
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  45ـ72، صص 1394 پاييز، وپنجم بيست ي  ، شمارههفتمسال 

   
  ثير نقوش ساساني بر منسوجات آندلسأت

  
  *پور فريده طالب

  
  چكيده
هـا    هاي ايراني هستند كه تعـدادي از آن         هاي ساساني، گروه مهمي از پارچه       پارچه

ي بر هنر و    هنر ساسان . شود  هاي شخصي جهان نگهداري مي      ها و مجموعه    در موزه 
 اين تأثيرگذاري در منـسوجات   و از خود تأثير گذاشت   پسهاي هم عصر و       تمدن

هـاي    ساساني بـه وضـوح در پارچـه       عناصر هنري   . آندلس به خوبي آشكار است    
هاي مشتركي در منـسوجات دو سـرزمين          مايه  آندلس قابل شناسايي است و نقش     

تزئينـي هنـر     كـدام نقـوش      ،پرسش اصلي اين تحقيق اين است كـه       . شود  ديده مي 
 مطـرح   فـرض ايـن   هاي بافت آندلس قابل شناسايي است؟ لذا          ساساني در پارچه  

  . بوده استبافان آندلس قبال پارچه ساساني مورد اعناصر گردد كه مي
 با استفاده از روش تحقيق توصيفي و تطبيقـي بـا اسـتناد بـه                ،در اين پژوهش  

نقـوش  منـسوجات آندلـسي از   نقـوش  اي و تصويري، تأثيرپـذيري        هنامنابع كتابخ 
 شـير، گـريفين، عقـاب و         مشتركي همچـون   شونق. شود   ساساني بررسي مي   يهنر

 نقش ترنج ساساني    واساني و آندلسي به كار رفته       هاي س   درخت زندگي در پارچه   
  .  قابل شناسايي است نيزهاي بافت آندلس عنوان عنصر تزئيني در پارچه به

  

  .بافي، طرح هنر ساساني، آندلس، پارچه: هاي كليدي هواژ
 
  

                                                 
 )talebpour@alzahra.ac.ir . ()س(دانشيار دانشكده هنر، دانشگاه الزهرا* 

  07/02/1395: تاريخ تاييد     30/04/1394: تاريخ دريافت
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   مقدمه
هـاي مختلـف      پل ارتباطي ميان شرق و غرب در زمينـه         ،كشور اسپانيا در طول هشت قرن     

 در كنار درياي مديترانـه و  واي در جنوب غربي كشور اسپانياست        آندلس ناحيه  .ستبوده ا 
، 2)مالقـه (، ماالگـا  1)المريـه (المريا: هاي آندلس شامل    ايالت.  است واقع شده اقيانوس اطلس   

 و  7)جيـان (، خـائن  6)قرطبـه (، كوردوبـا  5)اشـبيليه (، سـويل  4)ولبـه (، اوئلـوا  3)قادس(كاديث
، آندلس بر تمام شبه جزيره      ينويسان اسالم   در اصطالح جغرافي   9.باشد   مي 8)غرناطه(گرانادا
 م 712/ق92سـال   ن درنا مسلما10.شده است  ، يعني اسپانيا و پرتغال فعلي، اطالق مي       اايبري

به سرداري طارق بن زياد در زمان حكومت امويان، آندلس را به تصرف خود درآوردند و                
 11.يافتند و اين سرزمين را آنـدلس ناميدنـد         تسلط   اسپس بر قسمت اعظم شبه جزيره ايبري      

تـاريخ  . گشت  شد، اداره      اين سرزمين به وسيله حكامي كه از دمشق انتخاب مي          ،پس از آن  
 كـه  897/1492اسپانياي اسالمي در اين زمان؛ يعني از ورود طارق بـه آنـدلس تـا سـال        

ه به چند دوره به شرح هاي مسلمانان از اسپانيا اخراج شدند، به طور خالص    آخرين بازمانده 
فـتح اسـپانيا توسـط طـارق بـن زيـاد تـا روي كارآمـدن امويـان                 : شـود   زير تقـسيم مـي    

ـ 138/1031ـ422(، حكومت امويان آندلس   )682ـ62/755ـ138(آندلس ، ملـوك   )755ـ
 ،)1086ــــ479/1148ــــ543(، المرابطـــون)1031ــــ1086 /422ــــ479(الطـــوايفي
ـ 897( نصر  يو خاندان بن   )1148-543/1235-632(الموحدون ـ 632/1492ـ  12.)1235ـ

                                                 
1. Almeria 
2. Malaga 
3. Cadiz 
4. Huelva 
5. Seville 
6. Cordova 
7. Jaen 
8. Granada 

 :تهـران ، ترجمـه فـائزه دينـي،    معماري اسالمي در آنـدلس  ،)1386(و آخيم بدنورتس ماريانه باروكاند .9

  .6،صفرهنگستان هنر
  .375، صدانشگاه تهران: رف الف، زير نظر محمد معين، تهران، حلغت نامه، )1345(علي اكبر دهخدا .10
 .957، ص اميركبيـر : تهـران اكبر جـواهر كـالم،    عليترجمه، تاريخ تمدن اسالم ،)1386(زيدان جرجي .11

  ).براساس اين نظريه، مسلمانان اين منطقه را آندلس ناميدند(
-92(مي و حكومـت واليـان عـرب؛    تـاريخ آنـدلس در دوره فـتح اسـال    « ، غالمرضا جمشيد نژاد اول    .12

  .30ص ،1379، 3ماهنامه تاريخ اسالم، ش ،»)م755-711/ه138
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 حكومـت اسـالمي آنـدلس پايـان         وآمـد     غرناطه به تصرف مسيحيان در     897/1492در  
   1.يافت

 تجارت در آندلس رونق گرفت و بسياري از محصوالت صنعتي مانند            ،در دوره اسالمي  
 انـواع در آندلس   . گرديد  صادر   كشورهاساير   پارچه به     و ظروف چيني و سفالي، فرش، پتو     

هنرمنـدان آنـدلس بـه      . شد  پارچه براي مصرف درباريان، ثروتمندان و مردم عادي تهيه مي         
راحتي به آثار هنري شرق دسترسي داشتند، لذا در توليدات خود از نقوش تزئيني اين آثار                

نقوش آثار هنري، منسوجات، مـصنوعات فلـزي و مهرهـاي ساسـاني             . نمودند مياقتباس  
لذا مطالعـه منـسوجات     . ها بافته شده است       يد و بر روي پارچه    توسط هنرمندان آندلسي تقل   

  .باشد اند، در خور مطالعه مي بافت آندلس كه تحت تأثير هنر ساساني تزئين شده
  كداميك از :گويي به آن است، عبارتست از به دنبال پاسخ تحقيق  اصلي كه اين پرسش

 ، تحقيق بر پايه سوال ؟يي استقابل شناسا آندلسمنسوجات  در ساساني هنر نقوش تزئيني
 هنـر   از نقـوش  اند،   بافته شده   آندلس نقوش منسوجاتي كه در     گيرد كه      شكل مي   اين فرضيه 

 توصيفي و تطبيقي بـا اسـتناد بـه منـابع     ،روش اين پژوهش. اند  ساساني تأثير پذيرفته دوره
 صورت گرفتـه  باشد كه نگارش آن با رويكرد توصيفي و تحليلي      اي و تصويري مي    خانهكتاب
 ساساني، طـرح و نقـش ايـن          هنر هاي بافت آندلس و نقوش تزئيني       با مطالعه پارچه  . است

تـوان دريافـت كـه     از اين مطالعـه مـي  . دشو ديگر مقايسه مي آثار، شناسايي و سپس با يك    
اسـتفاده  هـاي خـود       هاي هنر ساساني در تزئين پارچه       بافان آندلسي از نگاره     چگونه پارچه 

   .اند دهكر
هـاي هنرهـاي    مايه  اي به توصيف نقش      مقاله ، در در خصوص پيشينه تحقيق، نويسندگان    

بـافي،    سـازي، قـالي     هـاي هنـري سـفال       در اين مقالـه ويژگـي     . اند  زيبا در آندلس پرداخته   
 2.كاري، فلزكاري، خوشنويسي و بافندگي آنـدلس مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت                  عاج

                                                 
 دو  ،»فرآيند تاثير حكمت سينوي و اسالمي در آنـدلس و اسـپانياي معاصـر             «زاده،   موسي زهره .1

  .4، ص1389 ،44، ش14فصلنامه حكمت سينوي، س
، فـصلنامه تخصـصي   »)اسپانيا( زيبا در آندلسهاي هنرهاي نقش مايه«تفضلي،علي  عباسزهره تفضلي و  .2

