پژوهشی در مورد برترین بافتههای عصر صفوی
زهرا غالمرضایی

1

چكیده 
دوره صفويه عصری درخشان برای هنر نساجی ايران شناخته میشود .در مراکـز تولیـد آن زمـان
انواع دستبافتهها از جمله پارچههای نفیسی چون مخمل ،زری ،ترمه و قلمکار تهیه میشد .آنچـه
در مورد اين پارچه ها قابل توجه است استفاده از شیوه های متنوع در بافت و تولید انواع پارچههـا
با لرحها و رنگهای مختلف میباشد .به لوری که تولید آنها نه تنهـا افـزاي تقاضـا در بـازار
داخلی را به همراه داشت بلکه به دلیل مرغوبیت و زيبايی با عنوان کاالی تجاری به ديگر کشورها
نیز صادر می شد .اين رونق و شکوفايی مديون توجه و عالقمندی شاهان اين عصر بـه اسـتفاده از
پارچههای نفیس ،حمايتهای آنان از بافندگان و توجه به زيرساختهای الزم در رونق اقتصـاد و
تجارت ايران بود .پژوه حاضر بر مبنای مطالعات کتابخانهای و میدانی و با هدف بررسی انـواع
دستبافته های نفیس و مطرح دوره صفوی مانند زری ،مخمل ،ترمه و قلمکار انجام گرفتـه اسـت.
نتیجه پژوه نشان می دهد رونق اقتصادی نساجی در عصر صفويه مرهون هنر نگـارگری و نفـو
انديشه و باورهای شیعی است و اين تأثیر به لور خاص در لراحی بافتههای زری ،قلمکار ،مخمل
و ترمه نموده پیدا کرده است.
کلیدواژهها :پارچه ،ترمه ،زری ،صفوی ،قلمکار ،مخمل

 .1کارشناسیارشد تاریخ و مدرس دانش اه .رایانامهazy.rezaei@gmail.com :
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مقدمه 

ایوان در طول تاریخ هتواره موکز تحوالت صـنعتی هنـوی و هتچنـی آمیـزهای از
رو های گوناگون هنوی اقوام مختلف بوده اس  .در دوره صفویه شاهد شـکوفایی در
بیشتو شااههای هنوی از هتله نأاهی و ن ارگوی هأتیم .پاکباز  )84 :1388میتوان
گف امنی سیاسی اقتصادی و اهتتاعی ایجاد شـده در ایـ دوره شـکوفایی و رونـ
بأیاری از رشتههای هنوی از هتله بافندگی را در پـی داشـ بیکـو  .)117 :1381از
دالیل رون نأاهی باید به عواملی چون اعتالی نأبی تولید بـه اصـو کشـاورزی
عالقه و حتای شاهان از هنوهای کـاربودی و تکسـیس کارگـاههـایی هنـوی از هتلـه
پارچهبافی ـ که رشد صنایع و اصناف را در پی داش ـ اشاره کود.
از طوفی اقدامات اقتصادیـ تجاری مانند پـوور کـوم ابویشـم در کشـور موهـب
شده بود تا زنان و حتی کودکان بتوانند با شغلی مناسب اموار معا کنند .عـالوه بـوای
هدف دی و شاه عباس اول در معوفی پارچههای ایوانی به عنوان کاالی لوکس میتوانـد
از دی و علل ایـ رشـد و توقـی بـه حأـاب آیـد  .)shenasa,2008:3تـا آن هـا کـه
شکوفایی ای هنو زمینه تکسیس کارگاههای پارچهبـافی در اکرـو شـهوها را پدیـد آورد.
چنان که اولحاریوس بیشـتو پیشـهوران ایوانـی را در صـنف رن ـوزان و نأـاهان هـای
می دهد که با پارچههای نخی و ابویشتی سو و کار داشـتند اولحـاریوس .)618 :1369
هتچنی شاهان صفوی کاراانه بافندگی شـعوبافی) 1ههـ تـکمی احتیاهـات دربـار
ایجاد کودند میوزاسـتیعا )48:1378؛ کـه شـامل چنـدی اتـاق نأـاهی بـود و در آن

پارچههای زری و ابویشتی میبافتند و شخصی به نام ملـکالتجـار مأـحول هتـه امـور
شالبافاانهها بود کتپفو  .)112 :1362کارگوان ای مواکز طبقه متتازی از پیشـهوران
بودند که عالوه بو دستتزد اوب از امنی شغلی کامل بواوردار بودنـد و تتـام مـدت
عتو در استخدام کارگاه شاهی بودنـد بـه طـوری کـه هوگـز از آن ااـواج نتـیشـدند
سیوری .)169 :1363
 .1شعوبافی یکی از بتویات سلرنتی بود و شعوباف به کأی گفته میشد که روی پارچههای زر و سـیمبـاف و ابویشـتی کـار
میکود میوزاستیعا .)48 :1378
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میتوان گف

