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بررسی فرش های بازتاب یافته
بر نگاره های شاهنامة بایسنغری

دکتر علی اصغر شيرازی
استادیار و عضو هيئت علمی دانشکده هنر، دانشگاه شاهد
داود شادلو
کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشگاه شاهد

چکيده

در حالی كه از دورة تیموریان فرش یا دست بافتة كامل 

و سالمی به جای نمانده است كه گواه و شناسانندة نوع 

طرح و نقش و رنگ فرش ها در این دورة زمانی باشد، 

اما این دس��تبافته ها را می توان بر اس��اس گزارش های 

مختل��ف موج��ود در كت��ب تاریخی و س��فرنامه های 

س��یاحان و همچنین در نسخه های مصور شده بررسی 

ك��رد. لذا نگاره ه��ای فراوانی وج��ود دارد كه بازتاب 

دهن��دة فرش هایی اس��ت كه به نظر می رس��د در دورة 

تیموریان بافته ش��ده باشد. این نگاره ها در نسخه های 

متعددی برای ش��اهزادگان و هنر پ��روران تیموری، در 

كتابخانه س��لطنتی با دقت و نظارت عالیه تهیه می شده 

و ب��ه كمك ای��ن نگاره ها امكان بازس��ازی یك فرش 

كامل فراهم می ش��ود. یكی از این نس��خه ها، نس��خه 

منحصر به فرد شاهنامه ای است كه به تاریخ 833 ه.ق. 

)1429 م.( در هرات و برای بایسنغر میرزا در كتابخانة 

س��لطنتی تهیه ش��ده و امروز به ش��اهنامة بایس��نغری 

مشهور است. در مقالة پیش رو، به بررسی و تجزیه و 

تحلیل ش��ش نگاره از این نسخه كه فرش هایی در آن 

دیده می ش��ود، پرداخته ش��ده و تالش می گردد طرح، 

نقش و رنگ این فرش ها شناس��ایی ش��ود.]1[ ماهیت 

این پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده و ضرورت انجام 

آن آشنایی هنرمندان، طراحان و بازرگانان عرصة فرش 

با نقش��ه های گذش��ته و باز بافی این نقشه ها با نگاه و 

رویكرد به بازار امروز ایران و جهان است. 

واژه هـای کليدی: ف��رش، نگارگری ایرانی، نس��خة 

شاهنامة بایسنغری، طرح فرش، نقشه فرش، رنگ.



فصلنامه
علمی پژوهشی
انجمن علمی
فرش ایران
شماره 14
پاییز 1388

30

مقدمه

ش��اهنامة فردوسی ای كه برای بایسنغر میرزا در هرات 

و به س��ال 833 ه.ق. )1429 میالدی( تحریر و تصویر 

شده، یكی از مهمترین نسخ خطی است كه نگاره های 

زیب��ا و درخش��ان آن اطالعات بس��یار و ذی قیمتی از 

وضعیت سیاس��ی، اقتص��ادی، فرهنگ��ی و اجتماعی 

حكمرانان و سیاست های ایشان و حمایت آنها از هنر، 

به وی��ژه در خصوص موضوع این مقاله یعنی در مورد 

فرش ه��ای دورة تیموری پی��ش روی ما قرار می دهد. 

قطع��ًا مدیریت هنری دورة مذك��ور به همراه هنرمندان 

توانمن��د و نام آور در خلق و ابداع نمونه هایی س��رآمد 

برای به كارگیری در س��ایر آثار هنری متجلی اس��ت. 

نگاره های نسخه های خطی از اس��ناد تصویری بسیار 

ارزش��مندی هستند كه رأس��ًا و یا به همراه سایر اسناد 

مكت��وب دیگر مانند س��فرنامه ها]2[ و تاریخ نگاری ها 

می توانند اوضاع و ش��رایط گذش��ته را ترسیم نمایند. 

در این بررسی ها تطبیق نمونه های بازمانده در معماری 

و هنرهای وابس��ته و انعكاس آنها در نگاره های همان 

دوره قابل تشخیص است. در این میان یكی از عناصر 

موجود در نگاره های نس��خة شاهنامه، فرش ها هستند. 

نقش��ه های فرش ه��ای این نس��خه، در نگاه نخس��ت 

كاماًل رس��می و خش��ك به نظر می رسد. ش��اید بتوان 

گفت چنان فاق��د انعطاف كه نمون��ة آن در هیچ كدام 

از دیگر نس��خه های مصور زمان مذكور سابقه نداشته 

اس��ت. به عنوان نمون��ه و با اتخاذ رویك��ردی تطبیقی 

می��ان فرش های بازت��اب یافته بر نگاره های ش��اهنامة 

)Raven, 1022 :تصویر 1: كلیله و دمنه، ایراندخت، هرات، 834 ه. ق./1430م.، موزة توپقاپی سرای، استانبول )مأخذ
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بایس��نغری و نس��خه دیگری كه تقریبًا همزمان با آن 

مصور ش��ده اس��ت، یعنی كلیله و دمن��ه )834 ه. ق. 

 )Raven,( محفوظ در موزة توپقاپی س��رای ).1430 م/

1022، متوجه می ش��ویم مالحت و تردستی و احتماالً 

آزادی عمل��ی كه طراحان در نس��خه اخیر )تصویر 1( 

داشته اند بیشتر از شاهنامة بایسنغری بوده است. 

     در مقابل در شاهنامة بایسنغری با فرش هایی روبه رو 

هستیم كه بس��یار دقیق، سنجیده و حساب شده ترسیم 

ش��ده اند. ولی با همة خش��كی و ع��دم انعطافی كه در 

نقش��ة فرش های این نسخه مشهود اس��ت، باید گفت 

در رنگ بن��دی و رنگ آمیزی فوق العاده و درخش��انند. 

ای��ن عامل تعادل و تباینی زیبا و دیدنی را میان طرح و 

رنگ در فرش ها رقم زده كه در نوع خود بی نظیر است. 

