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این مجله براساس مجوز شماره  237086/18/3مورخ  1395/10/26از کمیسیون محترم بررسی
نشریات علمی کشور ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی میباشد و براساس ارزیابی
سال  1398کمیسیون نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دارای درجه کیفی «ب» میباشد.
این مجله با مجوز تاریخ  1392/11/14به شماره ثبت  23831هیات نظارت بر مطبوعات و
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با روش علمی و گستر ه تــوزیع بینالمللی در دانشکده هنر
دانشگاه بیرجند منتشر میگردد.
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انجمن علمی فرش ایران

نگارینه هنر اسالمی
دوفصلنامه علمی مطالعات هنر اسالمی
دوره  ،6شماره  ،18پاییز و زمستان 1398
صاحب امتیاز :دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن علمی فرش ایران
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مدیر داخلی :وحیده حسامی ،عضو هیأت علمی دانشگاه بیرجند
هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا:
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دکتر سیدجاللالدین بصام
دکتر محمد بهنامفر
دکتر ابوالقاسم دادور
دکتر زهرا رهبرنیا
دکتر اکبر شایانسرشت
دکتر محمود طاووسی
دکتر علیرضا طاهری
دکتر ابراهیم محمدی
دکتر حکمتاهلل مالصالحی
دکتر حسن هاشمی زرجآباد

دانشیار دانشگاه تربیتمدرس
دانشیار دانشگاه بیرجند
دانشیار موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی جهادکشاورزی
استاد تمام دانشگاه بیرجند
استاد تمام دانشگاه الزهراء
دانشیار دانشگاه الزهراء
دانشیار دانشگاه بیرجند
استاد تمام دانشگاه آزاداسالمی
استاد تمام دانشگاه سیستان و بلوچستان
دانشیار دانشگاه بیرجند
استاد تمام دانشگاه تهران
دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

ویراستار فارسی :دکتر بهارک ولینیا ،دکتری زبان و ادبیات فارسی
ویراستار انگلیسی :دکتر زهرا حسامی ،دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی
ویراستار فنی :دکتر هما مالکی ،استادیار دانشگاه بیرجند
زبان انتشار نشریه :فارسی
قالب انتشار :چاپی  -الکترونیکی
طراح نشانه نشریه :امیرحسین حسینی
طراح جلد و صفحهآرا :عالیه قاسمی
ناشر :انتشارات چهار درخت
نشانی نشریه و تلفن تماس :خراسانجنوبی ،بیرجند ،خیابان دانشگاه ،دانشکدههنر 056-32227225 /
شماره دفتر مجله056-32227175 :
پست الکترونیکیNiamag@birjand.ac.ir :
سامانه ثبت وارسال مقاالتhttp://niamag.birjand.ac.ir :
نمایههای پایگاههای اطالعاتی:
مقاالت مندرج لزوماً بیانگر نظرات این مجله نیست و مسؤولیت مقاالت به عهد ه نویسندگان محترم است.
استفاده از مطالب و تصاویر مجله با ذکر مأخذ ،بالمانع است.
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بررسی الگوهای ساختاری فرم /نقش ترنج در منسوجات دوره صفوی

*

(صفحه )104-118

2

1

فائزه جاننثاری  ،بهاره تقوینژاد

 -1دانشجوی کارشناسیارشد ،دانشکده صنایعدستی ،دانشگاه هنر اصفهان (نویسنده مسئول)
 -2استادیار دانشگاه هنر اصفهان

چكيده
عصر طالیی هنر -صنعت پارچهبافی در ایران را میتوان قرون  17 - 16م 11 - 10 /.ه.ق .دانست .پارچههای بافته شده در
این دوران به لحاظ زیباییهای بصری ،ترکیببندی ،نقوش ،رنگ و فن بافت ،مایه مباهات هنر این دوران بوده که با تنوع و
گوناگونی بسیار به اجرا درآمده است .یکی از این ترکیببندیهای متنوع که به دفعات در ساختار پارچههای این عصر مشاهده
میشود ،کاربرد فرم/نقش ترنجگونهای است که با نقوش گیاهی ،جانوری و انسانی آراسته شده است .مطالعات انجام شده نشان از
کاربرد فراوان این فرم /نقش در منسوجات داشته است که نشان میدهد ترنج یکی از نقوش پرکاربرد این دوران است .با توجه به
توضیحات فوق ،هدف اصلی این پژوهش بررسی الگوهای ساختاری نقش/فرم ترنج بر روی منسوجات دوره صفوی است .پس این
سوال مطرح است :در تزیین منسوجات دوره صفوی فرم /نقش ترنج از چه تنوع ساختاری برخوردار است و جایگاه این فرم /نقش
در ترکیببندی این پارچهها چیست؟ برای یافتن پاسخ به این سؤال  16نمونه از پارچههای موجود در کتب و موزههای هنری
از دوره صفوی انتخاب و سپس ویژگیهای ساختاری (ترکیببندی ،نقوش و )...آنها بررسی شده است .روش تحقیق توصیفی-
تحلیلی ،بر مبنای هدف بنیادی و بر مبنای ماهیت تاریخی است .گردآوری مطالب به صورت کتابخانهای و اینترنتی و تجزیه و
تحلیل کیفی بوده است .نتایج این پژوهش حاکی از آن است که فرم /نقش ترنج که به صورت تکرار شونده در منسوجات مشاهده
1

میشود ،گاه به صورت آشکار و گاه به صورت الگوی هندسی پنهان  ،در اکثر پارچههای دوره صفوی وجود دارد .این ساختار از
نظام قرینگی تبعیت کرده و ترکیببندیهای منظم و جدیدی را در متن اثر نشان میدهد که عمدتاً طرحهای واگیرهای (به صورت
2

حمیلدار وبدون حمیل) ،به روش انتقالی و به صورت  1و  1بوده است.
4 2
واژههای كليدي :دوره صفوی ،منسوجات ،ترکیببندی ،الگوهای ساختاری ،ترنج ،فرم /نقش.

