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 *یقربان ملیحه

 **یحسن عزیز
  

 

 چکیده
بندی و حتی مضامین به سبک  و سبیان نقاشبان     توان از نظر طرح و نقش، ترکیب صفوی را می ۀمنسوجات دور

ها نقش بسبته    صورت نقش انسان و نقش گل و مرغ، روی پارچه خاصی نسکت داد. این تأثیرپذیری از نقاشی، به

شبود.   یدوره بررسب  نیب ( ای)نگبارگر  یاز نقاش ها پارچه یریرپذیتأث یشده چگونگ یسع، نوشتار نیدر ا ت.اس

دوره  نیب ا های مراکز و طرح ونقش پارچه تیوضع، سپس دورۀ صفوی یکاشان و نقاشان کاشانسکب، ابتدا  بدین

 عیمصبور و شبف   نیمعب ی، اسب رضبا عک ی، اصغر کاشان علیز، یعکدالعز یکاشاننقاشان  یطراح یها نفوذ روشو 

هرگونه ش  و گمبان را   یجا، منسوجاتنگارگری و در طرح و نقش فراوان  یها است. مشابهتمدنظر  یعکاس

 یهبا  تیب فیببه ک  دنیرس برایرا  ها یهمکار تیاهم دتوان پژوهش و مستند شدن آن می نیکند. انجام ا می یمنتف

 ۀسب یو مقا یلب یتحل یفیتوصب ، یا توسبعه ، پبژوهش  نیدر ا قیروش تحق .شود ادآوری یکاربرد یها در هنر ژهیو

ای گبردآوری   کم  اسناد معتکر کتابخانه . که مطالب و تصاویر آن بهو منسوجات است ینقوش نقاش نیب یقیتطک

 شده است.

   های صفوی. نقاشان کاشانی، نقش و طرح، پارچه :ها واژهکلید

                                                           
 ghorbany1351@yahoo.com ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کاشان، نویسندۀ مسئول/ کارشناسی *

 hazizi79@yahoo.com /کاشان دانشگاهنشکده هنر و معماری گروه فرش، داعلمی  عضو هیئت **

 (۹۱م )پپاپی نامه کاشان، شمارۀ یازده پژوهش
 ۹3۱ب۹۱۱، ص۹3۱۶ستان و زم پاییز

 
 

 

 تأثیر نقاشان کاشانی 

  های دورۀ صفوی بر پارچه

 ۰۳/۷/۶۹تاریخ پذیرش:                       ۵۲/۴/۶۹تاریخ دریافت: 
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 مقدمه
 ۀانتدا   طتر  و نشتش، رنت  و بافتت، قتدم ی بته       همراه خالقیتت و وو  هنتری در   هنر بافندگی به

ت  هخامنشی مبین عظمت و شوکت این هنتر  ۀهای دور های پیش ا  میالد دارد. تصاویر حجاری  هزاره

هتای م نتوع و  یبتا      های بسیاری در ابداع طر   صنعت در  مان خود است. در دورۀ ساسانی نوآوری

هتا م تداول شتد و در      کاربرد خط کوفی روی پارچه بویه، با ورود اسالم، صورت گرفت. در  مان آل

های اسلیمی و نشوش پیچیتده و مصصتگ گیتاهی و طومتاری همتراه بتا نشتوش           مان سالجشه، طر 

جانوران مخ لف مرسوم شد. پس ا  اس یالی مغول بر ایران، تصاویر جتانوران و پرنتدگان چینتی ا     

بتافی در دورۀ صتصوی،    شود. حال هنر پارچته  میها دیده   صورت موردی روی پارچه دنیای نشاشی، به

ت صتنعت ا  آاتا  تتاریا تتا آن      عظمت و شکوه این هنتر  ۀترین دور مورخان، درخشان ۀهم ۀبه گص 

ختویش نبتوده و مستائگ     ۀعصر بوده است؛ که همانند هر هنر دیگری قائم به وات و مس شگ ا   مانت 

ین هنر را فتراهم کترده استت. در ایتن میتان،      سیاسی، اق صادی و اج ماعی  مینۀ رشد و شکوفایی ا

شتود. بتا    بافی دیتده متی   پارچه ا  جملهها   های سلطن ی بر روی سایر رش ه  اعمال نصوو نشاشان کارگاه

تتوان   هتای ایتن دوره، متی     نگاهی بر آثار نشاشان و مشایسۀ سبک و سیا  آنان با طر  و نشش پارچته 

ها ا  نشاشی، به دورۀ مغتول و    الب ه تأثیرپذیری نشوش پارچه ها دید.  شیوۀ نشاش خاصی را روی پارچه

هتا دیتده     صتورت متوردی، روی پارچته    های چینی به ها و اژد گردد. عناصری چون ابر تیموری برمی

شتود و ستبک    ها ح ی تابع تحوالت نشوش نگارگری می  شوند، اما در دورۀ صصوی، نشوش پارچه می

صتورت م تداولی نمتود     میزان بیشت ر و بته   یم آثارشان، روی پارچه بههمراه مضامین و مصاه نشاشان به

هتای   نشاشان کاشانی، بتا تولیدکننتدگان پارچته    ا  جملهیابند. گویا نشاشان و طراحان دورۀ صصوی  می

هتا   هتا و نشاشتی   کته بتین طتر  و نشتش پارچته      طتوری  اند؛ به دوران خود، همکاری تنگاتنگی داش ه

حال دس یابی به چگونگی همکاری و تأثیرگذاری نشاشتان کاشتانی   دارد.  های فراوانی وجود مشابهت

همراه مجموعته تحتوالت موجتود در عصتر      های این دوره، به  دورۀ صصوی، بر طراحی نشوش پارچه

تواند عواملی را که موجب رونت،، شتکوه    دهد، می الشعاع قرار می خود را تحت ۀصصوی که هنر دور

های طراحتان و نشاشتان بتا      وی شده است، نشان دهد و لزوم همکاریهای دورۀ صص  و عظمت پارچه

درخصوص اینکه نشاشان و طراحان کاشانی دورۀ صتصوی   های دیگر را گوشزد نماید. های هنر  عرصه

اند و بین طتر  و نشتش منستوجات     هایی داش ه با تولیدکنندگان منسوجات دوران خود چه همکاری

هتام   آرتتور ا   ۀ، نوشت  سیری در هنتر ایتران  طی وجود دارد، در ک اب ها چه ارتبا این دوره با نشاشی

پاترشتیا بیکتر،    ۀنوش  منسوجات اسالمی ا  جملهپو  مواردی بیان شده است. در برخی منابع دیگر 
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 ۀنوشت   بتافی دوران استالمی   نگاهی بر پارچهپور،  فریده طالب ۀنوش  تاریا پارچه و نساجی در ایران

 ۀنوشت   هتای ایتران   هنتر شیال کنبی و  ۀنوش  عصر طالیی هنر ایراندو ک اب   هره روحصر و همچنین

ر.دبلیو اشارات، نکاتی بیان شده است؛ اما درخصتوص تتأثیر مست شیم نشاشتان دربتاری و مشتارکت       

عملی این هنرمندان بر طر  منسوجات، تحشی، م مرکزی صتورت نگرف ته استت. در ایتن پتژوهش      

دست یابی بته اطالعتات، ا  طریت،      ۀو سپس تحلیلی استت و شتیو  ای، روش تحشی،، توصیصی  توسعه

ای مخ صر، وضتعیت فرهنگتی    ه ای است. در این نوش ار سعی شده اب دا با اشار اسناد و منابع ک ابخانه

و مذهبی و اق صادی شهر کاشان در دورۀ صصوی بیان شود و سپس ا  نشاشان مطتر  ایتن دوره نتام    

های ایتن دوره متدنظر     اجی دورۀ صصوی و مراکز بافت و انواع پارچهبرده شود. در ادامه، وضعیت نس

های سلطن ی در دورۀ صتصوی و اثرگتذاری نشاشتان بتر       قرار گرف ه است. همچنین به وضعیت کارگاه

باره، همکاری هریک ا  نشاشان کاشتانی بتا نستاجان دورۀ صتصوی      ها پرداخ ه شده و دراین دیگر هنر

 بررسی گردیده است.

