
  

  

  

  

  

  بافي زري صنعت -هنر

  

  پور شهرزاد ساسان

  

  

  مقدمه

صنايع دستي ، و بر اين اساس است  سرزمين ايران از ديرباز مهد فرهنگ و هنر و ابداعات بوده
شهر اصفهان كه از دوران . است  نظيرش طي اعصار و قرون گوي سبقت را از ديگران ربوده بي

در اين .  ايران است مهمكانونهاي فرهنگي و هنريصفويه هنر و صنعتش به اوج تكامل رسيد از 
هاي ضعيفي از   كه امروزه درحال افول است و تنها رگه، رابافي زري سعي بر آن است تا هنر ،مقاله

 ،خصوص  اين است، مورد توجه قرار دهيم، در  جاي مانده توليد آن در شهرهايي مانند اصفهان به
 صنعت نه -هاي زربفت در ايران، به وضعيت اين هنر رچه پيدايش پاةعالوه بر توجه به تاريخچ

، مراكز بافي زري اسالمي تا عصر حاضر و نيز به وضعيت فعلي ة در دور، ايران باستانةتنها در دور
 استادان زريباف شهر اصفهان، مواد - و وضع موجود آن- شهر اصفهانبافي زري، بافي زريتوليد 

  .ها پرداخته شود  بافت اين پارچهةهاي زربفت و نحو ارچهاوليه، رنگها و نقشها و طرحهاي پ
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  هاي زربفت در ايران  پيدايش پارچهةتاريخچ: بخش اول

اي كه   زربفت يا پارچهة پارچاست؛   زردوزي شدهةمعني منسوب به زر، پارچ زري از نظر لغوي به
ني كه در روزگار رونق و ترين منسوج ايرا اي ترين و افسانه زري، نفيس«. تارهاي زر داشته باشد

ها و ساير مراكز  بخش موزه هايي از آن زينت اكنون نمونه رواج خود شهرتي عالمگير داشته و هم
اي طوالني از لحاظ بافت و توليد  هنري ايران و ديگر كشورهاي جهان است، داراي سابقه

طور اجمال از  هي بتاريخ نساجي ايران، زمان پيدايش زري ناپيداست ول هرچند كه در. باشد مي
شود كه نخست در زمان هخامنشيان و سپس در زمان  تواريخ و كتب قديم چنين استنباط مي

كليساهاي  هاي زري رواج داشته و براي تزئين كاخهاي سالطين و ها و پارچه ساسانيان بافتن پرده
  ١.»است  رفته كار مي هجهان ب

  
   در ايران باستانبافي زري: فصل اول

شد در مشرق زمين رواج  ي باستان نساجي با اليافي كه از فلزاتي مثل زر و سيم ساخته مياز زمانها
طور  هب. شد هاي زينتي براي بزرگان و پادشاهان بافته مي به كمك الياف نقره و طال جامه. داشت

ي كوبيده شده، نساجي با يكلي نساجي با زر و سيم را به چهار گروه نساجي با نوارهاي طال
ي يي كه روي چرم نصب شده و باالخره نساجي با طاليي، نساجي با طالينها و الياف طالريسما

  ٢.اند كرده رود تقسيم كار مي هكه روي نوارهاي كاغذي قرار داده و در بافتن ب
هرودوت و «. است وجود داشته  از منسوجاتي است كه در تاريخ قديم ايران زمين بافي زري  

 ٣٣١ -٤٤٧(اند، هرودوت از جامة زرين داريوش سوم  ا وصف كردهاوستا چيزي شبيه به زري ر
كه مورخان چيني از  ولي در تاريخ فقط زماني. است  و اوستا از فرشهاي طاليي نام برده) م.ق

تواند زري   واقعي آنچه امروزه ميةبرند به نمون زريهاي پيشكش ايرانيان به دربار چين نام مي
 در آن زمان زريهاي )Huan Tsang( هوانگ تسانگ ،گرد چينيجهان .خوريم دانسته شود برمي

هاي شاهانه را   جامهةكه هراكليوس دستگرد را غارت كرد هم است و هنگامي  ايران را ستوده
ويژه يك دست جامه از نخ زرين بافته شده بود و گزارش مورخان عرب از  هو ب... زربفت يافت 
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هاي فاخر او كه از نخهاي زر و   يزدگرد سوم، با جامهگريختن و كشته شدن واپسين شاه ساساني،
  ٣.»سيم بافته شده بود اشاره دارد

تمام  شماري در  كه هواخواهان بيداشتهاي زربفت چنان شهرتي  در زمان ساسانيان پارچه  
غالباً . همان قديم به مغرب زمين برده شد هاي زري ايران از بسياري از پارچه«. نقاط عالم پيدا كرد

ها را  عنوان هديه اين پارچه هاين ثروتمندان ب اي از خريدند و عده ها را ثروتمندان مي ين پارچها
هنرمندان دراين زمان با استفاده از مفتولهاي ظريف سيم و زر و نخ  ٤.»... كردند تقديم كليسا مي

  ٥.»بافتند  ابريشم منسوجات زري بسيار نفيسي مي
 شتر از نقوش عقاب و اژدها و شير و مرغ و سيمرغ ودر زمان ساسانيان نقوش زري بي«  

هاي قرآن يا مطالب  هايي مركب از سوره  اسالمي كتيبهةدر دور. ساير حيوانات تشكيل شده بود
در زند اوستا « ٦.»مربوط به موضوعي كه زري براي آن ساخته شده بود به آن نقوش اضافه كردند

 همچنين از لباسهاي زربفت داريوش سوم كه داراي هايي كه با نخ طال بافته شده و از قاليچه
  ٧.»است  اي خاصي بوده ياد شده جلوه
 ي در عصر هخامنشي و ساساني در فن قاليبافي استفاده فراوان شدهياز تارهاي زري و طال  

لباسهاي زربفت شاهان و درباريان را ...  جمشيد، شوش، پاسارگاد و بسياري از نقوش تخت. است 
 از بعضيطبق نظر . گذارند  به نمايش ميهستند نقوش هندسي، مرغ، ستاره و شير كه مزين به

  ٨.است   رنگارنگ يا آتشي رنگ زربفت بودهة از پارچ»درفش كاويان«نويسندگان مورخ 
  

  )از اوايل اسالم تا دوران معاصر(هاي زربفت در دوران اسالمي  پارچه: فصل دوم

  )ز اوايل عهد اسالمي تا ابتداي سلجوقيا( تا عهد سالجقه بافي زري: 1 -2 -1

 ،طور مستمر ادامه يافت اما با گذشت ايام هق بم بافت زري در ايران تا قرن سوم بعد از ظهور اسال
هاي اروپا و در  اين يادگارهاي قديمي از بين رفت و تنها قطعات اندكي از اين منسوجات در موزه

 سنت ،)Cologne( كلني ،)Chinon(شينون  و )Sens( سانس ،)Bayonne(كليساهاي بايون 
) ٨ و ٦هايي متعلق به قرن  نمونه ()Saint cunibert ( سن كوينبرو) Sainte ursul (اورسول

  . است  مانده باقي
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هاي زري ايران به رقابت پرداخته  با شروع دوران اسالمي در ايران بافندگان مصري با پارچه  
همچنين منسوجات هندي هم در اين زمان بحث . ندثير زريهاي ايران قرار گرفتأت و تحت
  باف هاي خانه از پارچه« :است   منسوجات هند نوشتهدربارةگونه كه ويل دورانت  بدين ٩.برانگيزند
اي  هر جامه) درز كشمير نگار گرفته تا شالهاي بي هاي خوش هاي زربفت پيچيده از پيژامه تا پارچه

 خاصي داشت كه خلق آن فقط از هنرمندان باستان و ةجلوشد، زيبايي و  كه در هند بافته مي
  ١٠.»است  هنرمندان فطري اين عصر ساخته

. گردد ها به نواحي مختلف صادر مي از فسا انواع جامه«: گويد  خود ميةحوقل در سفرنام ابن  
كه   چند رنگه زربفت است كه در ساير نواحي دنيا مانند آن وجود ندارد و درصورتي١١و نيز طراز

  ١٢.»ساده و بدون تذهيب باشد نظير طراز جهرم و جز آن است
 صنعت نساجي ايران در ،به هرحال. است  دهكر مقدسي نيز در كتاب خود اشاره ،به اين نكته  

