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چکیده

پادشاهان  با  هند  گورکانیان  روابط  گسترش  اثر  در 
صفوی، تأثیرات مختلفی از هنر ایران در هنر هند قابل 
نگارگری،  هنر  حوزه  در  تأثیرات  این  است.  بررسی 
فرش، معماری و هنرهای وابسته به آن ها فراوان است. 
بسیاری از طرح ها و نقشه ها در حوزه فرش از طریق 
هنر نگارگری ایران در قلمرو گورکانیان هند رواج یافت. 
هنرمندان نگارگر فراوانی به ویژه از زمان شاه طهماسب 
از دربار صفویان به هندوستان کوچیدند و آثار بسیاری 
برای ایشان تولید و شاگردان فراوانی تربیت نمودند. از 
این رو هدف این مقاله ریشه یابی و تطبیق طرح و نقشه 
است.  هند  گورکانیان  نگاره های  در  فرش های صفوی 
 )1( از:  عبارتند  مقاله  این  اصلی  سؤال های  رو  این  از 
علت بازتاب نقش فرش های ایرانی در نگاره های دوره 
گورکانیان چیست؟؛ )2( نقوش فرش های ایرانی بازتاب 

در  تحقیق  روش  کدامند؟  مذکور  نگاره های  در  یافته 
این مقاله، روش توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری 
اطالعات آن کتابخانه ای است. نتایج تحقیق نشان می دهد 
نگاره های  در  ایرانی  فرش های  نقش  بازتاب  علت  که 
گورکانیان هند، عالقه مندی پادشاهان مغولی هند به هنر 
و روابط حسنه با حکومت صفوی از یک سو و مهاجرت 
هنرمندان ایرانی در عهد شاه طهماسب و بهره برداری از 
ایشان در سال های مذکور از سوی است. اگرچه نقوش 
نیز تحت  نگاره های هندی  یافته در  بازتاب  فرش های 
تأثیر هنرمندان ایرانی است که البته بومی کردن عناصر 
طبیعی،  به  تجریدی  شیوه  از  فرش ها  نقشه  در  گیاهی 

به دست هنرمندان هندی انجام پذیرفته است. 

گورکانیان،  صفویان،  نگارگری،  کلیدی:  واژه های 
فرش، هند. 
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ریشه یابی و تطبیق نقوش بازتاب 
یافته فرش صفوی در نگاره های 
گورکانیان هند
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مقدمه 
شدن  ممزوج  عصر  هند  در  گورکانیان  سلسله  دوره 
فرهنگ و ادب و هنر ایران با اندیشه و ادب و فرهنگ 
هندی است و این امر به بهترین نحو در شعر و نثر، 
نگارگری  می یابد.  تجلی  معماری  و  خط  و  نقاشی 
نزدیک  ایران  نگارگری  به  به وضوح  هند  مغوالن 
است و حتی شاید بتوان گفت همان نگارگری ایرانی 
است با همان اصول، اما ترکیب شده و با انگاره های 
هندی. با توجه به این موضوع که نقاشان این مکتب 
میر  به  می توان  نمونه  به عنوان  چنانچه  بوده اند  ایرانی 
دربار  نقاشان  از  شیرین قلم  عبد الصمد  و  سیدعلی 
ایران نام برد که توسط همایون شاه به هند برده شدند، 
دارای  دربار صفوی  ایران  و  هند  مغول  نگارگری  لذا 
از  بسیاری  دیگر  سویی  از  است.  مشترک  ریشه هایی 
امر  در  هند  به  کرده  مهاجرت  ایرانی  زبده  نگارگران 
طراحی نقش فرش ها در دربار صفوی فعالیت داشتند. 
همچنین عالقه مندی گورکانیان به هنر و ارتباط ایشان 
با هنر و هنرمندان از دربار تیموریان آغاز شده بود که 
با برقراری ارتباط بسیار نزدیک حکمرانان مغولی هند 
سهم  میان  این  در  رسید.  خود  اوج  به  ایران  دربار  با 
سایر  از  بیشتر  کتاب آرایی  همچون  تصویری  هنرهای 

هنرهاست.
از سویی اوج شکوفایی فرش بافی در ایران )بافت 
و طرح( به دوران صفویه بازمی گردد که عمومًا به علت 
کشورهای  بر  سیاسی  و  فرهنگی  تجاری،  تبادالت 
همسایه تأثیر گذاشت. یکی از این کشورها هندوستان 
اقتصادی  رونق  ابتدایی  گام های  در  ایران  فرش  بود. 
خود از سوی حکمرانان گورکانی به هندوستان منتقل 
شد و با فرهنگ هندی در آمیخت. کشور هندوستان در 
زمینه قالی بافی از زمان صفویه از قرون دهم و یازدهم 
ه.ق/ شانزدهم و هفدهم م. شروع به بافت فرش کرد. 
هدف این مقاله بررسی دالیل و چگونگی ظهور نقوش 
دوره  مصور  نسخه های  در  شده  بازنمایی  فرش های 

گورکانیان هند است.
بازتاب  فرش های  تصاویر  شامل  آماری  جامعه 
نسخه های  در  صفوی  عصر  مقارن  نگاره ها  در  یافته 
دوره گورکانیان هند مانند نسخه های مصور شده برای 

تاریخ نگاری های  حمزه نامه،  جهانگیرنامه،  اکبرشاه، 
حافظ،  همچون  ادبی  نسخه های  برخی  و  گورکانیان 
این  در  است.  دیگر  موارد  و  سعدی  بوستان  مثنوی، 
پادشاهان  ارتباط  مختلف،  منابع  به  مراجعه  با  مقاله 
ارائه  با  سپس  و  بررسی  هند  گورکانیان  و  صفوی 
نمونه های تصویری از نسخه های مصور به بررسی و 
در  موجود  فرش های  در  یافته  بازتاب  نقوش  مقایسه 

نگاره ها پرداخته شده است.

1. امپراطوری و وضعیت هنری پادشاهان گورکانی 
هند

انتقال امپراطوری تیموری به هندوستان از زمان محمد 
ظهیر الدین بابر بود. او و سایر پادشاهان مشهور سلسله 
گورکانیان در حدود سه قرن با اقتدار در هند سلطنت 
کردند. در زمان بابر سلسله صفوی در ایران روی کار 
آمد و دوره بابر با دوره شاه اسماعیل اول صفوی مقارن 

بود. 
از  را  ویژگی  این  و  بود  چیره دست  نقاشی  بابر 
پانزده  قرن  در  و  هرات  در  تیموری خویش  پیشینیان 
نثری  با  بود  نویسنده ای  او  بود.  برده  ارث  به  میالدی 
دانشمند  و  شاعر  یک  مانند  او  نظرات  و  روان  بسیار 
را  مغول  آینده  هنر  واقعیت  و  تخیل  از  آمیخته ای  با 
تاریخ نگار مدتی در  »میرزا حیدر دوغالت  داد.  شکل 
خدمت بابر و مدتی در دستگاه همایون به سر برده و 
اطالعات  و  بود  کشمیر  حاکم  عمر  آخر  سال  ده  در 
شاعران،  از  شماری  آثار  و  زندگی  از  توجهی  قابل 
نقاشان و خوش نویسان و تذهیب کاران و خوانندگان و 
نوازندگان به دست داده است.« )کاووسی، 1389، 46(. 
با عالقه مندی که بابر به هنر داشته و هنرمندان زیادی 
در دربار تیموریان دیده است، ولی »هیچگونه نقاشی 
که به دستور بابر تهیه شده باشد شناخته نشده، اما او 
هرات را دیده بود و آگاهانه و با اطالع کامل از نقاشی 
بهزاد می نویسد همچنین او شاهنامه محمد جوکی را به 

.(Brand, 2007, 375( ».مالکیت خود درآورد
دومین پادشاه گورکانیان، نصیرالدین همایون بود. او 
خانواده خود )زن و پسرش، اکبر( را به کابل روانه کرد 
و برای تقاضای کمک به دربار شاه طهماسب صفوی 
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روانه شد. همایون طی اقامت طوالنی خود در ایران با 
آداب، سنن و فرهنگ ایرانی بیش از پیش آشنا شد و 
هنگام بازگشت همراه خود تعدادی از هنرمندان ایرانی 
را به دربار هند آورد. به این ترتیب سلسله گورکانیان 
هند بیش از پیش تحت نفوذ فرهنگ ایرانی قرار گرفت 
و تأثیر فرهنگ ایرانی در شبه قاره هند گسترده تر شد. 
»دیدار همایون از دربار صفویه در سال 1544 م. برای 
هنر هند همان قدر تعیین کننده بود که برای تاریخ هند... 
او در سال 1546 م. توانست از دو تن از نقاشان صفوی 
دعوت کند که به دربار او ملحق شوند... میرسیدعلی و 
عبدالصمد که هر دوی آنها تبریز را با یک نفر صحاف 
و یک نفر ریاضی دان در تابستان 1548 م. ترک کردند.« 
)ولش، 1373، 6(. همایون دستور داد کارگاه های مجهز 
و کاملی در اختیار آنان قرار گیرد و ایشان را به سمت و 
سرپرستی هنرمندان هندی گمارد. به این ترتیب مکتب 

