرهاي ايران فرستاده مي شود که به علت تقلب، 
صنعت و تجارت بعضي از اين مصنوعات تنزل يافته و نوع 

فرنگي آن رواج يافته است.(همان،١٢٤و١٢٥)
در دوره صفوي تعدادي از هنرمندان ايراني در تهيه 
از  قلمکار در دربار گورکانيان فعاليت مي کردند. آن ها 
شيوه ها و طرح هاي ايراني براي توليد استفاده مي نمودند. 
در اين دوره تشخيص قلمکار هندي از قلمکار ايراني بسيار 
نزديک  خيلي  هند  قلمکارسازي  شيوه  زيرا  بود،  مشکل 
 (Dhamija,1989,155) بود.  اصفهان  قلمکارسازي  به 
همچنين پارچه هاي قلمکار به صورت سجاده، آستر جامه، 
پرده اي، مجمعه پوش، ديوار آويز و انواع پوشش ها که با 
نقوش ايراني تزيين مي شدند، از هند به ايران صـادر مي شد. 

 Ames,2004,38 تصاوير٤٣ تا٤٥- نمونه های صفوی، ماخذ به ترتيب:پوپ،١٣٨٧، ١٠٤٩؛ همان،١٠٤٨؛
     ٤٣                                         ٤٤                                                                                 ٤٥                  

تصاوير٤٦ تا٤٩- نمونه های گورکانی،ماخذ به ترتيب:Agrawal,2003, 133؛ همان،٥٤؛ همان،١٣٣؛ همان،٨
     ٤٦                                              ٤٧                                      ٤٨                                        ٤٩                  1- Kalahasti

2-Masulipatna
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1- Velvet   

هـ - پارچه مخمل١ 
نمونه هاي باقي مانده از مخمل هاي هندي بسيار نادر 
است و نمونه هاي موجود نيز به دوره مغول مربوط مي شوند 
که بافت ظريفي دارند. در زمان اکبرشاه گورکاني مخمل هاي 
ظريفي در هند بافته مي شد که با مخمل هاي زري و ظريف 
کاشان رقابت مي کرد. در سده ٨ هجري قمري-١٤م در 
دهلي در کارخانه هاي درباري هزاران صنعتگر کار مي کردند. 

آن ها پارچه مي بافتند، گلدوزي مي کردند، لبـــــاس 
مي دوختند و توليدات شان به ساير دربارها اهدا مي شد. 
نيز در ميان هداياي  ابوالفضل  اکبرنامه نوشته  در کتاب 
ارسالي از دربار هند به پارچه مخمل اشاره شـده و آمـده 
اسـت که:«...چهـارصـد ثـوب (جامـه) مخمـلي و اطلـس 

فرنـگي و يـزدي مرسـل گشـت...» (عالمي ،١٣٧٢، ٣٠)
يکي از اقالمي که در اين زمان بافته مي شد، مخمل 
پرزدار از جنس ابريشم بود. بافت مخمل طرح دار در ايران 
ابداع شده و بافندگان از دستگاه زري بافي براي ايجاد طرح 

و نقش با رنگ هاي مختلف بر روي پارچه مخمل، استفاده 
مي کردند. مخمل بدون پرز نيز نوعي از منسوجات اين 
دوره است که پرز فقط در محل هاي انتخابي ايجاد گردد، 
در حالي که بقيه نواحي، خالي از پرز مي مانند و در بافت 
نواحي بدون پرز از نخ پود دوم، نخ گالبتون، استفاده مي شود. 
اين هنر از طريق صنعتگران ايراني در هند نيز متداول شده 

بود. 
رفته،   کار  به  هندي  هاي  مخمل  بافت  در  که  روشي 
مخمل ساده و تک رنگ است که پارچه با نخ هاي تار و 
پود پنبه اي و پرز ابريشم بافته يا در آن از تار، پود و پرز 
ابريشم نيز استفاده مي شد. شيوه توليد مخمل که نياز به 
مهارت زيادي داشت از دوره اکبرشاه تا پايان دوره شاه 

جهان ادامه داشت.
 تعداد کمي مخمل در سده ١٣هجري قمري-١٩م بافته 
امپراتوري  نيز با سقوط  شده و دوران بافت مخمل هند 

