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چکیده 
در اين مقاله، برای شناسايی ويژگی های توليد نخ مورد 
نياز صنعت نساجی در سده  های پانزدهم/ نهم تا هفدهم/ 
يازدهم 22 اثر نگارگری از نگارگران بزرگ آن دوره كه 
در آن ها نگاره ريسندگی به كار رفته بود، از منابع مختلف 
جمع  آوری پس از بررسی و تطبيق آن ها با ويژگی ها و 
خصوصيات فنی موجود از صناعت دست ريسی، نسبت به 

نتيجه  گيری اقدام گرديد. 
با بررسی اين آثار مشخص گرديد كه ريسندگی از جمله 
فعاليت های متداول سده های پانزدهم/ نهم تا هفدهم/ 
نخ  يا چرخ  دوك  از  استفاده  با  كه  است  بوده  يازدهم 
 ريسی توسط ميان ساالن، پيران و از كار افتادگان در كنار 

كارهای روزمره صورت می پذيرفته است. 
نگارگران در آثار خود با دقت و ظرافت قابل مالحظه 
 ای ضمن تصوير كردن اجزای مختلف دوك و چرخ نخ 
 ريسی، به منبع تأمين الياف مورد نياز برای ريسندگی و 

رشتن  برای  مختلف  الياف  از  استفاده  فنی  تفاوت های 
نمايش  به  خود  آثار  در  را  آن  و  داشته  كامل  آگاهی 
درآورده اند. انواع مختلف دوك و چرخ نخ  ريسی نيز 
بسته به موقعيت و فضای اجتماعی موضوع نقاشی، در 

آثار موجود به كار رفته است.
واژگان کلیدی: ريسندگی، صناعت دست ريسی، نگارگری 
تا  نهم  پانزدهم/  سده  نخ  ريسی،  چرخ  و  دوك  ايرانی، 

هفدهم/ يازدهم.

مقدمه
مكتب های  و  روش ها  انواع  نگارگری  عام،  مفهوم  در 
نقاشی ايرانی را شامل می شود؛ چه آن ها كه در كتاب 
و نسخه  های خطی صورت گرفته اند و چه آن ها كه بر 
ديوار بناها يا بوم ها انجام گرفته است )فنايی،1387: 24(. 
شده  متولد  ايران  در  نگارگری  هنر  محققان  اعتقاد  به 
به  از دوره مغول ها  به چين وارد شده و  است، سپس 

دکتر سید علی مجابی
استادیار دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
زهرا فنایی
دانشجوی دکتری تاریخ تحلیلی تطبیقی هنر اسالمی دانشگاه شاهد

صناعت دست ریسی در نگارگری ایرانی 
سده نهم تا یازدهم
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صورتی تقريباً تكميل تر به ايران برگشته است. 
مكاتب نقاشی ايرانی بعد از اسالم آغاز شده  اند و می توان 
در آن ها رد پای سنت های نقاشی مانويان را نيز مشاهده 

كرد )گری، 1369: 12-13 و مرزبان، 1365: 4(. 
ايرانی،  نقاشی  در  جديد  مكاتب  از  يك  هر  ظهور  با 
مكاتب پيشين منسوخ نگرديدند و به حيات خود ادامه 
نگارگری  درخشان  اوج  )كنبای، 1382: 11-9(.  دادند 
با  ايرانی در سده شانزدهم/ دهم و هفدهم/ يازدهم و 
شروع حكومت صفويان بوده است )پاكباز، 1369: 22(. 
صفويان به ترتيب ميراث  دار دو مكتب هنری ارزشمند 
اول )1500/ 906( و  تبريز  يعنی مكتب  از خود  پيش 
نهايت سبب  سپس هرات )916/1510( گشتند كه در 
ايجاد مكتب جديد تبريز دوم گرديد )آژند، 1384: 7(. با 
انتقال پايتخت از تبريز به قزوين در سال 1548/ 955 و 
در عهد شاه تهماسب كه به واسطه فشارهای مضاعف و 
پياپی سپاهيان عثمانی صورت پذيرفت، آرام آرام مكتب 
شاه  كه  نگذشت  مدتی  اگرچه  گرفت؛  شكل  قزوين 
تهماسب از هنرپروری روي گردان شد. هنرمندان به دربار 
ابوالفتح ابراهيم ميرزا، برادرزاده شاه در مشهد رفتند و 
چندی در كتابخانه او آثاری را رقم زدند كه امروزه به 
عنوان مكتب مشهد شناخته شده است. دوره سلطنت 
آن قدر  (نيز   985/1577 تا   983  /1575( دوم  اسماعيل 
سامان  مجدداً  را  هنری  اوضاع  نتوانست  كه  بود  كوتاه 
دهد، اگرچه او دارای طبع شعر و نقاشی بود و بسياری 
از هنرمندان را در كتاب خانه سلطنتی خود جمع كرد. با 
كشته شدن اسماعيل دوم به دست قزلباشان، يك دوره 
ده ساله هرج و مرج ايران را فرا گرفت تا در نهايت، در 
تاج  ميرزا وارد قزوين شد و  سال 1586/ 995 عباس 
شاهی را بر سر نهاد. او در سال 1597/ 1006 پايتخت را 
به اصفهان منتقل كرد و پس از آن مكتب اصفهان شكل 

گرفت )همان، ص 156 – 157(. 
در مكتب قزوين– مشهد توليد پيكره  های تك  برگی يا 
يكه  صورت ها به صورت نگاره و طراحی بود. در اين 
تك  چهره ها، زمينه  ای از مناظر طبيعی و زندگی روزمره 
ثبت می شد )همان، 159(. اين نوع نگارگری در مكتب 
اصفهان رواج بيش تری داشت. با تجارت آثار هنری در 
بيرون  دربار  درون  از  نقاشی  بازار،  و  مردم كوچه  بين 
آمد. اين موضوع خود سبب گشت تا نگاره ها از بطن 
جامعه و زندگی مردم انتخاب و تصوير گردند )آژند، 
زندگی  بررسی  به  كه  نگاره ها  نوع  اين   .)148  :1385
اجتماعی اليه های درونی جامعه می پردازد، منبع بسيار 
مناسبی است تا از طريق آن بتوان به خصوصيات برخی 

از مشاغل آن زمان آگاهی يافت.
از جمله اين مشاغل بافندگی و بافت منسوجات فاخر 
است. لزوم توليد چنين منسوجاتی قاعدتاً برای رشتن 

نخ هايی با كيفيت و ظريف بوده است. 
در اين مقاله ابتدا 22 نگارگری دارای نگاره ريسندگی 
و  شناسايی  يازدهم  هفدهم/  تا  نهم  پانزدهم/  سده  از 
سپس از چهار منظر، مواد اوليه دست ريسی، خصوصيات 
جسمانی ريسنده، ابزار مورد استفاده در دست ريسی و در 
نهايت روش دست ريسی مورد بررسی قرار می  گيرد.  

