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چکيده
هدف اصلی اين پژوهش ،بررسی و مطالعة نقوش بهکاررفته در منسوجات قرون اولية اسالم از قرن اول تا اواخر دوران سلجوقی
است .ضمن اینکه نگارندگان به تأثيرپذيری نقشمايههای بافتهشده روی پارچهها از آیين نوين اسالم و ايران قبل از اسالم در
دورة مهمی از تاريخ ،يعنی زمان تداخل آیين اس�لام با فرهنگ باس��تانی اين سرزمين توجه کردهاند .در این دوران ،هنرمندان
ايرانی اصالت خويش را در بهکارگيری نقشمايههای باستانی ايران بر مصنوعات حفظ کردند و بهگرمی پذيرای اسالم و فرهنگ
اس�لامی ش��دند .ازاینرو ،در منس��وجات اين دوران نيز شاهد روند پيش��رفت و تکامل پارچهبافی ساسانی با مضامين مشابه و
اس��تفاده از نقوش ظريفتر با جزئيات بيش��تر هس��تيم که به ديدگاه هنر اس�لامی در باب پرکردن فضاهای خالی جامة عمل
میپوش��اند .بنابراین ،در اين مقاله س��عی شده است انواع نقشمايههای بافتهش��ده روی پارچهها تقسيمبندی و بررسی شود و
ميزان تأثير و تأثر نقشمايههای قبل و پس از اسالم بهدقت مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد .روش این تحقيق ،اسنادی است.
نتايج نش��ان میدهد نقشمایههای حيوانی و گياهی روی پارچههای مورد بحث اغلب ،متأثر از هنر و باورهای ساس��انيان است
و وجه تمايز آنها با منسوجات ساسانی ،پرداختن بهبرخی ريزهکاريها و نقوش جزئی و پرکننده ،ضمن القای مفاهيم عميق
عرفانی -اسالمی با بهکارگيری خطنگارههاست.

مقدمه
بر اس��اس پژوهشهای محققان و دانشمندان ،نماد و اسطوره در
زندگی ايرانيان باس��تان جايگاه ويژهای داشته است و بسياری از
هنرمندان ايرانی از آنه��ا در طراحی نقش و نگارهای مصنوعات
بس��ياری ازجمله پارچه -که از س��ابقة طوالن��ی و پرباری در هنر
ايران برخوردار است -بهره بردهاند .نقوش نزد ایرانیان فقط جنبة
تزیينی نداش��ته و از نظر معنا و مفهوم دارای ارزش و مقام واالیی
بوده اس��ت .از سوی ديگر ،با توجه به موقعيت جغرافيايی ايران و
دادوستد منس��وجات و ابريشم با ساير کشورها بهویژه يونان ،روم
ش��رقی و مصر ،اين بافتهها در س��اير مناطق منبع الهام بافندگان
ن که بافندگان آنتینوئه در مصر نيز به تقليد از منسوجات
شد .چنا 
ايرانی دست زدند (رياضی :1381 ،ص.)34-33
منسوجات ايران از ابتدای ظهور اسالم و در زمان آلبويه تا اواخر
دوران سلجوقی ،به پيشرفت روزافزونی در مقایسه با ادوار پيشين
دس��ت يافت .اين پیشرفت در شیوة بافت منسوجات ،بهکارگيری
نق��وش ظريفت��ر و پرکارتر و اس��تفاده از اليافی ب��ا کيفيت بهتر
نمایان است .ضمن آنکه در اين فاصلة زمانی ،پارچههايی منسوب
به«طراز» و دارای خطنوش��تههايی با نگارش کوفی رایج ش��د که
بسيار مورد پسند خلفای اموی و عباسی بود(زکی:1366،ص)229
آنچه درخور تأمل اس��ت اين اس��ت که با ش��روع دوران اسالمی
در ايران ،از چه نوع نقوش��ی روی منس��وجات استفاده میشده و
ايرانی زمان ساس��انی فاصله
آيا اين نقشمايهها از فرهنگ اصيل
ِ
داشته است؟ مقالة حاضر بر آن است تا به روش اسنادی ،ضمن

تقسيم نقوش به نقشمايههای حيوانی ،گياهی و انسانی،
ب��ه تحليل ميزان تأثي��ر و تأثرات نگارهه��ای رايج در دو
فرهنگ بپردازد و مي��زان نفوذ آنها را در طراحی نقوش
منسوجات آلبويه و سلجوقی بررسی کند.