معروف هندی-ایرانی شکل گرفت.]1[ 
در  را  طوالنی تری  و  پربار تر  دوره ای  »عبدالصمد 
عهد مغوالن پشت سر نهاد به طوری که اثری از او که بر 
کتان کشیده شده، مهمترین اثر تاریخی هنر مغول است 
و مورد توجه و تا سه نسل پس از همایون شیوه آن 
مورد تقلید وارثان قرار داشته است.« )ولش، 1373، 7(. 
از سوی دیگر »هنگامی که همایون از ایران بازگشت، 
با خویشتن فرش بافان ایرانی آورد تا فرش بافی را در 
هند آموزش دهند.« )پرایس، 1374، 181(. »در زمان 
و  شدند  برده  هند  به  نیز  ایرانی  فرش های  همایون 
بسیاری  الگوی  و  فرش ها سرمشق  همین  بدون شک 
)ژوله،  زمان شدند.«  آن  در  هندی  فرش  از طرح های 

]2[.)213 ،1381
سلسله  از  پادشاه  سومین  اکبر  محمد  جالل الدین 
به نام  ایرانی  زنی  اکبر،  مادر  است.  هند  گورکانیان 
ازدواج  همایون  با  زمانی  و  بود]3[  بیگم  حمیده بانو 
بود.  آورده  پناه  دربار صفوی  و  ایران  به  که وی  کرد 
بود،  گذرانده  ایرانیان  پناه  در  را  کودکی  سال های  او 
از این روی ارتباط او با فرهنگ ایرانی همواره پابرجا 
دربار  اجتماعی  ادبی و  تنگاتنگ  ارتباط  »به لحاظ  بود. 
آن روز سالطین گورکانی، به ویژه دربار اکبرشاه، دربار 
ثانی و بلکه دربار اصلی ایران قلمداد می گردید.« )مجد 

طباطبایی، 1372، 14(.
شکوفایی  اوج  به  هنر  و  ادبیات  اکبر  زمان  »در 
رسیده بود.]4[ او که مردی دانشمند و هنرمند بود، به 
گردآوری و تألیف آثار ادبی همت گمارد که مهمترین 
آنها اکبر نامه است که زندگی نامه خود اوست و توسط 
زبان  که  فارسی  زبان  به  ابوالفضل عالمی]5[  وزیرش 

درباری گورکانیان هند بود نوشته شده  است.
مشهورترین طرح های هنری که در دوره سلطنت 
اکبر کشیده شد، حمزه نامه است. »به استثنای حمزه نامه 
که برای اکبرشاه در همان اوایل سلطنتش تهیه شد و 
بر  که  بزرگ  اندازه های  در   آلبوم ها  اوراق  برخی  نیز 
شده اند،  اجرا  شده  آستر  نخی  تنزیب  یا  کتان  روی 
بقیه نمونه های نگارگری مغولی بر روی کاغذ بودند.« 
)راجرز، 1382، 15(. طوطی نامه، نسخه موزه کلیولند 
جامی  نفحات االنس  نسخه  و  م.(   1560 حدود  )در 
است.  او  دوره  نسخه های مصور  دیگر  از  م.(   1630(
مجموعه شگفت آوری از نقاشی های مغولی باقی مانده 
از  یکی  او  که  می دهد  نشان  اکبر  سلطنت  دوره  از 
فعال ترین و مشتاق ترین طرفداران هنر کتاب آرایی در 
بیشتر یک  اکبر  »سلیقه شخصی  بوده است.]6[  تاریخ 
فرزندش  و   )112 )همان،  بود.«  سبک صفوی-هندی 

سلیم نیز با این گرایش کارگاه مجزایی داشت.
پادشاه  چهارمین  )جهانگیر(  سلیم  نورالدین 
نور  کرد.  حکمروایی  سال   22 مدت  به  گورکانی 
جهان]7[ همسر جهانگیرشاه، نوه یکی از درباریان شاه 
طهماسب صفوی بود.]8[ ملکه نور جهان، جهانگیر را 
سخت شیفته خود کرد به طوری که نقشی تعیین کننده 
در دربار پیدا کرد و باعث نفوذ بسیاری از ایرانیان به 
دربار امپراتوری گورکانی شد. جهانگیر در امر حمایت 
از تصویرسازی و کتابت آثار جاویدان پارسی کوشا بود 
و مرقع گلشن موجود در کاخ گلستان که نمونه کاملی 
مرقع  و  است  هندی-ایرانی  هنر  تابناکی  و  نفاست  از 
جهانگیر اکنون در موزه برلن نگهداری می شود، حاصل 

حمایت های او از هنر ایرانی است.]9[
در عهد شاه جهان، پنجمین پادشاه گورکانی، انواع 
صنایع مستظرفه و هنرهای مختلف در هند رشد کرد و 
ترکیب هنر ایرانی و هندی ادامه یافت و می توان یکی 
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تاج محل  بنای  را در  این دو تمدن  ترکیب  از مظاهر 
برجسته  شعرای  وی  زمان  در  کرد.  مشاهده  به خوبی 
زمینه  او  دربار  کردند.  مهاجرت  هند  دربار  به  ایرانی 
فارسی  ادبیات  زبان و  پرورش  بسیار مستعدی جهت 
شد و ترکیب و پیوند دو زبان هندی و فارسی که در 
قرن چهارم هجری در الهور شروع شده بود در قرن 
یازدهم به حد کمال رسید. با به سلطنت رسیدن شاه 
جهان در سال 1628 م. »آنچه که به گونه ای چشمگیر 
کمیاب است، پیوند عناصر اروپایی، اسالمی و هندو، 
فرهنگی  و  دینی  سبک شناسی،  ابعاد  کاهش  همچنین 
جهانگیر  و  اکبر  سلطنت  زمان  به  نسبت  مکتب  این 
می تواند  موضوع  این   .)167  ،1382 )راجرز،  است.« 
کاهش  و  اسالم  دین  به  جهان  شاه  بیشتر  تعهد  مبین 

عالقه به عناصر هندو در سلطنت مغول باشد.
اورنگ زیب آخرین امپراتور گورکانی هند بود. او 
سومین پسر شاه جهان]10[ بود. »اورنگ زیب که برای 
پنجاه سال تحت عنوان )عالمگیر اول( حکمرانی کرد 
کوشید تا مذهب تسنن را احیا سازد.« )همان، 1382، 
11(. در واقع با اورنگ زیب دوران پرشکوه امپراطوری 
اسالمی  طالیی  عصر  امپراتوری  آخرین  که  گورکانی 
از لحاظ مذهبی  »او که  پایان رسید.  به  بود  در جهان 
متعصب بود، با هنرهایی چون رقص، موسیقی و نقاشی 
به مقابله پرداخت و زمانی که او در سال 1668 میالدی 
آیین های مذهبی را محدود و ممنوع کرد، کارگاه های 

نقاشی سلطنتی را بست.« )ولش، 1373، 15(.

2. دوره حکومت صفویان
شاه اسماعیل صفوی تبریز را در سال 1501م./907ه.ق. 
شیعه  آیین  کرد.  تصرف  سالگی  چهارده  سن  در 
مهمی  عنصر  به  و  منتشر  ایران  سراسر  در  به تدریج 
سال  در  او  شد.  تبدیل  ملی  هویت  تشکیل حس  در 
1524م./931ه.ق. از دنیا رفت و پسرش شاه طهماسب 
در سن ده سالگی جانشین او شد. )برند، 1383، 148-

.)149
صفوی،  سلسله  پادشاه  دومین  طهماسب،  شاه 
دوره ای طوالنی از صلح و ثبات را برای ایران به ارمغان 
مذهب  به  معتقد  و  متعصب  به شدت  فردی  و  آورد 

شیعه دوازده امامی بود. »او در سال 1544م./951ه.ق. 
اخراج  هندوستان  از  که  را  گورکانی  همایون  شاه 
سال  در  را  پایتختش  و  پذیرفت  به حضور  بود  شده 
1548م./955ه.ق. به قزوین منتقل کرد.« )همان، 1383، 
149(. دوره پنجاه و دوساله حکومت این شاه صفوی را 
به دو دوره هنری می توان تقسیم نمود: دوره اول او که 
ضمن عالقه به هنر و آموزش هنری به حمایت فراوان 
از هنر انجامید و دوره شکوفایی هنر به ویژه کتاب آرایی 
دوره ای  آن  بعدی  دوره  و  زد  رقم  صفوی  عهد  در  را 
است که او از هنر فاصله و رفتاری زاهدانه و افراطی 
شدن  پراکنده  باعث  و  گرفت  پیش  در  هنر  به  نسبت 
هنرمندانی  ایشان  از  عمده ای  بخش  گردید.  هنرمندان 

بودند که به دربار گورکانیان هند مهاجرت نمودند.
پادشاه بعدی، شاه اسماعیل، فرزند شاه طهماسب 
بود. بعد از شاه اسماعیل دوم، شاه عباس به حکومت 
رسید و برجسته ترین حکمران صفوی شد. او بود که 
پایتخت را از قزوین به اصفهان انتقال داد. »پس از آنکه 
آشوب  و  فتنه  ه.ق.(   1038-996( بزرگ  عباس  شاه 
دشمنان خود را سرکوب کرد، پایتخت صفویان را از 
تخت  بر  شهر  این  در  و  داد  انتقال  اصفهان  به  قزوین 
صرفًا  هنر  او  دوره  در   .)69  ،1385 )رادفر،  نشست.« 
شخصی  امیال  ارضای  برای  زیبایی شناسانه  وسیله ای 
و  ملی  اعتقادات  از  تأثیرگذار  نمایشی  بلکه  نبود، 