صناعت دست ریسی
يك  شكل  به  الياف  درآوردن  دست ريسی،  از  هدف 
رشته ممتد است كه اصطالحاً نخ ناميده می شود. برای 
دارد.  وجود  متفاوتی  روش های  ممتد  رشته  اين  توليد 
مرسوم ترين و فراگيرترين شيوه برای توليد نخ در طی 

سده متمادی، تاباندن الياف بوده است. 
موازات  به  كشش  اعمال  با  الياف  ابتدا  روش،  اين  در 
يكديگر قرار می  گيرند، سپس به يكی از دو سمت راست 
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)تاب راست  گرد يا S( يا چپ )تاب چپ  گرد يا Z( تابانده 
شده و در نهايت پيچيده يا جمع  آوری می شوند )كسائيان 

و طاهری عراقی، 1364: 9 و بوكايف، 1369: 67(.
دست  ريسی با دو شيوه دوك  ريسی و چرخ  ريسی انجام 
دوك  ريسی  شيوه  كه  است  اين  بر  اعتقاد  و  می  شود، 
زيرا  است؛  گرديده  ابداع  چرخ  ريسی  شيوه  از  پيش تر 
چرخ ريسندگی ابزاری بوده است كه در بين روستا نشينان 
استفاده می  شده و ابزار در اختيار عشايرنشينان دوك بوده 
است و قاعدتاً از آن جايی كه بشر ابتدا عشيره  نشين بوده 
و سپس روستاها را ساخته است، بايد پذيرفت كه دوك 
قرار  استفاده  مورد  ريسندگی  چرخ  از  پيش  ريسندگی 
می گرفته است )مجابی و فنايی، 1386: 63- 65(؛ اگرچه 
اكتشافات به دست آمده از هزاره پنجم پيش از ميالد 
اين نظريه را با ترديد روبه  رو ساخت )طاهری، 1379: 

116 و 129(.
در ريسندگی با دوك، الياف شانه شده روی مچ و ساعد 
دست ريسنده به نحوی پيچيده می شود كه ريسنده بتواند 
پشم را به تدريج از مچ دست به سمت حلقه يا شيار 
اتصالی منتقل كند و رشته كشش يافته را برای تابيدن 
آماده نمايد. در ريسندگی با دوك، به اين عمل »تينت« 
يا »تايس كردن« گفته می شود )مجابی، 1381: 32- 35(.

پرز  و  چله  در  استفاده  مورد  تك  الی  نخ های  تاب 
فرش بافی ايران، به استثنا چند منطقه محدود جغرافيايی 
بافت كشور، Z در نظر گرفته می شود. اين امر در مورد 
چله  های افشان )تركی( و قيطانی )فارسی( هر دو يكسان 

است )مجابی، 1381: 47- 49(.
چرخ های ريسندگی نيز به دو دسته چرخ های ساده و 
چرخ های ريسندگی با فالير تقسيم می  شوند. چرخ های 
ايران عمدتًا  بافت  فرهنگ  استفاده در  ريسندگی مورد 

ساده و بدون فاليرند )همان،47- 49(.

در دست  ريسی با چرخ ريسندگی، ابتدا مقداری الياف 
فتيله شده را با عمل مالش باريك كرده و به دور محور 
دسته  ديگر  دست  با  سپس  می پيچند،  دستگاه  جلويی 
چرخ را می چرخانند. به محض چرخش محور جلويی، 
الياف را كشيده و تا جايی كه ريسنده بتواند از محور دور 
نگه داشته مي شود. در اين حالت اگر دست ريسنده در 
امتداد محور چرخ طيار باشد، عمل تابيدن و در صورتی 
كه دست ريسنده عمود بر محور چرخ طيار باشد، عمل 

پيچش انجام می پذيرد )منصوری 1378: 6(.

معرفی آثار بررسی شده
نگاره                   آن ها  در  كه  نگارگری   22 تحقيق  اين  در 
دست  ريسی وجود داشت مورد تحليل قرار گرفتند كه اين 

آثار در جدول 1 مشاهده می گردند. 
نقاش برخی از اين آثار شناخته شده نبود و برخی ديگر 
از آثار نيز به نگارگری خاص نسبت داده می شد كه در 
ستون هنرمند جدول 1 از ذكر و توضيح منسوب بودن 

اين اثر به وي خودداري شده است.   
يكی از آثار معرفی شده در جدول 1، خوشنويسی با خط 
نستعليق است كه در كناره آن تشعير صورت پذيرفته 
است. در قسمت فوقانی تشعير، نگاره ای به كار رفته كه 
در آن به نظر می رسد دو نفر در حال بافتن و يا احتماالً 
از  استفاده  با  گالبتون  توليد  برای  كشی  حديده   نوعی 
دستگاهی خاص می باشند. بر اساس جدول 1، بيشترين 
نقاشی ها متعلق به مكتب قزوين– مشهد با 8 اثر است. 
از ميان نمونه  های شناسايی شده، دو مكتب تبريز دوم و 
اصفهان هركدام به ترتيب 5 و 3 نگاره، مكتب هرات 4 
نگاره و بخارا دارای 3 نگاره می باشند. محمد مصور با 
چهار اثر، مير سيد علی، كمال الدين بهزاد و رضا عباسی 

هركدام دارای دو اثر می باشند. 
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ضمن اين كه پديدآورنده 3 اثر نامعلوم است. از مجموع 
آثار برشمرده شده، چهار اثر متعلق به تصويرنگاری  های 
و سلسله  زليخا  و  يوسف  اورنگ،  )هفت  كتب جامی 
تصويرنگاری  نظامی  خمسه  از  اثر  چهار  و  المذاهب( 
سده  به  متعلق  اثر   2 تاريخی  نظر  از  است.  گرديده 
اثر  اثر در سده شانزدهم/ دهم و 7  نهم، 14  پانزدهم/ 

مربوط به سده هفدهم/ يازدهم می باشد.