  .9ـ17ص، 1387، 16، ش4س فقه و تاريخ تمدن،
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بئـاتوس را   نـسخ  بر تـصويرسازي  ساساني نقوش تأثير ، خود عليرضا طاهري نيز در مقاله
هـاي آنـدلس       در خصوص تأثيرگذاري هنر ساساني بر نقوش پارچـه         1.مطالعه نموده است  

  .تاكنون مطالعاتي صورت نگرفته است
  

  پارچه بافي در آندلس
 138/755 از زمان اولين اشغال مسلمانان تا تشكيل خالفت مـستقل امـوي در               ،در اسپانيا 

فقـط در  . اي از هنر اسالمي به صورت آثار علمي يا متون اصيل ديده نشده است    هناشهيچ ن 
 سـاخت ) كوردوبـا (  با ساخت بخـشي از مـسجد قرطبـه          785ـ151/768ـ168هاي    سال

هـاي اسـالمي در       اما در دوران حكومـت     2،دشدر اسپانياي مسلمان آغاز     اسالمي  عمارتي  
گ حمايت نمودند و هر حكمراني آثار هنـري         روايان از گسترش هنر و فرهن       آندلس، فرمان 
ها، ظروف   آثاري همچون سفالينه،از اين دوره. توجهي از خود برجا گذاشت و معماري قابل

كـاري شـده و مقـداري     هاي كنده هاي تراشيده و عاج   اي، ابزار فلزي، ظروف و سنگ       شيشه
  3.ها نيـز هـست     دهندگان آن  منسوجات به دست آمده است كه برخي شامل اسامي سفارش         

هـاي شـرقي اسـالم آن را           را طي كرده است كه سرزمين      مراحليبافندگي در آندلس همان     
هاي   مسلمانان كشت پنبه و صنعت ابريشم را در اسپانيا رواج دادند و توليد پارچه             . پيمودند

 هـاي  بافان اسپانيا بسيار چشمگير بود و پارچه  كار پارچه. به شكوفايي رسيد   آنجاكتاني در   
  4.شد ها بافته مي زيبايي در كارگاه

شد كه به     هاي طال و نقره بافته مي       با نخ   هاي تصويردار ابريشمي       پارچه .م9/.ق3در قرن 
 قطعـه  14پاپ گريگوري چهارم تعداد معروف بود به نحوي كه   عنوان منسوجات اسپانيايي    

                                                 
، 1391 ،9س ،21ش ، بـاغ نظـر،  »بئـاتوس  نسخ تصويرسازي بر ساساني نقوش تأثير« عليرضا طاهري، .1

  .59ـ68ص
ه علـوم   پژوهـشگا : تهـران  مهـرداد وحـدتي دانـشمند،        ترجمه،  گيري هنر اسالم    شكل ،)1379(گرابر الك .2

  .22، صانساني و مطالعات فرهنگي
، سـمت  :تهـران  ، ترجمه يعقـوب آژنـد،     هنر و معماري اسالمي    ،)1378(گرابرالك  تينگهاوزن و   اريچارد   .3

  .183ص
  .173، صملك بهار، علمي و فرهنگي ، ترجمه ماههنر اسالمي، )1384(رايس ديويد تالبوت .4
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 كوردوبـا   .م756/.ق139در   1.تها را به كليساي سنت مارك در روم هديه كرده اسـ             از آن 
 بافنـدگي   ،پس از ورود مسلمانان به آندلس      .عنوان پايتخت اسپانياي اسالمي انتخاب شد      به

و مبادلـه ابريـشم خـام در سـاختار        2هاي بافت طراز    كارگاه  و انواع منسوجات آغاز گرديد   
  . سياسي و اقتصادي كوردوبا و ساير شهرهاي آندلس جاي گرفت

هـاي سـبك      بسياري از جنبـه   لذا  شم بسيار ماهر بودند،     بافان عرب در بافت ابري      پارچه
شد و در تزئينات داخلـي امـاكن، لبـاس            هنري آنان توسط هنرمندان در آندلس اقتباس مي       

 كوردوبا از مراكـز نـساجي قـديمي بـود كـه             3.رفت  كار مي   خانواده سلطنتي و ثروتمندان به    
 .م10/.ق4داشـت و از قـرن        دستگاه بافندگي فعال در زمان فتح مسلمانان         13000حدود  

دهم ميالدي بيش از دويست     / و در اواسط قرن چهارم هجري      كرد  پارچه ابريشمي توليد مي   
سلمانان آندلس در   م 4.كارگاه ريسندگي و بافندگي در اطراف اين شهر، مشغول فعاليت بود          

هاي زيادي دست يافتنـد و در قـرون وسـطي از متخصـصان                بافي به پيشرفت     پارچه زمينه
  . آمدند عت پارچه و حرير جهان به شمار ميصن

بـاال رفـتن رفـاه و       : بافي در آندلس شـد      دو مسئله عمده، سبب رونق نساجي و پارچه       
آنـدلس در توليـد     . گسترش تجارت اين كشور با ساير منـاطق       نيز  آسايش عمومي مردم و     

 محصوالت  اي، پشمي، فرش و پتو شهرت فراوان داشت و بسياري از            هاي حرير، پنبه    پارچه
  . كرد خود را به كشورهاي ديگر صادر مي

 بـه   ، بـود  اوج پيشرفت  در   نيز .م11/.ق5در قرن    صنايع آندلس در عصر امراي طوايف     
صـنعت  . گري و بافندگي از رونق خوبي برخوردار بـود          نحوي كه آهنگري، مسگري، شيشه    

 5 المريا حـدود     در شهر . شد  مي محسوبترين صنعت آندلس در اين زمان          مهم ،بافي  پارچه
هاي تجـاري از بنـادر مـشرق و     ها بودند و كشتي هزار بافنده مشغول بافت زيباترين پارچه    

                                                 
1. J. Harris,(1993), 5000 Years of Textiles, British Museum Press, London, P176. 

كتيبه يكي از مشخـصات بـسياري از        . شد اي كه شامل خط و كتابت بود اطالق مي         طراز به حاشيه  : طراز .2
دوزي بر   اندازي با سوزن   نويسي تزييني و حاشيه    اين گونه كتيبه  . منسوجات در زمان خالفت امويان شده بود      

  .ها طراز نام گرفت كنار پارچه
3. 5000 Years of Textiles, ,P176. 
4. www.islamicspain.tv/2015. (accessed 20/06/2015) 
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 و با انـواع كاالهـاي   وارد شدهالتجاره به آن شهر و ديگر شهرهاي مرزي    ايتاليا با انواع مال   
  1.گشتند آندلسي باز مي

ياسي بين اعراب و مسيحياني     وليد ابريشم اسپانيا تحت تأثير جريانات س      اين زمان، ت  در  
خليفه اموي و اغتـشاش     به دنبال عزل    . كردند، قرار گرفت    كه در جزيره ايبريا حكمراني مي     

در همين زمان جنوب كشور .  تسخير مجدد شمال اسپانيا برآمدنددر صددها  نااعراب، نورم
 الموحـدون   اي از شمال افريقا، المرابطون از كشور صحرا و سپس           تأثير موج حمله   هم تحت 

 با محاصره غرناطه، اين سرزمين كامالً       .م1492/.ق897در   .گرفت  قرار ،هاي اطلس   از كوه 
هاي بافنـدگي     برخي از بافندگان عرب پناهگاهي يافتند و كارگاه       . به دست مسيحيان درآمد   

   2.را مجدداً به كار انداختند و برخي از آنان نيز به شمال افريقا رفتند
  

  هاي آندلس  پارچهبررسي طرح و  نقش
هاي برجا مانـده از       توان از بررسي پارچه     هاي نساجي آندلس را مي      فعاليت پر رونق كارگاه   

بنابر گفته ادريسي در . شهر المريا در توليد ابريشم شهرت زيادي داشت       .  دريافت ،آن دوران 
اي هـ   بافي در اين شهر بود كه منسوجاتي با نـخ            دستگاه پارچه  800 حدود   .م10/.ق4قرن  

هـايي از     ها شامل خـط، نقـوش گيـاهي، نگـاره           نقوش آن . دكر ابريشمي و گالبتون تهيه مي    
هـاي اسـپانياي مـسلمان        بررسي پارچه  3.هاي ترنجي است    ها و حيوانات درون طرح      ناانس

بيشتر اين منـسوجات    . متأثر بوده است  نيز  ها از هنر ساساني       هاي آن   دهد كه نقش    نشان مي 
هـا درخـت      هاي افقي هستند و در متن آن        اي و چند ضلعي در رديف       هاي دايره   داراي طرح 