شوشتر،  كرد زريهاي ايران در شهرهاي نيشابور، مرو، اصفهان،  قرن سيزدهم ميالدي رشد بسيار
 تا آنجا داشتزريهاي يزد شهرتي عالمگير . شد صوص يزد بافته ميخ هب...  شيراز و كاشان و ابيانه

   ١٣.شد هاي نفيس زري به كشورهاي شرق و غرب صادر مي  مقادير زيادي از پارچه،كه همه ساله
شهرهاي « .است  هاي عثماني در پايان قرون وسطي بدين قرار بوده وضعيت پارچه  

بافي شناخته شدند و با زريها و   پارچهةز عمدسكوتاري و بورسه و هرك، در آسياي صغير مراك
ي خود طراحان ونيزي و يمخملهاي مزين به نقوش گل و گياهي و به رنگهاي قرمز سير و طال

در «: است   خود آوردهةحوقل در سفرنام  در جاي ديگر ابن١٤.»تأثير قرار دادند فالندري را تحت
هاي  كه در جامه مانند است چنان طالي آنجا بي. .. بافند اي مي پنبه) يا دستمال(طبرستان دستار 

دست  هبويه از آثار ب از دوران آل« ١٥.»ماند و از اين حيث مشهور است زربفت طالي آن باقي مي
دست آمده كه نقش انسان بالدار سوار بر  هآمده از گنجينة ري چند قطعه پارچه ابريشمي زري ب

  ١٦.»دهد عقابهايي را نشان مي
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  ١تصوير 
بافي در عهد ساسانيان بافته شده و يك حيوان فرضي شبيه  كار ايران از روي سبك پارچه:  زربفتةپارچ

 سال پيش از ايران به واتيكان رفته و هنوز در همان ١٢٠٠اين پارچه در حدود . دهد سيمرغ را نشان مي
 ١٧. آن ابريشم بنفش، نقوش با رنگهاي قرمز و سبز و بنفشةزمين. استمحل محفوظ 

 

  

  
 

  ٢تصوير 
خسرو پرويز در ميدان جنگ روي تخت نشسته، دست بر روي .  شهر ليون در فرانسه  زربفت، موزةةپارچ

اين پارچه در اوايل دوران . كند  جنگ بين ايرانيان و مردم حبشه را تماشا ميةشمشير خود گذاشته و منظر
  ١٨.است  اسالمي بافته شده
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  ٣تصوير 
. شد هاي زربفت ايران طبق اصول و سنن هنر ساساني بافته مي در قرن سوم و چهارم هجري، هنوز پارچه
دهد كه در فردوس، برگهاي درخت جاويدان را كه در كنار آب  نقش اين زري دو حيوان فرضي را نشان مي

 زربفت را در ضمن ةارچ سال پيش مسافران اروپايي اين پ١٢٠٠در حدود . خورند حيات روئيده مي
، همراه خود به كشور اند هاي صليب مقدس را در آن پيچيده مانده دست آورده و باقي همسافرت به ايران ب

  ١٩.اند كه امروز در همان كليسا محفوظ است  و به كليساي شهر نانسي در فرانسه هديه كردهاند فرانسه برده
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  ٤ تصوير

شود از ايران خريده   زربفت كه يادگار هنر هخامنشي روي آن ديده مية اين پارچ، سال قبل١٢٠٠در حدود 
كار برده شده و امروز در   در فرانسه به»سانس «ن كليساي شهراشده و براي پوشاندن روي قبر يكي از مقدس

هاي بافته شده در آباد و روي گليم نظاير اين نقش هنوز روي چادرشبهاي قاسم. استهمان كليسا محفوظ 
  ٢٠.شود نقاط مختلف ايران ديده مي
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  ٥تصوير 
 شاهنشاهان ايران را در كنار ، زربفت بافته شده در دورة سلجوقي در ايران، نقش روي اين پارچهةپارچ

ه با اينكه در عهد سلجوقيان بافته شده هنوز اسب سواران، كال. دهد درخت جاويدان و آب حيات نشان مي
  .اي سرازير است صورت چشمه هشاهنشاهان ساساني را بر سر دارند آب حيات از كنار درخت جاويد ب
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   ايران در عهد سالجقهبافي زري -2-2-1

 سلجوقي به بعد ة اما از دورنيستالع چنداني در دست طاز زريهاي ايران تا دورة سلجوقي ديگر ا
احياي زريهاي دورة ساساني  تن طاقه شالهاي ممتاز درزريبافان با ياف.  رونق يافتبافي زريمجدداً 

در اين زمان، دستگاههاي . كشور داير شد  دربافي زري كارگاههاي ،ترتيب  و بدينكوشيدند
همچنين . خورد  قبا ميةكار تهيه ساخت كه ب هاي لطيف و متنوعي مي بافندگي شيراز پارچه

 هاي ساخته شده از ابريشم خام نيز زري و پارچهگويند و   مي»گارسي«ي كه به آن امروز يها پارچه
شد و جانمازي كه در مساجد از آن  در جهرم، گليم و جاجيم كه براي پرده مصرف مي) خز(

هاي كتاني و گارسيهاي لطيف و  در كازرون و يزد جامه...  شد كردند بافته مي استفاده مي
  ٢١.شد نيز دستمالهاي خوب تهيه ميگفتند و   مي»ديبق«هاي شبيه زري مصري كه به آن  پارچه
 يكي ةترين پارچه زري در مقبر كند كه قديمي شواهد و مدارك زيادي اين مدعا را اثبات مي  

است و اما در قرن دوازدهم   دست آمده هبي شهربانو ب از بزرگان سلجوقي در نزديك آرامگاه بي
 عرب تا هشتصد كارخانه نامورخ. كرد بافي اهميت بسياري پيدا مي ميالدي صنعت پارچه

ها از قرون دهم و سيزدهم  مقدار بسيار كمي از بافته. اند  تنها در المربا ثبت نموده رابافي پارچه
  .شود هاي عمومي يافت مي ميالدي در مجموعه

جز . شبيه نيستندكامالً است   كار گرفته هي كه در ساير محصوالت هنري بيطرحها به آنها  
نقشهاي ابوالهول، مرد با :  مانندشد ميامويان متداول بود و سالها استفاده ي كه در زمان يطرحها

 سلجوقيان و ايوبيان از روي كارهاي  موضوعها در دورة؛ بدن شير و حيوانات در حال جنگ
 امتياز خود را در اين رشته بافي زريدر قرن پانزدهم ميالدي، مودجارها با . شد عباسي اقتباسي مي

  ٢٢.شد نقشها بيشتر به ماركهاي خانوادگي و فرمهاي هندسي محدود ميثابت كردند و  
   ايران در عصر مغولبافي زري: 3-2-1

ها  برخورد دائمي بين شاهزادگان شرقي و غربي مغول داراي تأثير مثبتي در توليد انواع بافته«
 با بافي زريويژه آنكه  ه ب؛توان گفت كه بافندگي در اين زمان نيروي جديدي يافت مي. گرديد

نخهاي طال و نقره كه در آنها طرحهاي گل پيچك، عنقا، اژدها و ابر با فرم مخصوص 
  ٢٣.»است  هم آميخته هكاريهاي هنرمندانه در سنت اسالمي ب ريزه
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 است دربارة   كه در آن زمان كشورهاي مختلف آسيا را ديده، سياح معروف،ماركوپولو  
 ةدر ايران عد«: نويسد هاي دنيا چنين مي نها نسبت به كارخانههاي نساجي ايران و برتري آ كارخانه

بسياري از صنعتگران و نساجان مصنوعات خوب و . نمايند زيادي از دسترنج خود امرار معاش مي
بافند و تجار ايراني آنها را به كشورهاي ديگر  نما مي هاي زري نفيسي با نقشهاي خوش پارچه

  ٢٤.»فرستند مي
برخي منابع چيني  «:است  اركوپولو از هنر زردوزي مردم كرمان تمجيد كرده م،در جاي ديگر  

) wu( ايران را كه براي امپراتوري ووبافي زريي از يها مربوط به قرن ششم بعد از ميالد نمونه
هاي پشمي   پارچهةن چيني به اين موضوع اشاره شده كه تهيافرستاده شده و در گزارشهاي مسافر

 آقاي هنري رنه دالماني ٢٥.است  شاپور و خراسان رايج بوده  شوشتر، جندي و زربفت در شوش،
ه د پيشرفت صنعت نساجي و صدور گستردربارة ،سفرنامه از خراسان تا بختياري، در كتاب خود