 مواد اولیه ریسندگی در نگارگری ایرانی
كليه  در  اثر   4 از  غير  به  موجود،  تصاوير  اساس  بر 
نگارگری های مورد بررسی، نگاره هايی از گوسفند، بز 
تصوير  اثر،  اين چهار  از  يكی  دارد.  نيز وجود  يا شتر 
است  هفتواد  كرم  داستان  اساس  بر  شده  ای  نگارگری 
)تصوير 1(. از هفتواد و قلعه هفتواد به شهر بم و ارگ بم 
ياد می شود. اگرچه فردوسی اين كرم را مؤثر در افزون 
شدن نخ های پنبه  ای می داند و حتی تأكيد بر استفاده از 

پنبه در اين داستان را می توان نشان  دهنده رواج كشت 
و استفاده از آن در نساجی عهد باستان دانست، ليكن 
نوغان داری و  او  منظور  كه  به وضوح مشخص است 
فنايی، 1387:  و  )مجابی  است  بوده  ابريشمی  نخ  تهيه 
57-60(؛ لذا بديهی خواهد بود كه نگارگر در تصوير 
كردن اين اثر دليلی بر استفاده از نگاره گوسفند، بز يا 

شتر نداشته باشد. 
با  شتر  و  بررسی شده گوسفند  نگارگری های  اكثر  در 
يكديگر هم زمان مشاهده نمی شوند. اثر منسوب به مير 
سيد علی با عنوان خيمه  زنی بيابان گردان در كوهپايه و 
از  داستانی  اساس  بر  كه  از محمدی  مجنون  اثر عشق 
سلسله المذاهب جامی تصوير شده است، در اين زمينه 
استثناء هستند. تصوير 2 اثر منسوب به مير سيد علی را 

نشان می دهد. 
در تصوير 2 كه توسط نقاش از ميان به دو قسمت تقسيم 
شده و نقاش از ابتدا صحنه خود را در دو طبقه منظم 

تصوير )1( : هفتواد و كرم، شاهنامه شاه تهماسبی، مکتب تبريز، منسوب به 
دوست محمد، موزه متروپوليتن نيويورک )آژند،1384: 140(.

تصوير )2( : اثر منتسب به ميرسيد علی، خيمه  زنی بيابان گردان در كوهپايه 
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روی هم سوار كرده است، بلندی تصوير كمتر از 28 
سانتي متر است. 

خيمه  مفرش های  نقوش  جزئيات  نقاش  حال  اين  با 
يورت ها را با دقت فراوانی رسم كرده است. زن ريسنده 
در كناره ضلع راست قاب تصوير شده است )تصوير 3( 

)كوركيان و سيكر، 1387 : 205(. 
اثر منسوب به محمدی )عشق مجنون – تصوير 4 ( از 
عالقه مندی او به زندگی روستايی حكايت دارد. چوپان 
با نی و زنان ريسنده، از نگاره  های مورد عالقه محمدی 

محسوب می شوند )همان 239(.  
را  تصور  اين  نگارگری ها،  در  چادر  سياه  از  استفاده 
طريق          اين  از  احتماالً  نگارگران  كه  می آورد  وجود  به 
می خواستند استفاده از موی بز در بافته ها را نشان دهند. 
به دليل عدم  دشوار است و  ريسندگی موی بز اصوالً 
تنهايی  به  يكديگر،  كنار  در  آن  الياف  الزم  چسبندگی 
بنابراين برای ريسيدن  قابليت استفاده در نخ را ندارد، 

بايد با پشم گوسفند تركيب شود. تصوير 4 كه در آن هر 
سه منبع تأمين مواد اوليه )گوسفند، بز و شتر( در كنار 
سياه چادر نقاشی شده است، می تواند بيان گر كاربرد موی 
بز در بافته  های روستانشينان باشد. تصوير 5 نگاره زن 
ريسندۀ درون چادری در ميانه تصوير 4 را نشان می دهد.   
تصوير 6 از جمله تصاويری است كه منبع تأمين مواد 
اوليه آن صرفاً پشم گوسفندان است. نگاره ريسنده در 
كنار  در  و  است  تصوير شده  اثر  ميانه  در  تصوير  اين 
ساير فعاليت ها موجود در تصوير، كمتر مورد توجه قرار 

می گيرد )تصوير 7(. 
در برخی از نگارگری های بررسی شده، شتر به عنوان 
تنها منبع تأمين  كننده مواد اوليه تصوير گشته و در برخی 
ديگر گوسفندان و بزها منبع تأمين مواد اوليه محسوب 
شده اند. تصوير 8 از جمله تعداد آثار قابل توجهی است 
كه صرفاً به ريسندگی از پشم شتر اشاره دارد. در اين 
نگاره )تصوير 1-8 (]رشتن[ پشم شتر را با مهارت نشان 

تصوير )3( : نگاره زن ريسنده در نيمه پايينی تصوير 2)آژند،1384: 135(.
خمسه نظامی شاه طهماسبی، موزه هنری Fogg )آژند،1384: 135(. 

تصوير )4( : عشق مجنون منسوب به محمدی، مکتب هرات، 
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داده شده و بر پشت حيوان نيز پارچه  ای آكنده از نقوش 
اسليمی و تذهيب قرار گرفته است. )آژند، 1387: 418(. 
به نظر می رسد ريسنده در اين اثر بيان گر رشتن سرنوشت 
آرامی در  به  نشان دهنده گذشت زندگی می باشد كه  و 
حال ادامه يافتن است )مجابی و فنايی، 1386: 65-63(.

تصوير 2-8 كه از نظر ساختار فرآيند ريسندگی مشابه 
تصوير 1-8 است، شتربان را در نقش ريسنده هم نشان 

می دهد. 
او عالوه بر اين كه در حال ريسندگی است، شتر را كه 
از طرز ايستادنش )سينه جلو داده و زبان آويخته( معلوم 
است از بسته شدنش راضی نيست، به دقت و با ابروان 
درهم كشيده با چوب دستی بر كمر زير نظر دارد )آژند، 

.)260-259-240 :1377
در تصاويری كه از پشم شتر به عنوان ماده اوليه تهيه 
نخ استفاده شده است، هرگز ابزار ريسندگی چرخ نخ 

استفاده  ريسندگی  برای  از دوك  و صرفاً  نبوده   ريسی 
شده است. پشم شتر حجيم  تر از پشم گوسفند است و 
نخی كه از آن حاصل می گردد در بافت سبب پوشش 
قابل مالحظه ای می گردد. بنابراين امكان نخ  ريسی آن 
ندارد، اگرچه برای دوالتابی و ماسوره   با چرخ وجود 
از چرخ  استفاده  عدم  می شود.  استفاده  از چرخ  پيچی 
قرار  ريسنده  كنار  در  شتر  كه  تصاويری  در  نخ  ريسی 
می گيرد، نشان از اين مطلب است كه نگارگر صرفاً به 
دنبال نمايش ريسندگی بوده و عمل دوالتابی يا ماسوره 
پيچی را نمايش نمی دهد. در اثر زن ريسنده )تصوير 9( 
و همچنين مرد ايستاده ريسنده )تصوير 10( نيز صرفًا 
و  پرداخته  يك شغل خاص  تصويری  بيان  به  نگارگر 
جهت تمركز بر موضوعی خاص، تنها يك شخصيت، 
است.  شده  تصوير  وضوح  به  كادر  ميانه  در  هم  آن 
بنابراين قرار گرفتن هر نگاره ديگری در كنار موضوع 

تصوير )5( : نگاره زن ريسنده در داخل چادر از تصوير 4)سودآور،1380: 238(. از 
كتاب سلسله المذاهب جامی، مجموعه خصوصی ج. سوستيل )سودآور،1380: 238(.