مأتقلی در زمینـه زری مختـل و تومـه ایـوان انجـام

تاکنون پژوه

میتوان به کتاب هنو ایـوان پـو  )1382نأـاهی سـنتی در ایـوان پـو و اکـوم
 )1387و سیوی در صنایع دستی ایوان گال و هیواموتو  )1311اشاره کـود .هتچنـی
مقاالتی چون تربی نقو زربف گورکانی هند با زربف هـای صـفوی طالـبپـور و
ارایی  )1391تکثیو سبک نقاشان صفوی بو طواحی پارچه های ایـ دوره هـدایتی و
شایأتهفو  )1389و طو ها و نقو مکتب پارچهبافی یزد در عصـو صـفوی هعفـوی
نعیتی  )1392نوشته شدهاند .اما مقالـه حاضـو ضـت معوفـی پارچـههـای بوتـو عصـو
صفوی به بورسی الیاف مصوفی شیوههای باف

و ذکو انواع مختلف ای پارچههـا نیـز

پودااته اس .
بافتههايعصرصفوي
برترين 


با وهود تنوع در بافتههای دوره صفوی و نتونههای بأیار از پارچـههـای مختلـف
منأوهاتی نظیو زری مختل تومه و قلتکار شااصههای نأـاهی آن عصـو محأـوب
میشوند.
مخمل
پارچهای زیبا و ارزشتند از هنس ابویشم که درباره رو هـای بافـ
دقیقی در دس

نیأ ؛ اما بأیاری از پژوهش وان چون فیلیس اکوم

پارچه را ایتالیا میدانند گال

آن اطالعـات
زادگاه اولیه ایـ

و هیواموتو  . )227 :1311هو چند درباره سـابقه بافـ
در دوره تیتـوری شـهوهای

ای پارچه در ایوان مدرکی در دس

نیأ ؛ اما باید گفـ

یزد اصفهان کاشان و تبویز پیشوف

قابل مالحظهای در زمینه تولیـد ایـ نـوع پارچـه

داشتند و کارگاه های پارچهبافیشان محصوالت اود را صادر میکودنـد محتدحأـ
 .)239 :1366در دوره صفوی با رشد صنع

بافندگی عالقه دربار به دسـ بافتـههـا و

تجتلگوایی شاهد تولید مختلهای نفیأی هأتیم که تفـاوت آنهـا بـا دی ـو پارچـههـا
وهود پوز در سرح آن میباشد.
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نشده اس  .هوچند منابع اوبی در زمینه نأاهی کشورمان وهود دارد .به عنوان نتونـه
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اکوم

مختلهای ساده و زربف

ایـوان عصـو صـفوی را منحصـوبهفـود توصـیف
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میکند؛ اما بعیـد به نظو میرسـد کـه روشی چنی رویف و استادانه یـک بـاره تکامـل
یافته باشد .بلکه شیوههای باف

ای پارچه نفیس بیتودید تاریخی که تو و سیو تکامـل

متتادی داشته اس  .گال و هیواموتو )227 :1311
پارچـه مختل در عصو صفوی به صورت ساده حاشـیهدار زربفـ
دواوابه و ناز بافته میشد .ای دس باف
مانند پوده و سفوه و حتی استفاده هه

گـلدار مـوجدار

عالوه بو تهیه لباس در تزیینات داالـی منـزل

پاک نامه نیز به کار میرف  .نواقی )19 :1344
تیوه داشتند بافندگان به کتک الیاف فلـزی

مخمل زربافت :در مختل هایی که رن

در پارچه سایه ـ روش و تضاد به وهود میآوردند تا به بافته زیبایی بخشند.
مخمل گلبرجسته :نتونه ای از ای نوع پارچه در مجتوعه کلکیان موهود اس
زمینه پارچه به صورت پوزدار و طو و نق

کـه

به صورت فوو رفته در میان پوزها ایجـاد

شدهاند .اکوم و اپهام )2429 :1387
درباره طو و نقـ

مختـل هـا بایـد اشـاره کـود کـه زیباتویــ و معـووفتویــ

مختلهای ای دوره پارچه هایی بود که در آن تصویو انأان بافته میشـد پـو :1382
)216؛ اما عالوه بو آن طو هایی نظیو گیاهان پیچکدار طـوطی فوشـته قصـه لیلـی و
مجنون اسکندر طو قوقاول و درا
صحنههای شکار از نقو

ان ـور تصـویو مـویم مقـدس و عیأـی ع) و

رایو ای پارچه بـود پـو

و اکـوم .)2112-2112 :1387

یکی از زیباتوی و پوزرقوبوقتـوی مختـلهـای صـفوی دارای نقـ
ادمتکار

به هتواه کاربود تزئینات گیاهی اســ

شـاهزادهای بـا

کـه هـم اکنـون در مـوزه کپنهـاگ

ن هداری میشود .هتان)2421 :
روش بافت مخمل :باف
پارچه اس

مختل که تفاوت آن با دی و پارچهها ایجـاد پـوز در سـرح

نیازمند صبو حوصله و مهارت بافنده اس  .پوزهای نـوم و متـواکم از حلقـه

نتودن نخ تار به دور میلهای که موق
باف

وارد دهنه باف

میشود ایجاد مـیگـودد و پـس از

حلقههای تار که به دور میله پیچیدهاند به وسیله تیغ بویدهشده میله بیوون مـیآیـد.

