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فصلنامة علمي نگره

چكيده
در ايران از آغاز دورة اسالمي تا صفويه (سدة يکم تا دهم) فرش سالم و کاملي بجاي نمانده است که بر 
پاية آن بتوان طرح ها و نقوش رايج آن دوران را شناسايي کرد؛ ازاين رو منابع در دسترسي که طرح و 
نقش فرش هاي اين بازة زماني را بنماياند يا نگاره هاست يا منابع مکتوبي چون سفرنامه ها و تواريخ که 
استناد به آن ها هميشه بحث هايي را ميان کارشناسان برانگيخته است. در پژوهش هاي انجام گرفته نيز 
بيشتر تمرکز پژوهشگران بر نقوش بوده است و کمتر به سير تحوالت ساختار نقشه يا طرح ها پرداخته اند. 
موشکافي روند دگرگوني ساختار (فرم) طرح هاي فرش  ايران از نيمة دوم سدة نهم تا اوايل سدة دهم ق 
هدف اين مقاله است. اهميت اين بازة زماني از آن روست که احتماًال ساختار نقشة فرش ايران از اين تاريخ 
به بعد اندک اندک از طرح واگيره  اي ترکي-مغولي با نقوش شکسته فاصله گرفته و به نقشه هاي يک دوم و 
يک چهارم با نقوش گرداِن پيچيده مي رسد؛ لذا سؤال هاي اصلي اين مقاله عبارت اند از: ١. مهم ترين تحوالت 
در طرح فرش هاي ايراني از ميانة سدة نهم تا آغازين سال هاي سدةدهم چگونه رخ داده است؟ ٢. چه 
کساني در تحوالت طرح فرش ايران از ميانة سدة نهم تا آغازين سال هاي سدة دهم نقش داشته اند؟ روش 
تحقيق اين مقاله به روش توصيفي-تحليلي نوشته شده و روش جمع آوري اطالعات اسنادي (کتابخانه اي) 
است. جامعة آماري عبارت  است از نگاره هايي که در فاصلة سال هاي ٨٤٩ تا ٩٢٠ق در ايران تصوير شده 
و در آن ها نمونه هايي از فرش هاي آن دوران بازتاب يافته است؛ همچنين به منابع تاريخي (تاريخ نگاري، 
سفرنامه ) رجوع شده است. داده ها به روش کيفي تجزيه وتحليل شده اند. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد 
که طراحي فرش  در ايران در بازة  زماني ۸۴۹ تا ۹۲۰ ق از قيد طرح هاي واگيره اي ترکي ـ  مغولي که داراي 
نقوش شکسته بوده اند رهايي مي يابد و ساختار نقشه از  به نقشه هاي  و     تغيير مي کند. اين تحوالت 
از هرات آغاز سپس در شيراز و تبريز نيز رواج مي يابد. بر اساس شواهد موجود کمال الدين بهزاد و فرهاد 

نقش موثري در اين تغييرات داشته اند.
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مقدمه
در طول تاريخ، شکل گيري و تحول طرح و به ويژه نقوش 
فرش متأثر از عوامل سياسي، اجتماعي و فرهنگي بوده 
تحوالت  در  تعيين کننده اي  نقش  متغيرها  اين  و  است 
ايران  فرش هاي شهري  نقشة  دگرگوني  و  زيباشناسانه 
با  اثر، از سويي  ازاين رو هنرمند براي توليد  داشته اند.۱ 
ابزار و مواد فني توليد سروکار دارد و از ديگر سو با مواد 
محتوايي و قراردادهاي زيبايي شناختي سفارش دهندگان 
اولية  سده هاي  از  مانده  به جاي  آثار  مطالعة  با  خود. 
اسالمي درمي يابيم حکومت هاي عربي از نظر فرهنگي و 
هنري بسيار وابسته به ميراث دو امپراتوري بزرگ پيش 
از خود –امويان در غرب متأثر از روم شرقي و بيزانس 
و عباسيان در شرق متمايل به ايران و ساسانيان- بوده  
و مي کوشيده اند شکوه اين دو امپراتوري را با بهره گيري 
سوم  سدة  اواسط  از  همچنين  کنند.  تقليد  آنان  هنر  از 
هجري با راه يافتن ترکان به منطقة فرارودان و مرزهاي 
اجتماعي،  ساختار  در  آنان  نفوذ  اندک اندک  خراسان 
سياسي، نظامي و به تبع آن فرهنگي جغرافياي اسالمي 
آغاز مي شود. سرزمين اولية ترکان دشواري هاي زيستي 
و تنگي معيشت را به آنان تحميل مي کرده ازاين رو متوجه 
سرزمين هاي آباد و متمدن ايران مي شوند و ازآن   جا که 
حکومت  اسالمي،  اولية  سده هاي  در  ساسانيان  از  پس 
نداشته  وجود  ايران  شرقي  شمال  مناطق  در  منسجمي 
است، در هر دوره متناسب با راهبردي که حکومت هاي 
وقت در برابر ترکان اتخاذ مي کردند، آنان نيز براي راه 
يافتن به ايران، تدابير جديدي مي انديشيدند. سرانجام با 
تغيير بافت سياسي و اجتماعي منطقة شمال شرق ايران 
به نفع حضور ترکان و تضعيف سامانيان و آل بويه آنان 
و سپس سراسر  خراسان  در  را  قدرت  کم کم  توانستند 
فالت ايران به دست گيرند و حتي نقشي مهم در بنيان هاي 

