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طرح و نقش منسوجات كاربرد ی )غيرجامگانی( د ر اوایل عصر ناصری با 
نظر به نگاره  پرد ازی  های هزارویک شب صنيع  الملک
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)تاریخ د ریافت مقاله: 1400/09/06، تاریخ پذیرش نهایی: 1400/10/13(

چکيد ه

با جستجو د ر آن می  توان ظرایف فرهنگی عصر  هزارویک شب صنیع  الملک، منبع تصویری مرد م  نگار به حساب می  آید  که 

تن  پوش،  کاربرد ی جز  د ر  قاجار هستند  که  نقش منسوجات د ورۀ  و  د یگر، طرح  د اد . د ر سوی  قرار  را مورد  مطالعه  ناصری 

 کم تر محل بررسی بود ه  اند . هد ف این پژوهش، جستجو د ر خصایص طرح و نقش این انواع با نظر به تصاویر هزارویک شب 

صنیع  الملک است که امکان گمانه  زنی د ربارۀ شیوه  های تولید  را نیز فراهم خواهد  آورد . بد ین تقریر پرسش آن است: با نظر 

 به تصاویر هزارویک  شب صنیع  الملک، طرح ها و نقوش منسوجات غیرملبوس د ر عصر ناصری چگونه و د ر چه قالبی تعریف 

می  شود ؟ با نظر به د ستاورد های مطالعات پیشین و به احتمال، طرح واگیره  ای و نقش بته  جقه د ر منسوجات کاربرد ی د ر زند گی 

روزمرۀ رواج بیشتری د اشته است. به  رغم این فرضیه، نتیجۀ مطالعه به شیوۀ توصیفی-تحلیلی به مد عای نمونه  گیری طبقه  بند ی 

احتمالی هجد ه تصویر از هزارویک  شب صنیع  الملک نشان می  د هد : د ر این د وره، حد اقل پارچه  های بد ون طرح، واگیره  ای، قابی، 

 محرمات، محرابی و ترنج  د ار با نقوش گیاهی طبیعت  گرا و انتزاعی ازجمله بته  جقه و اسلیمی د ر تهیۀ منسوجات غیرجامگانی 

به  کار می  آمد ه که برخی با تکنیک  های بافت هم چون د ارایی، طرح  اند ازی شد ه  اند  و برخی د یگر با عملیات تکمیلی هم چون چاپ، 

نقش گرفته  اند . د ر این بین، محرمات هم چون ترمه از پرکاربرد ترین انواع بود ه و د ر تنوع وسیع نسبت به سایرین استعمال می  شد ه 

است.
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طرح و نقش منسوجات مورد  استفاد ه د ر زند گی روزمره با کارکرد ی 
غیر از جامه و لباس زنانه و مرد انه، موضوع مغفولی است که همواره د ر 
سایۀ اهمیت پوشش و لباس قرار گرفته است. این وضعیت د ربارۀ عصر 
یک  سره  که   )1847-1895 /1264-1313( ناصری  د ورۀ  قاجار، خاصه 
به صورت  می  شود   شناخته  آن  از  بعد   تحوالت  و  غرب  به  وی  سفر  با 
و  مرد ان  پوشاک  تغییرات  چراکه  بود   خواهد   بررسی  قابل  د امنه  د اری 
 د گرگونی  های لباس اند رونی زنان به کّرات مصد اق سخن بود ه است. د ر این 
بزرگ  نمایی با چیزی شبیه به مسامحه  ؛ بحث و فحص د ربارۀ منسوجات، 
فارغ از کاربرد  د ر لباس از قلم می  افتد . نکته آنکه د ر بازۀ زمانی ماقبل 
و  نقاشی  ها  نیست پس  امکان  پذیر  به عکاسی،  ناصری، رجوع  سفرهای 
 -1854   /1264-1271( شب  هزارو یک    خطی  نسخۀ  تصاویر  ازجمله 
نقش  پرد ازی  خصایص  می  تواند   که  گزینه  هایی  است  از  یکی   ،)1847
به  را  ناصری  اوان د ورۀ  زند گی روزمره د ر  استفاد ه د ر  منسوجات مورد  
نیکی به نمایش بگذارد : »تصاویر این نسخه یکی از مد ارک مستند  از 
شیوۀ زند گی ایرانیان د ر یک صد  و پنجاه سال پیش است« )ذکاء، 1382، 
هزارویک  شب  تصاویر  به  نظر  با  است:  آن  پرسش  حساب  این  با   .)33 
صنیع  الملک، طرح ها و نقوش منسوجات عصر ناصری د ر انواع غیرملبوس و 
مورد  بهره  برد اری د ر مصارف خانگی، چگونه و د ر چه  قالبی تعریف می  شود ؟ 

فرضیه آنکه منسوجات غیرپوششی و کاربرد ی د ر زند گی روزمره؛ تحت 
سیطرۀ طرح  های واگیره  ای با نقش بته  جقه1 بود ه است. د ربارۀ ضرورت انجام 
این مطالعه، به صورت مشهود  د ربارۀ طرح و نقش منسوجات غیرجامگانی و 
مورد  استفاد ه د ر پرد ه، مبلمان، مخد ه، زیراند از، سفره، د یوارکوب و... کم تر 
مطالعه  ای به انجام رسید ه است چراکه بیشتر پژوهش  های پیشین به صورت 
عمد ه بر واگرایی نساجی قاجار، خاصه عصر ناصری د اللت می  کنند . به 
عبارتی د ر قاطبۀ این نگاه تک  سویه، نساجی این د وره، کم تر شایستۀ بررسی 
تلقی شد ه یا د ر نهایت د ر حوزۀ پوشاک تحد ید  شد ه است. مهم  تر آنکه 
نمونه  های ملموس منسوجات به  جای ماند ه از آن د وره، معموالً تحت عنوان 
کلی قاجار بازشناسی شد ه و د ر موزه  ها نگهد اری می  شوند . با این حساب 
نه  تنها تاریخ د قیق بافت این انواع مشخص نیست که د ر بسیاری مواقع 
حتی تعلّق آنها به د ورۀ   پاد شاهی مشخص ذکر نشد ه است. با نگاه به این 
 نقصان، آنچه د ر پی خواهد  آمد  پس از نظری کوتاه به نساجی عصر ناصری، 
مفاهیم  تعریف  با  آنگاه  می  د ارد .  معرفی  را  ویک  شب صنیع  الملک  هزار 
تحقیق به مبحث اصلی ورود  می  کند  و به تد قیق د ر انواع طرح و نقش 
منسوجات کاربرد ی د ر زند گی روزمره )با مصرفی جز پوشش( پرد اخته، 

د ربارۀ تکنیک  های احتمالی برخی از آنها گمانه  زنی می  کند .

مقد  مه

روش پژوهش
مقالۀ پیش  رو به  لحاظ هد ف؛ کاربرد ی است  و به جهت ماهیت، به صورت 
توصیفی -    تحلیلی به مقصود  د ست می  یازد . گرد آوری اطالعات آن به صورت 
اسناد ی و با استفاد ه از ابزار متن  خوانی و تصویرخوانی انجام می  شود . با این 
نگاه، جامعۀ آماری، مجموع سه هزار و شش صد  نگاره   د ر هزارویک   شب 
صنیع  الملک خواهد  بود  که از میان آنها هجد ه تصویر به شیوۀ احتمالی 
طبقه  بند ی، نمونه  گیری می  شود  تا د ر بررسی انواع طرح و نقش   منسوجات 
غیرجامگانی د ر اوایل عصر ناصری ثمربخش باشد . د ر این مطالعۀ کیفی، 
متغیر ثابت د ر قالب انواع منسوجات غیرملبوس د ر نسخۀ هزارویک شب 
صنیع  الملک هم چون زیراند از، سفره، پرد ه، مبلمان، مخد ه و غیر تعریف 
می  شود  و متغیر وابسته با نقش و طرح این انواع به اقسام گوناگون نمود  
پید ا می  کند . افزون  براین جهت تقریب ذهن و اثبات مد عا، د ر پانزد ه تصویر 
از هجد ه مورد  نمونه  گیری شد ه که به طرح و نقش منسوجات کاربرد ی د ر 
زند گی آن د وره اشاره د ارند ، قطعه   پارچۀ قاجاری با طرح و نقش نزد یک 
به نمونۀ مصور د ر کنار نگارۀ مورد بحث از هزارویک   شب قرار گرفته است 

تا به صورت ملموس تد اعی  گر جزییات مد نظر باشد .

