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چكيده
در اواخر حكومت قاجار، بار ديگر طراحى نقشة فرش 
مانند  طراح  هنرمندان  از  تعدادى  به دست  اصفهان  در 
شد.  احيا  مصورالملكى  محمد حسين  و  امامى  آقا  ميرزا 
محمدحسين مصورالملكى معروف به حاج مصورالملكى 
كه از هنرمندان شاخص اواخر قاجار و اوايل دورة بعد 
به شمار مى رود، هم در نقاشى و هم در طراحى فرش به 
ابداع و نوآورى روى  آورد. از سويى در كار وى توجه به 
سنت هاى طراحى و نقاشى صفوى جلوة برجسته اى دارد. 
در همين راستا، مصورالملكى در طراحى نقشه فرش به 
برخى نقشه هاى فراموش  شدة صفوى از جمله شكارگاه 
پرداخت. در اين مقاله، با استفاده از روش توصيفى- تحليلى 
مصورالملكى  شكارگاهى  فرش هاى  نقشه    بررسى  به 
پرداخته شد و در همين راستا براى گردآورى اطالعات 
از روش كتابخانه اى سود جسته شد. بررسى اين نقشه ها 
آشكار ساخت كه مصورالملكى در عين حال كه نقوش 

شكارگاهى صفوى را وارد فرش بافى معاصر اصفهان كرد، 
به سبب نگرش خاص خود، تغيير و تحوالتى در آن به 
عمل آورد. از جمله اين تحوالت، تغيير تركيب بندى به 
بود.  شكارگاه  متن  در  رفيع  افق  ايجاد  و  عمودى  قالب 
وى در اين نقشه ها واقع گرايى را مطمح نظر قرار داد و 
عالوه بر استفاده از برخى عناصر تصويرى جديد، مسئلة 
تفكيك بين پس  زمينه يا متن و عناصر شكارگاهى را كه 
در فرش هاى دورة صفوى وجود داشت، با تغيير عناصر 
پس  زمينه از بندهاى افشان به گل بوته ها و درختچه هاى 
كوچك، حل نمود. در واقع امر، كار او را مى توان ايجاد 
ارتباط منطقى بين طراحى فرش اصفهان در نيمة سدة 

چهاردهم ه.ش. با سنت هاى تصويرى پيشين دانست. 

واژگان كليدى: فرش بافى، اصفهان، شكارگاه، محمدحسين 
مصورالملكى، دوره قاجار، دوره صفوى.
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تحليل نقشه  فرش هاى شكارگاهى 
محمد حسين مصورالملكى بر مبناى 
فرش هاى شكارگاهى دورة صفوى 
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مقدمه
در  و  تاريخ  طى  در  هنرى،  برگرفتگى  و  الهام  مسئله 
عالقة  است.  داشته  وجود  همواره  مختلف  فرهنگ هاى 
هنرمند به خلق آثار آشنا،  سبب بهره گيرى وى از عناصر 
هنر گذشتگان خويش بوده است. نتايج اين عالقه نه تنها 
هنر دوره هاى تاريخى را به هم پيوند مى زند، بلكه موجب 
در  بدين ترتيب  مى شود.  گوناگون  هنرهاى  بين  ارتباط 
تاريخ هنر، گاه و بيگاه تالش براى احياى بعضى عناصر 
فرهنگى و هنرى گذشته باز شناختنى است كه پيامد اين 
مهم احياى سنت هاى فراموش شده يا در دست فراموشى 

است. 
فرش بافى  هنر  نوزايى  هنگام  بايد  را  صفوى  دورة 
عالقة  به سبب  صفوى  حاكمان  آورد.  به حساب  ايران 
وافر به اين هنر، دست به تأسيس كارگاه هاى فرش بافى 
مخصوص دربار زدند. اسناد تاريخى وجود اين كارگاه ها 
اصفهان  در  نمونه  به عنوان   .[1] مى شوند  متذكر  را 
فضاى  در  كه  دربارى  فرش بافى  كارگاه هاى  به  مى توان 
داشته اند،  قرار  چهل ستون  و  عالى قاپو  كاخ هاى  بين 
اشاره كرد [2]. حاميان جديد انگيزة تازه اى به هنرمندان 
جهت خلق آثار بديع بخشيدند. اين جريان، نوآورى در 
طرح و نقش فرش ها را به دنبال داشت. از طرف ديگر، 
فرش هاى بزرگ پارچة صفوى كه در ابتدا تنها به جهت 
مفروش كردن كاخ ها و بناهاى مهم به كارگاه هاى دربارى 
سفارش داده مى شد [3]، زمينة مناسبى براى نوآورى ذكر 
شده بود. الزم به ذكر است كه تا پيش از دورة صفوى 
مبناى غالب طرح و نقش فرش ها، تكرار اشكال هندسى 
بود، هرچند نقوش گردان نيز در فرش بافى و هنرهاى 
فرش بافى  از  مناسبى  نمونة  اگر چه  داشت.  وجود  ديگر 
فرش ها  تصاوير  نيست،  دسترس  در  صفويان  از  پيش 
در نگارگرى هاى دورة تيمورى به روشنى شيوة هندسى 
و نيز گردان پيش از صفوى را نشان مى دهند. در دورة 
صفوى جريان نوآورى منجر به بروز طرح هاى شكارگاه 
در فرش ها شد. مى دانيم كه شكارگاه صفوى ريشه در 
تاريخ و هنرهاى ديگر دارد. اين گونه طرح ها پس از دورة 
صفوى به  سبب ركودى كه تا حدود يك سده بعد دامنگير 
هنر بود [4]، به دست فراموشى سپرده شدند. در اصفهان 
دورة قاجار افرادى مانند عبدالرحيم شورشى، احمد بيگ 

(نفر اول خاندان مجنونى ها) و ميرزا آقا امامى توجه خود 
را بار ديگر به سمت فرش بافى معطوف كردند. در همين 
سير در نيمة اول سدة چهاردهم ه.ش. فرش بافى اصفهان 
رونق تازه اى را نظاره گر بود. در بين افرادى كه در اين 
سال ها نگاه ويژه اى به طراحى فرش داشتند، محمد حسين 
«حاج  به  مشهور  ه.ش.)   1348-1268) مصورالملكى 
شكارگاهى  نقوش  طراحى  به  كه  بود  مصورالملكى» 
به شيوة صفوى ولى با نوآورى هاى خاص خود پرداخت.

پژوهش حاضر به روش توصيفى- تحليلى به تحليل 
نقشه  فرش هاى شكارگاهى محمدحسين مصورالملكى 
پرداخته  صفوى  دورة  شكارگاهى  فرش هاى  مبناى  بر 
است. به  سبب وجود فرش هاى صفوى در مجموعه هاى 
مختلف خارجى، تا به امروز محققان بسيارى به جنبه هاى 
خصوص  در  پرداخته اند.  دوره  اين  بافته هاى  گوناگون 
نمونه  فرش هاى شكارگاهى كه از دورة صفوى باقيمانده 
است، تحقيقات بسيارى صورت گرفته است كه از جمله 
مى  توان به بخش هايى از جلد ششم كتاب هنر ايران نوشتة 
آرتور پوپ [5] اشاره كرد. تعدادى از نمونه  فرش هايى 
با طراحى  و  هستند  مقاله  اين  با موضوع  ارتباط  در  كه 
مصورالملكى بافته شده اند، در كتاب نگاهى به قالى ايران: 
فرش صيرفيان [6] به دست آمده اند. در سير پژوهشى اين 
مقاله، در آغاز، پيشينة نقش شكارگاه در هنر ايران بررسى 
شده است و سپس ويژگى هاى فرش هاى شكارگاهى دورة 
صفوى تحليل شده است و بر مبناى آن، نقشه فرش هاى 
و  تحليل  مورد  مصورالملكى  محمدحسين  شكارگاهى 

بررسى قرار گرفته است. 