تصوير )7( : نگاره مرد ريسنده در ميانه تصوير 6)آژند،1384: 79(.
محمدی مصور، از كتاب صفات العاشقين هاللی جغتايی، مجموعه خصوصی )آژند،1384: 79(.  
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تصوير )6( : استراحت شکارگران )راندن شياد فريب کار(، مکتب قزوين
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اصلی، نظم نقاشی را يقيناً بر هم خواهد زد. 
پيرزن  يك  واقعی  زندگی  و  خلوت  نشينی   9 تصوير 
ريسنده را نيز نشان می دهد. پيرزنی كه عماًل كار ديگری 
از او ساخته نيست و صرفاً با رشتن نخ روزگار گذرانيده 
بيانگر  می تواند  وضعيت  اين  می نمايد.  معاش  امرار  و 

روزمزد بودن ريسندگی نيز باشد.
با ريسنده  الياف  با اين وصف نگارگر بين منبع تأمين 
فاصله زيادی ايجاد نمی كند؛ می توان اين موضوع را در 
تصوير شماره 11 مشاهده كرد. در اين تصوير نزديكی 
اين تصور را به  با دام )گوسفندان و بز(،  مرد ريسنده 
نيز  بر ريسندگی چوپان  وجود می آورد كه وی عالوه 

هست )تصوير 12(. 
اهميت نشان دادن منبع تأمين ماده اوليه برای ريسندگی 
به قدری برای نگارگر مهم بوده است كه حتی در برخی 
از آثار در يك فضای بسيار محدود و شلوغ، صاحب 
از  نشانی  ممكن،  نحو  هر  به  تا  است  كرده  سعی  اثر 

منبع تأمين مواد اوليه را به يادگار بگذارد؛ برای مثال در 
تصوير 13 نگارگر سعی كرده است با زيركی و دقتی 
خاص سر يك شتر را در كنار چادر ريسنده قرار دهد. 

نكته قابل توجه ديگر در تصوير كردن منبع تأمين مواد 
اوليه در نگارگری های باقي مانده از سده پانزدهم- هفدهم 
/ يازدهم – نهم، تا حد امكان نزديك كردن ريسنده به 

منبع تأمين مواد اوليه است.
نيز  مرد(  يا  )زن  ريسنده  تغيير جنسيت  با  اين مسئله   
نيز  در تصوير 13  مورد بحث  نمی كند. موضوع  تغيير 

قابل رويت است. 
با اين كه بافنده در زير چادر مشغول ريسندگی است، شتر 
در نزديك ترين حالت و در پشت چادر قرار دارد. البته 
امروزه نيز ريسندگانی كه از پشم شتر نخ تهيه می كنند، 
اين  كنار كاروان های شتر حركت می كنند و  اغلب در 
مسئله تا حدودی به ساختار شكننده و ترد اين الياف بر 
می گردد كه در صورت نگه داری شدن در هوای خشك 

تصوير )2-8( : شتر و شتربان، شيخ محمد، مکتب مشهد، 1556/ 964، گالری هنری 
سده شانزدهم/ دهم، موزه توپقاپی استانبول )آژند،1387: 428(. فرير )ولش،1377: 279( تصوير )1-8( : شتر و شتربان، كمال الدين بهزاد، مکتب هرات
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)آسيب  مهم  اين  می بينند.  آسيب  طوالنی  مدتی  برای 
ديدن الياف( برای پشم گوسفند چندان قابل قبول نيست.

ریسندگان در نگارگری ایرانی 
ريسندگان در نگارگری های خلق شده زن يا مرد هستند. 
به غير از دو مورد استثنا، افرادی كه نخ می ريسند جزو 
ميان ساالن، پيران و يا حتی از كار افتادگان هستند. يكی 
از استثناهايي كه در آن ريسنده جوان است، اثر ناشناسی 
امروزه در كاخ  با عنوان جلوس جمشيد شاه است كه 

گلستان نگهداری می شود )تصوير 14(. 
همان گونه كه از نام اثر مشخص است، اثر محفلی سلطنتی 
و بزمی را نشان می دهد؛ لذا ريسنده نيز بايد از شخصيت  
پردازيی هم   رديف با ساير شاغلين درباری برخوردار باشد. 
بنابراين ريسنده برخالف ساير آثار، عالوه بر اين كه ظاهری 
آراسته دارد، جوان نيز در نظر گرفته شده است. لباسی كه 
او می بايست تهيه كند نيز بايد قاعدتاً ظريف تر باشد و به 

همين دليل است كه نگارگر با ظرافت خاصی موضوع را 
درك كرده و به جای استفاده از دوك نخ ريسی از چرخ 
نخ  ريسی برای ريسيدن نخ بهره جسته است )تصوير 15(.

كار  از  و  پيران  ريسندگان،  موارد  اكثر  در  حال  اين  با 
افتادگان هستند. حتی در موردی خاص، نقاشی همچون 
پيرمرد  نظامی  خمسه  از  تصويری  در  علی  سيد  مير 
گرديده  كاماًل خميده  پشتش  كه  حالتی  در  را  ريسنده 
ترسيم می كند )تصوير 16(.  دارد،  بغل  زير  به  و عصا 
كرده  مشاهده  را  وضعيتی  چنين  وی  پيش تر  احتماالً 
نشان می دهد.  را  اين موضوع  دقتی  با چنين  كه  است 
مشغول  ريسندگی  به  حالی  در  پيرمرد  تصوير  اين  در 
است كه توجهش به چوپان است. چوپان در اين تصوير 
به  يكی  ريسنده  و  چوپان  كه  هشت  تصوير  برخالف 
نظر می آمدند، مستقل از هم بوده و دارای دو شخصيت 
جداگانه می باشند. پيرمرد ريسنده كه به عصا تكيه زده 

است در تصوير 17 مشاهده می گردد. 