گونه كه در هنر و منسوجات        زندگي، بز، خرگوش، طاووس، شير و انواع پرندگان، به همان         
 ساساني تا پايـان قـرن       ها و نقوش تزئيني هنر      طرح. شود، بافته شده است     ساساني ديده مي  

ها از مسير شام، مصر و متصرفات بيـزانس           طرح، اين   هنوز رايج بود  ششم ميالدي در ايران     
                                                 

، كيهان: تهران عبدالمحمد آيتي،    ترجمه،  2ج ،تاريخ دولت اسالمي در آندلس     ،)1367( عنان هللامحمد عبدا  .1
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هاي    در تزئين پارچه   .مورد استقبال هنرمندان قرار گرفت    نيز  به اسپانيا منتقل شد و در آنجا        
خطوط اوليه به سبك كوفي بـود كـه حروفـي    . اين دوره به وفور از خط استفاده شده است  

 خـط  .م12/.ق6 از قـرن   پس1.شد يها تزئين م ها يا نخل ها، پيچك دار بودند و با گل   زاويه
 و ديگـر    هشـد   اين حروف در نوارهاي پهن آراسـته        . پيوسته نسخ به سرعت گسترش يافت     

هـاي صـليبي خطـوط اسـالمي بـه            در زمـان جنـگ    . شد  صورت خط خوانده نمي     كامالً به 
با پايان دوره اموي در آندلس، خط جديدي بـه نـام            . هاي متداول تزئيني مبدل گرديد      طرح
   2. به نام خط آندلسي يا قرطبي معروف گشت، با تغييراتيكهمغربي رواج يافت خط 

هـاي بـزرگ بـا         شامل تزئيناتي از قبيل دايـره      .م11/.ق5 منسوجات المرابطون در قرن   
 جفت حيوانات روبـرو يـا       نوارهاي مرواريددار است كه بر هم مماس هستند و شامل نقشِ          

 كـه توسـط     ندهاي دو سر، طاووس و بقيه حيوانات        پشت به هم از قبيل شير، گريفين، عقاب       
تمام ست و  ابرخي از منسوجات هم شامل نقش شكار. اند شدهيك درخت نخل از هم جدا 

خصوص  هاي اسالمي، به  طرحاستفاده از 3.ساساني هستند ـ   موضوعات ايراني عناصر،اين
كار  فت و بعدها در سراسر اروپا به   ايراني، ابتدا از اسپانيا شروع شد و از آنجا به ايتاليا راه يا            

هاي بزرگ انسان، حيوانـات و پرنـدگان           از مشخصات منسوجات آندلسي طرح     .گرفته شد 
هـا    است، مانند تصوير يك جفت عنقا يا پرنده در داخل ترنجي مدور كه غالبـاً در زربفـت                 

ا نسبت داده   هاي داراي اسلوب چيني و ايراني نيز به اسپاني          ي از زري  رخب 4.شود  مشاهده مي 
ها تركيبي از اشكال طوماري و تصوير پرندگان بـه رنـگ طاليـي در                  طرح آن  ، كه شود  مي

هـاي تجريـدي      هاي هندسي و نوشـته       طرح .م12/.ق6 در اواسط قرن     5.اي آبي است    زمينه
، مصر فاطمي و كشورهايي بـا فرهنـگ مـشابه           يرايج گرديد كه شبيه به منسوجات سيسيل      

                                                 
1. 5000 Years of Textiles,P177. 

  25ص ،»)اسپانيا(نقش مايه هاي هنرهاي زيبا در آندلس« .2
3. J.D. Dodds., (1992), Al-Andalus, The art of Islamic Spain, The Metropolitan Museum of 

art, New York, USA,P.106. 
4. Ibid, P.320. 

  علمـي و فرهنگـي،  :تهرانعبداهللا فريار،  ترجمه ،راهنماي صنايع اسالمي، )1365(س اسون ديماندموري .5
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 طاووس در كنار درخـت  ي هم وهايي از حيوانات روبرو شامل نگارهچنين   ها هم   طرح. بود
 1.بود نخل

هاي هندسي هستند و گـاهي تـصوير       داراي طرح  .م13/.ق7 هاي منتسب به قرن     پارچه
كـار رفتـه     هـاي زر بـه       نخ ،ها  در بافت اين پارچه   . ها اضافه شده است     پرنده يا حيوان به آن    

 3مورسـك  ـبا واژه هيـسپانو   كه  ، عمودي و اريب     هايي با خطوط پيچيده افقي      طرح 2.است
 ، قـرن بـه بعـد       ايـن  از 4.نـد كرد   اشكال مربع و ستاره و رزت ايجـاد مـي          ،ندوش  شناخته مي 

 منسوجات تزئينات    و شد  هاي افقي استفاده مي     هاي هندسي در حاشيه     مايه اي از نقش    شبكه
هـاي خطـي پيوسـته يـا         هايي از طـرح     شامل رديف كه  هاي كاخ الحمراء      با تزئينات كاشي  

    5.، هماهنگي داردستها ها و مشبك نوارهاي اطراف پنجره
 تزئينات از موضوع حيوان و پرنده دور شد و در اشكال هندسي .م14/.ق8در طي قرن 

تـدريج   استفاده و به  كمتر   از خط    ،در تزئين . پر تغييراتي روي داد     نظير لوزي و ستاره هشت    
هـاي    در پايـان قـرن، طـرح      .  طبيعي بودنـد   يلاشكاداراي   كه   ،هاي گياهي نمودار شد     طرح

نقش لوتوس كه قبالً با نخل يا برگ        . بيشتري با طرح آرابسك و اشكال گياهي تركيب شد        
پـر و     طرح گـل سـه     ،ها  شد به مداليون بزرگي تبديل گرديد و در برخي از طرح            تركيب مي 

وجات ابريشمي زربفت بافتـه   منس،در برخي از شهرهاي آندلس   6.كار رفت   چهارپر قبطي به  
دار كه تزئين آن شامل نقش ستاره، گياه، پرندگان و            در غرناطه پارچه حرير حاشيه    . شد  مي

                                                 
1. 5000 Years of Textiles, P.177. 

  .176ص ،هنر اسالمي .2
3. Hispano-Moresque : مغربي كل فعاليت هاي هنري در غرب اسالمي است و  ـ  منظور از هنر اسپانيايي
ـ  اسپانياييي دورهتوان آن را به  مي ـ  عربي، اسپانيايي  سبك مغربي با به قدرت .  اموي و مغربي تقسيم نمود 

آنـدلس در   . راند شود و از نظر سياسي عنصر عربي را در ابتدا به عقب مي             رسيدن بربرهاي مغربي شروع مي    
البـات سياسـي،    در نتيجـه انق م،11/هـ5 رهبر فرهنگي در غرب اسالمي بود و در اواخر قرن            ، اموي ي  دوره

هنـر  ،  )1347(كونـل ارنست  ؛  ن متحد و رهبري به مراكش منتقل شد       ومرابطالاسپانيا و شمال افريقا به دست       
  .142ابن سينا، ص:  ترجمه هوشنگ طاهري، تهراناسالمي،

4. 5000 Years of Textiles, P.177. 

  .548ص طالعات هنر اسالمي،م :فر، تهران ، ترجمه مهناز شايستههنر اسالمي ،)1383(باربارا برند .5
6. 5000 Years of Textiles, P.179. 
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ها شبيه به تزئينات سفال الحمراء بـود، لـذا بـه آن               تزئينات اين بافته  . شد  ، بافته مي  خط بود 
  1.شد اطالق مي» سبك الحمراء«

هـا    پارچه. مورسك هنوز رواج داشت   ـ  پانوهايي با سبك هيس      طرح .م15/.ق9در قرن   
هاي ايتاليـايي   هايي مانند گل انار، مشابه با نمونه غالباً پشمي يا ابريشمي بودند كه طرح گل      

ـ 1492/.ق632ـ897(2نصر حاكمان بني . داشتند كـاربرد نقـوش هندسـي را بـا          ،).م1235ـ
 كـه  شـدند  مـي  اين اشكال طـوري طراحـي  . هاي درخشان گسترش دادند     كارگيري رنگ   به
گاهي هم نوارهاي افقي شامل . گرفتند  در يك شبكه مورب قرار مي،اي طور درهم پيچيده به
 قرارگيـري متنـاوب خـط    ،هاي اين دوران  از ديگر ويژگي پارچه   . شد   نقش مي  ،هاي رز   گل

ايـن تركيبـات بـا تزئينـات        . ثلث آندلسي و اشكال برگ نخلي در نوارهاي باريـك اسـت           
نصر به    هاي بني   ماهنگ بود و شايد اين پارچه ها براي آويز و تزئين كاخ           معماري و گچي ه   