پيشينة نقش شكارگاه
هرچند ماهيت طراحان هنرهاى مختلف در دورة صفوى 
نقش  و  طرح  بين  شباهت  اما  است،  نشده  مشخص 
اين  نگارگرى  و  پارچه بافى  فرش بافى،  مانند  هنرهايى 
مشهورى  نقاشان  كه  مى سازد  متبادر  ذهن  به  را  گمان 
مانند رضا عباسى در كار طراحى هنرهاى مختلف دست 
مشتركى  عناصر  وجود   .(217  ،1389 (پوپ،  داشته اند 
بند هاى  شاه عباسى،  به  موسوم  بزرگ  گل هاى  همچون 
اسليمى و افشان، حيوانات در حال فرار و «گرفت و گير» 
[7]، انسان هايى با لباس صفوى و كاله قزلباش كه در اين 
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هنرها به وفور ديده مى شوند، اين گمان را قريب به يقين 
مى سازند. نقش شكارگاه در فرش بافى صفوى از جمله 
نقوشى است كه از اين عناصر مشترك بهرة زيادى برده 
است و ارتباط آشكارى با نگارگرى اين دوره دارد. در هنر 
ايران، ريشة نقش شكارگاهى را بايد در فرهنگ پيش از 

اسالم جستجو كرد. 
صخره نگاره هاى منطقة كوهدشت در لرستان را كه 
صحنه هاى شكار با تير و كمان و حيواناتى چون اسب، 
مى توان  مى دهند،  نشان  را  سگ  و  كوهى  بز  گوزن، 
نمونه هاى ابتدايى نقش شكارگاه در هنر ايران دانست. 
قدمت اين صخره نگاره ها به حدود هزارة هشتم قبل از 

ميالد برمى گردد (تصوير 1).

تصوير 1: صخره نگاره، شكار با تير و كمان، كوهدشت، لرستان، حدود 8 
هزار ق.م. (مأخذ: پاكباز، 1383، 16)

به  آن  هنرى  مفهوم  در  شكارگاه  نقش  ظهور  اما 
شهرى   - «دورا-اُروپوس»  در  نخجيرگاه  صحنه هاى 
باستانى در سوريه - برمى گردد. اين ديوارنگاره ها كه به 
دورة اشكانى مربوط مى شوند، به ظاهر كهن ترين آثار در 
هنر ايران هستند كه انسانى را روى اسب و در حال شكار 

و تيراندازى نشان مى دهند (تصوير 2). 

تصوير 2: ديوارنگارة شكارگاه، دورا-اُروپوس، سوريه، عصر اشكانى (مأخذ: 
پاكباز، 1383، 25)

اسبى  سوار بر  دارد،  لباس فاخرى به تن  مردى كه 
كه به زين و يراق مجهز است، حيوانات گريزنده و گاه 
زخمى و منظره اى با چند گياه منفرد، همه خصوصيات 
ايرانى نخجيرگاه هاى دورا-اُروپوس هستند كه بعدها به 
سنت هاى اصلى نقوش شكارگاهى در ايران بدل مى شوند. 
به عبارت ديگر اهميت اين نقش مايه ها وقتى بيشتر آشكار 
مى شود كه آن را چون سنت تصوير شناختى پايدارى در 
ادوار بعدى و خصوصاً در نگارگرى ايرانى- اسالمى باز  
مى يابيم. چه پيكره هاى دورا-اُروپوس را همچون رويين 
پاكباز،  نماد «ميترا» [8] بدانيم (پاكباز، 1383، 24) و چه 
آنان را انسان هاى معمولى هنگام شكار روزانه تلقى كنيم، 
در هر حال اين گونه برخورد با خشونت صحنة شكار در 
هنر دورة بعد يعنى ساسانى جلوة برجسته ترى به خود 
مى گيرد. ديوارنگارة شوش مربوط به نيمة نخست سدة 
چهارم ميالدى، شمارى حيوانات رميده و مجروح را در 

ميان دو اسب سوار نشان مى دهد (تصوير 3).

تصوير 3: ديوارنگارة شكارگاه، شوش، سدة چهارم ميالدى (مأخذ: پاكباز، 
(30 ،1383

صحنه هاى مشابه اين كه در ظروف سيمين ساسانى 
شكست ناپذير  قدرت  بيانگر  دارد،  وجود  به وفور  نيز 
شاهانه بوده  است. نخجيرگاه ساسانى را تمثيلى از پرديس 
[9] يا فردوس مى دانند (همان، 29). بازتاب اين سنت 
مشهور  داستان هاى  در  مى توان  به خصوص  را  ريشه دار 
بستان  طاق  نقش برجسته هاى  يافت.  گور  بهرام  شكار 
در كرمانشاه بازنمايى ديگرى از نقش شكارگاه ساسانى 
است. در اينجا شاه در جامه اى فاخر و مالزمان به طرزى 
قراردادى و رسمى مجسم شده اند، در حالى كه شكل و 
حركت حيوانات بسيار طبيعى و جاندار است (تصوير 4).
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تصوير 4: بخشى از نقش برجستة شكار شاهانه، طاق بستان، كرمانشاه، 
اواخر سدة پنجم ميالدى (مأخذ: پاكباز، 1383، 31)

در سده هاى اولية اسالمى به سبب تلقى خاص اسالم 
از هنر تصويرسازى، تا سدة چهارم هجرى نقش شكارگاه 
را نمى بينيم [10]. در دورة سامانى ديوارنگارة «شكارگر 
از  پيش  سنت  هاى  از  ملهم  نيشابور  در  به دست»  قوش 
در  ديگر،  طرف  از   .(5 (تصوير  است  ايران  در  اسالم 
نگارگرى كه در سده هاى بعد رونق مى گيرد، تا سدة دهم 

هجرى موضوع شكارگاه جايگاهى ندارد.

تصوير 5: ديوارنگارة شكارگر قوش به دست، نيشابور، سدة چهارم ه.ق. (مأخذ: 
پاكباز، 1383، 52).

در نگاره اى به تاريخ 935ه.ق./ 1529م. در تبريز كه 
مربوط به يك نسخة خطى «ظفرنامه» [11] و منسوب به 
نقاش معروف كمال الدين  بهزاد است، شكارگاهى تصوير 
شده است كه به وضوح در آن نگرش جديدى وجود دارد 

(تصوير 6).
برخى عناصر تصويرى اين نگاره مانند شاهزادگان با 
لباس فاخر و كاله قزلباش كه با شمشير و نيزه و تير و 
كمان در حال حمله به حيوانات هستند و نيز حيوانات 
گريزنده و زخمى، عالوه بر نمايش سنت هاى پيشين بسيار 
به واقعيت نزديك تر شده است. بافته هاى گران قيمتى كه 
براى پوشش اسب ها به كار رفته است، بر واقع گرايى نقاش 
تأكيد دارد، زيرا در دورة صفوى به سبب رونق پارچه هاى 
گالبتون و زرى [12]، استفاده از آن ها در ميان درباريان 
به جاى زين  كردن اسب ها باب شده بود. تحرك  و تعداد 
افراد حاضر در صحنة شكار به مراتب بيشتر از نمونه هاى 
پيشين است. نكتة ديگر درگيرى برخى افراد در حالت 
پياده و سواره با گربه سانان بزرگ همچون شير و ببر است؛ 
موضوعى كه در گذشته كمتر بدان پرداخته شده بود. از 
سويى فردى كه در وسط نگاره همراه با سگ شكارى اش 
در حال شكار كردن است، به سبب تفاوت پوشش اش با 
ديگران و نداشتن كاله قزلباش، به احتمال قريب به يقين 
مالزم و همراه صحنة شكار است. از اين زمان به بعد وجه 
نمادين نقش شكارگاه جلوة كمترى داشته و در عوض 
نمايش شكوه و عظمت شكارگاه شاهى در اولويت بوده 
است. البته واقع گرايى موضوعى خود بهزاد در اين تحول 

بى تأثير نبوده است. 
اين  بيانگر  شكارگاه  نقش  تاريخ  به  اجمالى  نگاهى 
است كه دورة صفوى، عصر احياى اين نقش بوده است. 
نقش شكارگاه از دورة صفوى، عالوه بر نگارگرى زمينة 
دوره  اين  در  كه  فرش بافى  مى يابد.  بروز  براى  ديگرى 
تحت حمايت خاص دربار بود، پذيراى اين نقش گرديد 
و بافت فرش هاى موسوم به شكارگاهى از اين زمان رواج 
يافت. بديهى است كه اين گونه فرش ها مختص كاخ ها 

و بناهاى شاهى مانند عالى قاپو و چهل ستون بوده است. 
در دورة صفوى، تأثير هنر نگارگرى بر طرح و نقش 
فرش هاى شكارگاهى، به روشنى از مقايسه عناصر موجود 

در نگاره ها و نقشة فرش ها بازشناختنى است.
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فرش هاى شكارگاهى صفوى 
قديمى ترين فرش شكارگاهى دورة  صفوى هم اكنون در موزة پولدى پتزولى ميالن [13] نگهدارى مى شود (تصوير 7).

