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بافي پارچهبه  رسیدن. تاریخ تمدن و   

انسان از اغاز پيدايش که تاريخ قطعي ان بر ما معلوم نيست،تا 

 دوره تاريخي 1 ،يک روند چهار مرحله اي تکامل را پيموده است:

                                                           
مراحل تدوين و تکوين فرهنگ وتمدن بشري را به دو دوره پيش از . جامعه شناسان 1

تاريخ و دوره تاريخي تقسيم کرده اند.براي اگاهي بيشتر به کتاب اول تاريخ تمدن 

ويل دورانت وکتاب  پيدايش انسان و اغاز شهرنشيني،تاليف دکتر يوسف فضايي رجوع 

 کنيد.
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نخستين مرحله دوره جنگل نشيني است که گويا درحال توحش درجنگل 

هاوبيابانهاي اطراف ان به سر ميبرده است،ازپوشاک استفاده 

نميکرده و براي رفع گرسنگي از ميوه درختان وگوشت خام حيوانات 

نشيني است به علت سرد بهره مي برده است.دوره دوم که دوره غار

شدن تدريجي زمين و اغاز دوره يخبندان،به خاطرمصون ماندن از 

سرماي شديد به غارها پناه برد.در اين دوره ديدن حيوانات و 

اينکه پوست انان محافظ خوبي در برابر سرماست، اورابه فکر 

استفاده از اين مواد انداخت.بنابراين با شکار حيوانات وحشي و 

وست انان به دور بدن خويش توانست يکي از ابتدايي ترين پيچيدن پ

پوشاک را براي خود تهيه کند،همچنين توجه به تارهاي عنکبوت و 

النه پرندگان،گام ديگري براي بافت پارچه و زيرانداز با استفاده 

ازپوست،برگ و الياف گياهان بوده است.زنان غارنشين با بهره 

پرندگان و ماهيان به عنوان سوزن گيري از چوب،استخوان هاي نازک 

ورشته هاي پي جانوران ويا الياف نازک به صورت نخ،پوست حيوانات 

 را به هم ميدوختن و لباس تهيه ميکردند.

ازاين رو ويل دورانت اعتقاد دارد که فن پارچه بافي نخستين [1].
 هنري است که انسان به ان راه يافته است

 

 

در ایران و نقش و نگار پارچه های  بافی. تاریخ پارچه 9_9

 ایرانی
:. نساجي دوره مادها1_9_9  

اطالعات زيادي نيست اما ازروي نمونه هاي سنگ تراشي برمي ايد که  

هاي دست باف مرسوم بوده است.انواع  پارچه بافي و توليد پارچه

پارچه هاي علفي،پوستي و پشمي،چه از ديدگاه جنس و موادنخستين و 

ه رنگ اميزي،نقش و نگار و بافت و طرح بافته ميشده چه از ديدگا

 است.

در بافندگي پشم،کتان و الياف گياهي ديگربه کار مي بردند.مادها 

به رنگ ارغواني عالقه داشته اند که به گفته جانسون اين رنگ 

 به)) ميترا((منسوب بوده است.

لباس مادها بلندفراخ و چين دار بوده و در تزئينات ان قيطان 

 دوزي و مليله دوزي وقالب دوزي بوده است.

:.نساجي دوره هخامنشیان9_9_9  

در اين زمان پارچه ايراني از ديدجنس ورنگ و درخشش ونرمي 

شهرت جهاني يافت.به ويژه لطافت وطرح نقش هاي پارچه هاي 

 پشمي و ابريشمي وکتان.



 

 

همه ساله در نوروز و مهرگان،جز باج هاي نقدي و اجناسي که 

جينه هاي هخامنشي سپرده ميشد، همواره مقداري پارچه به گن

هاي نبريده گرانبها،جامه هاي دوخته شده و پرده هاي منگوله 

 دار وجود داشته است.

در اين دوره از پارچه ))زري(( نام برده شده است هم براي 

 جامه و هم براي سرا پرده استفاده شده است.

ر پرنقش و نگار پارچه هاي پشمي با تکنيک گوبلن و بسيا

در باختر و شرق « پنبه»در زمان درايشو کشت بافته ميشده است.

ايران رونق داشته است.پنبه لطيف تر و نرم تر از پشم بوده است 

و پارچه های پنبه ای با هوای گرم بيشتر سازگاری داشتند.در اين 

 دوره بافتن پارچه های گرانبها و سوزن دوزی کار زنان بوده است.