پيشينه پژوهش
د ربارۀ شناسایی طرح و نقش منسوجات قاجاری با رجوع به نقاشی    های 
آن عصر، آمنه مافی  تبار و فاطمه کاتب، »بازیابی طرح و نقش پارچه  های 
عصر فتحعلی  شاه قاجار با استفاد ه از پیکرنگاری د رباری« را د ر نشریه علمی 
پژوهش هنر به چاپ رساند ند  )1397( و منسوجات اوایل عصر قاجار د ر 
عهد  فتحعلی  شاه را با تمرکز بر عرصۀ پوشاک د ر سبک خاص موسوم 
به پیکرنگاری د رباری مورد  جستجو قرار د اد ند . البته د ر صورت قد یم  تر، 

تألیفات متعد د ی با تأکید  مشخص بر پوشاک آن عصر تد وین شد ه  اند  که 
ازجملۀ آنها، پوشاک عصر قاجار از مریم مونسی سرخه؛ سیری د ر مد  و 
لباس د وره قاجار از مهتاب مبینی و اعظم اسد ی و پوشاک د وره قاجار 
از سهیال شهشهانی است که هر سه د ر سال 1396 به چاپ رسید ه  اند . 
موارد ی که حتی عنوان آنها به تأکید  محتوا بر جلوه  های پوشش و لباس 
د اللت د ارد . اما د ربارۀ نساجی این عصر بایست به نگاهی بر پارچه  بافی 
بر  مختصر  بسیار  گذری  که  د اشت  اشاره  روح  فر  زهره  از  قاجار  د وران 
نساجی د ر بازۀ تاریخی یک  صد وسی   سالۀ قاجار د اشته است )1391(. د ر 
نگاه قریب  تر به مقالۀ حاضر، فریناز فربود  د ر رسالۀ د کتری خود  با عنوان 
»بررسی تأثیرات و پیامد های انقالب صنعتی اروپا بر هنر صنعت نساجی 
ایران د ر د وران قاجار«، تأثیر انقالب صنعتی بر روند  نساجی و طراحی 
پارچه  های ایران را بررسی می  کند  و هرچند  که به د لیل تطویل تاریخی، 
کم تر د ر مبحث طبقه  بند ی طرح و نقش پارچه  های آن عصر ورود  د ارد  اما 
به صورت مبسوطی به شرح و تحلیل قراین مستند  د ر د ورۀ قاجار مبتنی 
بر نمونه  های به  جای  ماند ه و عکس  های تاریخی می  پرد ازد  )1388(. با این 
حساب د ربارۀ سیر تحوالت منسوجات عصر قاجار به صورت خاص، منبعی 
به نگارش د رنیامد ه اما می  توان به تاریخ پارچه و نساجی د ر ایران به قلم 
فرید ه طالب  پور اشاره د اشت که فصلی از آن به عصر قاجار اختصاص یافته 
است. البته طالب  پور، د ر این پاره، بیشتر بر اوضاع کلی نساجی و روند  
ایران تمرکز د ارد  و کم تر طرح و نقش را موضوع  صنعتی شد ن آن د ر 

بررسی قرار می  د هد  )1386(.
هزارویک   شب  محوریت  با  متعد د ی  پایان  نامه  هایی  و  مقاالت  اما 
صنیع  الملک تألیف و تد وین شد ه  اند  و آن را از مناظر د یگرگونی به چالش 
گرفته    اند  که کم تر با پژوهش حاضر مناسبت د ارند . د ر این بین شاید  بتوان 
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به »تأثیر معماری قاجار د ر هنر کتاب آرایی هزارویک  شب )صنیع  الملک(« 
اشاره کرد  که توسط هانیه میرزایی و شهریار اسد ی د ر کنفرانس بین  المللی 
هنر معماری و کاربرد ها ارائه شد  )1395(. مقالۀ مذکور، ارتباط متقابل 
مظاهر فرهنگ و تمد ن و خاصه معماری را با تصویرنگاری هزارویک شب 
صنیع  الملک به بررسی د رآورد ه است. هم چون مقالۀ پیش  رو که با نگاه 
نگاره  های هزارویک  شب  را د ر  مشابه، خصایص منسوجات غیرجامگانی 
بازیابی می  کند . البته مسلم آنکه اصیل  ترین منبع د ربارۀ نسخۀ هزارویک 
شب صنیع  الملک، کتاب زند گی و آثار استاد  صنیع  الملک، تألیف یحیی 
ذکاء خواهد  بود  که د ر بخشی از آن به این شاهکار پرد اخته شد ه است 
متمایز  پیشین  نمونه  های  از  را  حاضر  مقالۀ  آنچه  د رمجموع   .)1382(
می  نماید ، واکاوی طرح و نقش منسوجات غیرجامگانی عصر قاجار )اوایل 
د ورۀ ناصری( است که از مسیر جستجو د ر تصویرسازی های هزارویک 
شب صنیع  الملک به  د ست می  آید . چنانچه پیشینۀ تحقیق، گواه بر تمرکز 
مطالعات این عرصه بر وجوه پوششی د ارد  که آن نیز به صورت عمد ه د ر 
قالب کسوت ناصرالد ین  شاه و اهل حرمسرا بعد  از سفر به اروپا مطمح 
نگاره  های  با جستجو د ر  پژوهش  این  مقابل،  قرار گرفته است. د ر  نظر 
نسخه هزارویک  شب صنیع  الملک، به نقش  پرد ازی د ر منسوجاتی توجه 
د ارد  که به د لیل نوع کاربرد  )غیرپوششی( و زمان استفاد ه )پیش از سفر 

ناصرالد ین  شاه به اروپا( کم تر مورد  ژرف  نگری بود ه    اند .

مبانی نظری پژوهش
نساجی ایران د ر عصر ناصرالد ین شاه قاجار

ناصرالد ین  شاه، بیش از د یگر فرمانروایان قاجار و حد ود  نیم قرن بر ایران 
حکومت کرد  )1313-1264/ 1895-1847(. این بازۀ حکمرانی سبب شد  
پسند  وی د ر سیر تحول فرهنگ و هنر ایران تأثیر چشم  گیر د اشته باشد . 

د ر این د وره، ارتباط ایران با سرزمین  های د یگر رو به گسترش 
بود  و سایر کشورها به منظور تأمین بازار فروش کاالهای خود  
به ایران رو کرد ند  بنابراین حضور صنایع  د ستی و تولید  د اخلی 
که اغلب با تعد اد  کم تر، د ر برخی مواقع با کیفیت نازل  تر، 
هزینۀ زمانی بیشتر و د رنتیجه بهای باالتر انجام می  گرفت، 
با فزونی کاالهای خارجی رو به افول رفت. )مونسی، 1396، 

 )42
د ر تأسی به این رویکرد ، سیل کاالهای ارزان وارد اتی به ایران، سبب 
کاهش مصرف پارچه  های بافت د اخل شد  )بیکر، 1385، 143(. آن  طورکه 
برخالف زمان فتحعلی  شاه که پارچه ابریشمی ممتاز، منحصر به ایران بود  
و از این راه، همه ساله مبلغ گزاف عاید  این مملکت می  شد . از بی  اطالعی 
خلق و بی  مواظبتی د ولت، کار به جایی رسید  که د ر زمان ناصرالد ین  شاه 
ناطق، 260،1356(.  و  )آد میت  گرد ید   خرید اری  خارج  از  ابریشم  تخم 
بد ین  سان د ر د وره ناصری، صنایع نساجی ایران رو به اضمحالل گذارد  
و این همان امری بود  که موجب شد  تجار روسیه، اروپا و امریکا بتوانند  
بازارهای پررونقی برای وارد کرد ن منسوجات خود  به ایران فراهم سازند . 
د ر نتیجه با وارد ات بی  رویه پارچه  های خارجی، صنعت نساجی ایران رو به 
رکود  گذارد  و صاحبان صنایع را د ر خانه نشانید  )شریعت  پناهی، 1372، 
قد رت  های  د ست  د ر  وسیله  ای  خارجی،  بازرگانی  اوضاع،  این  با   .)126
بزرگ برای تشد ید  اسارت اقتصاد ی و سیاسی ایران شد  چراکه د ر اثر 
تحمیل  های گمرکی و عوامل د یگر؛ بازرگانی ایران جنبه  های مستقل ملی 