 هاي نفيس زري به تمام كشورهاي باختري و كشورهاي شرق اقصي مطالبي را ارائه داده پارچه
بافي معمول بود   از قبيل نيشابور، مرو، اصفهان، شوشتر، و شيراز پارچهشهرهاي ايران هم در. است 

  .آمد هاي اين شهرها بيرون مي اي منقوش از كارخانه هاي ابريشمي و پنبه و پارچه
  عهد تيموريان  ايران دربافي زري: 4-2-1

بفت در مقياس هاي زر اما وجود پارچه. است  متاسفانه از عصر تيموريان پارچه زربفت باقي نمانده
 تيموريان نيز رواج ةآورد كه اين هنر در دور وجود مي هگسترده از عصر صفويان اين تصور را ب

همراه  هبا خود ب) سيم بافت(اي  هاي زربفت و نقره دورة تيموري براي ايران پارچه. است  داشته
صورت  يوانات يا بهاين ح. آورد كه رديفهايي از نقوش حيوانات آسياي شرقي در آنها نمايان است

صورت جفت بر روي يك رديف  هاي از طرحهاي اسليمي واقع شده، يا ب منفرد بر روي زمينه
شوند كه  تر مي تدريج خشن هآيند و ب نظر مي وجود آمده كه ابتدا ظريف به هدار ب اشكال نوك

  .ست اكنندة تكامل بعدي آن مشخص
 آبي زيتوني بر تن ةزنجان ردايي از پارچحاكم ار«: است  كالويخو در سفرنامة خود آورده  

اند تاكنون با  وجود آمده هها ب نام مراكزي كه در آنها اين پارچه ٢٦.»دوزي شده بود داشت كه زري
، فونگ (kilins)ست كه طرحهاي كيلينز  اآنچه مهم است اين. است  اطمينان قطعي معلوم نشده
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اين طريق ه  و بسياري اشكال ديگر ب(Lotus) هاي نيلوفر آبي ، شكوفه(Fong hoong)هوانگ  
روح جديدي در كارگاههاي اسالمي دميده و همزمان با آن بر كارخانجات حريرسازي غرب نيز 

ها رايج   نقوش چيني در بافت پارچه، در اين دوره٢٧».است  جاي گذاشته هثير ثمربخشي از خود بأت
  .است  بوده
   ايران در عصر صفويهبافي زري: 5-2-1

.  بايد دانستبافي زريهاي   شروع لطافت، دقت و تحمل و زيبايي در پارچه رة صفوي را دورةدو
ها بخشيده  چرا كه استفاده از رنگهاي شفاف و درخشان نباتي خاصيت جاودانگي به اين پارچه

 اين دوره كه هنوز در بافي زري و آثار كرد مخصوصاً توسعه پيدا بافي زري ،اين زمان در. بود
 لباسهاي - ميالديهفده در قرن ٢٨. هنر اين زمان استةاهاي اروپا وجود دارد بهترين نمونكليس

آستين  كتهاي بي. پوشيدند زنان در اين زمان شلواري از جنس زري مي. است  زنان بسيار زيبا بوده
. است   زربفت مزين به طال و نقره بودهةرسيده نيز از جنس ساتن يا پارچ كه بلندي آنها تا زانو مي

شاردن در .  ماهوت زربفت تهيه كرده بودندةرا از پارچ شاه سليمان نيز كالهي داشته كه آن
را زرباف ) Brocart( »بروكار«ايرانيان : كند  صفوي چنين ياد مية خود از زريهاي دورةسفرنام
پنجاه كنند كه گزي يا ذراعي تا  در ايران منسوجات زربفتي تهيه مي.  يعني منسوج زرين؛گويند

 يعني متري نيم ميليون ؛تومان عهد صفوي تقريباً هزار مقابل تومان امروز است(تومان ارزش دارد 
 متر ٢٧/٠است و شست يكدوازدهم پا و   متر٣٢٤٨/٠معادل » پا«هر (گز معادل دو پا ) ريال
اكوي اكو، يا ذراعي هزار و يكصد   يعني هر شستي، سياست؛ ربع مقياس اروپائي ة و نيم٢٩)است
  .تمام

قيمت ايراني  هاي زربافت گران  خود ضمن اشاره به پارچهةشاردن در جاي ديگر از سفرنام  
تر و  در تمام دنيا نفيس«: نويسد است مي  رسيده فروش ميه  تومان بپنجاهكه يك گز آن به مبلغ 
توصيف خانة  او در جاي ديگر ضمن ٣٠.»شود هاي زربفت ايراني پيدا نمي گرانبهاتر از اين پارچه

هاي زربفت و تشك و لحافهاي  ، از مخده)جواهرفروش هندي مقيم اصفهان(پسر عزيزاهللا 
اش   كمپفر نيز در سفرنامه٣١.كند  ياد مي،اند  كه در كمال استادي و مهارت دوخته و پرداخته،زربفت

  ٣٢.»... بافند ها گلهايي از زر و سيم مي بر گرانبهاترين پارچه«نويسد  مي
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دو «همراهانش به و  خود ضمن ذكر هداياي شاه عباس به او ةاولئاريوس هم در سفرنامآدام   
 اشاره »... بند زيبا هاي ايران با متعلقات آن يعني دستار و ميان دست لباس زربفت از بهترين بافته

  ٣٣.كند مي
  عهد صفويه هاي زربفت در  نقش پارچه-1

هاي زري به اوج كمال  طرح و نقش و جنس پارچه صفويه از لحاظ ة ايران در دوربافي زريهنر 
 همه از  ...ها ها و متكاها و پرده كرسيها، مخده لباس سالطين درباري، رو، در اين دوره.خود رسيد
خصوص در يزد و اصفهان براي بافت  هكارگاههايي در تمام ايران ب. است   زري بودهةجنس پارچ
هاي  نقشهاي روي زري بيشتر شبيه به صفحه«ان در اين زم. است  ها وجود داشته اين پارچه

بافتند يا مجالس  سازي در روي آن مي است كه اشخاص و باغ و مناظر را با قرينه  مينياتور بوده
  ٣٤.»كردند  نظامي تقليد ميةبزمي نظير داستان ليلي و مجنون را از خمس

يناتي از قبيل ئ تز،اند  كه به كشورهاي ديگر صادر شده،هاي زري بافت در برخي پارچه  
تجسم داستانهاي شاهنامه، اشعار شعراي بزرگ، نقش شاهزادگان در حال شكار، و نقش بته 

عباسي و نقوش حيواني از قبيل آهو، شير، خرگوش و درختاني از قبيل سرو و نارون و انواع  شاه
روس يا در عصر صفويه براي تزارهاي كه برخي قطعات زريباف . شود نقوش اسليمي ديده مي

رميتاژ و لنينگراد و استكهلم موجود آهاي   اكنون در موزه،است  كشيشان اروپايي فرستاده شده
  ٣٥.است
نساجان ابريشم را با سيم زر مخلوط كرده منسوجات «: نويسد شاردن در سفرنامة خود مي  

 ،بافند ميها را با نقشهاي گوناگون  اين پارچه. نامند  مي»زري«بافتند كه آنها را  نفيسي مي
دار با الهام از   همچنين زريهاي نوشته٣٦.دست آورد هتوان از آنها صد قسم مختلف ب كه مي طوري هب

ه رفت كار مي هدر بافت زري ب...   طرحهاي هنري حيوانات،  آيات قران و طرحهاي منقش به گلها،
هاي زري  نقش پارچه دربارة ،از خراسان تا بختياري،  خودةهانري رنه دالماني در سفرنام. است
هاي  پارچه. هاي مختلف چندان تفاوتي با هم ندارند نقشهاي اين پارچه« :است   صفوي آوردهةدور

هاي   پارچهةقرن هجدهم داراي شكلهاي لوزي هستند كه در ميان آنها دسته گلي قرار دارد، زمين
  ٣٧.»است  فتهكار ر ه آن ب  زيادتري درةاين قرن درخشندگي بيشتري دارد و طال و نقر
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 تصاوير انسان، طرحهاي نوشتاري و ،طور كلي طرحهاي مورد استفاده در اين زمان هب  
  .هستندداستاني 

  هاي زربفت در عصر صفويه  انواع پارچه-2

 را زرباف گويند يعني منسوج )Boocart(ايرانيان بروكار « :نويسد  خود ميةشاردن در سفرنام
 »دو رو« كه آن را است و گوناگون است و برخي ديگر دوال ها ساده زرين بعضي از اين پارچه