ن رنگ کاالی گرانبهايی بود که از قنيقيه به پارس می آورند. ارغوا

و آن را به آميختن امالح زر با گونه ای صدف دريايی کمياب می 

ساختند که جامعه های رسمی شاهنشاهی شاهزدگان و بزرگان بوده 

است.يکی ديگر از رنگ های خوشايند پارسيان هخامنشی طاليی، زرد، 

خورشيد بود و اوج ويژه ای داشت.رنگ های نارنجی چون طال منسوب به 

ديگر آثار هخامنشی سبز زيتونی، ابی آسمانی، فيروزه ای الجوردی، 

ای.گاهی پارسيان دو رنگ همزمان به سرخ  تيره، کبود تيره، و قهوه

صورت ترکيب ارغوانی و سفيد استفاده می کردند. و قباهای دو رنگ 

ا پارچه قهوه ای در می با پارچه های زمينه سفيد گل دار که ب

 آميختند.

. نساجي دوره اشکانیان7_9_9  

نمونه پارچه ای که از دوره اشکانی بازمانده نقش متن آن شامل 

کادرهای مرعب شکيل است که درون آنها يکی در ميان با نقش چليپای 

شکسته و چهارخانه های کوچک به طرح شطرنجی در رنگ های گوناگون 

را حاشيه ای با نقش معروف يونانی شکل خطوط پر شده است. اين متن 

دندانه دار ) کليدی يا کنگره ای( در بر دارد و رنگ های آن زرد 

مايل به نارنجی، سفيد، قهوه ای و ارغوانی است.فيلو سترات می 

گويد: خانه ها و ايوان ها به جای نقاشی ،از پارچه های زری يراق 

ی زرين و تزئين شده دار پوشيده از پولک های نقره و نقش ها

 بودند.موضوع نقش پارچه ها بيشتر اقتباس از اساطير يونان است.

 .ملیله دوزی و قالب دوزی:1_7_9_9

نقش يکی از مليلها درخت هوا است که شاخه های پيچ در پيچ و قسمت 

های باز را برگ و انگور پر کرده. طرح مرغ خيالی و قوچ هم ديده 

« جناغی -مرکب»هستند و به شيوه « بريشما» می شود.بيشتر بافته ها 

و تهيه « نوغان»بافته شده اند.در نيمه قرن ششم ميالدی پرورش 

ابريشم در ايران معمول شد. در زمان شاپور دوم ) بعد از شکست 

روميان( در ميان عده ای از بافندگان را در شوشتر شوش و شهرهای 



 

 

شد و همچنين گونه ناحيه اهواز توليد ديبای شوشتر و حرير معمول 

 های تازه ای از پارچه های ابريشمی و زری رواج يافت.

. نساجي دوره ساسانیان 4_9_9  

بر زمينه سفيد پارچه ها نقش هايی به رنگ قهوه ای پرنده ها و 

موقعيت های ساسانی با کتبيه های به خط کوفی ديده می شود.نقش ها 

ادامه داشت به پارچه  و روش های بافت ساسانی تا اواسط دوره اسالمی

های اين دوره اسالمی می گونيد.نقوش آيينی مثل عقاب و طاووس احتماالً 

پارچه ها به عنوان کفن بوده است.ابريشم بافی و بافت زربفت از 

سده چهارم ميالدی در ايران سابقه داشته است.بهشتی پور می گويد: 

ی پارچه از ديبای شوشتر پوشاک بزگران عالم بود. در خوزستان قسم

است.بافت پارچه های از پشم، کرک و « بر مرغ ماهی خوار و قو»

قم نقشه پارچه روی مجارهای  52ابريشم در زمان ساسانی رواج داشت.

طاق بستان بر جای مانده است.پربهاترين تزئينات ، ديوار پوش ها 

و پرده ها بوده و نقش تزئينی آن دايره های جدا يا مماس يا دايره 

 .]5[رخ دار استهای چ

 

 

. نساجي دوره ال بویه5_9_9  

متأسفانه از قرون اوليه نمونه هايی در دسترس نيست.تنها قعطات 

باقيمانده از دوران آل بويه است که طرح های آن شامل اشکال هندسی، 

خط کوفی، حاشيه هايی از تصاوير حيوانات و دايرهه ای که در انها 

زندگی قارر دارند است. از اين دوره پرندگان و حيوانات گرد درخت 

 پارچه ابريشمی با نقش عناب دو سر به دست آمده است.