تاريخچة مختصر پارچهبافی منقوش در ايران
مهارت و ابت��کار ايرانيان در هنر بافندگی از پيش��ينهای
بس��يار طوالنی برخوردار اس��ت .پژوهشهای باربر ،وجود
پارچهبافی و پارچههای راهراه را در شوش و در هزارة چهارم
پي��ش از ميالد تأييد میکن��د ()barber,199,p:164
يکی از کهنترين پارچههای بهدست آمده از فالت ايران،
منش��أ گياهی و بافتی ظريف دارد .محل کشف اين پارچه
ش��هر س��وخته و قدمت آن  2700س��ال پيش از ميالد
است (سيدس��جادی :1380 ،ص .)30از جهتی ،میتوان
با توجه به نقشبرجس��تة زن نخريس (شکل )1متعلق به
نيم��ة اول نخس��تين هزارة قبل از ميالد -که در ش��وش
پيدا شده است و هماکنون در موزة لوور پاريس نگهداری
میشود -کاربرد انکارناپذیر دوک را در اين زمان تصديق
کرد (پوربهمن :1386 ،ص.)29

شکل :1نقشبرجستهای متعلق به هزارة اول ق .م
 .1دانشيار و عضو هيئت علمی دانشکدة هنر دانشگاه الزهرا (س) ghadadvar@yahoo.com
 .2کارشناس ارشد رشتة پژوهش هنر دانشگاه الزهرا (س) he_hadidi@yahoo.com
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واژههای کليدی :منسوجات ،نقش ،اسالمی ،آلبويه ،سلجوقی.
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«بهعالوه ،کارگاههای سلطنتی نقش بسيار مهمی در صنعت
نس��اجی ايران ايفا میکردند .در واقع زيباترين قطعات پارچه
از آنجا خارج میشد ،بهویژه پارچههايی
که با ابريشم و نخ طاليی بافته و يا با ابريشم و نخهای طاليی
گلدوزی شده بودند( ».پوربهمن :1386 ،ص.)160
صنعت اين برهه از تاريخ ،با نقاش��ی ،مجسمهس��ازی و ساير
صنايع رایج اش��تراکاتی داش��ته و از طرحهای آنان بهره برده
مطرز ،ديبا و دمش��قی ،فرشينهها،
اس��ت .پارچههای حريرّ ،
روپ��وش صندلی ،س��ايبانها ،چادرها و ...با حوصلة بس��يار و
مهارت اس��تادانهای در رنگهای متنوعی چ��ون زرد ،آبی و
س��بز بافته ش��دهاند .در اين ميان ،لباس هرمز دوم و خسرو
پرويز ،ضمن اس��تفاده از طال ،جواه��ر و مرواريد با رنگهای
سرخ و آبی آسمانی ،جزء پوشاک مشهور اين دورهها هستند.
پارچهه��ای ساس��انی ،از مصر تا ژاپن و ني��ز در يونان و روم،
مورد تحس��ين و تقليد بودند (سرافراز و فيروزمندی:1381 ،
ص.)307-306
بنابراین ،شهرت هنر پارچهبافی ايران طی روندی تدريجی و
تکميلی در دورههای پيش از اس�لام ،بهويژه دورة ساسانيان،
ب��ه نقطة اوج خود قدم نهاد و آوازة آن به ديگر مناطق جهان
رس��يد .طرحهای منسوجات ساس��انی برداشتی از طبيعت و
ي��ا برگرفته از مفاهيم دينی ،ادب��ی و تاريخی بود .همين امر
در خلق نمادهای پيچي��دة رمزی -که خود باعث جذابيت و
خاصبودن طراحی پارچههای ايرانی میشد -بسيار تأثيرگذار
بود .رواج منسوجاتی با طرحهايی از صحنههای شکار در کنار
تصاوير گياهی ،حيوانی (مانند سيـمرغ ،قوچ ،خروس و بز) و
نيز نقشمايههای انسانی پيچيده و مجلّل در اواخر اين دوران،
شیوههای نساجی مدرن و وجود دسـتگاههای بافندگی بسيار
پيـش��رفته را تأييد میکنند .همچـنين نقش پرندگانی چون
عقاب -که از ديرباز جزء نقشمايههای اس��اطيری و باستانی
ايراني��ان و مورد احت��رام آنها بوده -نمادی از پادش��اهی و
قدرت بهش��مار میرفته اس��ت و در متن بيش��تر منسوجات
ساس��انی حتی پس از اسالم نيز بهچش��م میخورد (رياضی،
 :1382ص .)46ب��رای نمونه« ،يک قطعة س��فيد و س��ياه با
تصوير يک جفت عقاب که گفته میش��ود در تبريز پيدا شده
و اکنون در برلين است ،ممکن است به قرن سيزدهم ميالدی
تعلق داشته باشد( ».ديماند :1365 ،ص.)244
زيباي��ی اي��ن بافتهها بدان ح��د بود که در رواب��ط تجاری و
سياسی ايران با ديگر ممالک تأثیر بسزایی داشت؛ بهگونهای
که بيش��تر تمدنهای بزرگ آن روزگار ازجمله روم و بيزانس
خواه��ان پارچههای ساس��انی بودند و يا از نق��وش آنها در
بافتههای خود اس��تفاده میکردند .همچنین ،شهر آنتینوئه
در مصر از نقوش دوران ساس��انی مانند عقاب (ش��کل )6در
منسوجات خود بهره میبردند.