تصوير 6: نگاره اى از نسخة ظفرنامه، شكارگاه، منسوب به كمال الدين بهزاد، 
تبريز، 935ه.ق. (مأخذ: پاكباز، 1383، 104)

تصوير 7: فرش شكارگاه، رقم غياث الدين جامى، 929ه.ق./1523م.، دوره صفوى، 335 × 682 سانتى متر، 
(http://www.museopoldipezzoli.it/node/1095 :مأخذ) موزة پولدى پتزولى، ميالن
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در كتيبة وسط فرش تاريخ 929ه.ق/1523م. و يك 
بيت شعر ديده مى شود كه نام بافندة فرش «غياث الدين 
جامى» در شعر وجود دارد [14]. طرح و نقش اين فرش 
در دستة لچك-  ترنج قرار مى گيرد. در اين ميان زمينة 
طرح  البته  كه  است  صفوى  شكارگاه  از  نقشى  فرش 
اصلى، يك چهارم كل فرش بوده كه تكرار گشته است. 

تركيب بندى شكارگاه به صورت افقى است. نكتة مهم آنكه 
زمينة افشان اين فرش كامًال از شكارچيان و شكار آن ها 
تفكيك شده است؛ گويى كه نقش شكارگاه به زمينة فرش 
الصاق گرديده است (تصاوير 8 و 9). اساس كار و عناصر 
تركيب بندى با نگارة بهزاد در ظفرنامة 935 هجرى بسيار 

شباهت دارد.

تصوير 9: بخشى از فرش شكارگاه موزة ميالن (مأخذ: همان)

تصوير 8: يك چهارم زمينه در فرش شكارگاه، موزة پولدى پتزولى ميالن (مأخذ: همان)
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در اينجا نيز شاهزادگان صفوى با پوشش مرسوم و 
كاله قزلباش سوار بر اسب و با سالح هاى مختلف در حال 
حمله به حيوانات نشان داده شده اند. تحرك صحنه در 
هر دو به وضوح مشخص است. در زمينة فرش ميالن نيز 
به مانند نگارة ظفرنامه، درگيرى افراد و گربه سانان بزرگ 
همچون شير ديده مى شود. از نمونه هاى موجود پيداست 
كه درگيرى انسان و گربه سان از دورة صفوى وارد نقوش 
ديگر  از  شكارچى  افراد  تعدد  است.  شده  شكارگاهى 
وجوه تشابه نگارة ظفرنامه و فرش شكارگاه موزة ميالن 
است. وجود يك نفر فرد پياده در وسط شكارگاه فرش 
ميالن كه خنجرى در دست دارد و با گربه سانى درگير 
است، در حالى كه كاله قزلباش بر سر ندارد و پوشش اش 
شكوه شكارچيان سواره را ندارد و از طرفى مقايسة آن 
با مالزم شكار در وسط نگارة ظفرنامه در تصوير 6، تا 
حد زيادى وجود مالزمان شكار را در دورة صفوى ثابت 

مى كند. مالزمانى كه پياده بودند و پوشش آن ها ساده تر از 
شاهزادگان شكارچى بود (تصوير 10).

از تفاوت هاى نگارة ظفرنامه و فرش ميالن، تفاوت 
در جزئيات حيوانات و انسان ها است. به عنوان نمونه دم 
اسبان در نگارة ظفرنامه كامًال طبيعى مى نمايد، در حاليكه 
در فرش ميالن شكل بافته شده و دو شاخه اى دارد. تأثير 
هنر نگارگرى بر فرش بافى در دورة صفوى حقيقتى است 
كه از بررسى نگاره ها و فرش ها آشكار مى شود. نگارگران 
كار  در  گذشت  بحث  ابتداى  در  كه  همچنان  دوره  اين 
طراحى هنرهاى مختلف دست داشته اند. از سويى دقت 
در پوشش هاى فاخر افراد و اسب ها در نگاره  و فرش مورد 
نظر آشكار مى سازد كه هنر نگارگرى و فرش بافى در اين 
زمان تا حد زيادى وابسته به دربار بوده است. نمونة ديگرى 
در موزة هنرهاى زيباى بوستون [15] قرار دارد كه تاريخ 

آن به حدود 937ه.ق/1531م. برمى گردد (تصوير 11).

تصوير 10: مالزم شكار در فرش شكارگاه در حال دريده شدن به وسيلة يك گربه سان، 
موزة پولدى پتزولى ميالن (مأخذ: همان)
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تركيب بندى زمينة شكارگاه به صورت افقى است. عناصر تصويرى ثابت شكارگاه صفوى كه در فرش ميالن شرح 
آن گذشت، در اينجا نيز كامًال بارز است. به مانند فرش ميالن كه زمينة يك چهارم داشت، زمينة فرش در اينجا نيز يك 
طرح لچك-ترنج يك چهارم است، ولى نقوش مشابه مانند سواركار ها و اسب ها در رنگ آميزى با هم تفاوت دارند 

(تصاوير 12 و 13).

تصوير 11: فرش شكارگاه، 937ه.ق./1531م. صفوى. موزة هنرهاى زيباى بوستون 480× 225 سانتى متر 
(http://www.mfa.org/collections/object/hunting-carpet-49170 :مأخذ)

تصوير 12: بخشى از فرش شكارگاه، موزة هنرهاى زيباى بوستون (مأخذ: همان)
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زمينة افشان فرش و نقش شكارگاه مستقل از يكديگر 
هستند، اما در مقايسه با فرش ميالن در اينجا خالقيت 
طراح و رنگ آميزى مناسب، اين ضريب تفكيك را كاهش 
داده است. دم اسب ها در فرش بوستون نيز همچون فرش 
ميالن بافته شده و دو شاخه اى است. به سبب استفاده از 

نخ هاى گالبتون در فرش، گذشت زمان برخى قسمت هاى 
آن از جمله حيوانات در حال فرار را تا حدودى بى رنگ و 
مات كرده است [16]. در فرش موزة بوستون موجودات 
ديده  فرش  ميانى  ترنج  در  اژدها  و  سيمرغ  افسانه اى 

مى شوند (تصوير 14).

تصوير 13: بخشى از فرش شكارگاه، موزة هنرهاى زيباى بوستون (مأخذ: همان)

تصوير 14: سيمرغ و اژدها، بخشى از فرش شكارگاه، 
موزة هنرهاى زيباى بوستون (مأخذ: همان)
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فرش  اين  اصلى  حاشية  سرتاسر  در  اينكه  ناگفته 
شاهزادگان صفوى در حال بزم در گلستان هستند [17] 
نيز،  دوره  همين  نگارگرى  در  سويى  از   .(15 (تصوير 
مجالس بزم و مهمانى در دامان طبيعت، يكى از موضوعات 

مورد عالقة نگارگران بوده است (تصوير 16).
روشن است كه فرش هاى شكارگاه موزه هاى ميالن 

زندگى  شكوه  و  جالل  تجمل،  از  نمادى  بوستون  و 
دربارى در عصر صفوى هستند و از طرفى تأثيرات عميق 
نگارگرى اين دوره را متجلى مى سازند. چنانكه گفتيم پس 
ايران،  در  آمده  به وجود  نا آرامى هاى  طى  در  صفويان  از 
هنرها و صنايع از جمله فرش بافى، ناگزير تا حدود يك 

سده در افول و ركود بودند. 