  ٣٨.نامند چون پشت ندارند و مخمل زرين يا خميلة زرين است مي
هاي اين زمان  مشهورترين پارچه: است  دهكركه دكتر كريستي ويلسن بدين نكته اشاره  چنان  

بافي اين زمان  پارچه. هين شدئطور برجسته روي آنها تز هزري و مخملهايي است كه با ابريشم ب
 زيرا كه بافتن ؛ايست از صبر و حوصله و مهارت و استادي بافندگان آن مانند قالي و قاليچه نمونه

. انتهاي درك و شانه است اين طرحهاي پيچيده به رنگهاي گوناگون محتاج به تغيير و تبديل بي
هاي  از نقشه. شد اقتباس ميهاي ابريشمي از روي زندگي آن عصر و ادبيات  طرح و نقشه پارچه

از . استهاي گل و برگ و پرندگان و حيوانات نيز  مشهور و متداول تصوير ليلي و مجنون و نقشه
تهيه و بافت . هاي ابريشمي عالي است كه با نخهاي طال و نقره بافته شد كارهاي مصروف پارچه

 بسط و توسعه ،ص داشت مخصوةبافي عالق  كه به پارچه،اين قسم پارچه در زمان شاه عباس
 ابريشمي معروف بودند، شاه ةعالوه دستگاههاي نساجي يزد و كرمان مدتها براي پارچ هب. يافت

  ٣٩.نمودند هاي دربار را تهيه مي عباس از اين دستگاهها در اصفهان نيز تأسيس كرد كه پارچه
 ؛)با نقوش برجسته (»باف زري لبه «؛»مشجرزري«: توان هاي زري اين دوره مي از انواع پارچه  

شامل (» ييختا «؛»زري پشت كالف «؛)هاي پود آزاد است كه در پشت آن نخ(» زري اطلسي«
و مخمل و زريهاي برجسته را نام برد كه رونق و ) گلهاي شاه عباسي و برعكس نقوش اسليمي

ن طبقات  آن مورد استفادة شاه، درباريان، امراء و مردان و زناةرواج بسيار يافت و قسمت عمد
  .گرفت و زريهاي بسيار ممتاز و گرانبها، زينت اشرافيان واقع شد مختلف قرار مي
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  ٦تصوير 
   دوران صفويه- زري با نقش انسان

يك  تر كه هركدام در هاي بزرگ اندازهه اي است با نقش انسان ب هاي زيباي عهد صفويه قطعه يكي از نمونه
شود كه بر روي آن   و بين هر دو انسان شاخه درختي ديده ميدست صراحي و در دست ديگر جامي دارند

  .است  اي قرار گرفته پرنده
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  ٧تصوير 
   دوران صفويه-اي با نقش انسان  سورمهةزري زمين

اي است كه نقش جواني را با لباسهاي  ي از ابريشم به رنگ سورمهي ديگر يك قطعه زري زمينه طالةنمون
است و در يك دست   دهد كه پشت به درختي ايستاده وي آب نشان ميفاخر در باغي براي تجسم ج

 براي تجسم جوي آب چند ماهي و مرغابي در آب نمايانده شده. صراحي و در دست ديگر جامي دارد
  .است 
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  ٨تصوير 
   اصفهانةدار دوران صفوي زري نوشته

  

                 

 
  ٩تصوير 

  اصفهانة اي دوران صفوي ه  سمبادزري
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 ، دورة جديد،هاي قديم ايران، مجلة هنر و مردم پروين برزين، پارچه:  برگرفته شده از٩ و ٨، ٧، ٦تصاوير 
  .است   برگرفته شده١٣٤٥، ٣٤ش 

  بافي در زمان صفويه  مراكز زري-3

ي جهان از لندن تا توكيو هاي زري براي دربارها و كليساها كننده اصلي پارچه ايران قرنها توليد«
 ةگذاريها در اروپا و خواه براي دوخت جام هاي آن خواه براي دوخت البسة تاج بود و پارچه

. رفت كار مي هاواخر سدة شانزدهم همه جا ب ژاپني در» شگون«خاص  )Hideyoshi(ي هيديوش
و ابيانه و يزد بود كه رود اصفهان  شمار مي مراكز بزرگ هنر در زمان صفويه كه روزگار اوج هنر به

هايش از زمان ساسانيان به اين سو  هشد و نيز كاشان كه بافت هاي زري دوال در آن بافته مي پارچه
هاي جاهاي ديگر  وردهاتا قرن گذشته، زريهايي كه از حيث مرغوبيت با فر. است  شهرت داشته

نسوجات زمان صفويه ممكن شد و تشخيص آنها از م كرد هنوز به مقدار زياد بافته مي رقابت مي
  .) مراجعه كنيد١١ و ١٠به تصاوير  (٤٠»نبود
  عهد قاجاريه  ايران دربافي زري: 6-2-1

تدريج  هايران رواج بسيار داشت اما ب هاي زري تا زمان ناصرالدين شاه قاجار در بافت پارچه
كل نخ گلداني را پيدا هايي منقوش كه در انتها ش اين ميان شالهاي ابريشمي با زمينه در. متروك شد

. كرد با مفتولهاي سيم و زر تزئين يافته و حواشي زردوزي شده منقش به نقوش نباتي بافته شد مي
 يثبات بييان به ايران عواملي چون ناامني، و يبازشدن پاي اروپا با شروع سلطنت قاجاريه در ايران و

) هاي زري بوده  مهم بافت پارچهكه از موارد( اوضاع اقتصادي، صدور ابريشم روسيه به ايران
 اي از آن در موزة كراكوي  كه نمونه( باف به ايران هاي زري لهستاني ماشين صدور پارچه

Cracouie قيمت و نيز وليون به دربار سالطين  بافت و ارزان هاي ماشين و نيز پارچه) محفوظ است
 ،در پايان اين دوران. است  ر بودهها مؤث در متروك ماندن بافت اين پارچه...  هاي اعيان و خانه

نياز اين كارگاهها از كشورهاي  يزد برقرار بود و ابريشم مورد نساجي تنها در شهرهاي كاشان و
 اصفهان در دوران قاجاريه بافي زرييكي از استادان معروف . شد ي يا از شهر رشت تهيه ميياروپا

  ٤١.است  حاج رحيم اصفهاني بوده
 وجود دارد كه طرح آن ١٣٥٥ كار استاد رضايي از يزد به تاريخ ،ابريشم بافي زرييك قطعه   

در اواسط دورة قاجاريه . است متر سانتي ٥/٩ تكراري ةصورت بته جقه و درازي هر قطع هب
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را  بافي زريرو شد اما سرانجام استاد محمدتقي نقشبند كارگاههاي  ه با افتي موقتي روببافي زري
الوه بر احتياجات داخلي بخشي از توليد در زمرة صادرات خارج از كشور  كه عكرد احياء  مجدداً
 هاي زري اصفهاني چنين نگاشته خان تحويلدار اصفهاني راجع به پارچه ميرزا حسين. در آمد

هنر زركشي از . قبالً كه بافت زري قدري داشت زركش هم با منزلت بود: جماعت زركش: است  
دقت را به جايي رسانده . گاه با حكمت و اسباب دقيق دارددست. صنعتهاي خوب اصفهان است

  . كردند  ذرع نخ گالبتون درست مي١٢٠٠بودند كه از يك مثقال طال 
 شيوع داشت و زري از بافي زري  سابقاً: نويسد او سپس راجع به جماعت زريباف مي  
زرگان و هاي مرغوب ايران بود و مخصوص به اصفهان، لباسهاي رنگين و زرين ب پارچه

حال فرنگيان مانند   به صنعتي است كه تا. شد شاهزادگان و خلعت سنگين سالطين زرباف مي
  ٤٢.اند را به كمال نرسانيده اصفهان آن

   در عصر پهلويبافي زري: 7-2-1

عصر پهلوي حجم واردات كشورهاي گوناگون، رقابتي را از لحاظ قيمت توليدات در ايران  در
دليل محدوديت توليد  دادند به ز طرفي هنرمنداني هم كه هنوز به كار ادامه ميا. وجود آورده بود به

قيمت و مرغوب وارداتي توان  هاي دستي خود در برابر محصوالت كم وردهاو باالبودن قيمت فر
ي را توليد نمايند كه قيمت كمتري داشته باشند يمقاومت را نيافته و لزوماً براي آنكه بتوانند كاالها

