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چکيده

ق��رون دهم و یازدهم هجری مق��ارن با تجدید حيات 

شوكت و عظمت هنر ایرانی است. در پرتو این تحول 

هنره��ای صناعی و در زمره آنها فرش به منزلتی عالی 

و اعتب��اری متفاو ت از گذش��ته نایل ش��د و چهره ای 

دگرگونه یاف��ت. این مهم س��رآغاز و نقطه عطفی در 

ش��كل گيری الگو هایی اصيل و موجد تركيباتی نو در 

طرح قالی ها ش��د و مبانی طراح��ی فرش ادوار بعدی 

را استحكام بخشيد. به نظر می رسد تجلی چنين امری 

مدیون بدایع و نوآوری هایی است كه در طرح و نقش 

دس��تبافته ها، خاصه قالی رخ داد و منجر به شكوفایی 

فرش صفوی شد. مقاله حاضر به انگيزه تبيين نوآورانه 

ط��رح و نقش فرش عصر طالیی ت��الش دارد با ارائه 

قراین و ش��واهدی درونی و برونی در این زمينه، بستر 

و اس��باب تح��ول و ن��وآوری در این ف��رش را مورد 

موشكافی و مطالعه قرار دهد. 

واژه هـای کليـدی: ن��وآوری، ط��رح، نق��ش، فرش 

صفوی

فرش صفـوی از منظر 
نوآوری در طـرح و نقـش

محمدعلی اسپنانی 
عضو هيئت علمی دانشکده هنر، دانشگاه شهر کرد
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مقدمه

در پيش��ينه هنره��ای ایرانی فرش باف��ی مقامی واال و 

شایس��ته دارد و این از َس��ر پيوند با فرهنگ و زندگی 

ایرانی است. ریش��ه های این صناعت به اقوام پيش از 

تاریخ در قلم��رو ایران باز می گ��ردد و پيگيری آن از 

تولد، نمو و بالندگی سراس��ر ب��ا تحول، تطور و بدایع 

بی نظي��ر همراه ب��وده اس��ت. علی رغم مناب��ع اندك، 

گمانه زنی پژوهش��گران ناظر به نقاط عطف در تحول 

طرح و نق��ش فرش ها به ویژه در قرون دهم و یازدهم 

هجری است. به نظر می رسد تغيير سبك از یك حرفه 

روس��تایی به ش��هری در دوره صفوی به كلی قالب و 

تعریف جدیدی به ش��كل بندی و تركي��ب نگاره ها و 

حتی رنگ آميزی داده است. در تشریح چنين رخدادی 

از منظری نوآورانه و خالقانه الزم می آید هم از درون 

و ه��م از ب��رون به كالبدش��كافی موض��وع پرداخت. 

بنابراین نمی توان تنها به آثار و حوزه درونی اكتفا كرد 

و اميد داشت، چه بسا كه شواهد درونی در كنار وقایع 

و رخدادهای برونی و مرتبط با موضوع كارآمد تر عمل 

كرده، مهمتر از آن الزم و ملزوم هم باشند. لذا در این 

س��ير نمی ت��وان از تأثرات و در ه��م تنيدگی هنرها كه 

امری رایج و مرس��وم در هنر ایران است غافل شد. از 

ای��ن رو و نيز در غياب مدارك و اس��ناد كافی می توان 

اميدوار بود به مدد بازتاب الگو ها و نگاره ها در هنرها 

و صنای��ع مرتب��ط با فرش و نيز تدقي��ق در فرش های 

باقيمانده سر نخ هایی از بدایع و سير تحولی نگاره های 

آن به دس��ت داد. در ای��ن زمينه مطالع��ات انجام یافته 

پيرام��ون فرش های صفوی اغلب ب��ه دو دیدگاه تكيه 

داش��ته اند: یكی تحوالت پيرامون��ی، مرتبط و مؤثر در 

فرش را مد نظر داش��ته )مكتب آلمانی- اتریش��ی( و 

دیگری رویكردی ساختاری را ارائه داده است.]1[ در 

این جستار تالش گردیده شواهدی درونی و برونی در 

راس��تای تعقيب رویكردهای نو در طرح و نقش فرش 

صفوی ارائه گردیده و موارد زیر جهت تبيين نوآورانه 

طرح و نقش این فرش بررسی شود:

1- س��اماندهی و آمي��زش عناصر ایرانی- اس��المی و 

بعضًا بيگانه در تركيبی نو

2- اس��تفاده از مضامين س��نتی و متداول در راس��تای 

احياء ارزش ه��ای دینی- ایران��ی و هماهنگ با دیگر 

هنرهای هم عصر

3- بهره گي��ری و ارتباط ب��ا الگو و نگاره های هنرهای 

صناعتی خاصه نساجی و نگارگری

4- ایج��اد پویای��ی و تنوع در ط��رح و نقش مرتبط با 

فرش شهری از راه های گوناگون

طرح و نقش تا قبل از صفویه

پی گي��ری رخداد هایی در طرح و نقش فرش ها خاصه 

قالی ما را به زمانی س��وق می دهد كه اندك شواهدی 

از این مقوله به جا مانده و برای دسترس��ی بيش��تر باید 

در بازمانده آثار دیگ��ر هنرها كنكاش نمود. این امری 

طبيعی اس��ت كه  دس��تباف ها به دلي��ل كاربرد مصالح 

و س��اختار خاص عمری مح��دود دارند و نامالیمات 

محيطی و ش��رایط نامساعد نگهداری این امر را قوت 
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می بخش��د تا شواهد كمتری به دس��ت ما برسد. اما از 

آنچه مانده و به حكم ارتباط و تعامل فنون و صنایع در 

عموم فرهنگ ها با یكدیگر، می توان با خوشبينی نسبی 

تطور و تحول عناصر تصویری آنها از جمله الگو ها و 

نگاره ها را با تطبيق دنبال نمود.

مطالع��ه تطبيق��ی ط��رح و الگوه��ای ب��ه كار رفته در 

سفالينه های شوش هزاره چهارم قبل از ميالد و سيلك 

ه��زاره اول قبل از ميالد در مقایس��ه ب��ا قدیمی ترین 

دس��تبافته های گليم��ی و پاره منس��وجات باقی مانده ، 

فص��ول مش��ترك و تعام��ل ای��ن دو را عيان س��اخته 

اس��ت. بر این اس��اس عناصر خطی س��اده و شكسته 

در تركيب و س��ازماندهی الگوی طرح های سفالينه ها 

و  دس��تباف ها ش��كلی بارز دارند و تكرار نقشمایه ها 

و الگو ه��ا در پيروی از مس��ایل آیين��ی و اعتقادی در 

آنها به وضوح دیده می ش��ود. روش��ن ترین مثال مورد 

اخي��ر، نقش پردازی مكرر پرندگان و چهارپایان در لبه 

و گردنه ظروفی است كه به نوعی با مسائل آب خواهی 

و حتی در مواردی جادو مرتبط است كه بعدها همين 

نقش ه��ا با تجرید فراوان در گرداگرد آبگير ها و تورها 

)ترنج( و حاشيه  دس��تباف های ایلياتی به كار رفتند و 

تا همين اواخر نسبت آن ها با سر حيوانات و همچنين 

ربطش��ان با موارد آیينی و جادویی محل مناقش��ه بود 

و ت��ا مدتها آنها را با نام چفت و قالب می ش��ناختند. 

)تصاویر 1 و 2(

عالوه بر این، نقش س��ازی به ش��كل فوق نحوه و نوع 

پيام رس��انی را در هنرهای تصویری یادآور شده است. 