ای تارهای بویدهشده که قبل از بویده شدن بهصورت حلقه بو روی میله قوار داشتند بعـد
از تیغزنی به پارچه حال

پوزدار میدهند .رضایی مصاحبه شفاهی )1392
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(پوپ و اکرمن)2422 :1387 ،

زربفت
دهخدا زری را پارچهای با پودهای طال و یا بافتهای که گلها و اروط بهکار رفتـه
در آن از تار و پود زری و سیتی اسـ

معوفـی کـوده اسـ  .دهخـدا ج :1341 28

 )366ای پارچه از بافتههای نفیس و افأانهای ایوان مـیباشـد کـه تـاریخ مشخصـی از
اود درباره شیوه باف

و زمان تولید به هـا ن ذاشـته اسـ

نوشتهها و تحقیقات اطالعات ما را در زمینه باف
دو هزار سال پی

یـاوری )128 :1366؛ امـا

ای پارچه منحصوبهفـود بـه حـدود

میبود که محصوالت ابویشتی و پارچههای ایـوان در اروپـا و آسـیا

مشهور بود و بهتوی پارچههای زری به دس

هنومندان ایوانی بافته میشد.

هو چند زریبافی در دورههای مختلف تاریخ ایوان رواج داشته ولـی ایـ پارچـه از
منأوهات فااو عصو صفوی بهاصو

دوره شاهعبـاس اول معوفـی مـیشـود و در

شهوهای یزد اصفهان کاشان و تبویز بافته میشده اس .
مشهورتوی و ماهوتوی بافنده پارچههای زربف

عصـو صـفوی ریـاثالـدی علـی

نقشبند یزدی اس  .بافتههای ای هنومند باذوق شاهکار هنـو نأـاهی ایـوان محأـوب
میشوند و نتونه آثار

در موزههای آرمیتاژ و لنی گواد ن هداری میگودد.
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ای پارچهها در عهد صفوی از هه

محتوا و مضـتون دارای نقـ هـای مختلفـی
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مانند تاریخـی حتاسی بزمـی مجلس شکار منارو طبیعـی تصـویو هـانوران گـل و
دراتان بودند.
زریهای تولید شده زمینهای محکم داش
یکدرمیان و راهراه بافته میشد .نق

و با اسـتفاده از رشـتههـای طـال و نقـوه

بلبلی بزرگ آهویی کوچک و طواحـی پووانـه در

اندازه طبیعی از طو های معتول آن بوده اس  .پو

)216 :1382

بوای تهیه گالبتون الیاف فلزی مخلوط با ابویشم) نوار نازکی از فلز طال یا نقـوه بـه
دور ابویشم پیچیده میشود .بدی منظور ابتدا فلز مورد نظو را ذوب کوده سـپس میـان
یکأوی روزنه که قرو آن بهتدریو کم میشود میکشند تا قرو آن به اندازه موی انأـان
بوسد .بعد روی آن ضوبه میزنند تا صاف شـده و آن ـاه آن را بـه دور نـخ مـیپیچنـد
رضایی مصاحبه شفاهی  .)1392شیوههای تولید ایـ دسـ بافـ
معتولی انجام میشده اس  .زری دورو به پارچهای میگفتند کـه پشـ
مانند هم بود .ای رو

باف

باعث می شد که چنی زربفتـی قیتـ

بـه رو

دورو و

و روی پارچـه
بـاالیی پیـدا کنـد

شاردن ج )891-896 :1374 2
انواعپارچهزريونقوشتزئینيآن 

زری اللسی :پارچهای با باف

رویف که بوای تولیـد آن یـک دسـته تـار بـو روی

دست اه بافندگی چلهکشی میشد.
زری دارايی :پارچهای با باف

ضخیم که تعداد پودهای گالبتون آن بیشتو اس .

زری حصیری :پارچه زری با بافتی شبیه حصیو.
زری پشتکالف :پارچهای ناز با زمینه ساده که در باف

آن از گالبتـون کتتـوی

استفاده میشود و شبیه پارچه گلدوزی شده اس .
زری لپهباف :پارچهای با زمینه ساده که نق های آن حال

بوهأته دارند.

زری لپهباف ،پشتکالف :نق های بافتهشده بو روی ایـ نـوع زری شـبیه پارچـه
گلدوزی اس

و پش

و روی پارچه شبیه هم اس  .طالبپور و ارایی )137 :1391
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که پارچه حال

زربفت ابر :که تفـاوت آن با انواع دی و زری ای اس

سـایه ـ روشـ

طو های مختلف بهکار گوفته شده در پارچه زربف

شامل موارد زیو اس :

بندی :ای طو دارای شبکهای از اشکال هندسی لوزی موبع و یا مأتریل به شـکل
ساده و یا منظم و تکواری اس