(Dhamija,1989, 55) .مغولي هند، پايان يافته است

تصوير٥٠- پرده قلمکار اصفهان، مجموعه مور، دانشگاه ييل،سده١١هجري قمري-١٧م،  ماخذ: تاج بخش، ١٣٧٨، ١٩٢                   
                                        

بررســــي تطبيقي نقوش 
منسوجات هندي گورکاني 

با پارچه هاي صفوي
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شــماره۱۷  بهــــار۹۰
۲۳

فصلنامه علمي- پژوهشی

شباهت نقشمايه و طرح درمنسوجات صفوي و گورکاني
طي چندين سده گروهي از طرح و نقش ها مشخصه 
منسوجات هندي شده اند. اين طرح ها نه تنها براي تزيين 
پارچه به کار رفته اند، بلکه داراي وابستگي نمادين بسيار 
قوي در فرهنگ هندي هستند. آن ها در اصل دو نقش را 
ايفاء مي کنند: نخست زيبايي ظاهري بافته و دوم وسيله اي 
براي ارائه فرهنگ و هنر هند. تبادالت متقابل هنر و هنرمندان 
ايراني و هندي در دوران صفويه، متقارن با گوركانيان هند 
بود، در نتيجه تاثيرات فرهنگي- هنري آن براي دو كشور، 
هم اكنون نيز قابل رويت و بررسي است. در دوره صفويه، 
واقعي  صورت  به  حيوانات  اشکال  شکار،  هاي  صحنه 
ايرانيان در  داده مي شدند. تصورات  نمايش  تجريدي  و 
شعرها و ادبيات مثل باغ هاي بهشتي و فرشتگان، درختان 
و پرندگان روي منسوجات بافته مي شد که اين نقوش و 
 Agrawal,2003,) .بافته ها در دربار مغول نيز رواج يافت

(97

هندي  منسوجات  در  استفاده  مورد  هاي  نقشمايه 
گورکاني تنوع فراواني دارند و اين نقوش به دو صورت 
نقوش   -٢ گرايانه  واقع  نقوش   -١ شوند:  مي  مشاهده 
انتزاعي. طرح هاي درباري هند اغلب واقـع گرايانه بودند و 
تزيينات کم تري نسبت به نمونه هاي صفوي داشتند اما در 
پارچه هاي ايراني تزيينات بيش تري وجود داشت. به يقين 
سبک گورکاني خيلي از نقوش پارچه را از ايران وام گرفته 
است. (Agrawal,2003, 96) مهم ترين اين نقوش عبارتند 
از: نقوش تزييني، نقوش گياهي، نقوش جانوري و نقوش 

انساني(فيگور ها). 
نقوش تزييني: نقوش تزييني شامل کاربرد انواع خط 
به صورت مورب، صاف و شکل هاي هندسي است. تعداد 
پارچه هاي هندي که داراي نقوش تزييني همراه با نقش 
گياهان و گل ها به صورت منفرد يا دسته گل هستند، قابل 
توجه است. هنرمندان هندي نسبت به هنرمندان صفوي در 
نقش پارچه، بيش تر از آرايه هاي گل و گياهان استفاده 

تصوير٥١- پارچه قلمکار باسمه ای هندی به شکل مربع، ماسولي 
Singh,2000,73 :پاتنام، سده١١هجري قمري- ١٧م ماخذ

تصوير٥٢- قسمتی از پيراهن زری ابریشم با طرح شبکه ای، 
صفوی، سده١١هجري قمري-١٧م  ماخذ: روح فر،١٣٨٠، ١٥٧

تصوير٥٣- پارچه زربفت، بافت واراناسی، سده١٣هجري قمري/
Agrawal,2003,94 :١٩م ماخذ

تصوير٥٤-شال با طرح محـــــرمات ساخت کرمان، سده١١-
١٢هجري قمري- ١٧-١٨م ماخذ: عناويان،١٣٥٤،١٥٧
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                Ames,2004,38 :تصوير٥٨- طرح محرابی، سجاده با طرح محرابی و بته جقه توليد شيروان، سده١٢هجري قمري-١٨م ماخذ 

بررســــي تطبيقي نقوش 
منسوجات هندي گورکاني 
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شــماره۱۷  بهــــار۹۰
۲۵

فصلنامه علمي- پژوهشی

كردده اند. کم تر مي توان پارچه اي يافت که فقط با نقوش 
هندسي تزيين شده باشد.(تصاوير٣ تا ١٢)

