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 سلجوقی با قاجار بررسی تطبیقی نقوش پارچه های دوره

 

 Parisa2416@yahoo.com-نقاشیهنر گرایش کارشناس ارشد -پریسا تقی پور

Parisa2416@yahoo.com -Master the art of painting trends -Parisa taghipour 

 Parisa2416@yahoo.com-هنر هنر گرایش پژوهش کارشناس ارشد -ملیحه فهیمی صفا

maliheh fahimi safa- Master of Arts in Art Research orientation- Parisa2416@yahoo.com 

 چکیده

 و مهارت است. همواره یـکی از نـیازهای اسـاسی انسان در زندگی بوده زیبایی، به از بدن و میل استفاده از پارچه به دلیل محافظت

ترین مهم ی سلجوقی یکی ازی حکومت سلسلهدوره. است برخوردار یطوالن بسیار یا پیشینه از یبافندگ هنر در ایرانیان ابتکار

ایران بعد از اسالم اهمیت فراوانی  که این حکومت در تاریخاست  های زیادی باعث شدهویژگی رود.به شمار می ادوار تاریخ ایران

های دیگر فرهنگ و تمدن جدیدی را اسالمی و تمدن هایسلسله های ایران قبل از اسالم،گیری از سنتسلجوقیان با بهره یابد.

 عنوان آخرین دوره تاریخی ایران به قاجار دوره .ها قرار گرفتهای بعد از آنپایه و اساس هنر و فرهنگ سلسله کردند کهگذاری پایه

 اجتماعی،-هرچه بیشتر نظام سیاسی گرایی اسـت کـه به فاصله گرفتنایران به سمت مدرنیزاسیون و غربی و سرآغاز حرکت سنتی

با وجود فاصله زمانی بین این دو دوره است.  حائز اهمیت انجامد،ایران زمین می ریخیهای تاازسنت هنری و... -فرهنگی اقتصادی،

تاریخی آیا نقوش جامگان دوره قاجار تاثیری از هنر دوره سلجوقی گرفته است؟ و یا تشابهی ما بین نقش و نگار های جامه )لباس( 

   این دو دوره دیده می شود؟

در پژوهش پیش رو به کمک منابع کتابخانه ای و روش مقایسه ای به وجوه مشترک و متفاوت در نقوش لباس های دوره سلجوقی 

 دوران منسوجاتبا دوره قاجار خواهیم پرداخت که از اهداف این تحقیق نیز بشمار می رود. حاصل بررسی ها حاکی از این است 

لباس های . در شود یم دیده پیشین یها دوره اصول ها آن از یبرخ یرو هنوز و هستند یمحکم بافت و طرحی دارا یسلجوق

  سلجوقی که خود ادامه دهنده هنر پیش از اسالم بودند، دیده می شود. دوره قاجار به علت رجعت به هنر پیش از اسالم نقوش دوره

 ، لباس، سلجوقی، قاجار.نقش و نگار واژه های کلیدی:
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 ی فراهم کردنغذا و مسکن، در اندیشه اولیه خود مانند آب، پس از تأمین نیازهای کره زمین، انسان از ابتدای زندگی بر روی

مانند برگ  مـوجود،از امکانات اولیـه  ها با استفادهانسان آب و هوایی بوده است. در گذشته، با تغییرات پوششی مناسب برای مقابله

 با آغاز زندگی اجتماعی انسان و رشد فرهنگ و تمدن بشر در جوامع کردند.پوشاک خود را تهیه می درختان و پوست حیوانات

ایرانیان از نخستین اقوامی بودند که در پیدایش و تـوسعه » .یافت ترگسترده پوشاک در جوامع مختلف مفهومی از استفاده مختلف،

بافی آشـنا بودند.وجود آثاری مانند فن پارچـه با سنگیی میاننقش اساسی داشـتند.ساکنان ابـتدایی ایران در دوره گیبافند

با توجه به ( 2، 0831روح فر: « ) کند.می داللت بر ایـن آشـنایی ها،نگین و مهرهایی که قدمتی چندین هزار ساله دارند؛سفال

به طـور طـبیعی  از پوست حیوانات ایران توان دریافت که مـردم فـالتمی»  اند؛مانده پیـش بـاقی سـال 0211هایی که از مجسمه

( 01، 0832)گالک: « بستند.صورت لنگ و بدون برش به دور کمر خود می بافتند و بهبلکه از پشم پارچه می کردند،استفاده نمی