خود  را از د ست د اد  و به  صورت بازرگانی کشورهای نیمه  مستعمره د رآمد ، 
بد ین  ترتیب اهرم اقتصاد ی ایران به  جای اینکه به پیشرفت اقتصاد  ملی، 
د اد وستد  بازار و سرمایه د اخلی کمک کند ، با غارت ثروت ایران از راه ورود  
روزافزون کاالهای مصرفی و صد ور مواد  خام کشاورزی مواجه بود  )ورهرام، 
1385، 405(. به همین د لیل د ر د وره ناصرالد ین شاه د ر مقایسه با عصر 
فتحعلی  شاهی تعد اد  کارگاه  های نساجی سنتی به حد ود  نصف رسید . ایران 
که می  توانست از نظر تولید  پارچه سرآمد  کشورها باشد ، به  طوری  که پیش  تر 
تولید  کشور د ر این زمینه نه  تنها کفایت مصرف د اخل را می  د اد  بلکه امکان 
صد ور به خارج را د اشت، به مصرف  کنند ه کاالهای خارجی تبد یل شد  زیرا 
د ر این د وران به  د ستآورد ن بازارهای فروش کاال برای اروپا اجتناب  ناپذیر 
بود  و ایران به د لیل ضعف زمامد اران این د وره یکی از این بازارها محسوب 
می  شد  )انصاری و کرمانی،1380، 130و 325(. براین اساس امروزه د ر 
بررسی نساجی د وره قاجاریه د و د وره جد اگانه د ر نظر گرفته می  شود : 
د وره اول که هنوز ارتباطات با د ول خارجی توسعه نیافته است و د وره   د وم 
که با ترقی روابط و به تبع آمد ن تجار اروپایی به ایران تحول چشمگیری 
د ر پوشاک و به تبع تهیۀ و تولید  منسوجات به  وجود  آمد  )غیبی، 1385، 
548(. آن  طور  که د ر اواخر قاجار، پارچه  هاي نخي انگلستان براي آنکه سریع 
به فروش برسند  با سلیقه و نیاز خرید اران ایراني هم  خوان می  شد . براي این 
کار هر مؤسسه بازرگاني انگلیس د ر ایران د اراي یک نقاش از مرد م محلي 
بود  که نقش ونگارهایي براي پارچه  هاي گوناگون هم سو با ذوق محل تهیه 
می  کرد . سپس این نمونه  ها را به انگلستان مي  فرستاد  که به همان شکل 
روي پارچه اعمال شود . هزینه د اشتن چنین نقاشي ارزان بود  و به هریک 
از مؤسسات بازرگاني امکان می  د اد  که همواره با توجه به تقاضا نقش و 
نگارهایي بر پارچه ایجاد  کنند  )کوزنتسوا و د یگران، 1386، 242( البته این 
سخن به معنی نابود ی کامل حیثیت پارچه  بافی ایران نبود  چراکه مثاًل هنوز 
بعضی هم چنان د ر برخی کارگاه  ها قاد ر به ساخت ابریشم بود ند  )مونسی، 
1396، 43(. حتی زری  بافی تا پایان د وره ناصری د وام آورد  )غیبی، 1385، 
609(. به  هرروی د ورۀ تاریخی مورد  بررسی د ر این مقاله متعلق به نخستین 
سال  های فرمانروایی ناصرالد ین  شاه است که نساجی ایران هنوز به صورت 
رسمی از رونق نیفتاد ه است پس صنایع د اخلی هم چنان تأمین  کنند ۀ نیاز 
و مصرف مرد م بود ه و تد قیق د ر آن به معنی مطالعه د ر هنرهای سنتی 

این سرزمین خواهد  بود .

نظری كوتاه بر هزارویک شب صنيع  الملک
متن اد بی هزارویک شب، به عنوان یکی از بزرگ  ترین  یاد مان  های اد بی 
فرهنگ اسالمی، نویسند ۀ مشخصی ند ارد  بلکه  مجموعه  ای از افسانه  های 
)ایران، مصر، عراق، شامات و غیره( است  کهن جوامع عرب و اسالمی 
)ستاری، 1382، 9( البته د ر واکاوی سرمنشاء آن مشخص می  شود  کتاب 
الف لیله پیش از عصر هخامنشی د ر هند وستان ظهور یافت و بعد  د ر 
زمان اسکند ر به ایران رسید  و با عنوان هزار افسان به فارسی قد یم ترجمه 
شد . سپس د ر سد ۀ سوم/ نهم مقارن با نهضت ترجمه د ر عصر اسالمی، 
کسوت عربی به خود  گرفت تا اینکه یک سد ه بعد  به مصر منتقل شد  و 
با طرح آن توسط نقاالن و د استان  سرایان مصری از آن محیط نیز تأثیر 
پذیرفت )طسوجی، 1387، 10(. سرانجام د ر سد ۀ د هم/ شانزد هم این 
کتاب با عنوان الف لیله و لیله به صوت کنونی تد وین گرد ید  و بعد ها 
با فرمانروایی  د ر سد ه سیزد هم/ نوزد هم )1259/ 1843(، یعنی مقارن 

طرح و نقش منسوجات کاربرد ی )غیرجامگانی( د ر اوایل عصر ناصری با 
نظر به نگاره  پرد ازی  های هزارویک شب صنیع  الملک
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محمد شاه قاجار، به د ستور بهمن  میرزا توسط عبد الطیف طسوجی از عربی 
به فارسی ترجمه شد  و شمس  الشعرا، ابیات آن را به نظم فارسی برگرد انید . 
نسخه  ای که به خط میرزاعلی خوشنویس د ر تبریز با شیوۀ سنگی به 
چاپ رسید . د ر نتیجۀ این اقد ام ناصرالد ین  شاه د ر د وران والیتعهد ی با این 
اثر آشنا شد  و پس از د ستیابی به امارت، د ر اولین سال  های فرمانروایی، 
د ستور کتابت آن را برای محمد حسین تهرانی صاد ر کرد  )ذکاء، 1382، 
31(. نسخه  ای که به قلم ابوالحسن غفاری )1229-1283/  1866-1813( 
هنر  پیشگام  و  هنرکد ه  نخستین  بنیان گذار   - صنیع  الملک  به  مشهور 
گرافیک د ر ایران- و با د ستیاری شاگرد انش د ر مجمع  الصنایع ناصری به 
مد ت هفت سال مصورسازی گرد ید  )پاکباز، 1383، 2(. د ر این نسخه از 
هزارویک شب که به همت چهل ود و هنرمند  د ر رشته  های گوناگون هنری 
به مد ت هفت سال )1271- 1264 /1854 -1848( تد وین شد ه؛ سه  هزار و 
شش صد  مجلس د ر قالب ترکیب  های سه تا پنج بخشی د ر یک  هزار و صد  
و سی وچهار صفحه به اجرا د رآمد ه است. نکته آنکه مجالس این نسخه از 
نظر مرد م  شناسی ایران د ر ربع سوم سد ۀ سیزد هم/ ربع د وم سد ۀ نوزد هم 
بسیار ارزشمند  جلوه می  کند  زیرا برخالف نمونه  های ترجمۀ مصور اروپایی 
که چهره    ها، جامه  ها و محیط زند گی د ر د استان  ها، مطابق با آد اب ورسوم 
عربی است، مبنای فضاسازی د ر این تصاویر، شیوۀ زند گی ایرانیان د ر سد ه 

سیزد هم/ نوزد هم قرار گرفته است )ذکاء، 1382، 33-13(.

مفهوم طرح و نقش د ر منسوجات كاربرد ی  وغيرجامگانی
طرح و نقش: »د ر شکل کلی، طرح، یک نظام اساسی و نقش، جزئی 
از آن است. به  واقع طرح، استخوان  بند ی است که نقش  ها بر بنیاد  آن قرار 
می  گیرد . با این حساب، طرح، معیار تنظیم نقش  ها را تعیین می  کند « 
)حصوری، 1385، 79(. با این نگاه، یک پارچه از نظر ظاهری یک ساختار 
د ارد  که طرح آن تلقی می  شود  و فقط یک ترکیب اساسی را بد ون اشاره 
به جزییات معرفی می  نماید ؛ مانند  نقشه یک بنای معماری که د ربرد ارند ۀ 
هیچ  یک از آرایه  ها نیست. د ر مقابل، نقش، عناصر مجزا یا مرتبط به یکد یگر 
است که د ر سامانۀ طرح قرار می  گیرد  یعنی طرح، ترکیب کلی عناصر 
تزیینی است که اجزای معنی  د ار آن به نقش   مشهور است. »این ارزیابی 
مشخص   می  کند  که طرح، مفهوم کلی  تری را آشکار می  نماید  و نقش، از 
ترسیم اجزاء حکایت د ارد « )اربابی، 1387، 63(. با تأسی به این استد الل، 
د ر هنرهای سنتی افزون بر انواع منسوجات بد ون طرح و نقش، انواع پارچه   
براساس روش اجرای طرح اصلی به صورت قرینه انتقالی، نامتقارن، قرینه   
محوری به ترتیب به )واگیره  ای، انواع قابی؛ محرمات(؛ )د استانی، کتیبه  ای، 
افشان(؛ )ترنج  د ار، محرابی( و د ر نهایت تلفیقی تقسیم می  شود  )مافی  تبار و 
کاتب، 1397، 92(. باتوجه به تمرکز این شیوه بر شناخت قالب و محتوا، 
می  توان نقوش کاربرد ی د ر بستر طرح را به لحاظ موضوعی به انسانی، 
)تام    سن،   د اشت  تقسیم  تلفیقی  و  جماد ی  هند سی،  گیاهی،  جانوری، 
1389، 2(. و با لحاظ د اشتن طبقه  بند ی برای هر د و مسئلۀ طرح و نقش، 

سهولت مطالعه را رقم زد .
منسوجات سنتی با كاركرد  غيرجامگانی: »پارچه  بافی سنتی د ر 
ایران به معنی تولید  منسوجات با کمک د ستگاه  های بافند گی ورد ی یا 
نقشه  بند ی )د ستوری( است که نوع اول با گروه  بند ی نخ  ها، امکان خلق 
بافته  های ساد ه   با نقوش هند سی را فراهم  می  آورد  و نوع د وم با ممکن 
ساختن کنترل هر نخ به طور جد اگانه و ایجاد  سطوح و خطوط منحنی 