1. Email: faeze.jannesari@yahoo.com
2. Email: b.taghavinejad@aui.ac.ir
*(تاریخ دریافت مقاله - 1398/10/24 :تاریخ پذیرش مقاله)1399/03/26 :
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مقدمه
دوران درخشندگی و شکوفایی نساجی ایران با دوره صفوی
شروع شد و در همان دوره به اوج خود رسید .حمایت بیدریغ
پادشاهان ،روشهای جدید و اصول فنی ،کارگاهها و مراکز
بافندگی ،توسعه بازرگانی و ...باعث شد تا صنعت بافندگی
در این دوره یکی از درخشانترین دورهها در این زمینه شود
به طوری که صنعت پارچهبافی صفوی را عصر طالیی این
هنر معرفی کردند .منسوجات دوره صفوی از جمله هنرهای
شاخص این عصر به شمار میرود که در کمال ظرافت و
زیبایی اجرا شده و به اوج درخشش خود در این دوران رسیده
است .استفاده ماهران ه از بافتهای پیچیده و ترکیب رنگهای
درخشان در طرحهای رنگارنگ ،از غنا و تنوع منحصر به فردی
برخوردار بود (سیوری .)136:1374 ،عالوه بر تحول در پارهای
از جنبههای تکنیکی و سبکی ،نقوش متنوع و متعددی در این
منسوجات به کار رفته که از جمله ویژگیهای بصری آن به
شمار میرود .حمایت سالطین صفوی از این صنعت و احداث
کارگاههای بافندگی شاهی در پایتخت و توسعه بازرگانی به
ویژه در زمینه بافتههای گوناگون ،هنر بافندگی را در دوران
صفویه به اوج رساند (توسلی .)88:1387 ،مطالعات در این
زمینه نشان میدهد این میزان از توجه و پیشرفت چشمگیر
وابسته به عوامل مختلف فنی (کارگاه ،دستگاه ،تکنیک و)...
و هنری (رنگ ،نقوش ،ترکیببندی و )...بوده که رابطه
مستقیمی با افزایش تقاضا و تولید منسوجات داشته است.
در میان نقوشی که بر روی پارچههای این دوره استفاده شده،
فرم /نقش ترنج کاربرد فراوانی داشته که در طول سالیان دراز
کمتر مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است.
ترنج معنای متفاوتی در فرهنگها و لغت نامهها دارد .در
فرهنگ دهخدا ،معنی ترنج ،نقش گلی بزرگ ،مدور یا چند
گوش بیان شده که در میان قالی یا جلد نمایان میشود.
از نحوه پیدایش این نقش و شکل اولیه طرح ترنج اطالع
دقیقی در دست نیسـت .برخی آن را صورت تغییر یافتهای
از نقش خورشید آریایی (سواسـتیکا) کـه در ادوار قبل از
اسالم بهکاررفته ،میداننـد و برخی آن را همـان نقش حوض
میدانند که به تدریج و با تغییر معماری حوض ،به اشکال
لوزی ،ششگوشه و هشتگوشه بدل شده است (موسویلر
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و دیگران .)110:1396 ،به کارگیری این نقش هم به صورت
الگوی هندسی پنهان و هم به صورت نمایان در فرم /نقشهایی
چون گردان ،شکسته و ...به صورت حمیلدار و بدون حمیل
در میان نقوش مختلف پارچهها ،ترکیب و الگویی منظم و
سیال را فراهم ساخته است .با توجه به ویژگیهای این نقش
ّ
و شناخت ظرفیتها ،حاالت فرمی ،ترکیبی و تزییناتی ،امکان
کاربرد آنها را میتوان در هنرهای دیگر نیز تجربه کرد که در
این مقاله ،کاربرد وسیع فرم/نقش ترنج در تزیین پارچهها در
دوره صفوی مورد توجه است .هدف این مقاله مطالعه الگوهای
ساختاری فرم /نقش ترنج ،ارتباط آن با دیگر نقوش و آشکار
نمودن نحوه ترکیببندی آن در این پارچهها بوده است .بر
این اساس این سوأالت مطرح شده است :در تزیین منسوجات
دوره صفوی فرم /نقش ترنج که با نقوش گیاهی ،جانوری
و انسانی ترکیب شده است از چه تنوع ساختاری برخوردار
است؟ جایگاه این فرم /نقش در ترکیببندی این پارچهها
چیست؟ از آن جا که در تحقیقات مرتبط با پارچههای صفوی
که در پیشینه بدانها اشاره خواهد شد ،غالباً به معرفی تصاویر
ترنج و توضیحات مختصری اکتفا شده و از بررسی ویژگیهای
بصری و ساختارهای زیباییشناسانه این فرم/نقش غفلت
گردیده و هم چنین با توجه به کاربرد گسترده آن در هنرهای
دوره صفوی بهویژه منسوجات ،قابلیت و ضرورت شناخت
عمیقتر این نقش از بُعد بصری در دوره صفوی ضروری
مینماید .لذا بعد از تبیین اهداف و پرسشهای پژوهش ،به
جمعآوری اطالعات به صورت کتابخانهای و اینترنتی در این
زمینه پرداخته شد .در ابتدا توضیح مختصری در مورد تاریخ
دوره صفویه و پس از آن پارچههای این دوران داده شد .سپس
 16نمونه از پارچههای صفوی انتخاب و مورد بررسی قرار
گرفت و در جداولی به تنوع ساختارهای موجود در نمونههای
مطالعاتی پرداخته و سپس نتایج حاصله ،آورده شد.
پیشینه پژوهش
از گذشته تا به امروز ،تحقیقات بسیاری درباره منسوجات
صفوی به انجام رسیدهاست که هر یک وجوه خاصی از این
دستبافتهها را مورد بررسی قرار میدهند و نتایج این تحقیقات
در کتابها و مقاالت متعددی به چاپ رسیدهاست .از
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پژوهشگران غربی و پیشگام در پژوهشهای هنری میتوان
از آرتور پوپ و فیلیس آکرمن و از پژوهشگران ایرانی از جلیل
ضیاءپور ،عیسی بهنام ،مهدی بهشتیپور و احمد الوند نام
برد که به بررسیهای ارزشمندی در زمینه منسوجات ایرانی
و بهخصوص دوران صفوی پرداختهاند .باید از نویسندگانی
چون فریده طالبپور ،مهرآسا غیبی ،مهناز نیکونژاد ،حمید
صادقیان ،اتینگهاوزن و یارشاطر نیز نام برد که کتابهایی
در زمینه پارچهبافی نگاشتهاند .ابراهیمی ناغانی و جعفری
دهکردی ( )1397در مقالهای با عنوان «مطالعه طرح و الگوی
پارچههای زربفت دوره صفوی (مطالعه موردی :طراحی نقش
انسان)» ،پارچههای زربفت صفوی را با تأکید بر نقش انسان
مورد بررسی قرار داده و همراه آن به مکاتب هنری ،الگو و
نقش به کار رفته در پارچه زربفت در این دوره پرداختهاند.
طالبپور ( )1397در مقاله خود ،پارچهبافی عصر صفوی
را از منظر تاریخی ،سبکها و کارکردها مورد مطالعه قرار
داده است .قربانی و عزیزی ( )1396نیز در مقالهای با عنوان
«تأثیر نقاشان کاشانی بر پارچههای دوره صفوی» ،به بررسی
کاشان دوره صفوی و وضعیت نساجی در این دوران پرداخته
و به همکاری نقاشان با نساجان دوران صفوی اشاره کردهاند
و سپس مراکز بافت و انواع پارچه را توصیف و همراه برخی
تصویر ارائه کردهاند .موسویلر و دیگران ( )1396در مقالهای
با عنوان«تبیین جایگاه نقش ترنج در هنر اسالمی با تکیه
بر قالی ،جلد قرآن و جلد شاهنامههای دوره صفوی» ،به
تاریخچه و خاستگاه نقش ترنج به عنوان نقشی شاخص در
هنر اسالمی پرداخته و سپس جایگاه و مفهوم آن در دوره
صفوی و هنرهای نام برده شده را بیان کردهاند .جعفری
دهکردی ( )1395در پژوهشی با عنوان «مضامین بهکار رفته
در پارچههای زربفت صفوی منقش به اشکال انسانی با تأکید
بر عصر شا ه عباسصفوی» به ابریشمبافی ،پارچههای زربفت و
الهام و تأثر آنها از نقاشان و نقوش پارچههای زربفت پرداخته
است .نامجو و فروزانی ( )1392در مقاله «مطالعه نمادشناسانه
و تطبیقی عناصر نقوش منسوجات ساسانی و صفوی» به
هنر و صنعت دوره ساسانی و صفوی پرداخته وسپس نقوش
منسوجات این دو دوره را مورد مطالعه و تطبیق قرار داده اند.
خلیل زاده مقدم و دیگران ( )1391در مقالهای تحت عنوان
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«بررسی تطبیقی نقوش پارچههای صفوی و گورکانی ،توصیف
و تطبیق پارچههای دو سلسله بزرگ اسالمی ،یعنی صفوی
و گورکانی» را انجام دادهاند و پس از شناساندن نقوش و
طرحهای پارچههای ایران صفوی و هند گورکانی ،شباهتها و
تفاوتهای پارچههای این دو سلسله را مورد بررسی قرار داده
و در نتیجه تأثیر دوره صفوی را بر گورکانی نشان دادهاند.
طالبپور ( )1390در مقاله «بررسی تطبیقی نقوش منسوجات
هندی گورکانی با پارچههای صفوی» این موضوع را بررسی
و ریشهیابی میکند .پوپ ( )1387در جلد پنجم از کتاب