 شان دورۀ صفوی. کا۱

و دگرگون شدن اوضاع مذهبی و سیاسی و اق صادی، اوضاع مناط، مخ لف  ۱با آاا  سلطنت صصوی

هایی است که بته دیتن مبتین     عنوان اولین شهر در این میان، کاشان به»ایران دس خوش تحوالتی شد. 

ی شتد.  اسالم و مذهب تشیع درآمد و در دورۀ صتصویه توستط حکومتت مرکتزی، دارای فرمانتدار     

هان صصوی در طول حکومت خود، برای رف ن به مشهد مشدس و  یارت، ا  شهر کاشان  همچنین شا

هان وقت به کاشان شد و سبب رون، اق صادی و  کردند که خود موجبات توجه و عنایت شا عبور می

 هان صصوی و پیشترفت  (. مطر  بودن شهر کاشان در نظر پادشا۱۱۱: ۱۹۳۱)رجبی، « فرهنگی گردید

کاشان نگتین  اق صادی و فرهنگی این شهر، تا جایی پیش رفت که طب، نوش ۀ پرویز رجبی در ک اب 
ت ا   اسماعیگ مؤسس سلسلۀ صصویه تهماسب ت پسر شاه  ، شهر کاشان تا  مان شاهانگش ری تاریا ایران

العتۀ منتابع   که بتا مط  طوری ( به۹۱۳عنوان پای خت مطر  گردید. )همان:  لحاظ دینی، علمی و ادبی، به

مک وب در مینۀ فعالیت فرهنگی شهر کاشان در دورۀ صصوی، با اسامی افراد طرا  و نشاش م عتددی  

 ( و ۳۹۱تت ۳۱۹استماعیگ اول )  اند. دربتاری کته در  متان شتاه     مواجه شده که ح ی به دربار راه یاف ه

ران هنرمنتتدان آن در صتتف ستتصی» ( ۱۱۹۸تتت۳۳۹عبتتاس اول )  ( و شتتاه۳۸۹تتت۳۹۱تهماستتب ) شتتاه

 ترین جلوۀ قدرت دولت به هان بود و عالی حمایت شا نشس ند و دورانی ایجاد کردند که هنر مورد می

هان صصوی تا حدی پیش رفت کته ح تی نشاشتان در     (. حمایت شا۱۱: ۱۹۸۱)پو ، « رفت شمار می 

انتد تتا    بودههای سلطن ی قرار گرف ند. ا  میان نشاشان، نشاشان کاشانی دورۀ صصوی مطر    رأس کارگاه
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اصتغر کاشتانی و    هتاب و پسترش عبتدالعزیز، علتی     ها عبدالو حدی که به دربار راه یاف ند؛ ا جملۀ آن

هتای    توان نام بترد. ایتن نشاشتان در ک ابخانته     پسرش رضا عباسی، معین مصور و شصیع عباسی را می

ای نستاجی فعالیتت   هت   هنرمنتدان کارگتاه   ا  جملته ها  سلطن ی صصوی و در جوار هنرمندان دیگر هنر

 شود. داش ند. در ادامه ال م است اب دا به وضعیت نساجی دورۀ صصوی پرداخ ه 

 . وضعیت نساجی دورۀ صفوی۲

نشوش و طر  به حد اعالی رشد رسید. ، تکنیک، بافی در دورۀ صصوی ا  نظر ظرافت بافت پارچه

ن صتصوی،  هتا  حمایتت شتا   توجته و ، یکی ا  عوامگ تأثیرگذاری که هنر بافندگی را ارتشا بخشتید 

رونت، و ترقتی آن    باعت  بته هنتر بافنتدگی بتوده کته       ،عباس کبیر تهماسب و شاه خصوص شاه به

 ها و تنوع در بافت و طر  و نشش بوده است.  ۀ تولید انواع پارچهدر مین

سلستلۀ   مؤستس  ،استماعیگ  شتاه هنتر بافنتدگی توستط     ،ح ی ا  همان اب دای سلطنت صصوی

استماعیگ تأستیس    شتاه بافی و رنگر ی توسط  های پارچه  کارگاه» رار گرفت.توجه ق  مورد ،صصوی

منجر به تحریم اق صتادی و   ،شد و پرورش ابریشم نیز توسعه یافت. اما دشمنی با سالطین عثمانی

که طبت، نوشت ۀ    یطور به ؛وضع به همین منوال نماند .(۱۱۸: ۱۹۸۱، بیکر) «توقف صادرات گردید

د شت به ر  تهماسب شاهاوضاع اق صادی کشور در  مان  ،منسوجات اسالمیب پاتریشیا بیکر در ک ا

بتا شتروع    (.۱۱۹)همتان:   ابریشم پرداختت  ا  جملهو دربار به کن رل کیصیت و انحصار مواد اولیه 

صتنعت نستاجی را بته     ،این پادشتاه مش تدر  ، عباس اول و رون، اق صادی در این دوره شاهسلطنت 

پترورش کترم ابریشتم را در    »تجارت و سیاست ش قترار گرفتت.     ۀش وانی رساند که پا چنان مرتبه

ا شتغلی مناستب کستب    ایاالت ساحلی دریای ما ندران رواج و رون، داد تا  نان و کودکان نیز بت 

عبتاس ستا مان    شتاه مشدار کافی ابریشم خام به روسیه و اروپا صادر شد.  ،ن یجه معیشت کنند. در

ضمن اینکه تجارت را تحت سرپرس ی دولتت قترار   ، نظر گرفتبافی کشور را شخصاً  یر  ابریشم

 ت ایتن اقتدامات در دورۀ صتصوی هنتر    به   توجه با .(۱۱۳: ۱۹۹۹، فریه) «داده و به آن رون، بخشید

سیاسی و اق صتادی   اوضاعصنعت بافندگی ا  چنان پایه و اساس مس حکمی برخوردار بود که در 

 همچنان در مسیر ترقی باقی ماند. ،صصویه نیز وال در اواخر سلسلۀ  روبه و اج ماعیِ

 های دورۀ صفوی . مراکز بافت و انواع پارچه۳

مراکتز م عتددی در   ، هان های بافندگی جدید توسط شا  با احداث کارگاه ،در طول حکومت صصوی