رنگ هایی به غایت پخته و روش��ن در آنها به كار گرفته 

ش��ده كه چش��م را می نوازند و س��رور آفرین هستند و 

می توان گفت، فرش هایی كه در نسخة شاهنامة بایسنغری 

مصور ش��ده اند، می توانند در ردیف بهترین فرش های 

دورة تیم��وری قرار گیرند كه ب��ا توجه به گزارش های 

تاریخ ن��گاران دربار و س��یاحان )همچون كالویخو( از 

هر نظر، موقعیت و جایگاه واالی فرش بافی درباری آن 

زمان را نشان می دهند. لذا باید گفت این فرش ها حداقل 

از نظر بافت و رنگ بندی، بس��یار نفیس می نمایند. قابل 

ذكر است همان طور كه نگاره  های نسخة مذكور با بیش 

از پانصد س��ال قدمت از لحاظ مواد رنگی بسیار عالی 

هستند و از درخشندگی آنها كم نشده است، لذا فرش ها 

نیز باید از مواد بس��یار عالی تهیه ش��ده باش��ند چنانكه 

در شأن حكومت تیموریان باشد. این نگاره ها به همراه 

اسناد تاریخی همچون سفرنامة كالویخو، مدارك جامعی 

در تولیدات نفیس در دس��ت بافته آن روزگار است.]3[ 

بدون شك با توجه به سیاست تیمور و سایر شاهزادگان 

بع��د از او در افزای��ش حج��م احداث بناه��ای متعدد 

)كاخ ها، مساجد و غیره( نیاز فراوان به تولید زیر اندازها 

و فرش ه��ا قطعی بوده اس��ت. فرش ه��ا و زیرانداز ها 

یگانه منس��وج گره بافته ای نیس��تند كه نقاشان مینیاتور 

در آثار خودش��ان نشان داده اند. روزینی ها، پوشش های 

ب��االی خیمه و س��ایبان ها نیز از این نوع هس��تند. »اگر 

چه هیچ نمونه ای از فرش ه��ا و زیر اندازهای این دوره 

در دست نیست، اما بر اس��اس گزارش نویسنده   تاریخ 

مطلع السعدین و مجمع البحرین، آمده است كه پس از 
اتمام مسجد جامع بی بی خانم در سمرقند، استادان بصره 

و بغداد و استادان فارس و كرمان حصیر های دست باف 

و قالی هایی از جنس ابریشم بافته در مسجد گسترانیده 

بودند.« )سمرقندی، عبدالزراق، 110 و 111(. 

     »در تاریخ تیمور كراراً اش��اره ش��ده كه فرش این 

فرمان��روای جهان گش��ا را به عالمت تس��لیم و انقیاد 

می بوس��یدند. از این زمان به بعد تا س��ده نهم هجری 

اطالع��ات ما درباره هنر فرش باف��ی تقریبًا به طور كلی 

منحصر اس��ت ب��ه تصویرهای فرش در نقاش��ی های 

مینیات��ور... اكثریت قابل توجه��ی از فرش هایی كه در 

نقاشی های سده هشتم و اوایل سده نهم هجری نشان 

داده ش��ده اند به نوع خاصی تعل��ق دارند كه به خوبی 

تعریف و تعیین شده است. 
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     طرح كلی متشكل است از انواع مختلف هشت ضلعی 

كه گاهی فاصله دار هستند و گاهی در داخل این فواصل 

با نقش و بدون نقش اس��ت و غالباً با حاشیه هایی به هم 

وص��ل و جفت می گردند، ی��ا آنكه در آنها نقش تركیبی 

س��تاره- چلیپا قرار می دهند كه با اسپر های كاشی كاری 

همانن��دی دارد... حاش��یه ها تقریباً به ط��ور یكنواخت با 

اش��كال خط كوفی ساده ش��ده یا با یك سلسله گره به 

رنگ سفید یا زرد بر زمینه قرمز خرمایی تیره فام منقوش 

می شود. ش��یرازه ها غالباً دارای طرح اریب بافی زاویه دار 

اس��ت كه در قرون پیش��ین غالباً بر روی ظروف منقش 

زرین فام به كار می بردند. در برخی جزئیات و ریزه كاری ها 

تنوع قابل مالحظه ای در این دست بافته ها دیده می شود.« 

)پوپ، 1387، 2630-2690(.

نگاره های شاهنامة بایسنغری

ش��اهنامة بایسنغری كه خوش��بختانه اكنون به صورت 
كامل در اختیار اس��ت، ش��امل 22 نگاره می ش��ود كه 

متأسفانه هیچ كدام رقم نگارگر را بر خود ندارند. ولی 

ن��ام افرادی ك��ه در تصویرگری و نگارش آن س��هیم 

بوده اند در تاریخ موجود اس��ت. در كتاب تاریخ عهد 

تیموریان و متفرعات آن از افراد زیر نام  برده شده است: 
»این كتاب كه شاهكار هنر مكتب هرات است در سنة 