سیری در هنر ایران از کهنترین روزگار تا دوران صفوی

(بخش مربوط به پارچهبافی) ،عالوه بر بررسی دستبافتههای
ابریشمین دوره صفوی ،به بررسی نقشمایهها ،فنون بافت،
تنوع نقوش و جنس پارچه میپردازد که نسبت به سایرکتب
موجود مرتبط ،موشکافانهتر به این موضوع پرداخته است .بیکر
( )1385در کتاب منسوجات اسالمی ،به بررسی منسوجات
دوران صدر اسالم ،مملوکان و دولت مردان عثمانی اشاره کرده
و فصل ششم را به دوره صفویه اختصاص داده و چگونگی
بنیانگذاری و شکلگیری این دوره را بیان میکند .وی پس
از این مقدمه ،دربار ،اصناف در حکومت صفوی و ابریشم را
که اصلیترین کاالی تجاری قرن یازدهم هجری قمری است،
توصیف میکند و طرح و رنگهای به کار رفته در آن را مورد
بررسی قرار میدهد .روحفر نیز از جمله محققین معتبر در
این حوزه به شمار میرود؛ وی در کتاب پارچهبافی دوران
اسالمی ( )1380که یکی از منابع مهم و قابل اعتناست ،مراکز
بافندگی ،نحوه بافت ،طرحها و نقوش تزیینی از قرون اولیه
اسالمی تا پایان قاجار را بررسی میکند .این محقق در ادامه
به پارچهبافی و انواع پارچه در دوران صفوی اشاره میکند .با
توضیحات فوق درمییابیم گرچه در حوزه منسوجات دوره
صفوی تحقیقات متعددی به انجام رسیده است؛ اما متأسفانه
اطالعاتی در خصوص جایگاه نقش ترنج در آنها و ویژگیهای
آن از قبیل (ترکیببندی ،تناسبات ،ساختار ،نقوش و )...به
صورت منسجم و مشخص وجود ندارد .لذا امید است با مطالعه
و بررسی موضوع فوق در منسوجات دوره صفوی ،بر اطالعات
موجود افزوده و در پژوهشهای آتی مفید واقع شود.
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روش تحقیق
این مقاله روشی توصیفی و تحلیلی  -ماهیتی تاریخی دارد.
توصیفی ،از آن جهت که به توصیف و تشریح منسوجات حاوی
فرم/نقش ترنج در زمینه پرداخته میشود و تحلیلی به دلیل
استفاده این نقش در ترکیببندی ،به همراه دیگر تزیینات و
درک روابط بین آنها در منسوجات دوره صفوی است .روش
گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای و سایتهای معتبر
اینترنتی است .با توجه به تنوع و تعدد پارچهها و نقوش به
کار رفته در آنها سعی شده به روش نمونهگیری غیراحتمالی
هدفمند 16 ،نمونه منسوج دوره صفوی که دارای فرم /نقش
ترنج بوده و با یکدیگر تفاوتهایی داشتند ،از کتب معتبر و
موزههای هنری انتخاب شود .در انتخاب پارچهها سعی شده
تنوع فرم /نقش ترنجها ،کیفیت چیدمان و تزیینات در نظر
گرفته شود که در نهایت این نمونهها در قالب جدول به همراه
ساختارهای خطی نشان داده خواهد شد.
مروری بر تاریخ و هنر پارچهبافی دوره صفوی
تشکیل دولت صفویه در ایران یکی از مهمترین وقایع
مملکت و ملت ایران به طور خاص و آسیای غربی به طور عام
است .پس از ظهور دین مبین اسالم و انقراض دولت ساسانی،
ملت ایران در حدود نهصد سال از وحدت سیاسی و ملی
محروم بود .در واقع ایران تا زمان ظهور صفویان ،شاهد ظهور
حکومتی به اهمیت امپراطوری عثمانی یا امپراطوری ممالیک
مصر نبود (دانشگاه کمبریج .)8 :1380 ،همچنین این دوره
را یکی از ادوار درخشان هنر اسالمی برشمردهاند؛ چرا که
مرکزیت و یکپارچگی سازمان دولت صفوی باعث شد تا همه
هنرها رونق بگیرند و تولیدات فراوانی در تمامی زمینههای
هنری از قبیل فرش ،منسوجات ،نگارگری و  ...به وجود بیایند
و پیشرفتهای چشمگیری به دست آید .با استقرار دولت
صفوی توسط شاه اسماعیل اول در سال  907ه.ق .تحول
چشمگیری در تاریخ ایران رخ داد (هینتس .)8:1362 ،او
توانست اساس وحدت ملی را بر پایه محکم مذهب شیعه
استوار سازد و این نخستین بار بود که یک دولت عمده و
بزرگ چنین گرایشی را از خود بروز میداد (سیوری و دیگران،
)66:1380؛ هم به اوضاع آشفته و هرج و مرج و خطرات خارجی
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که کشور را تهدید میکرد خاتمه داده شد و با تالش بسیار
وحدت سیاسی پیریزی گردید (خواندمیر .)31 :1370 ،وی
از نخستین شاهان صفوی است که از صنعت نساجی حمایت
کرد ،پرورش کرم ابریشم را توسعه داد و کارگاههای پارچهبافی
و رنگرزی را تأسیس کرد .این منسوجات برای مصارف داخلی
و خارجی ،منبع درآمد مستمر و مهمی در گیالن ،مازندران
و آذربایجان و مرکز ایران بود (ابراهیمی ناغانی و جعفری
دهکردی .)27 :1397 ،شاه اسماعیل هنرمندان را به تولید
انواع پارچههای ابریشمی و نخی تشویق میکرد و به ساخت
مراکز صنعتی و توسعه تجارت با ترکیه ،هندوستان و چین
همت گمارد (خلیلزاده مقدم و دیگران .)24 :1391 ،در زمان
سلطنت شاه طهماسب نیز توجه ویژهای به هنر زریبافی شد
و گویا در قزوین ،مکتب هنری خاصی در امر بافندگی شکل
گرفت .در این دوره ،کارگاههای سلطنتی تأسیس شد که در
نتیجه فعالیت آنها ابریشمینههای ممتاز برجا مانده است .از
آن زمان ،کاشان مقام مهمترین مرکز پارچهبافی را به دست
آورد و زری و اطلس و مخمل ،همراه با قالیهای ابریشمی از
این منطقه به دیگر نقاط صادر شد (ابراهیمی ناغانی و جعفری
دهکردی .)27 :1397 ،تاریخ دولت صفویان تا بر سر کار
آمدن شاه عباس اول یک مقطع تکاملی است که در خالل آن
پارهای از مشکالت اساسی که بر سر راه تشکیالت دولتی بود
از سر راه برداشته شد و باالخره با روی کار آمدن شاه عباس
اول ،عالوه بر دستاوردهای نظامی و سیاسی ،هنرهای زیبا و
3

هنرهای صناعی نیز به شکوفایی چشمگیری دست یافتند و
اقتصاد ایران نیز شکوفا شد و به تحرک و پویایی رسید (سیوری
و دیگران .)84:1380 ،وی برای گسترش و رشد هرچه بیشتر
تجارت ،تعدادی از مؤسسات سلطنتی را با عنوان بیوتات
راهاندازی کرد که برخی از آنها ،ابریشم ،قالی و منسوجات تولید
میکردند (آژند .)129:1385 ،شاه عباس بهخوبی دریافته بود
که تجارت هیچ کاالیی به اندازه ابریشم برای ایران سودآور
نیست .سیاست اقتصادی او دوره کاهش واردات و افزایش
صادرات بود .در این دوره ،مردم بیش از هر زمان دیگری
به تولید ابریشم مشغول بودند؛ زیـرا از یک سـو ابریشـم
مهمترین کاالی صادراتی ایران محسوب میشد و از سوی
دیگر اقبال زیادی به مصرف پارچههای قیمتی وجود داشت.
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صنعت نساجی در دوره شاه عباس از مرز خودکفایی گذر کرد
و ایران در حد یکی از بزرگترین صادرکنندگان شهرت یافت
(صفاکیش و یزدانی .)155:1396 ،در این زمان که به عصر
4

