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 تحقیق زمینه ای

 بافندگي پيدايش

 ساخت به موفق يكديگر با انها كردن درگير با و كرد مي استفاده علوفه و ها برگ ، درختان ي شاخه از خود پوشاندن براي انسان

 مثل ياهيگ الياف و ابريشم مو، پشم، مانند حيواني، الياف اينكه تا يافت ادامه فوق تحول. گرديد منسوجات اصلي ساختمان ي اوليه

 با و متفاوت هاي ضخامت و ظرافت با هايي پارچه ، مصنوعي الياف پيدايش با. گرفت قرار استفاده مورد وسيع طور به پنبه و كنف

 .است گرديده تهيه باال بسيار پذيري انعطاف

[۲]ref> 

 ايران در بافندگي ٔ  پيشينه
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 كار به كه اند بوده پيشتازاني از ايرانيان كه است داده نشان راخي ٔ  ساله صد در پژوهشگران و دانشمندان هاي پژوهش و ها كاوش

 آشنا بافي پارچه فن با( ميانين حجر عصر اصطالح به يا) سنگ دوم ٔ  دوره در باستان ايران ساكنين حتا. اند پرداخته پارچه بافندگي

 ژرفاي در ميالد از قبل سال هزار هشت از بيش كه ندا هايي مهره و ها نگين ها، سفال گواه؛ بهترين واقعيت، اين اثبات براي. اند بوده

 در هايي كاوش ضمن كرد، مي كار شناسي باستان كل ٔ  اداره براي كه كن كارلتون پروفسور. اند گرفته جا بوم و مرز اين هاي خاک

 كه آورد دست به هايي پارچه كاسپين، درياي نزديكي در كمربند غار به موسوم غاري در( ۸۱۹۱ تا ۸۱۹۱) ۸۲۲۱ تا ۸۲۲۱ هاي سال

 بر ۸۹ كربن با كه هايي آزمايش. بافتند مي پارچه صورت به را بز و گوسفند پشم غارنشيني، آغاز همان از ايراني اقوام كند مي ثابت

 [۲. ]رسد مي ميالد از قبل سال ۰۹۱۱ به قدمتشان كه داد نشان گرفت، انجام ها پارچه روي

. است كهن ايران در بافندگي هاي كارگاه وجود گواه آمده دست به مختلف هاي حفاري در خيرا سال سي طي كه هايي دوک و لنگرها

 سكونت آثار نخستين با لنگرها، و ها دوک اين عمر كه كنند مي تاييد اكرمن فيليس دكتر و گيرشمن پروفسور چون شناساني باستان

 پارچه، ظرافت به توجه با بافي پارچه فن( ميالد از قبل سال ۹۹۱۱) شوش تمدن ٔ  دوره در. دارد كامل مطابقت ايران فالت در انسان

 كه اي پارچه روي بر مس امالح اثر و آمده دست به شوش در اول عهد هاي سفال با كه مسيني ٔ  تيغه است؛ كرده طي را كمال راه

 [۲. ]است موجود لوور موزه رد پارچه قطعه اين از هايي قسمت اكنون هم. مدعاست اين گواه بودند، پيچيده آن در را تيغه



 

 آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان 0222  فقط قيمت با طرح جابر اين ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 www.asemankafinet.ir   . کنيد مراجعه

 كورش چنانكه. است شده مي بافته گذشته از بهتر و زيباتر هايي پارچه مادها ٔ  دوره در كه، آيد برمي چنين گزنفون هاي نوشته از

 [۹]. بپوشند لباس مادها مانند تا داشت برآن نيز را خود نزديكان و گرفت قرار مادها لباس كمال و زيبايي تاثير تحت هخامنشي

 به دوره اين شاهان و بود مشهور لطيف، و نرم پشمي ابريشمي، هاي پارچه بافت ٔ  زمينه در ويژه به هخامنشي دوره در ايران نساجي

 ارائه هخامنشيان زمان در بافي پارچه صنعت پيشرفت دادن نشان براي كه داليلي از يكي. داشتند شهرت فاخر و زيبا هاي لباس داشتن

 هنگام تا ايران به ورود زمان از پلوتارک و هرودوت هاي نوشته برحسب گري، يوناني تعصب همه آن با اسكندر هك است اين شود مي