 پارچه و یباف پارچه وجود باربر، یها پژوهش. است برخوردار یطوالن بسیار یا پیشینه از یبافندگ هنر در ایرانیان ابتکار و مهارت

دوران سلجوقی به عنوان اولین  (barber: 199, p: 164) .کند یم تأیید میالد از پیش چهارم هزارة در و شوش در را راه راه یها

به خصوص دوره ساسانی است. از این رو نقش و نگار های دوره مهم بعد از ورود اسالم به ایران ادامه دهنده روش های پیشین 

موجود در لباس های این دوره نیز از همان اسلوب ها پیروی می کند و عالوه بر آن ها خط نیز عنصری برای تزیین پارچه استفاده 

جعت به هنر پیش از اسالم نقوش بکار رفته در دوره قاجار نیز شامل نقوش انسانی و حیوانی و گیاهی است که به دلیل ر می شد.

بررسی نقش و نگار های لباس های ادوار مختلف تاریخ ایران در این دوره، تاثیرات هنر ساسانی را به خوبی در این آثار می بینیم. 

به وفور انجام شده است. اما نگاه تطبیقی بر مکاتب موجود به مراتب کمتر بوده است. این امر سبب انتخاب این عنوان جهت 

وهش بوده است. در این راستا رسیدن به پاسخ این سوال که آیا با وجود فاصله زمانی بین این دو دوره تشابهی میان نقوش لباس پژ

های آن ها یافت می شود یا خیر از دغدغه های پژوهشگر بوده است. پژوهش های موجود در این زمینه توسط هدی زابلی نژاد در 

در دانشگاه تهران انجام شده  "مطالعه تطبیقی تصویری نقوش پارچه های دوره ساسانی و قاجار "پروژه کارشناسی ارشد با عنوان 

بررسی نقوش منسوجات قرون اولیه اسالمی )از قرن اول تا اواخر دوره  "است و یا در پروژه کارشناسی ارشد الناز حدیدی با عنوان 

ر این مقاله تالش شده است با توجه به منابع کتابخانه ای به نتایج د سلجوقی( به بررسی نقوش دوره سلجوقی پرداخته شده است.

 مورد نظر دست پیدا کرد.

 

 

  یاسالم اولیة قرون یها پارچه نقوش
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 روش ،یبافندگ در که آمدند وجود به یغرب مناطق نیز و یشرق جبال سیستان، خراسان، در یمستقل نیمه یها سلسله اسالم، اوایل 

 اسالم از قبل ایران منسوجات با ها سال این در شده بافته یها پارچه»  رو، ازاین. گرفتند پیش در را اسالم از قبل دوران منسوجات

 بویه، آل حکومت با زمان هم ،یهجر چهارم قرن اوایل و سوم قرن اواخر در اما. است اندک بسیار ها آن تعداد و دارد یکامل شباهت

 جامعه، یتقاضا بر عالوه. شد نمودار یچشمگیر پیشرفت ایران یباف پارچه در نقش تنوع نیز و بافت شیوة تولید، میزان لحاظ از

 امویان، زمان در»  (3-1، 0831)طالب پور: « .بود صنعت این توسعة بر یدیگر دلیل ،یایران منسوجات به یامو حاکمان عالقة

 در یدوز گالبتون و اصفهان پرند در حریر یها جامه فسا، شهر در یابریشم یها پرده و یپشم یها لباس شوش، یها پارچه

 البسة وصف به آن در الرقیات قیس دیوان در 0 و آمده مروان عبدالعزیز باب در یشعر  که  چنان داشتند؛ را نخست مقام طبرستان

  راه راه با قرمز رنگ به و شوش یها ابریشم از که زنان لباس یها پارچه از قطعه این در. است شده پرداخته یو یحرمسرا زنان

 یرو آبی و سیاه ،یا قهوه یها رنگ به ها طرح»  ،یری ها کارخانه در (.  081، 0830: فر روح).« است شده یاد بود، سفید یها

 تیره زمینة در روشن یها رنگ که  یا گونه به شدند؛ یم جا جابه ها رنگ این گاه و رفتند یم کار به یا خامه سفید زمینة

 (12، 0831)جی دوری: .« شدند یم استفاده

 البته،. بردند  یم بهره منسوجات یرو یمتعدد نقوش از پارچه، بافت یفناور پیشرفت اثر بر»  ایران، در اسالم از پس یها سلسله