تصوير 16: بزم در طبيعت، رضا عباسى، مكتب اصفهان، موزة متروپوليتن نيويورك 
(Swietochowski & Babaie, 1989, 59 :مأخذ)

تصوير 15: شاهزادگان صفوى در حال بزم در گلستان، بخشى از حاشية فرش شكارگاه، 
موزة هنرهاى زيباى بوستون (مأخذ: همان)
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زندگى و آثار هنرى محمدحسين مصورالملكى
 [18] امامى  آقا  ميرزا  مانند  نقاشانى  قاجاريه  اواخر  در 
روى  صفوى  نگارگرى  و  طراحى  سنت هاى  احياى  به 
 آوردند. اين هنرمندان نيز به مانند عصر صفوى عالوه بر 
نگارگرى و نقاشى در كار طراحى براى هنرهايى مانند 
فرش بافى نيز مهارت داشتند. محمد حسين مصور الملكى 
شكارگاهى  نقوش  اصلى  احياء  كنندگان  از  يكى  بايد  را 
صفوى در فرش بافى معاصر دانست. پيش از پرداختن به 
تحليل نقشه هاى شكارگاهى او، بهتر است مختصرى به 
ويژگى هاى خود هنرمند بپردازيم تا از اين طريق به درك 

درست ترى از نوآورى وى برسيم.
نگارگر  و  نقاش  طراح،  مصورالملكى  محمد حسين 
اصفهان  شهر  در  سال 1307ه.ق(1269 ه.ش)  در  ايرانى 
متولد شد. او از خاندانى بود كه پدرانش تا زمان صفويه 
همه نقاش بودند (سيد فاطمه، 1387، 17). وى ابتدا نزد 
پدرش به فراگيرى اصول اوليه نقاشى پرداخت. چندى بعد 
به سبب از دست دادن پدر و براى امرار معاش خانواده، به 
قلمدان سازى روى آورد. پس از قاجاريه، هنر نگارگرى در 
ايران رو به تحول نهاد و بار ديگر نقاشى به شيوة صفوى 
در ايران رواج يافت. به تبع آن، مصورالملكى نيز در اين 
زمان ابتدا جذب كارهاى كمال الدين بهزاد شد و سپس 
شيوة رضا عباسى و طراحى هاى خوشنويسانه، نظر او را 
جلب كرد. وى در حدود سال 1347ه.ق./1929م. و در 
حالى كه نزديك به دوران ميانسالى بود، براى آشنايى با 
سنت هاى هنرى غرب و ايجاد رابطه اى منطقى بين نقاشى 
او  آشنايى  و  كرد  سفر  پاريس  به  اروپا  نقاشى  و  ايرانى 
با آرتور اپهام پوپ [19] ايران شناس معروف و نويسندة 
كتب مربوط به تاريخ هنر ايران، منجر به همكارى اين 
دو گرديد. او در فاصلة اقامت چندماهه اش در پاريس، 
نقش مايه هاى گياهى قالى هاى نفيس ايرانى را براى يكى 
از كتاب هاى پوپ [20] طراحى كرد. از سويى همزمان بر 
روى آثار نقاشان اروپايى نيز كه در موزه ها قرار داشت، 

مطالعه مى كرد. 
مصورالملكى پس از بازگشت به ايران، مسير ه تازه اى 
را كه تأثيرات سفر اروپا در آن به وضوح مشخص است، 
جهانى،  عرصة  يك  در  او  تجربة  اولين  نمود.  انتخاب 
نمايشگاه لندن بود كه برايش مدال مخصوص «جورج 

پنجم» را از طرف ملكة انگلستان به ارمغان آورد. بعد ها يكى 
از آثارش به نام «تخت  جمشيد» در نمايشگاه بين المللى 
بروكسل در سال 1377ه.ق./1958م. مدال درجه اول طال 
زمان  را  در  جمشيد  تخت   مجموعة  تابلو،  اين  گرفت. 
آبادى اش و هنگام سالم نوروزى نمايش مى دهد. يكى 
از معروف ترين آثار او به نام «شكست محور»، موضوعى 
غير ايرانى يعنى شكست دول متحد در جنگ جهانى دوم 
را با هويتى كامًال ايرانى نشان مى دهد. درون ماية اين اثر از 
رزم ايرانيان و تورانيان در شاهنامة فردوسى اقتباس شده 
است و در حاشية آن اشعارى از داستان نبرد بين رستم و 
اشكبوس به چشم مى خورد. سران متفقين به خاطر خلق 
اين تابلو به طور رسمى از مصورالملكى تقدير كردند. از 
ديگر آثار او مى توان به تابلوهاى «مسجد خيالى»، «جنگ 
نادرشاه افشار با محمدشاه هندى»، «شيخ صنعان و دختر 
ترسا»، «مجنون»، «سعدى»، «چوگان بازى» و «چهره خود 
هنرمند» اشاره كرد كه همه به شيوة رنگ و روغن كار شده 

است.
هرچند مصورالملكى در هنر هاى مختلفى از جمله 
طراحى فرش، قلمدان سازى، نقاشى قهوه خانه اى، طراحى  
اما  است،  بوده  متبحر  نيز   [21] تشعير  و  كاشى  براى 
شهرت وى در خارج از ايران به سبب تابلو هاى نقاشى اش 
است. شناخت عميق او از هنر گذشتة ايران به خصوص 
نگارگرى دورة صفوى كه خود آن را از نياكان هنرمندش 
به ميراث برده بود و از سويى مطالعة او در هنر اروپا، درك 
درستى را از هنر ايرانى در وى پديد آورده بود. به همين 
سبب او از اولين مرمت كنندگان نقاشى هاى ديوارى كاخ 
چهل ستون نيز بوده است. اگرچه نقاشى هاى مصورالملكى 
داراى هويت و موضوع ايرانى هستند، اما اوج بهره گيرى 
او از سنت هاى اصيل نقاشى ايرانى به آثارى برمى گردد كه 

وى در قالب نقشة فرش اجرا كرده است.

محمد حسين مصورالملكى و طراحى فرش
به روشنى مى توان دريافت، براى هنرمندى كه نگاه عميقى 
به سنت هاى اصيل دورة صفوى داشته است، فرش بافى 
بررسى  و  مطالعه  براى  جذابى  كامًال  عرصة  دوره،  اين 
بوده است. حضور در اروپا و آشنايى با پروفسور پوپ 
در زندگى هنرى حاج مصورالملكى نقطة عطفى به شمار 
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مى رود. هرچند او قبل از سفر به اروپا نيز در كار طراحى 
نقشة فرش فعاليت داشت، اما همكارى اش با پوپ، انگيزة 
مضاعفى در او براى طراحى نقشة فرش ايجاد كرد. اين دو 
در پاريس هر روز ساعت ها دربارة هنر ايران با هم صحبت 
كه  نكنيم  فراموش   .(51-47  ،1350 (هاتفى،  مى كردند 
پوپ عالقة بسيارى به هنر فرش بافى ايران به خصوص 
نمونه هاى باقى ماندة عصر صفوى داشت. به حتم طراحى 
نقوش گياهى براى فرش هاى نفيس كتاب پوپ، نگرش 
خاصى نسبت به هنر فرش بافى در مصورالملكى به وجود 
آورده بود. او به همين واسطه با طرح و نقش بسيارى از 
نفيس  نمونه هاى  به خصوص  و  ايران  گذشتة  فرش هاى 
دورة صفوى آشنا شد. نگرش خاص مصورالملكى نسبت 
به طراحى فرش را نبايد جداى از برخورد خاص وى با 
نگارگرى و نقاشى بدانيم. او در جايى مى گويد: «تقليد، 
قاتل هنر است. هنر بايد به اقتضاى زمان و شرايط خويش 
سنت شكن و سنت گذار باشد. به اين معنى كه پابه پاى 
زمان پيش برود، قالب ها و سنت هاى قديمى را كه مانع 
اين پيشروى هستند دور بريزد و قالب ها و ارزش هاى 
جديدى را كه باعث رشد و تعالى او هستند پيدا كند. 
مينياتوريست ايرانى ... به جاى آنكه سنت ها و ارزش هاى 
گرانبهاى مينياتور گذشته ايران را براى يافتن ظرفيت هاى 
تازه و راهگشايى هاى ضرورى به كار بگيرد، راه را بر ذوق 
و تخيل و خالقيت خود بسته و از روى آثار اصيل قديمى 

سياه مشق مى كند.» (همان، 47).
مصورالملكى «علم و خيال» را پايه و اساس نگارگرى 
ايرانى مى دانست و از نظر او در قانون علم و خيال جايى 
در  فاطمه، 1387، 36).  (سيد  نبود  مرايا  و  مناظر  براى 
رنگ آميزى نيز عين رنگ هر جسم را به كار مى برد و اثر 
نور و سايه را نه ذاتى،بلكه َعَرضى مى شمرد. نتيجه آنكه او 
در فاصلة دور و نزديك، رنگ اصلى شىء را رنگ آميزى 
مى كرد كه از طريق علمش به قانون اشياء، اين مهم را 
اركان  از  يكى  كه  علمى  (همان، 37)؛  مى داد  تشخيص 
اساسى نگارگرى است. بدين ترتيب وقتى مصورالملكى 
در ميانة سدة 14ه.ق./1930م و پس از بازگشت به ايران، 
بيش از پيش به طراحى فرش روى آورد، تلقى خاص 