سياسي و نظامي خلفاي عباسي پيدا کنند.
به  قدرت رسيدن ترکان و به ويژه سلجوقيان در ايران و 
زيباشناختي  قراردادهاي  در  تغيير  آسياي صغير سبب 
سفارش دهندگان هنر نيز شد؛ آرايه هاي تزييني انعطاف 
با  ترکان  زيباشناسانة  پسند  و  کردند  پيدا  بيشتري 
و  درآميخت  اسالم  از  پيش  ايران  هنري  بن مايه هاي 
دگرگوني هايي را در هنر اسالمي پديد آورد و طرح ها و 
نقوش فرش  نيز متاثر اين رويدادها دچار تغييراتي شد. 
بررسي سرنخ هايي که از سدة چهارم تا نهم هجري به  
ايران  فرش  نقوش  که  اين  بر  است  گواهي  آمده۲  دست  
در اين بازة زماني شباهتي با نقوشي ندارد که دست کم 
بر فرش هاي ساساني بافته مي شده است.۳ دگرگوني هايي 
زيبايي شناسي  و  سبک  در  ريشه  که  است  داده  رخ 
متفاوتي دارد. به واقع، نقوش فرش سير تحول و تطوري 
گذشته خود  ميراث بصري  با  تطبيق  و  ريشه يابي  قابل 
نظر شکلي، ساختاري و محتوايي  از  بلکه  نکرده اند  طي 

تغيير ماهيت داده و از سبک ديگري پيروي مي کنند. گرچه 
بخشي از اين تغيير سبک به سبب گسترش اسالم در ايران 
و سرزمين هاي مجاور آن است اما نمي توان آن را تنها 
متغير تأثيرگذار در اين امر دانست زيرا فرهنگ بصري و 
ساختار هنرهاي محلي و بومي کشورهاي مسلمان شده 
در تقويت و شکل گيري هنر اسالمي نقش مهمي داشته 
در  سلجوقي  ترکان  ورود  با  که  اين روست  از  است. 
سده هاي پنجم و ششم سپس مغوالن در سدة هفتم ق 
به ايران، طرح ها  و نقوش فرش نيز دچار دگرگوني هايي 
تا  ايران  از  که  مي خورد  رقم  فراگير  سبکي  و  مي شود 
آناتولي براي چند سده رواج مي يابد. بنابراين سه عامل 
نهادهاي اجتماعي پشتيبان، حاميان اقتصادي و مواد اوليه 
نقش  داشته اند،  اختيار  در  فرش  هنرمندان  که  ابزاري  و 

بسياري در اين دگرگوني ها بازي کرده اند. 
هيچ  هفتم ق  تا سدة  اسالمي  دوران  آغاز  از  اين همه  با 
که  است  نيامده  دست  به  مستندي  دادة  و  فرش  نمونه  
اين  ايراني در  بر پاية آن کيفيت طرح و نقش فرش هاي 
بازه  مشخص شود. از اين رو بيشتر گمانه ها در اين باره 
استوار بر منابع تاريخي مکتوب و نگاره هاست که البته در 
سنديت اين موارد نيز هميشه مباحثي وجود داشته است.۴ 
در سال ۱۹۰۶م دو خاورشناس و پژوهشگر به نام هاي 
چند  مارتين۶  آر.  اف.  و  لويد-هاردگ۵  هاري  يوليوس 
و  مي يابند  امروزي  ترکية  در  سالم  نسبتًا  فرش  قطعه 
قدمت آن ها را به دورة سالجقة روم مي رسانند.۷ بررسي 
تطبيقي اين فرش ها با فرش هايي که بر نگاره هاي ايراني 
و  شباهت  نشان دهندة  مانده  بجاي  ۸۵۰ق  تا   ۷۳۵ از 
و  طرح  ساختار  در  مشترکي  زيباشناسانة  قراردادهاي 
نقش فرش هاي ترکان سلجوقي در آناتولي و فرش هاي 
ايلخاني و تيموري در ايران است. فراگيري عناصر ترکي-

مغولي که برآيند نفوذ ترکان در ساختارهاي سياسي و 
اين  برجسته ترين سبب  است  آناتولي  و  ايران  اجتماعي 
و  ايران  فرش هاي  نقش  و  طرح  ميان  صوري  همساني 
آسياي صغير است. از سويي تطبيق آن ها با فرش هاي 
آسياي ميانه و ترکستان که خاستگاه ترکان و مغوالن 
بوده است ريشه هاي فرهنگي و سنت هاي بصري مشابهي 
را نشان مي دهد. بنياد طرح هاي ترکي-مغولي با استناد 
اين  نقوش  است.  واگيره اي  طرِح  موجود،  نمونه هاي  به 
بي پايان،  گرة  که  دارند  اندکي  نسبتًا  تنوع  نيز  فرش ها 
(هشت،  چندضلعي  هندسي  نقوش  چليپا،  چندپر،  ستارة 
شبه کوفي  نقوش  و  چنگک دار  لوزي  شش ضلعي)،  پنج، 
نقوش  اين  خطوط  هستند.  آن ها  اصلي ترين  حاشيه  در 
نفوذ سبک ترکي-مغولي  نيمه شکسته اند.  نيز شکسته و 
در ايران تا ميانة سدة نهم ق ادامه مي يابد؛ اما نخستين 
نشانه هاي تغيير در ساختار طرح و نقش فرش هاي ايراني 
از اين تاريخ به بعد و با استناد به نگاره هاي بجا مانده 
دگرگوني  روند  موشکافي  ازاين رو  است.  قابل پيگيري 