قيمت را روانه بازار   نامرغوب، محصوالتي ارزانة و با استفاده از مواد اوليندآوردروي ب به تقل
خودي خود سهم مهمي در منزوي كردن صنايع دستي و از رونق ه كردند و اين موضوع هم ب
خصوص اثرات جنگ دوم جهاني نتوانست در  هاما اين مشكالت ب. افتادن بازار كار ايفاء كرد

 ميراث پدران خود را ،ن هنردوست اثر بگذارد آنها با استفاده از دستگاههاي سادهروحية هنرمندا
نام و نشان و درواقع حافظ صديق ميراثهاي كهن مردم بودند،  آنها اكثراً هنرمندان بي. دندكرحفظ 

  .  نمودند  قاجار، صنايع دستي را احياءةكه بعد از سقوط سلسل
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  ١٠تصوير 

  بندي پشمي  فرشينه، قاب زركش-دار پردة نقش
  م١٧متعلق به قرن 
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  ١١تصوير 

  اي ابريشم و زري با تارهاي نقره
  م١٦متعلق به يزد، قرن 
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  ١٢تصوير 

   زري با نقش بازوبندية پارچهنمون
  هجري قمري١٢ ةسد

  
  بافي زري وضعيت فعلي :8-2-1

 سازمان ميراث فرهنگي بافي زريه  به اهتمام حسين طاهرزاده بهزاد تبريزي، كارگا١٣٠٩در سال 
طريقي اولين كارگاه . اهللا طريقي از كاشان فعاليت خود را آغاز كرد كشور با احضار استاد حبيب
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كل صناعت قديمه منتقل شد و    تهران بنياد نهاد كه بعد به ادارةةالعمار  را در شمسبافي زري
كار خود ادامه داد و سرانجام در ه ارشاد ب ةكنار ساختمان ادار دركنار موزة هنرهاي ملي فعلي در

ه  اين كارگاه در ساختمان جديد ميراث فرهنگي درخيابان آزادي تهران ب١٣١٦ بهمن ماه نوزدهم
  . مؤثر بودبافي زري محمد طريقي فرزند وي نيز در تداوم كار .كار خود مشغول شد

باف، پشت كالف،   لپه،باف  انواع بافت زري را چون دارايي...ي اهللا طريق استاد حبيب«  
براساس آنچه از اصول اين هنر سنتي بر سينه داشت و از ...  برجسته و اطلسي، دارايي، ختايي، گل

محمد، . االصل بودند آموخت پدر آموخته بود ابتدا به فرزندش و سپس به شاگردانش كه كاشاني
است و همچنين استادان بزرگي چون مرحوم محمد    داشتهمهميماندگاري اين هنر سهم  در

طريقي، مرحوم حسين اسالميان، استاد محمود فرشچيان، و چند تن ديگر با اندك تغيير ظاهري و 
اي است،   كه گويي آفرينش نقشهاي تازه،با افزودن و كاستن يك عنصر تزئيني اشكال نويني را

  . اند ابداع كرده
اند متأسفانه هنر   متذكر شده، استاد زريباف اصفهاني،ليگونه كه استاد مهدي شمع همان  
 با توجه به كمبود نيروي انساني جوان رو به نابودي است و اين بار گران برعهدة بافي زري

  . مسئوالن امر است كه گامي در جهت احياء و زنده ماندن اين هنر اصيل و سنتي بردارند
 تا چند سال قبل در يزد و تهران و .را ندارد رواج سابق خود بافي زريسفانه امروزه أمت  

 يزد در سال بافي زرياستاد ) تخت استاد(محمد رضائي .  داير بودندبافي زريهاي  اصفهان كارگاه
در تهران كارگاههاي سازمان ميراث . كرد جايزة ممتاز سازمان صنايع دستي را احراز ١٣٥٥

هاي كارگاههاي هنرهاي زيبا  وردهافر. ار دارند و ژاكبافي زريفرهنگي، تعداد بسياري دستگاههاي 
. ، ولي ميزان توليد آن اندك است٤٣ژاپن است) Nishijin(جين  شي هاي ني وردهاشايد به نفاست فر
 ة سه موزةتاالر شمار. رسد ها به مصرف هداياي رسمي و دولتي مي وردهابسياري از اين فر

در اين تاالر . دورة صفويه تا قاجاريه استهاي زري از  هنرهاي تزئيني تهران مخصوص پارچه
  .  و زربفت وجود دارديدوز  آئينه  دوزي، كمربندهاي زري
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   اصفهانبافي زري: بخش دوم
 موجود بود كه در آن كارگاهها به سنت قديم بافي زري كارگاه شانزدهتا چند سال قبل در اصفهان 
  . شد زريهاي بسيار اعال تهيه مي

   در اصفهانبافي يزروضع موجود : الف

هاي  هاي هنرستان هنرهاي زيبا و كارگاه  تنها در كارگاهبافي زريسفانه امروزه در اصفهان أمت
كه دارد  بافي زريهنرستان اصفهان دو دستگاه . گيرد وابسته به سازمان ميراث فرهنگي انجام مي

 جنب ،ار آفرينش هنر هنرستان هنرهاي زيبا و ديگري در بازبافي زرييكي از آنها در كارگاه 
 در بافي زريمتأسفانه امروزه  .هستند قرار دارد كه هر دو وابسته به ادارة ارشاد اسالمي ،قاپو عالي
  .شود ها انجام نمي خانه

 سازمان ميراث فرهنگي شهر اصفهان را) هنرهاي سنتي(در سالهاي اخير دو كارگاه فعال   
مسئوليت اين دو كارگاه با آقايان .  هستندم دايراالسال است كه در خانة مشهور شيخ كرده برپا 

 سازمان ميراث فرهنگي شهر اصفهان را استاد مهدي بافي زريكارگاه اصلي . استتركي و شعباني 
  . برعهده دارند،اند  كه قبالً مسئوليت اين كارگاه را در هنرستان هنرهاي زيبا داشته،علي شمس
  :ند ازا عبارت) اصفهاني( باف  استادان زري-ب

 كه در ، در هنرستان هنرهاي زيباي اصفهانبافي زري ةسس رشتؤ م،مرحوم حاج مهدي پورنقشبند
؛ است   زري بودهةمرحوم استاد تاج مير رياحي كه استاد بافندة پارچ؛ است   فوت كرده١٣٥١سال 

ناصر است، رضا فتاحي، محمد فداكار،    بازنشسته شده١٣٥٣الرعايا كه در سال  محمدعلي امين
  .)در اوايل انقالب اسالمي بازنشسته شدند(ژاليار، محمد قزلباش، آقاي سيد قلم 

مرحوم عميدي، ) كش استاد گوشواره( علي علي، استاد مهدي شمس استاد حسن شمس  
پور عطاري از ... ، يدا)استاد رنگرزي(ي يمرتضي شيخان، اكبر نصري، استاد محمدرضا رضا

  .هستنداصفهان  شهر بافي زرياستادان اخير 
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  بافي زريمراحل : بخش سوم

   بافي زري ةمواد اولي: 1-3

 پارچه از ابريشم ساده و براي ة ابريشم طبيعي است كه در بافت زمينبافي زريترين مادة  عمده
 رنگ كردن ،اولين اقدام براي بافت. شود اي استفاده مي بافت نقوش از نخ ابريشم طاليي و نقره

 تا برند ميتابي   ابريشمة ابريشم طبيعي را آنگاه كه از پيله درآوردند به كارخانابتدا. ابريشم است
هاي دوال يا  صورت دسته ها را به گيرند چله را مي صورت چله درآيد و بعد از آنكه اضافات آن به

 ترتيب كه كنند بدين هاي ابريشم را در كارگاه رنگرزي رنگ مي  چله،بعد از آن. آورند ال درمي پنج
 مواد صاف - و عبور آنها از صافياست كه بيشتر شامل مواد گياهي ،بعد از جوشاندن مواد رنگي

گرم مخلوط نموده و زير آن را با  را با آب نيم شده را داخل پاتيل بزرگ رنگرزي ريخته و آن
 دور چوب را وارد پاتيل و به مايعه دهند و پس از آن ابريشم تابيده شده ب اي حرارت مي شعله

شد اما   رنگهاي طبيعي رنگ ميبا البته در گذشته تارهاي ابريشمي همه ؛نمايند رنگي آغشته مي
  .شود امروزه تا حدودي از رنگهاي شيميايي در تهيه آن استفاده مي