W،1976: 144(. عباسی، مکتب 
elch( مرد ايستاده، رضا، مجموعه خصوصی : )تصوير )10 

اصفهان، سده هفده/ يازده، مجموعه مونشن )خزائی،1368:304(. تصوير )9( : زن ريسنده، صادقی، مکتب قزوين، از انوار سهيلی، 1592/ 1001
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تصوير )11( : بزرگ زاده و مالزمان، مکتب اصفهان، مرقع گلشن، سده هفدهم/ يازدهم
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مير سيد علی از جمله نوآورترين و دقيق ترين نقاشان 
صفوی محسوب می شود كه نقوش پارچه ها و اشيای 
بي جان را تيزبينانه و با وسواس رسم كرده است. تحليل 
نقاشی های ميرسيد علی، اغلب مواردی را نشان می دهد 
كه در صورت نبود اين نقاشی ها، از وجود آن ها در عصر 

صفوی خبری باقی نمی ماند )ولش، 1384: 83(.
از تصاوير مشاهده می شود كه ريسنده در  در بسياری 
حين انجام عمل ريسندگی به صحبت با فرد ديگری نيز 
مشغول است. اين مسئله تكراری بودن فرآيند ريسندگی 
با  بيان می كند كه رشتن - حداقل  و  نشان می دهد  را 

دوك- دقت ريسيدن با چرخ را نمی خواهد. 
تصوير 18 نشان می دهد كه ريسنده در حالی كه فرزندش 
دست در گردن او انداخته و با او در حال صحبت كردن 
است به ريسندگی نيز مشغول است. تصوير 19 نگاره 

شرح داده شده را در نمايی نزديك تر نشان می دهد.
در آثار بررسی شده فقط 8 مورد از ريسندگان زنان بودند. به 

عبارت ساده  تر، می توان گفت تفاوت چندانی در جنسيت 
ريسندگان وجود نداشته و ريسندگان می توانستند زن يا مرد 
باشند. با اين حال به غير از يك نقاشی كه در آن ريسندگی 
نخ  ريسی توسط مرد صورت می پذيرفت، در  با چرخ 
از  به غير  ساير موارد ريسندگان چرخ  ريس زن بودند. 
نيز زنان ريسنده در حالی كه  آثار  مابقی  دو مورد، در 
نشسته بودند به انجام اين عمل می پرداختند؛ لذا می توان 
فضايی  در  عمدتاً  زنان  كه  كرد  برداشت  را  نتيجه  اين 
با چرخ نخ  ريسی به توليد نخ های ظريف تر  آرام تر و 
می پرداختند. شكل 20 نمونه  ای از نگاره هايی كه يك زن 
به ريسندگی در زير چادر و در محيطی آرام تر مشغول 
است را نشان می دهد. شكل 21 نيز چنين وضعيتی ر 
ا حكايت می كند و بيان گر يك زندگی كاماًل روستايی 
است. در اين دو تصوير زنان ريسنده دست خود را تا 
حد امكان به صورت عمود و با فاصله از محور چرخ 
نخ ريسی گرفته اند تا با اعمال حداكثر كشش بتوانند نخ 

 تصوير )12(: نگاره چوپان ريسنده و گوسفندانش در تصوير )5(  كاخ گلستان )موزه هنرهای معاصر تهران،1384: 459(.

تصوير )13( : خيمه و خرگاه عشاير )چادرنشينی(، مکتب اصفهان، 1638/ 1048
گالری هنری فرير )خزائی،1368 :223(.
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ظريف تری را توليد كنند. تصوير 22 اين امر را به وضوح 
نشان می دهد. بر خالف زنان، مردان عمدتاً در وضعيتی 
ايستاده به ريسندگی می پردازند. توليد نخ های ضخيم تر 
و پر حجم تر كه با دوك حاصل می گردد، توسط مردان 
صورت می پذيرد. ريسندگان در آثار نگارگران عمدتاً يا 
دارای استقالل شغلی بوده و يا در كنار ريسندگی، صرفًا 
ساربان شترها می باشند. نگارگری های بررسی شده به 
وضوح نشان می دهد كه معموالً ريسندگان خلوت  نشين 
و در خود فرورفته هستند. گوشه  گيری و دوری جستن 
آن ها از متن اصلی داستان كاماًل مشهود است. به همين 
دليل است كه در اكثر آثار نگارگران، ريسندگان در كناره  

های قاب، تصوير شده اند. 

ابزار و روش ریسندگی در نگارگری ایرانی 
بررسی  نگارگری های  در  نخ  ريسی  استفاده  مورد  ابزار 
اين حال  با  است.  بوده  نخ  ريسی  و دوك  شده چرخ 

نسبت استفاده از اين دو ابزار يكسان نيست و تنها در پنج 
اثر، چرخ نخ  ريسی به عنوان ابزار ريسندگی تصوير شده 
است. از دوك عمدتاً در تصاوير عشاير نشينان و افرادی 
يا ييالق و قشالق هستند استفاده  كه در حال كوچ و 
نگارگران  نشان می دهد كه  به وضوح  اين  است.  شده 
آن عصر می دانستند كه دوك، ابزاری سهل الوصول تر و 
قابل حمل و نقل بوده كه توسط عشاير و كوچ نشينان 

برای ريسندگی استفاده می شده است.
 اما هرگاه نگارگر به وضوح به دنبال نشان دادن زندگی 
روستايی و سكنی دائمی در يك مكان مشخص بوده 
است.  داده  نشان  نخ  ريسی  با چرخ  را  ريسنده  است، 
نگارگری تصوير 23 زندگی كوچ  روی را نشان می دهد 

كه مرد ريسنده با دوك در حال نخ  ريسی می باشد.
از منظر تاريخی نيز استفاده از دوك و چرخ نخ  ريسی 
متقارن و در كنار يكديگر بوده است و تقدم يا  تقريباً 

تأخر تاريخی در استفاده از آن ها مشاهده نمی شود. 

تصوير )14( : جلوس جمشيد شاه، شاهنامه بايسنقری، مکتب هرات، 
كاخ گلستان )آژند،1387: 143(.)آژند،1387: 143(.

تصوير )15( : ريسنده با چرخ نخ ريسی در 
كناره سمت راست 

تصوير )16( : مجنون با زنجير در گردن در خيمه ليلی، ميرسيد علی
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كه  يافت  می توان  را  بسياری  نقاشی های  مثال  طور  به 
در سده شانزدهم/ دهم و در يك دوره زمانی يكسان 
رقم خورده  اند، ليكن متناسب با مكان و شرايط اجتماعی 
ريسندگی  برای  يا چرخ  دوك  از  اثر،  در  تصوير شده 
استفاده شده است.از ديگر موارد قابل اهميت در تحليل 
نگاره  های ريسندگی، انجام عمل تاباندن دوك نخ  ريسی 
با دست راست است. كليه نگاره  های ريسندگی عمل 

تاباندن دوك را با دست راست انجام می دهند. 
تنها استثنا در اين زمينه تصوير هفتم است. در اين اثر 
شايد به نظر بياييد كه به دليل قرار گرفتن ريسنده در 
منتهی سمت راست قاب تصوير، نقاش ناچار بوده است 

كه عمل تابندگی را با دست چپ نشان دهد. اما مقايسه 
اين موضوع با ساير كارهای مشابه از جمله تصوير 25 

اين موضوع را نفی می  كند. 
فرد  با  صحبت  حال  در  تصوير  اين  در  ريسنده  مرد 
ديگری است كه تكراری بودن فرآيند تابيدن در عمليات 
دست  ريسی را نشان می دهد )تصوير 25(. تينت )تايس( 
كردن از ديگر مواردی است كه نگارگران صاحب اثر، آن 
را در كليه آثار خود به نمايش گذاشته اند. به دليل ظرافت 
اما می توان  نيست،  تحليل  قابل  تينت كردن  نحوه  آثار 
آن ها را به سه نوع نخ  ريسی با تينت كردن كامل، نخ 
ريسی با تينت كردن ناقص و در نهايت نخ  ريسی بدون 
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 تصوير )19( : مرد ريسنده تصوير شماره 18، مکتب مشهد، گالری هنری 
فرير واشنگتن )آژند،1384: 187(. 