وسیله ای مهم برای گسترش اقتصاد ایران بود. 
شاه  نوه  صفی،  شاه  مصیبت بار  سلطنت  از  »بعد 
عباس اول، شاه عباس دوم از سال 1642م./1052ه.ق. 
تا 1666م./1077ه.ق. به حکومت رسید که جنبه هایی 
از خصایص حکومت شاه عباس اول را که هم نام او 
)برند،  کرد.«  منعکس  خویش  مقتدر  دولت  در  بود، 

.)149 ،1383
آخرین پادشاه صفوی که فردی ناالیق و بی کفایت 
بود، شاه سلیمان بود و زوال صفویان نیز از زمان او آغاز 
شد. »عدم تمایل سلیمان به دخالت در امور مملکتی، 
موجب تزلزل اقتصادی، فساد و بی عدالتی شد. در واقع 
ه.ق.(   1077–1105( سلیمان  شاه  سلطنت  شروع  با 
 ،1382 )همان،  شد.«  آغاز  صفوی  سلسله  فروپاشی 

.)105
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3. وضعیت هنر و هنرمندان ایرانی عهد صفوی در 
ایران و هند

چون شاه اسماعیل اول شهر تبریز را به عنوان پایتخت 
آن  به  خدمت  به قصد  ایرانی  هنرمندان  برگزید،  خود 
دربار  به سوی  کشور  گوناگون  نقاط  از  بزرگ  پادشاه 
هنر  به  اسماعیل  شاه  که  آورده اند  شدند.  سرازیر  او 
نقاشی عالقه بسیار داشت و حتی سلطان محمد مصور، 
فرزندش  تعلیم  برای  را  عهد  آن  نقاشی  بزرگ  استاد 
از  کمی  بناهای  اگرچه  گرفت.  خدمت  به  طهماسب 
دوران حکومت او به جای مانده، ولی او در پی حمایت 
از معماری، خوشنویسی و هنرهای دیگر بود. او پس از 
رایزنی های فراوان کمال الدین بهزاد، نقاش سالخورده 
را متقاعد کرد تا به تبریز بیاید. شاه طهماسب در قدرت 
و شجاعت مانند پدرش نبود ولی اولین دهه حکومتش 
بود.  مواجه  شرق  و  غرب  در  حمالت  و  بی ثباتی  با 
نداشت،  آشوبگر  نیروهای  این  مهار  به  امیدی  که  »او 
به مدت بیست سال به ندرت تالشی در این جهت انجام 
داد ولی در عوض او از جهان تهدیدگر به هنر پناه برد 
او  شد...  شکوفا  کتاب آرایی  هنر  او  حمایت  تحت  و 
نقاشان و خطاطان خود را غرق توجه و ثروت کرد.« 
امور  به  پادشاه جوان سپس  این   .)23  ،1385 )ولش، 
به  و  شد  تحولی  دچار  نمود،  بیشتری  توجه  سیاسی 
و  مقدس شد  فردی  و  پرداخت  زاهدانه  اعمال  انجام 
به دست  مقدس  فردی  به عنوان  غیرمنصفانه ای  شهرت 

از  و  نوشت  موسیقی  و  برای شراب  منع  آورد. حکم 
تجمع نقاشان و شاعران مدیحه سرا جلوگیری کرد. شاه 
ابتدای کودکی چون حاکم هرات  طهماسب در همان 
شد، در تماس مستقیم با میراث فرهنگی و هنری دوره 
تیموری بود. »به تمرین و ممارست در زمینه هنرهایی 
با  بعدها  اما  بود  مشغول  خوشنویسی  و  نقاشی  چون 
)برند،  کرد.«  تحریم  را  نقاشی  مذهبی  تردید هایی 

 .)149 ،1383
انتخاب روشن و معین هنرمندان و اهل قلم دوره 
صفوی که به واسطه سیاست یا بی لطفی و عدم حمایت 
بود  هند  کشور  بودند،  صفوی  دربار  ترک  به  مجبور 
در  بود.  ایشان  برای  پناهگاهی  قرن  سه  به مدت  که 
و  هند  یعنی  همسایه  امپراطوری های  مرزهای  واقع 
عثمانی]11[ به روی اشخاص با استعداد و اهل فضل و 
هنر باز بود. از سویی زبان درباری واحد )زبان فارسی( 
در هر دو امپراطوری با حاکمان صفوی یکسان بود. اما 
بیشتر از عثمانیان، این حاکمان گورکانی هند بودند که 

از زبان شیرین فارسی استقبال شایانی نمودند. 
به نظر می رسد حضور کوتاه مدت همایون در دربار 
رفتن  بین  از  با  م.  ه.ق./1544   950 سال  در  صفوی 
عالقه شاه طهماسب به هنر هم زمان بوده باشد. چنانچه 
در بازگشت او به هند تعدادی به وی ملحق شدند... 
که  آنچه  شد  باعث  دکن  و  مغول  دربار  به  مهاجرت 
ایران در سراسر قرن دهم ه.ق./شانزدهم م. در زمان شاه 

حکومت گورکانیان مغول در هندحکومت صفویان در ایرانردیف

بابر 932-937 ه.ق./1526-1530 م.شاه اسماعیل صفوی 907-931 ه.ق./1501-1524 م.1

همایون 937-963 ه.ق./1530-1556 م.شاه طهماسب 931-983 ه.ق./1524-1576 م.2

اکبر 963–1012 ه.ق./1556-1605 م.شاه عباس اول 984-1039 ه.ق./1576-1629م.3

جهانگیر 1012–1034 ه.ق./1605–1627 م.شاه صفی 1039-1052 ه.ق./1629-1642 م.4

شاه جهان 1034-1065 ه.ق./1627-1658 م.شاه عباس دوم 1052-1077 ه.ق./ 1642-1666 م.5

اورنگ زیب 1065-1114 ه.ق./1658-1707 م.شاه سلیمان صفوی 1077-1105 ه.ق./1666–1694 م.6

جدول 1: تطبیق تاریخی حکومت صفویان و گورکانیان هند )مأخذ: نگارندگان(
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عباس داشت، به الهور و آگرا در هند منتقل شد. سبک 
قرن دهم/شانزدهم سبک هندی  ایران  در  ادبی جدید 
بود و این بار ایران تابع خالقیت هنری هند بود )ولش، 
تصویرگری  هنر  یعنی  دیگر  طرف  در   .)28  ،1385
ایران، تأثیرات فراوانی در هنر هند نهاد. اما این تأثیرات 
چنان نبود که بتواند مانند شعر سبک هندی در ایران 
و  سید علی  »میر  زمینه  این  در  شود.  واقع  مؤثر  نیز 
عهد  نقاشی  سنت های  از  بهره گیری  با  عبد الصمد 
پایه گذاری  را  هند  مغولی  سبک  نقاشی  بنیاد  صفوی، 
کردند.« )رادفر، 1385، 84(. بدین ترتیب نقاشی مغولی 
در هند بر اساس تداوم و انتقال شیوه های کمال یافته 
گرفت.  شکل  صفویه  اولیه  مکتب های  و  تیموریان 
تاریخ نگاران ایرانی دوره صفوی و برخی تاریخ نگاران 
هندی در مورد حضور هنرمندان ایرانی از جمله نقاش، 
شرق  حوزه  به  که  معمار  و  موسیقی دان  خوشنویس، 
ایران مهاجرت کردند و تأثیرات شگرفی در هنر هند 
به جای گذاشتند، سخن گفته اند. به عنوان مثال می توان 

به موارد زیر اشاره نمود. 
نقاشان  سلک  در  عبدالصمد  فعالیت  »نخستین 
پادشاهی  سال های  آخرین  فاصل  حد  در  گورکانی 
همایون و آغاز جلوس جالل الدین اکبر صورت گرفت. 
دربار  کتابت  کارگاه  سرپرستی  مانند  مشاغلی  در  او 
اکبر، سبک و فن نقاشی ایرانی را انتقال داد. بارز ترین 
در  نقاشان،  بعدی  نسب  کارهای  بر  وی  تأثیر  نشانه 
بهزاد و محمدشریف مشهود  نقاشی های دو فرزندش 
مالفخر  به نام  دیگری  »هنرمند   .)84 )همان،  است« 
می کرد  کار  آنها  در جمع  بود،  تبریز  اهل  که صحاف 
شاه طهماسب،  دربار  نقاش  دو   .)43 )راجرز، 1382، 
عبدالعزیز و علی اصغر عازم هند شدند )ولش، 1385، 
مسلمانی  تازه  گرجی زادة  منصور،  »فرخ بیگ   .)29
برادرش  به همراه  ابتدا در زمان شاه طهماسب  بود که 
تقرب  پادشاه  دربار  به  و  آمد  ایران  به  سیاوش بیگ 
فعالیت  و  آورد  روی  اکبر شاه  دربار  به  سپس  یافت. 
هنری خود را در آنجا آغاز کرد.« )رادفر، 1385، 85(. 
»جریان مشابهی هم برای طبیب، خطاط و شاعر دربار 
در  قاضی احمد  افتاد.  اتفاق  رکنا  حکیم  عباس،  شاه 
گلستان هنر در مورد سفر او به هندوستان مطالبی را 