هنرمند سفالگر و بافندة طراح هر دو ترجيح داده اند تا 

از تجرید و انتزاع در راه نماد سازی به بهترین صورت 

بهره گيرند. در جهان كهن، قوی ترین شيوه ارائة طرح، 

الگو و حتی رنگ همانا انتزاع و نماد س��ازی بود كه به 

شكل بارز و متنوعی در دست ساخته های كهن پيش از 

تاریخ مشاهده می شود.]2[

در این بين البته باید به نقش س��نت به خصوص سنن 

فرش بافی كهن، نگاهی ویژه داش��ت. این نظر از آنجا 

تصویر1- نقشپردازی مكرر پرندگان بردهانه سفالينه های شوش هزاره 
چهارم)طلسمات بارانخواهی برآبخوری های سفالين شوش هزاره چهارم( 

تصویر2- نگاره های قالب مانند صورت ساده شده سر و گردن پرندگان را در 
یك نقشمایه معروف به »خراسانی« به نمایش گذاشته اند.
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منشأ می گيرد كه س��نت ها جهت می دهند، باعث قوام 

آثار می ش��وند و در نهای��ت زمينه های تحول را فراهم 

می كنند. »س��نت های ریس��ندگی، رنگرزی و بافندگی 

ای��ران در دوره كهن س��نگی ش��كل گرفته اس��ت كه 

از ح��دود ه��زاره دهم قب��ل از ميالد آغاز می ش��ود.« 

)حص��وری، 1381، 8(. ای��ن س��نت ها را می توان در 

تمامی هنرها و صنایعی كه در آنها تار و پود حضوری 

مؤث��ر دارد و یا حتی در پوش��ش های اوليه كه تنها از 

درهم شدگی الياف پش��می در شرایط خاص فرآورده 

نمدی حاصل می شود، مشاهده نمود.

تا اینجا می توان تصویری نسبی از وضعيت نقش پردازی 

دس��تبافته ها رسم كرد و حداقل فهميد الگو و نقش در 

این نوع دست س��اخته های انسانی چگونه ارائه شده و 

از چه خاستگاهی برخاسته اند، با این حال الزم خواهد 

بود زوایای دیگری از این موضوع نيز جس��تجو شود. 

تاری��خ ف��رش از این بابت به دليل قّل��ت منابع و نبود 

م��دارك، نقاط تاریك فراوان��ی با خود دارد كه به نظر 

می رس��د بخش تاریك تری از این امر در دوره پيش از 

كشفيات پازیریك واقع شده است. 

كش��ف پازیریك]3[ عالوه بر حل بسياری از مسائل، 

س��ؤاالت بسياری به همراه داشت. كهن قالی پازیریك 

از عصر هخامنش��ی، رس��ته از س��ختی های روزگار، 

شاهدی بی همتا در بازتاب نگاره های ایرانی بر فرشی 

پرز دار است. كيفيات آن از تمام جهات همچون نقطه 

عطف��ی در تكامل  دس��تباف هایی بود كه تا قبل از آن، 

نه كم س��ابقه، كه بی سابقه می نمود. تكامل و پيشرفت 

سيستم های بافندگی، به خصوص گره زنی روی تار در 

آن برهه زمانی، فرش پازیریك را كاماًل از  دستباف های 

تخت )گليم های س��اده و گره دار و ...( متمایز و ممتاز 

می كند. به واقع نوعی از فرش پرز دار عرضه ش��د كه 

بعده��ا قالی ن��ام یافت و به تب��ع آن امكانات آفرینش 

و خل��ق نقش��مایه ها با خط��وط منحن��ی و پيچيده را 

فراهم ساخت. این نكته حائز اهميت است كه مسایل 

تكنيك��ی و تكامل بافندگی را نمی ت��وان در تحوالت 

ط��رح و نگاره ها و حتی رنگ دس��ت كم گرفت. كما 

اینكه سهم فراوانی از تحوالت الگو ها، نقش ها و تنوع 

تصویر 3- الف: الگوها ونگاره های ایرانی منقوش برفرش پازیریك، نمودی 
خالق از پدیدآوری باغ آسمانی در بستری زمينی

تصویر 3- ب:  گوزن زردایرانی درحاشيه دوم فرش پازیریك
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انتخاب رنگ در دس��تباف ها و منسوجات مدیون این 

تكامل بوده است. 

نيز قال��ی پازیریك دریچه دیگ��ری از اوضاع طرح و 

رنگ در 2500 س��ال پيش را گش��وده است. با اینكه 

اقوال مختلف ای��ن قال��ی را از آن بيابانگردان آلتائی، 

س��كاها و ... می دانند، نقش مایه ها و تركيب كلی طرح 

كاماًل تأثي��رات قلمرو ایران گذش��ته را هویدا می كند 

كه قابل انكار نيس��ت و رودنك��و]4[ براین امر صحه 

گذاش��ته اس��ت. )تصاویر 3- الف، 3- ب( همنشينی 

نگاره ها و رن��گ در تركيبی بكر، پازیریك را صاحب 

س��اختاری متعادل نموده كه در آن جلوه هایی از باغ با 

حس نظم عيان است.]5[

پ��س از این نمونة یگانه، تا قرن ها مثال های معتبری از 

قالی به دس��ت نيامد اما منابع��ی در حول و حوش آن، 

پيشرفت و تكامل آن را خاطر نشان كرده اند. نمونه های 

ارزش��مند به دست آمده از منس��وجات ساسانی نشان 

می دهد كه هنرمندان این دوره، نقش پردازی و تكنيك 

و فنون پارچه بافی را با ظرافت و شایس��تگی به انجام 

می رسانده اند. دقت نظر در این مورد و حتی آثار فلزی 

و گچبری ه��ای ای��ن عصر به تنهایی ساس��انيان را در 

مراتبی ارزش��مند در ن��وآوری و ذوق آزمایی و ایجاد 

گنجينه ای از نقشمایه های متنوع قرار داده است.

در عرصه فرش بافی ساسانيان، اخبار و اقوال گوناگون 

تنها به قالی بهارستان یا بهار خسرو با طرحی باغ گونه 

اش��اره داشته اس��ت و علی رغم تعریف و تمجيد های 

فراوان از آن كه منجر ب��ه ظهور تصاویر مبهمی از آن 

ش��ده، می توان چنين حدس زد ك��ه این قالی از نقش 

و طرح های منس��وجات و دست ساخته های این عصر 

كمتر نبوده بلكه در مرتبه ای برتر و البته ش��اهانه جای 

داش��ته است. عالوه بر این و مهمتر از همه این ها قالی 

بهارستان نمی توانسته از نقش��مایه های دیگر هنرهای 

هم عص��ر، كه خود مخزنی مهم تا به امروز محس��وب 

می شود، بی بهره باشد. و ظریف تر آنكه می توان مسئله 

شكس��ته و هندس��ی بودن طرح قالی ه��ا را تا پيش از 

دوره ه��ای تيموری و صفوی م��ورد تردید قرار داد و 

گمان برد طرح قالی بهارستان از نوع گردان باشد.]6[

پس از عصر ساسانی، فرهنگ اسالم امكانات دگرگونی 

الگوه��ا و نقش ها را ب��ا دید دیگری پي��ش می نهد و 

اسباب حضور جلوه های آن را فراهم می سازد. از این 

رو بازتاب ه��ای اعتقادات دین��ی- مذهبی، به صورت 

عنصری غالب، روح و شاكله هنرهای اسالمی می شود 

و به تبع آن فرم را دچار تغيير می كند.

پيرام��ون دس��تبافته ها در این طيف زمان��ی با توجه به 

اینكه »در آثار قرون اوليه اس��المی اثر قابل توجهی از 

نقشه های فرش دیده نمی شود، جز نقشة محرمات در 

فرش و در دیگر بافته ها )از جمله اليجه(« )حصوری، 

1376، 4(. به نظر می رس��د هنرهای تزیينی و صناعات 

در اوایل دوران اسالمی از دو دستمایه در نقش پردازی 

بهره برده اند: یكی، »بخش��ی از نقش های ساس��انی و 

ذوق آزمایی در آنها در حدی كه تعارضی با دین جدید 

نداشته است و دیگری، نقش های جدید، از جمله خط 

كوفی كه در راه تزیين آن از مایه های قدیم هم استفاده 
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ش��ده اس��ت. این دس��تمایه ها، بنياد نقش های تزیينی 

ایرانی را در دوره های پس از اس��الم تش��كيل می دهد 

و بی ش��ك در مكتب های مختلف نقاشی ایران هم اثر 

گذاشته است.« )همان، 1376، 10(. 