واژه هاي  ميان  تمايزي  و  ١.جدايي 
 ،«Pattern :نقش» ، «Design :طرح»
«نقشمايه: Motif» و «نقشه» وجود 
دارد که در بسياري از متون مربوط به 
فرش دست باف به هم آميخته  و بجاي 
يکديگر به کاررفته اند. دهخدا  طرح را 
مترادف با الگو، مدل، نمودار، نقشه، 
زمينه و قالب دانسته است. در «واژه نامة 
پارسي سره» نيز طرح معادل شالوده 
آمده است (کزازي، ۱۳۸۷). در اصطالح 
تخصصي به ساختار و چارچوب کلي 
مي شود  گفته  «طرح»  فرش  نقشة  
که نقوش و نقش مايه ها بر پاية اين 
مي گيرند.  جاي  نقشه  در  ساختار 
از سويي ختايي ها، اسليمي ها، انواع 
تصاوير انساني و حيواني، نقش مايه ها 
و مايگان -اين اصطالح پيشنهاد علي 
مجموعه  معني  به  است  حصوري 
نقش هايي که تشکيل يک واحد بدهند 
«نقش»  را  (حصوري، ۱۳۹۶، ۱۱)- 
و  طرح  آميزة   و  برآيند  مي گويند. 
«طرح»  مي سازد.  را  «نقشه»  نقش، 
و «نقش» و «نقشه» را زيرمجموعة 
«سبک» در فرش شناسي دسته بندي 
و  دروني  «ساختار خاص  مي کنيم. 
بيروني فرش، متأثر از مجموعة  عوامل 
محيطي، جغرافيايي و بومي [است] که 
باعث مي شود يک فرش، چه از نظر 
(ريخت شناسي)  ظاهري  و  فيزيکي 
و چه از نظر دروني (اسلوب بافت)، 
منحصربه فردي  ويژگي هاي  داراي 
شود و از ساير فرش ها متمايز باشد» 

(ژوله، ۱۳۹۲، ۱۹).
٢. در فاصلة سدة چهارم تا اواسط 
سدة پنجم تا برآمدن ايلخانيان اسناد 
مگر  است  نيامده  دست  به  زيادي 
اشاره هايي مبهم در تواريخي مانند 
اواخر  از  نگاره هايي که   . بيهقي و... 
دورة ايلخانيان (۶۵۴ تا ۷۵۰ هجري 
قمري) به بعد موجود است و در آن ها 
نمونه هايي از فرش هاي ايراني بازتاب 

داده شده است شايان توجه هستند.
به باور  که  پازيريک  قالي  جز   .٣
و  ايراني  هنر  از  متأثر  کارشناسان 
هخامنشي  زيبايي شناسي  احتماالً 
است تا آغاز دورة صفويه (٩١٤ق) 
هيچ نمونه فرش کاملي در مرزهاي 
فالت ايران  به دست نيامده بود که 
نقش  طرح،  نوع  شناسانندة  و  گواه 
زماني  بازة  اين  در  فرش ها  رنگ  و 
باشد؛ تا سال ٢٠١٤ ميالدي که موزة 
به نام کتابي  انتشار  با  کويت  ملي 
 «Pre-Islamic Carpets and Textiles from Eastern Lands» 

از  اشپولر شماري  فردريک  نوشتة 
بقيه در صفحه بعد
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ساختار (فرم) طرح  هاي فرش  ايران در فاصلة زماني نيمة 
دوم سدة نهم تا اوايل سدة دهم ق هدف اين مقاله است. 

لذا سوال هاي اصلي عبارت اند از: 
ميانة  از  ايراني  مهم ترين تحوالت در طرح فرش هاي   .۱
تا آغازين سال هاي سدة ۱۰ ق چگونه رخ داده  سدة ۹ 