833 ق. / 1429 م. به هم��كاری ماهرتری��ن هنرمندان 

ه��ب مانند  عص��ر از خط��اط و نق��اش و مصور و مذهّ

میرزا خلیل و جعفر بایس��نغری و موالنا علی مصور و 

قوام الدی��ن مجلد خواجه غیاث الدین و احمد رومی و 

س��یف الدین و معروِف نقاش و پاینده درویش و غیره 

برای ش��اهزاده هنردوست بایسنغر در هرات نگاشته و 

ساخته ش��ده و اكنون در موزة سلطنتی ایران در قصر 

گلس��تان محفوظ اس��ت.« )حبیبی، 2535، 449(. این 

نسخه به شماره 716 با 690 صفحه و به خط نستعلیق 

می باشد )ش��ریف زاده، 1370، 10(. همچنین در سند 

موجود در موزة توپقاپی از عرضه داشت موالنا جعفر 

تبری��زی )تصویر 2(، توضیحاتی در م��ورد هنرمندان 

كتابخانه س��لطنتی بایس��نغر در ه��رات و فعالیت های 

هر كدام در هر ش��اخة هنری به صورت مشروح آمده 

)Lentz and Lowry, 1989, 160( .است

     موالنا جعفر بایسنغری )تبریزی( در متن عرضه داشت 

در س��ه بخش از وضعیت هنرمندان و سفارش های در 

حال انجام گزارش می دهد، گروه اول نقاشان، طراحان، 

مذهبان و خوشنویسان اند. گروه دوم هنرمندانی هستند 

كه در ذیل عنوان عمارات خاصه مشغول سنگ تراشی، 

نقاش��ی عمارت و ابنیه بوده و گروه س��وم در ذیل واژه 

خرگاه در تكمیل خیمه و خرگاه و س��ایر دست بافته ها 

خدمت می كنند. خوش��بختانه نام سه نقاش كه بر روی 

نس��خه ش��اهنامه بایس��نغری كار  كرده اند در گزارش 

موالنا جعفر مش��خص است ولی اینكه هر نگاره را چه 

كس��ی رقم زده است معلوم نیست. عبدالحی حبیبی در 

گزارش��ی به نقل از جعفر بایس��نغری در یكی از نسخ 

خطی استانبول می نویسد: »تصاویر این نسخه را موالنا 

علی ساخته، ولی سازندة وقایع آن موالنا قیام الدین است 

زیرا چش��م موالنا علی در اواخر عمرش به زحمت كار 
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می داد. امیرخلیل هم یكی از مصوران نس��خة شاهنامة 

بایس��نغری است و همو در گلس��تان، شكل امواج دریا 

را تكمیل كرده بود، و مؤلف معز االنس��ات او را فرزند 

محمد جهانگیر میرزا نواس��ة جهانگیر میرزا پسر كالن 

تیمور می داند.« )حبیبی، 2535، 451(.

     گزارش های تاریخی حكایت از حضور نخبگان هنری 

دارد كه در كتابخانه س��لطنتی برای اج��رای پروژه های 

وس��یع در رش��ته های مختلف فعالی��ت می كردند، »و از 

بان معروف مكتب ه��رات موالنا تاج محمد نقاش  مذههّ

و مذههّب بود ك��ه در علم حیل )جراثقال( و میكانیك و 

چینی سازی هم دس��تی داشت و امیر خلیل و میرك نیز 

از این جمله اند.« )همان، 2535، 40(. خواجه عبدالرحیم 

ب��ان و خیمه دوزان  به ط��روح )طرح ها( مجلدیان و مذههّ

و كاشی تراشان مش��غول است )بخشی از عرضه داشت 

جعفر بایسنغری(. »مع ذلك باید گفت كه در حقیقت این 

هنر تذهیب است كه نزدیك ترین و محتمل ترین سرمشق 

این فرش ها )یك جفت قالی متعلق به بقعه اردبیل( بوده 

اس��ت و نقوش تذهیب كاری حواشی یك نسخه خطی 

مجموع��ه گلبنگیان چندان به برخی از نقوش طرح متن 

قالی اردبیل نزدیك اس��ت كه می توان گفت طرح هر دو 

كار یك طراح بوده است.« )پوپ، 1387، 2652(. 

     بنابرای��ن، موالن��ا علی، امیر خلی��ل، موالنا قیام الدین 

)قوام الدی��ن؟( و احتماالً معروف نق��اش و غیره نیز در 

تكمیل این نس��خه همكاری داش��ته اند. یك��ی دیگر از 

نقاشانی كه به احتمال زیاد در اجرای این نسخه همكاری 

داشته است، خواجه غیاث الدین نقاش است كه عالوه بر 
تصویر 2: عرضه داشت موالنا جعفرتبریزی، موزه توپقاپی

)Lentz and Lowry, 1989, 160 :مأخذ(
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نگارگری، به عنوان سفیر فرهنگی، همراه سفرای شاهرخ 

ب��ه چین س��فر ك��رده )823 – 827 / 1419- 1423(، و 

پارچه ای ابریشمین را هم كه در مكتب هرات نقش زده 

شده از طرف شاهرخ به رسم تحفه به پادشاه چین تقدیم 

كرده اس��ت. نویس��ندة تاریخ صنایع ایران بعد از اسالم، 

معتقد اس��ت نقاش ای��ن پارچه خ��ود غیاث الدین بوده 

اس��ت. حبیبی هم این مورد را تأیید كرده و غیاث الدین 

را نقاش این پارچه دانسته و بر این باور است كه پارچة 

ابریشمی موزة نیویورك، همان پارچة غیا ث الدین است. 

»این پارچة نفیس اجتماع سبك های چینی و هراتی را در 

كمال مهارت نمایندگی می كند.« )همان، 2535، 399(.

     ب��ا این حال چنانك��ه از داده های تاریخی بر می آید، 

زبده ترین نق��اش كتابخانة بایس��نغر، میرخلیل بوده و 

چنانكه آمده است، اجر و مرتبت فراوانی نیز در دربار 

داش��ته است. چنانكه دوست محمد وی را »مانی ثانی« 

گفته و چیره دس��تی اش را س��توده و یگانة روزگارش 

خوانده است. دوست محمد در مقدمة مرقع ابراهیم میرزا 

در مورد حادثة ش��وخی میرخلیل با بایس��نغر میرزا در 

محف��ل خصوصی ك��ه منجر به صدمه ای به ش��اهزادة 

تیموری می ش��ود و س��پس عفو و بخش��ش از سوی 

شاهزاده، سخن رانده است. )بینیون و دیگران، 1367، 

18-417( ای��ن نحوة برخورد، نش��ان دهندة مرتبت و 

ش��أن ویژة میرخلیل در نزد ش��اهزاده  تیموری است. 

»گرانمایه ترین قالی ها را گرانمایه ترین نقاش��ان در آثار 

خود به جلوه درآوردند و نیز جالب است كه طرح های 

فرش های واقعی ی��ا حداقل كامل ترین و اثرگذار ترین 

عناصر نقش ها و نقش مایه های شاخص را و در بعضی 

م��وارد تمامی طرح را می توان ب��ه چند نام معروف از 

استادان نقاشی منسوب كرد.« )پوپ، 1387، 2664(. 

بررسـی فرش هـای مصـور شـده در نگاره هـای 

شاهنامة بایسنغری 

شش نگاره از بیس��ت و دو نگارة شاهنامة بایسنغری، 

دارای تصاوی��ر جالب توجه��ی از فرش های درباری 

مرسوم در آن زمان است.

نگارة دیدار زال و رودابه یکدیگر را

این نگاره بسیار ظریف و كوچك كار شده است و در 

آن مطابق داستان شاهنامه، زال از دیوار كاخ رودابه به 

س��رای خصوصی اش راه می یاب��د. )تصویر 3( در این 

ن��گاره زال و رودابه در كنار یكدیگ��ر و دو مالزم به 

همراه س��ه نوازنده كه دف و ن��ی و چنگ می نوازند، 

در اطراف این زوج به انجام خدمت مش��غول هستند. 