که درون آنها نق

گل بته و یا دی و نقو

بهصورت

انتزاعی یا واقعگوایانه بهکار میرف .
سراسری :در ای طو

نق

در کل پارچه تکوار میشد و قدیتیتـوی طـو هـای

ایوانی که شامل گل سوخ و یا نیلوفو بود زمینه را دربومیگوف .
راهراه :ایـ نوع زری دارای راهراههـای عتودی با عوض متفاوت بود که داال آنها
نق های گیاهی و انواع گلها طواحی میشد و بیشتو بوای پوده یا دیوارکـوب اسـتفاده
میشد.
لچک ـ ترنج :ای طو که معتولتوی نق های بهکار رفته در قالیهای ایوان را شـامل
میشود در تزیی و باف

پارچه زری هم استفاده میشد که تونو موکـزی بـه شـکل دایـوه

لوزی یا بیضی در وسط قوار میگوف
لرح محراب :باف

و یکچهارم ای طو در گوشهها نق

پارچـه زری بـا طـو محـواب بـوای روپـو

میبأ .
بزرگـان پـوده

مکانهای مذهبی و سجاده ـ هانتاز استفاده میشد .طالبپور و ارایی )62 :1391

(پوپ و اکرمن)2427 :1387 ،
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دارد و با گلهای کوچک طواحی شده اس  .رضایی مصاحبه شفاهی )1392
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دهخدا تومه را پارچه نفیس بافتهشده از کو یا نوعی شال با رن های گونـاگون و
طو گل و بته معوفی کوده اسـ
ااست اه اولیه باف
آراز باف

دهخـدا ج  .)621 :1341 11بواـی معتقدنـد کـه

ای پارچه کشتیو هند بوده و بعد از آن به ایوان رسیده اس .

ای پارچه در ایوان به دوره صفوی بومیگودد و شهوهای اواسـان کومـان

و یزد مواکز اصلی تولید ای دس باف
بوده و باف

بودند .ای بافته از لحاظ نق

آن با دست اههای سنتی به کنـدی صـورت مـیگوفـ

و نوع باف

متنـوع

عناویـان و عناویـان

 .)42 :1386شاهان و ااندان صفوی ارلب شالهای پشتی میپوشیدند .هتچنـی از ایـ
پارچه به عنوان هدیه یا پیشک
نخأتی موحله باف
میبافتند و باف

استفاده میکودند .)maskiell, 2002:34

تهیه کودن مواد اولیه مـورد نیـاز بـود .معتـوالی تومـه را از پشـم

آن با ابویشم طبیعی امکان نداش

چأبنا بود که نتیشد آن را در باف
باف

چون ابویشم طبیعی آن قدر رویـف و

بهکارگوف  .رضایی مصاحبه شفاهی .)1392

ای پارچه نیازمند پشم موروب با الیاف بلند بود و معتوالی از نـخ پشـتی دوال

بوای پود استفاده میشد .بوای تهیه ماده اولیه از آنها که لریفتـوی پشـم گوسـفند در
ناحیه پهلوها شکم سو و ساق قوار داشته و معتوالی حـالتی نـاز

و صـاف دارد ابتـدا

پشمهای ای قأت ها را میچیدند و سپس مواحل تکتیل آن را انجام میدادند .مواحل
آمادهسازی شامل مواحل زیو اس :
شستن پشم :بعد از تهیه پشم موروب باید آن را از نااالصـیهـایی چـون اــا
چوبی و رطوبـ

پا نتود .ایوانیـان قبل از چیدن پشم حیوان را پنـو یا ده دقیقـه در

آب میشأتند سپس پشمها را میچیدند .بوای هدا کودن عناصـو چوبـی از لیـف آن را
در باز قلیا) ایس میکودند و سپس چند بار میشأتند ای عتل نه تنها پشمها را تتیز
میکود بلکه باعث بواقی و دراشندگی آن میشـد .بایـد توهـه داشـ
صابون به دلیل بوی بد و یا مواد رسوبی که از اود به ها میگذاش
سفید کردن پشم :پشمهای سفید پس از شأته شدن زردرنـ
الزم بود تا عتلیاتی بوای سفید کودن آنها صورت پذیود.

کـه اسـتفاده از
کاربودی نداش .