خود از نقاشى ايرانى را در طرح فرش ها نيز وارد كرد. 
پيش از آنكه دربارة آثار طراحى فرش مصورالملكى 

و به خصوص نقوش شكارگاهى او بحث كنيم، الزم است 
در  اصفهان  فرش  طراحى  ويژگى هاى  از  شناختى  ابتدا 
مقطعى از زمان يعنى نيمة دوم سدة 14ه.ق./1930تا1970م. 
كه آثار شاخص نقشة فرش او در اين حدود زمانى طراحى 

شده است، به دست دهيم. 
چنانكه مى دانيم فرش بافى اصفهان تا اواخر قاجاريه 
در ركود بود و در فاصلة زمانى انقراض صفويه تا اين 
دوره آثار شاخصى به دست نيامده است. البته بديهى است 
كه اين به منزلة نبود فرش بافى در اين دوران نيست. در 
توجه  شاهد  اصفهان  در  كه  سدة 14ه.ق./1930م.  نيمة 
روزافزون به سبك نقاشى صفوى هستيم، هنر طراحى 
فرش نيز كه در ارتباط مستقيم با نقاشى بود [22]، از اين 
تحول دور نماند و نتيجه اينكه نقوش فرش هاى نفيس 
گذشته و به خصوص طرح و نقش موجود در كاشى ها 
و نيز نقاشى هاى ديوارى بناهاى صفوى، ويژگى حاكم 
به  موسوم  طرح هاى  شد.  دوران  اين  فرش هاى  اكثر  بر 
«زيرگنبدى» - برگرفته از كاشى كارى زير گنبد مسجد 
و   [23] اسليمى»  و  افشان  ترنج  «لچك  شيخ لطف اهللا - 
نيز نقش «گلدانى» زادة اين نوع تفكر هستند. در چنين 
شرايطى فعاليت هاى عيسى بهادرى و شاگردانش مانند 
جواد رستم شيرازى در هنرستان هنرهاى زيباى اصفهان 
و جداى از آن  موجى كه در عرصة طراحى فرش در بازار 
اصفهان به دست هنرمندانى مانند احمد ارچنگ به راه افتاده 
بود، چنين نگاه مشتاقانه اى به سنت هاى پيشين را به سنتى 

جديد و استوار در طراحى فرش اصفهان بدل كرد. 
مصورالملكى در آن شرايط خاص زمانى كه راجع به 
آن صحبت كرديم، در طراحى نقشة فرش به نسبت راه 
متمايزى در پيش گرفت. او مدتى نيز در خانة شخصى 
كارگاه قالى داير كرده و طرح هاى خود را به چند شاگرد 
بافنده براى بافت مى داد. وى كه نقاش زبردستى بود، با 
توجه به جو حاكم بر طراحى فرش آن دوران، به احياى 
يكى از اصيل ترين نقوش فرش بافى صفوى يعنى نقش 
شكارگاه روى آورد. در واقع بايد نوآورى مصورالملكى 
را در طراحى فرش، نسبت به مقطع زمانى كه وى در 
آن به فعاليت پرداخت، مورد ارزيابى قرار دهيم. به عبارت 
ديگر، بسيار مهم است كه به آثار طراحى  اش از دريچة 
بافتى كه وى به آن تعلق داشت، نگريسته شود. كارى كه 
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كمتر كسى در آن زمان به آن پرداخته بود. در مقايسة كار 
او با طراحى هاى عيسى بهادرى به نوآورى هايى در كار هر 
دو برمى خوريم. از جهتى شكارگاه هاى مصورالملكى را 
به طور قطع بايد بهترين و منسجم ترين نقوش شكارگاهى 
در فرش بافى اصفهان در نيمة دوم سدة 14ه.ق./1930تا 

1970م. دانست. 

دسته بندى آثار مصورالملكى در زمينة طراحى فرش
فرش  طراحى  زمينة  در  مصورالملكى  حاج  كه  آثارى 
خلق كرده است، به طور عمده توسط خاندان صيرفيان 
در اصفهان بافته شده است. اين آثار را از منظر موضوع و 

درون مايه، مى توان در چهار دسته جاى داد:
«صورت»  موضوع  به  كه  است  آثارى  اول  دستة   .1 
نقشه هايى  شامل  دسته  اين  به عبارتى  است.  پرداخته 
و  مهمانى  و  بزم  مجالس  در  را  انسان ها  كه  مى شود 
استقبال به تصوير كشيده است. مصورالملكى چندين 
طرح فرش با درون ماية مجلس و صورت دارد كه از 
جمله در يكى از آن ها به «مجلس بزم شاه عباس صفوى» 
ديوارى  نقاشى هاى  از  يكى  از  برگرفته  كه  پرداخته 
چهل ستون  كاخ  در  كه  مى دانيم  است.  چهل ستون 
اصفهان، چندين نقاشى ديوارى با موضوع مجلس بزم 
و استقبال وجود دارد. از ديگر آثار شاخص او كه در 
اين دسته جاى مى گيرد، يكى فرش «صائب تبريزى» 
بافت هاتفى و ديگرى مجلس بزمى در طبيعت، بافت 

صيرفيان است.
 2. دستة دوم آثارى را شامل مى شود كه در آن يك 
منظرة طبيعى به روى نقشة فرش آمده است. در اينجا 
سبزه زار  و  درختان  وسط  از  كه  جويبارى  معموالً 
مى گذرد، نقش اصلى را بر عهده دارد و به طور معمول 
پرندگانى در داخل آب يا در حال پرواز بر روى زمينة 

طرح ديده مى شوند.
است  سنتى  نقشه هاى  برگيرندة  در  سوم  دستة   .3  
كه نماى كلى آن ها لچك -ترنج افشان، اسليمى و يا 
طرح هاى گلدانى است، اما در اساس كار، تفاوت هايى با 
نقشه هاى مرسوم آن دوران دارند. در واقع، مصورالملكى 
طرح هاى سنتى را به شيوة خود برگردانده و از تناسبات 
معمول اين طرح ها دورى جسته است. اين دسته در 

مقايسه با ديگر آثارش، داراى شمار كمترى هستند.
هستند،  تحقيق  اين  موضوع  كه  چهارم  دستة   .4  
وى  فرش  طراحى  آثار  شاخص ترين  امر،  واقع  در 
محسوب مى شوند. نقشه هاى شكارگاهى او در حقيقت 
هستند.  صفوى  مشهور  شكارگاه هاى  تداعى كنندة 
هر چند در اينجا نيز با تقليد محض روبه رو نيستيم، 
اما به خوبى مى توان سنت نقش پردازى صفوى را در 
شكارچيان اسب سوار، حيوانات، تركيب بندى و ديگر 
عناصر طرح مشاهده كرد. ناگفته نماند كه مصورالملكى 
است  پرداخته  شكارگاه  موضوع  به  نيز  نگارگرى  در 

(تصوير 17).

تصوير 17: شكارگاه، مصورالملكى، رنگ و روغن روى بوم 
(http://www.bahadorani.com/user_files/124568640644.jpg :مأخذ)
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محمدحسين  شكارگاهى  فرش هاى  نقشه   تحليل 
مصورالملكى 

پيش از پرداختن به فرآيند بررسى نقشه هاى شكارگاهى 
اين هنرمند، آنچه بايد به آن توجه شود اين است كه هر 
منطقة فرش بافى ايران با توجه به درشت بافت يا ريزبافت 
اصفهان  در  است.  مخصوصى  نقوش  داراى  آن،  بودن 
به  سبب ريزبافت بودن فرش ها و رج شمار [24] باالى 45، 
طراحان امكان پرداختن به جزئيات بيشترى از نقوش را 
دارند. مصورالملكى نيز با آگاهى از اين موضوع، نقوش 

فرش بافى  در  بيشتر  ظرافت  با  را  صفوى  شكارگاهى 
اصفهان احيا كرد. در اين بخش، پنج فرش شكارگاهى 
با طراحى حاج مصورالملكى كه ريشه در نقوش دورة 

صفوى دارند، مورد مطالعه قرار گرفته است.
در  كه  مى دهد  نشان  را  سواركار  هفت  اول  نمونة 
هستند.  حيوانات  شكار  حال  در  گوناگون  حالت هاى 
زمينة عمودى شكارگاه مصورالملكى از تفاوت هاى آن با 
تركيب صحنة شكارگاه به صورت افقى در دورة صفوى 

است (تصوير 18).