كاش��ی كاری ها، آذین ه��ای دی��واری، پرده ها و فرش 

زیبایی كه زیر پای زال و رودابه گسترده شده و به ویژه 

حجم فراوانی از اش��عار نوشته ش��ده، زیبایی مسحور 

كننده ای به این نگاره داده است. »بر كتیبة این نگاره و 

نگارة اردشیر و گلنار، عبارت ساختن عمارت و بنا از 

سوی بایس��نغر و والدش داده شده است، امر ببنا هذه 

العماره الس��لطان االعظم و الخاق��ان االعدل و االكرام 

غیاث السلطنه و الدنیا والد بایسنغر بهادرخان خلد الل 

ملكه.« )شریف زاده، 1370، 15(. 
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تصویر 3: نسخة شاهنامة بایسنغری، دیدار زال و رودابه یكدیگر را

تصویر شماره 3-1: نسخة شاهنامة بایسنغری، فرش مصور شده در نگاره دیدار زال و رودابه

تصویر 3-2: نسخة شاهنامة بایسنغری، بخشی از 
نقوش متن فرش

تصویر 3-3: نسخة شاهنامة بایسنغری، حاشیه  
فرش با نقش كوفی

تصویر 3-4: جزئی از یك فرش بافته شده در 
منطقة كالردشت مازندران، قرن حاضر
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فرش��ی كه در این نگاره  دیده می شود )تصویر 1-3(، 

همانند دیگر فرش های این دورة تاریخی متش��كل از 

قاب هایی هندس��ی اس��ت كه از گره های هندس��ی و 

گل های هش��ت پر ساخته شده اس��ت )تصویر 2-3(. 

حاش��یة عنابی این فرش از نقوش كوفی تشكیل شده 

كه كاماًل به جا و سنجیده در طول و عرض فرش جای 

گرفته ان��د. )تصویر 3-3(. گوشه س��ازی ها دقیق انجام 

ش��ده است و چهار حاشیة فرعی، دو حاشیة بیرونی و 

دو حاشیة داخلی نیز فرش را دربر گرفته اند كه حاشیة 

اول و دوم از بیرون به ترتیب شامل مثلثی است كه به 

شیوة مثبت و منفی در جوار یكدیگر تكرار می شوند و 

دیگری نقش مایه ای اس��ت مكرر، كه نمونه های آن در 

حاشیة فرعی فرش های دورة تیموری دیده می شود.

     حاش��یة فرع��ی دوم از داخ��ل نی��ز، دقیقًا مش��ابه 

نقش مایه ه��ای تكراری حاش��یة فرع��ی دوم از بیرون 

بوده و اولین حاشیة  فرعی داخلی، نواری قرمز رنگ و 

ساده باف است. درون هر یك از قاب ها، گلی چهارپر 

با تزئینات ویژه بافته شده كه یادآور گل های چهارپری 

اس��ت كه امروزه نی��ز در مناطق مختلف ای��ران بافته 

می شود )تصویر 4-3(.

     الزم ب��ه ذكر اس��ت كه زال و رودابه بر پش��تی و 

مسندی كه نقشة محرمات دارد، تكیه زده و نشسته اند. 

اگر ابعاد پش��تی را 60×120 سانتی متر در نظر بگیریم، 

ان��دازة فرش 1/5×3/6 متر جل��وه می كند. این طور كه 

می نماید، كف كاش��ی كاری ها و فرش مستقیمًا از باال 

رؤیت ش��ده اند، لذا در خط امتداد با دیوار عقبی قرار 

دارند. بنابراین بعید نیس��ت كه طول فرش نس��بت به 

عرض��ش و اندازه های رایجی كه امروز می شناس��یم، 

هماهنگی الزم را نداشته باشد. رنگ های عنابی، قرمز، 

آبی، س��فید، كرم تیره نزدیك به اُكر )شتری( و سبز در 

متن و حاشیة فرش قابل تشخیص هستند.

نگارة بر تخت نشستن لهراسپ  

این نگاره )تصویر 4( ، دومین نگاره از مجموعه نگاره های 

ش��اهنامة بایسنغری است كه در آن فرشی گسترده شده 

اس��ت )تصویر 4-1(. طرح آن هندسی قاب قابی است 

و نقش مایه های ریزتری نیز داخل قاب ها طراحی شده 

اس��ت. تمایل ظریفی به ایجاد آرایه های گردان در متن 

فرش دیده می شود )تصویر 2-4(.

تصویر4: نسخة شاهنامة بایسنغری، بر تخت نشستن لهراسپ
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تصویر 4-1: نسخة شاهنامة بایسنغری، فرش زیر تخت لهراسپ

تصویر 4-3: نسخة شاهنامة بایسنغری، گل هندسی میان گل های هشت پرتصویر 4-2: نسخة شاهنامة بایسنغری، بخشی از متن فرش

تصویر 4-6: نسخة شاهنامة بایسنغری، دیواره تخت لهراسپتصویر 4-5: نسخة شاهنامة بایسنغری، جای پای جلوی تخت لهراسپ

تصویر 4-4: نسخة شاهنامة بایسنغری، حاشیه كوفی فرش و حاشیه های فرعی
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گره های هندسی شش بازویی كه بازوی میانی آنها كمی 

گس��ترش یافته و یكی از پرهای گل های هش��ت پر را 

تشكیل داده و گل های هشت پری كه در میانة هر یك از 

آنها گل هندسی دیگری بافته شده است )تصویر 3-4(، 

اجزای تشكیل دهندة متن فرش مذكور هستند.