است؟
۲. چه کساني در تحوالت طرح فرش ايران از ميانة سدة ۹ 

تا آغازين سال هاي سدة ۱۰ ق نقش داشته اند؟
در باب اهميت و ضرورت تحقيق و با توجه به پيشينة 
موضوع اين نکته آشکار مي شود که تمرکز فرش پژوهان 
در بررسي فرش ها عمومًا بر نقوش بوده است و کمتر 
به سير تحوالت ساختار نقشه يا طرح پرداخته  اند و گاه 
در دسته بندي طرح هاي  فرش، متغيرهاي تاريخي و سير 
دگرگوني قدم به قدم و آرام طرح ها را در نظر نياورده اند 
که  دورة صفويه  از  پيش  فرش هاي  دربارة  نکته  اين  و 
است.  به دست آمده مشهودتر  آن   از  کمي  فيزيکي  نمونة 
اهميت بازة زماني پژوهش که از مرگ شاهرخ تيموري 
در ۸۵۰ق تا پايان دودمان تيموريان و سال هاي آغازين 
صفويه را دربرمي گيرد از آن رو است که به نظر مي رسد 
ساختار نقشة فرش ايران از اين تاريخ به بعد اندک اندک 
از طرح واگيره  اي ترکي-مغولي با نقوش شکسته فاصله 
گرفته و به نقشه هاي يک دوم و يک چهارم با نقوش گرداِن 
پيچيده مي رسد؛ به بيان ديگر رويدادهاي اين دورة حدودًا 
 ۷۰ساله که پاية شکل گيري فرش هاي صفوي را مي ريزد 
از اهميت ويژه اي در تاريخ فرش ايران برخوردار است که 

تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.

روش تحقيق
اين مقاله به روش توصيفى-تحليلى نوشته شده و روش 
تمرکز  است.  (اسنادى)  کتابخانه اى  اطالعات  جمع آورى 
مقاله بر تحوالت طرح هاست و جز چند مورد خاص به 
نقوش پرداخته نشده است. جامعة آمارى در اين مقاله با 
توجه به اينکه فرشي از بازة زماني مورد مطالعة پژوهش 
فاصلة  در  که  نگاره هايي  از  است  عبارت   نمانده،  بجاي 
سال هاي ۸۴۹ تا ۹۲۰ق در ايران تصوير شده و در آن ها 
است؛  يافته  بازتاب  دوران  آن  فرش هاي  از  نمونه هايي 
همچنين به منابع تاريخي مکتوب دست اول نوشته شده در 
اين دوره اعم از تاريخ نگاري، سفرنامه و گزارش نويسي 
با  است.  شده  رجوع  داشته  فرش   دربارة  اطالعاتي  که 
از  بازتابي  که  متوني  و  نگاره ها  بودن  به محدود  توجه 
نمونه هاي در دسترس  باشند همة  فرش هاي آن دوران 
بررسي شده  است؛ بنابراين روش نمونه گيري سرشماري 

است و داده ها به روش کيفى تجزيه و تحليل شده اند.

پيشينة تحقيق
بيشترين تمرکز پژوهشگران تاکنون بر نقوش فرش هاي 

ايراني اعم از گياهي، جانوري، انتزاعي و... بوده است و 
آنان عمومًا با رويکردهاي ريشه شناسانه و نمادشناسانه 
به بررسي سير تحول نقوش پرداخته  اند؛ از اين رو ساختار 
کلي نقشه و سير تحول طرح ها در طول زمان کمتر مورد 
توجه پژوهشگران قرار گرفته است. بيشتر تحقيقاتي که 
دربارة طرح و ساختار کلي فرش هاي ايراني انجام شده 
است به دسته بندي طرح ها پرداخته و چگونگي و زمان 
تحوالت و عوامل مؤثر بر آن چندان مدنظر نبوده است؛ 
بنابراين اين پژوهش پيشينة مستقيمي در رويکرد خود 
که بررسي سير تحول ساختاري طرح هاي فرش در بازة 
زماني ميانة سدة نهم تا آغاز سدة دهم ق ندارد اما از آنجا 
که مبناي تحليل هاي مقاله بر نگاره ها و منابع مکتوب است 

اشاره به منابع زير بايسته به نظر مي رسد.
کتاب  در   (۱۹۲۶) ترينکوالد۲  هرمان  و  زاره۱  فردريش 
و  فني  تجزيه وتحليل  به  شرقي»۳  کهن  «فرش هاي 
از دورة صفوي،  بجامانده  زيباشناسانه طرح  فرش هاي 
گورکاني و عثماني پرداخته اند؛ آنان طرح خطي و ساختار 
کلي هر فرش را با توجه به جايگاه نقوش و نقش مايه ها 
نخستين  براي  کتاب  اين  در  واکاويده اند.  را  آن  و  رسم 
قرار  خاورشناسان  موردتوجه  طرح  استخوان بندي  بار 
مي گيرد و آن را روشي براي موشکافي دقيق تر فرش ها 
مي يابند. طرح فرش براي زاره و ترينکوالد ماهيتي مستقل 
دارد که نقوش بر پاية هنجارهاي زيباشناسانة موردنظِر 
طراح بر آن مي نشينند. آنان شيوة تحليل خود را «روش يا 
نظام شاخه اي» ناميده اند. نگارنده در تجزيه وتحليل جامعة 

آماري مقاله از نظام شاخه اي زاره بهره گرفته است.
مينياتور»  بر  «فرش  کتاب  در   (۱۳۷۶) حصوري  علي 
که  پرداخته  فرش هايي  بازسازي  و  وصف  معرفي،  به 
مي شود.  ديده  تيموريان  دورة  نگاره هايي  از  برخي  بر 
همچنين او به اين نکته مي پردازد که طرح و نقش در فرش، 
چيزي مستقل از ديگر هنرها نيست. از اين رو بايد از ديگر 
هنرهاي تزييني مانند کاشي کاري، سنگ تراشي، گچ بري 
و... نيز براي شناخت نقش در فرش و تحول آن استفاده 