 نقره و طال از را آن تار كه زري هاي پارچه كه اند نوشته همچنين دبودور و پلوتارک. كرد مي تن بر ايراني زربفت هاي لباس مرگش

 [۹. ]بود مطلوب اندازه بي هخامنشيان ٔ  دوره در ايران كتاني هاي پارچه و ميپش هاي پارچه مخمل، همچنين و كشيدند مي

 پديد چشمگيري پيشرفت بافندگي صنعت جمله از هنرها و صنايع از بسياري نظر از قرن ۹ مدت هخامنشي، دولت انقراض از پس

 امحاي موجب كه ها سلوكي دوره در ها يوناني سليقه و تمدن نفوذ يكي. است عامل دو مولود هنري و صنعتي توقف اين. نيامد

 پادشاهان جهانگيري و جنگجويي ٔ  روحيه دوم. شد ايراني خاص صنايع و فنون در پيشرفتي هرگونه توقف و ايران تمدن و فرهنگ

 را دوره اين پادشاهان همه اين با بودند، جنگ به ناگزير مواقع بعضي در و شد سبب را بسياري تاريخي افتخارات هرچند كه اشكاني

 تنها نيست دست در فراواني هاي يافته اشكانيان زمان از. كرد مي فارغ هنرمندان و صنعتگران تربيت و تشويق هنر، اين به پرداختن از
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 ضمن چين، در شده بافته هاي پارچه قطعه همراه به كه است ابريشمي ٔ  پارچه تكه چند آمده دست به دوره اين نساجي از كه اثري

 [۰.]است آمده دست به امروز خاوري ايران اليه منتهي در لوالن ٔ  ناحيه كشفيات

 بافندگي نظر از ها دوره گوياترين و ترين درخشان از يكي ساساني ٔ  دوره مورخان، و پژوهشگران اتفاق به قريب اكثريت ٔ  گفته به

 جمله از صنايع ٔ  توسعه در بايد را دوره اين عظمت و شوكت از نيمي: »نويسد مي الذهب مروج كتاب در مسعودي. است بوده

 محمد دكتر. است شده حفظ غربيان كليساهاي و ها موزه در وفور به دوره اين هاي بافته خوشبختانه.« كرد جستجو بافندگي صنعت

 مت،عظ اوج به ايران بافندگي دوره، اين در: »گويد مي دوره اين هاي بافته درباره اسالم از بعد ايران صنايع كتاب در زكي حسن

 [۰.« ]رسيد خود رونق و ترقي

 از بافندگي صنعت مختلف، هاي دوره در ها حكومت پارگي چند و اعراب با ايرانيان عمومي درگيري سبب به اسالمي ٔ  دوره در

 گزهر ديگر رفت نمي گمان كه پيمود مي نزولي سير چنان بافي پارچه صنعت ها دوره از بسياري در و بود افتاده پيشرفت و درخشندگي

 بار تر، تمام هرچه ايستادگي با بافي پارچه صنعت همه اين با نداشتند، ايراني فرهنگ و تمدن از خوشي دلِ هم مهاجمان. شود شكوفا

 شغل جوالهگي كه اين و آن شمردن خوار با خلفا، از بسياري آنكه وجود با ظريف ٔ  پيشه اين هنرمندان. ساخت نمايان را خود ديگر
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 شاغالن ترين اصلي و اعتبارترين با ترين، نجيب ٔ  زمره در بافان پارچه كه كردند چنان برآمدند، آن بودينا درصدد است پستي

 [۷.]آمدند حساب به

 در هنر اوج كه است مانده باقي پارچه تكه ۹۱ حدود دوره آن از. دانست ايران هنر ٔ  دوباره شكوفايي دوران بايد را سالجقه دروران

 دوال و درميان يک شطرنجي بافت دوره اين در. شد مي بافته ها نقشه ترين ظريف و ترين پيچيده دوره ناي در. شود مي ديده آنها

 [۰.]بود رايج مهارت كمال در اطلسي و دورو هاي پارچه و بود تر معمول

 زمينه در ايران بر غولم استيالي هاي سال هاي ماندگي عقب و ها نابساماني شناسايي به ايران هنر شاهكارهاي كتاب در پوپ پروفسور