برای منسوجات گرانبهاتر چون زری، ترمه و مخمل به  کار می  آید . اما د ر 
هر صورت به د الیل تکنیکی، د ر هر د و طیف امکان نقش  اند ازی به انواع 
موضوعات )انسانی، جانوری، گیاهی، هند سی، جماد ی و تلفیقی( به شکل 
انتقالی )واگیره  ای، انواع قابی؛ محرمات( سهل  تر از قرینه   محوری )ترنج  د ار، 
محرابی( خواهد  بود . انواع طرح  های نامتقارن )د استانی، کتیبه  ای، افشان( 
و تلفیقی نیز به د لیل خصایص ذاتی و عد م تطابق با سازوکار تکرارشوند ه 
د ر د ستگاه  های بافند گی، معموالً نه د ر حین بافت که به  واسطۀ عملیات 
اما د ر صورت  اجرا می  گرد ند .  و رود وزی  پارچه هم چون چاپ  تکمیلی 
جزئی تر منسوجات سنتی و البته غیرملبوس، با هر طرحی که باشند  به 
انواع پارچه  های مصرفی د ر زند گی روزمره با کاربرد ی غیر از پوشاک ارجاع 
می  د هند -     هرچند  ممکن است که پارچه با طرح و نقش مذکور د ر تهیه 
پوشش زنان و مرد ان نیز کاربرد  د اشته باشد  - که ترکیب صوری آنها به تبع 

شرایط زمانه به گونه  های مختلف ظهور و بروز پید ا کرد ه است.

طرح و نقش منسوجات غيرملبوس   د ر  نگاره  های هزارویک 
  شب

بازار  های سد ۀ سیزد هم/   نوزد هم یکی از مناظر رایج د ر تصویر نگاری  های 
هزارویک   شب صنیع  الملک است. با د ر اختیار د اشتن تصاویر این نسخه 
و تورق بر آن به وضوح می  توان د ریافت که د کان  های پارچه    فروشی یکی 
این  با  است.  بود ه  فضاهای کسب وکار  بیشتر  تجسم  د ر  مهم  عناصر  از 
توصیف د ر بسیاری از صحنه  هایی که فضای خارجی )بیرونی( به نمایش 
د رآمد ه  اند  بزازی  ها نمود  قابل توجهی د ارند  و حتی می  توان مد عی بود  به 
لحاظ کّمی بیشتر از سایر د کان  ها، موضوع تصویر قرار گرفته  اند . شاید  این 
امر از آن حیث باشد  که پارچه  فروشی  ها یکی از مکان  های مناسب برای 
بود ه است. »د ر میان د استان  های هزارویک شب  به اجتماع  ورود  زنان 
زنان هم د ر سیاست و اجتماع د ست د ارند  و هم گاهی د ر امور تجاری 
د خالت می  کنند « )حسینی و زارع  زاد ه، 1388، 31(. جستجوی بیشتر 
د ر متن اد بی هزارویک   شب نیز گواه بر آن است که بستر آشنایی زنان با 
مرد انی غیر از محارم به صورت عمد ه د ر بازار، هنگام خرید  ملزوماتی شکل 
می  گرفته که باتوجه به اقتضائات آن عصر، خرید  پارچه یکی از مهم  ترین 
برای  مناسب  بزازی  ها می  توانسته یک محل    آن  طورکه  است،  بود ه  آنها 
شکل  گیری این طیف از مراود ات و فضاسازی د استان باشد . به  هرروی د ر 
طبقات این حجره  ها، انواع طاقه  های پارچه با طرح و نقش افشان، واگیره  ای 
و محرمات تا ساد ه و بد ون نقش د ر رنگ  های متنوع قابل بازیابی است. 
امری که نه  فقط بر اهمیت که بر چگونگی منسوجات آن عصر گواهی 

می  د هد  )تصویر1(.
بد ون طرح: پارچه  های ساد ه یا بد ون طرح و نقش معموالً د ر مبلمان، 
رومیزی و پرد ه  های سرتاسری طویل و عریض به  کار آمد ه و د ر حاشیه 
یراق  د وزی شد ه  اند . نوع پرد ازش و چین و شکن این نوع منسوجات، حالتی 
از پارچه  های پُرزد ار لطیف هم چون مخمل را تد اعی می  کند . مصد اق این 
سخن به ترتیب د ر پرد ۀ زرد  و همین طور شیوۀ نمایش پوشش مبلمان 
د ر تصویر )2( قابل بازیابی است. افزون  بر این موارد ، د ر تکمیل آرایه  های 
مبلمان غربی رایج د ر ایران، پارچه  های تک  رنگ د ر جنسیتی نظیر موارد  
پیشین برای تهیۀ رومیزی نیز استفاد ه د اشته که نمونۀ آن د ر پوشش 
بنفش  رنگ میز د ر تصویر )3( به چشم می  خورد . البته منظور از اشاره به 
مبلمان، پرد ه و د یگر موارد ی که بعد تر د ربارۀ انواع طرح  ها و نقوش مورد  
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بحث خواهد  بود ؛ محد ود  کرد ن کاربری  های انواع منسوجات به مالحظات 
تصویری نیست چراکه ممکن است به  رغم نمونه  گیری احتمالی طبقه  بند ی، 
انواعی از کاربرد ها از قلم افتاد ه باشد  اما حد اقل می  توان مد عی بود  که 
به عنوان مثال د ر این مورد  خاص، پارچه  های بد ون طرح و نقش د ر تهیۀ 
پرد ه  های پنجره  های بزرگ سرسراها، ساخت مبلمان به شیوۀ غربی و د وخت 
رومیزی مورد  استعمال بود ه  اند  و حتی احتمال بر این است که جنسیت 

آنها چیزی شبیه به مخمل بود ه است. هرچند  که ممکن است استفاد ه از 
پارچه  های بد ون طرح و نقش د ر سطح وسیع  تر و د ر تولید  د یگر محصوالت 
غیرجامگانی نیز قابل اد عا باشد  اما نمونه  های تصویری )2 و 3( و البته 
بسیاری از مجالس مصور د یگر از هزارویک شب که تعد اد ی از آنها د ر این 
مقاله قابل مشاهد ه است )هم چون تصویر 13( بر رواج استفاد ه از پارچه  های 
بد ون طرح و نقش د ر د وخت پرد ه  های سرسراها، رومیزی  ها و مبلمان غربی 
رایج د ر اوان د ورۀ ناصری حکایت د ارد . د رحالی که پارچه  های منقوش کم تر 
 د ر قالب مبلمان تصویر شد ه و د ر تجسم پرد ه یا رومیزی مورد  استفاد ه 

نبود ه  اند .
طرح   واگيره  ای: همان  طورکه از نام طرح واگیره  ای مشخص است، 
»نقش یا همان واگیره د ر طول و عرض زمینه تکرار شد ه و متن را پوشش 
می  د هد « )اربابی، 1393، 115(. با این تعریف، طرح واگیره  ای نوعی از 
پوشش  د ر  که  است  قاجار  عصر  منسوجات  آرایه  بند ی  رایج  شیوه  های 
نیمکت مبلی مصور د ر تصویر )4( با نقش گل  های ساد ۀ طبیعت  گرا به  کار 
آمد ه و با نظر به نوع خاص پرد ازش د ر نمایش ریزش پارچه، به قید  احتمال 
جنسیتی شبیه به ساتن یا مخمل منقوش را تد اعی د اشته است. همین 
طرح به کّرات با نقش گیاهی ساد ه شد ه از سرو خمید ه موسوم به بته  جقه 
د ر قالب پارچۀ پشمی مشهور به ترمه؛ با کارکرد  رواند از و پوشش لحاف 
تصویر شد ه است. د ر برخی موارد  مانند  تصویر )5(، بته  جقه  ها به صورت قهر 

تصویر 2-  هزارویک شب صنيع  الملک، كاخ   گلستان )تهران( و
(URL1) :پارچۀ قاجاری، بد ون طرح، مجموعه خصوصی حميد  توكلی. مأخذ

تصویر 3- هزارویک شب صنيع  الملک، كاخ   گلستان )تهران( و
(URL2)  :پارچۀ قاجاری، بد ون طرح، مجموعه خصوصی حميد  توكلی. مأخذ

تصویر 1- هزارویک شب صنيع  الملک، كاخ   گلستان )تهران(.