  3.رفت كار مي
  

  بافي ساساني  پارچه
 قـرار گرفـت و      سـلطنتي هـاي      برنامـه  در رأس  ، ساسـاني  ي  توسعه صنعت بافنـدگي در دوره     

 ي بافـان دوره   پارچـه 4.هاي بافندگي از اين صنعت حمايت نمودنـد     حكمرانان با احداث كارگاه   
هاي  ها و نقوش جديد نمودند و به منظور توليد بافت هاي زيادي در ارائه طرح  نوآوري،ساساني

هـاي    هـاي ساسـاني، صـحنه       در شناخت بافتـه   . هاي بافندگي را توسعه دادند      پيچيده، دستگاه 
شود كه تعـداد زيـادي طـرح و نقـش و               مدارك مهمي محسوب مي    ،طاق بستان  موجود در 
 اين نقوش عبارتند از تصوير خـروس، طـاووس،          .شود  در آنجا ديده مي   هاي لباس     انواع مدل 

                                                 
1. www.islamicspain.tv/2015.(accessed 20/06/2015) 

هنـر  () 1235-632/1492-897:حـك ( اسـپانيا    درهـاي مـسلمانان          آخرين بازمانده  ،نصر  حاكمان بني  .2
  ).68  ص،المياس
موسـسه مطالعـات هنـر      : تهـران  ، ترجمه مهنـاز شايـسته فـر،       منسوجات اسالمي  ،)1385(پاتريشيا بيكر  .3

  .67ص اسالمي،
  .27ـ46، ص هنر  گنجينه: تهران،هاي ساساني ها و بافته ها و نقوش لباس طرح، )1381(محمدرضا رياضي .4
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هاي مماس بر هم كه در ميان ايـن           غاز، مرغابي، اسب، گاو بالدار، اشكال هندسي گرد و بيضي         
   1.شود  سبك ساساني كامالً مالحظه مي،ها نمونه

ي بر پايه هنر    بيني اسالم   هنر اسالمي بر اساس دين و جهان       ،پس از چيرگي اعراب بر ايران     
هنر جهان اسالم نيز بر اساس هنر ايران ساساني، مصر، . ويژه هنر ساساني شكل گرفت ايراني، به

بيزانس و هنر شرق شكل گرفت و صنعت بافندگي مانند ساير هنرهـا، حـدود دو قـرن بـدون                    
ه اسالمي و هاي دوران اولي ، به نحوي كه ميان بافتهگونه تغييري به شيوه ساساني ادامه يافت  هيچ

 بـه علـت آن كـه     ، در ايـن دوره    2.قبل از آن، از لحاظ كيفيت و مرغوبيت تفاوتي وجود نـدارد           
 3.، نقوش تزئيني منسوجات نيز تغييرات زيادي نكرد       نيافتبافي تغيير     هاي پارچه   ساختار كارگاه 

هـاي    هاز آن دوره تعدادي پارچ    . ساساني فن بافندگي ايران به اوج عظمت خود رسيد          در دوره «
اشكال ايـن  . باشد   ساساني مي   باقي مانده كه بهترين نمونه از ترقي اين صنعت در دوره            ابريشمي
 دواير و اشكال هندسي و تصاوير حيوانات يا پرندگان يـا سـواران در حـال                  ها مجموعه   پارچه

  هاي اين دوره به حدي بود كه حتي پـرچم امپراتـور روم و جامـه                 مرغوبيت بافته . شكار است 
هاي ساساني    شود كه پارچه     بنابر اين معلوم مي    4.»ها تهيه شد    مرگ پادشاه فرانسه از اين پارچه     

  . در خارج از كشور نيز مورد توجه بوده است
 امـا حـدود شـصت    ؛انـد  ها از بين رفته و پوسيده شده        اكثر منسوجات آن زمان پس از قرن      

 بايد خاطر   5.دنشو  اروپا نگهداري مي  هاي    نمونه پارچه ساساني موجود است كه اغلب در موزه        
                                                 

  .115ص فرهنگسرا،: مه عبداهللا فريار، تهران ترج،تاريخ صنايع ايران، )1317(كريستي ويلسن. ج .1
اقبـال،  : ، ترجمـه محمـدعلي خليلـي، تهـران        تاريخ صنايع ايران بعد از اسـالم      ،  )1366( زكي محمدحسن  .2

ـ نساجي و پوشاك در دوره ساسانيان، )1355(احمد الوند .227ص  . صنعت نساجي ايران از دير بـاز تـا امـروز    
، البلـدان ،  )1349(ابوبكراحمدبن اسحق همـداني ابـن فقيـه        .98ص تهران،دانشكده صنعتي پلي تكنيك     : تهران

  .86بنياد فرهنگ ايران، ص: ترجمه جواد مسعود، تهران
3. Clive Rogers, (1983), Early Islamic Textiles, Roger & Podmore, Brighton,P.83. 

 .217ـ290 ايران، صبنياد فرهنگ: ، ترجمه جعفر شعار، تهراناالرض صوره، )1345(ابن حوقل 

 ،)س(دانـشگاه الزهـرا    :تهـران  مقدم، ، ترجمه ندا كليجاني   هاي فاطميين  گنجينه،  )1382( زكي محمد حسن   .4
  .236ص

 علمـي و فرهنگـي،   :، ترجمه نجف دريابندي و ديگران، تهران5، جسيري در هنر ايران، )1387(پوپ. ا .ا .5
  .97ص
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 ساساني در خدمت پادشاهان ساساني و تحـت نفـوذ خـانواده              عصر بافي  نشان نمود كه پارچه   
 اسـتفاده از نقـوش موجـودات تخيلـي،          ،هاي مهم هنر ساسـاني      از ويژگي . سلطنتي قرار داشت  

 ايـن   .سوجات است  من وصخص ه در تزئين اشيا هنري ب     ،اي و تركيبي  مانند نقش سيمرغ        سانهاف
 هم چنين اشكال ديگري نيز در كنار اين       حيوانات، در اساطير ايران واجد مفاهيم مقدسي بودند؛       

  1.شود كه وارد هنر اسالمي، بيزانسي و اسپانيايي شده است موجودات تخيلي ديده مي
ها و ظروف نقره در اين        بري ها، گچ   هاي ساساني بسيار شبيه به نقوش حجاري        طرح پارچه 
بـافي آنـان      اي كه بافندگان ايراني به تصاوير حيوانات داشتند در پارچـه            عالقه. زمان نيز هست  

.  تزئين به كار رفته اسـت      برايظاهر شده و تصاوير حيواناتي مانند سيمرغ، اسب، قوچ و گراز            
 در متون اوستايي، سيمرغ مقامي مقدس دارد        ؛ كردند ءپادشاهان ساساني، كيش زرتشت را احيا     

هاي ساسـاني گـاهي عناصـر مـذهبي           در تزئين پارچه  . ل دايره يا شمسه با اهميت است      و شك 
ها نقش بته هوم يا گياه مقدس زرتشت و تصوير آتشكده ديده              گردد، مثالً در پارچه     مالحظه مي 

انـد،   اين عناصر مذهبي هميشه ميان دو حيوان يا دو مرغ كه روبروي يكديگر ايـستاده          . شود  مي
   2.دنشو ديده مي

ها از سبك ساساني اقتباس  هاي جهان وجود دارد كه نقوش آن هاي متعددي در موزه پارچه
هـاي متـداول      ها متعلق به ساير نقاط جهان است، اما بسياري از طـرح              بافت آن  اگرچه كه شده  

ها از سمت شرق شروع شـده و بـه            نفوذ اين طرح  . ها مشاهده كرد    توان در آن    ساساني را مي  
اند و در صنعت نساجي قـرون         ها پرداخته   نعتگران بيزانسي نيز به تقليد آن     غرب رسيده و ص   

شود كه هنر      روشن مي  منسوجات،با بررسي    3.وسطي در اروپا نيز تأثير زيادي گذاشته است       
 بنـابر ايـن پـس از      .  نفوذ هنر ساساني بوده اسـت       ها تحت   امپراتوري قرون وسطاي اروپا مدت    

 هـاي يونـان در قـسطنطنيه        هاي بافندگي در بغداد و كارگاه       گاه كار ، شاهنشاهي ساساني  نابودي
هـايي كـه در       به اين ترتيب بافتـه    . كردند  ها و نقوش كهن هنر ساساني استفاده مي          از نمونه  هنوز

 در بنابر اين 4،شد، نقشي جز نقش ايراني نداشتند قرون وسطي از مشرق به مغرب زمين برده مي