پارچهبافی نیز شهرت یافته  ،انواع پارچههای ابریشمی ،زری،
مخمل ،ترمه ،قلمکارسازی و دوختهدوزی بر روی پارچهها
در کارگاههای مختلف تولید میشد (روح فر.)73:1378 ،
در زمان شاه عباس دوم نیز ،ابریشمبافی به اوج کمال خود
رسید .شاه سلطانحسین ،آخرین پادشاه از سلسله صفوی ،به
مدت سی سال حکومت کرد .این پادشاه زندگی پرتجمل را به
اندازهای دوست داشت که خود را در آن مغروق ساخت و از
جانبی هم صنایع پارچهبافی را در یزد ،کاشان و اصفهان رونق
بیشتر بخشید .رسم جامهخانه وی این بود که با گذر هر هفت
سال ،مجموعه جامههای شاهی را بسوزانند تا جامههای تازه
به جای آنها نشیند ،لیکن تارهای طالی پارچههای زربفت
جمعآوری میگردید تا دوباره به کار رود که نشانگر شرایط
زمان بود (فریه .)168:1374 ،به طور کلی از منابع موجود
و نمونههای برجامانده از منسوجات صفوی چنین استباط
میشود که تقریباً اکثر شهرها در دوره صفوی رونقی تازه در
بافت پارچهها یافتند و مناطقی چون تبریز ،گرگان ،خراسان،
طبرستان ،آذربایجان ،دیلم ،کردستان و فارس در بافت حریر،
یزد ،شوشتر و فسا در بافت انواع تافته زربفت ،مرو ،نیشابور،
اصفهان و شیراز در بافت پارچههای پنبهای و پشمی شهرت
5
فراوان یافتند (فروزانتبار .)107:1382 ،منسوجات خاص دوره
صفوی شامل پارچههای جناغیباف ،اطلس ،لمپاس (ابریشمینه
گل برجسته چینی) ،زری قلمکار ،بافت چند تاروپودی و مخمل
است .بافندگان پارچه در این دوره در بافت ابریشمهای گلدار،
طرحهای ظریف و رنگارنگ را وارد کردند و به بافتهای چند
تاروپودی یا جناغی ،زمینههای طالیی براق دادند و پارچه مخمل
تولیدکردند (فریه .)159:1374 ،در ادامه به معرفی سبکها و
مکاتب هنری که سبب ایجاد تفاوتهایی در طرح و نقشهای
موجود در پارچهها شده ،پرداخته شده است.
طرح و نقش در پارچههای دوره صفوی
تنوع و گوناگونی نقوش پارچههای زربفت صفویه را میتوان
برگرفته از سه مکتب هنری دانست:
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مکتب تبریز :اساس و خاستگاه این مکتب شیوه بهزاد و
مکتب هرات است و بسیاری از هنرمندان نقاش این شیوه،
طراح فرش و پارچه نیز بودند .اکثر پارچههایی که شیوه
تزیین آنها تابع این مکتب است ،در شهرهای یزد و کاشان
بافته میشدند و بهترین پارچههای زربفت با نقوش تصویری
انسان در مجالس بزم ،رزم ،شکار و به خصوص صحنههای
زندان و زندانیان که از موضوعهای مورد توجه این مکتب
بود ،در کارگاههای این مراکز بافته میشدند و به این ترتیب
پارچههای این شیوه با عناوین مکاتب پارچهبافی تبریز ـ یزد و
تبریز ـ کاشان طبقهبندی شدهاند (ابراهیمی ناغانی و جعفری
دهکردی( )29 :1397 ،شکل .)1

شکل  :1نقشه بازی چوگان (ناغانی و دهکردی.)1397:5 ،

استفاده از درختان باریک ،مثل بید و سرو ،کاربرد برگهای
کنگرهای و زمینه پر گل و گیاه مختلف و گرایش به واقعنمایی،
از ویژگیهای بارز مکتب تبریز است که در پارچههای این دوره،
ظهور یافته است .در این شیوه ،ترکیببندی بتهجقهای در
طراحی سروهای کوهی دیده میشود (طالبپور.)128:1397 ،
مکتب یزد :این سبک در امتداد سبک تبریز رشد و پرورش
یافت .غیاثالدین نقشبند ،عبدااهلل و حسین از هنرمندان
شاخص این سبک هستند .یزد مرکز تولید پارچههای
ساتن مصوری بود که به وسیله نقاشان مکتب تبریز طراحی
میشدند .در دوره شاه عباس اول ،رهبری این سبک به عهده
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غیاثالدین معروف به غیاث نقشبند بود.
در نمونههای این سبک شاهد راههایی هستیم که هر یک به
قسمتهای مستطیلشکل تقسیم شدهاند .البته پارچههایی با
نقوش گل و گیاه صرف نیز در این دستهبندی قرار میگیرند؛
ولی نوع طراحی گلها به شیوهای است که در رده نقاشی
گل و مرغ قرار میگیرد .در این نوع پارچهها ،طرح گلها،
پرندگان ،حیوانات و حشرات به صورت پراکنده در سطح به
همراه اسلیمیها یا بدون آنها تصویر شدهاند (حسینزاده
قشالقی و مونسی سرخه( )99 :1395 ،شکلهای  2و .)3

درخواست شاه عباس اول مدتی مسئولیت کارگاههای شاهی
زریبافی را در اصفهان عهدهدار شد .معروفیت کار غیاث در
نقوش ظریفی بود که یک طرح محراب را احاطه میکردند؛
ولی زمانی که در اصفهان بود تقریباً به شیوه مکتب اصفهان
زریبافی میکرد (روحفر.)75:1378 ،
مکتب اصفهان :مکتب دیگری که در امر پارچهبافی رایج
شد ،شیوه رضا عباسی ،نقاش مشهور این دوره بود که در واقع
همان مکتب اصفهان است که وی و شاگردانش آن را ابداع
کردند و به اوج رساندند .در امر زریبافی نیز این شیوه بسیار
رونق یافت و ویژگی آن استفاده از طرحها و نقوش بزرگ
و عمدتاً با موضوع نقش انسان و طبیعت بود که در نقش
کردن آن بیشتر شیوههای ایرانی مدنظر بود (ابراهیمی ناغانی
و جعفری دهکردی( .)29:1397 ،شکل .)4

شکل  :2پوشش قبر از پارچه زری دارایی ،سده  11هـ.ق
(روحفر.)31:1380 ،

شکل  .4ابریشم جناغیبافت روی زمینه ساتن ،سده  10ه.ق.
()URL5: collections.vam.ac.uk, 1399

شکل  :3ابریشم گل برجسته ،بافته شده با طال و نقره ،سده  12هجری.
www.textileasart.com, 1399