بود.«  او  طبیب  جهانگیر،  دربار  در  او  و  می کند  ذکر 
)همان، 30(. یک هنرمند زن ایرانی از مکتب اصفهان 
فعالیت هنری مشغول  به  دربار جهانگیر گورکانی  در 
بود. »او نادره بانو دختر میرزاتقی بود. نادره بانو زیر نظر 
همراه  آن  از  پس  و  فرا گرفت  را  نقاشی  عباسی  رضا 
پدر به هند رفت.« )همان، 87(. البته صادقی بیگ افشار 
در مجمع الخواص در مورد رنجش او و مهاجرتش به 
هند مطالبی آورده است. موالنا قاسم گاهی در سوگ 
 ،1385 )ولش،  می سرود  اشعار  همایون  درگذشت 
استاد بزرگ سبک  ابوالفضل  برادر بزرگ  27(. فیضی 
هندی و ملک  الشعرای دربار مغول شد. فیضی در دربار 
مغوالن تنها نبود، خیلی از شاعران ایرانی همراه او در 
آنجا بودند. میرعلی خطاط در مدح بابر شعر می سرود، 
اوایل  خطاطان  از  درویش  موالنا  شاگرد  میرمنصور 
برای  محمدحسین  میرزا  بود.  همایون  کاتب  صفوی، 
کار در دربار مغول، ایران را ترک کردند )همان، 28(. 
ایران  نیز  مشهدی  محمد امین  موالنا  و  مقصود  موالنا 
نیز در دوره  را به قصد هند ترک کردند. میرخلیل اهلل 
کشور  هنرمندان  از  بسیاری  رفت.  هند  به  عباس  شاه 
ایرانی،  استادان  حضور   .)26 )همان،  کردند  ترک  را 
آموزش هنرمندان و هنرجویان هندی را در پی داشت. 
این آموزش ها، ویژگی های هنر تصویری ایران را برای 

قرن ها در هند پایدار کرد.
سده  اواسط  نقاش  هندی،  مصور  محمد خان 
یازدهم هجری، از پیروان شیوه اصفهان و نقاش دوره 
جهانگیر شاه بود. »در مورد او می توان سه حدس را 
مطرح کرد: اول آنکه استادان اولیه اش ایرانی بوده اند، 
دوم آنکه به اصفهان رفته و در آن شهر به کسب هنر 
نقاشی پرداخته است و سوم آنکه کارهایش را از روی 
می کرده  تقلید  و  کپی  اصفهانی  نقاشان  مشاهیر  آثار 
بااستعداد  شاگرد  هندی،  نقاش  دیگر  دسونته،  است... 
میرسید علی و عبد الصمد شیرازی بود... بساوان، دیگر 
از شاگردان  یازده هجری،  اواسط سده  نقاش هندوی 
و  شیرین قلم(  به  )ملقب  شیرازی  عبد الصمد  خواجه 
از شیوه  کارهایش  در  و  به شمار می رفت  میرسید علی 
از  86(. گروهی  )رادفر، 1385،  می جست.«  بهره  آنها 
نقاشان ایرانی نظیر آقارضا، دولت، احمد نقاش، میرزا 
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غالم و محمد مقیم مصور که در زمان شاه طهماسب 
صفوی به هند کوچیدند و شاگردان بسیاری را در آن 
و  هند  شیوه  میان  مکتبی  که  کردند  تربیت  سرزمین 
پای گرفت.  هند  ایرانی ساکن  نقاشان  به وسیله  ایرانی 
قاضی احمد و صادقی بیگ نام تعداد زیادی از هنرمندان 

و صنعتگران و  اندیشمندان را ذکر می کنند. 

4. بررسی فرش های بازتاب یافته در نسخه ها و 
نگاره های گورکانیان هند

پس از بررسی در دو بخش پیشین مقاله، یعنی بررسی 
وضعیت حکومتی گورکانیان هند و پادشاهان صفوی و 
وضعیت هنری این دوره ها، به بررسی برخی نگاره های 
آنها  در  که  هند  گورکانی  پادشاهان  خطی  نسخه های 
می شود.  پرداخته  یافته،  بازتاب   فرش هایی  نقش 
تا  بابر  زمان  از  تاریخی  توالی  به ترتیب  نسخه ها  این 

اورنگ زیب بررسی می گردد.
سبک مغولی هند در حدود سال 932 ه.ق./1526 
زمان  تا  و  شد  احیاء  ماوراءالنهر  در  بابر  توسط  م. 
هندوستان  در  مغولی  شاهزاده  آخرین  اورنگ زیب، 
پایان دقیق حکومت  تا  او  از  بعد  یافت. هرچند  ادامه 
حاکمیت  تحت  هند  که  م.   1858 سال  در  گورکانیان 
مستقیم پادشاهی انگلیس قرار گرفت، عده ای از اعقاب 
او به حکومت های محلی ادامه می دادند، اما نه تنها در 
عدم  به علت  بلکه  نیامد،  به وجود  پیشرفتی  هنر  حوزه 
این  هر حال  در  افول گذاشت.  به   رو  ایشان  حمایت 
نزدیک  بسیار  ایرانی  نگارگری  به  به گونه ای  سبک ها 

بوده تحت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آن است. 

4 . 1 . نسخه طوطی نامه: »طوطی نامه که اکنون در موزه 
همایون  مرگ  از  پیش  احتمالًا  است،  کلیولند  هنری 
قدیمی ترین  از  و  باشد  شده  داده  سفارش  بابر  فرزند 
به شیوه  عناصری  که  است  مغولی  مصور  نسخه های 
صفوی تبریز و هندوهای بومی را درهم آمیخته دارد.« 
)راجرز، 1382، 53(. شکل گیری آن در کارگاه اکبر در 
شاگردان  تبریز،  استادان  که  بوده  1560م.  سال  حدود 
مواجب بگیر را آموزش می دادند.« )ولش، 1373، 10(.

نام یکی از نقاشان هندی در این نسخه آمده است، 

بساوان از نقاشانی است که نام او در این نسخه ذکر 
آمده  داراب نامه  در  نیز  نامش  که  اوست  »هم  و  شده 
طوطی نامه  نسخه  تهیه  تاریخ   .)115 )همان،  است.« 
دو  در  است.  م   70–1565 به  مربوط  زیاد  به احتمال 
که  می شود  دیده  قالی  تصاویر  نسخه  این  از  نگاره 
بدون لچک و ترنج است و گل های رنگارنگ در آن 
هر  که  اسلیمی هایی  از  نیز  حاشیه  می شود،  مشاهده 
کدام گل های چند پر را در میان دارند، پر شده است. 
تمام  شدن  پر  و  افشان  حالت  و  طبیعت گرایانه  شیوه 
فضا به وسیله گل ها در این قالی از ویژگی های ترکیب 
دو حوزه هنر صفوی و هندی است. در هر دو تصویر 
زمینه فرش الجوردی با گل های رنگین ریز و درشت 
و حاشیه تصویر 2 به رنگ سرخ است و حاشیه دیگر 

مخدوش است. )تصاویر 1 و 2(

)نگاره ای  است  بساوان  اثر  که   ،3 تصویر  در  البته 
از داراب نامه( همین ویژگی دیده می شود. فرش نقش 
شده در نگاره بدون لچک و ترنج است. حاشیه ها که 
و سطح کل  تزیین شده  و گل های چند پر  اسلیمی  با 
آمده  الجوردی  زمینه  در  رنگارنگ  گل های  با  فرش 
است، بسیار درخشنده اند. گل ها به وسیله خطوط دوار 
در  )داراب نامه(  نسخه  این  متصل هستند.  یکدیگر  به 

سال 1585 م. تهیه شده است. 

تصویر 1: بخشی از نگاره ای از نسخه طوطی نامه، 
منسوب به بساوان مکتب هند، 1565–70 م. 

)Seyller, 2002, 69 :مأخذ(

تصویر 2: بخشی از نگاره ای از نسخه طوطی نامه، منسوب به بساوان 
)Seyller, 2002, 69 :مکتب هند، 1565–70 م. )مأخذ
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4 . 2 . نسخه حمزه نامه: پایه گذار و خالق اصلی نقاشی 
یک  که  حمزه نامه  او  زمان  در  و  بود  اکبرشاه  مغولی 
نسخه  این  گردید.  مصور  است،  حماسی  داستان 
تصاویری از انسان های غول پیکری که روی کتان کشیده 
شده ماجراهای افسانه ای امیرحمزه، یکی از عموهای 
پیامبر اکرم)ص( را نشان می دهد. نقاشی ها دقیقًا تجسم 
و  آن  تعداد  در  است.  اکبر  جستجوگر  روحیه  عینی 
تصاویرش اختالف وجود دارد.  اندازه آثار این نسخه 
به نظر  بر روی کتان کشیده شده است.  بوده و  بزرگ 
م. شروع   1567 یا  م.   1562 سال  از  اثر  این  می رسد 
)راجرز،  است  انجامیده  به طول  پانزده سال  به مدت  و 
1382، 57–59(. در دوره اکبر سبک و سیاق طراحان 
سبک  ولی  است.  صفویان  و  تیموریان  سبک  مرهون 
هندی نیز رواج داشت. ابوالفضل تاریخ نگار در دربار 
نقاش در سال  نفر  پانزده  او  دربار  اکبر می نویسد: در 
1590 م. بودند که به جز دو نفر بقیه هندو بودند. این 
نشان دهنده آموزش هنرمندان ایرانی به سایر هنرمندان 
بومی در هند بوده است و تأثیر ایشان را نشان می دهد. 
در بیشتر نقش فرش های آمده در برخی نگاره های این 
نسخه همانند نسخه طوطی نامه یا داراب نامه که در زمان 
دست بافته های  برخی  و  فرش ها  شدند،  تهیه  اکبرشاه 
دیگر همچون سایبان ها دارای طرح های مشابه هستند. 
در واقع بیشتر آنها به زمینه الجوردی و با حاشیه های 
رنگی دیده می شوند. گل های زمینه عمومًا گل های شاه 
عباسی و ختایی هستند که با خطوط دوار به یکدیگر 
سیاه  الجوردی،  زمینه های  با  فرش ها  هستند.  متصل 
ُاکر و آجری و سیاه هستند. در  و آجری و حاشیه ها 
نقش ها، ترکیب نقش فرش های صفوی و هندی دیده 
با  حاشیه ها  فرش ها  برخی  در   )4 )تصویر  می شوند. 
تمامًا  را  حاشیه  سطح  و  شده  پر  بزرگ  اسلیمی های 