این دستمایه ها بعداً به صور متفاوتی در متن و حاشيه 

فرش ها به كار رفت و گاه نيز به ش��كلی تثبيت ش��ده 

درآم��د. در این ب��اره نمونه ای از قالی برای بررس��ی 

بهت��ر این دوران )حتی ت��ا قب��ل از دوران تيموری و 

صفوی( در دست نيس��ت، اما اميد می رود از همبسته 

بودن بس��ياری از هنرها )ك��ه ذكر آن قباًل رفت( بتوان 

پاره ای از تح��والت ط��رح ف��رش را در مين�ياتورها 

جستجو كرد.]7[

زمينه های تحول

هنگامی كه از عصر صفوی صحبت می شود باید نقطه 

عطفی را تصور نمود كه كانون رخدادها و تحوالت و 

محل تالقی اندیشه هایی شد كه شكوفایی آنها اسباب 

رش��د و احياء ارزش های جاوید هن��ر ایران را فراهم 

نمود و به شایس��تگی نام خود را در تاریخ هنر تثبيت 

كرد. مطالعة بس��تر و زمينه های شكل گيری و تحوالت 

ای��ن عصر ظرفيت ه��ای ویژه ای را طل��ب می كند كه 

ش��اخه ای از آن درختی تنومند به حس��اب می آید. به 

همين نحو شناخت جلوه های هنری این عهد مؤلفه ها 

و ش��اخصه های فراوانی دارد كه مطالعه یك بعدی آن 

راه ب��ه جایی نمی ب��رد و به واقع این ب��ه صفات هنر 

ایران باز می گردد كه در عين پيوس��تگی با یكدیگر با 

زندگی پيوندی نزدیك داشته است. اما »صفات خاص 

هن��ر ایران چيس��ت؟ در درجه اول آن ك��ه به زندگی 

پيوندی نزدیك دارد و تار و پود آن از تجربيات بشری 

بافته ش��ده اس��ت. آنچه را خوار مایه و بازاری است، 

می آراید و زیور می بخش��د و مقام شاهی و خدایی را 

می س��تاید. ... هنر با زندگی پيوسته بود و انواع هنرها 

نيز با یكدیگر پيوند داشتند. شيوه تجزیه و تقسيمی كه 

امروز معمول است شاید در نظر هنرمند ایرانی عجيب 

می نمود، هر هنری از هنر دیگر مش��تق می شد. اغلب 

موضوع نقاش��ی و ش��اعری یكی بود و شاعر و نقاش 

هر یك نكاتی از الهامات ذهن خود را به دیگری القاء 

می كردند.« )پوپ،1380، 1( در این بحث صفات كثير 

دیگری می توان آورد اما وقتی موضوع، هنری صناعتی 

و مای��ه فخر ایرانی و هنری جهان��ی و نيز از الزامات 

زندگی بوده اس��ت، چگونه به تنهایی مطالعه می شود؟ 

بی شك شبكه هایی پيوسته در آن وجود دارد كه تدقيق 

در یكی، دیگری را به حتم فرا می خواند.

به روایت اسناد تصویری، كمابيش از همت هنرمندان 

عص��ر تيموری با خبریم، اما تالش هنرمندان و حاميان 

آنها در این عصر موجب تحولی اساسی در فرش این 

دوره نمی ش��ود، منته��ی زمين��ه آن را فراهم می كند تا 

شكوفه های آن در عصر صفوی به بار بنشيند. »تشكيل 

دولتی واح��د و ملی«، »وضعيت سياس��ی- اقتصادی 

مطلوب« و »حمایت فراوان از هنرمندان« پس از عصر 

تيموری موجب شد تا ایشان در آرامشی نسبی، طرح ها 

و نقش��ه هایی شایس��تة زمان خود فراهم سازند. گفته 
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می ش��ود رفتار و س��لوك حاكمان صفوی به ویژه شاه 

طهماسب و شاه عباس در حمایت بيدریغ از هنرمندان 

در آفرینش ش��اهكارهای بی همتا نقشی حياتی داشته 

اس��ت. این را باید دانس��ت كه تحوالت عصر صفوی 

فرش بافی ایران را وارد مرحله نوینی كرد كه در صدر 

آن موجد س��بكی خاص به عنوان س��بك شهری شد. 

علی رغم وجود نشانه هایی از خصایص این نوع سبك 

در دوره های پيش��ين، به ویژه دوره تيموری، در اوضاع 

اقتصادی- سياسی و فرهنگی صفوی این مسئله عالوه 

بر آنكه بارزتر می ش��ود، جنبه رسمی نيز پيدا می كند. 

این نيز هس��ت كه سبك ش��هری در شرایطی به وجود 

آم��د كه نيازه��ا و موقعيت طبق��ات اجتماعی، خاصه 

دربار وج��ود آن را ایجاب می كرد و تصور هماهنگی 

فرش��ی عشایری یا روستایی با مظاهر و فضای شهری 

به ویژه دربار حاكمان كه به پيچيدگی و تزیينات فراوان 

رو داشتند بسيار دش��وار بلكه نامأنوس می نمود. پس 

»چون فرش به محيط ش��هرها راه جس��ت، دگرگونی 

س��ریعی در س��بك آن پدی��دار گش��ت و مكتب های 

گوناگونی پيدا ش��د. از فرش ه��ای تركمنی گرفته كه 

فرش عشایری خاص آس��يای ميانه است تا بافته های 

ظریف كارگاه های سلطنتی ایران و عثمانی و گوركانيان 

هند.« )بوركهارت، 1365، 119(. روش��ن است كه در 

بروز چنين رویدادی، اندیش��ه های خالقی آماده بود تا 

در راه ارائه تركيباتی نو به طرح افكنی بپردازد و سبب 

شكوفایی صناعتی ش��ود كه تا پيش از این به صورتی 

جدی توجهی به آن نمی شد.

هنگامی كه در زمان ش��اه تهماسب و سپس شاه عباس 

این فرصت برای هنرمندان فراهم ش��د تا به هنرنمایی 

بپردازند، ایش��ان به واسطه گنجينه الگوهای ساسانی و 

تيموری، قالب هایی تازه طرح زدند كه امروزه به عنوان 

طرح كالسيك و نمونه ای از عصر طالیی فرش قلمداد 

می ش��ود. آثار توانایی و استعداد طراحان این عهد در 

طرح های لچك ترنج، باغی، شكارگاه، محرابی و هراتی 

به بهترین نحو متجلی ش��ده و بی گمان هنرمندان آنها 

را در زمره نقاش��ان عصر قرار می دهد. براساس تطبيق 

ش��اهكار های فرش این دوره ب��ا یكدیگر و الگوهای 

ب��ه كار رفت��ه در هنرهای تصویری آن زم��ان، می توان 

دالیلی به دس��ت آورد ك��ه نقاش و ط��راح آنها، خود 

از نگار گ��ران، طراحان پارچه و مذهبان مس��لم زمانه 

بوده اند و منابع بسياری هم این امر را تأیيد می كند.

عالوه بر این، معموالً تغيير مراكز حكومتی با جابجایی 

و نق��ل و انتق��ال هنرمندان همراه اس��ت كه این خود 

با آميزش س��نت های هنری توأم بوده است. به همين 

روال زمانی كه ش��اه اسماعيل صفوی دولتی واحد در 

ایران تشكيل می دهد امكان تلفيق سبك های نگارگری 

پيش��ين و ب��ه تبع فرش را فراهم می س��ازد. از این رو 

الزم اس��ت توجه كنيم وقت��ی در تبریز تحت حمایت 

شاه تهماس��ب نگارگری ایرانی كامل ترین جلوه هایش 

را نش��ان می دهد و یا هنگامی كه از هم آميزی سنتهای 

باخت��ری )تبری��ز( و خاوری )هرات( س��بك اصيل و 

كاملی به وج��ود می آید و نيز می توان درخش��ان ترین 

نمود های آن را در ش��اهنامه تهماس��بی و نسخه مهم 
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دیگری بنام خمسه تهماسبی )946-950( دید. )پاكباز، 

1379، 84-94( پ��س كمترین نتيج��ه این موضوع به 

همان روال نگارگری، نخست وجود جریان آميزش و 

تلفيق س��بك در صناعات دیگری از جمله فرش است 

و دوم، انتظ��ار ظهور چهره ای بارز تر برای تركيباتی نو 

در طرح فرش ها اس��ت؛ اگر چه ریشه و بنيانی هم در 

گذشته داشته باشد. 

