
 ردر باب هنر پارچه بافي عصر قاجا

نگري از آن در دست  بافي عصر قاجار با وجود غناي طرح و اسلوب بافت تاكنون چندان شناخته نشده و درك كامل و جامع پارچه

، عضو هيات علمي همايش هنرهاي صناعي گردهمايي، باستان شناس و هنر پژوه برجسته و «زهره روح فر»نيست. دكتر 

باشند.اين گفتگو دو سال پيش و به استقبال از  بافي ادوار مختلف در ايران مي هی پارچه و پارچ صاحب تاليفات گوناگون در حوزه

 .همايش فرهنگ و هنر قاجار انجام شده است؛ همايشی كه متاسفانه برگزار نشد

  

 پرسش و پاسخ با دكتر روح فر

 ردر باب هنر پارچه بافي عصر قاجا 

  

 نمصاحبه از: مقداد جاويدي صباغيا

  

نگري از آن در دست  صر قاجار با وجود غناي طرح و اسلوب بافت تاكنون چندان شناخته نشده و درك كامل و جامعبافي ع پارچه

، عضو هيات علمي همايش هنرهاي صناعي گردهمايي، باستان شناس و هنر پژوه برجسته و «زهره روح فر»نيست. دكتر 

باشند.اين گفتگو دو سال پيش و به استقبال از  مختلف در ايران مي بافي ادوار ی پارچه و پارچه صاحب تاليفات گوناگون در حوزه

 .همايش فرهنگ و هنر قاجار انجام شده است؛ همايشی كه متاسفانه برگزار نشد

  

 بافي ايراني به جا گذاشت؟ آوري نساجي غربي در عصر قاجار از بعد فني چه تاثيري بر پارچه ورود فن

  

ی قاجار براساس بررسی  بافی دوره هنر پارچه -ای درمورد صنعت نون بررسی دقيق و همه جانبهتوان گفت که تاک به جرأت می -

بندی صحيح انجام نشده و آنچه مختصراً  یابی به یک طبقه های تزئينی آن به منظور دست انواع پارچه از نظر فنون بافت و شيوه

هنرکهن ایرانی است که دليل آن هم –به نوعی انحطاط این صنعت درمنابع تاریخ هنر این دوره به آن اشاره شده، بيانگر رکود و

 .بافی ایرانی ذکر گردیده است های غربی بر پارچه ورود و نفوذ شيوه

های این دوره باید اظهارداشت که هنرمندان بافنده با  اما برخالف نظریات ارائه شده و براساس دالیل مبتنی برتحقيق در پارچه

های ابریشمی و  های زربفت، مخمل، شال ترمه، پارچه بافی به توليد انواع پارچه در مراکز مختلف پارچه های سنتی همان شيوه

های اروپایی به ایران و ایجاد  دوزی)رودوزی( و نقاشی روی پارچه پرداختند، عالوه بر این به دليل ورود پارچه همچنين انواع دوخته

بافی بوجود آوردند که از آن جمله ابداع فنون جدید در بافت  ای مختلف مانند ابریشمه رقابت ناشی ازآن، ابتکارات فنی در زمينه

 .های ابریشمی ساتن بود پارچه

نظيری با این  های ساتن به کارگرفته و آثار بسيار زیبا و بی اندازی پارچه باف و پشت کالف را در نقش بافندگان اين عهد شيوۀ لُپه

 .ها بود، خلق نمودند ی توليد این نوع پارچه افی ابيانه که مرکز عمدهب های پارچه اسلوب درکارگاه

های  رایج شد ،که نمونه« ایکات»دار موسوم به  ی ابریشم چند رنگ و درهم بافت سایه همچنين دراین دوره بافت نوعی پارچه

 .جالبی از آن باقی است

ی ساسانيان و پس از آن درقرون  معروف به دورو یا دوپودی که ازدوره ی ابریشم با فن در همين زمينه، بافت نوع دیگری از پارچه

دار  ی قاجار رواج یافت. چند پرده و پوشش قبرکتيبه ی دوره ی اسالم در ایران رایج بود، مجدداً به دست هنرمندان بافنده اوليه

عبارت )عمل محمد حسين( نيز روی آن  هجری است و 2121ابریشمی با این فن بافت باقی است که یکی از آنها دارای تاریخ 

 .بافته شده است

  



های کرمان و یزد با فنون پيشرفته بيش از پيش رایج شد که دراین راه  های شال ترمه درکارگاه بافی، بافت پارچه به غير از ابریشم

های  د و به همين جهت پارچهها نمو ای داشت. وی سعی فراوانی درتوسعه وگسترش این کارگاه اميرکبير)امير نظام( نقش عمده