اشغال کرده اند. )تصاویر 5 و 6(
البته برخی حاشیه بناها نیز همان نقش ها را دارند 
حاشیه  می شود.  دیده  نیز  سایبان ها  در  و   )7 )تصویر 

تصویر 3: نگاره ای از داراب نامه، اثر بساوان، 1585 م. 
)Rogers, 2006, 82 :مأخذ(

تصویر 6: نگاره ای از نسخه حمزه نامه، مکتب هند، 1571 م. 
)Seyller, 2002, 233 :مأخذ(

تصویر 4: نگاره ای از نسخه حمزه نامه، مکتب هند، 
)Seyller, 2002, 249 :1567–72 م. )مأخذ

تصویر 5: نگاره ای از نسخه حمزه نامه، مکتب هند، 1564–69 م. 
)Seyller, 2002, 245 :مأخذ(
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برخی فرش ها متناسب با نوع بافته های هندی ها است. 
ارزش بیشتر نقشه های فرش های حمزه نامه مربوط به 
همچنین  و  بزرگ  نسخه  این  ابعاد  اولًا  که  است  این 

زمینه نگاره ها کتان است.

نقوش  )تصویر 8(  نسخه  این  نمونه  در یک  فقط 
فرش نشان دهنده لچک و ترنج و زمینه های فرش دارای 
اسلیمی ها و نقوش تجریدی هستند و در تصویر 9 . 1 
و 9 . 2 دو نوع فرش وجود دارد، هم با لچک و ترنج 
و بدون آن. در سایبان )تصویر 10( نوع رنگ زمینه از 
و  آن عالقه مندند  به  هندوها  که  است  رنگ هایی  نوع 
گل ها تجریدی و ساده شده و از نمونه گل های هندی 

است. 

تصویر 7: نگاره ای از حمزه نامه، مکتب هند، 1571 م. 
)Seyller, 2002, 231 :مأخذ(

)Seyller, 2002, 184 :تصویر 8: حمزه نامه،مکتب هند، 1570 م. )مأخذ

)Seyller, 2002, 169 :تصویر1- 9: حمزه نامه، مکتب هند، 1570 م. )مأخذ

)Seyller, 2002, 169 :تصویر2- 9: حمزه نامه، مکتب هند، 1570 م. )مأخذ
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4 . 3 . نسخه انوار سهیلی: این نسخه که برای اکبر تهیه 
شده در سال 978 ه.ق./1570 م. نشانگر سمت و سوی 
است  همایون  توسط  شده  استخدام  ایرانی  هنرمندانی 
که خود را با سلیقه اکبر وفق داده اند )همان، 54(. این 
نیز  نگاره  این  در  می شود.  نگهداری  لندن  در  نسخه 
فرش و نقشه های آن مانند فرش های حمزه نامه است. 

)تصویر شماره 11(

سعدی  گلستان  نسخه  سعدی:  گلستان  نسخه   . 4 . 4
آورده  خود  کتاب  در  را  آن  از  نمونه هایی  راجرز  که 
است مربوط به سال 8-1567 م. است. نقاش آن شیخ 
محمد و به سبک بخارایی است، اسلیمی ها در لباس ها، 
زیر اندازها و سایبان ها و چرخش های نقوش تجریدی 
دیده  آنها  در  خالی  جای  و  کرده  پر  را  سطح  تمام 
نمی شود. )تصاویر 12، 13 و 14( البته این نگاره ها و 
ویژگی های آن رسمًا به کار گرفته نشد. اما ویژگی هایی 
مدور  حرکت های  و  فضا  بودن  پر  خصلت  همچون 

به کار گرفته شد.

 )15 )تصویر  سعدی،  گلستان  از  دیگر  نسخه ای 
که در حدود 1600 م. اجرا شده است نیز مشابه آثار 
تیره  زمینه ای  در  رنگارنگ  گل های  است.  اکبر  دوره 
سرلوحه ها  همانند  اسلیمی  نقشه های  برخی  به همراه 

دیده می شود. 
4 . 5. نسخه خمسه نظامی: بهترین نسخه مصور دوره 
حکومت اکبر نسخه خمسه نظامی است که مربوط به 
چهلمین سال سلطنت او یعنی سال 1595 م. است که 
در آگرا تهیه شده و اکنون در کتابخانه بریتانیاست. این 
نسخه 44 تصویر داشته که 42 عدد آن باقی مانده است 

)Seyller, 2002, 155 :تصویر 10: حمزه نامه، مکتب هند، 1570 م. )مأخذ

تصویر 11: انوار سهیلی، مکتب هند، 1570 م. 
)Seyller, 2002, 48 :مأخذ(

تصویر 12: نسخه ای از گلستان سعدی، مکتب هند، 1567-8 
)Rogers, 63 :ه.ق./975 م. )مأخذ
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)همان، 74( )تصویر 16(. در این نگاره فرش بازتاب 
که  است  اسلیمی  نقوش  و  مرکزی  ترنج  دارای  یافته 
پر  فرش  تمامی  است.  سعدی  گلستان  نسخه  یادآور 
از نقوش اسلیمی است که با برخی گل های چند پر و 
رنگارنگ جایی برای خالی بودن نگذاشته است. حاشیه 

نیز به صورت خطوط ساده حصیر باف هستند.

نسخه  از  نگاره ای  در  ناصری:  اخالق  نسخه   .  6 . 4
اخالق ناصری در سال 1590–95 م.، کارگاه هنرمندان 
به تصویر درآمده است. استادان و شاگردان در حاالت 
مختلف دیده می شوند. فضاهای داخلی و خارجی در 
فضای  در  شده اند.  کشیده  تصویر  به  متعدد  پالن های 
می شود  دیده  نقش فرش هایی  بخش،  دو  در  و  درونی 
که زمینه های هر دو فرش، تیره و حاشیه های زردرنگ 
رنگین  گل های  دارای  فرش  متن  و  حاشیه ها  هستند. 
بوده و در متن فرش نقوش اسلیمی ماری خودنمایی 

می کند. )تصویر 17(

که  دیوان حافظ  نسخه  در  دیوان حافظ:  نسخه   .7 . 4
است،  شده  اجرا  م.   90–1586 سال های  در  احتمالًا 
می رسد  به نظر  می دهد.  نشان  را  باغ  در  فضای جشن 
تمامی دست بافته ها، اعم از سایبان ها و چادرها و فرش 
زیر پای افراد توسط نقاشان هندی )آموزش دیده شده 
مربوط  نقش های  و  است  شده  اجرا  ایرانیان(،  توسط 
به نقوش تزیینی و تجریدی از گل های شاه عباسی و 
نیز  تیموریان  آثار  نمونه های  در  که  است  ختایی هایی 

تصویر 13: نسخه ای از گلستان سعدی، مکتب هند 8-1567 
)Rogers, 63 :ه.ق./975 م. )مأخذ

تصویر 14: نسخه ای از گلستان سعدی، مکتب هند، 1567-8 
)Rogers, 63 :ه.ق./975 م. )مأخذ

تصویر 15: نگاره ای از گلستان سعدی، مکتب هند، اثر مسکین، 
حدود 1600 م. )مأخذ: کری ولش، 1373، 47(

تصویر 16: نگاره ای از خمسه نظامی، مکتب هند، 1595 م. )مأخذ: 
)Stronge, 2010, 122

تصویر 17: نگاره ای از اخالق ناصری، مکتب هند، اثر مسکین، 
1590–95 م. )مأخذ: کری ولش، 1373، 46(
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رنگ های  از  نیز  فرش  بنفش  رنگ  اما  می شود،  دیده 
مورد پسند هندیان است. )تصویر 18(

4 . 8. آلبوم جهانگیر: نگاره ای از آلبوم جهانگیر مورخ 
1598 م. وجود دارد که فرش آن نیز در حاشیه و در 
نقش ها،  حاشیه  در  می شود.  دیده  نقش  نوع  دو  متن 
متن  و  دارد  وجود  شده  ریز پردازی  بسیار  ختایی های 
فرش نیز دارای انواع گل           هاست که سرتاسر متن فرش 
در  ختایی ها  دادن  قرار   )19 )تصویر  پوشانده اند.  را 
حاشیه و در درون مستطیل ها یادآور جلدهای تیموری 

است که البته در دوره صفوی نیز وجود داشته است.

الف  تاریخ  به نام  که  نسخه  این  هزاره:  تاریخ   . 9 . 4
مشهور و به سفارش اکبرشاه تولید شده است، اکنون در 
موزه بریتانیا نگهداری می شود. در نگاره این نسخه نیز 
یک قطعه فرش دیده می شود که مشابه سایر فرش های 
ترکیب بندی آن  نوع  البته  اکبر است.  دیگر نسخه های 
مشابه آثار تیموریان است که در آنها هجوم به قلعه های 
نوشته ها  می شود.  دیده  نبرد  صحنه های  و  تو  در  تو 
نیز به مقدار فراوان سطح نگاره را اشغال کرده است. 