ویژگی این سبک استفاده از طرحهای کوچکی بود که در
یک طرح کلی با یکدیگر هماهنگی داشتند .غیاث با اینکه
اهل یزد بود و کارگاههای زریبافی یزد را اداره میکرد ،بنا به

www.SID.ir

در این شیوه طراحی ،چهره انسان بیشتر حالت ایرانی یافت و
ازحالت مغولی دوره تیموری ،خارج شد .شیوه رضاعباسی ،در
نشان دادن اشخاص در حالت فروتنی ،تأثیر زیادی در نقوش
آن دوره داشت .در این شیوه ،تصاویر بزرگی طراحی میشد
و نقوش فرعی ،برای پرکردن فضاهای خالی به کار میرفت.
کاربرد رنگهای مالیم در تصاویر طبیعی ،هماهنگی بسیاری
داشـت .در آثار او توجه به فردگرایی و نقشمایههای انسانی
دیده میشود (طالبپور .)129:1397 ،یکی از عمدهترین
خصوصیات هنری در دوره صفوی تشکیل کانونهای مختلف
هنری بود که بزرگترین و مهمترین آن اصفهان پایتخت شاه
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عباس اول بود .در این مرکز فرهنگی-هنری ،هنرمندان نقاش،
معمار ،خطاط ،بافنده و فلزکار مشغول به کار بودند و این تجمع
باعث ارتباط نزدیک برخی از هنرها به یکدیگر شد که این خود
از شاخصهای مکتب اصفهان است .این ارتباط بیش از هر چیز
میان هنر نقاشی و زریبافی دیده میشود (روحفر.)75:1378 ،
در یک طبقهبندی کلی میتوان نقوش و طرحهای استفاده شده در
6
منسوجات دوره صفوی را به شش گروه عمده تقسیمبندی نمود :
 -1نقوش گیاهی (نقوش انتزاعی و طبیعتگرا) :نقوش گیاهی
منسوجات صفوی متشکل از اسلیمیها و ختاییها ،بتهجقه،
گلهای مختلف از جمله شاه عباسی و برگهای گوناگون است.
نقوش گیاهی طبیعتگرا نیز شامل :انواع گلهای الله ،سرخ،
نسترن و نیلوفر بود که بر روی پارچهها تجسم یافت (شکل .)5
 -2نقوش انسانی (زن ،مرد ،کودک ،فرشتگان و  :)...در
تصویرسازی انسانی منسوجات و قماشهای صفوی ،ما شاهد
حضور انسان در همه عرصهها هستیم .انسانی که در رزم است،
به بزم و بادهگساری میپردازد ،دست در گردن محبوب دارد و
یا اینکه در هیئت یکی از مقدسین مسیحی یا اسالمی ظاهر
میشود .هنرمندان این دوره تالش داشتند همه چهرهها و
دلبستگیهای انسانی را در حاالت و پیشههای مختلف به نقش
درآورند (جعفری دهکردی( )77:1395 ،شکل .)6
 -3نقوش هندسی (گره ،اشکال هندسی) :شامل گرهها که
غالباً با خطوط منحنی یا تلفیق منحنی و شکسته ،ترسیم
شده است (شکل  .)2خطوط مورب و موازی که نقش محرمات

را پدید میآورد و یا نقش ستاره هشتپر و چلیپا و  ...از دیگر
نقوش هندسی به شمار میرود (شکل .)7
 -4نقوش جانوری (حیوانات ،پرندگان ،حشرات) :نقوش
جانوری مشتمل بر حیوانات خیالی چون سیمرغ و اژدها و
ققنوس ،حیوانات ترکیبی مثل شیر بالدار و گونههای متفاوت
حیوانات واقعی همچون پرندگان (قوش ،اردک ،طوطی ،بلبل
قرقاول) ،دریایی (ماهی ،الک پشت) ،اهلی (شتر ،اسب ،سگ)
غیر اهلی (خرگوش ،غزال ،شیر ،مار ،پلنگ ،پروانه و حشرات)
هستند (نامجو و فروزانی( .)25:1392 ،شکل )8
 -5نقش اشیا (ظروف ،خیمه و :)...نقش اشیا عمدتاً در ارتباط
با انسان و صحنههای مختلف زندگی به تصویر درآمده است .به
عنوان مثال ،تصویر شکارگران پیاده و سوار با تیر و کمان و خنجر
با شیران و پلنگان خشمگین که در پیکارند ،موضوع بسیار کهنی
است که کام ً
ال رنگ ساسانی دارد و در تولیدات این دوره به چشم
میخورد (پوپ( )216:1394 ،شکل .)9
 -6کتیبهها (نستعلیق و  :)...تزیین پارچههای زری و ابریشمی
با خط نسخ و نستعلیق از روشهایی است که در دوران صفویه
متداول شده است که برای روپوش قبور و یا پردههایی که در
مقبرهها یا اماکن مقدس مورد استفاده قرار میگرفت بافته
میشدند ،عالوه بر آن پارچههایی با تار و پودی از طال برای لباس
زنان ،پرده و یا پوشش دیوارهای کاخها و منازل بزرگان به کار
میرفت (نامجو و فروزانی( )25:1392 ،شکل .)10

جدول  :1نقوش و طرحهای استفاده شده در منسوجات صفوی

شکل  .5ابریشم زربفت ،سده .10ق.

()URL 4: www.clevelandart.org, 1399

شکل  .6ابریشم ،سده  10یا  11ه.قURL 8:( .
)collection.cooperhewitt.org, 1399

()URL 8: collection.cooperhewitt.org, 1399

شکل  .7ابریشم بافته شده با فلز ،سده  11ه.ق.

شکل  .8ابریشم با تارهای فلزی ،سدة  10ه.ق.

شکل  .9ابریشم جناغیبافت ،سده  10ه.ق.

شکل  .10ابریشم با تارهای فلزی ،سده  10یا  11ه.ق.
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()URL5: collections.vam.ac.uk, 1399

()URL 4: www.clevelandart.org, 1399

(URL 3: www.metmuseum.org, 138
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فرم /نقش ترنج
ترنج از نقشهای کهن اسالمی و ایرانی است .ترنج معموالً
لوزی یا بادامیشکل ،گاه چهارگوش ،بیضی ،گرد همچون
خورشید یا ستاره یا گلهای چندپر است .این نقش غالباً در
وسط زمینه قرار میگرفته و داخل آن با گل ،برگ ،طرحهای
اسلیمی یا تصاویری از حیوان و انسان پر میشده است
( .)URL2: www.rch.ac.ir, 1398ترنج (در پهلوی واترنگ)
نام میوهای از دسته مرکبات به شکل بیضی با کشیدگی در دو
طرف آن و همچنین به معنی چین و شکنج است (URL1:
 .)www.cgie.org.ir, 1398ترنج عموماً در مرکز طرح قرار
میگیرد و اندازه آن بسته به کاربرد و نحوه استفاده متغیر
است .استفاده از آن حاوی مفاهیم متعددی در خصوص
باورها و اعتقادات هنرمندان در ادوار مختلف است که با ورود
تفکرهای گوناگون در هر دوره رشد و پویایی خاصی داشته
است؛ بنابراین نقش ترنج با توجه به فراگیری آن در اکثر آثار
هنری در سرتاسر ایران از سرچشمه غنی و بس فراگیر در طول
تاریخ منشأ میگیرد (موسویلر و دیگران .)110 :1396 ،نقش
ترنج در ادامـه اعتقادات اسطورهای و نمادین گلستان و بهشت
شکل گرفته؛ اما تکامل آن بـه شکل امـروزی در اصل ،انعکاس
ذهنیت ،اندیشه آرزوی هنرمند مسلمان ایرانی در تجلی بـاغ
بهشت و فضایی روحانی اسـت (همان .)109 :ایرانیان از زمان
باستان میوه ترنج را میشناختهاند و نقش آن را میکشیدهاند.
در حجاریها و فلزکاریها ،نقش ترنج بر روی لباس برخی از
پادشاهان ایرانی پیش از اسالم وجود داشته ،اما ظاهرا ً ترسیم
این نقش در دوره اسالمی رایج شده است (URL2: www.

شکل URL1: www.( :11
.)cgie.org.ir, 1398

شکل URL1: www.( :12
.)cgie.org.ir, 1398

آن در قالیها و جلدها ،کتابآرایی ،منسوجات و ...ایـن
دوره یافت میشـود؛ بنابراین ایـن دوران در بررسی و تحلیل
نقش ترنج در آثار اسالمی و در منسوجات دوره صفوی ،نقش
ترنج از کاربرد منفرد یک فرم بیضی شکل در وسط زمینه
فراتر میرود و در فرمهای متنوع دیده میشوند که به صورت
تکرارشونده در کل زمینه پارچه قرار دارد .معموالً این ترنجها
اندازهای یکسان داشته و تناسب و تعادل بسیار مناسبی
را در کل اثر ایجاد نموده است (شکل  13و  .)14ساختار
تشکیلدهنده ترنجها در تمامی نمونهها یکسان و به صورتی
است که بر اساس محور تقارن و به روش قرینه انعکاسی
تشکیل میشوند .طرز قرارگیری ترنجها نشان از پیروی از
الگوی یکسانی دارد که نظمی را در متن اثر ایجاد کرده است.