، شتیروان اصتصهان،   یی ماننتد هتا  عباس در شتهر  شاهاثر دوراندیشی  در»وجود آمد.   سطح کشور به

، پتور  طالتب ) «بافی تأستیس شتد   های م عدد پارچه  کارگاه ،مشهد و اس رآباد، کاشان، گیالن، قراباغ
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شرایط اقلیمی م صتاوت و دس رستی بته متواد     ، های م عدد  احداث کارگاهبه   توجه با .(۱۹۹: ۱۹۸۹

منسوجات ختاص دورۀ صتصوی چتون    » محصوالت م نوعی در جنس و بافت تولید گردید. ،اولیه

در  ۱و مخمتگ  ۹ ربصتت( )  ری، برجس ه چینی ابریشمینه گگ، ۹اطلس، باف نخی جناایهای   پارچه

   .(۱۱۳: ۱۹۹۹، فریه) «ها تولید شد  کارگاه

 ،عبتاس اول  شتاه علتت حمایتت    بافی به بافی و  ری تولید مخمگ، الب ه در بین این طیف وسیع

نیتز   اصتصهان در ، زد و کاشتان بافی در یت  های مخمگ کارگاه بر  عالوهعباس  شاه» رون، بسیار یافت.

 .(۹۱: ۱۹۸۸، فتر  )رو  «را به آنجا دعتوت کردنتد  بافی تأسیس و اس ادان ماهری  های مخمگ  کارگاه

عبتاس و کارگتاه    شتاه تحت نظر دربتار ت    اصصهانکاشان و ، تولید مخمگ در سه شهر یزد ،بنابراین

 سلطن ی ت به کار پرداخت.

بته اوج ختود رستید کته     ، عبتاس  شاه خصوص بهصصوی بافی نیز در  مان  هنر  ری»ا  سویی 

و تبریتز باف ته    ، اصتصهان کاشتان ، هتای یتزد    بافان در بافت انواع پارچۀ  ربصت که در کارگتاه   ری

 بتر   عتالوه  اصتصهان یتزد و  ، بنتابراین کاشتان   .(۹۱: ۱۹۸۸، فتر  رو ) «کردنتد  اعجتا  متی   ،شتد  می

بافنتدگی   هتای   پایان سلسلۀ صصویه همچنان کارگاه بافی نیز فعال بودند. تا در هنر  ری ،بافی مخمگ

آخترین پادشتاه صتصوی    »کته  چرا ؛دادنتد  حستین بته کتار ادامته متی      تحت حمایت پادشاه سلطان

، بتافی را در یتزد   (  ندگی پرتجمگ را دوست داشت و صنایع پارچه ۱۱۹۱ت۱۱۱۱) حسین سلطان

ابراین تولیتدات  ری و مخمتگ تتا    بنت  .(۱۹۸: ۱۹۹۹، فریته ) «رون، بیش ر بخشید اصصهانکاشان و 

هنتر نستاجی بتا وجتود توجته و       ،طور کته گص ته شتد     . هماناند  هپایان سلسلۀ صصوی رون، داش

در اینجتا ال م   استت. های سلطن ی قترار داشت ه    تحت نظر کارگاه، هان وقت و دربار حمایت پادشا

 د.صصوی پرداخ ه شو ۀها در دور ا و شرایط این کارگاهه است به ویژگی

 های سلطنتی دورۀ صفوی  . کارگاه۴

خانته   ا  دو بخش ک ابداری و ک ابتت  تۀ سلطن ی صصوی مانند دورۀ ایلخانی ت دورۀ پیشین   ک ابخان

نامیتده   خانته  صتورت خصوص در مک ب هترات،   به»خانه یا کارگاه هنری  تشکیگ شده بود. ک ابت

امکانتات ختاص   ، اشتان و طراحتان  حضتور نش  بر  ، عالوهخانه جایی بود که در آن شد. صورت می

در  ،شد و در صورت اق ضتا  نگهداری می های گوناگون ها و الگو نشوش و طراحی ا  جمله نشاشی

 .(۹۹: ۱۹۸۹، آژند) «گرفت می راخ یار نشاشان قرا

هتان   های سلطن ی دورۀ صصوی با حمایت پادشا  توجه این است که نشاشان در کارگاه  قابگ نک ۀ

ی دیگتر تأثیرگتذار   هتا  روی هنتر  ستبب  ، بتدین أس ک ابخانۀ سلطن ی قرار گرف نددر ر ،این سلسله
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، ها روی دیگر آثتار هنتری    ها و مضامین نگاره مایه صورت نمود نشش که تأثیرات به طوری بودند؛ به

هتای دورۀ صتصوی و ح تی      هتا و کاشتی    در تزیین منسوجات و سصالینه»شاهدی بر این ادعاست. 

: ۱۹۸۳)همتو،   «های مصور اس صاده شد  ها و نسخه  های نگاره های پیکر  بندی ترکیبا   ،های آن  قالی

هتای    معتدن طتر    ،در سی سال نخستت حکومتت او   تهماسب شاهۀ ک ابخان»طور خاص  (. به۱۱۱

ها و اشیای فلزی و اح ماالً وسایگ چوبی بوده استت.   ها و منسوجات و ساخ مان  تزیینی برای قالی

هتای ختود را بته      انگیز پدید آوردند و هم طر  ی مصوری با  یبایی شگصتها  ابهنرمندان هم ک 

هتا    که این یکدس ی در طراحی طوری (؛ به۹۹: ۱۹۹۸، کنبی) «های دیگر ان شال دادند هنرمندان رش ه

هتا و   ان شتال طتر    ،وضتو   داش ه است و بته  نوعی عدم تنوع را در پی ،ها  و نشوش پارچه و نگاره

 دهند. ها نشان می  ها بر روی پارچه    نشاشینشوش را ا

تشکیالت ک ابخانته  »عباس نیز ادامه یافت.  شاهها توسط طراحان و نشاشان در دورۀ   ان شال طر 

عبتاس اول ا  هتم جتدا     شاهگیری بیوتات سلطن ی در  مان  با شکگ اصصهانو نشاشخانه در مک ب 

بتا   ،بعتد  یتا دهم هجتری بته    ]...[ نشاشخانه ا  سدۀ شد و دو نهاد یا کارخانۀ مس شگ ا  هم گردید.