. نساجي دوره سلجوقي6_9_9  

سلجوقيان به خاطر کارگاه بافندگي و سفالگري در دنياي اسالمي شهرت 

يکی از بهترين نمونه های انواع اين پارچه متعلق به موزه  .يافتند

بود که خريداری شده است.نقش اصلی آن: عقابها  1331ايران باستان 

يبزرگ دو سر به رنگ قهوه ای روشن روی زمينه نخودی با بال های 

گشوده مردی را با خود به هوا می برد.در حاشيه بال عبارت به خط 

درخت »اين پرندگان توسط نقوش شبيه « ره قيمهمن کبره همه کث» کوفی 

من طاب اصله » از يکديگر جدا شده اند.باالی پرندگان عبارت « سرو

 تزئين يافته.« ذکی فعله

و تیموري مغول. نساجي دوره 3_9_9  

تزئين عمومًاه به سبک چينی و نقش اژدها گل های نيلوفر ابی و شقايق 

زربفت اين دوره ) قرن نهم( رايج بوده است.نمونه پارچه ابريشمی 

با نقش جنگ سيمرغ و اژدها است. اژدها طرح يکه در چين معمول و 



 

 

« سيمرغ»مرسوم بوده و ايرانيان آنرا از چين اقتباس کردند اما 

 نيز آمده است.« اوستا»از نقوش متداول ساسانيان است که در 

. نساجي دوران صفوي8_9_9  

ی عصر طاليی خوانده می شود.پارچه دروان صفوی از نظر صنعت پارچه باف

هاي صفوي از ابريشم و کاه با تارو پودی از زر و سيم و يا مخمل 

 های رنگارنگ است و از نظر طرح و رنگ شهرت جهانی يافت.

 طبقه بندی پارچه های صفوی از نظر طرح: تصوير انسان و داستان

لس بزم برای نمونه تصوير انسان:نقش يک نفر و يا در زمانی با مجا

و شکار پارچه را منقوش کردند. لباس های اين اشخاص از انواع لباس 

های فاخر و درباريان بوده است. پارچه ای ديگر به صورت قطعه زری 

زمينه سرمه ای که با طرح های لب کنگره ای آرايش يافته و درون 

آن نقش دو نفر که يکی در کنار درخت سروی نشسته و مشغول نواخت 

قی )شبيه سه تار( و ديگری در حال رقص است و نمونه های آلت موسي

 .]3[ديرگ مانند اينها يافت شده است

آغاز قرن يازدهم هجری: محفلی که بر آن تصوير مريم و عيسی و صورت 

ديگری که شايد فرشته ای باشد بافته اند.تصاوير پارچه های صفوی 

وده است.براي تاريخ و افسانه های ايران و زندگانی روزانه مردم ب

نمونه تصوير ديدار ليلی از مجنون در بيابان بی آب و گياه عربستان 

وياموضوع عشقبازی افسانه آميز خسرو پرويز و شيرين که چندی بعد 

زن وی گرديد از طرح پارچه هاي اين دوره است.نقش گلها ازجمله گل 

رما به، گل الله، گل سرخ، زنبق و ياسمن، بيشتر در ميانه برگ های خ

به صورت مخروطی است.نقش طيورهم شامل گنجشک، بلبل و طاووس 

 ]4[وحيوانات وحشی: شير و پلنگ و غران و گاه خرگوش و کبوتربود.

 . ابریشم ایرانی9_9_9

بافتن پارچه از ايران آغاز شد و تا دوره صفوی از مهم ترين صادرات 

گردد ول ايران بود هاست. با آنکه بافت ابريشم به چينی ها بر می 

يابريشم ايران در دوره ساسانی به حدی اوج می گيره که چينی ها 

هم از ايران وارد می کردند.پارچه های ايران از قديمی ترين قرون 

بوده.کم کم پارچه های زربفت آمد در قرن « ابريشم»تاريخی بيشتر 

اين پارچه ها برای نيم تنها های کوتاه با آستين دراز و با  11

 .]2[اس زنان آن عصر بودشلواری لب

 .معرفی دو طرح شاخص 7_9

خورشید »اولين نمادی که مقدمه خلق ترنج بود به نام :. ترنج1_7_9

در اعصار و ادوار قبل از اسالم به کار می « سواستیکا»يا  «آریایی

رفت. در اين نقش يک حرکت و جنبشی درونی مشاهده می شود. فرم کلی 

حول محور و مرکز خود، در جنبش است. اين نقش از مربعی است که 

بازوهای اين نقش حول محور خود، تکثير پيدا کرده نه تنها فرم 



 

 