تصوير 18. قاليچه شكارگاهى، اصفهان، بافت صيرفيان، طرح از مصورالملكى، 
نيمة دوم سدة 14هـ.ق/19م. (مأخذ: صيرفيان، 1382)
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شكارگاهى  فرش هاى  نقشه  اندازة  ديگر،  طرف  از 
او براى ابعاد قاليچه طراحى شده (نهايتاً 2×3 متر) و از 
دورة  بزرگ  شكارگاهى  فرش هاى  از  متفاوت  نظر  اين 
در  را  رفيع  افقى  تركيب بندى،  نوع  اين  هستند.  صفوى 
پيامد دارد. در اين قاليچه بوته هاى گل و درختچه ها در 
زمينة شكارگاه قرار دارند. در واقع طراح، نقوش افشان 
صفوى را كه در زمينة شكارگاه به كار مى رفتند و باعث 
شلوغى طرح مى شدند، به بوته هاى گل و درختچه ها تغيير 
داده است. بنابراين مصورالملكى مسئلة تفكيك پس زمينه 
و نقش شكارگاه در فرش هاى صفوى را در اينجا با تغيير 
عناصر زمينه حل كرده است. اين نوع طبيعت ساده شده 
در نقوش شكارگاهى پيش از اسالم مانند ديوارنگاره هاى 

شكارگاه  مى شود.  ديده  هم  دورا-اُروپوس  در  اشكانى 
مصورالملكى كامًال طبيعى به نظر مى آيد و عناصر آن مانند 
اسب ها و شكارچيان و حيوانات در تناسب درستى به كار 
رفته اند. بر خالف دورة صفوى، قسمت عمدة متن فرش 
به شكارچيان و حيوانات اختصاص يافته است. حيوانات 
به استثناى برخى از آنها، بسيار به واقعيت نزديك هستند 
دم  همچون  اسب ها  بدن  با  مرتبط  صفوى  تزئينات  و 
بافته شده در اينجا ديده نمى شود. پوشش خاص افراد 
به  را  ما  پاپوش ها  و  دستار ها  و  قزلباش  كاله  همچون 
ياد دورة صفوى مى اندازد، اما چهره ها در اينجا جوان تر 
هستند. شادابى خاصى در چهره ها بازشناختنى است كه 

در فرش هاى صفوى ديده نمى شود (تصوير 19).

تصوير 19: بخشى از فرش تصوير 18 (مأخذ: همان)

موضوعات مخصوص فرش هاى شكارگاهى صفوى 
نيز  اينجا  در  بزرگ،  گربه سانان  با  انسان  درگيرى  مانند 
استمرار يافته است. نحوة شكار و سالح هاى شكارچيان 

كامًال با فرش هاى صفوى همانند است. 
مصورالملكى  كار  در  شكارچيان  تعدد  سويى  از 
كار  در  شكار  صحنة  چند  هر  است.  بيشتر  به مراتب 
صحنه  تحرك  اما  است،  واقع گرايانه تر  مصورالملكى 
از  وجه  اين  است.  شده  كمتر  صفوى  دورة  به  نسبت 

نقوش  در  فردوس  تصور  يادآور  مصورالملكى  كار 
شكارگاه هاى پيش از اسالم است.

نمونة دوم كه كتيبة «كريم صيرفيان»، در زير آن بافته 
شده است، در پرداختن به جزئيات، برترى مشهودى بر 
نمونة اول دارد. تركيب بندى عمودى در اين نمونه نيز بارز 
است. حضور چهارده شكارچى اسب سوار به خوبى تعدد 
شكارچيان را نسبت به نمونه هاى باقى ماندة صفوى نشان 

مى دهد (تصوير 20). 
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تصوير 20: قاليچه شكارگاهى، اصفهان، بافت صيرفيان، طرح از مصورالملكى،
 نيمة دوم سدة 14ه.ق./19م. (مأخذ: صيرفيان، 1382)



فصلنامه 
علمى_ پژوهشى 

انجمن علمى 
فرش ايران
شماره 20
پاييز1390
89

نكتة ديگر در طراحى اين قاليچه حضور مالزمان و 
همراهان شاهزادگان شكارچى در صحنة شكارگاه است 
كه البته در فرش موزة ميالن و دوران صفوى همچنين 

مالزمانى ديده شدند (تصوير 21).

در نگارة ظفرنامة 935ه.ق./1529م. نيز بهزاد به اين 
موضوع پرداخته بود. همچنان كه مى دانيم مصورالملكى به 
شدت تحت تأثير بهزاد و رضا عباسى بود (هاتفى، 1350، 

47-51) (تصوير 22). 

واقع گرايى طراح در اين قاليچه نيز مشهود است؛ با 
اين تفاوت كه بوته هاى كوچك زمينة شكارگاه به شيوة 
نوآورى  از  نشان  كه  است  شده  كار  اسليمى  و  ختايى 
مصورالملكى دارد. قسمت هاى مختلف اين بوته ها به سر 

پرندگان و يا حيوانات ختم مى شوند (تصوير 23). 

تصوير 23: بخشى از قاليچة تصوير 20 (مأخذ: همان)

به بيانى اين گونه برخورد با طبيعت شكارگاه، كامًال 
نمى شود.  ديده  صفوى  نمونه هاى  در  و  بوده  تازه  و  نو 
چهره هاى افراد همچون نمونة اول شاداب و جوان بوده 
و پوشش آن ها به شيوة صفوى كار شده است. موضوعات 
صحنة شكار نيز همان موضوعات فرش هاى شكارگاهى 

صفوى است.
نمونة سوم يك قاليچة دو رو است كه در يك طرف 
آن طرح ترنج دار اسليمى و در طرف ديگر نقش شكارگاه 

بافته شده است (تصوير 24).
تعدد  واقع گرايى،  مانند  خصوصياتى  اينجا  در 
شكارچيان، بافته هاى گران قيمتى كه براى پوشش اسب ها 
به كار رفته است، موضوعات خاص شكار، طبيعت سادة 
موجود در زمينه و نيز تركيب بندى عمودى، سبك طراحى 

اين فرش را به نمونه هاى قبلى پيوند مى زند.
نمونة چهارم، بافت «صادق صيرفيان»، يكى ديگر از 
جنبه هاى نوآورى حاج مصورالملكى را آشكار مى سازد. 
در حالى كه در متن فرش يك شكارگاه زمان هخامنشى 
ديده مى شود و شكارچيان و اسب ها پوشش مخصوص 
زمان ايران باستان را دارند؛ موضوعات شكار، نحوة عمل 
سنت هاى  شديد  تأثير  پس زمينه،  طبيعت  و  شكارچيان 

شكارگاهى صفوى را جلوه گر مى سازد. 

تصوير 21: بخشى از فرش تصوير 20 (مأخذ: همان)

از  طرح  عباسى،  رضا  شيوة  به  قلم گيرى  به دست،  گل  بانوى  تصوير 22: 
http://www.bahadorani. :مصورالملكى، نيمة اول سدة 14ه.ش. (مأخذ

(com/user_files/124568640796.jpg
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حاشية اصلى فرش نيز شامل برخى آثار مربوط به 
زمان هخامنشى است (تصوير 25).

طبيعت زمينه كه شامل بند هاى ختايى و اسليمى قطور 
است، جداى از ضخامتش، يادآور مسئلة تفكيك شكارگاه 

و منظرة طبيعت  زمينه در زمان صفوى است. 
ويژگى مخصوص طراحى مصورالملكى يعنى بند هاى 
ختايى و اسليمى كه به سر پرندگان و حيوانات منتهى 
مى شوند، در اين قاليچه نيز به چشم مى خورد. پرداخت 
هخامنشى  نقش برجسته هاى  به  قاليچه  اين  در  شير ها 

مى ماند (تصوير 26).

نمونه هاى  با  شكارگاه  اين  تفاوت هاى  از  يكى 
صفوى، تركيب بندى عمودى آن است كه اين ويژگى را 
در نمونه هاى قبل هم ديديم. نكته اى كه در اينجا شرح 
به  مصورالملكى  دقيق  توجه  نيست،  لطف  از  خالى  آن 
دوره هاى تاريخى ايران و مطالعه در هنر اين دوره ها است. 
به مانند نقش اين فرش كه نشان از آگاهى كامل طراح به 
شيوة هنرى دوران هخامنشى دارد، تابلوى تخت  جمشيد 
نيز كه شرح آن گذشت، حاصل تحقيقات چندماهة او بر 
روى بناى تخت جمشيد و صحبت با باستان شناسان آن 

زمان بوده است (سيد فاطمه، 1387، 25).