در دورههای بعد ،هخامنش��يان در بافت پارچههای ابريشمی نرم
و لطيف با رنگهای بینظير مش��هور شدند و اين صنعت در آن
دوره پيش��رفت بسیاری کرد؛ زيرا زمانیکه اسکندر به ديدن قبر
کوروش کبير رفت ،مش��اهده کرد که تاب��وت طاليی کوروش با
فرشهای ظريف و زيبايی پوش��انده شده است .قصر شاهنشاهی
هخامنش��ی با پردههای زيبا و رنگارنگی مزيّن ش��ده بود .لباس
س��ربازهای جاويدان دارای طرح و نق��ش مفصلی بود و به گفتة
پوپ« ،روی نقوش کاش��یهای لعابی شوش ،پارچههای گلداری
ديده میش��ود که قطع��اً طرح آنها روی پارچه گلدوزی ش��ده
است( ».پوپ :1380 ،ص .)77لباس سلطان نيز از کتان و پارچة
ارغوانی و رنگهای ديگر دوخته شده بود .هرودوت از جامة زرين
داريوش س��وم نقل کرده و در اوس��تا نیز از فرشهای طاليی نام
برده شده است .همچنين در کتابهای باستانی چين از پوشاک
طاليی پادش��اهان ايرانی و بافت زرين و س��يمين آنها ياد شده
است (سرافراز و فيروزمندی :1381 ،ص.)170-169
در دوران اش��کانيان نيز طراحی و بافت پارچه از تنوع و ظرافت
بس��ياری برخوردار بود و از پرمش��تریترين اجن��اس صادراتی
بهش��مار میرفت؛ چنانکه بازرگانی شکوفا و پررونق پارتيان در
بافتههای عالی آنان بهعنوان يکی از کاالهای مهم تجاری ،روابط
عميقتری ميان ايران و يونان برقرار کرد .بر اس��اس اظهارات او،
درخواست ثابت و مداوم برای پارچههای بلندآوازة ایرانی همواره
وجود داشته است (فربود و پورجعفر :1386 ،ص.)69
کشف مقبرههای پارتی در منطقة گِرمی در جنوب مشکينشهر
واقع در آذربايجان شرقی ،به يافتن تکهپارچهای از لباس به طول
بیست س��انتیمتر منجر شد که به دوران اش��کانيان متعلق بود
(شکل .)2اهميت اين تکهپارچه به دليل ویژگی منحصربهفرد آن
است .اين پارچه بهلحاظ نوع نقشها و تکنيک فنی ،حد فاصلی
ميان فرش پازيريک و بقايای پارچههای گرانبهای ساسانی است.
طرح روی پارچه ش��کل سواس��تيکا يا صليب شکستة ايرانی را
در کنار حاش��ية يک فريز يونانی بهنمايش گذاش��ته است .اين
مضمون بيانگر آن است که پارچه ب ه گروهی موسوم به «ايرانی-
يونانی» متعلق اس��ت .اين پارچه نمونة بسيار مهمی برای نشان
دادن کيفي��ت اي��ن صنعت در دورة اش��کانی اس��ت (پوربهمن،
 :1386ص29؛ پوررضا :1385 ،ص .)281حاش��ية فريز و اشکال
هندسی يونانی تا حدی مورد عالقة اشکانيان قرار گرفته بود و از
آن روی تونيک و ش��لوار خود بهره میبردند و البسة شاهان را با
اين نقوش گلدوزی میکردند (شکلهای  3و .)4
از اوايل دورة ساس��انی ،ايران که بهوس��یلة جادة ابریش��م رابط
ميان کش��ورهای چين (عملآورندة ابريش��م) و روم (بزرگترين
مصرفکنندة منس��وجات گرانبهای ابريش��می) بود ،بافت پارچة
ابريش��می را آغاز کرد .در قرن شش��م ،پادش��اهانی چون شاپور
اول تعدادی بافنده را در بيشاپور و خوزستان گماشتند و بهطور
پنهان��ی مق��داری تخم نوغ��ان را از چين خ��ارج کردند و توليد
ابريشم را در کارگاههای ايرانی به مرحلة عمل رساندند .اينکار
سبب شد ابريش��مبافی در ايران بهویژه پس از ورود صنعتگران ،نقوش پارچههای قرون اولية اسالمی
هنرمندان و بافندگان بسيار -ضمن پيروزیهای پردامنة خسرو اوايل اسالم ،سلسلههای نيمهمستقلی در خراسان ،سيستان،
اول -رونقو توسعه يابد (سرافراز و فيروزمندی :1381 ،ص303؛ جبال شرقی و نيز مناطق غربی بهوجود آمدند که در بافندگی،
روش منسوجات دوران قبل از اسالم را در پيش گرفتند.
هرمان :1373 ،ص.)152
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ازای��نرو ،پارچههای بافتهش��ده در اين س��الها با منس��وجات
ايران قبل از اس�لام ش��باهت کاملی دارد و تعداد آنها بس��يار
اندک اس��ت .اما در اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم هجری،
همزمان با حکومت آلبويه ،از لحاظ ميزان توليد ،شيوة بافت و
نيز تنوع نقش در پارچهبافی ايران پيشرفت چشمگیری نمودار
شد .عالوه بر تقاضای جامعه ،عالقة حاکمان اموی به منسوجات
ايرانی ،دليل ديگری بر توسعة اين صنعت بود.