   زربفتةرنگهاي پارچ: 2-3

روند تماماً گياهي است كه هر قطعه زري رنگ خاص خود  كار مي ه زري بةرنگهايي كه در پارچ
 استاد زريباف ،استاد مرتضي شيخان. شوند ا دارد كه اين رنگها در مواقع ضروري كم و زياد مير

 زري اهميت دارد آن است كه استفاده از ةآن چيزي كه در رنگ پارچ: كند ادآوري ميي ،اصفهاني
رنگهاي سنتي و گياهي براي هميشه در پارچة زري حفظ شود و از رنگهاي شيميايي و جوهري 

كار  هنياز نسبت رنگهاي ب دست آوردن رنگهاي مختلف به ميزان مورد ه براي ب٤٤.ده نشوداستفا
دست آوردن رنگهاي گياهي  هطور كلي موادي كه براي ب هب. كنيم رفته شده را كم و زياد ميگ

  زاج سفيد، اسپرك، كندل، قارا،: ند ازا شود عبارت كار برده مي ه زري بةمخصوص بافت پارچ
  . جفت، نيل وترش، پوست گردو، رناس سود،غوره، ليم
   فرمولها، رنگ كردنةطريق

   كندل، زاج سفيد-اسپرك= زرد
  ؛ كندل، زاج سفيد، نيل-اسپرك= سبز
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قرمزدانه يا  -٢ ؛زاج سفيد، قارا، ليموترش، غوره= قرمز شرابي -١: استنوع  كه شامل دو= قرمز
  ؛زاج سفيد، قارا، روناس= كش كرم شراب

  ؛)مايل به سبز(آبي سيباق قارا، = آبي
  ؛روناس، زاج سفيد، پوست گردو= صورتي

  ؛زاج سفيد، قارا، روناس، پوست گردو= بژ
  ؛رنگ مشكي، نمك= مشكي
 گل   ابريشم و نشاستةبا آنها را .آورند مي بافي زري ابريشم رنگ شده را به كارگاه ،بعد از آن  

 ،اعث سفت شدن تارهاي ابريشم و نشاسته ب،دهند تا كمي خود را بگيرد، سريشم گندم آهار مي
 نخ ،اين زمان در. شود عاملي است كه باعث راحت جدا شدن تارهاي ابريشم از يكديگر مي

كنند و در   آماده مي،شود  زري بافته مية كه يكي از پودهايي است كه داخل پارچ،گالبتون را هم
  . شود اين هنگام مواد اوليه براي بافت زري آماده مي

  بافي زريدستگاههاي : 3-3

با استفاده از دستگاههاي سنتي و با استفاده از دستگاه : گيرد توليد زري به دو صورت انجام مي
شهرت دارد از » دستوري« كه نزد اهل فن به دستگاههاي بافي زري دستگاههاي سنتي -١. ژاكارد

نفر   دورا توليد  و كاراستنظر شكل ظاهري تا حدودي شبيه ساير دستگاههاي نساجي سنتي 
انجام ) بافي همانند دستگاههاي سنتي ترمه(كش  نفر گوشواره نفر بافنده و يك صنعتگر يعني يك

 زري حاصل هماهنگي و همكاري و هنر بافنده و ةتوان گفت، پارچ  مي،درواقع  ودهند مي
   .استكش  گوشواره
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  ١٣تصوير 

  )تگاه نقشبنديدس (بافي زريدستگاه سنتي 
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دستگاه ژاكارد . ندارداي چندان طوالني  استفاده از دستگاه ژاكارد براي توليد زري سابقه -٢  
كار   ههزينه و وقت صنعتگران ب جويي در صرفه  زري وةتوليد پارچ خاطر افزايش سرعت در هب

 متر سانتي سيد حدود توان به تولي  مي ،بافي زريبا استفاده از دستگاههاي سنتي . است  گرفته شده
 صدحدود  حال آنكه در صورت استفاده از دستگاه ژاكارد اين ميزان به. در روز دست يافت

 در يك دستگاه نساجي پنج يا شش نفر كارگر مشغول كار ٤٥.يابد  در روز افزايش ميمتر سانتي
اين نوع كارگراني كه . افتد  ماكوي مختلف به كار مي٣٠ تا ٢٤عوض دو ماكو  هستند و به

توانند  گيرند و مي  شاهي اجرت ميشانزده تا پانزدهبافند هريك روزانه  هاي ممتاز را مي پارچه
  ٤٦... مقدار بسيار كمي ببافند
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  ١٤تصوير 

  تارهاي رويه جهت دوخت) ١(
  تارهاي زيرين جهت نقش) ٢(

  
 چلة زيرين يا چلة ي يا چلة دوخت،ي روةچل. دارد تار و چله ة دو دستبافي زريدستگاه   

وردهاي «نام  هب» وردهاي استاندارد«اين دستگاه تعدادي . شود  آن نقش ايجاد ميبازمينه كه 
 قرار گرفتن اين ةنحو. اين وردها به نخهاي تار چلة زيرين يا زمينه متصل است. دارد» گيرنده

 يعني چنانچه ؛دوردها بر روي شليتها به چگونگي طرح و تكرار آن در عرض پارچه بستگي دار
صورت مورب و از يك  نقشه از يك طرح كامل با تكرار مستقيم تشكيل شده باشد اين وردها به

 ةاي باشد نحو شود و چنانچه طرح جزو دستة طرحهاي آئينه ها بسته مي سمت بر روي شليتها يا زه



 

  

413   بافي  صنعت زري-هنر

 اين صورت رفت و برگشت يا هفت و هشت خواهد بود كه همه رديف از بسته شدن وردها به
هاي افقي متصل بر روي دستگاه كه از يك طرف به الهاي  زه. گويند وردها را يك رخ مي

 گوسفند تهيه ة از رود  سابقاً  تار زيرين متصل است،ةگوشواره و از طرف ديگر به وردهاي چل
اما . ماليدند بار به آن پيه مي ناچار براي نرم ماندن و دوام آن هر چند مدتي يك  و بهه استشد مي

دستور يا نقشه تعدادي دسته نخ . شود ها از ريسمانهاي پالستيكي مقاوم تهيه مي اكنون اين زه
 در ٤٧.نام قلمبك متصل است هكه در قسمت باال به يك چوب ب) ها و الها گوشواره(دارد عمودي 

) تهاشلي(ها  علت وجود اين زه. است   دستور به يك زه افقي وصل شده،قسمت پايين هر نخ يا ال
ها كه به باال  متناسب با الها و زه. است طرح بر روي پارچه نمنظور پياده كرد به) ١٥تصوير (

اين . شود  تارهاي نقش نيز باال كشيده مي،شود رخهاي وردها نيز باال رفته و درنتيجه كشيده مي
ن و به هاي تكراري را در عوض پارچه به تعداد معي دهد نقشه اعمال كه به زريباف اجازه مي

  . گيرند ترتيب و دنبال هم قرار مي نسبت عرض دستگاه ببافد دستورها طبق نقشه به

  
  ١٥تصوير 
  شليت
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  هاي زربفت  پارچه ةنقش طرح و: 3 -4

سنتي استفاده  نكته قابل توجه آن است كه در توليد زري تماماً از طرحها و نقشهاي اصيل و
 را ر نقشهاي سنتي و حتي نقشهاي غامض و پيچيدهد كه اكثكرتوان اظهار  ت ميئشود و به جر مي
 و اين طرحها نه اند كرده زري پياده ة قرون و اعصار متمادي هنرمندان زريباف بر روي پارچدر

  سنگ و سفال و فلز و قالي وة پارچه بلكه شامل طرحها و نقشهاي ويژةتنها شامل طرحهاي ويژ
ه با ذوق و مهارت سرشار طراحان و بافندگان شود ك حتي طرحهاي ظريف مينياتوري نيز مي... 