 .نيز معروف شد« اميری»شال ترمه به 

های فرانسوی و ایتاليایی به  ی اروپائی مانند گوبلن دوزی شده های دوخته های مختلف، به دليل ورود پارچه عالوه بربافت پارچه 

ی نسبت به قبل به وجود آمد. الزم به ذکر است های ایران دوزی ی دوخته های متنوعی در زمينه ایران و رواج بازار آن، فنون و شيوه

 .رسد ی هخامنشی می ای کهن است و بنابردالیل موجود قدمت آن به دوره که ایران در این راستا نيز دارای پيشينه

ی، دوز دوزی، رشتی دوزی، سلسله دوزی، خوس دوزی، مليله دوزی، نقده به این ترتيب انواع رودوزی مانند ابریشم و گالبتون

های تزئينی زیبا و در برخی موارد با تلفيقی بسيار ماهرانه از  دوزی با اسلوب دوزی، فتيله یک بخارادوزی، پيله دوزی، ده

های کتانی به دست هنرمندان ایرانی نقش  پارچه مانند مخمل، ابریشم وحتی پارچه  های ایرانی و اروپایی بر روی انواع مایه نقش

 .بست

ی صفوی و قبل از آن بودند،  ی دوره های پيشرفته ی قاجار که وارث فنون و شيوه ی دوره توان گفت هنرمندان بافنده درنتيجه می

های  های اروپایی و گاه شيوه با شيوه  گيری از غنای این هنر همراه توانستند درشرایط اجتماعی و فرهنگی زمان خود با بهره

 .بافی قاجار خلق نمایند نوان مکتب پارچهچينی و هندی مکتبی را تحت ع

ی قاجار چيستند؟ ) لطفا در مورد پيوند اين نقوش با نقوش  هاي رايج در منسوجات دوره نقش و نگارها و موتيف

 (.هاي اروپايي توضيح بفرماييد مايه ها از نقش دوران صفوي و نيز تاثير پذيري آن

ای البسه و پارچه را  ها که به گونه نقاشی زمان به ویژه جود وهمچنين سایر آثارهمهای مو ی نمونه پارچه بر اساس مطالعه -

بندی کلی دست  اندازی به یک طبقه های نقش های تزئينی و همچنين شيوه توان از نظر نوع نقوش و نگاره اند، می مجسم ساخته

 :یافت که عبارت است از

یزد )این دو  -کاشان وتبریز -بافی یزد، اصفهان، کاشان، تبریز ین مکاتب پارچهی صفوی تحت عناو های رایج دوره نقوش وشيوه -2

ی قاجار با  بافی دوره مکتب تلفيقی از کار هنرمندان نقاش مکتب تبریز و بافندگان یزد و کاشان است.( همچنان در پارچه

های کوچک در یک طرح کلی  ه از نقوش و طرحی مکتب یزد را که ویژگی آن استفاد هایی تداوم یافت چنان که تداوم شيوه تفاوت

توان  های ابریشمی و زربفت این دوره می های کوچک را بر پارچه های شاه عباسی و ترنج بود و یا طرح محرابی پوشيده با گل

ی صفوی  رهبافی اصفهان دو های موازی همراه با نقش پرندگان که در مکتب پارچه های گل درردیف مشاهده نمود. تکرار نقوش بوته

 .های زربفت قاجار ادامه یافت رایج بود نيز در پارچه

ی صفوی مرسوم بود با  کاشان دوره -های بزم، رزم، شکار که به ویژه در مکتب تبریز ی به کارگيری نقش انسان در صحنه در نحوه

ر کم و به صورت کامالً جزئی استفاده ی قاجار از نقوش انسانی بسيا های دوره تفاوتی چشمگير روبرو هستيم، چرا که بر پارچه

 .های تصویردار به صورت موضوع اصلی و بزرگ نقش بسته است های صفوی نقش انسان بر پارچه شده درصورتی که در پارچه

ی تزئينی استفاده شده که  درمورد نقوش جانوری نيز در این دوره از پرندگان کوچک بيش از سایر جانوران به عنوان نقش مایه

 .مدتاً همراه با گل و شاخ و برگ استع

در مورد نقوش گل وگياه نيز انواع مختلف گل مانند گل سرخ، زنبق، ميخک و شاه عباسی و گل معروف به فرنگی که در این دوره 

 .ها به کار گرفته شد مورد توجه بود، درتزئين پارچه

فوی زینتگر پارچه و فرش بودند نيز به طور قابل توجه دراین دوره جهت ی ص دار مکتب تبریز که دردوره های بلند و باریک کنگره برگ

  .ها به کارگرفته شد تزئين پارچه

های راه راه باریک )محرمات( به صورت عمودی و یا اُریب است که هر  ی قاجار طرح های دوره های قابل توجه در پارچه یکی از طرح

های  صورت یک در ميان تزئين شده است. از این نوع طرح اغلب جهت پارچه راه با تکرار نقوش گل و یا پرندگان کوچک به