تصویر 5- هزارویک شب صنيع  الملک، كاخ   گلستان)تهران( و پارچۀ قاجاری با طرح 
(URL4) :واگيره  ای و نقش گياهی، مجموعه خصوصی حميد  توكلی. مأخذ

تصویر 4- هزارویک شب صنيع  الملک، كاخ گلستان )تهران( و پارچۀ قاجاری با طرح 
(URL3) :واگيره  ای و نقش گياهی، موزه ویکتوریا و آلبرت )لند ن(.مأخذ

طرح و نقش منسوجات کاربرد ی )غیرجامگانی( د ر اوایل عصر ناصری با 
نظر به نگاره  پرد ازی  های هزارویک شب صنیع  الملک
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و آشتی طراحی شد ه  اند  و د ر برخی با تزیینات کامل  تر د ر فاصلۀ هر رد یف، 
جقه  های کوچک  تری قرار گرفته است. د ر ساد ه  ترین صورت نیز بته  ها د ر 
هر رشته هم  جهت هستند  اما د ر صورت مخالف با رد یف  های باال و پایین 

تنظیم می  شوند  و پارچه  های ترمه را زینت می  د هند .
افزون  بر کارکرد  رواند از، پارچۀ ترمه با طرح واگیره  ای به صورت محد ود  
برای زیراند از نیز مورد  تمتع بود ه که نمود  آن د ر تصویر )7( قابل مالحظه 
است. البته آن مورد  نیز احتماالً پوششی شبیه به لحاف است که برای 
سهولت نشیمن به عوض رواند از به عنوان زیراند از استفاد ه شد ه است زیرا 
بر کناره  های د یوار سرسرا، روی فرش، لحاف  ایرانیان د ر شکل سنتی، 
می  اند اختند  و بر آن مخد ه می  گذاشتند  تا د ر جایگزینی با مبلمان غربی، 
آسود گی بیشتری فراهم گرد د  و از فرسایش تد ریجی قالی گرانبها جلوگیری 
به عمل آید . د ر مجموع آنکه عالوه  بر رواج پارچه  های ترمه با طرح واگیره  ای 
د ر قالب پوشش لحاف به عنوان رواند از و برخی موارد  زیراند از، منسوجات 
د یگری با این نوع طرح و البته د یگر نقوش گیاهی -  هرچند  به صورت 

معد ود- د ر تهیه و ساخت مبلمان غربی کاربرد  د اشته   است.
قاب  هر  »حوزۀ  تکرارشوند ه،  طرح  های  از  نوع  این  د ر  قابی:  طرح 
مشخص شد ه و نقش د ر فضای خالی د اخل قاب تکرار  می  شود « )صمیمی، 
1383، 88(. د ر توضیح بیشتر د ربارۀ انواع طرح  های قابی، »اگر شبکه  سازی 
با صورت  بند ی  های منفصل تعریف شود ، به آن قاب  قابی می  گویند . اگر د ر 
ساختار هند سی پیوسته و متراکم شطرنجی با خطوط زاویه  د ار هم چون 
گره  سازی شکل بگیرد ، عنوان خشتی بر آن می  نهند  و د ر نهایت اگر اساس 
این شبکه متد اخل با خطوط اسلیمی باشد ، نام بند ی بر آن می  گذارند « 
)مافی  تبار و کاتب، 1397، 94(. نوعی از طرح  های بند ی با عنوان شاخ گوزنی 
شناخته می  شود . طرح شاخ  گوزنی معموالً به صورت تفکیک  کنند ۀ فضاهای 
تزیینی ظاهر شد ه و سرتاسر آن را تقسیم  بند ی می  کند  و بیشتر د ر ترکیب 
برخی از عناصر تزیینی به  ویژه بته می  آید )زکریایی، 1388، 158(. د ر 
نگاره  های هزارویک  شب صنیع  الملک، طرح شاخ  گوزنی به عنوان گونه  ای از 
انواع قابی یا د ر شکل د قیق  تر، بند ی، به صورت پوشش لحاف )رواند از( 
نمود  پید ا می  کند  که نمونۀ آن د ر تصویر )6( با زمینۀ رنگی قرمز و با 
تحت  نیز  د یگر  نوع  است.  قابل مالحظه  بته  جقه  انتزاعی  گیاهی  نقش 
تعریف  قابل  چهارخانه  به صورت  شکل  ساد ه  ترین  د ر  قاب  قابی  عنوان 

چاد رشب  های2  کاربرد ؛  نوع  حتی  و  رنگ  طرح،  لحاظ  به  که  می  شود  
یزد ی و مازند رانی، ماشته  های لری3، موج  های کرد ی را یاد آوری می  کند . 
منسوجات  از  این گونه  تولید   و  بافت  تکنیک  جنسیت،  د ربارۀ   البته 
نمی  توان به قاطعیت سخن گفت اما نظر به کارکرد  رختخواب  پیچ، احتماالً 
گونه  ای از انواع فوق باشد  که نمونۀ ملموس آن د ر قسمت فوقانی تصویر 
هزارویک  شب  د ر  تصویری  قراین  تفاسیر،  این  با  است.  گرفته  قرار   )7(
صنیع  الملک نشان می  د هد  پارچه  های قابی با طرح بند ی از نوع شاخ  گوزنی 
با نقش بته  جقه، د ر صورت حد اقلی به عنوان لحاف کاربرد  د اشته  اند ؛ گونه  ای 
د یگر از آنها با نقشۀ خشتی، موسوم به چهارخانه، بد ون بهره  گیری از هر نوع 
نقش به عنوان رختخواب  پیچ، استفاد ه و زینت  بخش فضای د اخلی منازل 

می  شد ه است.
طرح محرمات: »د ر محد ود ترین حالت، پارچۀ محرمات، طرح راه  راه 
طرح  صورت،  ساد ه  ترین  د ر  واقع  به  )روح  فر، 1392، 74(.  د ارد «  الوان 
محرمات د ر ترکیب راه  راهِ د و رنگ نمود  پید ا می  کند  که د ر تصویر )8( برای 
بسته  بند ی بار کاروان به  کار آمد ه است. پارچه  ای با رنگ  های کرم و قهوه  ای 
که به سبب نوع کابرد  از انواع پنبه  ای و کم  بها به نظر می  رسد . خاصه آنکه د ر 
شکل کلی د ر عصر قاجار، پارچه محرمات بیشتر به مصرف طبقه متوسط 
مرد م می  رسید  )مافی  تبار و کاتب، 1397، 95( یعنی ارزان بود  و جهت این 
نوع مصارف مناسب  تر می  نمود ؛ اما طرح محرمات، صرفاً به صورت د ورنگ 
محد ود  نمی  شد  و ممکن بود  راه  راه  ها د ر طیف وسیع  تر رنگی تعریف شوند  
هم چون پارچه  ای که د ر تصویر )9( با نوارهای رنگین سرخ، سورمه  ای و 
زرد  برای بقچه و د ر جایی د یگر جهت رختخواب  پیچ )تصویر10( استفاد ه 
شد ه و نوع رنگ  آمیزی آن یاد آور تکنیک تولید  پارچه  های د ارایی4یزد ی 
است که با تکرار صورت  هایی شبیه به پیکان به ایکات شعله  سان شهرت 
د ارند . د ربارۀ پارچۀ محرمات با نقشۀ شعله  سان آنکه این گونه از منسوجات 
د ر قالب ترکیب د و رنگ آبی-سفید  رواج ویژه  ای د ر آن عصر د اشته است. 
د ر قالب زیراند از نمود   انواع که د ر نگاره  های هزارویک  شب معموالً  این 
د ارد ، د ورتاد ور خانه برای نشیمن افراد  پهن می  شد  تا سهولت نشستن و 
امکان استراحت بیشتر روی قالی را فراهم آمد ه و از فرسود گی زود هنگام 
آن جلوگیری کند . چنانچه توجه به کناره  های قاب  بند ی د ر تصویر )11( 
نه  تنها شاهد ی بر آستر این نوع زیراند ازهاست که بر حضور فرش به زیر 

تصویر 6- هزارویک شب صنيع  الملک، كاخ گلستان )تهران( و
پارچۀ قاجاری با طرح بند ی )شاخ گوزنی( با نقش گياهی، مجموعه

خصوصی عناویان. مأخذ: )عناویان، 1386، 183(

تصویر 7- هزارویک شب صنيع  الملک، كاخ   گلستان )تهران( و پارچۀ سنتی
با طرح قاب  قابی )چهارخانه(. مأخذ: (URL 5)؛ و پارچۀ قاجاری، ترنج  د ار به

(URL 6) :شيوة ایکات، موزه ویکتوریا و آلبرت )لند ن(. مأخذ
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آن گواهی می  د هد . نمونۀ وسیع این کاربرد  عالوه  بر نمونۀ فوق د ر بسیاری 
موارد  ازجمله در تصاویر )5، 9 و 14( قابل مالحظه است. تعد د ی که خود  
گواهی بر رواج استفاد ه از آن د ر این قالب خواهد  بود . نکتۀ د یگر آنکه ظاهراً 
محبوبیت این طرح د ر عصر قاجار به اند ازه  ای بود  که افزون  بر استفاد ه د ر 
طراحی پارچه د ر بافت زیلوهای سفید  ـ آبی و حتی کاشی  کاری به کار 
می  آمد  و به د لیل تأکید  بر همین مناسبت نمونه  ای از آن د ر ذیل تصویر 