 به در صنعت این اسالم، از پس اول یها سده در .است انکارناپذیر یساسان یها مایه نقش تأثیر نقوش، این یطراح روند در

 یا هم بر مماس یها دایره ترسیم نیز و متقاطع، و تنیده درهم یها خط درخت، یها برگ حاشیه، ها، نقطه با تزیینات کارگرفتن

 را یا افسانه یا یحقیق پرندگان و حیوانات نقش یا شکار مناظر ها آن از هریک که -متفاوت یها شکل با یهای ترنج و متداخل

متن با نقش و  پرکردن مانند نقوش، یها یکار ریزه یبرخ به توجه با فقط. است بوده متأثر یساسان یها سبک از -دربرداشت

 یهای پارچه یحت .داد تشخیص را آن از پس دوران و اسالم از قبل یها پارچه تفاوت توان یم... و تزیین بیشتر با قاب های مدور 

 بافته ایران شرق و غرب در گویا و شده رعایت ها آن در ساسانیان یها مایه نقش یطراح سبک که دارد وجود یهجر پنجم قرن از

 (090، 0811)زکی: .« هاست آن بافندگان هنر ذوق و مهارت دهند نشان مسئله این. است شده

 نقوش پارچه های دوره سلجوقی

. شود یم دیده پیشین یها  دوره اصول ها آن از یبرخ یرو هنوز و هستند یمحکم بافت و طرحی دارا یسلجوق دوران منسوجات

 ظرافت و مهارت با را ها مایه نقش ترین ظریف توانستند یم که یجای تا کردند پیشرفت بسیار یطراح در بافندگان زمان، این در

 معاصر ینقاش یرو از را یطبیع مناظر و شاعرانه یها صحنه بافندگان که است این یسلجوق یها بافته خاص یها یویژگ از. ببافند

 شاهد ،دوره سلجوقی از( 083-081، صص 0830)طالب پور: .« کشیدند یم تصویر به ها پارچه یرو را آن و کردند یم تقلید خود

 یمعنا  به یفارس در طراز واژة» . هستیم طراز به موسوم یهای پارچه نیز و متعدد یها پارچه و ها بافته یرو خط نام به یا پدیده
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 که یا حاشیه به اینکه ضمن رفت؛ یم کار به یافتخار لباس وصف یبرا زمان، طول در یعرب در واژه این. است کردن یرودوز

 از طرازها اسالم، صدر در  .شد یم دوخته آن یرو یا و بود پارچه بافت در یا  کتیبه  این. شد یم اطالق نیز بود کتابت و خط شامل

 اولیة دوران در ،یمسعود گفتة به بنا. آمدند یم شمار به یتاریخ مهم منبع یتنهای به خود، و داشتند اهمیت یسیاس و یهنر لحاظ

 یا قاعده یداراکه  -یکوف خط از یگیر بهره با هنرمندان .شد بافته ها پارچه حاشیة در یکوف  خط بعدها و یپهلو خط ،یاسالم

 رواج نیشابور و مرو یشهرها در طراز تولید. بافتند یم ها پارچه یرو را مختلف اشعار و احادیث ،یقرآن آیات -ح استمسط و یافق

 ادامه یهجر هفتم قرن در ها مغول حملة آغاز تا ها پارچه گونه این بافت روند. شد یم صادر نقاط سایر به آنجا از و داشت یفراوان

 در خط کاربرد یکل طور به (01)همان: .« بود تأثیرگذار بسیار نیز ایران صنایع در تزیینات شیوة تغییر در ها نگاره خط این. داشت

 مختلف ملل و اقوام فرهنگ و هنر از یترکیب یاسالم تمدن و فرهنگ که چرا بود؛ جهان مسلمانان میان وحدت پیام یاسالم هنر

 دوران منسوجات مشخصات از دیگر ییک ها، نقش در تکرار کردن رعایتبودند.  گرفته قرار واحد یبین جهان یک تحت که گردید

 .شود یم دیده ها آن اغلب در که استسلجوقی 

 توجه درخشان هایهای عصر گذشته بود متجلی شد.بافنده به پارچههای سـلجوقی در یـک نوع آن،که برتر از پارچهزیبایی پارچـه

نـگ آبی و های درخشان یـا تـیره رتفاوت ناچیزشان،به ویژه طیف با هاهای مختلف برخی رنگکرد؛ بلکه بین طیفزیـادی نـمی