                                                 
  .60ص ،»ئاتوسب نسخ تصويرسازي بر ساساني نقوش تأثير« .1
   .23ص تهران، ، ترجمه رشيد ياسمي،ايران در زمان ساسانيان، )1351(آرتور كريستن سن .2
  .495ص همان، .3
بنگاه ترجمه و نشر : وشي، تهران  بهرام فره  ترجمه،هنر ايران در دوران پارتي و ساساني     ،  )1350( رمان گيرشمن  .4

  . 315ص كتاب،
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 دريـاي  كرانـه  مسلمان كشورهاي اوليه اسالمي، قرون در ساساني نقوش مهاجرت يا انتقال

  1.ندا هبود اردن و مراكش نيز بسيار مؤثر سوريه، مديترانه مانند مصر،
  

  جهان علل انتقال نقوش ساساني به ساير ممالك
بافي به قدري توسـعه يافـت كـه منـسوجات ايرانـي در اروپـا                   پارچه ، ساساني  ي  در دوره 

ها محصول    دانستند كه اين پارچه      فرانسويان نمي  ،در قرون وسطي  . متقاضيان فراواني داشت  
 كه آن خاوريهاي دور  دانستند كه از كشور ست، همين قدر مي اكدام يك از كشورهاي دنيا

 ،هـاي ساسـاني بـه اروپـا          سياحان در انتقال پارچه    2.شود   درياست، به اروپا وارد مي     سوي
ان براي نـشان دادن خلـوص عقيـده و ايمـان             تعدادي از ثروتمند   .نقش چشمگيري داشتند  

هـاي محتـوي      كردنـد تـا بـراي پوشـش صـندوق           ها را به كليساها تقديم مـي        پارچهخود،  
  . يادگارهاي مقدس به كار روند

 بازرگانـان توجـه   .آمـد  شـمار مـي    همواره از كاالهاي تجاري مهم به،هاي گران بها   پارچه
جود قيمت باال، وزن اندكي داشتند و بـه سـهولت    زيرا با و؛زيادي به منسوجات نفيس داشتند 

 .ندشـد  بنابر اين براي تجار از كاالهاي ارزشمند صادراتي محسوب مـي . شدند حمل و نقل مي
هاي بافت منسوجات ساساني بـه   ترين علل انتقال طرح و شيوه  از مهم  ،صادرات منسوجات 

  . استبوده ساير نقاط جهان 
.  با بازرگانان اسپانيايي در ارتباط بودند،اي كشور روممسلمانان به طور مداوم در مرزه    

تري را بـه آثـار هنـري ساسـاني و             اين مسئله به هنرمندان اسپانيايي امكان دسترسي آسان       
 ه،مستقيم مـشاهد طور  بههنرمندان غربي يا اين آثار را    . ساخت  منسوجات ابريشمي مهيا مي   

بـرداري    ها كپي    لذا از آن   ؛ دسترسي داشتند  ،نسها از طريق بيزا     شده آن تقليدهاي    يا به نمونه  
 4/10شايان ذكر است كه فروش محصوالت بيزانـسي در زمـان لئـون در قـرن                 . دندكر مي

  3. رايج بود در اسپانياهنوز
                                                 

  .62ص ،»بئاتوس نسخ سازيتصوير بر ساساني نقوش تأثير« .1
  .86ص تهران اكونوميست،:  تهران،1، جتاريخچه صنعت نساجي ايران، )1343(پور مهدي بهشتي .2
  .8 ص،»بئاتوس نسخ تصويرسازي بر ساساني نقوش تأثير« .3
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، از جايگـاه مهمـي   ندشد هديه بين كشورها رد و بدل مي عنوان به هاي نفيسي كه پارچه
 نقـوش  انتقـال  هـاي  شـيوه  از يكي ديگر مسئله،ن اي. نددر ارتباطات سياسي برخوردار بود

ها، عالوه بر  هاي درباري در اين پارچه شانهرغم وجود برخي ن به .به ساير ممالك بود ساساني
هـا    از ايـن پارچـه    ها را تشويق بـه اسـتفاده           صاحبان آن  ،اين منسوجات نفاست  طرح و نقش،    

د كـه   كر  براي هنرمندان ساير كشورها فراهم مي      ، زمينه مناسبي را   ها  پارچهنمود و وجود اين       مي
  .هايي با سبك ساساني توليد نمايند ها تقليد كرده و پارچه از طرح آن

هـاي     تجارت ابريشم چين و هند منحصراً در اختيار ايران بود و كارگـاه             ، ساساني عصردر  
هاي    صادرات پارچه   زمينه مناسبي براي   ،اين امر . كردند  هاي ابريشمي توليد مي     بافندگي، پارچه 

طـرح و نقـش     . ساخت  هاي ايراني بود، را فراهم مي       ابريشمي به روم، كه همواره مشتاق پارچه      
 و از ايـن طريـق، اسـلوب       هاي رومـي نفـوذ داشـت        ها در توليد پارچه      قرن ،هاي ايراني   پارچه

  1.ساساني به ساير مناطق جهان برده شده است
هاي ايراني را با خود    آثار هنري و پارچه    ،يهاي صليبي، سپاهيان مسيح     از طريق جنگ  

 هنري آثار به داد كه به راحتي اسپانيايي اين امكان را مي هنرمندان به امر اين. به اروپا بردند

در طي مـدت دو قـرن، هـشت جنـگ     . دسترسي داشته باشند نفيس هاي ساساني و پارچه
يق آندلس و سيـسيل و ارتبـاط        اروپائيان از طر  . صليبي بين مسلمانان و صليبيان روي داد      
  2.آشنا شدندو ايراني بازرگاني شرق با غرب، با تمدن اسالمي 

  

  نقوش هنر ساساني بر منسوجات آندلس
 ،كردنـد كـه از آن ميـان         برداري مي   هاي شرقي كپي     از مدل  ،هاي بافندگي آندلس    در كارگاه 

هـاي موجـود    هاي پارچـه     بررسي نمونه  3.هاي اصفهاني و جرجاني نام برد       توان از نمونه    مي
 درهـاي مـشابهي را    مايه توان نقش دهد كه مي  نشان مي ،هاي بافت آندلس    ساساني و پارچه  

                                                 
 ،1349 ،هاي تاريخي، خرداد و شـهريور   مجله بررسي،»هاي ايراني از دوره كهن بافندگي و بافته«، علي سامي .1

  .22ص
سـازمان  : تهـران ،  اهري عبداهللا ناصري ط   ترجمه،  هاي صليبي  تاريخ جنگ ،  )1371(الحريري احمدبن علي  .2

  .46، صچاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
3. Al-Andalus, The art of Islamic Spain, P23 



 25مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    58

 

توان به نقـوش شـير، حملـه         مي ،هاي مشترك اين منسوجات     از نگاره . شناسايي نمود ها    آن
 ي كـه بـين    بنـدي مـشترك     تركيب. شير به غزال، گريفين، درخت زندگي و عقاب اشاره نمود         

 بـراي محـصور نمـودن       ،هـاي ممـاس بـر هـم         سـتفاده از مـداليون    شود، ا    ديده مي  ها  رحط
  .باشد جانوران روبرو در دو طرف درخت زندگي ميچنين  همها و  مايه نقش

  

  نقش شير
هاي بافت آندلس مشاهده      توان به وفور در آثار هنري ساساني و نيز پارچه           نقش شير را مي   

 قـدرت   وز قدرت، شجاعت و نيروي جسماني شمرده شـده   نمادي ا  ، شير ي  مايه  نقش. نمود
را نمادي از اهريمن      آن ،در آيين زرتشت  .  آن را به نمادي شاهنشاهي مبدل كرده است        ،شير

 ، اسـتفاده از نقـوش جـانوري       1.اند  و شيطان و گاهي نيز نموداري از پدر خير و شر دانسته           
شـير،  .  به اهميت آن اشاره دارد     هاي ايران باستان داشت و نقش شير        ريشه عميقي در سنت   

شد كه قـدرت او باعـث           ها بوده و تصور مي      ها، قصرها و آرامگاه     نگهبان نمادين پرستشگاه  
   2.شود آور مي دور كردن تاثيرات زيان

شـود كـه در قـاب         ، نقش شير نري ديده مـي      )1تصوير(در نمونه پارچه ابريشم ساساني    
هـاي    قـاب . اي ماننـدي وجـود دارد       ش دايره ها نقو   درون قاب .  محصور شده است   ،مدوري