نقوش گياهان و درختان: نقوش گياهان و درختان در 
بافت موضوعات تزييني روي پارچه ها به کار رفته است. 
انواع گل ها به صورت تک يا دسته گل در طرح پارچه ظاهر 
مي شوند. درختاني مانند سرو و درخت زندگي به همراه 
شاخ و برگ ها روي پارچه ها بافته شده اند. درخت زندگي 
از عناصر تزييني پارچه هاي ايراني است که کاربرد آن 
پيشينه اي طوالني در هنر ايران دارد. زربفت هاي هندي 
با کاربرد رديف بوته هاي گل در تکرار متوالي تحت تاثير 
کارخانه هاي زري بافي ايران توليد مي شد. (کونل،١٣٤٧، 

خاصي  انواع  شامل  گورکاني  زربفت  هاي  نمونه   (٢٢٤
از گل ها و ترکيب بندي گياهان است و به دليل نزديکي 
ويژگي هاي هنري صنعتگران ايراني و هندي اختالف بين 

(Scott,1993, 73).منسوجات هندي و ايراني زياد نيست
 درمقايسه، کاربرد طرح هاي گل و بوته در پارچه هاي   
ابريشمي گورکاني بيش تر از پـــــارچه هاي صفويه است. 

(تصاوير١٣ تا ٢٢)
نقوش جانوران

و  اسب  مانند  اهلي  حيوانات  نقش  شامل  نقوش  اين 
برخي  و  پرندگان  و شير،  آهو  مانند  اهلي  غير  حيوانات 
جانوران آبزي نظير ماهي هستند. طرح اين پارچه ها متنوع 

Pathak,2003,94 :تصوير٥٦- شال کشميری هند با طرح ايرانی، سده١١-١٢هجري قمري- ١٧-١٨م ماخذ

تصوير٥٧- طرح سراسری- ترمه بته جقه ای کرمان،سده١٢هجري 
قمري-١٨م  ماخذ: عناويان،١٣٥٤،١٣٧        

تصوير٥٨- طرح سراسری، پارچه زری هـــــــندی با نخ های 
Agrawal,2003,6 :ابريشمی، دوره گورکانی  ماخذ
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است و اغلب جانوران با توجه به موضوع طرح پارچه، در 
کنار انواع گياهان نقش شده اند. از نقوش رايج مي توان به 
نقش گل و مرغ اشاره كرد که پرندگان روي درختان يا در 
حال پرواز هستند و اين موضوع(گل و مرغ) در هنر ايران 

بسيار ديده مي شود.(تصاوير ٢٣تا ٣٢)

نقوش تصويري
ايران گرايش به جنبه تصويري  از دوره صفوي در 
روي پارچه ها شدت گرفت. در بافته هاي ابريشمي صفوي 
که نقوش تصويري دارند، پيکره ها در رديف هاي منظم 
افقي بافته شده اند که جهت پيکره ها يک رديف در ميان 
عوض مي شود. (اتينگهاوزن،١٣٧٩، ٢٨٤) در کارگاه هاي 
پارچـه بافـي انواع پارچه هاي زيباي ابريشمي بافته مي شد 
که تزيينات آن ها داستان هاي شاهنامه، مناظر بزم، شکار، 
طبيعت و حيوانات بود. اين بافته ها اغلب به مصرف پرده 
مي رسيد. در منسوجات هندي که نقش پيکره انساني دارند، 
نقوش تقارن و توالي ديده نمي شود و طرح آن تکراري هم 
نيست، بلکه صحنه هاي تصويري در خارج از ساختمان ها 
و در محيط هايي مانند باغ و جنگل نمايش داده مي شوند. 
در اين جا ترکيب بندي عناصر گوناگوني همچون گل ها و 
پرندگان در کنار انسان، طرح هاي زيبايي به وجـــــــود 

مي آورند.(تصاوير٣٣تا ٣٧)
 نقوش انتزاعي نيز به صورت اشکال هندسي مانند ترنج ها 
و اشکال ساده و بته جقه نمايان شده اند. (تصاوير ٤٣ تا 
٤٩)  از نظر ساختار و شكل نقوش در منسوجات هندي و 
با توجه به نمونه هاي موجود مي توان تقسيم بندي زير را 