مست شیماً مترتبط بتود. یکدست ی و همتاهنگی طتر         ،کار داش ندیی که با هنر سروها  سایر کارخانه

ا  ایتن   ،هتا( در ایتن دوره    پترده ، هتا   قالی، های ابریشمی  پارچه) منسوجات، ظروف چینی و سصالی

هتای نشاشتان کته بتدون هتی        ها و طر   ان شال نشش (.۹۳: ۱۹۸۹، آژند) «واقعیت مایه گرف ه است

 ها راه یاف ند. گر هنریدخگ و تصرفی به د

هتایی کته ارتبتا       ا  کارخانته »ه بایتد گصتت:   های دورۀ صتصوی   پارچه طور ویژه درخصوص به

کارگاه بافنتدگی( بتود. ا  نشاشتان و طراحتان     ) خانه باف۹یکی شَعر، مس شیم با کار نشاشخانه داشت

)همتان:   «شتد  است صاده متی   گرانبهاهای نصیس و   های  یبا بر روی پارچه  شخانه برای چا  آرایهنشا

بتر  ، های سلطن ی جمع کترده بودنتد    هان صصوی در کارگاه تأثیر طراحانی که پادشا سبب (. بدین۹۹

 شود. میدر ادامه به این مسئله پرداخ ه  ، عمی، و نافذ بود.بافی پارچه ا  جمله ها روی دیگر هنر

 . همکاری نقاشان کاشانی با نساجان دورۀ صفوی۵

 ؛گتردد  میی پیش ا  صتصوی بتا   ها  به دوره ،صورت موردی به، ها ا  نشاشی  الب ه تأثیرپذیری پارچه

هتای   صورت عناصتر چینتی ابتر و اژد    به، های دورۀ مغول و تیموری   یرا نشوش موجود در نشاشی

هتا ا  نشاشتی در دورۀ صتصوی شتدت       لتی تأثیرپتذیری پارچته   شود. و ها دیده می  چینی در پارچه

همکاری نشاشان و نساجان در کتانون هنتری    ،بافی صصوی های هنر پارچه  یکی ا  ویژگی»یابد.  می

 «عروف ایتن  متان بودنتد   ی که بسیاری ا  طراحان پارچه ا  هنرمندان نشاش مطور بهبود؛  اصصهان
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معتین   ا  جملته ت   اصصهان ت    طراحان و نشاشان دربار شاهیبنابراین برخی ا .(۹۱: ۱۹۸۸، فر رو )

کمتال فنتی   » و بافنتده نیتز بودنتد. ا  ستویی     های نساجی فعالیت داشت ه   مصور کاشانی در کارگاه

هتای ستلطن ی کاشتان و محت مالً یتزد تولیتد          ربافت و مخمگ که در کارگاه، های ابریشمی  پارچه

 «ی تحتت نظتارت هنرمنتدان دربتاری بتود     های بافنتدگ  رگاهعلت سا ماندهی عالی کا ، بهشدند می

های  ربصتت و مخمتگ کاشتان و یتزد تحتت نظتارت         بنابراین پارچه .(۱۸۹: ۱۹۹۳، هاو ن اتین )

دقت  نهایتدر  ،عباس اول بودند شاهاینکه خواس ار جلب رضایت  علت بههمگی اصصهان، کارگاه 

اصتصهان و  های هنتری   شاشان و نساجان در کانونو با همکاری دو گروه ن شدند و کیصیت تولید می

های هنتری   نظیر و جزء شاهکار های  ربصت و مخمگ که در نوع خود بی  تهیۀ پارچه ،کاشان و یزد

ت   اصتصهان شتیوه و ستبک نشاشتان    ، نظتارت نشاشتان دربتاری    ،ن یجه ، صورت گرفت و درهس ند

 شود.   کارگاه درباری ت بر روی تولیدات دیده می

موجتب تشتابهات بتین    ، های ایتن دوره   های صصوی ا  نشاشی  ذیری طر  و نشش پارچهتأثیرپ

کننتد کته طراحتی و     الب ته ایتن تشتابهات اثبتات نمتی     »هتا و نشاشتی استت.      طر  و نشش پارچته 

بلکه به این معناست که ایتن  ، پردا ی هر دو کار را ح ماً یک هنرمند مشهور انجام داده باشد نشش

واقتع   شتود و در  بندی می دار و طبشه نشان ،ن یجه نام یک هنرمند ی با سبک و درباف شیوه در پارچه

های ختاص   و شیو ها بنابراین سبک (.۱۹۳۹: ۱ج، ۱۹۸۹، پو ) «یابد با سبک آن هنرمند هویت می

 ها نمود یابد.  ها روی پارچه تا سال، تواند با کار شاگردان و پیروان آن سبک و شیوه می

 ۀ نشاشتی آنتان  ین نشاشان کاشانی دورۀ صصوی که سبک و شتیو تر مهما   ،حال در این قسمت

معین مصتور  ، رضا عباسی، اصغر کاشی علی، توان به عبدالعزیز می است، ها نمود یاف ه  روی پارچه

 .اشاره کردو محمد شصیع عباسی 

 استت: ، دربتار/ هنرمنتدان ایتن دوره آورده    گلس ان هنرقاضی احمد منشی در ک اب  عکدالعزیز:

استماعیگ اول ا  هترات بته تبریتز من شتگ گردیدنتد، ا         جمعی ا  نشاشان مک ب بهزاد ا   متان شتاه  »

تهماستب   هاب نشاش کاشانی و اس اد نشاشتی شتاه   خواجه عبدالو ا  جملههنرمندان کاشانی هس ند که 

« استت التدین نشتاش کاشتانی     هتاب و موالنتا کمتال    صصوی و فر ند او عبدالعزیز بن خواجه عبدالو

(. این هنرمندان کاشانی در مک بی فعالیت داشت ند کته اولتین ویژگتی بتار       ۱۳: ۱۹۸۸سا یان،  )چیت

ترک قزلباشی در پنجاه سال نخس ین ستدۀ دهتم، در    کاله دوا ده»است.  ۹های آن، کاله قزلباشی  نگاره

« ها به دورۀ صصوی است  گارهترین دلیگ ان ساب ن ها نشش بس ه و مهم ها، بار  ها و پارچه ها و قالی  نگاره

عالقۀ وافر به تصویر کردن محیط  نتدگی و امتور   »(. نگارگران مک ب تبریز، ۹۸۹: ۱ج، ۱۹۸۳)آژند، 



211 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثیر نقاشان
 کاشانی بر
 های پارچه

 دورۀ صفوی
 
 
 
 
 

                                                                  211  

انتدا ه   هتای کوچتک    کوشیدند با نمودی کامگ ا  دنیای پیرامون را در نگتاره  ها می رو مره داش ند. آن

« کردنتد  زیینات معماری و جزئیات منظتره پتر متی   ها، ت رو، سراسر صصحه را با پیکر بگنجانند؛ و ا این

« در مک ب صصوی به مناظر، روشنایی و فرش ۀ طبیعی توجه شده است»(. درضمن ۳۱: ۱۹۳۱)پاکبا ، 

 کرّات نشش بس ه است.  ها نیز به  ها و قالی  (. مواردی که در پارچه۹۱۹: ۱۹۱۹محمدی،  )گگ

ختم و  و خطتو  پترپی   »، (۱)شتکگ   ر عبتدالعزیز اث« کند کاروانی که  ال را پیدا می» در نشاشی

بستیار  ، گرف ته شتده   کتار   ۀ موجی شتکگ بته  ها و طر  صخر  منحنی که در ترسیم درخ ان و بوته

ۀ جریان پویایی ا  انرژی را ایجاد کترده کته بتا  مینت    ، ای ، مرغ افسانهچشمگیر است. نشش سیمرغ

 «هایی به رن  آبی و بنصش و سبز  مردی و قرمز و صورتی م عادل شده استت   رن  و سایه طالیی

. استت  قابتگ توجته  ، ها در ایتن اثتر   نشش سیمرغ و ابر، رن  طالیی ۀ.  مین(۱۹۹: ۱۹۸۱، سودآور)