     درون ه��ر ی��ك از قاب ه��ای این فرش، نس��بت 

به دیگ��ر نمونه  فرش ه��ای دورة تیم��وری كه درون 

قاب های خلوتی دارند، ش��لوغ تر ب��وده و به طور كلی 

نقش��ة پیش��رفته تری را پیش روی مخاطب قرار داده 

است. هر گل هشت پر نیز از لحاظ رنگ بندی پیچیده تر 

بافته ش��ده، به طوری كه یكی در میان، رنگ اضالعش 

تف��اوت می كن��د. در ضمن نقوش كوفی حاش��یه هم 

نس��بت به فرش ن��گارة دی��دار زال و رودابه از ظرافت 

بیشتری برخوردار است. )تصویر 4-4(

     چهار حاش��یة فرعی هم از بی��رون و داخل پیرامون 

حاشیة اصلی را گرفته اند كه همانند نگارة پیشین طرحی 

ساده دارند. اندازة این فرش 2/5×4 متر به نظر می رسد و 

رنگ های عنابی، سیاه )شاید سرمه ای(، سفید، قرمز، آبی، 

زرد و س��بز در متن و حاش��یة آن قابل تشخیص است. 

آذین های دیواری و تخت پادشاهی نیز در نوع خود بسیار 

جالب توجه اند. مخصوصاً تزئینات تخت، یادآور نقوشی 

اس��ت كه حدود یك قرن بعد بر فرش ها بافته می شود و 

پژوهشگر را در ریشه یابی پیشینه این طرح ها و نقوش و 

انعكاس آنها بر فرش ها یاری می رساند. بر روی لباس ها 

و پایین تخت نیز طرح های ساده ای از گل های شاه عباسی 

)گلجام( دیده می شود )تصاویر 4-5 و 6-4(. 

ن��گارة مجلس کش��ته ش��دن ارجاس��پ به دس��ت 

اسفندیار 

داس��تان این نگاره )تصویر 5(، از این قرار اس��ت كه 

ارجاس��پ به حیله و نیرنگ، دو خواهر اس��فندیار را 

می  ربای��د و در قصر خ��ود زندانی می كند. اس��فندیار 

برای نجات خواهرانش خود را به كس��وت بازرگانی 

درمی آورد و بدین ترتیب وارد قصر می ش��ود و پس از 

گذشتن از درها و داالن های هزارتو مانند، سرانجام در 

سمت راس��ت باالی نگاره )كه تختگاه ارجاسپ قرار 

دارد(، موفق به كشتن وی می شود. شاید بتوان مهمترین 

ویژگی این نگاره را س��اختار تكه تكه )اپیزودیك( آن 

در روایت داستانش دانست كه به راستی شگفتی برانگیز 

اس��ت. تركیب بندی ناپایدار بص��ری آن نیز در انتقال 

حس تنش و آش��فتگی نگاره س��هم بس��یار دارد. ولی 

تصویر5: نسخة شاهنامة بایسنغری، كشته شدن ارجاسپ به دست اسفندیار
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گذش��ته از این موارد در نگارة مذكور كه از زیباترین 

و روایی ترین نگاره های ش��اهنامة بایسنغری است، در 

دو جا فرش های قابل توجهی گسترده شده كه به ویژه 

یكی از آنها دارای اهمیت بسیاری است. 

     بر روی فرشی كه اسفندیار در حال كشتن ارجاسپ 

است، یكی از خاص ترین فرش های شاهنامة  بایسنغری 

دیده می ش��ود )تصوی��ر 5-1(، از آن جهت كه فرش��ی 

چند ترنجی روبه روی دیدگان ما قرار می گیرد كه نمونة آن 

كمتر در فرش های دورة تیموری دیده شده است. داخل 

هر ترنج، گلی شش پر وجود دارد كه گردان بافته شده و 

زمینة داخلی آن به رنگ آبی است )تصویر 1-1-5(.

     به ج��ز دو ترنج كه نقوش اصلی متن فرش به ش��مار 

تصویر 5-1: نسخة شاهنامة بایسنغری، فرش محل تختگاه ارجاسپ

تصویر 5-2: نسخة شاهنامة بایسنغری، فرش زیر پای دو خواهر اسفندیارتصویر 5-1-1: نسخة شاهنامة بایسنغری، بخشی از ترنج و گل شش پر میان آن

تصویر 5-3: نسخة شاهنامة بایسنغری، بخشی از تزئینات نگاره آوردن شطرنج تصویر 5-2-1: نسخة شاهنامة بایسنغری، لچك و طره ها و گره های هندسی
نزد نوشیروان
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می روند، هیچ نقش دیگری بر زمینة فرش موجود نیست 

و در واقع با یك فرش كم نظیر كف ساده روبه رو هستیم 

كه متن آن به رنگ خاكی اس��ت. پیرامون حاشیة عنابی 

رنگ كوفی نیز دو حاشیة فرعی دیده می شود كه نخستین 

حاشیه از بیرون، س��بز رنگ، با نقش مایه های چخماقی 

و حاش��یة فرعی داخلی نیز همانند حاشیة بیرونی است. 

عرض فرش مذكور نسبت به طولش تا حدی كمتر جلوه 

می كند ولی به كناره نزدیك نمی شود. به نظر می رسد فرش 

باید دارای ابعاد 2×4/5 متر باشد. رنگ های عنابی، خاكی، 

آبی و سبز در متن و حاشیة فرش دیده می شد. 

     فرش دوم )تصویر 5-2( از این نگاره هم كه از نظر 

ابعاد ذرع و نیم )104×154س��انتی متر( به نظر می رسد، 

دارای كف سادة سرخ رنگ بوده كه در گوشه های متن 

و محل قرار گیری لچك و طره ها، گره هایی هندس��ی 

نقش بس��ته كه در تزئینات دی��واری نگاره های همین 

نسخه نیز دیده می شود )تصاویر 5-2-1 و 3-5(.

     متن فرش س��رخ رنگ بوده و حاش��یة كوفی فرش 

همانن��د فرش دیگر این نگاره، به رنگ عنابی اس��ت. 

تزئینات كوفی حواش��ی هر دو نگاره  هم ش��كل بوده 

و تنه��ا از نظ��ر تعداد حاش��یه های فرعی ب��ا یكدیگر 

متفاوت اند. در فرش��ی كه دو خواهر اسفندیار مغموم 

بر آن نشس��ته اند، سه حاش��یة فرعی دیده می شود كه 

ش��امل یك حاشیة بیرونی با نقش مایه های چخماقی و 

دو حاشیة داخلی با نقش مایه های چخماقی یكسان اند. 

رنگ های عنابی، خاكی، قرمز، س��بز و سفید در فرش 

قابل تشخیص هستند. 