مـیشـدند؛ بنـابوای
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قدیتیتوی رو سفید کودن ای بود که پشمها را در شـب روی چتنـزاری پهـ
میکودند تا شبنم روی آن هتع شود .گازکوبنیکی که گیاهان در شب تولیـد مـیکودنـد
هذب شبنم میشد و اسیدکوبنیک حاصل از ای فعل و انفعـال شـیتیایی باعـث سـفید
شدن پشم میشد.
رو دی و استفاده از مشتقات گوگودی بود بدی صورت کـه پشـم اـیس را در
اتاق بأتهای روی قفأههای مشبک قوار میدادند و در فضای ایجادشده مقداری گوگود
میسوزاندند .دود حاصل از سوات هذب رطوب موهود در پشـم مـیشـد و اسـید
سولفوریک که سفیدکننده قوی هأ تولید میکود .ای رو به دلیل ارزانی گـوگود و
مقادیو زیاد آن در ایوان بأیار مورد توهه بود .عناویان و عناویان )29-32 :1386
ريسیدن پشم :بعـد از تتیـز شدن پشمها را بـه رشتههـای باریک نـخ تبـدیل کــوده
و میریأیدند .عتل ریأیدن نخ بوای باف تومه موحله مهتی اس چون میبایأـ نـخ
رویفی با تاب یکنواا تهیه میشد و ای کار ارلب توسط زنان مأ انجـام مـیگوفـ
که تجوبه و حوصـله کـافی بـوای انجـام آن را داشـتند .سـپس نـخهـای ریأـیده را دوال
میکودند و به صورت کالف تحویل رن وز میدادند .رضایی مصاحبه شفاهی .)1392
یکی از مهمتویـ مواحل تهیـه ای پارچه رن کودن پشمهـا بـوده اسـ  .در ایـ
میان مهمتوی و پومصوفتوی رن ی که در تومهها بهکار گوفته میشد رن نیل بود که
طیف رن ی آن از آبی روش تا سـومهای تیـوه را بـه وهـود مـیآورد و در توکیـب بـا
اسپو رن سبز و با قومز دانه رن بنف تولید میکود .بعد از رن نیـل رنـ هـای
زرد حاصل از اسپو و قومز به دس آمده از رُناس بأیار متداول بود.
بوای اینکه پشم را دندانه دهند نوعی ثاب کودن رن بو روی الیاف) آن را به مـدت
یک ساع در آب ایس میکودند و سپس در مخزن پو از دندانه قوار مـیدادنـد .هوچـه
رن تیوهتو بود مقدار مصوف دندانه افزای مـییافـ عناویـان و عناویـان .)32 :1386
یکی از مهمتوی اصولی که در باف تومه باید رعای شود انتخاب رنـ و هـور کـودن
آنها توسط بافنده اس به ای معنا که رن ها باید با هم متجانس یا از یک گـووه باشـند.
مرالی رن آبی روش با آبی پورن یا کوم با قهوهای در یک گووه رن ی قوار میگیونـد و
با هم هتاهن ی دارند .ولی آن یکنوااتی و آمیـز طبیعـی کـه در رنـ هـای متضـاد و
رن آمیزی بأـیاری از تومـههـا دیـده مـیشـود بـه دلیـل تفـاوت در ضـخام تارهـا و
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پودهاس  .تفاوت ضخام و گذراندن یک پود از روی چند تار و از زیـو تعـداد کتتـوی
تار مجاور و تکوار ای عتل باعث ایجاد اطهای اریب در سواسو زمینه میشـود و چـون
رن زمینه هتان رن تار اس و تار در تتام طول تومه یکون اس رن هایی کـه بـه
چشم بیننده میاورد مخلوطی از رن تار با پودهای رن ی مختلف اس  .هتان)46 :
لرحهای تزئینی در بافت پارچه ترمه
طو اصلی به کار بوده شده در تومه بته هقه اس  .دهخدا «بته -هقه» را سـوو افکنـده کـه
نشان ایوان و ایوانیان اس تعویف میکند دهخدا ج  .)36 :1381 1عدهای منشک اصـلی بتـه ـ
هقه را گلهای صفوی شاهعباسی )1میدانند .هتان طور کـه در تصـاویو تومـههـای قـدیم و
به محور عتودیشان تقارن دارنـد و

موبوط به دوره صفوی دیده میشود گلها و بتهها نأب

گلهای صفوی اکروای هتان گلهای محتدی نوعی رز) هأتند که یک گل بـزرگ در قأـت
فوقانی بوته دارند و گل فوقانی به عل سن ینی وزن
حال

گاهی اتیده نشان داده مـیشـود .ایـ

در طواحی تومه رفتهرفته مورد پأند طواحان زمانه قوار گوف تا ایـ کـه در دورههـای

بعد بهاصو

در دوره زند و قاهار به صورت بته ـ هقه هلوه کود و موهودی اود را کـه

بوته گل بود از دس

داد .عناویان و عناویان )48 :1386

تومه نیز مانند دی و پارچههای عصو صفوی تح

تکثیو طو های رایو زمانـه چـون:

اسلیتی اتایی تونو قوار داش .
اسلیمی :محور طو های اسلیتی اروط منحنی مارپیا با رن های گونـاگون شـبیه
ساقهای مارپیچی بود؛ که از ساقههای کوتاه و بوگ و گل تشکیل میشـد .در ایـ میـان
کاربود نق

شاخ گوزنی در طواحی تومه بوگوفته از طو های اسلیتی اس .

ختايی :محور طو های اتایی منحنیهای موزونی اس

که به آن «بند» میگویند و

مجتوعه آنها سواسو نقشه را دربومیگیود .ای طو از توکیب نقـ هـای شـبیه گـل و
بوگ سااته شده اس

و طواحـان معتوالی از چند نوع گل رنچه و بوگ به سلیقه اـود

 .1گل شاه عباسی گل تجویدی در هنو ایوان اس

که به دلیل رون آن در دوران صفوی به گل شاهعباسی معووف شده اس .