در نظر گرفت:  
١- شكل شمسه اي يا ترنج دار: اين طرح بدون لچك 
يا همراه با لچك است كه در آن زمينه بافته داراي طرحي 
معموال گرد(شكل شمسه)، لوزي يا بيضي در مركز آن و 
تزيينات مختلف و پراكنده يا منظم در اطراف است که اين 
چهارچوب گاهي با لچك که يک چهارم ترنج ، کامل مي شود. 
تصوير٥٠ نمونه اي از پارچه ترنج دار صفوي و تصوير٥١ 
نمونه اي از بافته هندي را با اين طرح نمايش مي دهد. اين 
نقش بسيار در آثار ايراني و آثار هندي به ويژه پارچه هاي 
قلمکار مشاهده مي شود. شمسه گاهي در مرکز بافته به 
تنهايي قرار مي گيرد و گاهي يک چهارم آن نيز در چار 
گوشه تکرار مي شود و انواع آرايه هاي تزييني زمينه را 

پر مي کنند.
٢- شكل شبكه اي: زمينه پارچه به تمامي داراي تقسيم 
از آن ها  بندي هاي قاب مانندي است كه درون هر يك 
تزييناتي مشابه يا متفاوت به چشم مي خورد. نقوش دور 
اين قاب ها گاهي بوته است. اين تقسيم بندي گاه به صورت 
خطي و گاه از طريق به كارگيري شكل ها يا خطوط تزيين 
دار ايجاد شده و به شكل هاي مختلف مانند شش ضلعي، 
ديده مي شود. تصوير٥٢  ديگر  اشكال  يا  مربعي  لوزي، 

تصوير٥٩-طرح محرابی، سجاده ساخت هند، با طــرح محراب   
و زمينه کار ســـاده،  ســـــــــــــده١٢هجري قمري-١٨م ماخـد:

                  Singh, 2000, 24

نمونه اي از طرح شبکه اي ايراني و تصوير٥٣ نمونه اي 
هندي آن را ارائه مي کنند. سطح پارچه در اشکال هندسي 
با تزيينات پر مي شود و اين طرح در تمام پارچه تکرار 

مي گردد. 
٣- شكل محرمات: نقش آشناي محرمات با راه هاي 
نسبتًا باريك عمودي در منسوجات هندي، نظير قالي ها و 
تزييني،  ساختار  اين  در  دارد.  كاربرد  ايراني  منسوجات 
هاي  رنگ  زمينه  با  باريك  خيلي  يا  باريك  نوارهاي 
متفاوت(اغلب دو رنگ متضاد يا سه و چهار رنگ مختلف) 
بستري مناسب براي تزيينات گوناگون هستند. اين تزيينات 
گاه مشابه وگاه با يکديگر متفاوتند. نمونه هاي ايراني و 
هندي اين طرح به ترتيب در تصاوير٥٤ و ٥٦ ديده مي شوند.  
انواع راه ها با پهناهاي مساوي يا متفاوت، براي تزيين پارچه ها 
به کار مي روند. درون اين راه ها ممکن است که با انواع 

آرايه هاي گل، گياه و اسليمي ها پر شود.
٤- شكل سراسري: در اين گروه يك نقشمايه (اغلب 
شكل بته) به طور سراسري سطح پارچه را تزيين مي كند. 
قدمت كاربرد شكل بته در تزيين آثار هنري ايران به دوره 
هخامنشي مي رسد و طبيعي است كه با توجه به تفاوت 
اصول زيبايي شناسي در زمان هاي مختلف و همچنين نوع 
مواد اوليه، ظرافت ها و جزييات گوناگوني پيدا كرده باشد. 
نمونه اي از طرح سراسري ايراني در تصوير٥٧ و نمونه اي 
از طرح هندي در تصوير٥٨ ديده مي شود. انواع گل ها و 
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نتيجه
دوره صفويه يکي از درخشان ترين دوره هاي هنري ايران به شمار مي رود. در اين دوره انواع 
منسوجات زيبا و نفيس توليد مي شد و به سايرکشورها صادر مي گرديد. با استقرار حکومت مغوالن 
در هند، که هم زمان با پادشاهي صفويه در ايران بود، تحوالت بزرگي که اغلب رنگ اسالمي- ايراني 
داشت، در عرصه هاي مختلف هنري هند شكل گرفت. اين دو سلسله پادشاهي، روابط دوستانه و 
مبادالت فرهنگي گسترده اي با هم داشتند و بسياري از محصوالت و پارچه هاي ساخت هر يک، در 
کشور ديگر به فروش مي رسيد. به همين دليل زمينه مناسبي براي مهاجرت هنرمندان ايراني به هند 
يا برعکس فراهم بود. حضور طراحان ايراني در کارگاه هاي درباري هند تاثير شگرفي در روش هاي 
توليد، تنوع و طراحي منسوجات بر جا گذاشت، به طوري که همان پارچه هايي که در مراکز بافت ايران 