هتای آبتی و    شود. سیمرغ با همان حالت و رن  دارش دیده می ها و دم بلند و حالت سیمرغ با بال

   ( نیز نمود یاف ه است.۱ )شکگ ۀ دهمساتن سد ۀنشش پارچ رد طالیی در طر  و 

                   
 

 

 
 

موالنتا  »، نوشت ۀ افشتین عتاطصی آمتده استت:      بزرگان کاشتان در ک اب  اصغر کاشی: موالنا علی

پتردا ی و   آمیتزی و کتوه   نظیتر بتوده و در پرداختت و رنت      اصغر پدر آقا رضا که است ادی بتی   علی

اسماعیگ ثتانی در   قران پیش بود. اب دا نزد سلطان ابراهیم میر ا مشرب و در  مان شاهسا ی ا  ا درخت

هتای مخ لتف در     اصتغر در دوره  (. موالنتا علتی  ۱۹۹: ۱۹۸۳)عتاطصی،  « کرد ک ابخانۀ سلطن ی کار می

هتم  های درباری به فعالیت مشغول بوده است و این نشان ا  مشام باالی هنری او دارد. نک ۀ م  ک ابخانه

با حرکت بسیار سریع و  یبتای  »اصغر  های نشاشی علی  در آثار این هنرمند، این است که ترسیم پیکره

هتا   نظر برسد. تمثال  ها سبک و ن و تصنعی به  شود که پیکره گیرد و ن یج اً موجب می قلم صورت می

 کند، تکریز : کاروانی که زال را پیدا می۹شکل 
تهماسب )سودآور،  شاهنامۀ شاه ، ازن۱3۹حدوداً 

۹3۳۱: ۹۶۱) 

ساتن مربوط  ۀپارچها و سیمرغ،  . نقش اژد۱شکل 
آستانه حضرت  ۀدهم هجری. موز ۀبه سد

 (3۱ :۹3۱۹زاده مقدم،  خلیل) ، قممعصومه)س(
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)ستودآور،  « نتدارد  کنند، گتویی  متین جاوبتۀ ال م را    در حال قدم  دن یا دویدنند و شناور جلوه می

هتای ترستیمی ایتن      (، ویژگتی ۹(. در پارچۀ ساتنی که مربو  به سدۀ دهم است )شتکگ  ۱۱۹: ۱۹۸۱

های این نشاش کاشانی )شتکگ   ها همانند کار  دهند؛ چراکه پیکره اصغر کاشی نسبت می طر  را به علی

هتای پارچتۀ     ت و ویژگتی مشخصا»دلیگ پو  عشیده دارد:  رسند. بدین نظر می  و ن و معل، به (، بی۹

 (.  ۱۹۱۳: ۱ج، ۱۹۸۹)پو ، « هاست ساتن ناشی ا  مشارکت نشاشان کاشان در امر طراحی آن

        
 

 

 

 متورد  ،دس ی و مهارت در کتار ختود   سبب چیره اصغر کاشانی، به رضا پسر علیرضا عکاسی: 

او را  ، متان  ۀمصتوران نتادر  اس ادان و  همگیِ» ،تعبیر قاضی احمد بود و بهعباس کبیر  شاهحمایت 

در  .(۹۱۳: ۱ج، ۱۹۸۳، آژنتد ) «کننتد  پذیرند و چیرگی قلم او را تأییتد متی   به اس ادی و مهارت می

های رضا عباسی نگاش ه شتده   هایی ا  کار  نیز ویژگی ،آرتور پو  ۀنوش  سیری در هنر ایرانک اب 

هتای کرکتی و    کت  و متو   ۀی مخ لتف و عمامت  ها  خطو  طراحی با ضخامت ،کلیطور  به»است: 

ا  روال  ،هتا بته جلتو    مجعدی که ا   یر عمامه بیرون  ده و تموج باالی عمامه و خمیتدگی پیکتر  

هتای متنظم     که ا  برگ یا  های کوچک بوته  درخت ،های رضا عباسی است. در محیط آثار رضا کار

  ر اصلی و تزیین گیتاهی بته  صورت عنص هب اند،  هبهزاد اق باس یاف ۀو ا  شیو اند دهدار پر ش و گوشه

هتای ختالی میتان نشتوش      در آثار شاگردانش نیز این رویه ادامه دارد. همچنتین فضتا   روند. کار می

   .(۱۹۹۱: ۱ج: ۱۹۸۹، پو ) «پر شده استها در آثار رضا توسط دس ه گگ  انسان

هتا و    ایرانتی بتا قیافته    ۀیتک شتیو  »کته  استت   اصتصهان رضا عباسی بنیانگذار مک تب نشاشتی   

حالت چشمان کامالً ایرانی است و در این سبک سعی شده استت کته موضتوعات و     خصوص به

جتوانی بتا کتاله     .(۹)شتکگ   (۱۹: ۱۹۸۸، فتر  رو ) «های ایرانی نشتش گتردد   ها در میان باغ  صحنه

گدای هاللی، منسوب به  شاه و :3شکل 
ن ۱۳۹اصغر، احتماالً قزوین، حدوداً  علی

 (۱۱3 :۹3۳۱)سودآور، 
 

دهم هجری،  ۀساتن، سد ۀ: پارچ۴ شکل
 اکرمن ۀمجموع
 (۱۴۱۱: ۹۹ج، ۹3۳۱)پوپ، 
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و  هتایش ریخ ته استت     روی گونه ،های مجعد او ا   یر کاله شود که مو دار دیده می ایِ موج عمامه

. انتد   ته هتا قترار گرف   هایی است که مابین پیکر  گگ و دس ه ها  ای این پارچه هم درخ چه هنشوش  مین

 کنند.   ( را منعکس می۱)شکگ  های نشاشی رضا عباسی  تماماً ویژگی

                  
 

 
 

ای و خمیدگی بدن به جلو ترستیم   دهد که با همان کاله عمامه ( نیز فردی را نشان می۸شکگ )

کته  ؛ چراختوبی مشتهود استت    احی رضا عباستی در ایتن کتار نیتز بته     های طر ست. ویژگیشده ا

تأکید و قتوت  »ی روی درخت م ناسب نیست. ها  هایی ترسیم کرده که ا  نظر اندا ه با پرنده  پیکره

، پتو  ) «های طراحی قلمی رضا عباسی استت   ا  ویژگی، مایه با خروج ا  اع دال بخشیدن به نشش

استتب بتتا ستتایر  ۀشتتیرین و انتتدا  ۀ( باالتنتت۹)شتتکگ  طتتور کتته در نشاشتتی  همتتان .(۱۹۱۸: ۱۹۸۹

 شود. های نگاره م ناسب نیس ند. خروج ا  اع دال و تناسب در این کار دیده می  قسمت

               
 

 

 خوان، حدود جوان کتاب :۱شکل 

 (۱۶۳ :۹3۳۱)سودآور،  ن۹۱3۱ب۱۱۳

 