از دیگر سو، وقتی هم در عهد صفوی حكومتی ملی- 

مذهبی س��بب تثبيت و وحدت اقوام می گردد، آرامش 

توأم با تحولی س��ریع در داخل و تبادل با جهان خارج 

صورت می گيرد. روش��ن اس��ت در ش��رایط مطلوب 

اقتصادی آن زمان باید بس��تر های مناسبی برای رشد و 

تعالی صنایع و حرف فراهم ش��ده باشد؛ زیرا: »تحول 

در دوره هایی پدید می آید كه زمينه مساعد اقتصادی و 

اجتماعی وجود داش��ته باشد، بدین معنی كه رونق در 

كار و معيش��ت مردم پدید آمده باش��د، همان گونه كه 

هر یك از دوره های پس از مغول، مكمل دوره پيشين 

و در جه��ت ش��كوفایی اقتصادی بوده اس��ت. دوره 

ایلخانان، آق قویونلوه��ا و قره قویو نلوها زمينه را برای 

ظهور سلس��لة تيموری فراهم كرد و آسایش و آبادانی 

پایان این دوره، خود باعث رونق و ثروت دوره صفوی 

شد و خط، نقاشی، معماری، كاشی سازی، قالی بافی و 

دیگ��ر هنرهای ایران در این دوره به اوج اعتالی خود 

رسيد.« )حصوری، 1376، 4(. 

فرش صفوی از منظر نوآوری )طرح و نقش(

علی رغ��م آن همه جنب و جوش در عرصه فرش بافی 

صفوی، ش��واهد ما محدود به 2000 فرش��ی است كه 

مق��داری كمتر از این رقم گوی��ای ارزش های طرح و 

نقش عصر طالیی فرش است.]8[ جای اميدواری است 

كه در بين این شواهد، شاهكار هایی نيز وجود دارد كه 

نماینده ممتاز سبك صفوی شناخته شده و بررسی های 

عميق تر برای ش��ناخت ارزش های نهفته و گمنام این 

عصر را ممكن می سازد. از این نمونه های یگانه امروزه 

ب��ه عنوان الگوی تعيين س��بك قالی های مش��ابه به جا 

مانده از آن عصر بس��يار استفاده ش��ده و این یكی از 

روش های شناخته ش��ده در تعيين قدمت فرش ها نيز 

محسوب می ش��ود. از آنجا كه فرش های صفوی غالبًا 

برای مفروش ساختن دربارها، بقاع متبركه، مساجد و 

اهداء به سالطين و سفيران بافته می شد می توان فضای 

ط��رح و الگوهای آنها را حدس زد. از این رو طرح و 

نقش آنها منبعث از گنجينه نقش های تاریخی است كه 

در تركي��ب با جریان های فك��ری مذهبی، تحولی تازه 

به وجود آورد و این با خواس��ته حاكمان همسو، بلكه 

هدف ایشان بود.

عظمت و ش��كوهمندی ش��اهانه در آميزش با مظاهر 

مذهبی از مؤلفه هایی است كه در بسياری از نمونه های 

به جا مانده هویداس��ت. همين وضع در بيشتر هنرهای 

صف��وی نيز جاری اس��ت. این جریانی اس��ت كه در 

هنرهای گذش��ته دارای سابقه بوده و به ویژه در اعصار 

هخامنش��ی )معم��اری( و ساس��انيان )منس��وجات و 
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مصنوعات فلزی( دیده می ش��ود. با این تفاوت كه در 

دوره ساسانی همين شوكت شاهانه با كمتر نشانه هایی 

از عناص��ر مذهبی حض��ور دارد اما در ق��رون دهم و 

یازدهم هجری قمری این نش��انه ها بس��يار پررنگ تر 

ب��وده، در برخی از فرش ها حت��ی چهره ای غالب پيدا 

می كن��د. همچني��ن پ��اره ای از تحوالتی ك��ه در نقش 

نگاره ه��ا حاصل ش��ده به واس��طه ش��رایط درباری و 

مذهبی این عصر بوده است. مثاًل گل »الله عباسی«]9[ 

با اینكه دارای فرم های متنوع و ریشه های قدیمی تر از 

این زمان اس��ت، وقتی صورت های متفاوتی از آن در 

فرش های صفوی ساخته و پرداخته می شود، به نام شاه 

عباسی )لوتوس( و منس��وب به شاه عباس شناخته و 

مش��هور می شود و همين طور اس��ت طرح محرابی كه 

بحثی مفصل تر دارد. 

در ادامه بحث آگاهی از كم و كيف پدید آوری توليدات 

عهد طالیی فرش مس��ئله ای درخور اهميت است. در 

قرون دهم و یازدهم هجری قمری، كارگاه های درباری 

از مكان های شناخته شده برای بافت فرش های صفوی 

ب��ود. از تبریز، اصفهان، كاش��ان، جوش��قان و كرمان 

به عنوان مهمترین مناطق توليد فرش هميش��ه یاد شده 

اس��ت. وقتی قرار بود در ای��ن كارگاه ها اثری به وجود 

آید عالوه بر به كارگيری بهترین مصالح و تكنيك های 

برتر، قاعدتًا استاد كارانی شایسته و مطرح نقش پردازی 

می كردند. مثاًل وقتی نقاشی مثل سلطان محمد تبریزی 

)نقاش ق��رن دهم هجری( فضایی درباری را ترس��يم 

می كند، طبعًا نقش��ه ای را می كشد كه دلخواه اوست و 

نقشه های دلخواه او برای ما تقریبًا روشن است: ظریف 

و گردان؛ زیرا عالوه برآنكه بخش��ی از آنها را در آثار 

او می توان دید مشخص است كه تعدادی از قالی های 

دوره صفوی طرح او هستند. »از آنجا كه سلطان محمد 

و اس��تادش بهزاد بی هيچ تردید در طراحی قالی دست 

داشته یا حداقل مؤثر بوده اند، مقایسة قالی های قرن نهم 

هجری )پانزدهم ميالدی( با طرح های آنان باید مطالبی 

را روشن كند ... مينياتورهای قرن نهم و دهم منعكس 

كنن��دة نقش��ه های دوره صفوی هس��تند.« )حصوری، 

1376، 17(. بنابراین می توان س��بك كارایش��ان را در 

قالی هایی كه از این عصر به دس��ت ما رس��يده، هم در 

تح��ول و ه��م در تنوع طرح های این دوره، مش��اهده 

نمود. 

 ام��ا چه چي��زی طرح و نقش قالی ه��ای صفوی را از 

گذشته ممتاز می كند؟آیا آن تغيير و دگرگونی كه نسبت 

به عصر تيموری و پيش��تر از آن رخ داد، یا هماهنگی 

و همبس��تگی آن ب��ا هنرها و صناع��ات هم عصر و یا 

اینكه ظرافت و پر كاری مختص به سفارش��ی شاهانه، 

س��بب چنين تمایزی ش��ده بود. تنها ان��دك آگاهی از 

ارزش های قالی صفوی، وس��عت پاسخ ها را طبيعی و 

موج��ه می كند. مضافًا اینكه هن��وز در این باره نقاطی 

تاریك و حل نش��ده تا به امروز به حال خود رها شده 

و معلوم��ات كمتری از آن وجود دارد. نيز الزم اس��ت 

بدانيم فضای فرش های ق��رون دهم و یازدهم هجری 

قمری فضایی ساكن نبوده است؛ چرا كه جهان آن روز 

شاهد رنسانسی در اروپا و مصادف با آن در ایران بود 



فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 9
بهار 1387

18

و در آن ش��رایط كه ایران اسالمی بار دیگر عظمت و 

شكوه گذش��ته خود را باز یافته بود، طبعًا تحول الزم، 

بلك��ه واجب می نمود. گرچه ش��واهد ما در این مورد 

كافی نيست اما آنقدر هست كه تفوق و برتری طرح و 

نقش قالی های خود را از دیدی نو نشان دهد. »بسياری 

از كس��انی كه درباره محيط هنری دربارهای مهم دوره 

اسالمی نوشته اند، این را مسلم می شمردند كه كارگاهی 

منفرد یا »نقاش خانه ای« وجود داش��ته كه مركز هدایت 

»از باال« در نوآوری هنری و طراحی بر اقس��ام مواد و 

هنرها بوده است.« )تامپسون، 1384، 77(. 

با اینكه این مطلب هنوز نزد برخی مورد تردید می نماید 

اما قدر مس��لم هنرمند ایران��ی با توجه به كيفيت زمان 

خود و س��وای از هدایت از سوی دربار، خود را ملزم 

می كرد دیدی نو داشته باشد، وانگهی این مسئله امری 

بی س��ابقه در ایران نبود و ن��وآوری دغدغه ای بود كه 

كمابيش هميشه برای اهل هنر وجود داشت. 