)تصویر 20(

جامع التواریخ  در  که  نگاره ای  جامع التواریخ:   .10 . 4
شده  معرفی  ولش  کری  توسط  م.   16 قرن  اواخر  در 
مراسم  نگاره  این  در  است.  نقاش  مسکین  اثر  است 
جشنی دیده می شود و در فرشی نقاشی شده عالوه بر 
اسلیمی های ماری و گل           های متنوع چند پر و رنگارنگ، 
در متن فرش، آبی تیره ای دیده می شود. )تصویر 21( 
در فرش دیگری اسلیمی ها فراوان تر و گل           ها بیشتر به 
رنگ سفید هستند. )تصویر 22( و در تصویر 23 نیز 
گل           های افشان در متن فرش دیده می شود و حاشیه نیز 

حصیر باف است. 

تصویر 18: نگاره ای از نسخه دیوان حافظ، 1586-90 م. )مأخذ: 
)Rogers, 2006, 117

تصویر 19: نگاره ای از آلبوم جهانگیر، مکتب هند، 1598 م. 
)Guy, 2011, 61 :مأخذ(

تصویر 20: نگاره ای از تاریخ هزاره به دستور اکبرشاه، 2-1591 م. 
)Rogers, 2006, 52 :مأخذ(

تصویر 21: نگاره ای از جامع التواریخ، اثر مسکین، مکتب هند، اواخر 
قرن 16 م. )مأخذ: کری ولش، 1373، 49(
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4 . 11. جهانگیر نامه: در نگاره ای از جهانگیرنامه )تصویر 
24( فرش دارای لچک و ترنج مرکزی است و گل           ها 
سرتاسر متن فرش را پوشانده اند. رنگ متن فرش تیره 
است و گل           های چند پر و شاه عباسی با رنگ های متنوع 
و  بزرگ  حاشیه  و  میانی  ترنج  در  پراکنده اند.  آن  در 
کوچک نیز ختایی ها و نقوش تجریدی دیده می شود. 
اینها )حاشیه ها با متن( نیز مانند برخی موارد دیگر در 
تضاد رنگی هستند. در این فرش دو حاشیه نیز دیده 

می شود که در تصاویر قبلی وجود نداشت. 

خطی  نسخه  الهوری:  عبدالحمید  پادشاه نامه   . 12 . 4
داده شده  بزرگی است که توسط شاه جهان سفارش 
است. این کتاب شرح و تفصیل سلطنت اوست و در 
سال های 1656–7 م. مصور شده و در طی بیست سال 
در  ناهماهنگی هایی  آن،  شدن  مصور  و  نوشتن  زمان 
کاملًا  چهره نگاری های  دارد...  وجود  مصورسازی اش 
)تصویر   )165 تا   160 )همان،  دارند  رسمی  و  فردی 
25(. فرش بدون لچک و ترنج است و بر خالف سایر 

حالت  که  بزرگ  بسیار  گل           های  قبلی،  نقش فرش های 
و  چند پر  گل           های  سایر  به همراه  دارند،  طبیعت گرایانه 
تزیینی خود را به شدت نشان می دهند. حاشیه فرش نیز 
انتخاب شده است. این نسخه  از اسلیمی های درشت 

محصول سال 1640 م. است. 

4 . 13 . مثنوی: در نگاره ای از نسخه مثنوی کار شده در 
الهور به سال 1662 م. نیز فرش هایی دیده می شوند با 
با اضافه  ترنج مرکزی و اسلیمی ها و خطوط چرخان 
شدن گل           های رنگین چند پر و ختایی ها حالت قرینگی 
خاصی به فرش داده اند. گل           های شاه عباسی نیز در آن 
روشن  متن  در  ختایی ها  تکرار  حاشیه  می شود.  دیده 

است و متن فرش تیره است. )تصویر 26(

تصویر 23: نگاره ای از جامع التواریخ، مکتب هند، 1596 م. 
)مأخذ: کری ولش، 1373، 49(

تصویر 22: نگاره ای از جامع التواریخ، اثر مسکین، مکتب هند، اواخر 
قرن 16 م. )مأخذ: کری ولش، 1373، 49(

تصویر 24: نگاره ای از جهانگیر نامه، 1615–18 م.، موزه ویکتوریا و 
)Stronge, 2010, 132 :آلبرت )مأخذ

تصویر 1 - 25: بخشی از نگاره ای در مکتب هند از پادشاه نامه 
)Stronge, 2010, 155 :عبدالحمید الهوری، 1640 م. )مأخذ

تصویر 2-25: مکتب هند )مأخذ: کری ولش، 1373، 33(
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5. بررسی نمونه هایی از فرش های دوره صفوی
از سویی دیگر اشاره به مواردی در حوزه فرش ایران و 
هند در دوره مطالعاتی این مقاله الزامی است. در آغاز 
ایران  غربی  شمال  در  فرش  صنعت  ه.ق.،  دهم  سده 
در  به ویژه  و  بود  کرده  پیدا  واالیی  هنری  مقام  دارای 
دوره دو پادشاه صفوی )شاه اسماعیل و شاه طهماسب( 
آن را قدر نهاده و از آن حمایت کردند. »به طور قاطع 
دهم  سده  اول  نیمه  در  قالی بافی  برجسته  نمونه های 
پادشاه  )پایتخت  منطقه  همین  به  می توان  را  هجری 
 .)2633  ،1387 )پوپ،  کرد«  منسوب  تبریز  صفوی( 
استفاده  از  پیش  طرح ها  و  نقوش  از  بسیاری  معمولًا 
در قالی در حوزه کتاب آرایی همچون روی جلد ها و 
نگاره ها و نیز در گچبری ها و ... ظهور یافته است.]12[ 
چشمگیر  رشد  با  و  دهم  ویژه  به  و  نهم  سده  در  اما 
تولید قالی و دستیابی به شیوه های تولید، طراحی های 
هنرمندان نگارگر و مذّهب برای تولید قالی ها در دربار 
استفاده شد، آنچه در نگاره ها و فرش های بافته شده در 
این دو را نشان  زمان تهیه هر کدام می آمد، همزمانی 

عمدتًا  که  سلطنتی  کتابخانه های  هنرمندان  می دهد. 
طراحان و نقاشان بودند، برای کلیه هنرهای تصویری 
و تزیینی و هنرهای وابسته به معماری و دست بافته ها 
را  نیز طرح هایی  ایشان  از  بسیاری  می کردند.  طراحی 
برای فرش ها تهیه و جهت اجرا به فرشبافان می دادند 
و گاه نقاشان نیز این طرح ها را با برخی تغییرات در 
در  فرشبافی  هنر  »اوج  می نمودند.  اجرا  نگاره هایشان 
زمان  در  و  است  صفویان  حکومت  به  مربوط  ایران 
حکمرانی شاه طهماسب هنر قالی بافی ایران به عالیترین 
مدارج ترقی و پیشرفت نائل شد «)ادواردز، 1364، 5( 
)تصویر 28 و 29(. اما چگونگی ورود آن به هند در 
زمان پادشاهان گورکانی مربوط به زمان ارتباط ایشان با 
حکومت صفویان است. تأثیر ملموس و قالب مالحظه 
هنرمندان  انتقال  با  هند  قالی بافی  بر  ایران  قالی بافی 

ایرانی در زمان گورکانیان هند اتفاق افتاد. 
تصویر 27: نگاره ای از مکتب هند، اثر منوچهر، 6-1605 م. 

)Ibid, 2006, 26 :مأخذ(

تصویر 26: نگاره ای از نسخه مثنوی کار شده در الهور، 1662 
)Stronge, 2010, 154 :م./1073 ه.ق. )مأخذ

تصویر 28: قالی لچک و ترنج، نیمه اول قرن دهم ه.ق. شمال غرب 
ایران )مأخذ: پوپ، 1387، 1119(
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جدول 2: طبقه بندی نقوش بازتاب یافته قالی در نگاره های گورکانیان هند )مأخذ: نگارندگان(

ردیف
             
مشخصات

تصویر نسخه
سبکرنگ حاشیهنقش حاشیهرنگ متننقش متن

طوطی نامه )حدود 1
سال 1560 م.(

نقش افشان گلهای ریز و درشت 
رنگارنگ- فاقد لچک و ترنج

اسلیمی هایی با گلهای چند آبی الجوردی
پر درمیان هر کدام 

امتزاج هنر صفوی و سرخ- سبز
هندی

حمزه نامه)1562 م یا  2
1567 م. الی 1577م. 