در زمان امويان ،پارچههای شوش ،لباسهای پشمی و پردههای ش��کل :2تکهپارچ��ة کشفش��ده از گِرم��ی واق��ع در
آذربايجان شرقی
ابريش��می در ش��هر فس��ا ،جامههای حرير در پرن��د اصفهان و
گالبتوندوزی در طبرس��تان مقام نخست را داشتند؛ چنانکه
در ديوان قيسالرقيات 1شعری در باب عبدالعزيز مروان آمده و
در آن به وصف البس��ة زنان حرمسرای وی پرداخته شده است.
در اين قطعه از پارچههای لباس زنان که از ابريش��مهای شوش
و به رنگ قرمز با راهراههای س��فيد بود ،ياد شده است (روحفر،
 :1380ص8-7؛ طالبپ��ور :1384 ،ص .)135در کارخانههای
ری ،طرحها به رنگهای قهوهای ،سياه و آبي روی زمينة سفيد
خامهای ب��هکار میرفتند و گاه اين رنگها جابهجا میش��دند؛
بهگونهای که رنگهای روش��ن در زمينة تيره استفاده میشدند
(جی .دوری :1386 ،ص.)52
سلس��لههای پس از اس�لام در ايران ،بر اثر پيش��رفت فناوری
بافت پارچه ،از نقوش متعددی روی منس��وجات بهره میبردند .ش��کل 3و : 4نقوش پارچة تونيک و ش��لوار ش��اهان اش��کانی
برگرفته از نقوش معماری و هندسی يونانيان
البته ،در روند طراحی اين نقوش ،تأثير نقشمايههای ساس��انی
انکارناپذیر اس��ت .در س��دههای اول پس از اسالم ،اين صنعت
در بهکارگرفتن تزیينات با نقطهها ،حاش��يه ،برگهای درخت،
خطهای درهم تنيده و متقاطع ،و نیز ترسيم دايرههای مماس
بر هم يا متداخل و ترنجهایی با ش��کلهای متفاوت -که هريک
از آنه��ا مناظر ش��کار يا نقش حيوانات و پرن��دگان حقيقی يا
افسانهای را دربرداشت -از سبکهای ساسانی متأثر بوده است.
فق��ط با توجه ب��ه برخی ريزهکاریهای نق��وش ،مانند پرکردن
متن با نقش و تزیين بيش��تر قابهای مد ّور و ...میتوان تفاوت
پارچههای قبل از اس�لام و دوران پس از آن را تش��خيص داد.
حت��ی پارچههاي��ی از قرن پنجم هجری وجود دارد که س��بک
طراحی نقشمايههای ساس��انيان در آنها رعايت ش��ده و گویا
در غرب و ش��رق ايران بافته شده است .اين مسئله نشاندهندة
مهارت و ذوق هنر بافندگان آنهاست (زکی :1377 ،ص-191
شکل :5نقش سيمرغ ،پارچة دوران ساسانی
192؛ کونل :1347 ،ص .)42منسوجات دوران سلجوقی دارای
ط��رح و باف��ت محکمی هس��تند و هنوز روی برخ��ی از آنها
اصول دورههای پيش��ين ديده میشود .در اين زمان ،بافندگان
در طراحی بس��يار پيش��رفت کردند تا جايی که میتوانس��تند
ظريفتري��ن نقشمايهه��ا را ب��ا مه��ارت و ظراف��ت ببافند .از
ويژگیهای خاص بافتههای س��لجوقی اين اس��ت که بافندگان
صحنههای ش��اعرانه و مناظر طبيعی را از روی نقاش��ی معاصر
خود تقليد میکردند و آن را روی پارچهها بهتصوير میکشيدند
(طالبپ��ور :1384 ،ص 136و  .)138در ادامه ،جهت آش��نايی
دقيقت��ر با نق��وش پارچههای دورههای مورد نظ��ر ،آنها را به
شکل :6پارچة ابريش��می با ترکيب شبکهای ،مصر
نقشمايههای حيوانی ،گياهی و انسانی تقسيم میکنيم.
موزة دولتی برلين
الزم اس��ت پی��ش از تقس��يمبندی پارچهه��ا از نظ��ر تن��وع
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نقشمايههای تزیينی ،بهيکی از عناصر جديدی اشاره کنیم که پس
از اس�لام روی بافتهها رخ نمود .از سدة سوم هجری ،شاهد پديدهای
به نام خط روی بافتهها و پارچههای متعدد و نيز پارچههايی موسوم
به طراز هستيم .واژة طراز در فارسی بهمعنای رودوزی کردن است.
اي��ن واژه در عربی در طول زمان ،ب��رای وصف لباس افتخاری بهکار
میرفت؛ ضمن اینکه به حاش��يهای که ش��امل خط و کتابت بود نیز
اطالق میش��د .اينکتيبه يا در بافت پارچه بود و يا روی آن دوخته
میشد.