تصوير )20( : مجنون بر سر قبر ليلی )مجنون و آرامگاه ليلی(، قاسمعلی چهره گشا، مکتب قزوين، خمسه 
)Bahari،1997: 142( نظامی كتابخانه سلطنتی بريتانيا
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تصوير )18( : ورود قيس به خيمه گاه ليلی، منسوب به مظفر علی، هفت اورنگ جامی، گالری هنری فرير واشنگتن )آژند،1384: 187(.
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تينت كردن تقسيم كرد. ريسندگی بدون تينت كردن را 
می توان در تصوير 26 مشاهده كرد. در تصوير 25 نيز 
تينت كردن ناقص نشان داده شده است. با اين حال عبور 
نخ از مچ دست چپ و نازك كردن الياف جهت كشش 
و تابيدن، در عمده آثار به دقت تصوير شده  اند. در تينت 
كردن ناقص و رشتن بدون تينت كردن، بر خالف تينت 
كردن كامل، انگشتان عمل نازك كردن را انجام نمی دهند 

و نازك كردن نخ در كف دست صورت می پذيرد.
داد  نمی توان تشخيص  آن  استثنا كه در  موارد  از  يكی 
كه نحوه تينت كردن و نخ  ريسی به چه صورت انجام 
گرفتن  قرار  نحوه  است.   5 شماره  تصوير  می پذيرد، 
دستان نگاره حتی اين ابهام را ايجاد می كند كه نگاره در 
حال عمل ريسندگی نباشد. اين نگاره تنها اثری است كه 

ريسنده و چوپان در آن يكی است. 

در برخی از آثار دقت نگارگر در ترسيم حركت انگشتان 
به طور  تأمل است.  قابل  تابندگی  برای  دست ريسنده 
مثال در تصوير 16 می توان نحوه صحيح چرخاندن دوك 
را مشاهده كرد. در برخی ديگر از نگاره ها به دليل بزرگ 
بودن دوك، چرخاندن فقط می بايست با كف دست و 
نيروی اعمالی به مچ دست صورت پذيرد كه در تصوير 
4 اين عمل با دقت تصوير شده است. تصوير 27 زن 
ريسنده ای را نشان می دهد كه در محيطی عشايری نخ 
راست  دست  مچ  و  دست  كف  حركت  استفاده  با  را 

می تاباند. 
در اين تصوير ريسنده با باال بردن دست چپ خود سعی 
نموده است تا ميزان كشش را برای توليد نخ حفظ كرده 

و از اين طريق نخ يكنواخت تری را توليد نمايد. 
تصوير 28 نمای نزديك تری از اين عمل را نشان می دهد.

تصوير )21( : منظره ای از زندگی روستايی، محمدی مصور، خمسه 
نظامی، موزه لوور، مشابه با تصوير 18 )آژند،1384: 87(. 

تصوير )23( : منظره ای از اردوگاه، مکتب بخارا، يوسف و زليخای جامی، 
مجموعه خصوصی )بينی( )سودآور،1380: 216(.

تصوير )22( : نمای زن ريسنده در  تصوير 21 
)آژند،1384: 87(.
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در برخی ديگر از آثار، نگارگر سعی كرده است تا ريسنده 142
را در مرحله سوم عمليات ريسندگی، يعنی پيچيدن نخ 

كه پس از تابيدن صورت می پذيرد، نشان دهد.
تصوير های 21 و 10 اين عمل را نشان می دهند. در هر 
دو نقاشی نگارگر دوك را در دستان ريسنده معكوس 
نخ  پيچيدن  كه ريسنده در حال  نشان می دهد  و  كرده 

تابيده شده به دور محور اصلی دوك است
.در تصوير 4 نيز نوعی خاص از كالف پيچی تصوير 
در  نگارگری  اين  در  تصوير شده  ريسنده  است.  شده 
حال انتقال نخ ريسيده شده از يك دوك كوچك تر بر 
بيشتری را  قابليت پذيرش نخ  روی محوری ديگر كه 
دارد، است. تصوير كردن چنين عملی صرفاً زمانی قادر 
خواهد بود كه نگارگر اين عمل را در عشاير كوچ  رو 

مشاهده كرده باشد. نوع دوك ها نيز در نقاشی  نگارگران 
قابل بررسی است. فرمی كه از دوك ها در نگارگری های 
بررسی شده قابل استخراج است و به سه دسته تقسيم 
مي شود. بيش ترين دوكی كه در اكثر تصاوير به كار رفته 

است، برداشتی از فرم خالصه شده به صورت  است. 
در اين فرم و در برخی موارد، نگارگر با دقت فراوانی 
های  تصوير  )مانند  است  داده  نشان  نيز  را  لنگر دوك 
21،23 و 25(. اين دوك از انواع دوك های لنگر پايين 
اين  در  كه  از دوك ها  ديگری  نوع  می گردد.  محسوب 

فرم  دارای  است،  شده  استفاده  آن ها  از  نگارگری ها 
ريسندگی  برای  صرفاً  نگاره  ها  در  فرم  اين  از  است. 
الياف های پرحجمی مانند پشم شتر استفاده شده است. 

تصوير )24(سمت چپ : پديدار شدن ابليس بر مرد بدكار، هفت اورنگ جامی، مکتب مشهد، گالری 
هنری فرير واشنگتن )آژند،1384: 205(. 