یا 1582م.(

عمومًا گردش ختایی با گل های 
رنگارنگ چندپر و شاه عباسی- فقط 

در یک نمونه نقوش فرش نشان دهنده 
لچک و ترنج و زمینه های فرش 

دارای اسلیمی ها و نقوش تجریدی 
هستند

غالبًا آبی 
الجوردی- 

سیاه - بنفش

گردش ختایی یا اسلیمی 
های درشت 

غالبًا نخودی و 
آجری 

امتزاج هنر صفوی و 
هندی

انوار سهیلی 3
)1570 م(

عمومًا گردش ختایی با گل های 
چندپر و شاه عباسی

غالبًا آبی 
الجوردی- 
سیاه- آجری

غالبًا نخودی و نقوش هندسی
آجری

امتزاج هنر صفوی و 
هندی

گلستان سعدی 4
)8-1567 م(

گردش های اسلیمی وختایی تمام 
سطح راُپرکرده اند-گلهای رنگارنگ 

در زمینه تیره به همراه برخی نقشه 
های اسلیمی همانند سرلوحه ها

آبی 
الجوردی- 

سیاه

غالبًا اسلیمی های درشت- 
گاه نقوش هندسی و ختایی

زمینه سیاه، 
آبی الجوردی، 
نخودی، آجری

سبک بخارایی )هنر 
صفوی(

خمسه نظامی 5
)1595 م(

دارای ترنج مرکزی و نقوش اسلیمی 
- سطح فرش تمامًااز نقوش اسلیمی 
و برخی گلهای چندپر رنگارنگ پر 

شده است

مشابه سبک نسخه طالیینقوش هندسی حصیربافآبی الجوردی
گلستان سعدی 

اخالق ناصری 6
)95–1590 م( 

دارای گردش ختایی با گلهای رنگین 
و نقوش اسلیمی ماری

امتزاج هنر صفوی و نخودی رنگگلهای رنگین ختاییآبی الجوردی
هندی

دیوان حافظ  7
)1586 – 90 م(

نقوش تزیینی و تجریدی از گلهای 
شاه عباسی و چند پر ختایی 

امتزاج هنر تیموری- ---- بنفش روشن
صفوی و هندی

آلبوم جهانگیر 8
)1598 م(

دارای انواع گلهای ختایی است که 
سراسر متن فرش را پوشانیده اند

ختایی های بسیار ریزپردازی نخودی رنگ
شده در داخل قابهای 

مستطیل شکل 

نخودی و آبی 
روشن

امتزاج هنر تیموری- 
صفوی و هندی

تاریخ هزاره یا تاریخ 9
الف )2-1591 م(

و  پر  چند  های  گل  با  ختایی  گردش 
رنگین ریز و درشت 

امتزاج هنر صفوی و نخودی رنگنقوش هندسیآبی الجوردی 
هندی )بویژه دوران اکبر(

جامع التواریخ 10
)1596 م(

و  اژدری  دهان  و  ماری  های  اسلیمی 
گل های متنوع چندپر و رنگارنگ 

ختایی و در یک مورد نقوش آبی تیره
هندسی حصیر باف

امتزاج هنر صفوی و قهوه ای رنگ
هندی

جهانگیر نامه  11
)1615  – 18 م(

گلهای  مرکزی-  ترنج  و  لچک  دارای 
متن  سرتاسر  عباسی  شاه  و  چندپر 
فرش را پوشانده اند- در ترنج میانی و 
حاشیه بزرگ و کوچک نیز ختایی ها و 

نقوش تجریدی دیده می شود 

برخالف تصاویر قبلی با دو آبی تیره
حاشیه نقش شده

سبز  و  نخودی 
متن  با  رنگ- 
تضاد رنگی دارد

امتزاج هنر صفوی و 
هندی

پادشاه نامه عبدالحمید 12
الهوری )1640 م(

ترنج،  و  لچک  فاقد  مورد  یک  در 
فرشهادارای  سایر  نقش  برخالف 
گلهای جلوه گر بسیار بزرگ با حالت 
دارای  دیگر  ای  نمونه  طبیعتگرایانه- 
های  گل  با  ختایی  گردش  و  ترنج 

رنگین چند پر و شاه عباسی است 

سیاه- آبی 
الجوردی

اسلیمی های درشت و گل 
های ختایی 

رنگ های غالب 
سیاه و طالیی 

سبکی ناهماهنگ از تلفیق 
تاثیرات هندی، اروپایی 

و ایرانی

دارای ترنج مرکزی- گردش ختایی و مثنوی )1662 م(13
اسلیمی با اضافه شدن گلهای رنگین 

چندپر و شاه عباسی- نقشه فرش 
واگیره یک چهارم)لچکی(است

اسلیمی در حاشیه باریک- زمینه تیره
تکرار ختایی هادر قاب 

لوزوی و مستطیل شکل- 
نقوش هندسی

نخودی- آبی 
روشن- 
شنجرفی

امتزاج هنر صفوی و 
هندی
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شاه  دربار  از  همایون  بازگشت  از  پس  هندیان 
»در  )تصویر30(  آشنا شدند.  ایران  با فرش  طهماسب 
واقع بنیان قالی بافی هند از اواخر قرن 16 میالدی تحت 
... طرح ها و  ایران شکل می گیرد  تأثیر فرهنگ و هنر 
نقشه های مصرفی در فرش هند به شدت تحت تأثیر 
قریب  که  طوری  به  است  ایران  نقشه های  فرهنگ 
طرح های  نظیر  ایرانی  نمونه های  از  طرح ها   2/3 به 
شهرهای گوناگون ایران در کمال دقت و مهارت کپی 
قرن  نیمه  »در   .)182-181  ،1382 )وکیلی،  می شوند« 
دهم ه.ق./ شانزدهم م. اکبر، پادشاه بزرگ مغول فرمان 
این  به  و  شوند  آورده  ایران  از  ماهر  قالی بافان  تا  داد 
ترتیب قالی بافی را در آنجا مستقر و راه اندازی کردند و 
وظیفه آنها بافت قالی های مشابه قالی های ایرانی بود.« 
)فریه، 1374، 168(. استفاده از گل           های شاه عباسی و 
جانوران در زمینه و حاشیه اصلی از سبک های متداول 
در فرش های ایرانی زمان صفویان است )تصویر 31(. 
و  ختایی  شامل  ایرانی  فرش های  در  گیاهی  نقوش 
اسلیمی، درخت، گلدان گل و بته است )تصویر 32(. 
نقوش گیاهی در قالی های هندوستان، عالوه بر اسلیمی 
و ختایی و درخت، شامل درختچه های واحد در مرکز 
فرش  عرض  یا  طول  در  سه گانه ای  گل           های  و  قالی 

است. 

از  هندی  فرش های  طرح  اساس  جهت  این  از 
تصاویر  برخی  طراحی  با  که  است  فرش های صفوی 
از  استفاده  همچنین  و  برگ ها  و  گل           ها  و  جانوری 
نقش پردازی  هندی  سبک  به  را  آن  تند  رنگ های 
نموده اند. »ُپر کاری نقشه های گل و گیاه از روش هایی 
است که در میان طراحان هندی بسیار متداول است.« 
)وکیلی، 1382، 183(. ویژگی های زیاده مصور بودن 
وامدار  آشکارا  صفوی،  دوره  فرش های  از  بسیاری 
تصویرسازی کتب این دوره است ... اما ویژگی بسیار 
در  که  می رساند  این  و  دارد  طبیعت گرایانه تری  ضد 
برخی صحنه ها، اشکال مصور را همچون نقش مایه های 
 )245  ،1386 )برند،  می گرفته اند.«  نظر  در  انتزاعی 
نقش  دارای  فرش ها  از  دیگری  دسته   .)33 )تصویر 
شکار است که به صورت توالی تصویرهای کم و بیش 
پیوسته به نظر می رسد و حاشیه هایی دارد ... قالیچه های 
موسوم به نقش جانوری را که در آن گونه های مختلف 
موجودات بر سر همدیگر می پرند یا به یکدیگر حمله 
نقش  دارای  قالیچه های  زمره  در  می توان  می آورند، 
شکار طبقه بندی کرد.« )همان، 1386، 244( )تصویر 

.)34
دسته دیگر فرش های ترنج دار است. کانون توجه 
آن معمولًا ترنج بزرگ دایره ای یا بیضوی شکلی است 
که ترنج های کوچک تر فراوانی دور تا دور آن را گرفته 

است )تصاویر 35، 36،37 و 38(.
فرش  به  موسوم  هست  هم  متفاوتی  کاملًا  گونه 
مختلف،  با اندازه های  گلدان هایی  آن  در  که  گلدانی 
»نقش  می دهد.  تشکیل  را  ترکیب بندی  مهم  موضوع 
نقشه های  در  بارز  صورت  به  صفویه  زمان  از  گلدان 
قالی ها به کار رفت« )آذرپاد، 1372، 114()تصویر 39(.
آخرین دسته عمده، قالیچه های گل و بُّته است، در 
این نوع نقش، شاخه های گل در  اندازه های مختلف که 
با پیچک های نازک به هم بسته شده زمینه فرش را پر 

کرده است. )تصویر 40(
برای  سنتی  نقوش  از  بهره گیری  در  گورکانیان 
نقش مایه های  از  خود  کتب  مصورسازی  و  تزیینات 
تزیینی ایرانی استفاده کرده اند، گاهی نیز از شکل های 
صریح و روشن هندی بهره برده اند. در برخی فرش های 

تصویر 29: قالی لچک و ترنج، 946 ه.ق.، ترنج فرش بقعه شیخ 
صفی الدین اردبیلی )مأخذ: پوپ، 1387، 1135(
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تصویر 30: قالی لچک و ترنج، نیمه اول قرن دهم ه.ق.، شمال غرب ایران )مأخذ: پوپ، 1387، 1122(
تصویر 31: قالی ترنجی درختی و جانوری، تبریز، نیمه دوم قرن دهم ه.ق. )مأخذ: پوپ، 1387، 1150(
تصویر 32: قالی گل و گیاهی جانوری، شرق ایران نیمه اول قرن دهم ه.ق. )مأخذ: پوپ، 1387، 1174(