. شـوند   لي به هم متصل مي     گُ  توسط نقشِ  ،مدور نيز بر هم مماس هستند كه در ناحيه مياني         
برگي نيز زير پاي شير وجود       شود و يك بته سه      پري ديده مي    گل هشت نيز  ها    در ميان دايره  

، 2در تـصوير  . اند  قرار گرفته ها    درون ترنج ميان روبرو يا پشت به هم        دارد و شيرها يك در    
. شـود  هاي بزرگي است كه داخل آن يك شير ديده مـي      داراي مداليون  ، بافت آندلس   پارچه

ـ  ها بـر هـم مماسـند و توسـط نقـشِ             شود و قاب    ها نقش مارپيچي ديده مي      درون قاب  ل  گُ
  .پري وجود دارد ل هشتها نقش گُ وسط دايرهنيز اند و  مدوري به هم متصل شده

ها يك درخت نخل  هايي است كه درون آن  شامل دايرهي ساساني   طرح پارچه  ،3ويرتصدر  
                                                 

  .129ص چشمه،: تهران د تفضلي،، ترجمه ژاله آموزگار و احمشناخت اساطير ايران، )1379(جان هيلنز .1
فرهنـگ   :، ترجمه رقيه بهزادي، تهـران     اي نمادها در هنر شرق و غرب       فرهنگ نگاره ،  )1380(جيمز هال  .2

  .61ص مصور،
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 بـين    در فاصـله ؛ هر يك سـه حاشـيه دارنـد   ،ها  اين دايره . شود  ديده مي هم  و دو شير روبروي     
، نمونه پارچه 4 در تصوير1.شود ها يك رديف سگ در حال دويدن و پشت به هم ديده مي دايره

هاي بزرگي است كه داخل آن دو شـير           داراي مداليون  ،پارچه ؛شود بافت آندلس مشاهده مي   
هـا شـيرهايي را در        ايـن قـاب   . ها شامل نوارهايي با خط كـوفي اسـت          قاب. شود ديده مي 

 ،اسـاس تـزئين   . گيرد كه سرشان به طرف يك درخت زندگي تجريدي يا هـوم اسـت               برمي
نقـش دو شـير   . دهـد  ن ميدرخت نخل است كه در فرهنگ ساساني زندگي جاودانه را نشا    

ها بـر زمـين اسـت و در كنـار           هاي آن   متقابل با سرهاي روبرو و ايستاده در حالي كه پنجه         
 از  .درخت زندگي هستند، تصويري است كـه بـه محافظـت و نگهـداري شـير اشـاره دارد                  

 در اعتقادات مردم ايـران باسـتان        . اصول تقارن است   هاي هنر تزئيني ساساني، رعايت      ويژگي
 لذا به منظور حفاظـت آن، درخـت       ؛ت زندگي شامل تخمه همه گياهان در جهان است        درخ

 كه نمـادي از     ،دايره. شود  زندگي همواره توسط دو عنصر احاطه انسان، حيوان يا هيوال مي          
 ترين نگاره تزئيني ساساني است كه ويژگي مـذهبي دارد و تكـرار             جاودانگي است، اساسي  

  . زندگي جاودانه است باور بر ي تأكيد،مايه  نقشاين
  

  
  

 )accessed 12/05/2015 .www.flickr.com(ابريشم ساساني با نقش شير .1تصوير

                                                 
  . 182ص الهدي،: ، تهرانتاريخ هنر: كتاب ايران، )1380(اللهي اهللا آيت حبيب .1
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  )accessed 12/05/2015 www.pinterest.com . (12ـ6/13ـ7ابريشم اسپانيا، قرن . 2تصوير
  

  
  

   پارچه ابريشم ساساني با نقش شير، موزه لورن.3تصوير
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  Dodds,1992, 324)( اسپانيا الموحدون پارچه ابريشم زربفت دوره .4تصوير
  

  حمله شير به غزال
 از مضمون ساساني است كه بـه وضـوح در منـسوجات              كاملي  اقتباس ،حمله شير به غزال   

 بر روي ظروف ساسـاني قابـل        ،هايي از اين نقش     نمونه. شود   ديده مي   هم ياي مسلمان اسپان
هايي از شكار حيوانات در هنر ساساني بسيار متـداول            به تصويركشيدن صحنه  . رويت است 

  نقش شكار حيوانات   چنين منسوجاتي با   هم.  بافته شده است   ،هايي با اين نقش     بود و پارچه  
 يكي از آثار هنري فلزي ساسـاني     ،5تصوير. س بافته شده است   هاي نساجي آندل    در كارگاه 

داراي نقـش  هـم  ) 6تـصوير (پارچـه آندلـسي  . دهد است كه حمله شير به غزال را نشان مي       
اي بـه شـكل        در پارچـه   ،اين نقش به صورت قرينه    . كند  شيري است كه به غزالي حمله مي      

 كـه كـامالً تقليـدي از         اسـت  نقش شـده   درخت زندگي    ، شيرها بين. شود  دايره ديده مي   نيم
هاي خـود      شير يالداري، غزالي را در زير پنجه       ،در هر دو نمونه   . باشد  الگوهاي ساساني مي  

  . شير است صورتگرفته است و سر غزال برگشته و به سمت
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  )209، 1387پوپ،(  نقش حمله شيربه غزال، بشقاب نقره ساساني.5تصوير
 

  
  

 )106، 1347كونل،( ر آلمان شنل تاجگذاري امپراتو.6تصوير

  
  گريفين
 موجودي با بدن شير، همراه با بال و غالباً صورت پرندگان شكاري ماننـد عقـاب،                 ،گريفين

. پنداشـتند   هاي خـدايان مـي      ا نگهبان گنجينه  ها ر    آن ،مردم ايران باستان  . شاهين و باز است   
شاهي بر گريفيني سوار است و با       .  با نقوش متقارن است     پارچه ابريشمي ساساني   ،7تصوير

 كه روبروي يكـديگر هـستند، درخـت         ،بين دو گريفين  .  گالويز شده است   ،اي نهاجانور افس 
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نقـوش  . شـود  صـورت خطـوط مـوازي ديـده مـي          هاي جانوران به    بال. زندگي وجود دارد  
هـاي بـسياري در سـاير         پارچـه . ، نمادهاي محافظت و سلطنتي هـستند      اي  افسانهحيوانات  

 1.انـد كـه ريـشه ساسـاني دارد           با تقليد از اين نقش بافتـه شـده         ،كشورها از جمله بيزانس   
اين طرح از طريق بيزانس و      . اي قديم در هنر ايران است        داراي سابقه  ،موضوع اين منسوج  

  .شود يا راه يافته و در منسوجات اسپانيا نيز نقش اين جانور ديده ميروم به اسپان
دو جفت گـريفين بالـدار روبـروي هـم در دو طـرف              ،  8در نمونه بافت اسپانيا، تصوير    

 و  )عنصري ساسـاني  (هر جانور نوار مرواريدي بر گردن دارد      . درخت زندگي ديده مي شود    
 موضـوع   . كلـي آن هندسـي اسـت        طـرح   و شـود   ها به صورت خطوط موازي ديده مي        بال

ايـن مـدل از منـسوجات    . اي و بالدار، ريشه در هنـر ايـران باسـتان دارد         نهاهيوالهاي افس 
شناسـي آن     هاي زيبايي    از ويژگي  .هاي شهر المريا بافته شده است        كپي و در كارگاه    ساساني

طراحـي  جانوران به صورت قرينـه      . توان به حفظ قرينگي نقوش در تصوير اشاره نمود          مي
 بـه وضـوح بـه       ،ها  اند و اين مسئله با وجود درخت زندگي يا خط فرضي در وسط آن               شده

   .تصوير كشيده شده است
  

  
  

  )84، 1343پور، بهشتي( ابريشم ساساني .7تصوير

                                                 
  .63 ص،»بئاتوس نسخ تصويرسازي بر ساساني نقوش تأثير «.1
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  Dodds,1992, 229)(الطوايفي اسپانيا  ابريشم دوره ملوك .8 تصوير
  

  درخت زندگي
 برگرفتـه از    ؛درخـت .  حضور چشمگيري دارد   ،اساني س ي  نقش درخت در آثار هنري دوره     

ترين نماد و در بين اين مقدسات، درخت سرو     مقدس ،جهان مينوي است و در جهان نمادها      
بدين اعتبار  .  نماد حيات و در تغيير و تكامل دائم است         ،درخت «.براي ايرانيان اهميت دارد   

، مظهر زنـدگي ابـدي، روح        درخت هميشه سبز   1.»همواره در شرف تجديد و نو شدن است       
هاي سبز، نماد اميد، باروري، رشد و تجديد حيات هستند و              برگ 2.»مرگي است   ناميرا و بي  