ابریشم، کاشان یا اصفهان، اوایل  :۶شکل 

 (۹۱۱۳: ۹۹ج، ۹3۳۱)پوپ،  یازدهم ۀسد

 د شیرین را با اسبها : بلند کردن فر۱شکل 
 ۀیازدهم. نسخ ۀهایش، اوایل سد  روی شانه

 (۹۶۱ :۹3۳۴خسروشیرین. )کنکی، 
 

های فلزی،  مخمل، زمینه از تار :۳شکل 
التی بادن، ای ۀ. موزیازدهم ۀکاشان، سد

 (۹۱۶۱: ۹۹ج، ۹3۳۱کارلسروهه )پوپ، 
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 . معین مصور و شفیع عباسی۶

باستی، و معتین مصتور    شصیع عباسی پسر رضتا ع  ا  جملهعباس دوم، هنرمندان کاشانی  در دورۀ شاه

 ، بته  ۱۱۱۸  تا ۱۱۹۹های  در فاصلۀ سال»اند. معین مصور  شاگرد و داماد رضا عباسی فعالیت داش ه

فعالیت هنری پرداخت. پیرو سبک اس ادش رضا عباسی بود؛ ولیکن در اواسط عمر خود، ا  خطتو   

بتا آب مرکتب استت.    اش مشتابه کتار    کند و استلوب کتاری   هایش اس صاده می آ اد و شالقی در کار

(. ۱۹۸: ۱۹۸۹)رهنتورد،  « های اواخر عمر او ا  شیوۀ رایت  اروپتایی و هنتدی تتأثیر انتدکی دارد      کار

های کشتیده و   های گرد با بدن  صورت»همچنین در آثار معین مصور، مواردی خاص وجود دارد که: 

راوانی روشتن بترای   شود. عالقۀ معین به رن  صورتی یا ا شده به یک طرف دیده می های خم گردن

رشت ه   صورت رشت ه  های طالیی به هایی که معین کار کرده، ابر است. در مرقع قابگ توجه مینه، کاری 

انتد   شود. تعداد اشخاص در صحنه کم شده و به سطح کار نزدیک شتده  دس ه دیده می هان دس ه و گیا

 گردد. به نوعی لطافت  نانه میها در آثار او، باع  گرایش آثارش   (. این ویژگی۱۹۹: ۱۹۸۹)کنبی، 

فردی وجتود دارد   های دورۀ صصوی، نمونۀ منحصربه  دربارۀ کار معین مصور و ارتبا  او با پارچه

بافی مک ب اصتصهان و تتابع ستبک نشاشتی رضتا       این پارچۀ بسیار جالب م عل، به  ری(. »۱۱)شکگ 

بافی استت، نشتاش    نشاشی با پارچهدهندۀ ارتبا  هنر  باشد و نشان عباسی و شاگردش معین مصور می

(. ۱۹: ۱۹۸۸فتر،   )رو « معروف آن  مان یعنی معین مصور، خود بافنده و طرا  پارچه نیز بوده است

ای که طرا  روی پارچه و بافندۀ آن، یک نشاش کاشانی، یعنی معتین مصتور کاشتی، بتوده      تنها نمونه

   است.

                     
 

 

 

اصفهان،  ،عاقکت پیرمرد بلهوس: ۱شکل 

 (۹3۱: ۹3۳۶)کنکی،  ابریتانی ۀ، موز۹۱۱۱/۹۶۴۱

 

ن(، ۹۱۱۹) ۹۹ زری اطلس، قرن ۀپارچ :۹۱شکل    

 (۱۶ :۹3۳۱فر،  اصفهان، عمل معین مصور )روح
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 ا  جملته اند،   ههایش پرداخ شصیع عباسی است که در منابع مخ لف به کار ،نشاش کاشانی دیگر

نماید کته او در ترستیم پرنتدگان و     عباس دوم بوده است. چنین می شاهنشاش دربار ، شصیع»اینکه: 

نشاشی گتگ و   درخصوص( ۱۳۸: ۱۹۸۱، سودآور) «ی داش ه استا ه ها تخصص ویژ  ها و شاخه  گگ

شصیع این شتیوه را بته جتایی رستاند کته      » شخصی درآمد و ۀشیو صورت همرغ که در آثار شصیع ب

 ،یتا دهم هجتری   ۀهای هنری در طول دو قرن شد. طراحان پارچه در ستد   ین شیوهتر مهمیکی ا  

( با رقتم شتصیع عباستی    ۱۱ )شکگ یک نمونه .(۱۹۹۹: ۱۹۸۹، پو ) «شیوه را به اوج رساندند این

هتای بته    ک یب، ی مخمگ با طر   نان جص ی در کنار حوض آبها  در گروهی ا  پارچه»است. اما 

، فریته ) «صصی باشتد  شاه ۀمعنی تاریخی در دور د بهتوان عباسی می ۀبدون دنبال ،عمگ شصیعمضمون 

۱۹۹۹ :۱۹۹).      

          
 

 

 

   گیری نتیجه

نتر دیگتری در   ماننتد هتر ه   ،که در قلۀ رفیع شکوه و عظمت قرار دارنتد  های دورۀ صصوی  پارچه

وات و مست شگ ا   مانتۀ ختویش نبتوده      بته  ، قتائم بالندگی و رسیدن به این مرحله، مسیر شکوفایی

هتات   های صصوی بوده که مایۀ مبتا   خال، پارچه، عواملی چند در کنار یکدیگر ،مسلمطور  بهاست. 

 ده است.نیان شایرانیان و بهت و حیرت جها

 ،دنبتال آن  ، پیشگام است و بهگذاری حکوم ی مش در بر ایراناسماعیگ با بنیان شاه ،در اولین قدم

، در ایجتاد ثبتات اج متاعی    ،عبتاس اول  شتاه ویتژه   هتهماستب و بت   شاه ،هان این سلسله حمایت شا

نگارگری و  ا  جمله ها موجب پیشرفت و انای هنر ،فرهنگی و رون، اق صادی و تجاری، سیاسی

 .اند دهنساجی ش

 طرح برای پارچه :۹۹شکل 
 شفیع عکاسی  رقم:
 (پ۹۱۱۶: ۹3۳۱)پوپ، 

یازدهم  ۀاول سد ۀمخمل ابریشمی نیم :۹۱شکل 

 (۹۶۶ :۹3۱۴یه، )فر
www.catchy.ro 
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ا  شتهر  ویتژه   ، بته  متین  آوری هنرمندان برتتر ایتران   جمع ۀن یج در، در اب دای سلسله صصوی

 در ایتن میتان،  گذاری شد.  مک ب تبریز پایه ،اسماعیگ شاهها توسط  جانبۀ آن و حمایت همه، کاشان

مطتالبی کته   بته    توجته  بتا هتا دیتده شتد.      در پارچه ها آنو ویژگی  ،عبدالعزیز ،آثار نشاش کاشانی

ها و نشوش در بین   همگونی و یکدس ی طر ، تهماسب گص ه شد شاه ک ابخانۀ سلطن ی درخصوص

بتافی   هتای نگتارگری و پارچته    هتا را در هنتر    شود و عدم تنوع طتر   ها دیده می  ها و پارچه  نگاره

 های نگارگری با پارچه دورۀ صصوی است.  های فراوان طر   توان دید که نشان ا  مشابهت می