کرد.
«شناخت  کتاب  از  هشتم  گفتار  در   (۱۳۹۲) ژوله  تورج 
به  فکري»  زيرساخت هاي  و  نظري  مباني  برخي  فرش، 
کمال الدين بهزاد و نقش احتمالي او در طراحي فرش شيخ 
بهزاد را  اين فصل زندگاني  او در  پرداخته است.  صفي 
شرح مي دهد و بر اين نکته تأکيد مي کند که جزييات فرش 
شيخ صفي به سبک نقاشي هاي بهزاد شبيه است و شايد 
او در طراحي اين فرش نقش داشته باشد؛ بااين همه براي 
نگاره هاي  فرمي  تحليل  و  تجزيه  به  فرضيه  اين  تقويت 

بهزاد و نقوش قالي شيخ صفي نمي پردازد.
امي بريگز۴ (۱۹۴۰) در مقالة «فرش هاي تيموري: فرش هاي 
«هنرهاي  نشرية   ۷ شمارة  در  شده  منتشر  هندسي» 
اسالمي» زيرنظر گالري فرير، موسسه اسميتسونيان و 

را  اسالم  از  پيش  دوران  فرش هاي 
رونمايي کرد که پيش تر اطالعي دربارة 
آن ها وجود نداشت. بخش عمده اي 
بيست وچندتايي،  مجموعة  اين  از 
 پاره فرش هايي است متأثر از فرهنگ 
بصري ساسانيان که در واليت هاي 
شمالي افغانستان (سمنگان و فارياب) 
يافت شده اند و مطالعة تطبيقي طرح و 
نقش آن ها، ريشه ها ي مشترکي را با 
قالي پازيريک نشان مي دهد. بنابراين 
اکنون که فرش هايي از دورة ساسانيان 
مي توان  ساده تر  است  شده  يافته 
دربارة طرح، نقش و سبک بافت فرش 
ايراني پيش از حملة اعراب و يورش 
ترکان و مغوالن به ايران سخن گفت. 
از  به دست آمده  فرش هاي  همة  در 
دورة ساساني يک ويژگي مشترک 
وجود دارد و آن اين است که طرح 
بارز آن ها تصويري يا واگيره اي و 
نقوششان جانوري، انساني و گياهي 
است چنان که مي توان اين ويژگي ها را 
به عنوان يک سبک در آن ها برشمرد. 
نقش مايه هاي  و  حاشيه  نقوش  در 
اين فرش ها نيز شباهتي با فرش هاي 
سبک ترکي-مغولي نمي بينيم. اين دو 
گروه از فرش ها (ساساني و ترکي -

مغولي) دو دستة متفاوت با دو زبان 
بصري جدا از هم هستند که هر يک 
ويژگي هاي شکلي و ساختاري خود 
را دارند. نقوش فرش هاي ساساني از 
کيفيتي طبيعت گرايانه برخوردارند اما 
سبک ترکي-مغولي به تمامي انتزاعي و 
طبيعت گريز است؛ از سويي ويژگي هاي 
فني بافت فرش هاي ساساني نيز گواه 
اين نکته است که سبک ترکي-مغولي 
با نقوش راست خط و شکسته اش فقط 
به سبب محدوديت هاي بافت تک پود 
در نقوش خم خط و منحني به وجود 
يافته هاي جديد اشپولر  نيامده زيرا 
نشان دهندة اين نکته است که در فالت 
ايران سنت  دوپود بافي و بافت نقوش 
ساساني  دورة  از  دست کم  گردان 
رايج بوده است و فرش هاي ساساني 
به صورت دوپود و با نقوش گردان 
بافته مي شده اند؛ براي نمونه نگاه کنيد 
به پاره فرش موسوم به «گوزن ها در 
نخجيرگاه» يا پاره فرش «شيردال» در 
کتاب نام برده که هر دو از نقوش گردان 
بهره مي برند و به صورت دوپود سه ال 
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دانشگاه ميشيگان، با قطعيت فرش هايي را که بر نگاره هاي 
تيموري ديده مي شود نمونة عيني و دقيقي از فرش هاي 
آن دوره مي داند. تمرکز بريگز بر نقوش متن و حاشية 
بر  که  را  فرش هايي  همچنين  است  تيموري  فرش هاي 

نگاره ها بازتاب يافته بسيار دقيق بازسازي کرده  است.
از  «فرش صفوي  مقالة  در   (۱۳۸۷) اسپيناني  محمدعلي 
منظر نوآوري در طرح و نقش» منتشر شده در شمارة 
۹ نشرية «گلجام»، بر اين باور است که زمينه هاي تحول 
فرش ايران در دورة صفويه روي مي دهد و تا پيش از آن 
تالش هنرمندان تيموري در اين زمينه به نتيجه اي نرسيده 
همت  از  كمابيش  تصويري،  اسناد  روايت  «به  است: 
هنرمندان عصر تيموري با خبريم، اما تالش هنرمندان و 
حاميان آن ها در اين عصر موجب تحولي اساسي در فرش 
اين دوره نمي شود، منتهي زمينه آن را فراهم مي كند تا 
شكوفه هاي آن در عصر صفوي به بار بنشيند». در مقالة 
حاضر نگارنده با ديدگاه اسپيناني موافق نيست و معتقد 
بر اين نکته است که زمينه هاي تحول در طرح فرش هاي 
ايراني در دوران تيموري و ترکماني -حدودًا از نيمة سدة 