)11( به عاریت آورد ه شد ه است. د ر مقیاس وسیع  تر د ر تعریف محرمات 
آنکه د ر برخی از این انواع، نوارها عرض یکسانی ند ارند  اما هم چنان ذیل 
طبقه  بند ی محرمات به حساب می  آید  )حصوری، 1385، 121(. نمونۀ 
این گونه طرح  اند ازی با نوارهای نابرابر د ر تصویر )12( قابل جستجو است. 
نوعی پارچه با طرح محرمات که برای پوشش مخد ه استفاد ه شد ه و نقوش 
گیاهی بر بستر آن جان گرفته است چراکه حتی اگر د ست  بافته با نوارهایی 
با رنگ  های مختلف و مزین به انواع ریزنقش  ها تقسیم گرد د ، به  طوری  که 
محرمات  آن  به  اصطالح  د ر  بازهم  برسد   به نظر  راه  راه  به صورت  زمینه 
می  گویند  )نصیری، 1374، 85(. چنانچه »ممکن است محرمات فقط با 
پشت سرهم قرارگرفتن رد یف هایی از نقش ها شکل گیرد  و بین رد یف ها، 
حاشیه یا مرز مشخصی وجود  ند اشته باشد « )حصوری، 1385، 51(. با 
این حساب به غیراز انواع محرماتی که صرفاً متکی بر طرح هستند ، ممکن 
است نقش  اند ازی د ر شکل  گیری طرح محرمات به د و صورت صاحب تأثیر 
باشد  که مصاد یق آن به صورت بارز به ترتیب د ر متکاهای مصور د ر تصاویر 
)6 و 11( قابل مالحظه است. د ر اولی، نقوش گیاهی طبیعت  گرا د ر بستر 
نوارهای آبی و سفید  شکل گرفته  اند  و د ر د ومی؛ نمود  گیاهی به صورت 
متناوب بر بستر سفید رنگ پارچه، زمینه  ساز طرح محرمات شد ه است. 
د رنهایت با بررسی این موارد  و نمونه  های متعد د  طرح محرمات که د ر کلیۀ 

طرح و نقش منسوجات کاربرد ی )غیرجامگانی( د ر اوایل عصر ناصری با 
نظر به نگاره  پرد ازی  های هزارویک شب صنیع  الملک

تصویر 11- هزارویک شب صنيع  الملک، كاخ گلستان )تهران(  و پارچۀ قاجاری
با طرح محرمات به شيوه ایکات، مجموعۀ خصوصی توكلی (URL9) و كاشی قاجاری،

(URL10) :موزه ویکتوریا و آلبرت )لند ن(. مأخذ

تصویر 10- هزارویک شب صنيع  الملک،
كاخ گلستان )تهران(.

طرح  با  قاجاری  پارچۀ  و  )تهران(  گلستان  كاخ  صنيع  الملک،  شب  هزارویک   -8 تصویر 
(URL7) :محرمات، موزه ویکتوریا و آلبرت )لند ن(. مأخذ

تصویر 9- هزارویک شب صنيع  الملک، كاخ گلستان )تهران( و پارچۀ قاجاری
(URL8) :با طرح محرمات به شيوة ایکات، موزه هنری كليولند  )اوهایو(. مأخذ

تصویر 12- هزارویک شب صنيع  الملک، كاخ گلستان )تهران( و پارچۀ قاجاری
(URL11) :با طرح محرمات و نقش گياهی، موزه ویکتوریا و آلبرت )لند ن(. مأخذ
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تصویر 13- هزارویک شب صنيع  الملک، كاخ   گلستان )تهران( و تکه پارچۀ قاجاری با طرح 
(URL 12)  :افشان و نقش گياهی، موزه ویکتوریا و آلبرت )لند ن(. مأخذ

تصویر14- هزارویک شب صنيع  الملک، كاخ گلستان )تهران( و تکه پارچۀ قاجاری با طرح 
(URL 13)  :افشان و نقش گياهی، موزه ویکتوریا و آلبرت )لند ن(. مأخذ

تصویر 15- هزارویک شب صنيع  الملک، كاخ گلستان )تهران(.

تصاویر این مجموعه قابل جستجو است می  توان مد عی بود  منسوجات 
محرمات )راه  راه( د ر انواع خود  به صورت د و رنگ، چند  رنگ، راه  راه  های 
 هم  عرض یا متفاوت، به صورت ساد ه یا مزین به انواع صور گیاهی و جز آن از 
شیوه  های رایج و پرکاربرد  د ر اوایل د ورۀ ناصری بود ه است. این اقسام د ر 
صورت غالب با د و رنگ آبی و سفید  برای زیراند از جهت نشیمن استفاد ه 
می  شد . د یگر اشکال آن با غلبۀ طرح هند سی به صورت د و رنگ یا چند  
رنگ برای بسته  بند ی  هایی چون رختخواب  پیچ به  کار می  آمد . د ر مقابل این 
گونه های ساد ه، به  عوض برخی از انواع محرمات با تزیین گیاهی د ر تهیۀ 

مخد ه و متکا استفاد ه بیشتری د اشت.
نقوش  افشان،  طرح  با  ایرانی  د ست  بافته  های  د ر  افشان:  طرح   
د ر  پوشش  می  د هند .  را  پارچه  زمینۀ  برگ،  و  گل  ختایی،  یا  اسلیمی 
زمینه  از  بخشی  د ر  نقوش  ترنج  د ار،  طرح  های  برخالف  افشان،  طرح 
متمرکز نمی  شود  )استون، 1391، 37(. »د ر این طرح، سرتاسر پارچه؛ 
پوشید ه از گل  ها و گیاهانی است که به یکد یگر پیوستگی د اشته، د رهم 
می  روند .  د ر ساختار طرح افشان،  نگاره  های تزیینی مانند  گل  های ختایی، 
د سته گلی، شکوفه و شاخ و برگ اسلیمی به  طور پراکند ه د ر سطح کار 
از آنجا که سامانۀ اصلی  قرار می  گیرند « )زکریایی، 1388، 158(. پس 
نقوش  این  انواع،  از  برخی  »د ر  است،  گیاهی  نقوش  پایه  بر  طرح   این 
به  شکل طبیعی  تر هم چون ختایی و حتی سبک ناتورالیستی غربی و د ر 
اما  اسلیمی مشخص می  شود   انتزاعی  تر هم چون  با وجهی  برخی د یگر 

پارچه  بد ون هیچ نظم مشخصی د ر سرتاسر  نقوش  د ر هر د و صورت، 
منتشر خواهد  بود . به همین د لیل، این شیوۀ تزیینی معموالً به واسطۀ 
عملیات تکمیلی هم چون چاپ روی پارچه به وجود  می  آید « )مافی  تبار 
و کاتب، 1397، 96(. شاید  به همین د لیل، پراکند گی این طرح نسبت 
 به انواع واگیره  ای، قابی و محرمات با امکان نقش  اند ازی د ر هنگام بافت

و تبعیت از شیوۀ سازمان تاروپود ی پارچه د ر نمونه  های معد ود تری قابل 
بازیابی است. نظر به نگاره  های هزارویک  شب صنیع  الملک نشان می  د هد : 
د ر اوایل د ورۀ ناصری طرح افشان با صور گیاهی طبیعت  گرا معموالً د ر 
بستر پارچه  هایی با رنگ روشن و البته به صورت محد ود  برای برخی از 
مصارف خانگی هم چون روکش متکا )تصویر 13(، لحاف )تصویر 14( و 
سفره )تصویر 15( به  کار می  آمد  که احتمال می  رود  محصول چاپ قلمکار5 

روی پارچه  های پنبه  ای باشند .
طرح محرابی: این طرح که به سجاد ه  ای نیز شهرت د ارد ، تد اعی  گر 
و  نقش  بد ون  و  ساد ه  گاهی  محرابی،  طرح  »متن  است.  نیایش  محل 
گاهی پوشید ه از شاخ  وبرگ و گاهی منّقش به د رخت است« )نصیری، 
1374، 78(. این نوع طرح د ر عرض قرینه د ارد  اما د ر طول بد ون قرینه 
طراحی می  شود  )صمیمی، 1383، 83(. براساس نگاره  های هزارویک شب 
صنیع  الملک به نظر می  رسد  این طرح د ر صورتی نظیر ایکات )د ارایی( یزد  
)تصویر16( یا پارچه  های چاپی قلمکار )تصویر 17( به ترتیب د ر حین 
بافت یا به  واسطۀ عملیات تکمیلی با نقش رایج سرو به صورت انتزاعی تولید  
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طرح و نقش منسوجات کاربرد ی )غیرجامگانی( د ر اوایل عصر ناصری با 

نظر به نگاره  پرد ازی  های هزارویک شب صنیع  الملک

می  شد  و برای تزیین و پوشش د یوارهای طویل و یک  د ست معماری ایرانی 
یا به عنوان پرد ه به  کار می  آمد . به این ترتیب »نمونۀ د یگری از استفاد ه از 
منسوجات، متناسب با تزیینات معماری و بهره  گیری از آنها برای آویز روی 
د یوار و پرد ۀ جلوی د ر بود  که د ر حالت سنتی )هم چون د ارایی  ( با طرح 
محرابی می  بافتند  و برای طبقات متوسط جامعه به عوض نقش  اند ازی حین 