.)rch.ac.ir, 1398

کاربرد فرم/نقش ترنج در منسوجات دوره صفوی
از قرن هفتم ه.ق .به بعد در ایران طرح ترنج بر روی
پارچه دیده شده است .این طرح بـر روی برخی منسوجات
اندلسی و مصری نیـز ،تحت تأثیر طرحهای ایرانی ،وجود دارد.
نقش ترنج از گذشته تا به امروز به دلیل کاربرد فراوان و اعمال
سلیقههای گوناگون دگرگونیهای بسیاری یافته است (موسویلر
و همکاران( )109:1396 ،شکل  11و )12؛ اما میتوان گفت
کاملترین نقـوش ترنج در دوره صفوی دیده میشود و کاربرد

www.SID.ir

شکل ( :13نگارندگان.)1398 ،

شکل ( :14نگارندگان.)1398 ،
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ترنجها به صورت یک در میان بر روی ردیفهای عمودی
یا افقی قرار گرفته که به دو صورت نمایان و الگوی هندسی
پنهان کاربرد داشته است .ترنجها گاه با دیواره یکسان با ترنج
بعدی و گاه با فاصله از یکدیگر قرار گرفته و حمیلهایی را
ایجاد کرده است .حمیل ایجادشده در هماهنگی کامل با
ترنجها ،فضایی را برای تزیینات بیشتر در متن اثر به وجود

آورده است .ترنجها با نقوش متنوع (جانوری ،انسانی ،گیاهی و
 )...تزیین شده است .نقوش غالباً از ساختار  11و  12تبعیت کرده
که به روشهای (انتفالی ،انعکاسی و )...به کار رفته است .توجه
به کاربرد فراوان ترنج در دوره صفوی ،در ادامه به بررسی این
فرم /نقش در  16نمونه از منسوجات دوره صفوی که با ترنج
آراسته شده بودند ،خواهیم پرداخت (جدول .)2-5

جدول  :2پارچههای دوره صفوی با نقش /فرم ترنج (نگارندگان.)1398 ،
تصاویر

طرح خطی

نمونه  :1ابریشم ،سده  11ه.ق.
(www.metmuseum.org,
)1389

(نگارندگان)1398 ،

نمونه  :2ابریشم ،سده  11ه.ق.
(پوپ)1075 :1387 ،

(نگارندگان)1398 ،

نقشمایه

7

ترکیببندی و نقوش

شامل ترنجهایی با دیواره تزیین شده با برگهای ختایی،
تشکیلشده از ساختار  1است که درون آنها گل منفردی قرار
2
دارد .ترنج دیگری نیز از خطوط شکسته در زیر نقش اصلی با
ساختار  1نمایان است که ترنجهای متداخل را به وجود آورده
4
است .شیوه تکرار واگیره ،انتقالی است.
شامل نقوش ختایی و هندسی ختایی (گل شاهعباسی ،برگهای
کنگرهدار)است.

طرحی متشکل از گل پروانهای ،اسلیمی و قاب دالبری که پیرامون
گل را فراگرفته و ترنجی را به وجود آورده است .همچنین در زیر
این قابهای دالبری ،ترنجی پنهانی قرار دارد که ترکیب دو ترنج
متداخل را تشکیل داده است .ترنجها به صورت افقی یا عمودی
قرار گرفته که ساختار  1ترنج نمایان و ترنج  14پنهان است.
2
نقوش شامل نقوش گیاهی ،ترکیب گل شاه عباسی و پروانهای
است.

شامل قابها (ترنجها) با دیواره گرهخورده که با نقوش ساده
ختایی تزیین شدهاند .طرز قرارگیری قابها به صورت ردیفی و
یک در میان و با ساختاری به صورت  12است که به همراه تک
شاخه گل تصویر شده در میان قابها ،ترکیببندی چشمنوازی
را به وجود آورده است.
نقوش شامل ساقه گل توأم گلهای چندپر ،برگهای متنوع
است.

نمونه  :3تافته زربفت( ،پوپ،
)1085 :1387
(نگارندگان)1398 ،

نمونه  :4مخمل ،سده  10ه.ق.
(پوپ)1022 :1387،
www.SID.ir

(نگارندگان)1398 ،

ترکیببندی شامل ترنجهایی با دیواره دالبری است .این ترنجها
به صورت ردیفی تکرار شده و در هر ردیف ،ترنجها درحدفاصل
ترنجهای ردیف قبلی قراردارد .ساختار تشکیلدهنده ترنج به
صورت  12است .در فاصله ایجاد شده بین ترنجها نیز که حالت
حمیلبندی را ایجاد نموده ،ساقه ختایی ظریف با گل و برگهای
ساده مشاهده میشود.
نقوش شامل گیاهی و هندسی گیاهی(ساقهای با تزیینات ریز
نقش ،گلهای چندپر و گل پنبهای است.
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جدول  :3پارچههای دوره صفوی با نقش /فرم ترنج (نگارندگان.)1398 ،
تصاویر

طرح خطی

نمونه  :5ابریشم ،سده 11
ه.ق( .پوپ)1067:1387 ،

(نگارندگان)1398 ،

(نگارندگان)1398 ،
نمونه  :6ساتن زربفت،
سده  11و  12ه.ق.
(پوپ)1079:1387 ،

نمونه  :7تافته زربفت،
سده  11یا  12ه.ق.
(پوپ)1086:1387،

www.SID.ir

ترکیببندی شامل دو ترنج متداخل است .ترنجی در مرکز که
توسط گلهای چندپر موجود بر روی بند تزیین شده و از ساختار
 1تبعیت میکند؛ و دیگری از ترکیب و نظم قرارگیری ،گره
2
آبسره به وجود آمده است که ترکیبی ردیفی (عمودی) و منظم
را تشکیل داده است .ساختار تشکیلدهنده آن به صورت 1
4
است .ترنجها به صورت متقارن و منظم قرار گرفته و تعادل در
متن اثر ایجاد شده است.
شامل؛ ترنج ،گل چندپر و گره آبسره است.

ترکیبی از تکشاخه گلی است که به صورت یک در میان و
ردیفی قرار گرفتهاند .در فاصله میان گلها دایرهای قرار دارد که
مرکز ترنجهایی است که به صورت پنهان قرار گرفتهاند .ترنجها
مانند قابهایی به صورت کام ً
ال قرینه با ساختار  ، 1نقش مرکز
4
را دربرگرفته است.
نقوش شامل هندسی و گیاهی (تک شاخه گل) است.