دايره ای که اساس ترنج است را به وجود می آورد بلکه زوايای هندسی 

کهن ترين .بازوها مبدل به منحنی شده و اساس اسليمی ها می گردد

هارم پيش از مياد نمونه خورشيد آريايی در آثار هزاره پنجم و چ

يافت شده و قديمی ترين دستباف ايرانی که اين عالمت  شوشمسيح در

گورهای در آن به کار رفته پارچه ای است از دوران اشکانيان که از 

آذربايجان بيرون آمده است. خورشيد آريايی تا حمزه ای گرمی مغان 

بًا پيش از روزگار هخامنشيان بازوان خميده و منحنی و هيات تقري

مدور داشته و بعدها خطوط و اضالع آن مستقيم و هندسی و زاويه ها 

قائمه شده استنصرت هللا بختور تاش در کتاب مذکور چنين استدالل می 

کند که هريک از چهارخانه های اين نشانه ها يکی از عناصر چهارگانه 

بوده که در آئين ايرانيان باستان عناصر « آب، آتش، باد، خاک»

.عالم هستی بوده استسازنده   

 خداوندبه سوی سیر انسانترنج، تصوير جامع و مانعی از حرکت و 

کليتی از نظام شکل يافته و هماهنگ در اسليمی و شمسهاست. ترنج و

اشکال هندسی هستند اين دو نما بيانگر دو کانون از روح انسانند. 

و ديگری نظمی آميخته با عرفانو قعشوجذبهشگرف نظميکی با

شوند، نقش واحدی  هنگامی که اين دو نما با هم تلفيق منطق،وعقلودرک

را به وجود می آورد که عکسی از تمام زيباييها، جذابيتها و علوم 

و فنون و حکمت و تصويری ناب از انسان کامل است. اين اشکال بيانگر 

اشارات و تلويحاتی است که بازتاب از روح مسلمان در آن متبلور 

ًا ريشه ها و الهامهای نقاش مسلمان که نقوش تزئينی گشته است. محقق

مخصوصًا ترنج را طرح می کند، از اين عناصر انتزاعی و رمزی بهره 

 .می جويد

نقوش ترنج بيان و نمايش خاصی از غيب و شهادت است و می مفهوم:

توان خدا محوری، تک قطبی و يک کانونی و همچنين طرح ارزشها و 

ين نقش جستجو کرد.نمونه عينی و مصداق بارز مفاهيم توحيدی را در ا

حرکت درونی نقش ترنج را با کمی تأمل و تعمق می توان، در احکام 

دانست.در حرکت ظاهری انسان در نماز می « نماز و حج»اسالم عمومًا 

بينيم که انسان در قنوت سپس رکوع و سجود يک حرکت درونی اما ثابت 

است به سوی کانون معنوی جهان و را طی می کند و در باطن کشش روح 

حج حرکت برای معرفت خدا است. و نهايتًا در نماز به طواف قلب می 

روند و در حج به طواف کعبه و اين نقش در نهايت به زيبايی تداعی 

است.حرکت ترنج به تعبيری حرکت معنايی جمله )انا  مقدساتگر اين 

حسی است و حرکتی است  هللا و انا اليه راجعون( است که الگويی ذهنی و

 ]6 [است درونگراکرده و حرکتی  چرخشکه به داخل محيط 

اين واژه معانی گوناگونی را دربردارد، مانند :.  بوته جقه9_7_9

تاج، افسر، هر چيز تاج مانند كه به كاله نصب كنند.عالمه دهخدا 

داند كه بر باالی پيش كاله جقه را ساخته شده از پر پرندگان میبته

شده است. بته جقه تصوير كوچك شده سرو پادشاهان ايران نصب می

كننده از راستی سرافكنده است كه نشان ايران و ايرانيان و حكايت

و تواضع ايشان است.همچنين بته جقه، اصطالحی است برای نوعی طرح 



 

 

تزئينی به شكل پر مرغ كه به اشكال مختلف بر آثار دوره اسالمی و 

های شود. در گچبریها ديده میهای ترمه و بعضی قالیبخصوص روی پارچه

توان اشكال ابتدايی اين نقش را با منشأ برگ نخلی دوره ساسانی می

 (1-1شکل)مشاهده كرد.