تصوير 24: قاليچه اصفهان، شكارگاه، طرح مصورالملكى. نيمة 
دوم سدة 14ه.ق./19 م. (مأخذ: صور اسرافيل، 1371، 311)

تصوير 25: قاليچه شكارگاه هخامنشى، اصفهان، بافت صادق صيرفيان، طرح 
مصورالملكى، نيمة دوم سدة 14ه.ق. /19م. (مأخذ: صور اسرافيل، 1371، 243)
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شيرى كه در پايين زمينه ديده مى شود) از يك سو و اسب 
و اسب سوار از سوى ديگر، در آغاز كمى عجيب به نظر 
مى آيد (تصاوير 27 و 28). اما ويژگى هاى ثابتى كه در 
نقشه هاى شكارگاهى مصورالملكى وجود دارند، در اين 

قاليچه نيز ديده مى شوند. 
حال  در  اسب سوارى  شكارگاه،  متن  از  قسمتى  در 
حركت توانسته است پاى يك شكار را به دست بياورد. 
در آسمان شكارگاه نيز دو پرنده در حال پرواز هستند. 
افق رفيع اين تركيب بندى را در نمونه هاى قبل نيز مشاهده 
كرديم. گل بوته هاى پس زمينه طبيعى تر از چهار نمونة اول 
به نظر مى آيند، اما كامًال غيرقابل تفكيك از شكارچيان و 
حيوانات هستند. از طرفى ابر هايى كه در آسمان وجود 
دارد، ارتباطى قوى را با سنت هاى نگارگرى صفوى و 
پيش از آن نشان مى دهد.اگرچه مصورالملكى نقشه هاى 
شكارگاهى صفوى را در فرش بافى معاصر اصفهان دوباره 
به كار بست، اما به  سبب نگرش خاصى كه از هنر در وى 

به وجود آمده بود، هيچگاه به تقليد محض روى نياورد و 
دست به نوآورى در اين عرصه زد. طراحى هاى فرش او 
اگر چه قرابت نزديكى با سنت هاى پيشين دارند، اما در 
جزئيات داراى هويت مستقلى هستند. اين گونه برخورد 
با سنت در هنرهاى ديگر وى نيز بازشناختنى است. در 
نقاشى هاى او با وجود آنكه رنگ و بوى ايرانى دارند، 
اصول علمى نقاشى غرب وارد شده است. او خود در 
جايى مى گويد: «من نخستين بار پرسپكتيو را به طرز علمى 
وارد مينياتور كردم. اين كار يك ضرورت بود كه از زمان 

قاجار كم كم تحقق مى يافت.» (هاتفى، 1350، 50). 
در نتيجه نقشه  فرش هاى او بيش از ديگر هنرهايش 
ميان  اين  در  دارند.  ايرانى  گذشتة  سنت  با  عميق  پيوند 
نقشه هاى شكارگاهى حاج مصورالملكى، به سبب پيشينة 
اصيلى كه براى نقش شكارگاه وجود دارد و از سويى 
فرش هاى  نقوش  با  آن  طراحى  عناصر  نزديك  ارتباط 
شكارگاهى صفوى، نمونة بارزى از توجه وى به سنت هاى 

كهن هنر ايرانى هستند.

تصوير 26: بخشى از قاليچة تصوير 25 (مأخذ: همان)
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تصوير 28: بخشى از قاليچه ى تصوير 27 (مأخذ: همان)

تصوير 27: قاليچه شكارگاهى، اصفهان، طرح مصورالملكى، نيمة دوم سدة 14ه.ق.
/19 م. (مأخذ: صور اسرافيل، 1371، 245)
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نتيجه گيرى
محمدحسين  شكارگاهى  فرش هاى  نقشه    تحليل  در 
فرش هاى  دادن  قرار  مبنا  به  توجه  با  و  مصورالملكى- 
شكارگاهى بازمانده از دوران صفوى- نتايج حاصله از اين 
پژوهش، در دو حوزة اقتباس هاى اين هنرمند از سنت هاى 
نقوش شكارگاهى فرش هاى صفوى و نوآورى هاى او در 
نقشة شكارگاه، قابل تفكيك هستند. نكته آنكه ساختار 
ترنج  لچك-  اغلب  صفوى  شكارگاهى  فرش هاى  كلى 
حاج  شكارگاه هاى  اما  است،  يك چهارم  طرح  و  بوده 
مصورالملكى روى ابعاد قاليچه بافته شده و طرح سراسرى 

و غيرقرينه دارند. 
اقتباس ها:

1. استفاده از موضوع «شكارچيان اسب سوار در حال 
شكار در دامان طبيعت» به عنوان درون ماية اصلى 

 2. شكار با سالح هايى مانند شمشير، تير و كمان و نيزه 
و نحوة عمل شكارچيان

3. استفاده از نقش حيوانات گريزنده و زخمى
4. پوشش خاص افراد مانند لباس و دستار صفوى، 

كاله قزلباش و پاپوش هاى ساقدار
زين  به جاى  گران قيمت  بافته هاى  از  بهره گيرى   .5

جهت پوشش اسب ها
مانند  خاص  شكارگاهى  موضوعات  به  توجه    .6

درگيرى انسان و گربه سانان بزرگ 
7. تعدد شكارچيان در صحنة شكار

8. به كارگيرى نقوش ختايى و اسليمى در طبيعت زمينة 
شكارگاه

9. وجود مالزمان و همراهان به صورت پياده در صحنة 
شكار

نوآورى ها:
1. استفاده از تركيب بندى عمودى در متن شكارگاه

2. ايجاد افقى رفيع و بهره گيرى بيشتر از متن شكارگاه 
3. اختصاص قسمت عمدة زمينه به عناصر تصويرى 

شكارگاه (شكارچيان و حيوانات)
4. حل كردن مسئلة جدايى طبيعت زمينه و عناصر 
تغيير  با  صفوى  نمونه هاى  در  شكارگاه  تصويرى 
بند هاى افشان به گل بوته ها و درختچه هاى كوچك. در 
واقع مصورالملكى با اين كار بين طبيعت زمينه و متن 

شكارگاه رابطه اى منطقى ايجاد كرد. 
5. واقع گرايى در طراحى عناصر تصويرى شكارگاه با 
حفظ اصول اساسى سنت هاى شكارگاهى صفوى. به 
همين سبب است كه برخى عناصر تصويرى صفوى 
حذف  اسبان  در  شاخه اى  دو  و  شده  بافته  دم  مانند 

مى شوند.
6. جوان تر بودن چهره ها نسبت به نمونه هاى صفوى 

و شادابى در آنها.
اين  صفوى.  دورة  به  نسبت  صحنه  كمتر  تحرك   .7
كم تحركى، يادآور نقوش شكارگاه هاى پيش از اسالم 

است. 
8. منتهى شدن بند هاى ختايى و اسليمى در طبيعت 

زمينه به سر پرندگان و حيوانات.
از  يكى  بايد  را  مصورالملكى  محمدحسين 
بدانيم.  اصفهان  در  معاصر  فرش  طراحان  شاخص ترين 
و  موضوع،  و  شيوه  تنوع  لحاظ  به  كارش  كه  هنرمندى 
نحوة استفاده از روش هاى طبيعت پردازى، در ميان آثار 
معاصرانش متمايز است. نگرش جديد او به سنت هاى 
اصيل نقاشى ايرانى، او را در تلفيق سنت هاى هنرى كهنه 
و نو در اصفهان كامًال موفق ساخت. او در واقع بين نقاشى 
اواخر دورة قاجاريه و سنت  شكارگاهى صفوى رابطه اى 
شكارگاهى مصورالملكى،  استوار ايجاد كرد. فرش هاى 
اصيل ترين نمونه هاى نقش شكارگاه در فرش بافى معاصر 
اصفهان  شكارگاهى  فرش هاى  اغلب  هستند.  اصفهان 
در دهه هاى اخير نيز همچنان با الهام از طرح هاى حاج 

مصورالملكى بافته مى شوند. 