نهم ه.ق- به نتايج قابل قبولي رسيده بوده است.
مريم کاميار، حبيب اهللا آيت اللهي و محمود طاووسي (۱۳۸۷) 
در مقالة «الگوهاي هندسي در فرش صفوي» منتشر شده 
در شمارة ۱۱ نشرية «گلجام»، به بررسي تناسبات هندسي 
پنج نمونه از فرش هاي صفوي پرداخته  اند. فرايند بررسي 
و  اندازه ها  انتقال  هندسي  روش هاي  از  استفاده  شامل 
تشخيص  براي  مبنا  (مدول)  سنجه  يافتن  جستجوي 
تناسب در فرش با هدف تعيين و مقايسة اندازة سنجه ها 
نسبت به يکديگر بوده است. يافته ها با تناسبات موجود 
در هنرهاي تزييني دوره هاي تيموري، ايلخاني و سلجوقي 
مقايسه شده است. نتايج نشان مي دهد فرش هاي صفوي 
از تناسبي هندسي در کليت خود برخوردار هستند. اين 

بين  که  است  مشخصي  نسبت هاي  شامل  ويژه  تناسب 
نقوش و ابعاد فرش و به طور کلي در تناسبات کل و جزء 

برقرار است.
مقالة  در   (۱۳۸۸) شادلو  داود  و  شيرازي  علي اصغر 
نگاره هاي شاهنامة  بر  يافته  بازتاب  «بررسي فرش هاي 
بايسنغري» منتشر شده در شمارة ۱۴ نشرية «گلجام»، 
بر  که  پرداخته اند  فرش هايي  بازسازي  و  تحليل  به 
اين نسخه  اين نسخة شاهنامه  ديده مي شود.  نگاره هاي 
که در ٨٣٣ق در هرات مصور شده است از آن رو اهميت 
دارد که بهترين نقشه هاي سبک فراگير ترکي-مغولي را 
مي نماياند. نويسندگان بر اين نکته تأکيد دارند که برخي از 
نگارگراني که در دربار تيموري به کار مشغول بوده اند به 
طراحي فرش  هاي اين دوره نيز  پرداخته اند؛ همچنين تمايل 
اندکي که به نقوش گردان در فرش هاي اين نسخه مشهود 
است نشان دهندة مراحل آغازين تحول نقوش از شکسته 

به گردان است.
مقالة  در   (١٣٨٨) شيرازي  علي اصغر  و  شادلو  داود 
«طراحي و طراحان فرش دربار اسکندرسلطان» منتشر 
نگاره هاي مکتب  به  «نگره»،  شده در شمارة ۱۳ نشرية 
تحليل  و  توصيف  و  اسکندرسلطان  دورة  در  شيراز 
فرش هاي تصويرشده بر آن ها پرداخته اند. نويسندگان بر 
اين باورند که در برخي از نگاره هاي نسخه هاي مصور 
شده در دربار اسکندرسلطان، فرش هايي وجود دارد که 
در عين سادگي، سبکي منحصربه فرد را مي نماياند که 
نويدبخش تحوالت طراحي فرش در روزگار آتي تاريخ 
فرش ايران است. در اين پژوهش عالوه بر پرداختن به 
نگاره هايي که طرح و نقشي از فرش بر آن ها نمايان است، 
اثر، رقم طراحان و آفرينندگان اين نگاره ها، با تمرکز بر 
زندگي هنري پيراحمد باغشمالي بررسي شده است. نتايج 
اين پژوهش نشان مي دهد نقاشان دربار اسکندرسلطان 

تصوير١ (باال): انواع گره بي پايان که در فرش ها و هنر ترکان و 
مغوالن و طبعًا هنر اسالمي رايج است. مأخذ: بصام، سيد جالل الدين. 
فرهنگ فرش دست باف. تهران: بنياد دانشنامه نگاري ايران، ۱۳۹۲  
(پايين): انواع نقوش لوزي هاي چنگک دار در فرش هاي ترکماني-مغولي 
و نقوش شبه کوفي در فرش هاي ترکماني-مغولي، مأخذ: نگارنده

تصوير٢. شاهنامة فردوسي بزرگ (دموت): زاري بر نعش اسکندر. تبريز، 
٧٣٦-٧٣٠ه.ق،١٣٣٠-١٣٣٦م. مأخذ: (گري، ١٣٨٥،  ١٦٠)