 را پارچه طراحي نداشت، مهمي تاثير فلزكاري و سازي سفال در نخست آنكه با مغول استيالي: » است معتقد او. پردازد مي نساجي

 رنگ. افتادند رواج از همه تصاوير و ها تركيب. شد متروک كلي به داشت رواج اسالم از پيش از كه هايي نقش. داد تغيير كلي به

 آن جاي به و نرفت كار به ديگر دهد جلوه تر برجسته را شكل طرحو تا شد مي انتخاب ها طرح هاي زمينه براي كه سفيد حتي و نروش

 منشاء و اصل و بود يكنواخت وبيش كم ها پارچه سبک. كرد تغيير هم كار روش حتي. شد معمول زمينه براي تيره و تند هاي رنگ

 دوره در. افتاد مؤثر بافي پارچه در بود خشونت از سرشار كه مغولي و چيني سبک هجوم. است ومنامعل غالباً دوره اين هاي طرح
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 در آنچه است بديهي. گردند كار مشغول آنجا در تا كردند اعزام سمرقند به و آوري، جمع مختلف شهرهاي از را بافان پارچه تيموري

 [۱.«]باشد پيشرفت سوي به اميگ توانست نمي آمد وجود به تيموريان سليقه و دستور قالب

 شنيده و ديده آن مانند اسالم از پس كه است بوده ايرانيان تمدن و هنر بلندي و شكوه اوج صفويان، دوران گفت بايد حقيقت به

 در ميعظي توفيق هنرمندان از صفوي شاهان دريغ بي حمايت اثر بر. كردند زنده ها انديشه در را ايران نام دوباره آنان. است نشده

 تمام در است شده بافته كبير عباس شاه زمان در خاصه دوره اين هنرمندان كه پذيرفت توان مي راحتي به. آمد دست به بافي پارچه

 [۱.]ندارد همتا جهان نساجي هنر تاريخ

 نجات براي كاري هيچ هم قاجاريان و زنديه و افشاريه. گراييد خاموشي به رو هم ايران هنر چراغ افغانها، دست به صفويان سقوط با

 بافندگي و نساجي صنعت زمينه در ايران تاريخ طول در دوران دردآورترين و بدترين از يكي را قاجاريه دوره اگر. ندادند انجام آن

 اروپا، بافي پارچه هاي كارخانه جانبه همه نهضت با است مصادف قاجار دوره طرفي از. بجاست بدانيم، سنتي و دستي هاي پارچه

 توليد برابري مانع و كردند مي كشور وارد ارزان و رويه بي وقت شاهان رضايت با سودجو افراد كه روسي هاي پارچه مچنينه

 فروش براي بازاري نه و شدند مي حمايتي نه كه هم هنرمندان و صنعتگران. شد مي ماشيني هاي كارگاه با سنتي و دستي هاي كارگاه

 .سپردند فراموشي دست به را ساله هزار دينچن هنر واين كشيدند كار از دست
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 مسئله :

 و انواع آن ندگیزافندگی و دوب با حد چه تا

 آشنایی دارید؟

 ؟دندار چه ویژگی هایی ندگیزبافندگی و دو
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 تعریف

 به آن تبدیل و نخ بافتن با که است دستی صنایع از ای گونه بافتنی یا بافندگی

. شوند می تنیده هم در هایی حلقه بصورت ها نخ گونه این در. شود می انجام پارچه

 های مدل و ها سبک و شود می انجام ماشینی هم و دست طریق از هم بافتندگی

 بافندگی میل ضخامت همچنین و ها نخ گونه در تفاوت این. دارد گوناگونی

 .است
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 نتیجه گیری

 زمانی چه در اینکه ولی است، بوده بشر نخستین نیازهای ازجمله پوش تن دوختن و افتن

 صورت به بدن، پوشش برای حیوانات و نباتات پوست از جستن سود و گیاهی پوش تن

 درستی به است شده بافندگی فن فراگرفتن به موفق بشر و درآمده ای پارچه پوش تن

 .نیست روشن
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:گزاری  سپاس   

رسانيده با راهنمايي و مساعدت خويش ياری  طرحهك از همه كساني هك طي اين  دانسته هب لطف ازيد منان هب اتمام رسيده رب خود الزم  طرح اينك هك اين      

.تشكر نمامیي اند   
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