پس برای درك اساسی از رخداد هایی از نوع نوآوری 

ناچاریم هم به گذش��ته نقب بزنيم و هم به التزام های 

زمان��ه رو كني��م. هنرمند عصر طالی��ی از گنجينه های 

گذش��ته بهره ها برداش��ته، چيزی از آن كاسته یا به آن 

اف��زوده و در م��واردی معدود حتی آن��را قلب نموده 

اس��ت. اگر به طيف وس��يع چني��ن تحوالتی خالقيت 

نگویيم به احتمال بس��يار ن��وآوری به صحت نزدیكتر 

اس��ت. چه، خالقيت و ن��وآوری در حي��ن تفاوت با 

هم مرتبطند و به اش��تباه اغل��ب به جای یكدیگر به كار 

رفته اند. »خالقيت ایجاد ایده یا مفهومی جدید از طریق 

به كارگيری توانایی ذهنی است، همچنين علت و سبب 

نوآوری اس��ت و بدون آن نوآوری صورت نمی گيرد. 

در عين حال نوآوری به كارگيری ایده های نوین ناشی 

از خالقيت است كه می تواند محصولی جدید ، خدمت 

جدید یا راه حل جدید انجام كارها باشد. عالوه براین 

تغيير، ایجاد هر چيزی است كه با گذشته تفاوت دارد، 

ام��ا نوآوری اتخاذ ایده هایی اس��ت كه برای س��ازمان 

جدید اس��ت. بنابراین تم��ام نوآوری ها منعكس كننده 

تغييرند، اما تمام تغييرها نوآوری نيستند. )مير قيداری، 

)40 ،1378

بنابراین هنرمند ایرانی هميش��ه تالش دارد تا بيافریند 

و آنجا كه باز می ماند، بی ش��ك دیدی نو می گش��اید. 

»ابن الوقت بودن هنرمند ایرانی به او اجازه نخواهد داد 

كه وقت را كه دیدار اس��ت به تكرار بگذراند، پس در 

نقش زدن بر سفال یا قالی یا گنبد كبود مسجد به دنبال 

برگی تازه اس��ت.« )ميری، 1379، 19(. حاصل اینكه 

هنرمن��د صفوی نه تنها توانای��ی خود را در آفرینش ها 

)خالقيت( آزموده اس��ت، بلكه به آفرینش های پيشين 

از دریچه ای نو )نوآوری( نگریسته است. 

پ��س در ردیابی موضوع می توان ع��الوه بر تدقيق در 

مطالعات فرش شناس��ی قرون ده��م و یازدهم هجری 

قمری كه دو رویكرد اساسی، تطبيقی و ساختاری]10[ 

را ارائه كرده است، از باب روشن بخشی به گوشه هایی 

از موضوع مواردی را طرح و بررسی نمود:

• ساماندهی و آميزش عناصر ایرانی- اسالمی و بعضًا 

بيگانه در تركيبی نو
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• استفاده از مضامين سنتی و متداول در راستای احياء 

ارزش ه��ای دینی- ایرانی و هماهنگ با دیگر هنرهای 

هم عصر

• بهره گي��ری و ارتباط با الگ��و و نگاره های هنرهای 

صناعتی خاصه نساجی و نگارگری

• ایجاد پویایی و تنوع در طرح و نقش مرتبط با فرش 

شهری از راه های گوناگون

 

1 - س��اماندهی و آمیزش عناصر ایرانی-اسالمی و 

بعضًا بیگانه در ترکیبی نو

فرش ه��ای عصر صف��وی را معموالً براس��اس طرح 

– و ن��ه محل تولي��د - آنها دس��ته بندی كرده اند:]11[ 

این دس��ته ها عبارتند از: 1- ترنج��دار 2- گلدانی 3- 

شكارگاه 4- گلدار هراتی 5- درخت و بوته 6- باغی 

و 7- لهس��تانی. این ها س��ر نمونه طرح هایی است كه 

زیر گروه های متنوع و بس��ياری را ش��امل می شود كه 

در اكثر آنها سعی طراح برای حفظ صورت كلی طرح 

دیده می ش��ود. در قالی اردبيل )ش��يخ صفی( هنرمند 

تمام همت خود را مصروف داشته تا از نقش های كثير 

به وحدتی كه غایت آن اس��ت نایل شود. بنابراین همه 

عناصر و فرم ها را در راه این هدف به كار برده اس��ت. 

قالی ش��يخ صفی از اولين و ش��اخص ترین طرح های 

ترنجدار صفوی و نمونه ای برجس��ته از دركی درست 

در تركيب نگاره ها با یكدیگر اس��ت. بی گمان هنرمند 

ط��راح هيچ طرحی ب��رای بروز یگانگ��ی و وحدت، 

مطلوبت��ر از ترنجدار )لچك ترنجی( نيافته اس��ت. در 

طرح این قالی و زیر گروه های آن، دیدار بارها و بارها 

ب��ه درون و بيرون )ترنج، لچكها و حواش��ی( هدایت 

ش��ده و در رفت و آمد به تعادل و وحدت می رسد. در 

حص��ول به ای��ن موضوع، فرم های لچ��ك و ترنج در 

تركي��ب و هماهنگی با دو نقش��مایه غالب این عصر 

)گلهای ش��اه عباسی و اسليمی( بس��يار كارآمد عمل 

كرده و تركيبی تازه به دس��ت داده است.]12[ )تصاویر 

4-الف و 4-ب( 

قالی های چلسی ، موج دریا  )پرتغالی( و قالی ترنجدار 

منظره حيوانات از گروه طرح های ترنجدار نمونه هایی 

هس��تند كه براس��اس س��اختار هایی مرك��زی تركيب 

و س��ازمان یافته اند. با اینكه امروزه مش��خص ش��ده 

طرح هایی با محوریت مركز )لچك و ترنج( س��وابقی 

بسيار فراتر از عصر صفوی و ریشه در اقوام عشایری 

داش��ته )برخالف آرایی كه به اش��تباه آن را برگرفته از 

جلدها دانسته اس��ت(، اما طراح صفوی بر این مبنای 

پرس��ابقه، طرحی تازه افكنده كه این خود نيز اس��بابی 

برای الهام دیگران شده است. )تصویر 5(

ام. اس. دیماند]13[ ش��رح مفصلی از اجزاء قالی های 

صفوی در طرح و نقش ارائه كرده كه به شناخت تنوع 

نقشمایه ها یاری می رساند:

»در كليه قالی های عصر صفوی دو قسمت متمایز متن 

و حاشيه دیده می شود. دور تا دور حاشيه را قاب های 

باریك ت��ری احاط��ه كرده اند. از آن رو ك��ه قالی های 

پش��م بافت را بيشتر برای پوش��انيدن كف اتاق و تاالر 

ب��ه كار می بردند، قرینه س��ازی م��وزون مطلوب ترین 
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تصویر 4- الف: قالی شيخ صفی، شاهكاری در تركيب
نگاره های گياهی و فرم )649 ه.ق(
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تصویر 4- ب : تركيبی از نگاره های گياهی
در بخش مركزی قالی شيخ صفی



فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 9
بهار 1387

22

ضابطه تركيب بندی بود. بدین س��ان، دیدگاه تماشاگر 

در نظر گرفته می ش��د و به او ام��كان می داد كه طرح 

را از هر طرف قالی رو به باال ببيند. اس��ليمی و ختایی 

نقشمایه های اصلی در تزیين قالی ایرانی هستند. معموالً 

چند نوع ختایی )پيچك های برگ نخلی و شكوفه دار( 

و اسليمی )ساقه های پيچان گلدار و شاخه های خميده( 

در هم بافته می شوند. گل ها و برگ ها در جهت ساقه ها 

نظم می یابند و به طور قرینه در سراس��ر س��طح پخش 

می شوند. س��اقه های دارای برگ های مختلط كوچك 

و ب��زرگ - ملهم از گياهانی چ��ون نيلوفر آبی و گل 

ص��د تومانی - را هنرمن��دان ایرانی از چين به عاریت 

گرفتند. عالوه ب��ر ختایی ها، ابرهای موجدار نيز - كه 

جزء اساس��ی تزیين عهد صفوی ش��د - از چين آمد.« 

)دیماند، 1379، 293(.