  ٤٨.است  به اجرا درآمده
 راجع به ، استاد سابق زريباف هنرستان هنرهاي زيباي اصفهان،علي استاد مهدي شمس  
 زري حفظ ةتنها گفتن اين نكته كافي است كه بايد اصالت در نقشهاي پارچ: گويد  ميبافي زري

 يك كار زيربنايي است كه از زمانهاي قديم بافي زري«: يدگو شود و استاد يداهللا پورعطار مي
 دهد سعي شود كه اين كار زيربنايي همچنان به حيات خود ادامه  و بايده استتاكنون رواج داشت
  ٤٩.»است  طرحهاي گذشته اصالت بيشتري نسبت به طرحهاي جديد داشته. و فراموش نشود

زري بته شاه عباسي، مشجر زري، زري : زند اا هاي زربافت مشهور عبارت ع پارچهاانو  
از ... باف، مخمل زربفت و  باف، سيم باف، زري اطلسي، زري پشت كالف، قلمكار زري، ختائي لبه

اساس . حالت قرينه است  مهم زربفت تكرار نقشها در طول افقي و عمودي بهرويژگيهاي بسيا
  . آن رابطة مستقيم داردةرچه با نقش پاةتعداد نخهاي چل. دهد تشكيل مي» چله«پارچة زربفت را 

 ريز پياده و رنگ شد، نقشبند طرح ة موردنظر بر روي كاغذ چهارخانةابتدا بعد از آنكه نقش  
اين نخها به اندازة محل اتصال آنها در باالي . نمايد بندي منتقل مي را بر روي نخهاي دستور نقش
سپس بر روي دستگاه . شود در نظر گرفته مي بافي زريهاي دستگاه  دستگاه، تا روي شليتها يا زه

داخل هر  در. دهد كه طرح را بر روي نخها پياده كند بندي قرار گرفته و به نقشبند اجازه مي نقش
هاي آن بر روي  دستور و گوشواره.  تعدادي گوشواره وجود دارد،دستور بر مبناي همان طرح

  .شود دستگاه طبق طرح موردنظر قرار داده مي
هاي ريز بر روي  وجود دارد كه همان خانه» ال«گوشواره تعدادي  هر  در،س اين طرحبراسا  

چهار و پنج و يا هفت و الهاي هرگوشواره بر طبق رنگهاي طرح به تعداد . هستندكاغذ چهارخانه 
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بندي هر انگشت دست نقشبند جايگاه يك رنگ  شوند كه در هنگام نقش رنگ تقسيم ميهشت 
ها بعد از كشيده شدن هر گوشواره در قسمت باال و يا پايين دستور فوق اين ال. استخصوص  هب

  . شوند جمع مي
ترتيب رنگ نقش   و بهكند ميكش نقش را از دستور نقشبندي جدا   گوشواره،عبارتي ديگر به  
هر گوشواره شامل چندين (دهد  كشد و بافنده با ماكو از داخل تارها يك رنگ عبور مي را مي

  .)رنگ است
شود و چون  تر مي براي بافت پارچة زيرين بيشتر شود پارچه شُل» لنگه وردها«هرچه تعداد   

يكي » بافت«تكنيك . شوند سطح پارچه يكنواخت و صاف نخواهد شد پارچه با هم دوخته مي دو
چه شدن در پار كار رفته، بعد از هر بار وارد هطريقي بوده كه اكثر پودهاي به ها ب از انواع اين پارچه

اين نوع . شود  و از آنجا مجدداً، از پشت و روي تارها وارد متن آن ميمانده باقي آن ةدر حاشي
تافتة . شد  قسمتهاي پارچه مية زيرا پودهاي شل باعث تعادل وزن آن در هم؛زري باصرفه بود

اما عرض اين پارچه در ميانه حدود . دارد محكمي ةچل وعرض  سانت ٧٠زربفت اصفهان غالباً 
 واحد به بافت پارچة  نفر در آِنشش يا پنج حدود ، صفوي در دورة . استمتر سانتي ٧٣ تا ٧٢

 ماسورة رنگي متنوع ٣٠ تا ٢٤ رنگي از حدود ة ماسوردوجاي استفاده از  زري مشغول بودند و به
  . كردند استفاده مي

  بافي زري ةنحو: 5-3

كه براي مرتب (، شانه )ه در پايين وزنه قرار دارداي ك ماسوره(قلمبك، : ند ازا  عبارتبافي زريابزار 
 توپي نخ را از آن پر باكه (، ماسوره )براي تنظيم كردن وردها(، عروسك )رود كار مي هكردن تارها ب

  .)١٧  و١٦ تصاوير... (كنند، ماسوره،  مي
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  ١٦تصوير 

 نورد) ٥(كريخك، ) ٤(شانه، ) ٣(دفتين، ) ٢(كلك، ) ١(

 
  

  
 
  ١٧تصوير 

  ماسوره) ۲(قيد، ) ۱(
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 تار رويه از جنس ١٤١٠ تار زير و ١٤١٠ به متر سانتي هشتاد پارچة زري با عرض ةبراي تهي  
 با قبالً شود ميتارهاي ابريشمي كه براي تارهاي زير و تارهاي رويه استفاده از . نياز استابريشم 

است كه سه لنگه ورد صورت  طرز طراحي بدين. اند نشاستة گل گندم و سريشم آهار داده شده
 قطار است و هر ٤٧٠كل كار . است ورد ٤٧٠كنيم كه هر لنگه ورد شامل  براي تار رويه آماده مي

كند  كند و از بغل آن تارهاي زير عبور مي قطار از يك تا سه داخل وردهاي تارهاي رويه عبور مي
  .كنند تار رويه عبور مي دو ،صورت دو تار زير  تارهاي موجود از شانه به،و پس از اين مرحله

  وردبرداري مربوط به نقش: 5-3 -1

كند و اين ورد به   و از داخل هر ورد يك تار زمينه براي نقش عبور ميرا شامل است ورد ١٤١٠
وردهاي شليت به حساب نقشه به شليت . بندي  و شليت به دستور نقششود شليت متصل مي

  : تگونه اس بستن ورد به شليت بدين. شود وصل مي
صورت رفت و برگشت به شليت  كه يك چهارم از نقش را داشته باشيم وردها به هنگامي -١

  .شوند وصل مي
  .شود صورت رخ ورد به شليت وصل مي هها كامل باشد ب وقتي نقشه -٢
  كاربندي: 5-3 -2

يكديگر به )  درخت زردآلوةشير( پيلة ابريشم و صمغ با تارها را  وقتي تار يا چله تمام شد مجدداً
  .)٢٠  و١٩، ١٨تصاوير (گويند   مي»كاربندي«زنند كه به اين عمل  پيوند مي
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  ۱۸تصوير 

  وزنه) ۳(قلمبك، ) ۲(كوپي، ) ۱: (بافي زريابزار 
 

 

  
 
  ۱۹تصوير 

  پيچي پيچي، بازكردن ابريشم توسط چرخ ماسوره كوپي
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  ۲۰تصوير 

  دواني چله
  

  عمليات روي نخ ابريشم: 5-3 -3

شود كه نخ ابريشم در   كرم ابريشم تهيه مية زري از نخ ابريشم است اين نخ از پيلةود پارچتار و پ
صورت كالفهاي كوچكي است كه بعضي وقتها براي سفيد كردن اين نخ به آن كهال اضافه  بازار به

در كاشان در كارگاه آقاي نوروزي و پسران و جاهايي كه چلة ابريشم : براي مثال. كنند مي
  .دهند ند اين عمليات را انجام ميكش مي
  تعداد تارهاي رو و زير در پارچة زري: 5-3 -4

 عدد تار نخ وجود ٢٤٠رديف  اند كه در هر  رديف تشكيل شدهشش زري از ةتارهاي رو در پارچ
نخ هستند   تار١٤٤٠تارهاي زيرين نيز شامل . است تار نخ ١٤٤٠دارد كه جمعاً تارهاي رو شامل 

  .اند دهش تار نخ تقسيم  ف، رديهشتكه در 
اي   روي تخته،كش در باالي دستگاه بعد از آماده شدن مقدمات كار ابتدا استاد گوشواره  

ين يگيرد، استاد بافنده در پا  درمقابل دستورها قرار مي و كامالً) ٢٣  و٢٢، ٢١عكس (نشسته 
 ابتداي ....  نمايد يجاد مياي ا اي كه زير پاي اوست دهنه دستگاه با فشار دادن بر روي پا تخته

بندي شده  اين كار با كشيدن تمامي يك دستور نقش. شود بافي مي پارچه حدود يك سانت ساده
اولين گوشواره را استاد مربوطه با جداكردن الهاي آن با دست و كلك كه چوبي . گيرد انجام مي
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وسط كلك و چرخش آن كشيدن يك دسته الي، آن گوشواره ت دار، و  و زاويههفتشكل  است به
  . شود انجام مي

  
  

  
 