ترکیبی شامل ترنجهای متداخلی است ،دیواره هر ترنج توسط
گلهای ختایی به یکدیگر متصل شدهاند .محل اتصال هر ترنج
در میان ترنج زیرین قرار گرفته است .دیواره ترنجها با نقوش
ساده ختایی تزیین شدهاند .طرز قرارگیری ترنجها ،ترکیبی ترنج
در ترنج به وجود آورده است که از ساختار  14تبعیت میکند.
شامل نقوش گیاهی؛ گلهای چندپر ،گل شاه عباسی ،انواع برگ
و تزیینات ریز نقش است.
(نگارندگان)1398 ،

نمونه  :8ابریشم ،سده
 10ه.قURL 7:( .

irannationalmuseum.
)ir/fa, 1398

نقشمایه

ترکیببندی و نقوش

(نگارندگان)1398 ،

این نقش شامل ترنجهایی به صورت الگوی هندسی پنهان است
که گلهای شاهعباسی درون آنها قرار دارد .چیدمان نقوش به
صورت ردیفی و تکرار آنها همچنین ترکیب النهزنبوری را هم
به وجود آورده است .ساختار تشکیلدهنده ترنجها به صورت 1
4
و نقش آن  1است.
2
شامل گلهای ختایی ،گل شاه عباسی و گلبرگهایی شبیه گل
اناری است.
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جدول  :4پارچههای دوره صفوی با نقش /فرم ترنج (نگارندگان.)1398 ،
تصاویر

طرح خطی

ترکیبی شامل ترنجهایی با دیواره شکسته که با نقوش
مختلفی تزیین شده و باغ ایرانی را تداعی میکند .چیدمان
ترنجها در این تصویر ،حمیلی را به وجود آورده که با نقوش
ختایی تزیین شدهاند .ترنجها از ساختار  14تبعیت میکنند.
شامل نقوش انسانی ،حیوانی ،گیاهی (گلهای شاهعباسی،
چندپر ،انواع برگ) است.

نمونه  :9مخمل ،سده  10ه ق.
)�URL 4: www.cleve
)landart.org, 1399

(نگارندگان)1398 ،

ترکیبی از افشانه گل و قابهایی (ترنج) با دیواره گردان که به
صورت قرینه و ردیفی تکرار شدهاند .طرز قرارگیری ترنجها از
ساختار  1تبعیت میکند .فضای ایجاد شده بین این قابها
4
را نقوش ساده و زنجیرهوار احاطه کردهاند که در کل متن اثر
مشاهده میشود.
افشانه گل شامل گلهای چند پر ،ساقه و برگ است.

نمونه  :10ابریشم ،سده 11
ه.ق( .پوپ)1073:1387 ،

(نگارندگان)1398 ،

 10ه.قURL 4: www.( .
)clevelandart.org, 1399

(نگارندگان)1398 ،

ترکیبی متنوع از گلهای ریز و درشت ،انتزاعی و ختایی که
درون ترنج قرار گرفته است .طرز قرارگیری ترنجها و تکرار
آنها حرکتی مواج و سیال را ایجاد کرده است .نقوشی ساده
در فضای بین ترنجها نمایان است .ترنجها به صورت ردیفی و
کام ً
ال قرینه و به صورت  12قرار گرفته است.
شامل نقوش گیاهی از جمله گلهای چندپر ،غنچه و
برگهای متنوع است.

نمونه  :11ابریشم ،سده

ترکیبی از ترنجهایی با دیواره گردان که با نقوش ابرمانند
تزیین شدهاند .درون هر کدام گل پنبهای جای گرفته است.
دیواره ترنجها توسط گلهای چندپر به یکدیگر متصل شدهاند
و حمیلی را ایجاد نمودهاند که توسط بند ختایی ساده تزیین
شده است .ترنجها بر روی یک خط عمودی یا افقی و به
صورت قرینه و در ساختار  14دیده میشود.
نقوش شامل نقوش انسانی ،حیوانی و ختایی (شاخه گلی
افشان ،گلهای چندپر و انواع برگ) است.

نمونه  :12ابریشم ،سده

 11ه.قURL 4: www.( .
)clevelandart.org, 1399
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ترکیببندی و نقوش

(نگارندگان)1398 ،
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جدول  :5پارچههای دوره صفوی با نقش /فرم ترنج (نگارندگان.)1398 ،
تصاویر

طرح خطی

نمونه  :13مخمل ،اواخر سده
 10ه .ق .یا آغاز سده  11ه.
قURL5: collections.( .

(نگارندگان)1398 ،

نقشمایه

ترکیببندی و نقوش

ترکیبی از ترنجهای یک در میان که توسط گلهای شاهعباسی
به یکدیگر متصلاند .درون ترنجها و حمیل ایجاد شده بین دو
ترنج با نقوش ساده هندسی و ختایی تزیین شده است .نقوش
و ترنجها در حالت قرینه و در تعادل دیده میشوند .ساختار
تشکیلدهنده نقوش به صورت  1و ترنجها  1است.
2
4
نقوش شامل گلهای شاهعباسی ،چندپر ،انواع برگ و ساقه است.

)vam.ac.uk, 1399

نمونه  :14حریر ،سده  10ه.
ق( .پوپ)1016 :1387 ،

(نگارندگان)1398 ،

ترکیبی از گلهای شاهعباسی کوچک با ریزنقشهای پیرامون و
شکوفههای کوچک که اطراف آنها ترنجها قرار گرفتهاند .بر روی
ترنجها گلهای چندپر است که محل اتصال ترنجها نیز هست.
ساختار تشکیلدهنده ترنجها  1و نقوش  12است.
4
نقوش شامل گلهای شاهعباسی و چندپر نقوش هندسی پیرامون
گلها و برگهای ریز ختایی است.

نمونه  :15ابریشم ،سده 10

ه.ق URL 3: www.met�( .
)museum.org, 1389

(نگارندگان)1398 ،

ترکیبی از ترنجهای قرینه با ساختار  14که به صورت ردیفی یک
در میان قرار گرفتهاند .نقاط اتصال ترنجها ،فاصلهای را ایجاد
نموده که حالت حمیلبندی دارد .این فاصله تزیینات سادهای
را در خود جای داده است .فرم ،نقوش و تزیینات در این تصویر
ترکیبی کام ً
ال متقارن را به وجود آورده است.
ً
شامل گلهای ختایی و تکگل احتماال عباسی است.