ب��ا اینكه گفته های دیماند بعضًا قاب��ل تردید می نماید 

ام��ا او به نكته ای مهم نيز اش��اره كرده كه در بحث ما 

از نوآوری اهميت دارد. »مهمترین دس��تاورد طراحان 

قالی در عصر صفوی تلفيق استادانه تمامی نقشمایه ها 

و نقوش تزیينی مختل��ف در طرح های زیبایی بود كه 

انواع متعدد آن ها وجود دارند این طرح ها غالبًا زمينه ای 

را برای پرندگان، حيوانات و پيكر های انس��ان تشكيل 

می دادند.« )همان، 1379، 293(.

2- اس��تفاده از مضامین سنتی و متداول در راستای 

احیاء ارزش��های دینی- ایران��ی و هماهنگ با دیگر 

هنرهای هم عصر 

مضامين كهن ایرانی، از مؤثرترین موارد در شكل گيری 

نقوش و از مهمترین اسباب بدیعه ساز در طرح و نقش 

قالی ها هستند. در هنرهای ایران مضامين سنتی هر گاه 

فرصت ظهور یافته اند خود منش��أ اثر و الهام شده اند. 

مضامي��ن بهش��ت، خير و ش��ر و به وی��ژه موضوعات 

و مضامي��ن مرتب��ط ب��ا اعتق��ادات مذهب تش��يع، از 

دس��تمایه های هنرمن��دان ف��رش صفوی بوده اس��ت. 

هر ی��ك از این ه��ا جلوه های خاصی ارائ��ه و عرضه 

كرده اند. مضامين بهش��ت به گونه باغ های متنوع، خير 

و ش��ر به صورت شكارگاه، و اعتقادات دینی مذهبی با 

جلوه هایی از محراب تركيبات بكری ساخته اند.

باغ از دلپذیر ترین مضامين س��نتی اس��ت كه مطلوب 

جهانيان نيز هس��ت. »باغ بهش��تی ف��ردوس، چنانكه 

از ن��ام آن در مناب��ع ایرانی بر می آید محصور اس��ت. 

ریشه واژه فردوس / پردیس كه در فرانسه و انگليسی 

پارادایس]14[ ش��ده اس��ت، از واژه ای اوستایی ]15[ 

اس��ت كه به معنی دژ محصور یا ساخته محصور است 

... فردوس دارای سرچش��مه آبی اس��ت ازلی- ابدی 

به طوری كه آب هميش��ه در آن جریان دارد و هيچگاه 

قطع نمی ش��ود زیرا بنای زندگی در فردوس بر نبودن 

بيماری و مرگ اس��ت ... در ف��ردوس انواع جانوران 

اهلی و وحش��ی و گياهان، از بهترین و زیباترین انواع 

وجود دارند ... حركت آب در فردوس براساس طرح 

باغ دارای نظم هندسی است.« )حصوری، 1381، 23-

 .)24

مضمون غنی باغ و مفاهيم مرتبط با آن س��بب گردید 
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تصویر5: بخشی از قالی چلسی با الگویی دوترنجی و تركيبی متفاوت درنقشپردازی وفرم سازی درحواشی و متن
)قرن 16 م(
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تصویر 6: قالی باغی، طرحی ملهم از مضامين سنتی و اعتقادی، شمال غربی ایران،
قرن 17 یا 18 ميالدی، 462× 673 سانتی متر  
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روایات گوناگون��ی از آن ظهور كند. طرح گلس��تان، 

لچك و ترنج و خش��تی مأخوذ از طرح باغی هستند. 

در طرح خش��تی، طراح تنها به بخشی از باغ )خشت، 

ق��اب( به جای تمامی آن اكتفا كرده اس��ت تا بهش��تی 

رنگارنگ در هر قاب فراهم سازد. در بسياری از موارد 

نيز برای تشدید فضایی بهشت گونه در قالی های باغی 

از درختان س��رو در تركيب ب��ا درختان و گياهان بهره 

برده ان��د و ني��ز حيواناتی كه یادآور بهش��تند از جمله 

طاووس در آنها ترس��يم شده اس��ت. اغلب قالی های 

باغی عصر صفوی را به ش��مال غرب ایران منس��وب 

نموده اند )تصاویر 6 و 7(.

در ادام��ه، مضامين خير و ش��ر دارای گذش��ته ای بس 

طوالنی هس��تند اما س��ابقه قالی های ش��كارگاهی كه 

جلوه ای از مظاهر خير و شر است به عهد هخامنشيان 

می رسد. برروی شكارگاه های اصيل نقشی وجود دارد 

كه درآن معموالً ش��يری به گاوی حمله كرده اس��ت. 

درنمونه های جدیدتر، ش��ير به پلنگ یا ببر تغيير یافته 

است. شاید این كار به قصد ایجاد تنوع صورت گرفته 

باش��د. این نقش كه گرفت وگير ن��ام یافته، هم یادآور 

نقش��ه كهن باس��تانی معروف بوده و هم وجود انواع 

حيوانات در فردوس های باس��تانی، و در واقع اصالت 

هخامنش��ی نقشه ش��كارگاه را تأیيد می كند. پاره ای از 

قالی های ش��كارگاهی در س��اختاری لچ��ك ترنجی 

به وجود آمده اس��ت. »در ش��كارگاه های صفوی، مثاًل 

فرش بافت غياث الدی��ن جامی در موزه ميالن )مورخ 

949(، صحنه ش��كار را در الگوی لچك و ترنج نشان 

تصویر7: نقشی از طاووس وصحنه هایی از گرفت وگير
)Sanguszko( برحاشيه قالی سنگوشكو

قرن 16 ميالدی، موزه متروپوليتن نيویورك
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می دهد و این خود حاكی از آن اس��ت كه لچك ترنج، 

تحولی از نقش��ه های گلستان باس��تانی است و همان 

تحولی را پذیرفته كه نقش��ه مادر )گلس��تان( پذیرفته 

است. )همان، 1381، 32( )تصاویر 8 و 9( 

و ام��ا اعتقادات دین��ی و مذهبی كه به دنبال رس��می 

شدن تشيع در قرون دهم و یازدهم هجری قمری باال 

می گيرد زمينه های مس��اعدی برای بروز نشانه های آن 

در هنر، به ویژه قالی فراهم می س��ازد. طرح محرابی كه 

از مس��ایل آیينی و دینی منش��أ گرفته بود و پيشتر نيز 

وجود داشت، موقعيتی برای طراحان به وجود آورد كه 

با توجه به س��اختار قبلی، طرحی نو در اندازند. در این 

طرح سعی می شد تمام اجزاء در راستای عمودی و رو 

به باال قرار داده ش��ود و چون فضای دینی ویژه ای در 

آن بود تالش می شد عناصری در تركيب به كار رود كه 

با این فضا هماهنگ بوده و سنخيت داشته باشد. 

3- بهره گی��ری و ارتباط با الگو ونگاره های هنرهای 

صناعتی

پيش��تر به همبس��تگی هنرها و صناعات با یكدیگر و 

اهميت این موضوع در مطالعات آنها اش��اراتی ش��د. 

در ق��رون دهم و یازدهم هجری قمری خواس��ته ها و 

نيازهای درب��ار و اوضاع زمانه به گونه ای بود كه توليد 

پارچه های مجلل با طرح های پيچيده را انتظار داشت و 

پيشرفت فنون بافندگی این امكان را فراهم ساخته بود. 

»غياث الدین علی نقش بند ی��زدی )936-988( طراح 

و توليد كننده سرش��ناس حری��ر مرغوب بود. مهارت 

او در این رش��ته در زمان زندگی اش برایش ش��هرت 

و ث��روت به ارمغان آورد. او ش��اعر ب��ود و در اواخر 

عمر از اعض��ای عالی رتبه حلقه مقربان محبوب دربار 

ش��اه عباس در قزوین ش��د .... او در شهر زادگاهش، 

یزد، نقيب صن��ف بافندگان بود وخ��ود را »نقش بند« 

می خواند. با كنار هم گذاش��تن شهرت غياث به طراح 

پارچ��ه، ناميدن خود به نقش بند و مجموعه حریر های 

حاوی رقم او، ش��كی نمی ماند كه او هم طراح پارچه 

تصویر 8: تركيبی استادانه از هم آميزی نگاره های انسانی، حيوانی و گياهی 
برای ارایه جلوه هایی از شكار و گرفت وگير )بخشی از قالی شكارگاه، قرن 16 

ميالدی، موزه پولدی پوتسولی ميالن(

تصویر 9:  نقش دیگری از گرفت وگير در بخشی از حاشيه بزرگ یك قالی 
صفوی، اواخر قرن 16 ميالدی
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بوده و هم در تهيه نقشه برای بافت آنها مهارت داشته 

است.« )تامپسون، 1384، 80 و 83(.