هاست اصل و منشاء طرح ايرانی بته جقه را به آتش مقدس، به سال

كاج، به نخل، به بادام، به گالبی همچنين به كيسه چرمی، به شكل 

ای مشت بسته و حتی به شيارهايی كه برحسب اتفاق رودخانه باسمه

كند، جومنا در مسير خود از دره كشمير به جلگه هندوستان ايجاد می

ها ها و فرضيهاند. به عقيده نگارنده تمام اين نسبتتشبيه كرده

توان تر از اينهاست و میآيد. توضيح آن بسيار سادهنادرست به نظر می

 اند، جست.نامی كه ايرانيان به آن داده آن را در

 
 . نمونه هايي از بوته جقه1-1شکل

 

نامند كه معنی لغوی آن يك ايرانيان اين طرح را بته )بوته( می

دار دسته برگ است و ساده ترين شكل آن شباهت زياد به برگ دندانه

دارد. مردم ايران با عشقی كه به اختراع انواع مختلف اشكال هنری 

اند و بر وجود آوردهپيچيده دارند، اشكال گوناگون بوته را بهو 

اند، مثل بوته ميری )كاج كوچك(، بوته های مخصوص گذاشتهآنها نام

ای )كاج بزرگ(، بوته بادامی )كاج ای )كاج متوسط(، بوته خرقهترمه

ای )كاج بزرگی كه يك كاج كوچك از آن بيرون بادامی شكل( و بوته جقه

 آمده(.

هايی است كه در طول هزاره تا امروز ها و ارائهجقه يكی از نگارهتهب

دوزی، قالی، بخش آثار هنری ايران )پتههای گوناگون زينتبه روش

ظروف و...( بوده است. البته هنرشناسان تاكنون در چگونگی پيدايش، 

نظر دارند. اين نقش جاويدان در طول ماهيت و رمز و راز آن اختالف

ای اش به قدری تحول و تطور يافته كه هيچ ارائههزار سالهزندگی 

 .[7]در عالم هنر ايران و ساير اقوام تا به اين حد متحول نشده است

 

. انواع پارچه :4_9  
پارچه ها از الياف هاي طبيعي يا مصنوعي ساخته شده اند که به  

 ترتيب زير دسته بندي ميشوند:

ابريشمالياف طبيعي : پشم ، پنبه ،   

 الياف مصنوعي : ريون ، نايلون و پلي استر



 

 

الیاف طبیعي :.1_4_9   

Cottonپنبه  9_4_1_1.  

الياف پنبه اي هادي حرارت هستند و حرارت بدن را به بيرون  _ 

 منتقل ميکنند در نتيجه خنک هستند .

به راحتي لکه گيري و شسته ميشوند ._  

در برابر ساييدگي مقاوم هستند . _  

 

پس از استفاده اگر خوب خشک نشود، بوي عرق بدن در آن باقي  _

 مي*ماند .

در ايران به لباسهاي پنبه اي نخي مي*گويند . _  

 

.Leinenکتان  9_4_1_9  

 

کتان از نظر خصوصيات مانند پنبه است و در ايران کشت نمي شود  _

 . 

پارچههاي کتاني داراي سطح صاف و درخشنده اند زودتر از پنبه _

يز ميشوند . تم  

هاي پنبه اي آب را جذب ميکنند اما زودتر  به اندازه پارچه _

 خشک ميشوند به همين دليل حولههاي کتاني بهتر از پنبه اي است.

 

Woolپشم   9_4_1_7 .  

 

با توجه به اين که اين الياف از چه حيواني تهيه شده به  _

نامهاي مختلفي ميباشند مانند گوسفند مرينوس ، پشم الما و موي 

 بز 

 

پارچههاي تهيه شده از پشم ، به دليل ذخيره شدن هوا در بين  _

 الياف عايق ميباشند . 

 

ذب به علت خاصيت رطوبت پذيري و داشتن خلل و فرج عرق بدن را ج _

ميکنند و آن را به آرامي تبخير ميکند به همين دليل در زمستان 

 شخص در زمستان کمتر احساس سرما ميکند . 

 

بعد از شستن نبايد آنرا آويزان کرد بلکه بهتر روي پارچه نخي  _

 پهن کنيم .

 

Silkابریشم   9_4_1_4.  

 

ها خيلي سبک و براق هستند داراي کشش باال و در  اين پارچه _

 برابر پارگي و چروک پذيري مقاومت بااليي دارند. 

 

به علت داشتن پروتئين هادي حرارت نيستند و در خود نگه  _

 ميدارند . 



 

 

 

به دليل لطافت و عايق بودن هم در تابستان و هم در زمستان   _

 قابل استفاده اند.

وعي و مصنوعي :الیاف نیمه مصن. 9_4_9  

Viscose  ویسکوز 9_4_9_1 .  

Nylonنایلون   9_4_9_9 .  

Polyestersپلي استر  9_4_9_7.  

 . انواع ديگر پارچه3_4_5

…. 

 

هرگونه رساله و مطالعات جهت دریافت 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.
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