کته توستط رضتا عباستی      اصصهانهای نشاشی مک ب   ویژگی، اول عباس شاهۀ ، در دوردر ادامه

روی ستده  تشریبتاً یتک    ،دنبال آن پیتروانش  ، توسط خود هنرمند و بهکاشانی به منصۀ ظهور رسید

ارمغان آورد. ح ی معین مصتور   را به ها  بصری و شکوه هنر پارچه یمنسوجات نشش بست و  یبای

د که بعضاً ترسیم کر ها  هایی را برای پارچه  طر  ،رضا عباسی ،کاشانی نیز با ادامۀ سبک اس اد خود

طرا  نگارگر و بافندۀ پارچه یک نصر بوده استت.   ،ترتیب پارچه نیز بوده است. بدین خود او بافندۀ

هتا   تتا متدت   ،بار دیگر نشاشی ا  کاشان شصیع عباسی با مک ب نشاشی گتگ و مترغ ختود    ،در ادامه

 ها بوده است.  طرا  پارچه

نشاشتان   ا  جملته  ،اساس ستبک طراحتی نشاشتان مطتر  صتصوی      بر ها  پارچه، ا  این دیدگاه

تتوان گصتت: نشاشتانی ا  کاشتان در دورۀ      یابند. پتس متی   بررسی و هویت می ،شده کاشانی نامبرده

های   نشش پارچه تأثیرپذیری طر  و ،گذار سبک خاصی در نشاشی بودند که در پی آن پایه ،صصویه

ویتژه مراکتز    هبت ، هتا   مراکتز تولیتدی پارچته    سبب بدینشود.  دیده می ها ا  این نشاشی دورۀ صصویه

 .اند دهشده در آثار نشاشان کاشانی بو ن و یزد نیز وامدار اب کارات خل،های کاشا شهر
 وجه اشتراک پارچه و نقاشی )نگارنده( جدول

 وجه اشتراک پارچه نقاشی نام هنرمند

ز( 
بری
ه ت
وی
صص
ز )
عزی
دال
عب

هم
ن د
قر

  ۳۹۱تبریز، حدوداً  

 
 پارچۀ ساتن سدۀ دهم

کتاروانی کته  ال را پیتدا    »در اثتر  

هتا و دم   ، ستیمرغ بتا بتال   «کند می

شتود.   دارش دیده می بلند و حالت

و اینتتتک بتتتا همتتتان حالتتتت و 

های آبتی و  رد طالیتی، در    رن 

طر  و نشش پارچتۀ ستاتن ستدۀ    

 دهم نیز نمود یاف ه است.



211 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثیر نقاشان
 کاشانی بر
 های پارچه

 دورۀ صفوی
 
 
 
 
 

                                                                  211  

لی
ع
 

یه 
صو
)ص
ر 
صغ
ا

دۀ 
 س
ن(
زوی
ق

۱۱ 
و 

۱۱  

        
 پارچۀ ساتن، سدۀ دهم هجری                       ۳۸۱قزوین، حدوداً   اح ماالً      

و ن و معلت،   های نشاشی بی  پیکره

ای  های رشت ه  رسند. ابر نظر می  به

هتای کتار     شکگ نیتز ا  شاخصته  

اصتتغر استتت. طتتر  روی   علتتی

اصتتغر کاشتتی  پارچتته را بتته علتتی

هتا و   دهند؛ چراکته ابتر   نسبت می

هتای ایتن    ها همانند نشاشتی   پیکره

 و ن هس ند.   هنرمند، معل، و بی

ن(
صها
اص
یه 
صو
)ص
ی 
اس
 عب
ضا
ر

 
 جوان ک ابخوان  ۱۱

  ۱۱۹۳ت۳۳۸حدود 

 
  ۱۱ابریشم، اوایگ سدۀ 

بادامی، ابروانی  های  چشم در نشاشی

ایِ  پیوس ه و مردی بتا کتاله عمامته   

هتای   متو شود کته   دار دیده می موج

مجعتتتد او ا   یتتتر کتتتاله روی   

 ریخ ه است. هایش  گونه

 های آثار رضا عباسی. ویژگی

در پارچتته نیتتز همتتان چشتتمان و   

شود. درضمن، کتاله   ابروان دیده می

هتای مجعتد و    دار، مو موج ای  عمامه

هتای    نشاشتی  دس ار    و ها   چین آس ین

 شود. رضا عباسی دیده می

ن( 
صها
اص
یه 
صو
)ص
ی 
اس
 عب
ضا
ر

۱۱  

 
  ۱۱رضا عباسی، اوایگ سدۀ  اثر

 
  ۱۱مخمگ، سدۀ 

تأکیتتتد و قتتتویت بخشتتتیدن بتتته 
مایته بتا ختروج ا  اع تدال،      نشش

ویژگی قلم رضتا عباستی استت.    
ایتتن ویژگتتی در انتتدا ۀ استتب و  
بلندی باالتنۀ شیرین نیتز مشتاهده   

 شود. می
پرنتتده بتتا  در ایتن پارچتته، انتدا ۀ  

 انسانی تناسب ندارد وهای   پیکره
را نشتان    ژگی قلم رضا عباسیوی
 دهد. می
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ی 
اس
 عب
ضا
ب ر
ک 
، م
رو
 پی
ور
ص
، م
ین
مع

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحتتی روی پارچتتۀ  ری اطلتتس 

مدنظر استت کته نشتاش کاشتانی،     

 معین مصور کاشی، کشیده است.

 

 

 

 

 

 

 

تولید پارچۀ  ری اطلس مدنظر است کته در  

قرن یا دهم هجری، نشتاش کاشتانی، معتین    

 مصور کاشی، باف ه است.

 یک نمونۀ مهم پارچۀ  ری 

 هجری است که   ۱۱قرن 

مصتتور،  معتتین   معتتروف   نشتتاش

 شاگرد رضا عباسی، خود،  

 طرا  و بافندۀ پارچه  

 بوده است.

سی
عبا
ع، 
شصی

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 طر  شصیع عباسی برای پارچه،  
 رقم شصیع عباسی

 
 
 
 
 
 
 
 

 . عمگ شتصیع روی پارچته   ۱۱مخمگ سدۀ 
 درج شده است.

و پروانته کته رقتم     طرحی ا  گگ
   را دارد. عباسی  شصیع   

ها با طر   نتان   گروهی ا  مخمگ
جص ی در کنار حوض آب، که در 

سر آنتان، عمتگ    دو نمونه بر باالی
 شصیع نگاش ه شده است.  