در صدر اس�لام ،طرازها از لحاظ هنری و سياس��ی اهميت داش��تند
و خ��ود ،بهتنهایی منبع مهم تاريخی بهش��مار میآمدند .بنا به گفتة
مسعودی ،در دوران اولية اسالمی ،خط پهلوی و بعدها خط کوفی در
حاشية پارچهها بافته شد .هنرمندان با بهرهگيری از خط کوفی -که
ّ
مس��طح اس��ت -آيات قرآنی ،احاديث و اشعار
دارای قاعدهای افقی و
مختل��ف را روی پارچهها میبافتند .توليد طراز در ش��هرهای مرو و
نيشابور رواج فراوانی داشت و از آنجا به ساير نقاط صادر میشد .روند
باف��ت اينگونه پارچهها تا آغاز حمل��ة مغولها در قرن هفتم هجری
ادامه داشت .اين خطنگارهها در تغيير شيوة تزیينات در صنايع ايران
نيز بس��يار تأثيرگذار بود (طالبپور :1384 ،ص 134و .)140-139
«بهطور کلی کاربرد خط در هنر اسالمی پيام وحدت ميان مسلمانان
جهان بود؛ چرا که فرهنگ و تمدن اسالمی ترکيبی از هنر و فرهنگ
اقوام و ملل مختلف گرديد که تحت يک جهانبينی واحد قرار گرفته
بودند( ».روحفر :1380 ،ص.)17
در بیشتر موارد تصوير کردن نقوش پارچه بهگونهای بود که هماوايی
و تناس��ب ميان نقش و نوش��تار رعايت میش��د .يکی از پارچههای
مش��هور اين دوره ،پارچة پش��م و ابريش��م با نقش عقاب دوسر است
که در آن عقابها بهرغم کوچکی اندازه ،به سبب طرح انتزاعی خود
عظيمالجثه مینمايند (شکل .)7شاخهای روی سر پرندة سلطنتی و
نوع طراحی آن ،دوام کنايات تصويری دوران پيشين را نشان میدهد
و نقش ش��اه بالدار روی پرنده ،مفهوم رستگاری دارد (پوپ:1380 ،
ص .)97روی اي��ن پارچ��ه جملة «من کبرت همت��ه کثرت قيمته»
(کس��ی که همت واال داشته باشد ،ارزشش بيش��تر است) بهصورت
تکراری روی بال عقابها بافته ش��ده اس��ت .همچني��ن درون قاب
اط��راف نق��وش ،جملة «من طال��ب اصله زکی فعله» (کس��ی که به
دنبال اصلش باش��د ،عملش را نيکو میگرداند) دیده میشود که باز
هم بهشکل معکوس تکرار ش��ده است (روحفر :1380 ،ص.)20-18
رعايتکردن تکرار در نقشها ،يکی ديگر از مش��خصات منس��وجات
دوران اسالمی است که در اغلب آنها ديده میشود.
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34پارچة ابريش��م و پنب��ة جناغیبافت��ی متعلق به قرن
چهارم هج��ری ،با نقش دو فيل متقابل و مزين به رديف
ش��ترهای بستهشده با ريس��مان و چهار خروس در چهار
گوشة منس��وج ،در خراسان کشف شده است (شکل  8و
 )9که هماکن��ون در موزة لوور نگهداری میش��ود .روی
اين پارچه جملهای به خط کوفی بر حاشية يک ضلع آن
بافته ش��ده اس��ت با عبارت «عز و اقبال دائم ابی منصور
بختکين» (شوکت و نعمت نصيب و قسمت قائد ابومنصور
بختکين باد) .نوع تزیين اين پارچه به «ش��يوة خراسانی»
معروف است و اگر خطنوشتههای کوفی ظريف و باشکوه
آن نبود ،بهعنوان قطعهای ساسانی پذيرفته میشد .البته،
تاحدی تأثير س��بک هنر ش��رق دور ،بهوی��ژه در تصوير
جانوران بالدار زير پای فيلها نيز درآن هويداست (روحفر،
 :1380ص28-27؛ تالبوترايس :1383 ،ص.)61-60
نقوش حيوانی
بهدليل محدوديتهایی در تصويرسازی انسان در دورههای
پس از اس�لام ،نق��وش حيوان��ی و گياه��ی در هنرهای
اس�لامی بيشترين بازتاب را داش��تند .نقشمايههايی که
در قالب حيوانات در منسوجات ايران پس از اسالم بهکار
رفتهان��د ،فقط جنبة تزیينی نداش��تند و در برخی موارد،
برای توصيفهای اساطيری و کيهانشناختی نيز استفاده
میش��دند .حيوانات و پرندگان اسطورهای همچون شير،
عقاب ،طاووس ،اس��ب ،فيل و س��يمرغ نمادی از قدرت،
پادش��اهی ،جنگاوری و ...بودند و زينتبخش پارچههای
دوران آلبويه در ايران بهشمار میرفتند.