 ، ساسـاني ي  در دوره3.بخشي آالم بـشري را دارد  هاي درخت زندگي، خاصيت درمان     برگ
ر دارد  صورت روبرو قرا   اي به  نهادرخت در ميان دو حيوان مانند شير، پرنده يا جانوران افس          

تـرين نقـوش       نقش درخـت زنـدگي، از قـديمي        . محافظت از درخت است    ،ها  كه وظيفه آن  
درخت گاهي نقش   . شود  مقدس ايرانيان است كه در اشكال مختلفي در آثار هنري ديده مي           

غالبي در زمينه دارد؛ گاهي از داخل يك گلدان بزرگ رشد كـرده و داراي شـاخ، بـرگ و       
تـوان كـاج، سـرو و بيـد           از نقوش درختان متداول مي    .  و ميوه  ميوه است و گاه فاقد گلدان     

                                                 
  .107، ص جمال هنر: تهران،نماد و نشانه شناسي در فرش ايران ،)1389(محمد افروغ .1
  .144، ص فرشا:تهران مليحه كرباسيان، ترجمه، فرهنگ مصور نمادهاي سنتي، )1379(كوپر سي.جي .2
  .206ص، 1379، 8، شهنرهاي تجسمي، »ها و نمادها در ايران باستان نگاهي به نشانه«امير شمس،  .3
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در . نقش سرو در هنر ايران، جايگزين تمثيلي براي درخت زندگي اسـت    . مجنون را نام برد   
. رود  اندك از صفحه نقوش بيرون مي      مقدس نيست و اندك       تنها درخت  ، سرو ، ساساني عصر
اي زينتي مبدل و از       ي جدا شده و به نگاره     هاي باستان    سرو از ريشه   ،زمان با ظهور اسالم     هم

اي ساساني با طرح درخـت زنـدگي را           ، پارچه 9 تصوير   1.شود  ماهيت مذهبي خود دور مي    
مـردان شـكارچي در   . انـد  دهد كه در دو طرف آن دو شير روبروي هم قرار گرفته      نشان مي 

شود كـه     يده مي ، پارچه ابريشمي بافت آندلس د     10در تصوير   . حال حمله به شيرها هستند    
  .دو نفر روبروي يكديگر در طرفين درخت زندگي قرار دارند

 

  
  

  پارچه ساساني با طرح درخت زندگي،.9تصوير 
(https://www. flickrhivemind.net, accessed 12/05/2015, Vatican Museum) 

                                                 
  .108ص، نماد و نشانه شناسي در فرش ايران .1
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  Dodds,1992, 321)( اسپانيا، المرابطونوره دبا طرح درخت زندگي، ابريشم  .10 تصوير
  

  عقاب
عقاب، يكي از نقوش مورد عالقه مردم در آسياي غربـي، روم و يونـان بـود و نمـادي از                      

 پرندگاني نظير شاهين و     ، هخامنشي ي   در دوره  1.رفت  شمار مي  اهورامزدا و ايزدان آسمان به    
 ساسـاني نيـز موقعيـت    ي  در دورهايـن پرنـدگان  . اي برخوردار بودند عقاب از احترام ويژه 

بـسياري از اقـوام باسـتاني، پرنـده را نمـادي از روح               2.ايزدي خـود را از دسـت ندادنـد        
اي سـلطنتي و       پرنـده  ،عقاب. كند  ويژه در هنگام مرگ كه به آسمان صعود مي          دانستند؛ به   مي
 در هنر ساساني، . از مقام شاهي بود و در اوستا نيز نزد ايرانيان مقام ارجمندي داشت            انينش

 مفهوم عقاب تغيير  ، اسالمي ي   اما در دوره   ؛رفت  شمار مي  به) ميترا(عقاب نشانه خداي آفتاب   
 ايزد شجاعت و جنگاوري و نيز نشاني از فرّه          اين پرنده، نماد ورثرغنه يا ايزد بهرام،       3.يافت

ي با لعاب سـفيد     ها  بافي و سفالينه    هاي مشترك بين هنر پارچه      مايه  عقاب از بن  . ايزدي است 
                                                 

  .162، صهاي ساساني ها و بافته ها و نقوش لباس طرح .1
  .13، ص1351 ، فروردين و ارديبهشت،7هاي تاريخي، س ، بررسي»شاهين نشانه فر« ملك زاده بياني، .2
  .26، ص تهران، سمت،نگاهي بر پارچه بافي در دوران اسالمي ،)1380(فر زهره روح .3
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هاي شرقي اسالم و امپراتوري بيزانس        است و كاربرد آن به عنوان عنصر تزئيني در سرزمين         
اي بـر نـوك       دهد كه حلقه    ، ابريشم ساساني با نقش عقابي را نشان مي        11تصوير 1.رايج بود 
  .دهد مربوط به ابريشم زربفت اسپانياست كه نقش عقاب را نشان مي12تصوير. خود دارد

  

  
  

   موزه متروپوليتن، ابريشم ساساني.11 تصوير
  

  
  

   موزه متروپوليتن،6/12 ابريشم زربفت اسپانيا، نيمه اول قرن .12 تصوير

                                                 
  .158، صفرزان:  تهران پرويز مرزبان،ترجمه، هنرهاي ايران ،)1374( دبليو فريه.ر .1
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  ترنج
ها حيوانات خيالي     هاي گرد يا هندسي دارند و درون قاب         هاي ساساني منقوش، قاب     پارچه

هاي مرواريدي، قلبي     حاشيهها با      قاب .شود  كشند، ديده مي    يا واقعي يا سواراني كه كمان مي      
 ساساني در اشكال گونـاگون،      ي  ترنج باستاني دوره  . شوند  شكل و گاهي ساده مشخص مي     

. كار رفته است هاي ساساني به عنوان تكرار طرح به      وفور در پارچه    هايي است كه به     از آرايه 
ر كـه بـه   ايـن سـاختا  .  بارز اسـت ،هاي بافت آندلس استفاده از اين شيوه ساساني در نمونه  

هاي ساساني وجود دارد،  پارچه هاي مماس بر هم يا متداخل يا جدا از هم در       صورت دايره 
هـا    در اين تـرنج   . اند  دهكرو بافندگان آندلس از آن تقليد       از طريق بيزانس به اسپانيا رسيده       

گاهي دو جانور يا گياه به صورت روبرو يا پشت . شود انواع نقوش مجرد و تركيبي ديده مي
هاي بافت آندلس نيز قابل مـشاهده         بندي در پارچه    ها نقش شده كه اين تركيب       ه هم در آن   ب

تزئيني كه از ايران باستان وارد اسالم شد و سپس از آنجا به اسپانيا و مغـرب زمـين                   است،  
  . رسيد

  
  نتيجه

اي  نـه ا توسعه زيادي يافته بود و نفوذ هيچ عامل بيگ         ،ساسانيي    در دوره هنر و تمدن ايران     
هـاي هـم      بر تمـدن   چنان بود كه     ،عظمت هنر ساساني  . توانست خللي برآن وارد سازد      نمي

اين هنر از يك سو بر بيـزانس و غـرب غلبـه             .  از آن تأثير گذاشت    پسعصر خود و حتي     
اعراب پس از فـتح ايـران بـا         . هاي شرق اسالمي رسيد      تا سرزمين  ،داشت و از سوي ديگر    

در صـنعت   . برداري نمودنـد    ها بهره   ج ترقي خود بود و از آن      دند كه در او   ش مواجهصنايعي  
 ايران سرآمد ساير كشورهاي اسالمي گرديـد و از نظـر صـنعتي تـا مـصر، شـام،                    ،بافندگي

كامـل توسـط    طـور     بـه بسياري از عناصر ساسـاني را كـه         . سيسيل و اسپانيا تأثير گذاشت    
 غربي از جمله اسـپانيا      ري اروپاي توان در آثار هن      تقليد شده را مي     ساير كشورها  هنرمندان
به غـرب   ساساني   كه از طريق منسوجات، ظروف فلزي و ساير اشياي هنري            ،دكرمشاهده  
  .اند راه يافته

 منتشر شد و صنعتگران اين فنون را بـه نـواحي         ،فنون اسالمي در آندلس با ورود اسالم      
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هاي مختلف هنـري را   ش رو،اين نقل و انتقاالت. هاي اسالمي منتقل كردند   مختلف سرزمين 
اصول اين صنايع در دربار خلفاي اموي در قرطبه مـورد اسـتقبال         . به يكديگر نزديك نمود   