 .کردو یا قرمز توجه می و سفید بنفش و سیاه یا سبز به رنگ کرک شتر

دار یا شکسته بود،اما بعدها این شـیوه مـتحول و ی شکوفایی سلجوقیان دارای خطوط پیچ و خمدوره تصاویر و اشـکال حـتی در» 

« .شدها مـتمایز میسایر شیوه از کال و انحنای خطوطشای که با زیبایی و تناسب اشتبدیل شد.شیوه سلجوقی خالص بـه سبک

 (01، 0831)روح فر: 

تر تر و پیـچیدهها دقـیقبعدها طرح اما شدندمی ها طرحی ساده داشتند و در حجم زیاد تولیدپارچه در اوایـل عـصر سلجوقی،

با تاروپودهای فراوان بود، گرچه در همان دوره  یا مورب هایی با بافتپارچه ها نزد آنها،ترین پارچهدوست داشتنی»  شدند.

های حریر بود کـه رنـگ آن با های اطلسی و پارچهپارچه های یاد شده،بافته از نوع از جمله دو های بـسیاری مرسوم بود.پارچـه

ها در داللت بر مهارت هنری آن در ری، سـلجوقیان هایوجود پنجاه قـطعه از حـریر بـسیار خوب در مقبره کرد.می تغییر تغییر نور

های باقی مانده از دوران زیـبایی پارچـه( 290، 0830 : )حلمی« و حیوانات داشت. ها و تصاویر انسانای از نوشتهی مجموعهتهیّه

های ای بـه رنگی سلجوقی عـالقهبافنده»  های قبل از آن تفاوت دارد.کـامال بـا دوره کـه است سلجوقی مربوط بـه مـشخصاتی

« برده است.سفید و سرخ به کـار می هایزمینه روی ای و سیاه یـا سـبز رادو رنگ آبی کم رنگ یا سورمه متنوع ندارد و اغلب

گی اسـالم رواج داشت مثل درخت زند از پیـش سلجوقی موضوعات رایج در ایرانه ی (در مـنسوجات دور002، 0830)تاجبخش:
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نقوش روی لباس های این عصر را می توان در سه بخش:  .و شیرهای بالدار فراگرفته بود پرندگان ای ازکه اطراف آن را مجموعه

 نقوش انسانی، نقوش حیوانی و نقوش گیاهی بررسی کرد.

 بیان یبرا ها آن از و بوده یخاص صفات یدارا اند، کرده نقشسلجوقی  دوران دری ایران هنرمندان که یآدم تصاویرنقوش انسانی: 

 رساندن در یسع بیندیشند، تصاویر شباهت به آنکه از بیش علت همین به. اند برده بهره یتاریخ قهرمانان و یا اسطوره یها یویژگ

 را یو ،یاندام جزئیات نمایش از دور به و دهند نشان مقدس و یتجرید یموجود را او تا بود الزم بنابراین،. داشتند خویش منظور

 لباس که اند شده مجسم یطور اشخاص تصاویر . »وادارند یخداوند قداست و شاهان مقام جاللت و عظمت تفسیر به رمزگونه

 (811، 0831بهنسی: ) .«شود یم دیده ها آن در نیز شکارگاه مناظر و عشاق مانند یموضوعات و اند پوشیده فاخر

 

 Rogers, Clive ،0938. پارچه ابریشمی با نقوش انسانی، دوره سلجوقی، ری، 

 یهنرها در یگیاه و یحیوان نقوش اسالم، از پس یها دوره در انسان یتصویرساز در یهای محدودیت دلیل بهنقوش حیوانی: 

 فقط اند، رفته کار به اسالم از پس ایران منسوجات در حیوانات قالب در که یهای مایه نقش» . داشتند را بازتاب بیشترین یاسالم

 پرندگان و حیوانات. شدند یم استفاده نیز یشناخت کیهان و یاساطیر یها  توصیف یبرا موارد، یبرخ در و نداشتند یتزیین جنبة

 زینت و بودند... و یجنگاور ،یپادشاه قدرت، از ینماد سیمرغ ،فیل اسب، طاووس، عقاب، شیر، همچون یا اسطوره و گیاهان

 (38، 0831)روح فر: « .رفتند یم شمار به ایران در سلجوقی دوران یها پارچه بخش
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 0831پارچه هایی با نقوش حیوانی، دوره سلجوقی، احتماال ری، منبع تصویر پوپ، 