از قرنهای چهارم و پنجم هجری ،پارچة پش��م و ابريشم
سياه و سفيدی برجای مانده که دو شير بالدار و دو عقاب
را در کن��ار درخت زندگی با جزئيات بيش��تری بهتصوير
کش��يده است (ش��کل  10و ( )11پوپ :1380 ،ص.)98
در اين ش��کل ،معنای حيات بهص��ورت دو جانور بالدار و
عروجکننده به آس��مان ابدی در ج��وار درختی که خود
مظهر ناميرايی است ،بهخوبی القا میشود .بهاحتمال زياد
عقاب در اين اثر ،نماد روح و حيات جاودان و رس��تگاری
بوده است.
قطع��ة ديگری ک��ه اين پرنده را در کنار ش��يرهای بالدار
بهتصوير کش��يده اس��ت ،پارچهای مربوط به قرن پنجم
هجری و بافتهش��ده در ری اس��ت .اي��ن پارچه از جنس
ابريش��م دورو و بهرن��گ قه��وهای تيره و س��فيد اس��ت
واحتم��االً بهج��ای کف��ن و يا قس��متی از لب��اس ُمرده
ب��هکار میرفته اس��ت (ش��کل  12و  .)13ام��روزه ،اين
پارچ��ه در م��وزة ويکتوري��ا و آلبرت نگهداری میش��ود

() Rogers , 1983 , p: 34

شکل :7عقاب دوسر شاخدار با نقش خطوط کوفی بر باالی سر

اغلب ،نگارههای پرنده يا حيوان با شالی به دور گردنشان
نمايان ش��دهاند که نمودار نوعی مالکيت سلطنتی است.
در برخی پارچههای ابريشمی نيز عناصر و اجزای اضافی
روی ُگردة حيوان يا بال پرنده نقشپردازی ش��ده و حلقه
مرصعی ،شمسههای مرواريدی ميان آنها را
يا گيرههای ّ

شکل  8و  :9پارچة ابريشمی منقوش به فيل ،شتر و خروس با نگارش کوفی قرن چهارم هجری

شکل  10و  :11دو عقاب متقارن در کنار درخت زندگی

شکل 14و  :15پارچة ابريشمی با اشکال غاز و خط کوفی ،قرن پنج یا شش هجری
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شکل 12و :13قطعة منسوب به ری با نقش قرينة عقاب و شير بالدار
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ش��کل  17و  :18نقوش گياهی اس��ليمی در کنار جانوران اساطيری و
ش��کل :19نقش انسانی در کنار نقوش حيوانی و
انتزاعی
گياهی ،احتماالً از ری
پارچة ابريش��می ديگری از دوران س��لجوقی برج��ای مانده که مقام شاهان و قداس��ت خداوندی وادارند« .تصاوير اشخاص
نقوش ش��اخص آن ،گیاهانی هس��تند که جانوران بالداری را در طوری مجسم شدهاند که لباس فاخر پوشيدهاند و موضوعاتی
ميان گرفتهاند .اين پارچه از ری کش��ف شده و به سدة پنجم تا مانند عشاق و مناظر ش��کارگاه نيز در آنها ديده میشود».
شش��م هجری بازمیگردد .ميان حاشيههای مضاعف ساده ،شاخ (بهنسی :1385 ،ص .)376يکی از نمونههای نادر پارچههایی
و ب��رگ پيچي��ده و پرنقش و نگاری قرار دارد که حالتی ش��بيه که بدين منظور بافته ش��ده ،مربوط به آلبويه است .در این
بهدرختهای مارپيچی ايجاد کرده اس��ت .اين درختان بر نيرو و پارچه نقوش انس��انی ،حيوانی و گياه��ی گرد هم آمدهاند تا
عظمت ش��اه را بهرخ بيننده بکش��انند (ش��کل .)19در اين
استحکام طرح خارجی میافزايند (شکل  17و .)18
چنانکه مشاهده میشود ،هرچه از اوايل اسالم دور و وارد دوران منس��وج ،شاه با در دست داش��تن عقابی به نشان پادشاهی،
متأخر س��لجوقی میش��ويم ،نقوش گياهی ب��ا تزیينات و پيچ و روی اس��بی نشس��ته اس��ت و کام ً
ال مقتدرانه درپی ش��کار
تابهای بيشتر ازقبيل اسليمی ،گلها و بتههای ريزتر و مارپيچی میگ��ردد .همانگونه ک��ه میدانيم رس��م ش��کار در ايران
بیش��تر در پارچهها رواج مییابد .در واقع ،از مهمترين علل اين خاس��تگاهی کهن دارد و در ش��اهنامه نيز بهعن��وان آیينی
جنب��ش فراگي��ر را میتوان در دو عامل خالص��ه کرد :اول نفوذ ايرانی و پهلوانی از آن ياد شده است .از سوی ديگر از دیرباز،
س��بکهای چينی در ترسيم گياهان ،پرندگان و حيوانات و دوم پرهی��ز از عناص��ر پليد و اعتقاد ب��ه پديدههای خوشيمن و