طو ساده شده آن شبیه گل نیلوفو یا الله آبی اس

که در آثار هنوی دورههای گذشته بأیار به چشم میاورد و بـه مناسـب

تنوع و گوناگونی اود الهامدهنده بأیاری از نقو

تزئینی هنو ایوان بوده و هأ  .شایأتهفو )136:1387
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طو های زیبا پدید میآوردند .بهطورکلی پایه و اساس نق ها در پارچـه تومـه گـل و

انواع ترمههای بافته شده در ايران
شا رضايی :رویفتوی و دقی توی شالهای کشـتیوی شـال رضـایی بـود؛ کـه
نقشه تکواری نداش و معتوالی بتههای درش زمینه پارچه را احاطه میکود .ای پارچه
به دلیل روافـ بافـ در اندازههای کوچک بافتـه میشد .پس از آن تکههای آمـاده را
با مهـارت بههم میدواتند تا اندازه بزرگتوی بهدس آورند.
شا راهراه :شیوه باف ای پارچه با بهکارگیوی اروط په و یا باریک در طواحی
و باف بأیار متداول بود.
شالبندی :نقشه ای پارچه شبیه النه زنبور بود که در داال هو اانه یک گل یـا بتـه
طواحی میشد.
شا زمردی :ای پارچه نوع اعال شالهای کشتیوی بود که زمینه پارچه ارلب نیلی
و نق بتهها رن های زنده داشتند .دلیل نام ذاری بافته ای بود که در بیشتو مواقـع از
رن سبز زمودی بوای رن بندی بتهها استفاده میشد.
شا کرمان :به تتام شالهایی که در منرقه کومان بافته میشد شال کومانی میگفتند.
شا های چارقدی :باف ای نوع پارچه با دو نق متفاوت معووف بود.
شالهای چارقدی با طو لچک ـ تونو
شالهای چارقدی با طو گلدار
میتوان گف در میان شـالهـای گونـاگون انـواع چارقـدی راهراه و محومـات هـزر
قدیتیتوی طو های تومه بودند و نقشههـای آنهـا شـباه زیـادی بـا زریهـای عصـو
صفوی داش  .ای تشابه نشان میدهد که نقـ ایـ پارچـه از روی زریهـای آن دوران
بافته شده اس به طوری که بافنده و طوا سعی کودهاند تا حد امکان ای دو دس بافـ
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بوگهای اتایی اس .
ترنج :ای طو نقشی اسـ که در وسط بأیـاری از قالیها و قالیچههای ایوانی بـه
چشم می اورد و موکب از گل و بوگ و طو های اسلیتی اس کـه یـادآور گـلهـای
محتدی با بوگهای زیاد میباشد رضایی مصاحبه شفاهی .)1392
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را شبیه یکدی و کنند .اما استفاده از نقو حیوانی در طواحی تومه کتتو دیده مـیشـود و
تنها منحصو به طو های شاخ گوزنی یا پونده اس عناویان و عناویان .)48 :1386
چگونگی بافت ترمه
هو دست اه تومهبافی نیازمنـد دو نفـو یکـی بافنـده و دی ـوی «گوشـوارهکـ » بـود.
استادکار در پش دست اه مینشأ و گوشوارهک در باالی دسـت اه قـوار مـیگوفـ .
وریفه گوشوارهک در باف تعیی و انتخاب نخهـای مخصـو بـوای ایجـاد طـو و
نق بو روی تومه بود .وی بـا استفاده از وسیلـهای چـوبی و مخصـو دسـت اه بافـ
تومه نخهـا را به ستـ باال میکشید و بدی توتیب اسـتادکار دو ردیـف مـیبافـ  .ایـ
عتل دو تا دو تا ادامه مییاف تا تکوار طو و نق پارچه کامل شود .در مورد اصـرال
قدیتی گوشواره کـ در نأـاهی سـنتی بایـد گفـ ایـ واژه در اصـل کـار ژاکـارد در
دست اههای فعلی بافندگی را انجام میداده و نقشه طواحیشده را اهوا میکوده اس .
طو و نق تومه را تعداد نخهای رن ی پود مشخص میکود که گاه ای رن ها در
یک گووه قوار داشتند و گاهی در تضاد رن ی با هم بودند .اما تارهای تومه هتیشه یـک
رن داش و از یک هنس بود و انتخاب رن تنها در مورد پودها معنی داش  .یعنـی
در اصل زمینه پارچه رن ثابتی داش و از طوی پودهای رن ی نق نتایـان مـیشـد.
رضایی مصاحبه شفاهی .)1392

طرحهای فوق با رضایت صاحب اثر (علی رضایی) ارایه شده است.
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قلمكار 

سنتی میگویند که قلتکار نتونه بـارز آن اسـ  .هـو چنـد بـو اسـاس شـواهد و

مدار

و زادگاه آن را در دی و تتـدنهـا بایـد هأـتجو کـود؛ امـا بأـیاری از

پیدای

صاحبنظوان سابقه طو دار کودن پارچه را موبوط به دو هزار سال قبل میدانند کـه در
اندونزی شووع شده اس  .یاوری )14 :1382
در تعویف پارچه قلتکار مـیتـوان آن را پارچـهای سـاده از هـنس کتـان کوبـاس
ابویشم حویو یا متقال دانأ