اواخر  در بیشتر یمارپیچ و ریزتر یها بته و ها گل ،یاسلیم ازقبیل بیشتر یها تاب و پیچ و تزیینات با یگیاه نقوشنقوش گیاهی: 

 سبک نفوذ اول: کرد خالصه عامل دو در توان یم را فراگیر جنبش این علل ترین مهم از واقع، در» . یابد یم رواجدوره سلجوقی 

 یها طرح در گیاهان برگ و شاخ یکارگیر به در یاسالم یها شیوه رواج دوم و حیوانات و پرندگان گیاهان، ترسیم در یچین یها

 به ش ،یچندضلع یهندس اشکال از ینگارهای و نقش منسوجات یبرخ یرو. یساسان یتزیین موضوعات یجا به پارچه یحواش

 درخت همراه به جانوران و پرندگان نقوش با یهای دایره حیوانات، منق یهای حاشیه ،یکوف خط به ینوشتار تزییناتّّ  تصاویر

 یهنر یحالت رو این از اند؛ شده بافته یبیشتر ظرافت با و دارند یتر کوچک حجم نقوش و ها دایره اما شود؛ یم دیده نیز یزندگ

 (090، 0811)زکی: .« اند کاسته یساسان یها طرح خشونت و شدت از و بخشیده اثر به

 

 0811نقوش گیاهی در کنار نقوش انسانی و حیوانی، دوره سلجوقی، منبع تصویر: زکی، 
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 نقش و نگار پارچه های دوره قاجار

»  .دوران قـاجار است اصلی و آشکار ویژگی و شاخصهاز  باستانی ایرن زمین پادشاهان روزگاران تقلید از آثار برجای مانده از

نقوش خصوص دوره ساسانی از جمله در  به ایران های باستانیثیرپذیری فرهنگی و هنری دوره قاجاریه از آثار بـازمانده ازسلسلهتا

توان به نقوش می دوره بـه کـار رفته است این هایهایی را که در پارچهنقش .واضح است ه و جامگان دربارپارچه های این دور

داشت و  ایی قاجار استفاده از عناصر گیاهی و هندسی اهـمیت ویـژهبندی کرد. در دورهحیوانات و نقوش هندسی طبقه گیاهان،

 (101، 0811: )فریه« رفت.ها به کار میدر تـزیین پارچه

 ها و تکنقاشی بازی یا شکار.برگرفته از زندگی دربار بود. مانند تصویر پادشـاه هـنگام چـوگان»  های این دوره،پارچه نقوش رایج

« ند.رومـی شـمار به ها،ها و نقوش پارچـهو شناخت انواع لباس منبع بسیار مهمی در بررسی هایی به جامانده از دوره قاجار،چهره

 -کاشان وتبریز -بافی یزد، اصفهان، کاشان، تبریز ی صفوی تحت عناوین مکاتب پارچههای رایج دورهنقوش وشیوه (122)همان: 

ی قاجار بافی دورهیزد )این دو مکتب تلفیقی از کار هنرمندان نقاش مکتب تبریز و بافندگان یزد و کاشان است.( همچنان در پارچه

های کوچک در یک طرح کلی ی مکتب یزد را که ویژگی آن استفاده از نقوش و طرحهایی تداوم یافت چنان که تداوم شیوهبا تفاوت

توان های ابریشمی و زربفت این دوره میهای کوچک را بر پارچههای شاه عباسی و ترنجبود و یا طرح محرابی پوشیده با گل

ی بافی اصفهان دورههای موازی همراه با نقش پرندگان که در مکتب پارچههای گل درردیفتکرار نقوش بوته» مشاهده نمود. 

های راه راه ی قاجار طرحهای دورههای قابل توجه در پارچهیکی از طرح .های زربفت قاجار ادامه یافتج بود نیز در پارچهصفوی رای

باریک )محرمات( به صورت عمودی و یا اُریب است که هر راه با تکرار نقوش گل و یا پرندگان کوچک به صورت یک در میان تزئین 

 (010، 0891)زابلی نژاد: « .شددوزی )الیه دوزی( استفاده میهای آجیدهجهت پارچه شده است. از این نوع طرح اغلب
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          0819 ،انتیگهاوزنپارچه های نقوش، دوره قاجار، منبع: 

 است. ی قاجار از نقوش انسانی بسیار کم و به صورت کامالً جزئی استفاده شدههای دورهبر پارچه نقوش انسانی:

ی تزئینی درمورد نقوش جانوری نیز در این دوره از پرندگان کوچک بیش از سایر جانوران به عنوان نقش مایهنقوش حیوانی: 

 .استفاده شده که عمدتاً همراه با گل و شاخ و برگ است

در مورد نقوش گل وگیاه نیز انواع مختلف گل مانند گل سرخ، زنبق، میخک و شاه عباسی و گل معروف به فرنگی که گیاهی:  نقوش

ی صفوی دار مکتب تبریز که دردورههای بلند و باریک کنگرهبرگ .ها به کار گرفته شددر این دوره مورد توجه بود، درتزئین پارچه

 .ها به کارگرفته شدیز به طور قابل توجه دراین دوره جهت تزئین پارچهگر پارچه و فرش بودند ن زینت

        

          0819 ،انتیگهاوزنپارچه های نقوش، دوره قاجار، منبع: 

 نتیجه گیری

 در را ایرانیان مهارت تا است کافی تعداد همین اما است؛ دست در یاندک قطعات ی،سلجوق ،یاسالم اولیة یها سلسله منسوجات از

 زمینه در یاساس تغییرات موجب ایران در اسالم یاستیال اگرچه. کند اثبات استادانه یها طرح و نقوش یکارگیر به و یبافندگ

 حفظ را خویش اصالت آنکه ضمن هم ایرانیان. درآمیخت آن با و شد ایرانیان بنیادین هنر و فرهنگ یپذیرا شد، مختلف یها

 تا ترتیب، بدین. گرفتند آغوش در یگرم به نیز را یاسالم هنر کردند، تالش یساسان یها سنت داشتن نگاه زنده یبرا و کردند

 یباف پارچه یها روش همان منسوجات، یطراح و بافت در نو یها شیوه ابداع تا و ایران در اسالم آمدن کار یرو از پس ها مدت

 ،...(و  سیمرغ شیر، عقاب، مانند) یحیوان یها مایه نقش از یسلجوقی ها پارچه نقوش مضامین .شد یم گرفته کار به یساسان

. است گرفته مایه( بسیار تنوع با و شکار درحال یسواران مانند) یانسان یها مایه نقش و( گیاهان انواع و یزندگ درخت مثل) یگیاه

 در ویژه به است؛ ساسانی منسوجات میراث که بود رایج نیز ها قاب از یمختلف اشکال مانند یهندس یها نگاره نقوش، این کنار در

 در مهم یرخدادها از. شد نمایان ها پارچه یرو بیشتر ظرافت با یبسیار جزئیات و افزوده، ها آن اطراف تزیینات بر یسلجوق دوران
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به فاصله نزدیک به هزار سال  ..بود ها پارچه یرو یکوف یها کتیبه و ها نگاره خط ظهور و ابداع دوره، این در یباف پارچه صنعت

بعد از دوره سلجوقی و در زمان حکومت قاجار، پادشاهان قجر رجعتی دوباره به هنر پیش از اسالم داشته و تمام توان خود را برای 

از همه  احیا و حفظ میراث باستانی کردند. در این راستا هنر نساجی نیز شامل این رجعت شد و با الهام از نقوش باستانی که بیشتر

شامل هنر دوران ساسانی می شد به تولید پارچه هایی با طرح های بر گرفته از هنر گذشتگان کردند. البته این برداشت هنری 

نقوش البسه در دوره قاجار از طرح های ظریفتر و ریز تری نسبت به شامل الهام گرفتن از نقوش بود و با تغییرات اعمال می شدند. 

ار است. نقش انسان و حیوان در پارچه های دوره قاجار کمتر و در صورت وجود کوچکتر است این در حالی دوره سلجوقی برخورد

است که در دوره سلجوقی به علت تداوم روش های پیشین این نقوش در اندازه های بزرگتر ظاهر شده اند که این امر در نقاشی 

نقوش موجود در  جه به مطالب ارائه شده هر دو دوره سلجوقی و قاجار از نظربا این تفاسیر و با توهای این دوره نیز دیده می شود. 

  در جامه )لباس( تشابه بسیاری با هم داشته و هر دو دوره از هنر دوره ساسانی در طراحی نقوش لباس ها استفاده می کردند.
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 (. سیری در صنایع کهن ایران. ترجمه زرین دخت صابر شیخ. تهران: بی تا.0832گالک، جی ) -
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