نگارة پاسخ دادن اسفندیار رستم را 

فرش ن��گارة مذكور )تصوی��ر 6( از دو جهت جالب 

توجه اس��ت: نخست از نظر رنگ بندی و دیگر از نظر 

طرح )تصویر 1-6(.

     رنگ بندی فرش به گونه ای اس��ت كه در نگاره  های 

پیش از این دیده نش��ده است زیرا نمایانگر این مطلب 

است كه شاید طراحان برای نخستین بار می آموزند كه 

یك ط��رح كاماًل تكراری را می توان ب��ا رنگ بندی نو، 

متفاوت و جدید نشان داد. این امر در رنگ بندی حاشیة 

فرش این نگاره مش��هود اس��ت و به نظر می رسد در آن 

دس��ت به تجربه های تازه ای زده  ش��ده اس��ت. حاشیة 

مورد نظر همانند همة حواشی دیگر فرش های تیموری 

تشكیل شده از نقوش كوفی است. اما طراح، رنگ زمینة 

حاشیه را آبی گرفته، نقوش به رنگ سفیدند و داخل هر 

تصویر6: نسخة شاهنامة بایسنغری، پاسخ دادن اسفندیار به رستم
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گرة هندس��ی با قرمز رنگ شده و گره های میانی دیگر 

هم یكی از بازوهایشان به رنگ سبز رنگ شده است. در 

ضمن بندهای نقوش كوفی نزدیك و ش��بیه به اسلیمی 

هستند كه در نوع خود حائز اهمیت اند. )تصویر 2-6(

     این تركیب زیبا باعث شده یك حاشیه  كه در اكثر 

فرش ها نهایتًا با دو رنگ بافته می ش��د، نو و تازه جلوه 

كن��د و رنگ بندی خاصی به فرش ببخش��د. در ضمن 

رنگ هایی هم در متن فرش اس��تفاده ش��ده كه تا پیش 

از این س��ابقه نداشته است )مانند بنفش( كه آنها را بر 

فرش ها ببینیم. فرش به جز حاش��یة بزرگ شامل چهار 

حاشیة فرعی هم می شود كه به ترتیب از بیرون عبارتند 

از، نقشی ساده به شیوة مثبت و منفی، چخماقی خاكی 

رنگ و از داخل، چخماقی خاكی و س��پس چخماقی 

سبز رنگ. 

     ویژگی دیگر آنكه طرح كلی فرش و روح حاكم بر آن 

كاماًل هندسی است. به طوری كه نمونة طرح آن را می توان 

در سنگ فرش ها و كاشی كاری های كار شده در نگاره های 

دیگر همین نسخه مشاهده كرد )تصویر 3-6(.

تصویر 6-1: نسخة شاهنامة بایسنغری، فرش زیر پای رستم و اسفندیار

تصویر 6-4: نسخة شاهنامة بایسنغری، بخشی از تزئینات كف تاالر مجلس انوشیروانتصویر 6-2: نسخة شاهنامة بایسنغری، حاشیه با نقش كوفی

تصویر 6-3: نسخة شاهنامة بایسنغری، شش ضلعی تكراری در متن فرش با سایر تزئینات
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     تركیب بن��دی ای چنی��ن هندس��ی ب��ا قاب ه��ای 

شش ضلعی كامل در شاهنامة بایسنغری منحصر به فرد 

است )تصویر 6-4(، اما وقتی در جزئیات فرش دقیق 

می شویم، می بینیم این ریزه كاری ها تا جایی كه ممكن 

بوده گردان بافته ش��ده اند كه حاصل آن تباینی دیدنی 

در متن فرش است. 

     ان��دازة فرش 2/5×4 متر جلوه می كند و رنگ های 

آبی، قرمز، خاكی، س��بز، بنفش، سفید، قهوه ای و آبی 

آسمانی در آن دیده می شود. 

نگارة باز آمدن منذر و گرفتن بهرام گور را 

در این نگاره )تصویر 7( ، یزدگرد بر تخت شاهی نشسته 

و موبدان و بزرگان س��رزمین های مختلف برای گرفتن و 

آموزش بهرام خردسال داوطلب شده اند. در این میان منذر 

هم با عبایی آبی حضور دارد. در پیش تخت شاهی، دو بانو 

نشسته اند كه گهوارة بهرام را در پیشگاه خود نهاده اند. 

     دو فرش در این نگاره دیده می شود. نخستین فرش 

زیر تختگاه شاهی یزدگرد گسترده شده و دیگری فرشی 

است كه گهوارة بهرام بر آن قرار گرفته است.]4[ نقشة 

نخستین فرش )تصویر 7-1(، دارای تفاوت های جزئی 

با دیگر نقوش مش��ابه خود اس��ت و آن اینكه در اینجا 

به جای گل های هشت پر، شكل چلیپا مانندی جایگزین 

شده و این نقش به همراه گره های شش بازویی، قاب ها 

را تش��كیل می دهند. در واقع گره ها و چلیپاها حائل و 

پیونده دهن��دة قاب ها به یكدیگرن��د. بنابراین به خاطر 

كاه��ش دو ضل��ع )پَ��ر( از نق��وش میان��ه ، متن فرش 

كمی بغرنج ت��ر، پیچیده تر و خطوط در آن شكس��ته تر 

به نظر می رسد. وس��ط هر قاب گلی چهار پر بافته شده 

و رنگ ه��ای قرمز، آبی، خاكی، س��بز و س��فید در متن 

فرش مشاهده می ش��وند. نقشة فرش مذكور، قاب قابی 

سراسری است )تصویر 1-1-7(.

    در حاش��یه، نق��وش كوفی بافته ش��ده ك��ه در عین 

س��نجیدگی و دقتی كه در ترس��یم آنها ب��ه كار رفته، در 

واقع یك نمونة خوب از نقشه ای تكراری و تجربه شده 

است. رنگ حاشیه عنابی بوده و نقش مایه ها خاكی بافته 

شده اند. سه حاش��یة فرعی بیرونی و سه حاشیة فرعی 

داخلی نیز پیرامون حاش��یة اصلی و متن را فرا گرفته اند 

كه اولین حاشیه از بیرون نواری سبز رنگ و ساده باف، 

دومین حاش��یه، نقوشی به شیوة مثبت و منفی و سومین 

حاش��یه نیز دوباره نواری س��بز رنگ و ساده باف است. 