که طو و نق

به وسیله قالب یا مُهو روی آن هلـوهگـو

میشود .شایأتهفو )129 :1389
بو روی پارچه در ایوان به دوره اشکانیان بومیگودد .در عصو ساسانـی

سابقه چا

طو های چاپی به بهتوی شکل بوای پارچههای پنبهای کتانی و ابویشتی بهکـار گوفتـه
شد و منقو

کودن پارچه رون داش  .در ای میان قدیتیتوی قالبهای شنااته شده

در ایوان سه قالب سن ی اس
در نیشابور به دس

که هتواه با آثار سفالی سدههای چهارم و پنجم هجـوی

آمده اسـ  .امـا عـدهای دی ـو از محققـان معتقدنــد کـه در دوره

ایلخانی هنومندان ایوانی بوای رقاب

با پارچههای طو دار چینی چا

بو روی پارچـه

را رواج دادهاند .هتان)
سفونامهها و گزار ها اوج و رون پارچه قلتکار ایوان را به عصو صفویه و زمـان
پایتختی اصفهان بازمیگودانند که ای هنو به فنی مرو با کاربودهای فواوان تبدیل شده
بود .برالنی یادگار )14 :1389
گاهی در باف

پارچه قلتکـار ماننـد زریبافی طال و نقوه بهکـار مـیرفـ

و ایـ

پارچه هدیهای مناسب بوای الع های شاهانه بود .هتان)111 :
انواع قلمکار
قلمکار معمولی :که متداولتوی شیوه تولیـد قلتکـار بـود و از آن انـواع رومیـزی
سفوه و ...تهیه میشد .هتان)61 :
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هوگونه چا
چا

و انتقال نق

بو روی مواد مختلف به وسیله مهو قالب و یا قلممو را
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قلمکار زر :از هتله هنوهای رویف ایوانیان نق آفوینی زریـ و سـیتی آنهـا بـو
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روی پارچه بود .آنان با مهارت انواع نق ها تصاویو و اشعار را بـا قالـب روی پارچـه
نق زنی میکودنـد و آنچنـان بـا زبودسـتی کـار مـیکودنـد کـه هنوشـان ماننـد زر و
سیمدوزی هلوه گو میشد شاردن ج  .)898 :1374 2بوای تولید ایـ نتونـه قلتکـار
محلول طال را با استفاده از سفیده تخمموغ با قلممو یـا قالـب روی پارچـه مـیزدنـد و
پارچه زیبایی با دراشندگی نق

و طو ارائه میدادند که به دلیـل اسـتفاده از محلـول

طال و باال بودن هزینه تولید تنها بوای اشواف تهیه میشد.
قلمکار خُمرهِای :بوای تهیه ای قلتکار پارچه چلوار را مـیشأـتند و در محلـولی
شامل :هلیله مازو گود پوس

انار آب و شیو گاو قوار میدادند و به مـدت  11دقیقـه

در هتــان حــال ن ــه مــیداشــتند؛ سپـــس پارچــه را بیــوون آورده آب اضافـــی آن را
میگوفتند .پس از اشک شـدن پارچه آن را قالب میزدند .یاوری .)83 :1366
قلمکار صَد َر  :قلتکاری بود که بوای آنکه نق های روی پارچه به رن
بنف

قومز و

درآید رن های موبوط به آن را به مدت صد روز ن ه میداشتند تا بوسـد آنگـاه

در تهیه پارچه از آن استفاده میکودند از ای رو به آن «صد رس» میگفتند.
قلمکار جیگرنات :ای پارچه بوای لباس زنـان ایـالت عشـایو و روسـتاهای ایـوان
استفاده میشد و به دلیل سادگی و ارزانی مواحل تولیـد پارچـه کـمارزشـی محأـوب
میشد .هتان)83- 81 :
قلمکار نقاشی :شووع قلتکارسازی با قلتکار نقاشـی بـود کـه قـدم
تیتوری میرسد .اما هنومندان باسابقه ایـ فـ

آن بـه دوره

رونـ و رواج آن را موبـوط بـه عصـو

صفوی میدانند .برالنی یادگار )19 :1389
لرح و نق

پارچه قلمکار

به طور کلی طـو و نقـ

ارلب پارچههـای قلتکار هتان نقوشی اس

و قالیچههای ایوانی دیده میشود دآلتانی )417 :1331؛ اما میتوان نقو
در عصو صفوی را ای چنی طبقهبندی نتود:

که در قالی
ایـ پارچـه
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گلهای چند پو نق

داسـتانهـای کهـ ادبیـات فارسـی عکـس شـعوا بزرگـان

ورزش اههای قدیتی مینیاتور شکارگاه سلرنتی و گل و بته شایأتهفـو )129 :1389
تصاویوی مانند ستون کاخها و سوستونهای معووف گاوهای بالـدار تخـ

هتشـید

اط کوفی و نأتعلی شامل آیات قوآن اشـعار عوبـی و فارسـی در حاشـیه پارچـههـا
عالئی  )11 :1348طواحی درا