  ٢١تصوير 
 ) درخت زردآلوةشير( ابريشم و صمغ ةكاربندي، پيوندزدن تارها به يكديگر توسط پيل
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  ٢٢تصوير 

  آماده نمودن گوشواره
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  ٢٣تصوير 

   كلكةوسيل كشي به گوشواره
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  ٢٤تصوير 

  ورد) ٤(عروسك، ) ٣(شليت، ) ٢(كلك، ) ١(
  

هاي باال آمده   با بافنده زير تمامي زه راها ها دو عدد كلك زه  با باال آمدن زه،يني پاةاستاد بافند  
استاد بافنده ماكوي مناسب . شود اي براي زدن پود ايجاد مي  دهنه، اين عملةدرنتيج دهد و قرار مي

ها جدا  زهرا داخل دهنه انداخته و پس از خارج نمودن آن از سمت ديگر، دو كلك را از 
  . نمايند مي

به . نمايد ين يا باال آنها را جمع ميي و در پاكند مي الها را رها ةكش نيز دست استاد گوشواره  
 چرها يا  دنبال بازشدن دهنه  ه يعني ب؛شود  پودهاي پارچه يكي پس از ديگري زده مي،اين ترتيب

ها كشيده  كه تمام گوشواره ود هنگاميش پود زده مي...   استاد بافنده دومين و سومين وةوسيل  هب
براي تكرار طرح، بسته به . است  شدند يك طرح و يا يك مجلس بر روي پارچه نقش بسته شده

كند  ين جمع ميي و بار ديگر در پابرد ميها را باال  گوشواره) مستقيم يا معكوس( اجراي آن ةنحو
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 ه اولين برسد، اين روش از زمانكشند تا ب ها را از همان آخرين گوشواره مي يا گوشواره
  .است  متداول بوده» ساسانيان«

 كه عمل دوخت گيرد ي صورت مي سه لنگه ورد، بر روي دستگاهباهاي زري  بافت پارچه  
دند، سه كر ورد استفاده مي  لنگههشتورد، از  جاي سه لنگه هدر زمان صفويه ب. دهد را انجام مي

كش الي آخر   گوشواره،آن زمان در. راي ايجاد نقش بود تاي آن بپنجتاي آن در عمل دوخت و 
 لنگه پنجهاي   فشار دادن بر روي يكي از پاتختهاكشيد و در عوض استاد بافنده ب گوشواره را نمي
 ،ترتيب بدين. نمود  دوخت، دهنه را براي زدن آخرين پود ايجاد ميةهاي سه لنگ و يكي از پاتخته
  :از زري عبارتست ةمراحل بافت پارچ

كشي و گذراندن ابريشم از وردها، شانه، وردچيني، وردبندي براي طرح، پياده كردن  نقشبندي، چله
  ٥٠.نقشه روي دستگاه بافندگي

 ،٢٥تصاوير . (دشو  سالهاي اخير بافت شهر اصفهان ارائه ميبافي زري چند نمونه از ،در پايان مقاله
  ) ٢٩  و٢٨ ،٢٧ ،٢٦
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  ٢٥تصوير 
  ١٣٥٨ با طرح قرقاول با گالبتون دو رويه مورخ بافي زري ةپارچ

   هنرهاي زيباي اصفهانةموز
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   ٢٦تصوير 

   ١٣٥٣ سانتي مورخ هشت عرض ة زري با طرح هشت و مربع بدون گالبتون با ريشةپارچ
   هنرهاي زيباي اصفهانةموز



 

  

427   بافي  صنعت زري-هنر

  

  

                  
 
 
   ٢٧تصوير 

  ١٣٦٢ زري با طرح شير بالدار به همراه آرم جمهوري اسالمي ايران با گالبتون و ريشه مورخ ةرچپا
   هنرستان هنرهاي زيباي اصفهانة موز
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  ٢٨تصوير 

  ١٣٥١ سانتي مورخ هشت زري با طرح شير و آهو به همراه گالبتون و ريشه عرض ةپارچ
   هنرستان هنرهاي زيباي اصفهانةموز
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  ٢٩وير تص
   زري طرح هشت كلهةپارچ

  تار و پود ابريشمين و گالبتون
  ١٣٦٤ مورخ - مربع٨٥ × ٨٥با ريشه 

   هنرستان هنرهاي زيباي اصفهانةموز
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  گيري نتيجه

تدريج از پايان  هخصوص در اصفهان به اوج خود رسيد ب ه ايران كه در عصر صفويه ببافي زريهنر 
صنعت با  -امروزه اين هنر. رو شد هستي با ركود روبعصر صفوي مانند ساير هنرها و صنايع د

گير  توجه به كمبود نيروي انساني جوان و درگذشت استادان با سابقه و ماهر، پرهزينه و وقت
خوشبختانه . است   رواج سابق خود را از دست داده،هاي ماشيني ژاكارد بودن و ورود دستگا

 كالسهاي آموزشي  برپا كرده وبافي زرياههاي سازمان ميراث فرهنگي شهر اصفهان كارگامروزه 
 اصفهان  االسالم و كارگاه سازمان ميراث فرهنگي شهر خصوص در دو كارگاه واقع در خانة شيخ هب

 احياي اين هنر اصيل برداشته شده كه اميد است برايگامهاي موثري  و با اين كار ه استدايره كرد
  .الگويي براي ساير شهرهاي ايران باشد

  
  ها نوشت يپ
  .۶۶ ، ص۱۳۶۶، تهران، سازمان صنايع دستي ايران، آبان آشنايي با برخي از دستبافتهاي ايرانحسين، ياوري، . ۱
  .۱۷۳نا، ص  زاده، تهران، بي  سيروس ابراهيمة، ترجمصنايع دستي كهن ايرانهانس اي، وولف، . ۲
  . ۲۱۱ص ، ۲۵۳۶بانك ملي، چاپ اول، ، تهران، سيري در صنايع دستي ايرانجي كالك و سوامي كالك، . ۳
  .۱۸۰۰، ص ۱۳۴۲اصغر، حكمت، ايرانشهر، جلد دوم، تهران، دانشگاه تهران،  علي. ۴
   .همان. ۵
  .۲۶۴ ، ص۱۳۶۳، جلد دوم، تهران، هيرمند، تاريخ عمومي هنرهاي مصورعلينقي، وزيري، . ۶
  .۲ ، ص۱۳۵۵، سازمان صنايع دستي ايران، ۱۹۰ ة شمارة، نشري در يزدبافي زريتوليد نخ زري و طرح احياء، . ۷
  .۱۶۳ ، ص۱۳۴۱ دانشگاه تهران، ،، تهرانتمدن ايران ساسانيسعيد نفيسي، . ۸
  .۱۸۰۰اصغر، حكمت، ايرانشهر، جلد دوم، ص  علي. ۹

، چاپ ۱۳۶۸ احمد آرام و ديگران، تهران، آموزش انقالب اسالمي، ة، جلد اول، ترجمتاريخ تمدنويل دورانت، . ۱۰
  .۶۶۱ اول، ص

شد  طراز چند رنگه زربفت در فسا انواع زري كه نام پادشاه به رنگ آبي و سبز همانند پر طاووس در آن بافته مي. ۱۱
  .۳۱۵ به نقل از لسترنج، سرزمينهاي خالفت شرقي، ص ،كردند تهيه مي

  .۶۶ ، ص۱۳۶۶ جعفر شعار، تهران، اميركبير، ة، ترجم االرضةسفرنامه صورحوقل،  ابن. ۱۲
  .۱۸۰۱اصغر حكمت، ايرانشهر، جلد دوم، ص  علي. ۱۳
، چاپ اول، ۱۳۶۸اي، تهران، آموزش انقالب اسالمي،   فريدون بدرهة، ترجم۶ويل دورانت، تاريخ تمدن، جلد . ۱۴
  .۸۴۴ ص
  .۱۲۳ -۱۲۴حوقل، ص   ابنةسفرنام. ۱۵



 

  

431   بافي  صنعت زري-هنر

تهران، نشر دانشگاهي،  ،دوماريخ، سال  و تيشناس  باستانة، مجلبويه نقش عقاب بر كفنهاي آل، زهره روحفر. ۱۶
  .۲۳ ، ص۱۳۶۷بهار و تابستان ، ۲ ةشمار
  .۷، ص ۱۵ ةمار جديد، شة، دور هنر و مردمةمجل، » در ايرانبافي زريفن «عيسي بهنام، . ۱۷
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