تصوير )25(پايين : مرد ريسنده تصوير 25)آژند،1384: 205(.
تصوير )26( باال: شتر و شير خوردن بچه شتر، ولی اهلل، مکتب هرات، مجموعه خصوصی 

)جوانی،1385: 261(
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از جمله اين آثار می توان به تصوير های 23 و 9 اشاره 
كرد. با اين حال ساختار اين دوك نيز لنگر پايين بوده و 
در آن به جای استفاده از فرم لنگر گرد )مدور(، از پره 
بختياری  يا  قشقايی  بين عشاير  در  كه  آن چه  با  )مشابه 

مرسوم است( استفاده شده است.
تصوير های 29 و 30 در خصوص فرم دوك مصرفی 
مشابه يكديگر هستند. اثر ابتدايی در اين زمينه توسط 
استاد كمال الدين بهزاد در سن 75 سالگی و در تاريخ 
اثر  اين  از  كپی  برداری  و  می شود  كشيده   930/1523
توسط عبدالصمد و به امر جهانگير شاه امپراتور مغول 
پذيرد  می   صورت   1017  /1608 سال  در  هندوستان 
)رجبی، 1382: 4(. در اين دو اثر فرم ارائه شده از دوك 
تقريباً مشابه با دو فرم قبل است و دوك از نوع لنگر 

پايين محسوب می شود. اما آن چه كه اين دو تصوير را از 
ساير آثار متمايز می سازد، اوالً نشان دادن قسمتی از پره 
چليپا مانند تصوير است كه ريسنده با كمك آن دوك را 
ثانيًا  تابانيدن نخ، می چرخاند؛  حول محور خود جهت 
مهم تر از نكته برشمرده شده، نشان دادن قسمت اتصالی 
دوك نخ ريسی به صورت حلقه است كه در ساير آثار 
نظر وافر  از دقت  نشان  قاعدتاً  بود و  نگرديده  تصوير 
نگارگر در تشريح عمل ريسندگی دارد.ريسندگی در اين 
تصوير همان مفهومی را بيان می كند كه در توضيح شكل 

1-8 گفته شد )گذشت عمر( )امين پور، 1384 :87(.
يكی ديگر از نكات قابل توجه در نگاره های بررسی 
عمل  انجام  در  باال  لنگر  دوك های  از  استفاده  شده، 

ريسندگی می باشد. 

تصوير )27( : بهرام گور و چوپان، محمدی مصور، مکتب قزوين، موزه هنرهای زيبا  تصوير )28( : زن ريسنده تصوير 27 )خزائی،1368: 187(.
بوستون )خزائی،1368: 187(.
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تصوير )30( : نزاع شتران، عبدالصمد شيرين قلم، مکتب بخارا، مرقع گلشن. كاخ گلستان )موزه هنرهای معاصر تهران،1384: 430 و 431(.

تصوير )29( : نزاع شتران، كمال الدين بهزاد، مکتب تبريز 2، مرقع گلشن، كاخ گلستان )موزه هنرهای معاصر تهران،1384: 428 و 429(.
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تنها نقاشی كه با ظرافت بی  نظيری نسبت به تصوير دوكی 
لنگر باال برای ريسندگی اقدام نموده است، مير سيد علی 

است )تصوير 16(. 
از دوك های لنگر باال در ايران عمدتاً در مناطق غربی و 
كردستان استفاده می  شود. اين دوك ها به دليل تاب باال، 

نخ هايی ظريف اما با زيردستی زبر توليد می كنند. 

دوك تصوير شده در شكل 16 دارای فرمی به صورت   
است كه در آن لنگر دوك به وضوح قابل تشخيص است. 

نتیجه  گیری
اين  از  نتايج حاصل  كلی می توان  بندی  در يك جمع 

تحقيق را به صورت زير برشمرد:
تا  نهم  پانزدهم/  سده  نگارگری  آثار  بيشترين  الف- 
كار  به  ريسندگی  نگاره  آن ها  در  كه  يازدهم  هفدهم/ 
قزوين-  و  دوم  تبريز  مكتب  دو  به  متعلق  است،  رفته 
مشهد است. به نظر می رسد عمده اين آثار )آثار دارای 
نگاره ريسندگی كه در اين مقاله بررسی شده اند( توسط 
كمال الدين بهزاد، مير سيد علی، محمدی مصور و رضا 

عباسی رقم خورده  اند. 
كتب جامی شاعر سده پانزدهم/ نهم ايران شامل هفت 
كنار  در  المذاهب  سلسله  و  زليخا  و  يوسف  اورنگ، 
خمسه نظامی و خمسه شاه طهماسبی عمده ترين منابع 
الهام بخش برای تصويرنگاری آثار با نگاره ريسندگی 
بوده است. ضمن اين كه بيش از نيمی از آثار شناسايی 

شده در سده شانزدهم/ دهم تصوير شده است.  
يازدهم  هفدهم/  تا  نهم  پانزدهم/  سده  نگارگران  ب- 
هركجا كه نگاره ريسنده را به كار برده اند، سعی داشته اند 
تا ماده اوليه برای ريسيدن نخ را نيز در نقاشی معرفی 
نمايند. گوسفند، بز، شتر و كرم ابريشم )بدون تصوير 

شدن( منابع تأمين الياف مورد نياز برای ريسيدن نخ ها 
در يك  اوليه حتی  مواد  تأمين  منبع  دادن  نشان  بودند. 
نگاره  كردن  نزديك  شلوغ،  و  محدود  بسيار  فضای 
ريسنده به منبع تأمين كننده مواد اوليه ريسندگی تا حد 
امكان، امكان تركيب الياف حاصل از منابع مختلف برای 
ريسندگی و معرفی سياه چادر به عنوان يكی از مصارف 
موی، بز از عمده مواردی است كه نگارگران نقش  كننده 
تمام تر  با ظرافت هرچه  آثار خود  نگاره ريسندگی در 

سعی در بيان آن داشته اند.
ج- ريسندگان در آثار نگارگران زنان يا مردان ميان سال، 
پير و يا حتی از كار افتاده هستند و تنها در مواردی كه 
ريسنده متعلق به دربار بوده و يا قرار است كار شاهانه  ای 
را انجام دهد، ريسنده جوان ترسيم گرديده است. در آثار 
نگارگران و در محيط های روستايی و عشايری، چوپان 
از يكديگر تفكيك شده و شغل آن ها يكی  و ريسنده 
دانسته نمی شود. زنان ريسنده در آثار نگارگران عمدتًا 
با استفاده از چرخ نخ  ريسی و در فضايی آرام تر و جدا 
شده از ديگران مشغول تهيه نخ های ظريف تر هستند. اما 
به  مردان در حالی كه مشغول كارهای روزمره هستند 
ريسندگی با دوك نخ  ريسی می پردازند. بر اساس آثار 
موجود می توان استنباط كرد توليد نخ، فرآيندی تكراری 

بوده و نياز به تخصص ويژه  ای نداشته است.
د- چرخ نخ  ريسی و دوك، دو ابزار مورد استفاده برای 
رشتن نخ در آثار نگارگران سده پانزدهم/ نهم تا هفدهم/ 
يازدهم است. در اين آثار از چرخ نخ  ريسی در مناطق 
روستايی، شهری و يا حتی درباری استفاده شده است؛ 
بين  در  و  فضاهای عشايری  در  از دوك  كه  حالی  در 
مردمان كوچ  رو بهره گرفته شده است. استفاده از دوك و 