سوو منارو تاریخی ایـوان هتچـون چهـلسـتون

مأجد شاه سی و سه پل تصاویو عشاق چون لیلی و مجنون یوسف و زلیخا تصاویو
داستانهای که ایوانی مانند لکلک و روباه تصـاویو شـعوا و بزرگـان ماننـد حـافظ و
سعدی شکارگاههای سلرنتی قالبهایی از گـل بتـه و هقـه حیوانـاتی ماننـد شـتو و
طاووس رامش وان و نوازندگان دورههای گذشته با سازهای محلـی میـدان چوگـان و
گود زوراانه .قوهنژاد )66:1316
پارچه قلتکار عالوه بو استفاده بوای تهیه لباس پوده سفوه سجاده قریفـه نـوعی
حوله) دستتال کاله و رومیزی بوای موارد دی وی نیز کاربود داش  .چنانکـه ایوانیـان
به هن ام نشأت بو روی زمی بوای صوف رذا قرعهای مأتریل شکل از ای پارچه را
بو روی قالیهای گوانبهای اود په میکودند تا صدمهای نبیند .فویه )168 :1374
پارچههايصفوي

طراحي

در طواحی پارچههای دوره صفوی به موضوع انأـان و مضـامی آن پودااتـه شـده
اس

که آن را از دی و دورهها متتایز میکند .به طور کلی طواحی پارچـه در ایـ دوره

تح

تکثیو دو عامل بود:
ـ تصور و ادرا از نقو

هنو پارچهبافی ایوان داش

تزیینی تح

تکثیو طو و نق های گذشته که ریشـه در

و هنومند را به ال آثار هدید وامیداش .

ـ احأاس تعل به واقعگوایی و تصویوگوی تحـ
اری و نقاشان مینیاتور که نه تنها از ارز

تـکثیو هنومنـد تـذهیبکـار نأـخ

هنوی و کار بافنده نتیکاس

نیز سلیقه و ذوق اود را به کار نقاشان میافزودند .پو

و اکوم

بلکـه بافنـدگان

)2392 :1387
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صوفیان و درویشان بزرگ ایوان هانوران اهلـی و وحشـی تصـاویوی از زوراانـههـا
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عالوه بو ای طواحان ای دوره کاربود هدیـدی بـوای طـو و نقـ هـای کهـ و
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باستانی یافتنـد و پارچـههـا از بأـیاری ههـات شـبیه بافتـههـای عصـو ساسـانی شـد
) .(Ayatollahi, 2002: 278هتچنــی بــازنتود تفکــو شــیعی هتاننــد آلبویــه) را در
پارچههای ای دوره هتانند آل بویه میتوان یاف  .کاربود طو محواب در پارچـههـای
زری و یا استفاده از آیات قوآنی و یا دعای نادعلی اسـتفاده شـده بـو روی هامـه شـاه
صفوی) بو روی پارچه بازتاب عقاید دینی و شـیعی اسـ  .بـو ایـ اسـاس مـیتـوان
نتیجهگیوی کود که تولید دس بافته ها در ای دوره از نظو نق
گوفت از هنو نقاشی با مضامی شیعی و نیز هتچنی نقو
نزدیکی داش  .بوای اطالعات بیشتو نک :پو

و طو عالوه بـو ال ـو

تزئینی ایوان باسـتان ارتبـاط

)218 :1382

جمعبندي


دوران طالیی و شکوفایی نأاهی ایوان عصو صفوی معوفی شده اس  .اصـلیتـوی
تحوالت ای دوره را باید از ن اه اقتصادی و حتای

از زیوساا هـای الزم در رونـ

اقتصاد و تجارت ایوان هأتجو کود .چنانکه در زمینـه نأـاهی توهـه شـاهان بـه ایـ
شااه هنوی و حتای های ایشان از بافندگان تولید انواع دس بافتهها را در پی داش .
در ای میان پارچههای نفیأی چون مختل زری و تومه بهعنوان بوتوی آثار نأاهی آن
دوران شنااته میشوند .میتوان گف

زیبایی شیوههای متنـوع بافـ

کـاربود نقـ

و

طو های گوناگون و تنوع محصوالت دلیل ای رون و شکوفایی بوده اس  .آن چنـان
که ای دس بافته ها عالوه بو مصوف داالی مورد تقاضای دی و ملل نیز قوار گوفـ
یا به عنوان الع

به سوان دی و کشورها اهدا میشد .عالوه بـو نـوآوری در بافـ

چه درباره ای پارچهها قابل توهه اسـ
باورهای شیعی اس

که به هتواه نقو

و
آن

تـکثیو هنـو ن ـارگوی و نیـز نفـوذ اندیشـه و
قدیم ایوانـی ایـ دسـ بافتـههـا را از لحـاظ

طواحی با دورههای پیشی متتایز میکند.
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آرتور  .)1382هنر ايران توهته پوویز ناتل اانلوی تهوان :انتشارات علتـی

ـ فوهن ی.
پو
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هعفــوی نعیتــی محتدحأــی

« .)1392طــو هــا و نقــو
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