 .شد دوزی )الیه دوزی( استفاده می آجيده

  



های این دوره نيز مشاهده  ی صفوی بر پارچه ی دوره ای و بته جقه به شيوه های اسليمی و ختایی و زنجيره انواع نقوش وطرح

اندازی طرح بته جقه به  شود، مانند تنوع در نقش ها گاه ابداعاتی دیده می نقش مایهاندازی این  ی نقش شود؛ البته درشيوه می

های  به صورت چشمگير بر پارچه« شاخ گوزنی»موسوم به   عالوه بر این طرح«. مير»و« قهر وآشتی»و« بچه و مادر»ی  شيوه

 .شود شال ترمه قاجار مشاهده می

رجعتی به   شد كه نقوش آن دوزی معروف به بخارادوزی در شرق ایران تهيه می تهالزم به ذکر است که دراین دوره نوعی دوخ

ی ساسانيان و اوایل اسالم رایج بود و به همين  های مدور مرواریدی که دردوره های تزئينی کهن ایرانی است، یعنی قاب شيوه

 .رسد ها ضروري به نظر مي دوزي دليل نيز بررسي اين دوخته

ی ماهرانه هنرمندان  اند به خوبی نمایانگر ذوق وسليقه ی تلفيقی خلق شده ی )مکتب قاجار(: آثاری که با شيوهی تلفيق شيوه -1

و هندی تلفيقی بسيار زیبا و هماهنگ به وجود   های اروپایی وگاه چينی مایه ایرانی هستند که ميان سنن کهن و برخی از نقش

 .ناميم شيوه را مکتب قاجار میهای قاجار این  اند که در بررسی پارچه آورده

ی بافت ابيانه اشاره داشت که  های ساتن و تافته ی این شيوه هستند باید به پارچه هایی که به خوبی نشان دهنده از نمونه

وش ی اروپایی همراه با نق های گل به شيوه ها عمدتاً تلفيقی از هنر ایرانی و اروپایی است، مانند نقش دسته های آن مایه نقش

 .گل و مرغ ایرانی

های ابيانه چه از نظر ابداعات در فنون بافت وچه از  بافی قاجار شناخت ویژگی کارگاه الزم به ذکر است که در بررسی پارچه

بافی قاجار نقش مهمی ایفا  های تزئينی بسيار حائز اهميت است، چرا که هنرمندان ابيانه در ایجاد مکتب پارچه نظراسلوب

 .نمودند

ی دیگری از پارچه های مکتب قاجار، یک پارچه قلمکار است که در اصفهان تهيه شده، این پارچه با نقش یک گلدان به  نمونه

ی چينی و گل فرنگی است.  های بيرون آمده از گلدان شامل گل شاه عباسی، گل لوتوس به شيوه ی اروپایی تزئين و گل شيوه

های  بزرگ با رنگ  دار مکتب تبریز نيز نقش گردیده، درکنار گلدان نيز نقش یک طاووس نسبتاً  های بلند کنگره ها برگ درميان این گل

 .شود داري مي باشد. این پارچه در موزه کاخ گلستان نگه دهد، مشهود می بسيارزیبا که تاثيری از هنر هند را نشان می

  

بافي تا چه حد  بافي و مخمل نظير زري جايگاه منسوجات سنتي در عهد قاجار چگونه بود، و محصوالت هنرهايي

 مورد استفاده عموم بودند؟

و مخمل گل برجسته   های مخمل زربفت ی قاجار انواع مختلف پارچه زربفت مانند زربفت اطلسی، زربفت دارایی و پارچه در دوره -

های نقاشی شده با موم و انواع  و پارچههای قلمکار  های ابریشمی و شال ترمه و پارچه دار و همچنين انواع پارچه و مخمل موج

 .شد دوزی روی پارچه در مراکز مختلف تهيه می دوخته

ی  شدند، مقایسه های مختلف مسلم است، انواع مذکور با درجات مختلفی از مرغوبيت بافته می آنچه براساس شواهد و نمونه

که در  سازد. چنان های تزئينی مشخص می ی بافت و گاه شيوه های مختلف شاخص مرغوبيت را عمدتاً در نوع الياف، شيوه نمونه

ی اشراف و درباریان  شد که به دليل قيمت گران خاص طبقه بافت زربفت مرغوب از گالبتون با روکش فلز طال و نقره استفاده می

شد که مورد استفاده عموم قرار  ته میهای زربفتی نيز با الياف گالبتون که روکش آنها از فلزات ارزان قيمت بود، باف بود. ولی پارچه

 .گرفت می

های بافت کرمان از پشم بزهای سفيد کمياب کرمان تهيه  که الياف شال ترمه های شال ترمه نيز چنين است، چنان درمورد پارچه