رواج شيوههای اس�لامی در بهکارگيری شاخ و برگ گياهان در بابرک��ت نيز در ش��کلگيری باورهای ايرانيان نقش داش��ته
طرحهای حواشی پارچه بهجای موضوعات تزیينی ساسانی .روی است؛ چنانکه عقاب پرندهای است که از دوران هخامنشيان
برخی منسوجات نقش و نگارهايی از اشکال هندسی چندضلعی ،به فال نيک گرفته میش��د .نقوش منحن��ی گياهان اطراف
تزیينات نوش��تاری به خط کوفی ،حاشيههايی منقّش به تصاوير پادش��اه نيز بر پيچيدگی رمزآلود تصويرافزوده اس��ت.نقش
حيوانات ،دايرههايی با نقوش پرندگان و جانوران بههمراه درخت يک��ی ديگر از پارچههای اين دوره -که از ری کش��ف ش��ده
زندگی نيز ديده میشود؛ اما دايرهها و نقوش حجم کوچکتری اس��ت -موضوعی کام ً
ال متفاوت دارد .داخل مدالهايی مانند
دارند و با ظرافت بيش��تری بافته شدهاند؛ ازاینرو حالتی هنری اشک ،دو انسان متفکر درحالیکه دست خويش را زير چانه
به اثر بخشيده و از شدت و خشونت طرحهای ساسانی کاستهاند گذاش��تهاند ،بهص��ورت متقارن در دو س��وی درخت زندگی
نشس��تهاند .در جلوی آنها چش��مة زندگی جاري اس��ت و
(زکی :1377 ،ص.)194-193
درخت زندگی از آن روييده اس��ت .فضای خالی اطراف آنها
در درون ترن��ج با نقوش گياهی تزیين ش��ده و زمينة اثر نيز
نقوش انسانی
تصاوير آدمی که هنرمندان ايرانی بهویژه در دوران اولية اسالمی مش��تمل بر گل و بته و اسليمی اس��ت .بر حاشية ترنج يک
نق��ش کردهاند ،دارای صفات خاصی ب��وده و از آنها برای بيان بيت ش��عر از کعببنزهير 5بهخط کوفی نوش��ته شده است:
وکل ابن اثنی و ان طالت سالمته
ویژگیه��ای اس��طورهای و قهرمان��ان تاريخی به��ره بردهاند .به
يــوم علی الته الحـدباء محمـول
همين علت بيش از آنکه به ش��باهت تصاوير بينديش��ند ،سعی
در رس��اندن منظور خويش داش��تند .بنابرای��ن ،الزم بود تا او را يعن��ی ه��ر انس��انی فرزن��د زنی اس��ت و ه��ر قدر س��الم و
موج��ودی تجريدی و مقدس نش��ان دهند و ب��هدور از نمايش ق��وی باش��د س��رانجام روزی درون تاب��وت ق��رار خواه��د
جزئي��ات اندام��ی ،وی را رمزگونه به تفس��ير عظمت و جاللت گرف��ت (ش��کل 20و  .)21اي��ن پارچ��ة ابريش��م ب��ا

شکل  20و :21پارچة ابريشمی با نقوش انسان و گياه ،قرن چهارم

نتيجهگيری
از منس��وجات سلس��لههای اولیة اس�لامی ،ازجمل��ه آلبويه و
س��لجوقی قطعات اندکی در دست است؛ اما همين تعداد کافي
اس��ت تا مهارت ايرانيان را در بافندگ��ی و بهکارگيری نقوش و
طرحهای اس��تادانه اثبات کند .اگرچه استيالی اسالم در ايران
موج��ب تغييرات اساس��ی در زمينههای مختلف ش��د ،پذيرای
فرهنگ و هنر بنيادين ايرانيان ش��د و با آن درآميخت .ايرانيان
ه��م ضمن آنکه اصالت خويش را حفظ کردند و برای زنده نگاه
داش��تن س��نتهای ساس��انی تالش کردند ،هنر اسالمی را نيز
بهگرم��ی در آغوش گرفتن��د .بدين ترتيب ،ت��ا مدتها پس از
رویکار آمدن اسالم در ايران و تا ابداع شيوههای نو در بافت و
طراحی منس��وجات ،همان روشهای پارچهبافی ساسانی بهکار
گرفته میشد.
مضامين نقوش پارچههای آلبويه و س��لجوقی از نقشمايههای
حيوانی (مانند عقاب ،ش��ير ،سيمرغو ،)...گياهی (مثل درخت
زندگی و انواع گياهان) و نقشمایههای انس��انی (مانند سوارانی
درحال شکار و با تنوع بسيار) مایه گرفته است .در کنار اين نقوش،
نگارههای هندس��ی مانند اشکال مختلفی از قابها نیز رایج بود
که ميراث منسوجات ساساني است؛ بهویژه در دوران سلجوقی بر
تزیينات اطراف آنها افزوده ،و جزئيات بسياری با ظرافت بيشتر
روی پارچهها نمايان شد .از رخدادهای مهم در صنعت پارچهبافی
در این دوره ،ابداع و ظهور خطنگارهها و کتيبههای کوفی روی
پارچهها بود که اغلب به منس��وجات «طراز» ش��هرت داشتند.