 

 ها: نوشت پی

 بته نظتر بستیاری ا    ، روی کار آمتد و بنا دولت صصوی پس ا  گذشت نهصد سال ا  انحالل دولت ساسانیان .۱

دولت ملی ارتشا داد و نخس ین حکومت بزرگ و یکپارچه در ایتران پتس ا     ۀمحششان، حکومت ایران را به مرتب

نظتران تتاریا    بستیاری ا  صتاحب   .]...[ ایجاد کترد  ،اسالم را که ا  لحاظ وسعت و اع بار، کم ا  ساسانیان نبود

استماعیگ صتصوی در    صوی را تصمیم شاهترین عامگ تحوالت اج ماعی عصر ص تحوالت اج ماعی در ایران، مهم

 .(۱۱ :۱۹۹۱اند )سیوری،  دانس ه م۱۱۱۹ /۳۱۹عشری به سال  اعالم تشیع اثنی

ؤمنین دلیگ مرکزیت امور شرعی، پای خت مذهبی کشور شناخ ه شد و به دارالم تهماسب، کاشان به ا   مان شاه .۱

 (۱۱ :۱۹۸۸سا یان،  )چیت مشهور شد

 ساتن.. ۹

  .(۱۹۹ :۱۹۸۹پور،  کار رف ه باشد )طالب  های طال و نشره به  رش ه ،که در آناست ای  رچه ربافت، پا. ۹

 .(۱۹۸ همان:) ر دار است و به یک طرف خواب داردیک روی آن پکه نخی یا ابریشمی  ۀنوعی پارچ .۱

بریشتم استت   در بافنتدگی، نتوعی پارچته ا  ا    معنای موی باریک و موی انسان یا حیوان است. شتعر  بهشَعر  .۹

  .(۸۹ :۱۹۳۱)نیا ی، 
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 .(۸۹ :۱۹۳۱)پاکبا ،  شود کالهی )قرمز یا سیاه( با تاجی بلند که دس اری دوا ده بار به دور آن پیچیده می .۹

 منابع 

 ، تهران: ان شارات سمت.نگارگری ایران، ۱۹۸۳، ت آژند، یعشوب

 .۱۱ت۹۹(: ۱) گلس ان هنر، «اصصهانخانه در مک ب  تشکیالت ک ابخانه و نشاش»، ۱۹۸۹، تتتتتتتتتتت ت 

ترجمۀ هرمز عبداللهی و رویین  ،های درخشان هنر ایران  اوج، ۱۹۹۳هاو ن، ریچارد، و احسان یارشاطر،  ت اتین 

 تهران: ان شارات آگاه. ،پاکبا 

 ی.تهران: مؤسسه مطالعات هنر اسالم ،فر ترجمۀ مهنا  شایس ه ،منسوجات اسالمی ،۱۹۸۱ ،ت بیکر، پاتریشیا

 تهران: ان شارات  ریین و سیمین.  ،نشاشی ایران ا  دیربا  تا امرو  ،۱۹۳۱ ،ت پاکبا ، رویین

 تهران: علمی و فرهنگی.  ،ترجمۀ پرویز ناتگ خانلری ،های هنر ایران شاهکار ،۱۹۸۱ ،هام ت پو ، آرتور ا 

جلتد   ،پتیش ا  تتاریا تتا امترو (     سیری در هنر ایران )ا  دوران ،۱۹۸۹ ،و فیلیس اکرمن ،هام ت پو ، آرتور ا 

 تهران: ان شارات علمی و فرهنگی.  و دیگران، ۀ نجف دریابندری، ترجمپنجم

هتای   جلتد یتا دهم )لتو     ،سیری در هنر ایتران )ا  دوران پتیش ا  تتاریا تتا امترو (      ،۱۹۸۹ تتتتتتتتتتتت ،ت 

 می و فرهنگی. تهران: شرکت ان شارات عل و دیگران، (، ترجمۀ نجف دریابندری۱۱۱۹ت۳۸۱

 ان شارات سروش.  تهران:  ،نگاهی بر تاریا درخشان فرش کاشان ،۱۹۸۸ ،حسینامیرسا یان،  ت چیت

هتای صتصوی و     بررسی تطبیشی نشتوش پارچته  » ،۱۹۳۱ ،و ابوالصضگ صادقپور فیرو آباد ، اده مشدم، مریم ت خلیگ

 .۹۹ت۱۱(، ۱۱) هنر و معماری: نگره، «گورکانی

 نشر پژواک کیوان.جا:  بی، کاشان نگین انگش ری تاریا ایران ،۱۹۳۱ ،ت رجبی، پرویز

       تهران: ان شارات سمت. ،اسالمی: نگارگری ۀر دورتاریا هنر ایران د ،۱۹۸۹ ،ت رهنورد،  هرا

 تهران: ان شارات سمت.  ،بافی دوران اسالمی نگاهی بر پارچه ،۱۹۸۸ ،فر،  هره ت رو 

 تهران: ان شارات کارن .  ،ترجمۀ ناهید محمد شمیرانی ،های ایران نر درباره ،۱۹۸۱ ،ت سودآور، ابوالعالء

 کامبیز عزیزی، تهران: ان شارات مرکز. ۀ، ایران عهد صصوی، ترجم۱۹۹۱سیوری، راجر، ت 

ها، مراحتگ و    یند تاریخی، فعالیتا)تحلیلی بر فر «شَعربافی در کاشان» ،۱۹۳۱ ،و فهیمه اس رکی ،نیا ی، محسنت 

 .۱۱۹ت۸۱ (:۱) نامۀ کاشان پژوهش ،های شعربافی(  باف هدست 

 دانشگاه الزهرا)س(.، تاریا پارچه و نساجی در ایران ،۱۹۸۹ ،پور، فریده ت طالب

 ان شارات مرسگ.کاشان:  ،بزرگان کاشان ،۱۹۸۳ ،ت عاطصی، افشین

 رو .   وهش فر ان: نشر و پژتهران ،ترجمۀ پرویز مر بان ،های ایران هنر ،۱۹۹۹ ،ت فریه، ر.دبلیو

 تهران: ان شارات نشر مرکز. ،ۀ حسن افشار، ترجمعصر طالیی هنر ایران ،۱۹۸۹ ،ت کنبی، شیال

 ان شارات فرهنگس ان هنر.  تهران: ،ۀ یعشوب آژند، ترجمگر سرکش رضا عباسی اصال  ،۱۹۸۹ ،  تتتتتتتتتت 

 انشگاه هنر. تهران: د، ترجمۀ مهدی حسینی ،نشاشی ایرانی ،۱۹۹۸ تتتتتتتتت ،ت 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشتگاه  مجله ، «های نشاشی مک ب صصوی ویژگی» ،۱۹۱۹ ،محمدی، جواد ت گگ
 .۹۹۹ت۹۱۱(: ۳۸ و ۳۹) تهران
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Abstract  

From the viewpoint of design, pattern, and theme, Safavid textiles may be 

related and attributed to the style of particular painters. This influence of 

painting is shown on textiles as the patterns of human, flower or bird. This 

survey, considering effects of (miniature) painting on the textiles, studies 

Kashan, its painters, and situation of textile manufacture centers in Safavid 

era. Furthermore, designing methods of Kashan’s painters, like AbdulAziz, 

AliAsghar Kashani, Reza Abbasi, Moein Mosavvar, and Shafi' Abbasi are 

analyzed. The vast similarities between designs and patterns of miniatures 

and textiles of Safavid era remove any doubt about the mentioned influence. 

This survey and documentation of it remind the importance of 

researching cooperation in achieving beneficial results in applied arts. The 

paper, using historical-analytical methodology, compares patterns of textiles 

and paintings whose images are collected from archived documents. 

Keywords: Painters of Kashan, Designing, Savafid Textiles, Safavid 

Paintings.     

 
 

 

 

 



 

 