نظيرکاشان و يزد بافته مي شد در کارگاه هاي هند هم به شيوه ايراني توليد مي گرديد.
 بسياري از مراکز پارچه بافي در هند، تحت نظر اساتيد ايراني اداره مي شد و در تزيين پارچه هاي 
نفيس از عناصر ايراني و هندي اقتباس مي گرديد. پارچه بافان هندي برخي از شيوه هاي پارچه بافي 
مانند زري و ديبا را از طريق هنرمندان مهاجر ايراني فرا گرفتند و در طراحي پارچه استفاده مي کردند 
به نحوي که در برخي موارد تعيين محل توليد آن ها امري دشوار بود. کاربرد واژه ها و اصطالحات 
فارسي پارچه بافي در هند، گوياي تاثير هنر صفوي دراين مورد است. ترکيب بندي شال هاي کشميري 
و استفاده از آرايه هاي تزييني ايراني در تهيه پارچه ها نيز قابل تامل است. در طرح شال ها نقش راه 
راه محرمات با پهناهاي متفاوت بسيار به کار رفته و درون اين راه ها با گل ها و اسليمي ها تزيين شده 

است. نمونه هاي بسياري از شال هاي صفوي با اين نقش بافته شده اند. 
همچنين شيوه مخمل بافي در هند اقتباسي از شيوه مخمل بافي در ايران است. زيرا اين هنر در ابتدا 
توسـط هنرمنـدان ايراني ابـداع گرديد و سپس در هند رواج شـد و با شيـوه هايي که در ايران به کار مي رفت، 
مورد استفاده قرار گرفت. انواع نقشمايه هاي تزييني به صورت واقع گرايانه يا انتزاعي به شكل بسيار 
گسترده برمنسوجات هندي نقش بسته است. آرايه هاي تجريدي انواع گل ها، اشکال هندسي و بته جقه 
به همان شکلي که در پارچه هاي صفوي به کار رفته است، در منسوجات هندي نيز قابل مشاهده هستند. 

انواع نقوش هندسي، شمسه و اشکال ديگر نيز به وفور براي تزيين پارچه ها استفاده شده است. 
نقش ترنج با لچک يا بدون لچک، که از طرح هاي متداول ايراني است، از آرايه هايي به شمار مي رود 
که در آثار قلمکار ايراني و هندي بسيار به کار رفته و نمونه هاي هندي اقتباسي از طرح هاي ايراني 
است، زيرا در بسياري موارد اين قلمکارها به بازارهاي ايران صادر مي شدند. از ديگر نقوش رايج 
طرح محراب است که از هنر ايراني- اسالمي سرچشمه گرفته و اغلب براي سجاده مورد استفاده قرار 
مي گرفت و طرح هاي آن عاري از تصاوير انسان و جانوران است. نکته مهم اين است كه انواع نقش 
مايه ها در بافته ها به صورت منفرد يا ترکيبي از چند آرايه تزييني به کار رفته و بر تنوع طرح و نقش 

منسوجات افزوده است.

نقوش ديگر تمام سـطح پارچه را مي پوشاننـد و معموال 
يک نقـشمايه در سراسر پارچـه تکرار مي شود. شكل بته 

جقه از نقوش متداول در اين گروه است. 
٥- شكل محرابي: استفاده از اين طرح در قلمكارهاي 
هندي رواج زيادي داشت و ساختار كلي آن را مي توان در 
قالي هاي دست باف يا كاشي هاي هفت رنگ ايراني مشاهده 

نمود. در تصوير٥٥، نمونه اي از طرح محرابي ايراني و 
در تصوير٥٩، نمونه اي هندي ديده مي شود. كاربرد طرح 
محرابي در نمونه هاي هندي به تقليد از نمونه هاي صفوي است 
که اغلب مصرف سجاده داشته و با انواع آرايه هاي گياهي 
تزيين مي شد. استفاده از تصاوير انسان و جانوران در اين 

نمونه ها مجاز نبوده است.
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