اما مهم تر، ویژگی بارز  آثار )طرح( اوست كه ارتباطش 

را با حرف دیگر قابل تأمل می كند. »مشكل این طرح ها 

آن اس��ت كه به رغم به كارگي��ری حداكثر مهارت در 

توزیع یكنواخت عناصر طرح در كل سطح و قرار دادن 

آنه��ا در تركيب بندی ای ظاهراً فاق��د درز، این طرح ها 

ماهيتًا حاوی مؤلفه های متداول در سبك نگارگران آن 

زمان است. این حكم در همه زری های برجسته اوایل 

دوره صفوی��ه صدق می كند. این طرح ها عمومًا از نظر 

طراحی مقبول اس��ت، اما حالت آنها بيش��تر متمایل به 

ایستایی اس��ت و به ندرت حالت حقيقی كنش متقابل 

مي��ان بخش های مجزای ط��رح در آنها وج��ود دارد. 

)همان، 1384، 80 و 83( 

دیماند بس��ياری از الگوهای پارچه ه��ای صفوی را با 

قلم و تركيب بندی نگارگران آن زمان از جمله  سلطان 

محمد و محمدی بسيار نزدیك دانسته )دیماند، 1379، 

283-284( به نحوی كه می توان نوعی گرته برداری را 

حدس زد. حتی می ت��وان بدون رأی دیماند، با تطبيق 

نقش های منس��وجات، مينياتوره��ا و قالی، هم در پی 

اش��تراكات آنه��ا در الگوها و نقش��مایه ها و بالطبع به 

دنبال سرچش��مه های یكس��ان آنها بود و هم اینكه به 

سبب تفاوت های خاص این سه، تركيبات ویژه آنها را 

در طرح دید. بی شك وام هایی كه صناعات به یكدیگر 

داده اند، عالوه بر بازگشت به خود، زمينه اندیشه هایی 

ن��و در عرصه نقش پردازی گردیده اس��ت. اینكه گفته 

می شود در عصر صفوی تمامی هنرها خاصه صناعات 

گسترش یافته و به اعتال رسيدند، مسلمًا بدون در نظر 

گرفتن همبس��تگی آنها قابل تردی��د می نماید. بنابراین 

اس��ليمی ها وختایی ه��ا همان ق��در ك��ه در تذهيب به 

ظراف��ت به كار رفتند، به صالبت و قدرتمندی تمام در 

قالی ها وكاش��ی ها رخ نمودند. هنرمند صفوی آموخته 

بود كه اگرچه سرچش��مه های الگوهایش یكی اس��ت 

ام��ا باید به فراخور حال هر ام��ری، الگویش را واجد 

گزینش و تركيبی صحيح نماید. )تصویر10( 

4- ایج��اد پویایی و تنوع در طرح و رنگ مرتبط با 

فرش شهری از راه های گوناگون

موارد بس��ياری از پویایی و حركت در نقش پردازی و 

بس��نده نكردن به قالب های كالس��يك طرح قالی های 

تصویر10: نقش ها ونگاره های به كار رفته در پارچه مخمل عصر صفوی، تأمل 
درنقوش و نحوه تلفيق وتركيب آنها در پارچه های عهد صفوی تعامل آنها را با 

طرح و الگوهای قالی های عصر طالیی بيش ازپيش روشن و نمودار می سازد.
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تصویر 11- الف: شيوه طراحی دوالیه در ترنج و قاب های حاشيه بزرگ یك فرش از گروه سالتينگ،561× 132 سانتی متر
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صف��وی وجود دارد كه از آن جمله ش��يوه طراحی دو 

الیه ای اس��ت كه نقش و ط��رح را در دو الیه نمایش 

داده و احس��اس عمق را به وجود م��ی آورد. پرهام به 

ای��ن موضوع اش��اره ای واضح دارد: »نخس��تين بار به 

روزگار صفوی��ان بود كه قالی ایران از صورت نقش و 

نگاره های همس��طح دو  بعدی )= طول و عرض( به در 

آمد و با افزوده شدن عمق و ارتفاع به شيوه سه بعدی 

طراحی ش��د، آنچنانكه هر ش��بكه طراحی بر شبكه ای 

دیگر »س��وار« گش��ت و به جای یك الیه نقش و نگار 

هم عرض و هم سطح و هم تراز، دو الیه متمایز و برهم 

افتاده نمودار شد. در مراحل بعدی، شيوه »سایه روشن« 

مكتب كرمان این سبك را كاملتر كرد، بدان سان كه در 

رنگ آميزی یك گلبرگ آبی رنگ هم از آبی س��ير بهره 

جس��تند و هم از آبی روش��ن.« )پرهام، 1370، 167( 

ش��يوه مذكور در پاره ای از فرش های معاصر هنوز به 

یادگار مانده و حتی تالش ش��ده تا با تش��دید و دقت 

در رنگ آميزی، اختالف دو الیه فوق محسوستر باشد. 

)تصویر11-الف و 11-ب(

تصویر 11- ب: بهره گيری از شيوه طراحی دوالیه در ترنج یك فرش سالتينگ 
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نتيجه گيری

تاریخ فرش دارای نقاط دقيق و روش��نی نيست، اما از 

آنچ��ه برای قالی ایرانی هس��ت، پویایی و تحول طرح 

و نق��ش چه��ره ای برازنده دارد. خأل مناب��ع و آثار در 

این حدیث هرگز س��بب فراموش��ی و خاموشی افكار 

نگردی��ده و این دغدغه تازه تر از پيش هميش��ه همراه 

هنرمند بوده است. در عصر ترقی و طالیی قالی ایران 

كه قرون دهم و یازدهم باش��د، بس��تر ب��ه مطلوبترین 

صورتش فراهم ش��ده ب��ود تا هنرمن��د بياموزد ضمن 

وفاداری به سنت، پرتوی تازه به آثارش بيفكند.

از این رو به نظر می رس��د نوآوری و ارائه دیدی نو در 

طرح و نقش قالی ه��ای عهد طالیی حاصل تركيب و 

تلفيق های اس��تادانه ای اس��ت كه از نقش و نگاره های 

پيش از صفوی ملهم شده و در فضای فرهنگ اسالمی 

ش��كوفا گردیده است. همچنين تطبيق و مقایسه طرح 

منس��وجات، مينياتوره��ا و ف��رش مش��خص می كند 

هنرمن��دان آنه��ا از ی��ك گنجينه نقش مش��ترك بهره 

برده ان��د، اما به دليل تفاوت ماهيت��ی این صناعات، هر 

یك الگویی خاص خ��ود دارند. نيز آثار پختگی طرح 

و نقش قالی های صفوی روشن می سازد هنرمندان آنها 

با س��اختار طرح ها آشنا بوده و به نوآوری در آن كاماًل 

آگاه.

پی نوشت ها

1- جان تامپس��ون در مقاله خود تحت عن��وان »قاليها وبافته های 

اوایل دوره صفویه« شرح مبسوطی پيرامون دو رویكرد مطالعاتی 

در زمينه قالی های عهد صفویه ارائه كرده است. )تامپسون، جان، 

»قاليها و بافته های اوایل دوره صفویه«، 71-70(.

2- چكيده نگاری، ساده سازی، تجرید و انتزاع تا حدی كه نقش ها 

به نماد مبدل شوند روالی است كه در ازمنه باستان شكلی مقبول 

ب��رای ارائه آثار منقوش ایران بوده و امروزه نيز همانند گذش��ته، 

جوامع عش��ایری در حفظ آن تالش نم��وده و در به كارگيری آن 

صاحب ابتكارند. از این دس��ت، در دستبافت های گذشته و حال 

سه گوش های پيوس��تة دورنگ حواش��ی، هنوز بازتاب و یادآور 

كوه اس��ت و باندهای ش��طرنجی تا به امروز تأللو آب را نش��ان 

می دهد.