بافت به شیوۀ قلمکار چاپ می  زد ند « )فربود ، 1388، 590( .
طرح ترنج  د ار: »این گونه طرح  ها،   متشکل از ترنجی د ر میانه  است که 
فضای اطراف آن با نقوشی از گل  ها، بته  ها، اسلیمی  ها و ... پوشانید ه شد ه 
یا د ر زمینۀ ساد ه و بد ون نقش به  کار رفته است« )اربابی، 1393، 109(. 
طرح ترنج  د ار بد ون لچک یا همراه با آن است. د ر طرح لچک و ترنج؛ لچک، 
برش  هایی از ترنج است که د ر چهار گوشۀ قاب قرار می  گیرد . برخالف 
ویژگی  های  به جهت  محرابی  و  ترنج  د ار  هم چون  قرینه  آنکه طرح  های 
ساختاری کم تر د ر قالب لباس به  کار می  آیند  و کاربرد  آنها د ر نهایت به 
لچک برای زنان محد ود  می  شود  اما از ظرفیت مناسبی برای استفاد ه د ر 
هنرهای تزیینی بهره  مند  هستند ، یک نمونه از استفاد ه از این طرح با 
رنگ آبی بر بستر زمینۀ سفید رنگ پارچه و با تأسی به نقوش گیاهی 
انتزاعی یعنی اسلیمی د ر قالب پرد ۀ تابش  بند  د ر نگارۀ هزارویک شب به 
نمایش د رآمد ه است )تصویر 18(. از منظر فرم کلی، »پرد ه  های تابش  بند  
انطباق  ایوان  نمای  ایوان  ها و فضای مستطیل  شکل  با فرم سقف تخت 

 می  یافتند . د ر د ورۀ قاجار، به د لیل تأسی به شیوۀ معماری غربی، استفاد ه از 
تابش  بند های پارچه  ای به منظور جبران این تغییرات و مقابله با نیازهای 
به  نور  ورود   از  ممانعت  هد ف  با  تابش  بند ها  و  یافت  ضرورت  اقلیمی 
فضاهای د اخلی و مانعی برای کاهش ورود  هوا از سطح پنجره  های ارسی، 
 هم چنین کاهش کوران د ر فضاهای نیمه بستۀ ایوان ها د ر فصول سرد و 
ممانعت از تخریب تزیینات پنجره  ها مورد  استفاد ه قرار گرفت. تزیینات 
این پرد ه  ها با استفاد ه از نقوش اسلیمی طراحی و از طریق رود وزی اجرا 
خصایص  د الیل  به  که  است  مسلم   .)35-34 )فربود ، 1395،  می  شد « 
سبکی و تعریف طرح ترنج  د ار د ر قالب قرینۀ ربعی، این آرایه  بند ی معموالً 
به  واسطۀ عملیات تکمیلی هم چون رود وزی و البته چاپ بر سطح پارچه 
اعمال می  شد  که نمونۀ آن د ر تصویر )18( قابل مالحظه است. اما د ر صور 
د یگر که نمونۀ آن به شکل بقچۀ د ر د ست زن ایستاد ه د ر تصویر )7( 
به چشم می  خورد ، شیوۀ حاشیه  بند ی و د رهم  تنید گی رنگ  ها بر اجرای 
د رمجموع  می  د هد .  گواهی  )د ارایی  بافی(  ایکات  شیوۀ  به  ترنج  د ار  طرح 
به استناد  نگاره  های هزارویک    شب، پارچه  هایی با طرح ترنج  د ار بیشتر با 
عملیات تکمیلی پارچه هم چون چاپ یا رود وزی تولید  می  شد  و کاربرد ی 
نظیر پرد ه  های تابش  بند  د اشت. طرح  های ترنج  د ار د یگر د ر صورت تأسی 
به تکنیک  های بافت هم چون د ارایی، بسیار معد ود  بافته می  شد ند  و د ر 

موارد ی هم چون بقچه استفاد ه د اشتند .

تصویر 17- هزارویک شب صنيع  الملک، كاخ   گلستان )تهران( و پارچۀ قاجاری با طرح 
(URL15) :محرابی و نقش گياهی به شيوة قلمکار، موزه ویکتوریا و آلبرت )لند ن(. مأخذ

تصویر 16-  هزارویک شب صنيع  الملک، كاخ گلستان )تهران( و پارچۀ قاجاری با طرح 
(URL14) :محرابی و نقش گياهی به شيوه ایکات، مجموعه خصوصی توكلی. مأخذ

تصویر18- هزارویک شب صنيع  الملک، كاخ   گلستان )تهران( و پارچۀ قاجاری با طرح ترنج  د ار 
(URL16) :و نقش گياهی، موزه ویکتوریا و آلبرت )لند ن(. مأخذ
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 تكنيكجنسيت و 

 احتمالي توليد
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 صور گياهي انتزاعي 

 گرا  و طبيعت جقه)  (بته
با و ترمه  ساتن ،مخمل

 اي دستوريه  دستگاه
روانداز و لحاف (

 مبلمانزيرانداز)/ 
  

  قابي
 (خشتي و بندي)

 صور گياهي انتزاعي 
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 بدون نقش

هاي   ترمه با دستگاه
 واي   پنبهدستوري و 

 هاي  با دستگاهپشمي 
 وردي

 لحاف (روانداز)/ 
 پيچ  رختخواب

  

 محرمات
گياهي انتزاعي و صور 

 يا بدون گرا  طبيعت
 نقش

با ابريشمي  و اي  پنبه
هاي وردي و در   دستگاه

 برخي موارد به شيوة
 بافي  دارايي

 زيرانداز/ 
بقچه/ پيچ/   رختخواب

 متكا و مخده
  

  

 چاپ قلمكاراي با   پنبه گرا  طبيعتگياهي صور  افشان
)/ رواندازلحاف (
 / سفرهمتكا

  

 محرابي
 صور گياهي انتزاعي 

 )سرو(نقش 

اي و ابريشمي   پنبه
بافي/   دارايي صورت به

 چاپ قلمكاراي با   پنبه
 ديواركوب پرده/

  

 دار  ترنج
گياهي انتزاعي صور 

 )اسليمي(

اي و ابريشمي   پنبه
بافي/   دارايي صورت به
 يا چاپ قلمكاراي با   پنبه

 رودوزي

/ )بند  تابشپرده (
 بقچه

  

 ------- اي  كتيبه
 ------- داستاني
 ------- تلفيقي

 

جدول 1- انواع طرح و نقش پارچه در اوایل دورة ناصری با نظر به نگاره  پردازی  های هزارویک شب صنيع  الملک.

نتيجه
تصاویر نسخۀ خطی هزارویک  شب به سبب مستند نگاری، د ستمایۀ 
مناسبی جهت بررسی خصایص فرهنگ و هنر اواسط  عصر قاجار، مقارن با 
اولین سال  های حکمرانی ناصرالد ین  شاه  به  حساب می  آید  که پیش ازاین نیز 
از نظرگاه  های مختلف مورد   ژرف  نگری قرار گرفته است. د ر این بین، طرح و 
نقش منسوجات کاربرد ی د ر زند گی روزمره )با مصارفی جز تن  پوش( کم تر 
محل بررسی پژوهشگران بود ه است. با این نگاه، طرح و نقش پارچه  های 
غیرجامگانی د ورۀ ناصری با نظر به نگاره  های هزارویک  شب صنیع  المک 
محل بررسی قرار گرفت. توضیح آنکه طرح، به سامان  مند ی و کلیت نقشۀ 
پارچه ارجاع می  د هد  و بر انواع نُه  گانۀ واگیره  ای، قابی، محرمات، افشان، 
محرابی، ترنج  د ار، کتیبه  ای، د استانی و تلفیقی شامل می  شود . د ر مقابل 