با جهت تاب z بافته شده اند.
٤. .دربارة اين نکته که آيا فرش هاي 
مي توانند  نگاره ها  بر  بازتاب يافته 
سندي بر تحوالت طراحي فرش ايران 
باشند يا خير هميشه مباحثي مطرح 
در  نيز  گوناگوني  نظريات  و  بوده 
اين باره وجود داشته است. با توجه 
به پژوهش هاي گذشته که برخي از 
آن ها در بخش پيشينه  ارائه شده اند 
بيشتر پژوهشگران بر اين باورند که 
مي توان به نگاره ها به عنوان مرجعي 
نقوش  و  طرح ها  نشان دهندة  که 
فرش ايران در ادوار گوناگون است 
نگاه کرد. بنابراين اين مقاله بنا را بر 
اين نکته گذاشته است که مي توان از 
نگاره ها براي شناخت طرح ها و نقوش 
فرش هاي ايران استفاده کرد؛ همچنين 
برخي از نگارگران افزون بر طراحي 
نسخ براي انواع ديگر هنري نيز طرح 

مي زده اند.
 5. Julius Löytved-Hardegg  

6. Fredrik Robert Martin

٧. مارتين و هاردگ در کتاب «تاريخ 
قدمت  تا ١٨٠٠م»  فرش هاي شرقي 
مسجد  در  که  را  فرشي  قطعه  ُنه 
عالءالدين کيقباد سلجوقي و آق سراي 
يافتند مربوط به دورة سلجوقيان روم 
دانستند. با اين همه برخي پژوهشگران 
در تاريخ اين فرش ها ترديد کرده اند. 
اما تعداد پژوهشگراني که اين فرش ها 
را مستند مي شمارند کم نيستند. براي 
نمونه نک: کونل، ۱۳۴۷، ۹۳؛ ديماند، 
۴۴؛   ،۱۳۹۳ صباحي،  ۲۵۸؛   ،۱۳۸۹

بصام، ۱۳۹۲، ۲۶۴.
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تحوالت طراحي فرش با  استناد به 
نگاره هاي مکاتب هرات و شيراز از 
نيمه دوم سده نهم تا آغازين سال هاي 

سدة دهم در  ايران/ ٥٥ - ٧٥



شماره ۵۴  تابستان۹۹
۵۹

فصلنامة علمي نگره

نسل  به  فرش  طراحي  شيوه هاي  انتقال دهنده  و  حافظ 
پس از خود بوده اند و از اين ميان، پيراحمد باغشمالي پل 
ارتباطي چهار مرکز مهم هنري-تبريز، سمرقند، شيراز، 

هرات- بوده است.
تقي آزاد ارمکي و مهدي مبارکي (۱۳۹۱) در مقالة «تبيين 
جامعه شناختي علل تحول فرش ايراني در دورة صفويه» 
منتشر شده در شمارة ۱ نشرية «جامعه شناسي هنر و 
ادبيات»، با رويكردي جامعه شناسانه با استفاده از تحليل 
سامانه هاي اجتماعي، اين ادعا را كه فرش ايراني ماحصل 
تركيب پيچيده اي از عوامل تاريخي، اجتماعي و ايدئولوژيک 
است، مورد بررسي قرار مي دهند و به اين نکته مي پردازند 
که علل تحول طرح، نقش و بافت فرش هاي ايراني در دورة 

صفويه چيست.
مهدي  ئي، امير (۱۳۹۱) در مقالة «شناسايي تاريخ تحول 
طرح و نقش قالي ايران از شکسته به گردان؛ بر اساس 
مطالعة تزئينات وابسته به معماري و مينياتور در قرون 
هفتم و هشتم هجري» منتشرشده در شمارة ۱۲ نشرية 
از  نمونه هايي  به سير تحول طرح هاي گردان در  «پاژ»، 
مينياتورها و تزئينات وابسته به معماري در قرون هفتم و 
هشتم هجري پرداخته است. نويسنده در نتايج به اين نکته 
مي پردازد که در دست نداشتن نمونه هايي از قالي ايران 
گردان  طرح  فقدان  گواه  پژوهش،  مورد  زماني  بازة  در 
که طرح  دارد  احتمال وجود  اين  نيست.  ايراني  قالي  در 
گردان با فرم ها و اشکال مختلف در قالي ايراني وجود 
داشته است، ولي به دليل نبود اين گونه آثار در حال حاضر 
نمي توان به قطع و يقين از آن سخن گفت. در اين مقاله 
سه نکته شفاف نيست: نخست اين که نويسنده تحوالتي 
با تحوالت  به کاررفته است  را که در آذين هاي معماري 

و  يکسان  داده  رخ  دوره  آن  فرش هاي  در  که  احتمالي 
که  تفاوت هايي  به  توجه  با  که  گرفته  نظر  در  اين همان 
نمي تواند  دارد  وجود  فرش  و  معماري  اوليه  مواد  ميان 
درست باشد؛ همچنين جامعة آماري پژوهش محدود به 
سه نگاره از مقامات حريري، شاهنامه موسوم به دموت 
گنبد سلطانيه، محراب  تزيينات  همچنين  دمنه  و  کليله   و 
اولجايتو و مسجد جامع اشترجان مي شود که اين حجم 
نمونه براي يک بازة زماني دويست ساله قابليت تعميم و 
نتيجه گيري قاطع ندارد؛ سوم اين که نويسنده تفاوتي ميان 
واژة «طرح» و «نقش» قائل نشده و اين دو را مترادف به 