 در اسپانياي مسلمان، حكمرانان و ثروتمندان جهت نشان دادن          .حكام و اشراف قرار گرفت    
هاي   چهثروتمندان مسيحي اين پار   . كردند  بها استفاده مي     از البسه گران   ،اقتدار و قدرت خود   

زيبـايي و   . كردنـد   تهيه و استفاده مي   بافته شده بودند را     حتي با خط عربي     كه  قيمت را     گران
ها در لباس  سبب كاربرد آنهاي خانوادگي،  رغم داشتن نشان بهكيفيت باالي اين منسوجات  

 در اروپـا  هاي قديسين مـسيحي        و استخوان  كشيشان، مراسم تدفين و پيچيدن اشياي متبركه      
  .شد
النهرين را    ، بيزانس و بين   يافندگان ابريشم آندلسي، در ابتدا نقوشي شبيه به نقوش ايران         ب

 شامل حيواناتي نظير گـريفين، شـير،   ،ها طرح اين پارچه. بردند به كار مي  ها    در بافت پارچه  
برخـي از   اصل و ريـشه     . بودهاي اسالمي     عقاب، پرندگان و گياهان به شيوه شرق سرزمين       

اگرچـه  .  كـه از طريـق بيـزانس و روم بـه اسـپانيا راه يافـت                بودر ساساني    هن ،اين نقوش 
اند كه داراي تزئيناتي مشابه با منسوجات ساسـاني هـستند و گـاهي                منسوجاتي يافت شده  

هـا     اصلي آن  ء اما در هر صورت منشا     ،شود  ها به ساير مناطق نسبت داده مي        محل توليد آن  
   .  قرار گرفته است ساير ممالك هنرمندانهاي ساساني است كه مورد اقتباس پارچه
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   و مĤخذمنابعفهرست 
 .  الهدي: تهران،تاريخ هنر: كتاب ايران ،)1380(اهللا اللهي، حبيب آيتـ 

 .بنياد فرهنگ ايران: ، ترجمه جعفر شعار، تهراناالرض صوره، )1345(ـ ابن حوقل

  .بنياد فرهنگ ايران: ، ترجمه جواد مسعود، تهرانلدانالب، )1349(ـ ابن فقيه، ابوبكراحمدبن اسحق همداني
   .سمت :تهران ، ترجمه يعقوب آژند،هنر و معماري اسالمي ،)1378(ريچارد و گرابر،الگ اتينگهاوزن،ـ 

  .بنگاه ترجمه و نشركتاب: ، تهرانمسالك و ممالك، )1340(ـ اصطخري، ابواسحق ابراهيم
 . موسسه انتشاراتي جمال هنر: تهران،اسي در فرش ايراننماد و نشانه شن ،)1389( محمد،افروغـ 

ـ نساجي و پوشاك در دوره ساسانيان ،)1355(الوند، احمدـ   : تهـران ، صنعت نساجي ايران از دير باز تـا امـروز   
  .دانشكده صنعتي پلي تكنيك تهران

: تهـران زه دينـي،    ، ترجمـه فـائ    معماري اسـالمي در آنـدلس      ،)1386(باروكاند، ماريانه و بدنورتس،آخيم   ـ  
  .فرهنگستان هنر

  .ات هنر اسالميعمطال: تهرانفر،  ، ترجمه مهناز شايستههنر اسالمي ،)1383(برند، بارباراـ 
  . تهران اكونوميست:تهران، 1، جتاريخچه صنعت نساجي ايران ،)1343(بهشتي پور، مهديـ 
  .13، ص1351، وردين و ارديبهشت، فر7هاي تاريخي، س ، بررسي»شاهين نشانه فر«، زاده بياني، ملكـ 
  .موسسه مطالعات هنر اسالمي: تهران فر، ، ترجمه مهناز شايستهمنسوجات اسالمي ،)1385(،بيكر،پاتريشياـ 
  .علمي و فرهنگي: تهران، ترجمه نجف دريابندي و ديگران، 5، جسيري در هنر ايران، )1387.(ا.پوپ،اـ 
، فصلنامه تخصـصي    »)اسپانيا(هاي هنرهاي زيبا در آندلس     ايهم نقش«علي،   زهره و تفضلي، عباس    تفضلي،ـ  

  .9ـ17 ص،1387 ،16، ش4س فقه و تاريخ تمدن،
-92 (،»تـاريخ آنـدلس در دوره فـتح اسـالمي و حكومـت واليـان عـرب                «،  جمشيد نژاداول، غالمرضـا   ـ  

   .24ـ55ص ، 1379 ، 3ماهنامه تاريخ اسالم، ش ،)م755-711/ه138
سـازمان  : تهران،  اهري عبداهللا ناصري ط   ترجمه هاي صليبي،  تاريخ جنگ ،  )1371(احمدبن علي  الحريري،ـ  

  .چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
  .دانشگاه تهران: ، حرف الف، زير نظر محمد معين، تهرانلغت نامه، )1345(دهخدا،علي اكبرـ 
 .علمي و فرهنگي: تهرانهللا فريار، عبدا ترجمه ،راهنماي صنايع اسالمي، )1365(ديماند،موريس اسونـ 

  . علمي و فرهنگي:تهرانملك بهار،  ، ترجمه ماههنر اسالمي، )1384(رايس،ديويد تالبوتـ 
  . سمت: تهران،نگاهي بر پارچه بافي در دوران اسالمي ،)1380(فر، زهره روحـ 
  . هنر  گنجينه:تهران ،هاي ساساني ها و بافته ها و نقوش لباس طرح، )1381(رياضي، محمدرضاـ 

  . اميركبير: تهراناكبر جواهر كالم،  عليترجمه، تاريخ تمدن اسالم ،)1386(جرجي زيدان،ـ 

، 1349،  هاي تاريخي، خرداد و شـهريور       مجله بررسي  ،»هاي ايراني از دوره كهن      بافندگي و بافته  «،  سامي، علي ـ  
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 . 1ص

، ص  1379 ،8، هنرهـاي تجـسمي، ش     »اسـتان هـا و نمادهـا در ايـران ب          نگاهي بـه نـشانه    « ،امير ،شمسـ  
  .194ـ209

، 1391 ،9س ،21ش ، بـاغ نظـر،  »بئـاتوس  نـسخ  تصويرسازي بر ساساني نقوش تأثير«ا، عليرض طاهري،ـ 
  .59ـ68ص
 .كيهان: تهران عبدالمحمد آيتي، ترجمه، 2ج ،تاريخ دولت اسالمي در آندلس ،)1367(هللاعنان، محمدعبداـ 

  .فرزان:  تهران پرويز مرزبان،ترجمه، هنرهاي ايران ،)1374( دبليو.ر فريه،ـ 
  . فرشاد: تهران مليحه كرباسيان،ترجمه، فرهنگ مصور نمادهاي سنتي، )1379(سي .جي ،كوپرـ 
  .ابن سينا:  ترجمه هوشنگ طاهري، تهرانهنر اسالمي،، )1347(ارنست ،كونلـ 
  .ابن سينا:  تهرانشيد ياسمي، رترجمه ،ايران در زمان ساسانيان ،)1351(سن،آرتور كريستنـ 
پژوهشگاه علوم انساني   : تهران مهرداد وحدتي دانشمند،     ترجمه،  گيري هنر اسالم    شكل،  )1379(الك گرابر،ـ  

 .و مطالعات فرهنگي

 بنگاه ترجمه و نشر     : تهران ،وشي  بهرام فره   ترجمه ،هنر ايران در دوران پارتي و ساساني       ،)1350(گيرشمن، رمان ـ  
  . كتاب
  .اقبال: ، ترجمه محمدعلي خليلي، تهرانتاريخ صنايع ايران بعد از اسالم، )1366(زكي حمدحسن،ـ م
  ).س(دانشگاه الزهرا:  تهرانمقدم، ، ترجمه ندا كليجانيهاي فاطميين گنجينه، )1382(ـــــــــــــــ 
، دو فـصلنامه  »صـر فرآيند تاثير حكمت سينوي و اسالمي در آنـدلس و اسـپانياي معا  «، زاده، زهره موسيـ  

  .1ـ18 ، ص1389 ،44، ش14حكمت سينوي، س
  . فرهنگسرا: تهران، عبداهللا فريار، ترجمهتاريخ صنايع ايران، )1317(كريستي. ويلسن، جـ 
فرهنـگ  : تهـران  رقيه بهـزادي،  ترجمه، اي نمادها در هنر شرق و غرب       فرهنگ نگاره ،  )1380(هال، جيمز ـ  

  .مصور
  . چشمه: تهران ژاله آموزگار و احمد تفضلي،ترجمه ت اساطير ايران،شناخ، )1379(هيلنز، جانـ 
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