نقش، جزییاتی است که د ر قالب طرح می  نشیند  و به صورت موضوعی 
با انواع انسانی، جانوری، گیاهی و هند سی قابل تعریف است. نمونه  گیری 
مصور  برگ  و شش صد   هزار  از سه  تصویر  احتمالی هجد ه  طبقه  بند ی 
ناصری، منسوجات  د ورۀ  اوان  د ر  د اد :  نشان  هزارویک  شب صنیع  الملک 
غیرملبوس هم چون پرد ه، مبلمان، مخد ه، زیراند از، لحاف، سفره، د یوارکوب 
و... د ر قالب انواع بد ون طرح و نقش، واگیره  ای، قابی، محرمات، افشان، 
محرابی و ترنج  د ار با نقش گیاهی طبیعت  گرا و انتزاعی مثل بته  جقه و 
گونه  های اسلیمی مورد  استفاد ه قرار می  گرفت. به این ترتیب برخالف 
فرضیۀ اول، بازۀ طرح  ها و نقوش وسیع  تر از انگاره  های القایی است. د ر 
بیشتر  نقش  و  طرح  بد ون  پارچه  های  می  رسد   به نظر  بیشتر،  توضیح 
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برای پرد ه و مبلمان به  کار می  آمد . البته طرح واگیره  ای با نقش گیاهی 
به صورت محد ود  د ر این قالب مورد  استعمال بود  اما طرح  های واگیره  ای 
و قابی به صورت بند ی یا د ر تعریف د قیق  تر، شاخ  گوزنی با نقوش گیاهی 
 طبیعت  گرا و انتزاعی )خاصه بته  جقه( بیشتر برای تهیۀ لحاف مورد  تمتع قرار 
می  گرفت. طرح  های قابی ساد ه د ر قالب چهارخانه نیز به صورت محد ود  د ر 
شکل رختخواب  پیچ استفاد ه د اشت. با نظر به تکرار د ر تصاویر این نسخه 
می  توان مد عی بود  طرح محرمات یکی از انواع رایج د ر اوایل د ورۀ ناصری 
بود  که به صورت بد ون نقش یا گل د ار د ر بسیاری موارد  هم چون لحاف 
)رواند از(؛ زیراند از، رختخواب  پیچ، بقچه، متکا و مخد ه استفاد ه د اشت. د ر 
شکل بسیار محد ود ، طرح افشان با ریزه  گل  های طبیعت  گرا و انتزاعی د ر 
سفره، مخد ه و لحاف مورد  بهره  گیری بود . د ربارۀ انواع محرابی با نقش 
انتزاعی سرو و گونه  های ترنج  د ار با نقوشی هم چون اسلیمی نیز که معموالً 
به د لیل قرینگی د ر قالب تن  پوش استفاد ه ند ارند ، شواهد  حاکی از کاربرد  
آنها د ر شکل د یوارکوب، پرد ه و تابش  بند  است. انواعی که به لحاظ صوری 
تد اعی  گر پارچه  های د ارایی و قلمکار هستند  یعنی افزون  بر وجوه بازشناسی 
شد ه د ربارۀ طرح و نقش می  توان گمان برد  که از منظر تکنیکی پارچه  های 
بد ون طرح، چیزی شبیه به مخمل یا ساتن باشند  و انواع محرمات به د لیل 
تکرار ساد ۀ نقش با ساد ه  ترین د ستگاه  های نساجی یا د رنهایت تکنیک 
ایکات بافته شد ه و متناسب با کاربرد ؛ جنسیت پنبه  ای و ابریشمی د اشته  اند . 
ترمه  هایی که برای تهیۀ رواند از به  کار رفته  اند  نیز احتماالً با پاسد اری از 
اصلی  ترین خصایص این منسوج، نوعی بافتۀ د ستوری با جنسیت پشمی 

بود ه  اند  و انواع ایکات، ابریشمی یا پنبه  ای باشند . به نظر می  رسد  پارچه  های 
محرابی و ترنج  د ار نیز به شیوۀ د ارایی  بافی یا با عملیات تکمیلی هم چون 
چاپ و رود وزی روی پارچه  های پنبه  ای تولید  می  شد ند . به هرروی فارغ از 
جنسیت و شیوۀ تولید ؛ به عنوان نتیجۀ مشخص این پژوهش، نگاره  های 
هزارویک شب صنیع  الملک بر رواج گسترد ۀ منسوجات بد ون طرح و نقش 
د ر شکل پرد ه و مبلمان و کارایی گسترد ۀ پارچه  های محرمات منقوش یا 
ساد ه د ر قالب زیراند از، رختخواب  پیچ، بقچه، متکا و مخد ه گواهی می  د هند . 
انواع واگیره  ای با نقش بته  جقه نیز د ر تهیه لحاف فراوان به  کار می  آمد ه که 
نمونه  های تصویری متعد د ی جهت اثبات این مد عا وجود  د ارد . نمونه  های 
و  د اشته  اند   تابش  بند   و  د یوارکوب  کاربرد   نیز  بیشتر محرابی  و  ترنج  د ار 
انواع قابی و افشان به صورت معد ود  مورد  استعمال قرار می  گرفتند . د ر 
انواع  از  استفاد ه  بر  د ال  سند ی  صنیع  الملک،  هزارویک  شب   نگاره  های 
کتیبه  ای، د استانی و تلفیقی به د ست نیامد  که با نظر به کارایی خاص و 
محد ود  این انواع؛ د ور از نظر نمی  نمود  که د ر فضاسازی   تصاویر به تجسم 
د رنیامد ه باشند . د ربارۀ نقش  اند ازی نیز عد م وجود  نقوش انسانی، جانوری 
و هند سی را باید  به کاستی و کاربرد  اند ک آنها د ر منسوجات کاربرد ی 
د ر زند گی آن د وره تعبیر کرد  چراکه د ر شکل ملموس نیز پارچه  های 
به  جای ماند ه از عصر قاجار با این نوع نقش  پرد ازی، بسیار معد ود  و کمیاب 
هستند . امید  است سایر پژوهشگران با واکاوی د ر جزییات خصایص عرصۀ 
هنرهای کاربرد ی ازجمله منسوجات، زمینه  های مغفول این عرصه را مورد  

بازنگری و مطمح نظر قرار د هند .

طرح و نقش منسوجات کاربرد ی )غیرجامگانی( د ر اوایل عصر ناصری با 
نظر به نگاره  پرد ازی  های هزارویک شب صنیع  الملک

پی  نوشت ها
1. پارچه منقوش به بته  جقه د ر اصطالح به ترمه مشهور است. پارچه ترمه 
و جنسیت  تولید شد ه  محرمات  و  بند ی  واگیره  ای،  طرح  های  قالب  د ر  معموالً 

شناخته   شد ۀ آن د ر نوع اصیل، پشمی است.
2. نوعی پارچۀ پنبه  ای با طرح چهارخانه که اغلب به مصرف رختخواب  پیچ 

می  رسد .
 3. پارچۀ چهارخانۀ پشمی با مصرف زیراند از یا رختخواب  پیچ که د رمیان لرها 

به ماشته و د ر بین کرد ها به موج معروف است.
4. د ارایی یا ایکات، پارچه  ای معموالً ابریشمی یا د ر برخی موارد  پنبه  ای است 
که با د ستگاه  های ورد ی تولید  می  شود . برجستگی شاخص آن نسبت به د یگر انواع 
منسوجات ورد ی د ر شیوۀ نقش  اند ازی است که د ر صورتی شبیه به شعلۀ پیکان 
تعریف می  شود . برای این هد ف بایست نخ  ها به شیوۀ خاصی آماد ه  سازی و رنگ 

شوند  تا از این طریق، نقش د ر عملیات بافت ایجاد  گرد د .
4. د ر صورت کلی، چاپ و رنگ  گذاری مستقیم طرح و نقش روی پارچۀ کتانی 

و پنبه  ای با قالب چوبی را قلمکار گویند .
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Sani-al-Molk’s One thousand and One Nights is considered 
an ethnographic source that can give the readers an insight 
into the cultural delicacies of the era of Nasser al-Din Shah 
Qajar. Yet, there is little research on the common non-
clothing textiles of the Qajar era. This study explores the 
patterns and motifs of these textiles based on the illustrations 
of One Thousand and One Nights, which certainly provide 
clues as to how the textiles were made. With this in mind, 
the question is: “Based on the illustrations of One Thousand 
and One Nights, what patterns and motifs were used in the 
non-clothing textiles of the Nasseri era? It is hypothesized 
that the Vagirei (repeated in length and width) and Paisley 
patterns were the most widely used patterns in the textiles of 
the Early Nasseri Era. However, the results of a descriptive-
analytical desk-based study conducted using the stratified 
probability sampling method based on eighteen illustrations 
of One Thousand and One Nights reveal that : non-clothing 
and  applied in household consumption textiles such as 
curtains, furniture, cushions, underlays, quilts, tablecloths, 
wall coverings, etc. were used in a variety of patterns and 
motifs including the simple pattern and Vagirei, Ghabi 
(frame-based), Moharramat (striped), Afshan (scattered 
flowers), Mehrabi (praying cloth) and Toranjdar (Bergamot) 
with natural and abstract plant-based motifs such as Paisley 
and arabesque patterns during the early Nasseri era. Thus, 
contrary to the first hypothesis, the patterns and motifs 
used during this era had a broader range than the induced 
patterns. Among the patterns, simple fabrics were used more 
for curtains and furniture. However, the Vagirei pattern with 
the plant-based design was also rarely used in these textiles 
as well, but the Vagirei and Ghabi designs with natural and 
abstract plant-based motifs (especially the Paisley) were 
used more often in the production of bed covers. Simple 
Ghabi patterns in checkered forms were also sometimes 
used in bed-clothes wrappers. The illustrations show that 
the Moharramat pattern was a common pattern during 
the early Nasseri period. The Afshan pattern with small 
flowers was rarely used on tablecloths, cushions and bed 
covers. Regarding the Mehrabi patterns with the abstract 

motif of cypress as well as the Toranjdar patterns with 
arabesque motifs, they have been used on wall coverings 
and curtains, types that are formally reminiscent of ikat and 
Ghalamkar fabrics. The illustrations not only give us clues 
as to patterns and motifs, but also convey the message that 
the simple fabrics were something like velvet or satin, and 
the Moharramat types were woven with the simplest textile 
machines or the ikat technique were made of cotton and 
silk depending on their use. Termeh fabrics used to make 
bed covers had a woolen material and were of the ikat, 
silk or cotton types. It seems that Mehrabi and Toranjdar 
fabrics were also produced using the Ikat weaving method 
or by additional operations such as printing and embroidery 
on cotton fabrics. Finally, regardless of the material and 
production method, Moharramat types such as Termeh 
were the most widely used types of all.
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