تصویر 7: نسخة شاهنامة بایسنغری، باز آمدن منذر و گرفتن بهرام گور را
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حاشیه های فرعی داخلی نیز دقیقاً به همین ترتیب بافته 

شده اند. اندازة فرش بر اساس اینكه تنها تخت پادشاهی 

بر آن جای گرفته، 3×2 متر به نظر می رسد. 

     فرش دوم )تصویر 7( در ابعاد كوچك تری در نگاره 

دیده می ش��ود كه گهواره به��رام را بر آن قرار داده اند. 

نقش��ة آن به نس��بت فرش دیگر همین نگاره س��اده تر 

بوده و در آن گل های هش��ت پر و چلیپا دیده نمی شود 

و به علت اندازة كوچكترش، گره های هندسی با كمی 

گسترش از طرفین به گرة بعدی رسیده و قاب های متن 

را تشكیل می دهند. حاشیه نیز به نسبت دیگر فرش ها 

س��اده تر بوده و نقوش پیچیده در آن دیده نمی ش��ود. 

رنگ های قرمز، س��بز، س��فید، عنابی، خاكی و آبی در 

متن و حاش��یة فرش قابل مش��اهده است. سه حاشیة 

فرعی بیرونی و داخلی هم اطراف حاش��یه وجود دارد 

كه متش��كل است از نوارهای ساده باف و نقوش مثبت 

و منفی. اندازه فرش حدود 0/5×1  متر است. 

تصویر 7-1: نسخة شاهنامة بایسنغری، فرش گسترده شده زیر پای یزدگرد

تصویر 7-2: نسخة شاهنامة بایسنغری، فرش زیر تصویر 7-1-1: نسخة شاهنامة بایسنغری، نقشه چلیپای تكراری متن فرش و گل های چهارپر
گهواره بهرام گور
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نگارة آوردن شطرنج نزد نوشیروان 

در این نگاره نوشیروان بر تخت زرین نشسته و درباریان 

و فرس��تادگان پادش��اه  هند پیرام��ون وی حلقه زده اند 

)تصویر 8(. همگی لباس فاخر پوشیده اند كه آذین های 

زیبای��ی دارد. تزئینات دی��واری نیز جالب توجه و مهم 

هس��تند. مخصوصاً شمس��ه ای كه باالی سر نوشیروان 

بر دیوار نقش زده ش��ده یادآور ترنج هایی است كه در 

دوران آینده بر فرش ها مشاهده می شود )تصویر 9(.

     داس��تان نگاره از این قرار اس��ت كه پادش��اه  هند 

برای نوشیروان شطرنجی فرستاده تا بزرگان ایران زمین 

را بیازماید. س��رانجام بزرگمهر وزیر دانای نوشیروان 

موفق به گشودن راز مهره های شطرنج می شود. 

     نقش��ة مت��ن فرش این نگاره اندكی ش��بیه نقش��ة 

فرش نگارة دیدار زال و رودابه است )تصویر 10(. ولی 

نقش مایه ه��ای داخل متن كاماًل ب��ا آن متفاوت بوده و 

رنگ بن��دی دو فرش هم با هم ف��رق دارد. قاب ها در 

ای��ن فرش میل زیادی به مدور ش��دن دارند و این امر 

با كم ش��دن فاصلة میان بندهای گر ه های هندس��ی و 

گل های هش��ت پر حاصل ش��ده تا جایی كه دیگر بند 

پیوند دهنده ای باقی نمانده و بازوی گره ها هس��تند كه 

به ضلع های گل های هش��ت پر متصل ش��ده و یكی از 

اضالع قاب را تشكیل می دهند )تصویر 1-10(.

     این مورد باعث شده تا قاب ها به شكل دایره جلوه 

كنند ولی در نهایت روح هندس��ی بر این فرش حاكم 

است و قاب ها به دایره نزدیك می شوند ولی هرگز به 

آن تبدیل نمی ش��وند. داخل هر قاب گل چهار پر آبی 

رنگی طراحی شده كه به ویژه از لحاظ رنگ بندی واجد 

اهمیت است، زیرا نقطه ای چشم نواز را به وجود آورده 

كه در تضاد با رنگ آمیزی گرم و پختة كل متن اس��ت. 

ش��اید این رنگ های پخته و عمیق، مناسب با مضمون 

نگاره انتخاب ش��ده اند تا تداعی كنندة آرامش و تأمل 

بزرگمهر دربارة بازی شطرنج باشد كه الزمه اش اندیشه 

اس��ت. نوع انتخ��اب رنگ ها و نقوش نقش بس��ته بر 

صفحة شطرنج نیز حائز اهمیت هستند، زیرا رنگ های 

آبی تختة ش��طرنج تباین ظریفی را با رنگ های س��بز 

س��دری و قرمز متمایل به نارنجی قاب های فرش رقم 

زده اند. در ضمن زیر پای درباریان سنگ فرش��ی كاماًل 

هندس��ی با نقوش ش��ش ضلعی، همانند كندوی عسل 

نقش ش��ده كه باز تداعی گر فضای ریاضی گونة حاكم 

بر نگاره است )تصویر 2-10(.

تصویر 8: نسخة شاهنامة بایسنغری، آوردن شطرنج نزد نوشیروان
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تصویر 10: نسخة شاهنامة بایسنغری، فرش گسترده شده زیر تخت انوشیروان

تصویر 10-2: نسخة شاهنامة بایسنغری، بخشی از نگاره آوردن شطرنج نزد نوشیروان

تصویر 10-1: نسخة شاهنامة بایسنغری، بخشی از متن فرشتصویر 9: نسخة شاهنامة بایسنغری، شمسه باالی سر انوشیروان بر دیوار تاالر
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     حاش��یة فرش تشكیل ش��ده است از نقوش كوفی 