در ب��اب دیگ��ر تفاوته��ای منس��وجات قبل و پس از اس�لام
میتوان گفت بافندگان س��لجوقی فض��ای خالی را در تزیينات
خود نمیپس��نديدند و همواره سعی میکردند آنها را با نقوش
ريز و اس��ليمیهای پيچيده پر کنند .بنابراین ،پارچههايی که از
ترکيب منسوجات ساسانی و اسالمی پديد آمد ،دارای جنبههای
قوی زيباش��ناختی و ترکيببندیهای شکيل از آمیزش نقوش
انسانی ،حيوانی و گياهی اس��ت که همگی پيشرفت بیبديل و
عظي��م صنعت نس��اجی و فناوری بافت در آن روزگار را نش��ان

پی نوشت ها
 .1ديوان ش��عری از عبيد اهلل بن قيس قريش��ی ،ش��اعر معاصر
خلفای بنیاميه
 .2نوعی بافت حجیم که در آن گلها برجسته بافته میشوند.
 .3درخت مقدس در باورهای کهن ايرانيان باس��تان ،مترادف با
دانش ،معرفت ،خرد و زندگی جاويدان.
 .4موزة هنری در آمريکا ،تأسيس در سال 1913م
 .5از شاعران معروف عرب که ضمن سرودن شعری در مدح رسول
اکرم (ص) اس�لام آورد و مورد بخشش آن حضرت قرار گرفت.
منابع
 بهنس��ی ،عفي��ف ،)1385( ،هنر اس�لامی ،ترجم��ة محمودپورآقاسی ،پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی ،سورة مهر ،تهران.
 بيک��ر ،پاتريش��يا ،)1385( ،منس��وجات اس�لامی ،ترجم��ةمهن��از شايس��تهفر ،مؤسس��ة مطالع��ات هنر اس�لامی ،تهران.
 پوپ ،آرتور اپهام ،)1380( ،ش��اهکارهای هنر ايران ،اقتباسو ن��گارش پروي��ز ناتلخانل��ری ،علم��ی و فرهنگ��ی ،ته��ران.
 پوربهم��ن ،فري��دون ،)1386( ،پوش��اک در ايران باس��تان،ترجم��ة هاج��ر ضي��اء س��يکارودی ،اميرکبي��ر ،ته��ران.
 پوررضا ،رسول ،)1385( ،تاريخ تمدن و فرهنگ ايران باستان،مؤلف ،تهران.
 -تالبوترايس ،ديويد( ،بی تا) ،هنر اسالمی ،ترجمة ماه ملک
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رنگهای آبی تيره و سفيد جهت پوشاندن سنگ قبر و يا تهية کفن
استفاده میشده و نقش آن از افسانههای زرتشتی مایه گرفته است
(روحفر :1380 ،ص26-25؛ .).Rogers, 1983 : P 34

میدهد .از س��وی ديگر ،هنرمن��دان پارچهباف دوران آلبويه و
س��لجوقی با آميختن نقوش بهکاررفت��ه در مصنوعات مختلف
ساس��انی ازجمله فل��زکاری ،در کن��ار نقشمايهه��ای رايج در
هنرهای اس�لامی ،دس��ت به آفرینش آث��ار بینظيری زدند که
ام��روزه نيز در زمرة پارچههای نفيس جهان بهش��مار میآیند.
در آن دوران ،ايراني��ان صنع��ت نس��اجی را به هنری قدس��ی
تبديل کردند .آنها توانس��تند کنايات تمثيلی و متعالی ايرانی
را که بر اثر تداخل آیين مزداپرس��تی و اس�لام ايجاد شده بود،
به بهترين و زيباترين ش��کل روی پارچهها بهتصوير بکش��ند و
ب��ا تلفيق خط و طرح ،مفاهيم عميق��ی را بهنمایش بگذارند؛ و
سرانجام مهارت خويش را در هنر پارچهبافی دنيای اسالمی در
هماهنگ��ی با ديدگاه عرفانی ،در معرض ديد همگان قرار دهند.
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بهار ،علمی و فرهنگی ،تهران.
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 س��رافراز ،علیاکب��ر و بهم��ن فيروزمن��دی،)1381( ،باستانشناس��ی و هن��ر دوران تاريخ��ی «ماد ،هخامنش��ی،
اشکانی ،ساسانی» ،عفاف ،تهران.
 سيدس��جادی ،منصور ،)1380( ،دفترهای ش��هر س��وخته،بازتاب کوتاهی از  180روز تالش در شهر سوخته ،کوه خواجه
و دهانه غالمان ،زاهدان.
 طالبپور ،فري��ده« ،)1384( ،تکنيکهای پارچهبافی ايراندر صدر اس�لام و عصر س��لجوقی» ،دوفصلنامة مطالعات هنر
اسالمی ،ش ،3پاييز و زمستان.
 فرب��ود ،فرين��از و محمدرضا پورجعفر« ،)1386( ،بررس��یتطبيقی منس��وجات ايران ساس��انی و روم شرقی (بيزانس)»،
هنرهای زيبا ،انتشارات دانشگاه تهران ،ش ،31تهران.
 فري��ه ،ر .دبلي��و ،)1374( ،هنره��ای اي��ران ،ترجمة پرويزمرزبان ،فروزان ،تهران.
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