پى نوشت ها
اسماعيل  شاه  اينكه  بر  مشعر  اشاراتى  و  مدارك    .1
صفوى در پايتخت خود واقع در تبريز، كارگاه قالى بافى 
وابسته به دربار ايجاد كرده باشد موجود نيست. با اين 
كارى  چنين  به  تهماسب  شاه  كه  دارد  امكان  همه 
مبادرت ورزيده باشد. نگاه كنيد به: ادواردز، سيسيل 
تهران:  صبا،  مهين دخت  ترجمه  ايران،  قالى   (1357)

انجمن دوستداران كتاب، ص. 5.
2.  در اين مورد ترديدى نيست كه شاه عباس صفوى 
ايجاد  اصفهان  در  سلطنتى  قالى بافى  كارگاه  يك 
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كرده است. سياحان و سفرنامه نويسانى مانند تاورنيه 
 Sir) و رابرت شرلى (Chardin) شاردن ،(Tavernier)
Robert Sherley) در نوشته هاى خود اين حقيقت را 
مورد تدقيق قرار داده اند. نگاه كنيد به قالى ايران، ص 6.

3.  از زمان شاه عباس اول صفوى اين فرش ها به عنوان 
هديه و گاه به جهت مقاصد سياسى به كشورهاى ديگر 
فرستاده و يا به فرستادگان اين كشورها اهداء مى شد. 
 (Polonaise carpets) لهستانى  به  موسوم  فرش هاى 
نمونة بارزى از اين سفيران فرهنگى هستند. نگاه كنيد 
به: يارشاطر، احسان (1384) تاريخ و هنر فرش بافى در 
ايران، بر اساس دايره المعارف ايرانيكا، ترجمه  ر. لعلى 

خمسه، تهران: نيلوفر، ص. 84.

4. يورش افغان ها به ايران در سال 1136ه.ق.، تسليم 
شاه سلطان حسين  و انقراض سلسلة صفوى را در پى 
داشت. به دليل اوضاع نا متعادل ايران، تا حدود يك 
سده بعد هنر هاى ايران و از جمله فرش بافى به حاشيه 

رانده شدند.

5.  نگاه كنيد به: پوپ، آرتور اپهام (1387) سيرى در 
هنر ايران، ترجمه  نجف دريابندرى و ديگران، جلد 

ششم، تهران: علمى و فرهنگى.

 6. نگاه كنيد به: صيرفيان، محمد (1382) نگاهى به 
قالى ايران- فرش صيرفيان، قم: نقش مانا.

به  سنتى  طراحى  اصطالح  در  گرفت و گير  نقش   .7 
نقوشى گفته مى شود كه حيوانات را در حال نزاع نشان 
تشعير اندازى  در  غالب  به طور  گرفت و گير  مى دهند. 
 (1381) رويين  پاكباز،  به:  كنيد  نگاه  دارد.  كاربرد 
دايره المعارف هنر، تهران: فرهنگ معاصر، ص. 448. 
هرچند نگارگر مشهور مكتب هرات، روح اهللا ميرك 
خراسانى را ابداعگر اين نقش مى دانند، اما نمونة بارز 
تخت  در  آپادانا  كاخ  شرقى  پلكان  در  نقشى  چنين 

جمشيد حك شده كه صحنة نبرد شير و گاو است.

و  هند  باستانى  خدايان  از   (Mithra) مهر  يا  ميترا   .8 
ايرانى، پيش از رواج دين زرتشتى در ايران است. ميترا 

اعتقاد  برخى  مى يابد.  استمرار  نيز  زرتشتى  ايران  در 
دارند كه مسيح صورت تناسخ يافتة ميترا است. 

 Paradise .9 

 10. قرآن به طور مستقيم تصويرسازى را منع نكرده 
است، بلكه اين موضوع در حديث مطرح شده است. 

و  جنگ ها  زندگى،  به  راجع  كتابى  ظفرنامه   .11 
پيروزى هاى تيمور گوركانى است. نخستين ظفرنامه به 
دستور شخص تيمور و به قلم نظام الدين شامى تأليف 
گرديد و دومين آن به دست شرف الدين على يزدى، 
از مورخان به نام دوره شاهرخ در 828 هجرى قمرى 
نوشته شد كه از مطالب ظفرنامه شامى كمك گرفته 
بود. ظفرنامه 935 هجرى يكى از نسخه هاى تأليف 
يزدى به شمار مى رود. اين نسخه كه در اوايل حكومت 
شاه تهماسب صفوى تهيه و اجرا گرديد، 24 نگاره 

منتسب به بهزاد دارد.

 12. گالبتون تارى بسيار نازك است كه درون آن يك 
رشته نخ ابريشم قرار دارد و بر روى آن، رشتة نازكى 
از طال يا نقره پيچيده شده است. پارچة زرى، چله يا 
تار آن از ابريشم خالص است و يكى از پود هاى آن 
ابريشم رنگى و ديگرى نخ گالبتون كه مى تواند زرين 

يا سيمين باشد.

Poldi Pezzoli Museum , Milan .13 

 14. يك بيت شعر كه در كتيبة ترنج ميانى فرش وجود 
غياث الدين  سعى  از  شد  است:  صورت  بدين  دارد، 

جامى / بدين خوبى تمام اين كار نامى

Museum of Fine Arts, Boston .15 

 16. نخ گالبتون به سبب وجود تارهاى طال و نقره در 
آن به مرور زمان رنگ مى بازد، زيرا روكش طال آب 

شده و نقره سياه مى شود.

 17. به نقوشى كه انسان ها را در مجلس مهمانى، بزم 
و غيره نشان مى دهد، در اصطالح طراحى سنتى در 
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اصفهان «صورت» گفته مى شود.

طراحى  و  نگارگرى  بر  عالوه  امامى  آقا  ميرزا   .18 
براى فرش، در هنرهاى مختلفى مانند قلمدان نگارى 
در  سوخت  شيوة  احياگر  وى  داشت.  دست  نيز 
تصويرسازى روى چرم است. او از نخستين هنرمندانى 
بود كه شيوة رضا عباسى را از نو رايج كرد. نگاه كنيد 
تهران:  هنر،  دايره المعارف  رويين (1381)  پاكباز،  به: 

فرهنگ معاصر، ص. 45. 

 19. Arthur Upham Pope

اثر  همان  كتاب  اين  يقين  به  قريب  احتمال  به   .20 
 "A Survey of Persian Art" پوپ،  معروف 
است كه در ايران، انتشارات علمى و فرهنگى آن را با 
عنوان «سيرى در هنر ايران» به سر ويراستارى سيروس 

پرهام در پانزده جلد ترجمه و چاپ كرده است.

آرايش  در  روشى  تشعير اندازى  يا  تشعير سازى   .21 
حاشية صفحات (كتاب يا مرقع) است با نقش مايه هاى 
سدة  اوايل  از  تشعير سازى  گياه.  و  مرغ  حيوان، 
10ه.ق./16م. در ايران رايج شد. نگارگران ايرانى اغلب 
اين نقش مايه ها را با رنگ طاليى بر پس زمينه الجوردى 
طراحى مى كردند. نگاه كنيد به: پاكباز، رويين (1381) 
دايره المعارف هنر، تهران: فرهنگ معاصر، ص. 165. 

 22. به نظر مى رسدتا اين زمان نيز هنوز حرفة طراح 
فرش تعريف نشده بود و اين كار به طور عمده يكى از 
فعاليت هاى جانبى نقاشان به حساب مى آمد؛ همچنان 

كه مصورالملكى نيز به اين كار مبادرت مى ورزيد.

 23. نقوش اسليمى و ختايى به نوعى نماد طراحى سنتى 
در هنر ايران به حساب مى آيند. خود مصورالملكى در 
جايى اين نقوش را يكى از رشته هاى نگارگرى ايرانى 
مى داند كه پايه و اساس آن ها از روى قاعدة خلقت 
گرفته شده، در صورتى كه هيچ شباهتى به طبيعت 
ندارند. نگاه كنيد به: سيد فاطمه، بدرالسادات قارى 
(1387) ماه تابان اصفهان، تهران: فرهنگستان هنر، ص. 

 .37

 24. تعداد گره در هر 6/5 سانتى متر از عرض فرش 
بافته شده را رج شمار مى گويند. اين عدد در مناطق 

تركى بافت 7 سانتى متر است. 

«تعدادى از تصاوير اين پژوهش و نيز مطلب گفته  
شده در متن دربارة كارگاه فرش بافى خانگى استاد، 
حاج  نوة  مصورالملكى-  افسانه  همكارى  دستاورد 

مصورالملكى- است.»
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