)تصویر 30(

)تصویر 31()تصویر 31(
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تصویر 34: قالی گرفت و گیرهای جانوری اواسط قرن 
دهم ه.ق. )مأخذ: پوپ، 1387، 1177(

تصویر 33: قالی گل و گیاهی و ابری، بخشی از تصویر نیمه 
دوم قرن دهم ه.ق. )مأخذ: پوپ، 1387، 1186(

تصویر 35: قالی ترنجی ابریشمی، کاشان، اواخر قرن دهم ه.ق. 
قرن دهم ه.ق. )مأخذ: پوپ، 1387، 1197(

تصویر 36: قالی لچک و ترنج گل و گیاهی ابریشمی، کاشان 
نیمه دوم قرن دهم ه.ق. )مأخذ: پوپ، 1387، 1202(
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تصویر 38: نوعی قالی گلدانی، اواسط قرن یازدهم ه.ق. )مأخذ: پوپ، 1387، 1237(

تصویر 39: بخش هایی از یک قالی گلدانی، دوره شاه عباس اول )984-1039ه.ق.( )مأخذ: پوپ، 1387، 1219(

تصویر 37: گلیم ابریشمی، کاشان، حدود 1000 ه.ق. )مأخذ: پوپ، 1387، 1265(
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تصویر 40: قالی گل و گیاهی اسلیمی، شرق ایران، اواسط قرن دهم ه..ق. )مأخذ: پوپ، 1387، 1179(

آن  بن مایه  که  است  درشتی  گل           های  بر  تأکید  هندی 
چهارچوب  که  هستند  اناری  و  عباسی  شاه  گل           های 
به کار  الحاقات  و  تزیینات  اما  شده  حفظ  آنها  اولیه 
بومی و محلی هندوستان  آن ها خصیصه های  رفته در 
آنها گردش حلزونی ساقه  را دارد. »طرح هایی که در 
از طرح های  آنها سر حیوانات قرار دارد،  که بر روی 
ویژه فرش های دربار مغول خصوصًا اکبرشاه است. در 
موارد متعدد دیگر نقش مایه های گل دار که حول یک 
ترنج مرکزی قرار دارند، تأثیر ترکیب بندی ایرانی را در 

 .(Ford, 1998, 137( ».طرح قالی نشان می دهند
گل           های گرد و چرخان که در سراسر فرش تکرار 
و  شکوفه ها  کنار  در  بزرگ  در  اندازه های  می شوند، 
هندی  فرش های  از  بسیاری  اصلی  الگوی  برگ ها، 

هندوستان  فرش های  در  موجود  اسلیمی های  هستند. 
ساده انگاری خود را از دست داده اند و به طبیعت گرایی 
خلق و خوی  و  محیط  از  ناشی  که  شده اند  متمایل 
از نقش مایه های گیاهی  هندوستان است. »دسته دیگر 
که در قالی های هندی وجود دارد، بوته و درختچه هایی 
است که طبیعت گرایانه ترسیم شده اند. به طور کلی هر 
یک از امپراطوران مغول در دوران پادشاهی خود، به 
کیفیت آموزش و طراحی قالی ارج فراوان می نهادند و 
ایران، سنت های هندی را  الگو قرار دادن قالی های  با 
در کنار طبیعت گرایی اروپایی به کار می برند و تأثیرات 
اروپایی نیز به صورت نمایش سایه زنی و سایه پردازی 
 (Ibid, کرد.«  ظهور  گیاهان  گلبرگ های  و  برگ ها  در 

117(
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و  چنگیز  اعقاب  از  خود  که  هند  گورکانی  پادشاهان 
تیمور بودند، در اواخر دوره تیموری گرایش فراوانی 
اگرچه  کردند.  پیدا  مسلمان  ایرانیان  غنی  فرهنگ  به 
حکومت  با  مذهب  تفاوت  به لحاظ  ایشان  از  بعضی 
از  اما هیچگاه خود را  بودند،  شیعی صفوی در تضاد 
این سرمایه عظیم دور و رها نساختند و در طی مدت 
دو و نیم قرن تسلط بر هند با سلسله قدرتمند صفوی 
اقتصادی  سیاسی،  فرهنگی،  ارتباط  و  بوده  تماس  در 
و هنری خود را حفظ نمودند. از سوی دیگر از میان 
آنان  از  نفر  چهار  هند،  گورکانی  نفر حکمرانان  شش 
شاهزادگان  بیشتر  لذا  بوده اند،  ایرانی  همسران  دارای 
نیز ایرانی بودند و در این دوران دربار گورکانیان هند 
را می توان دربار اصلی ایران دانست. این حاکمان در 
دوره شاه طهماسب و بعد از آن در دوره شاه عباس 
صفویان  با  روابط  برقراری  از  را  بهره  بیشترین  اول 

بردند، به ویژه در زمان شاه طهماسب و رویگردانی او 
از هنر با اقبال از هنرمندان ایرانی، زمینه را برای حضور 
هنری  ویژگی های  بیشترین  لذا  نمودند.  فراهم  ایشان 
تصویری و به ویژه صنعت فرش را از آنها اخذ نموده، 
نسخه های  در  این رو  از  دادند.  قرار  بهره برداری  مورد 
تزیینی  نقوش  بیشترین  هند  مغولی  حاکمان  مصور 
بناها، نقش فرش ها، سایبان ها و موارد دیگر  ایرانی در 
هنرمندان  حضور  به علت  تأثیرات  این  می شود.  دیده 
دو  طی  در  آنها  آموزش  و  یک سو  از  ایرانی  بی شمار 
قرن رخ داده است. این نقوش که در فرش های صفوی 
یافته  بازتاب  نقش فرش های  در  عینًا  می شود،  دیده 
بدون  بعضًا  و  است  رؤیت  قابل  هندی  نگاره های  در 
هیچ تغییری منعکس شده اند. اما در برخی نگاره های 
نسخه های هندی، روح طبیعت گرایانه حاکمان مغول، 
طبیعت گرایانه تر  به سویی  را  نقوش  انتزاعی  شیوه های 
حال  هر  در  اما  کرده اند.  بومی  را  آن  و  داده اند  سوق 

جدول 3: طبقه بندی نقوش فرش های صفوی بازتاب یافته در نگاره های گورکانیان هند )مأخذ: نگارندگان(

        قالی

نقوش

نقوش قالی های گورکانیان هندنقوش قالی های ایران صفوی

نقوش گیاهی

گلهای ختایی و اسلیمی، درخت، گلدان، گل و بته، گلهای شاه عباسی

طرح ترنج دار: کانون توجه آن معمولًا ترنج بزرگ دایره یا بیضی شکلی 
است که ترنج های کوچک تر فراوانی دور تا دور آن را گرفته است

طرح گل و بّته: شاخه های گل در اندازه های مختلف با پیچک های نازک 
به هم بسته شده و زمینه فرش را پر کرده اند

ترکیب  مهم  موضوع  مختلف،  های  اندازه  با  هایی  گلدان  گلدانی:  طرح 
بندی هستند

نقوش اسلیمی و ختایی و درخت، درختچه های واحد در مرکز قالی و گل های سه 
گانه ای در طول یا عرض فرش، بوته و درختچه های واقع گرایانه

 
بندی  ترکیب  از  ملهم  مرکزی  ترنج  یک  گلدار حول  های  نقشمایه  دار:  ترنج  طرح 

ایرانی 

طرح گل و بّته: گلهای گرد و چرخان در اندازه های بزرگ در کنار شکوفه ها و برگ 
ها، در برخی موارد تأکید بر گلهای درشتی که بن مایه آن گل های شاه عباسی و 
اناری هستند که چهارچوب اولیه آنها حفظ شده اما تزئینات و الحاقات به کار رفته 

در آن خصیصه های بومی و محلی هندوستان را دارد 
 

نقش شکار به صورت توالی تصویرهای کم و بیش پیوسته دارای حاشیه نقوش جانوری
به  یا  پرند  می  همدیگر  سر  بر  که  موجودات  مختلف  های  گونه  طرح 
قابل  شکار  نقش  دارای  های  قالیچه  زمره  در  آورند  می  حمله  یکدیگر 

طبقه بندی است 

طرح هایی از گردش حلزونی ساقه که بر روی آنها سر حیوانات قرار دارد

بسیاری از فرش های دوره صفوی زیاده مصور  هستندمشخصه ها 

به  را  مصور  ها،اشکال  صحنه  برخی  در  و  گراست  طبیعت  ضد  بسیار 
نقشمایه های انتزاعی بدل می کند

نقشه های گل و گیاه ُپر کار هستند

اسلیمی ها متمایل به طبیعت گرایی هستند
اساس طرح قالیها وامدار فرش های صفوی، در سایه پردازی متاثر از هنر اروپایی و 

در جزئیات طراحی و رنگ پردازی تند به سبک هندی است
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نتوانستند خود را از سلطه هنر تصویری ایران در بخش 
تزیینات خالص نمایند. 

سیاسی،  تبادل های  اثر  در  که  گردید  لذا مشخص 
فرهنگی، اقتصادی و هنری میان دو حکومت گورکانیان 
دوره  نقش فرش های  ایران،  صفوی  حکومت  و  هند 
صفوی در نگاره های نسخه های خطی دوره گورکانیان 
هند قابل تشخیص است. نقوش فرش ها در ایران حالتی 
تجریدی و ملهم از طبیعت دارد، اما در هندوستان این 
واقع گرایی  به  تبدیل  سنت ها  نمودن  لحاظ  با  تجرید، 

دیده می شود. 
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