3- كهن تری��ن نمون��ه قالی گره بافت��ه پرز دار قاليچه مش��هور به 

»پازیریك« )Pazyryk( اس��ت از عهد هخامنشی-س��كایی كه در 

س��ال 1948 ميالدی به اهتمام رودنكو باستان ش��ناس روس��ی از 

گورهای قوم ایرانی تبار س��كایی در منطق��ه پازیریك در جنوب 

جبال آلتایی كشف شد. این فرش باستانی - كه از بركت یخبندان 

سيبری دو هزار و سيصد تا چهارصد سال به سالمت برقرار مانده 

ب��ود - اكنون در موزه آرميتاژ لنينگ��راد در محفظه ای مخصوص 

محفوظ اس��ت. )پرهام، س��يروس، دس��تبافت های روس��تایی و 

عشایری فارس، ج.1، ص30(.

4. Rudenko

5- »در ای��ران تا دامنه های غرب��ی زاگرس از روزگاری كه اطالع 

دقيقی از آن نداریم، شاید از اوایل عهد مفرغ )حدود3500 ق.م.( 

م��ردم به باغی اعتقاد یافته بودند كه آس��مانی بود، ش��بيه مينو یا 
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بهش��ت.« )حص��وری، علی، مبانی طراحی س��نتی در ایران، ص. 

23(. تالش برای شكل بخش��ی به این باغ آسمانی بر زمين خاك، 

ص��ور متفاوتی از آن عرضه كرده ك��ه بعدها به هنرهای دیگر نيز 

س��رایت نمود. به نظر می رسد »تعدادی از نقشه های ایرانی اساسًا 

از ش��كل باغ گرفته شده اند. نام این نقش��ه در فارسی بهارستان، 

گلس��تان، گلزار و امثال آن اس��ت ... اساس نقش��ه های گلستان، 

باغی اس��اطيری است.« )همان، ص. 23(. بررسی ها نشان می دهد 

ایرانيان در باغ سازی صاحب سبك و پيشتاز بوده اند. كاووش های 

باستان شناسی منطقه پاسارگاد كهن ترین باغ های ایرانی را به دوره 

هخامنشی منسوب كرده است. حصار، آبراه، كوشك و تقسيمات 

هندس��ی چهار گوش��ه در تركيبی نظام مند از الزامات باغ س��ازی 

ایرانی اس��ت. گمان می رود طرح پازیری��ك با طرحی كه امروزه 

خشتی ناميده می شود و منشعب از طرح باغی است، بسيار قرابت 

داش��ته و با شواهدی بتوان آن را از سالمند ترین نقشه های خشتی 

قلمداد نمود. از آنچه آمد گمان می رود پازیریك باید تنها نماینده 

ممتاز عصری باشد كه سوابق بسياری از گذشته را در خود جای 

داده است.

6- كم��ا اینكه »توصيفاتی كه از قالی های كه��ن داریم، از جمله 

توصيف قالی بهارستان یا بهارخسرو در تاریخ طبری، شكی باقی 

نمی گ��ذارد كه قال��ی ایران پيش از دوره تيموری هم نقش��ه های 

گردان داشته اما به احتمال این گونه نقشه ها بسيار كمياب و ویژه 

دربارها بوده است.« )حصوری، علی، فرش بر مينياتور، ص. 3(.

7- س��ير ط��رح و الگوها از مكات��ب اوليه نگارگ��ری تا دوران 

تيموری و نزدیك به صفوی، حركت از سادگی به سوی پيچيدگی 

را یادآور می ش��ود، كه رنگ ب��ا آن در هماهنگی به س��ر می برد. 

به ط��ور مثال، برخ��ی از نگاره  های مكتب بغداد نقش های س��اده 

و هندسی و شكس��ته را نشان می دهد در حالی كه مكتب هرات 

با فاصله بس��يار از بغ��داد تركيباتی با خطوط گردان و س��يال و 

پيچي��ده را به همراه طيف متنوع تری از رنگ عرضه كرده اس��ت. 

در این عرصه و به دنبال فرهنگ اس��المی و منع تصویرس��ازی، 

خاصه جان��داران، واقعگرایی تا زمان های متوالی رنگ می بازد تا 

اینكه احمد موسی، نقاش قرن 8 ه.ق.، با دیدی نو و طرحی تازه 

آن را مط��رح و دوباره احياء می س��ازد و مس��بب تحولی تازه در 

زمان خود و اعصار بعدی می گردد. بنابراین با س��ير در آثار اوليه 

اس��المی تا تيموری می توانيم اهميت به اجزاء و مس��ایل حول و 

حوش انس��ان را كه در قرون 5 و 6 ه.ق. ناچيز ش��مرده می شد، 

و نيز گرایش به بازس��ازی طبيعی فرم ها و اشكال را از قرن 8 به 

بعد ش��اهد باشيم و نسبت به تطبيق نقشه فرش های مينياتورها با 

نمونه واقعی آنها اطمينان بيشتری پيدا كنيم. برای درك بهتری از 

این تحوالت، عالوه بر نگارگری، با دقت نظر در آثار مصنوعات 

فلزی، منس��وجات، آرایه ها و تزیينات معماری قرون پنجم ه.ق. 

ت��ا اواخر عهد تيم��وری، می توان پيوس��تگی و تكامل طرح ها را 

فهميد و زمينه ظهور تحوالت بزرگتر و شكوفایی هنرها را كه از 

رخدادهای عصر صفوی است پيش بينی كرد.

8- »ميراث ما از قالی های ایران در قرن های ش��انزدهم و هفدهم 

ميالدی در حدود 1500 تا 2000 تخته برآورد ش��ده اس��ت. این 

ارق��ام تكه هایی را ك��ه از قالی های بزرگ باقی مانده نيز ش��امل 

می ش��ود. ای��ن فرش ها هم��ه ارزنده نيس��تند، ط��رح اغلب آنها 

نا مرغ��وب اس��ت و در بافت آنها نيز مهارت به كار نرفته اس��ت. 

این نوع قالی ها ارزشی جز قدمت ندارند. از این تعداد در حدود 

200 تخته آن مش��هور اس��ت و تعداد زیادتری نفيس و مرغوب 

محسوب می شود.« )ادواردز، سيسيل، قالی ایران، ص. 9(.
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9- »گل الله عباس��ی در حقيقت همان نرگس است كه از تكرار 

دو دای��ره و دو برگ به وجود می آی��د. البته در ميان نرگس با الله 

عباسی حد واس��طی از گلهای پروانه ای نيز وجود دارند. گل الله 

عباسی به دليل دارا بودن تمامی خصایص گلها و قابليت پذیرش 

هر ن��وع تحولی، منعطف ترین گل در بين گلهای ختایی اس��ت. 

ای��ن گل به همين جهت از نظر ش��كل ظاهری نيز زیباتر از همه 

گلها جلوه می كند.« )اس��كندر پورخرم��ی، پرویز، گلهای ختایی، 

صص40-39(.

10- نك به: تامپس��ون، ج��ان، »قالی ها و بافته ه��ای اوایل دوره 

صفویه«، صص71-70. 

11- دیمان��د، ام. اس.، بافته ه��ا و فرش ه��ای عص��ر صف��وی، 

ص293.

12- »مقص��ود از تركيب كنار ه��م چيدن عناصر، و در مورد هنر 

نقش هایی است كه در نهایت وحدت ایجاد كند. یگانگی، هدف 

شكل و محتوای تركيب اس��ت. به هيچ وجه نمی توان نقش های 

آماده )طراحی ش��ده و رنگ ش��ده( را پهلوی هم چيد و نام آنرا 

طراحی گذاشت ... در كار طراحی سنتی گذشته از اینكه نقش ها 

بای��د با هم س��ازگار و همجنس باش��ند، باید ه��ر یك رنگبندی 

مناس��ب خویش و در عين حال مناس��ب دیگ��ر اجزاء كنار خود 

و زمينه كار را داش��ته باش��ند و مقصود از تركيب همين اس��ت.« 

)حصوری، علی، مبانی طراحی سنتی در ایران، ص77(.

13. M. S. Dimand

14. Paradise

15. Pari-daesa
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