چرخ نخ  ريسی تقدم تاريخی بر يكديگر ندارند. 
ه- نگارگران از چرخ نخ  ريسی به دليل حجيم بودن پشم 
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شتر هرگز استفاده ننموده اند. 
در آثار ايشان برای نشان دادن توليد نخ ظريف، دست 
ريسنده را تا حد امكان عمود و با فاصله از چرخ نخ 
 ريسی تصوير كرده  اند تا حاكی از اعمال كشش بيش تر 

برای توليد نخ ظريف تر باشد.    
و- در ريسندگی با دوك، نگارگر حركت دست راست 
بافنده را جهت دادن تاب در جهت عقربه  های ساعت و 
يا بعضاً در خالف جهت عقربه  های ساعت نشان داده 
است. برای تاباندن دوك های حجيم، نگارگران عمدتاً از 
حركت مچ و كف دست راست و از حركت انگشتان 
استفاده  ظريف  دوك های  تاباندن  برای  راست  دست 
نموده اند. تنها در يك مورد مشاهده می شود كه تاباندن 
دوك برای توليد نخ حاصل از پشم شتر با دست چپ 
صورت پذيرفته است كه اين اثر توسط كمال الدين بهزاد 

رقم خورده است.
ز- در آثار ريسندگان به غير از مرحله تاباندن نخ، مراحل 
ديگری از توليد نخ نيز تصوير شده است. پيچش يا جمع 
كردن نخ پس از تاباندن الياف و كالف پيچی از ديگر 
فرآيندهايی است كه نگارگران در سطحی محدودتر به 

نمايش گذاشته اند.
ح- تينت كردن يكی از مراحل ريسندگی با دوك نخ 
 ريسی است كه در آثار نگارگران سده پانزدهم/ نهم تا 
هفدهم/ يازدهم به سه شيوه كامل، ناقص و يا ريسندگی 

بدون تينت كردن تصوير شده است. 
از  صرفاً  نگارگران  شتر،  پشم  الياف  ريسندگی  برای 
دو شيوه ناقص و ريسندگی بدون تينت كردن استفاده 
نموده اند. با اين حال تينت كردن كامل، بيش تر از ساير 
تصوير  در  نكته  بارزترين  است.  شده  تصوير  روش ها 
كردن عمليات تيت كردن ناقص و كامل، نازك كردن 
الياف در دست چپ ريسندگان است، كه نگارگران در 

كليه آثار آن را به دقت نمايش داده اند.
ط- فرم دوك ها در آثار نگارگران قابل تقسيم به چند 
دسته محدود می باشد. عمده دوك ها لنگر پايين تصوير 
شده اند و تنها در يك مورد خاص توسط ميرسيد علی 
دوك لنگر باال تصوير گشته است. اجزای دوك در آثار 
برخی از نگارگران سده پانزدهم/ نهم تا هفدهم/ يازدهم 
با ظرافت تصوير شده  اند. به وضوح مشخص است كه 
نخ  دوك های  در  پره  يا  لنگر  فرم  و  نوع  به  نگارگران 
 ريسی و همچنين فرم قسمت اتصالی توجه داشته و آن 

را به دقت در آثار خود به نمايش گذاشته اند.  
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ف
محل نگه داریتاریخ اثر)قمری-میالدی(منبع اثرهنرمندمکتبنام اثرردی

ابعاد اثر
)سانتی متر(

---كاخ گلستان833/1478شاهنامه بایسنقریناشناسهراتجلوس جمشيد شاه1

14×10مجموعه خصوصیاواسط سده پانزدهم/ نهم---ولی اهللهراتشتر و شير خوردن بچه شتر 2

---موزه متروپوليتن928/1521- 942/1535شاهنامه هوتوندوست محمدتبریز 2كرم هفتواد3

تبریزنزاع شتران4
كمال الدین 

بهزاد
مرقع گلشن

سده شانزدهم/ دهم 
)پيش از 1535/ 942(

24×19كاخ گلستان

ناشناسبخارامنظره ای از اردوگاه5
یوسف و زليخا 

جامی
15×7/5مجموعه خصوصی بينی946/1539

6
مجنون با زنجير در گردن در خيمه 

ليلی
مير سيد علیتبریز 2

خمسه شاه 
طهماسبی

18/2×32كتابخانه سلطنتی بریتانيا949/1542-946/1539

مير سيد علیتبریز 2خيمه  زنی بيابان گردان در كوهپایه7
خمسه شاه 
طهماسبی

949/1542-946/1539
موزه هنری فاگ 
دانشگاه هاروارد

27/8×19/3

19×25گالری هنری فریر963/1555- 972/1564هفت اورنگ جامیناشناسمشهدپدیدار شدن ابليس بر مرد بدكار8

11/5×9گالری هنری فریر1556/ 964---شيخ محمدمشهدشتر و شتربان9

ورود قيس به خيمه گاه ليلی10
قزوین یا 

مشهد
21×31/5گالری هنری فریر964/1556- 973/1565هفت اورنگ جامیمظفر علی

هراتعشق مجنون11
محمدی 

مصور
سلسله المذاهب 

جامی
982/1574

مجموعه خصوصی ج. 
سوستيل

12×22/2

12
استراحت شكارگران
)راندن فریب كار شياد(

قزوین
محمدی 

مصور
صفات العاشقين 

هاللی جغتایی
15/5×23مجموعه خصوصی987/1579

منظره ای از زندگی روستایی13
تبریز 2
یا قزوین

محمدی 
مصور

15/7×26موزه لوور989/1581خمسه نظامی

هراتشتر و شتربان14
كمال الدین 

بهزاد
15×20موزه توپقاپی استانبولسده شانزدهم/ دهم---

قزوینمجنون و آرامگاه ليلی15
قاسم علی 
چهره گشا

14×20كتابخانه سلطنتی بریتانياسده شانزدهم/ دهمخمسه نظامی

قزوینبهرام گور و چوپان16
محمدی 

مصور
سده شانزدهم/ دهم---

موزه هنرهای زیبا 
بوستون

49×39/5

26/4×42---1013/1604---نرسينگبخاراخوشنویسی- نستعليق17

---كاخ گلستان1017/1608مرقع گلشنعبدالصمدبخارانزاع شتران18

اصفهانچادرنشينی19
رضا عباسی 
یا شاگردانش

12/8×7/8گالری هنری فریر1017/1608تك برگی

---كاخ گلستانسده هفدهم/ یازدهممرقع گلشنناشناساصفهانبزرگ زاده و مالزمان20

قزوینزن ریسنده21
صادقی بيك 

افشار
انوار سهيلی حسين 

واعظ كاشفی
------سده هفدهم/ یازدهم

---مجموعه مونشنسده هفدهم/ یازدهمتك برگیرضا عباسیاصفهانمرد ایستاده ریسنده22

جدول )1( : نگارگری های شناسايی شده دارای نگاره ريسندگی در سده پانزدهم- هفدهم / يازدهم - نهم
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