و به رنگ عنابی كه س��ه حاش��یة فرع��ی بیرونی و دو 

حاشیة فرعی داخلی آن را دربر گرفته اند. این حاشیه ها 

س��اده بوده و ب��ه رنگ های قرمز، خاكی و س��بز بافته 

ش��ده اند. رنگ های متن فرش عبارتند از: قرمز، س��بز، 

اُكر، آبی، خاكس��تری و عنابی. ان��دازة فرش 2×3 متر 

جلوه می كند. در ج��دول 1 رنگ ها و انواع نقوش در 

هش��ت فرش موجود در نگاره ها آمده است. همچنین 

پس از بررس��ی های مختلف در آنها به بازسازی نقشه 

یكی از فرش های مذكور پرداخته شد. نقشة بازسازی 

ش��ده  در فرش نگارة آوردن ش��طرنج نزد نوشیروان در 

)تصویر 11( آمده اس��ت. در این بازس��ازی س��عی بر 

این بوده كه تا ح��د امكان، وفاداری به نمونة آمده در 

نگاره )تصویر 10( حفظ ش��ود. طبیعت��ًا و با توجه به 

نیاز و اقتضای بازار امروز، می توان دست به تصرفاتی 

در نق��ش و رنگ آن زد؛ ول��ی بازبافی و احیای همین 

نقش��ه یا نمونه های مش��ابهی كه از نگاره ها استخراج 

شده باش��ند برای ارائه به موزه ها و دیگر مراكز حفظ 

میراث فرهنگی و هنری پیش��نهاد می ش��ود. این اقدام 

تالش مؤثری در تاریخ فرش بافی ایران برای پر كردن 

خ��أل فقدان نمونه های عینی ف��رش در دوران پیش از 

عهد صفویه به حساب می آید.

تصویر 11: نمونه بازسازی شده از فرش نگاره »آوردن شطرنج نزد نوشیروان« 
)مأخذ: نگارندگان(
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جدول 1: بررسی های فرش های مصور شده در 6 نگاره نسخة شاهنامة بایسنغری )مأخذ: نتایج تحقیق( 
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نتيجه گيری 

هنرمن��دان كتابخانه ی��ا كارگاه های س��لطنتی زیر نظر 

ریاس��ت كتابخانه،  مس��ئول تهیه طرح و نقش��ه و آثار 

متع��دد هنری در رش��ته های مختل��ف بودند كه یكی 

از آنه��ا تهیه دس��ت بافته های نفیس ب��رای دربار بود. 

هم��كاری هنرمندان در رش��ته های مختلف در اس��ناد 

و گزارش ها و نمونه های باقیمانده مش��خص اس��ت. 

نمونه فرش های موجود در برخی نگاره های ش��اهنامة 

بایس��نغری نمونة این همكاری به حس��اب می آید. در 

س��ایر نس��خه های دوره تیموری نیز فرش های زیادی 

مصور ش��ده است ولی با همة ش��باهتی كه فرش های 

این نس��خه با دیگر نس��خ دورة تیم��وری دارد، وجه 

تمایزی اساس��ی و شیوه ای )س��بك( منحصر به فرد را 

نیز ب��ه نمایش می گذارد كه حكایت از س��لیقة حاكم 

و مدیریت وی��ژه ای دارد كه طراحان و نگارگران را با 

یكدیگر هماهنگ كرده، و ویژگی های منحصر به فردی 

به نقشة این فرش ها بخشیده است.

     فرش های بازتاب یافته بر نسخة شاهنامة بایسنغری 

دارای نقش��ه های هندسی هس��تند و اندك تمایلی كه 

به نقوش گردان در آنها مش��هود است، كه نشان دهندة 

مراحل آغازین تحول نقوش فرش از شكسته به منحنی 

است. نقشه های س��نجیده و حساب شدة این فرش ها 

بیانگ��ر و گواهی بر مهارت طراح��ان و بافندگان این 

دورة زمانی اس��ت. نقشه حاشیه اصلی كلیه فرش های 

این نس��خه، كوفی و نوع طرح متن قاب قابی، هندسی 

و اكثراً در تمام متن گس��ترده شده است. نقوش گل ها 

ش��ش پر و هش��ت پر با گره های هندسی است و نقش 

حاشیه فرعی به صورت س��اده باف، مثلثی و چخماقی 

است. گس��تردگی و تنوع نقش��ه های این نسخه و در 

عین حال تبعیت از یك سبك خاص، گستردگی طرح 

و نقش و رنگ در دورة تیموری را جلوه گر می س��ازد. 

با توجه به هزینه های هنگفتی كه در دورة تیموری در 

هنر و معماری ش��ده اس��ت، به نظر می رسد فرش های 

مش��ابهی برای دربار و كارگاه های سلطنتی بافته شده 

باشند. 
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پی نوشت ها 
باستان ش��ناس ایتالیایی ج. تالی��ا در اوایل دهه 1970. 1 
میالدی در یكی از نقش برجسته های تخت جمشید 
آث��ار كم و بیش محو فرش��ی را پی��دا كرد كه تخت 
خشایارش��اه را می پوشاند و نش��ان می دهد كه كندن 
نقش فرش در سنگ در عصر هخامنشی مرسوم بوده 
اس��ت. تالیا به بازس��ازی و تكمیل ط��رح و نقش و 
رنگ آمیزی آن می پردازد و پیوند نزدیك آن را با قالی 
هخامنشی پازیریك و نیز برخی قالی های سنگی كاخ 
آش��وری نینوا آش��كار می كند )پوپ، 1387، 2819-

.)2820
در س��فرنامه های ونیزیان در ای��ران از جوزفا باربارو  2 .
آمده است: در بیمارستانی... بستری شدم. در آنجا.... 
فرش هایی در زیر پایش��ان می گسترند كه ارزش هر 
ك��دام بیش از یكصد دكات اس��ت... ب��ر كف تاالر 
فرش های بس��یار عالی گس��ترده بودند كه طول هر 
یك از آنها بیش از چه��ارده قدم بود )پوپ، 1387، 

.)2815
زمان��ی كه كالویخو در س��ال 1404. 3 م. از این ش��هر 
)ش��هر سبز یا ش��هر كش، زادگاه تیمور( دیدن كرد، 
كاخ مزبور س��اخته شده بود. توصیف او از این كاخ 
س��رنخ هایی در مورد آرایش آن ارائه می دهد )تاریخ 

ایران، دوره تیموریان، 1382، 328(.
البت��ه برخی گفته ان��د كه زن ها هدایای��ی را به عنوان  4 .

پیش كش تقدیم می كنند.
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