نمونه  :16ابریشم ،سدة 11
ه.ق URL 6: www.tex�( .
)tileasart.com, 1399
(نگارندگان)1398 ،
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در این ترکیب ،ترنجها با ساختار  14به صورت ردیفی و با فاصله
کمی بر روی یکدیگر قرار گرفته ،ترکیبی ترنج در ترنج را به وجود
آورده است .در این تصویر دیواره ترنجها از مرکز به داخل به فرم
حلزونی ادامه داده شده است که دیواره آنها و فرم حلزونی با
خطوط ختایی تزیین شدهاند.
شامل گلهای شاهعباسی ،چندپر ،ساقه و انواع برگ است.
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بحث /جمعبندی
بررسی انجام شده در  16نمونه منسوج نشان میدهد
ترکیببندی در این پارچهها شامل ترنج ،تزیینات و فاصله
ایجادشده بین ترنجها (حمیل) است .ترنجها به همراه
تزیینات ،طبق الگویی واحد و یکسان ،در بافت پارچه از ابتدا
تا انتها تکرار شده است .ترنجها به صورت یک در میان بر روی
یک خط افقی یا عمودی به صورت قرینه قرار گرفتهاند که از
ساختار  1در نمونههای (،14 ،13 ،10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1
4
 )16 ،15و ساختار  1در نمونههای ( )15 ،9 ،8 ،3 ،1تبعیت
2
میکنند .نقوش از ساختار  1و  1تبعیت میکنند .فرم
2
1
دیواره ترنجها به صورت دالبری ،گردان و ...است .ترنجها به
دو صورت نمایان و الگوی هندسی پنهان به همراه تزیینات به
کار رفته است .در درون و بیرون ترنجها تزییناتی از قبیل انواع
نقوش ختایی ،انسانی ،هندسی و جانوری وجود دارد .در میان
تزیینات ،نقوش ختایی بسیار پرکاربرد است که در تمامی نقوش
مشاهده شد .نقوش از ساختار و تبعیت میکنند .طرز قرارگیری
ترنجها فاصلهای را بین آنها ایجاد کرده که مانند حمیل اطراف
آنها را پوشش میدهد .حمیلها در بیشتر نمونهها با نقوش ساده
ختایی (ساقه ،گل و برگ) تزیین شده است.
نتیجهگیری
با توجه به این که فرم /نقش ترنج از جمله طرحهای رایج
در هنر دوره صفوی است که در منسوجات این دوره تاریخی
نیز به طور گسترده و با مهارت فراوان اجرا شده است ،در این
مقاله سعی شد تا ویژگیهای بصری این نقش ،مورد مطالعه
و بررسی قرارگیرد و برای دستیابی به این هدف  16نمونه از
منسوجات (دارای نقش/فرم ترنج) متعلق به بازه زمانی قرون
 16و  17م 10 /.و  11ه.ق از کتب هنری و موزههای هنری
انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این پژوهش حاکی
از آن است که ترنج مانند قابی ،مجموعهای از نقوش ختایی،
انسانی ،حیوانی و هندسی (به میزان کمتر) را در برگرفته و
نظمی را برای نقوش در متن اثر ایجاد کرده است .هم چنین
(دالبریشدن و  ،)...ترنجهای
با اندک تغییری در فرم آنها
ُ
جدیدی به وجود آمده است که تکرار آنها در متن منسوجات،
ترکیببندیهای متقارن و منظمی را پدید آورده است .طرز
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قرارگیری ترنجها نیز به صورت تکرارشونده و ردیفی است که
غالباً با ساقههای ختایی فضای خالی میان آنها پر شده است.
از بررسی ساختار کلی ترنجها نیز درمییابیم که هنرمند از
چارچوب مشخص و ساختار معینی برای رسم ترنجها استفاده
میکرده است .ترنجها بر روی یک خط افقی یا عمودی به
صورت قرینه از ساختار  1و  1تشکیل شدهاند؛ که از الگوی
2 4
یکسانی پیروی میکنند .این نقش در کنار دیگر نقوش گاه
به عنوان عنصر غالب و به صورت نمایان و گاه به صورت
الگوی هندسی پنهان به کار برده شده است .اغلب نقوش قرار
گرفته در آنها ساختار  1و  1تبعیت میکند؛ که با توجه به
2 1
نقوش به کار رفته در آنها به صورتهای مختلف (انتقالی،
انعکاسی و  )...تکرار میشوند .شاید بتوان چنین تعبیر کرد که
حس زیباشناسانه هنرمند زمان ایجاب کرده که از یک الگوی
یکسان پیروی کند؛ که در عین داشتن زیبایی ،اصیل بودن
و پیروی از هنرهای سنتی و ایرانی ،قابلیت نظم بخشیدن،
پرکنندگی فضا ،هویت بخشیدن و نمایان کردن نقوش داخل
ترنجها را نیز دارد .همچنین تکنیکهای بافت و محدودیت
دستگاههای بافندگی نقش دیگری را در تولید این پارچهها
داشته که بتوان ترکیببندیهای متفاوتی را ایجاد کرد که
فرم/نقش ترنج این قابلیت را برای هنرمند به وجود آورده است
که نشان از تسلط و نگاه زیباشناختی هنرمندان این زمان دار.
پینوشتها
 -1در این مقاله منظور از الگوهای هندسی پنهان ،نظامهای
هندسی بر اساس خطوط (مستقیم و منحنی) و شکلهای
هندسی است که هنرمند بر اساس آن به ترکیببندی اثر خود
میپردازد تا یک کل منسجم و حاوی بیان هنری را عرضه
دارد .به دلیل آن که این هندسه و تناسبات منطقی آن که
به طور محسوس در اثر مشاهده نمیشود« ،هندسه پنهان»
و از آنجا که بنیان اثر بر اساس آن پیریزی شده است،
«هندسه بنیادین» نیز نامیده میشود (برای اطالعات بیشتر
رک :فدایی.)1:1395 ،
 -2حمیل ،به خطوط پهن یا باند خطی اطالق میشود که بین
نقوش فاصله ایجاد و مانند یک نوار ،دور هر نقش را احاطه
میکند .در واقع مرزبندی بین دو نقش مشابه یا متفاوت،
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معموالً یک خط باریک است؛ اما هر گاه این خط باریک به
اندازهای پهن شد که به یک سطح تبدیل گردید ،در این
صورت این دورگیری حمیل نامیده میشود که میتواند ساده
یا دارای نقش باشد .البته قابل ذکر است که این واژه ،بیشتر
در کاشیکاری کاربرد دارد (نگارندگان).
 -3در منابع آورده شده است که شاه اسماعیل و شاه طهماسب
و شاه عباس اول بر درباری فرمانروایی میکردند که در آن
هنرمندان در صف سفیران مینشستند و دورانی ایجاد کردند
که هنر مورد حمایت شاهان بود و عالیترین جلوه قدرت
دولت به شمار میرفت (پوپ.)12:1390 ،
 -4مورخین و سیاحانی که در خالل دوره صفوی به ایران سفر
کردهاند؛ معتقدند که دوره صفوی درخشانترین دوره صنعت
پارچهبافی از آغاز تاریخ ایران تا آن عصر بوده و ایرانیان اقوامی
برتر در جهان آن روز به شمار میرفتند (هدایتی و شایستهفر،
.)57:1389
 -5یزد نیز از نظر صنایع مخملبافی در قرن  12هجری
قمری بر همه پیشی داشته است (کونل .)191:1355 ،در
شهرهای اصفهان ،یزد و همدان نیز پارچه قلمکار تهیه میشد،
ولی مرکز اصلی آن شهر اصفهان بود که از آن زمان تاکنون
تداوم یافته است .محلههای بازار چیتسازان و بازار رنگرزها
در اصفهان مرکز تولید پارچه قلمکار بوده است .انواع دوخته
دوزی مانند گالبتوندوزی ،پیلهدوزی ،آجیدهدوزی ،دهیک
دوزی و پتهدوزی نیز در شهرهای کرمان ،رشت ،مشهد،
اصفهان و کاشان انجام میشد (روحفر.)40:1380 ،
 -6برای اطالع از طرحها و نقوش تزیینی در منسوجات دوران
اسالمی رک :روح فر .52:1378 ،همچنین قابل ذکر است که
نقوش آسمانی چون ابر و صور گوناگون از خورشید نیز دیده
میشوند (نامجو و فروزانی.)25:1392 ،
 -7ترکیببندی به معنای تنظیم جایگاه یک اثر است که
هنرمند برای ایجاد وحدت و تناسب بین بخشهای مختلف
اثر خود به کار میبرد .ترکیب به معنای مرکبکردن و از چند
جزء ،کل جدیدی را به وجود آوردن است که چیزی متفاوت
از اجزای تشکیل دهنده اولیه آن باشد .در این مقاله نیز منظور
از ترکیببندی ،نحوه قرارگیری ترنجها ،نقوش داخل آنها،
شیوه تکرار ،تقارن و  ...است (نگارندگان).
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Abstract
The golden age of the textile art/ industry in Iran without a shadow of a doubt was the 10th and 11th centuries AH
(16th-17th AD).Woven fabrics of this era were a remarkable combination of visual aesthetics, composition, motifs,
colors and textures which were put together in variable and versatile forms. One of these beautiful compositions
that is often seen in the fabric structure of this age is the use of medallion form/motif embellished with plants,
animals and human motifs. Several studies indicated the frequent use of this form/motif in the textile which can be
an evidence that medallion is one of the most widely used motifs of this period. According to the above-mentioned
descriptions, the main purpose of this study was to investigate the structural patterns of the motif/form of medallion on Safavid textiles In this regard, the research question was: what is the structural diversity of the motif/form
of medallion in decorating Safavid textiles and what is the position of this motif/form in the composition of these
fabrics? To find the answer to this question, 16 fabric samples existing in books and art galleries of Safavid period
were selected and then their structural features were analyzed. The research method was descriptive-analytical
and was based on historical nature. The data was collected from libraries and the Internet and the analysis was
qualitative. The results of the research showed that the medallion form/motif existed both explicitly and in disguise in most of the Safavid textiles. This structure adhered to the symmetry system and showed new and orderly
combinations in the text of the work. The greatest use of this motif in the textiles was transitional and in the form
of1/2 and1/4
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