ف بوده؛ در یزد نيز های تهيه شده از این الياف بسيار ظریف همانند ابریشم است که طبيعتاً دارای قيمتی گزا شد. شال ترمه می

شد که از مرغوبيت نوع اول برخوردار نبود و به منظور استفاده عموم از این پارچه جهت  ای بافته می هایی با الياف پنبه شال ترمه

 .گردید تهيه لباس و قبا تهيه می

  



محصوالت از هايي داشتند و وجه مشخصه اين قسم  شدند چه ويژگي منسوجاتي كه براي دربار قاجار توليد مي

 هاي معمولي چه بود؟ بافته

ها و منازل خود  آنچه که براساس شواهد موجود مسلم است این است که درباریان قاجار اعم از مرد وزن به البسه و تزئين کاخ -

بافی  ارچههای مختلف پ های نفيس و مرغوب که گاه به سفارش دربار در کارگاه دادند و به همين جهت از پارچه اهميت خاصی می

های بلند  کردند مانند نوعی مخمل زربفت عنابی با گل و ساقه شد استفاده می ی دربار نگهداری می شد و در خزانه تهيه می

های زربفت به ویژه زربفت دارایی که از نفاست خاص برخوردار بود.  شد و خاص دربار بود و یا پارچه طالیی که درکاشان بافته می

 .شد که خاص دربار و به منظور استفاده جهت مخده و پرده بود ان نوعی پارچه زربفت ضخيم توليد میعالوه بر این درکاش

های نفيس بافت کرمان بود که به  یکی از رسوم سياسی رایج دربار قاجار رسم خلعت بخشيدن بود و آن قبایی بلند از شال ترمه

شد. الزم به ذکر  دوزی می های مروارید دوخته خاص با الياف زر و یا دانهشد و بر روی آنها القاب و اسامی  سفارش دربار تهيه می

ی طراز دادن در قرون اوليه اسالم است که تداوم یافته و طراز دادن عبارت  ی خلعت بخشيدن در واقع همان شيوه است که شيوه

عائر و القابی بافته شده بود، به سران و های خاصی پارچه طراز را که روی آن ش پادشاهان و خلفا به مناسبت  است از اين كه

 .بخشيدند کردند و به این وسيله به آنها قدرت می امرا اهدا می

های  عالوه بر این شاهان قاجار به منظور نذر برای اماکن متبرکه، پوشش قبرهای نفيسی را از پارچه زربفت و یا مخمل به کارگاه

 .هايي از آيات قرآن و ادعيه بود داراي کتيبه ها اغلب دادند. این پارچه معتبر سفارش می

ی  شد، از نظر نوع الياف و شيوه بافی تهيه می های معتبر پارچه هایی که به سفارش دربار در کارگاه توان گفت پارچه در نتيجه می

 .بافت از کيفيت باالیی برخوردار بود

  .را به اختصار معرفي نماييدها  هاي آن لطفا مراكز مهم پارچه بافي عصر قاجار و بافته

ی قاجار در شهرهای کاشان، اصفهان، یزد، ابيانه، تبریز و مشهد متمرکز بودند که هریک به  بافی دوره های پارچه مهمترین کارگاه -

 .بافت نوع و یا انواعی از پارچه معروف بودند

های مخمل )مخمل زربفت، مخمل موج دار، مخمل گل برجسته و نوعی مخمل عنابی رنگ با  که در کاشان انواع پارچه چنان

  .شد زربفت بافته می  ابریشمی ساتن و انواع  های های طالیی که خاص استفاده درباریان بود( و پارچه گل

دوزی(، پارچه قلمکار و نقاشی  دوزی و خاتمی دوزی، گالبتون وزی، پيلهدوزی شده )ده یک د دوخته  های در اصفهان نيزانواع پارچه

 .شد زری به ویژه زری اطلسی و دارایی تهيه می شده با موم و پارچه

و ساتن پشت کالف( و ایکات )پارچه ابریشم چند   های پارچه بافی ابيانه به بافت انواع پارچه ساتن )ساتن گل مخملی کارگاه

 .بسيار مرغوب اختصاص داشتدار(  رنگ سایه

زربفت به بافت نوعی شال ترمه و نوعی پارچه که تارهای آن از ابریشم و پودهای آن   های های یزد نيز عالوه بر بافت پارچه کارگاه

 .از کتان بودند )ملحم( معروف بودند

الياف ابریشم روی پارچه شال ترمه( توليد  دوزی با دوزی )نوعی دوخته های نفيس شال ترمه و زربفت و سلسله در کرمان پارچه

 .شد می

 .های متنوع روی پارچه معروف بود دوزی ای و کرباس و همچنين دوخته مشهد نيز به بافت انواع پارچه پنبه

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 



  

 

 

 