کار برده است.
مقالة  در   (١٣٩٦) احمدي پيام  رضوان   و  مراثي  محسن 
بر  ترکمانان  دورة  فرش بافي  ويژگي هاي  «شناسايي 
اساس نگاره هاي خاوران نامة ابن حسام» منتشر شده در 
نقوشي  و  تنوع طرح ها  به  «گلجام»،   شمارة ۳۱ نشرية 
طرح  آنان  مي شود.  ديده  نسخه  اين  در  که  پرداخته اند 
فرش هاي خاوران نامه را به چهار دسته قاب قابي، افشان 
ختايي، طرح اسليمي، طرح تلفيقي اسليمي و ختايي تقسيم 
کرده اند. نويسندگان تحليل قابل قبولي از فرش هاي بازتاب 
يافته بر خاوران نامه ارائه داده اند اما سير تحول طرح ها 
را مدنظر نداشته اند و بر اين باورند که اين طرح ها لزومًا 

بازتابي از فرش هاي واقعي آن دوران نيستند.
داود شادلو (۱۳۸۸) در پايان نامة دورة کارشناسي ارشد 
خود با نام «ويژگي ها و معرفي نمونه هاي طراحي فرش 
دورة تيموري بر اساس نگاره هاي آن دوره» به راهنمايي 
انجام  شاهد  دانشگاه  در  که  شيرازي  علي اصغر  دکتر 
بر  ايران  فرش هاي  نقش  و  تحوالت طرح  به سير  شده، 
اساس ۱۱۲ نگاره از دورة تيموريان پرداخته است؛ جامعة 

تصوير٣. بخشي از نگارة هماي تمثال همايون را به نظاره مي گيرد، 
ديوان خواجوي کرماني، هرات، ٨٣١ه.ق/٢٨-١٤٢٧م. مأخذ: کتابخانة 

ملي وين

تصوير٤. بخشي از نگارة پاسخ دادن اسفنديار به رستم، شاهنامة 
کاخ  موزة  مأخذ:  هرات، ٨٣٣ه.ق/١٤٣٠م،  (بايسنغري)،  فردوسي 

گلستان، تهران

تصوير٥ (باال): خمسة نظامي، ديدار خسرو و فرهاد، هرات، ٨٤٩ه.
مأخذ:  استانبول.  توپقاپي سراي،  موزة  کتابخانة  ق/٤٦-١٤٤٥م، 

 www.turkotek.com

پايين): طرح بازسازي شده از فرِش نگارة ديدار خسرو و فرهاد، 
٨٤٩ه.ق/٤٦-١٤٤٥م. مأخذ: نگارنده



آماري نويسنده نگاره هايي است که بر آن ها تصويري از 
فرش بازتاب يافته؛ همچنين به متون تاريخي بازة زماني 
مورد بررسي نيز مراجعه و استنادات بررسي شده اند؛ 
اين پژوهش آمده است که فرش هاي درباري  نتايج  در 

تصوير٨. شاهنامة فردوسي معروف به محمد جوکي، آمدن تهمينه 
به بالين رستم، هرات، ٨٤٤ ه.ق/١٤٤١ م، مأخذ: انجمن شاهي آسيايي 

لندن

تصوير٩. بخشي از نگارة کابوس ضحاک، شاهنامة فردوسي نسخة 
ميرمصور، ۹۳۱-۹۴۱ه.ق/۱۵۲۵- احتماًال  نگارگر:  شاه تهماسبي، 

www. en.wikipedia.org :۱۵۳۵م. مأخذ

تصويرشده بر نگاره هاي دورة تيموري از طرحي ساده 
نقوش  با  نيز  نقش  نظر  از  و  برخوردارند  واگيره اي  و 
هندسي استوار بر نظامي رياضي وار روبروييم. تمرکز 
نويسنده بر تحوالت نقوش است و کمتر به ساختار طرح 

تصوير7 چپ: فرش بازسازي شده از نگارة  آوردن شطرنج 
نزد انوشيروان از نسخة شاهنامه  بايسنغري، مأخذ: نگارنده

تصوير٦. در طرح هاي واگيره اي يک نقش مايه يا مايگان واحد nبار 
در يک سطح تکرار مي شود و پيوستگي اين نقش مايه ها شالودة  طرح 
را شکل مي دهند. راست: فرش آناتولي، طرح واگيره اي و نقش 

معروف به لوتو، سدة شانزده ميالدي. مأخذ:
www.metmuseum.org

تحوالت طراحي فرش با  استناد به 
نگاره هاي مکاتب هرات و شيراز از 
نيمه دوم سده نهم تا آغازين سال هاي 

سدة دهم در  ايران/ ٥٥ - ٧٥



شماره ۵۴  تابستان۹۹
۶۱

فصلنامة علمي نگره

۱۳۷۱، ۱۴۱و۱۷۲). ديگر نقش رايج در اين دسته فرش ها 
بزرگ  حاشية  در  بيشتر  که  است  شبه کوفي  آرايه هاي 
اشاره شد  آن ها  به  که  نقوشي  مي رود.  کار  به  فرش ها 
جنبه اي هويتي و فرهنگي نزد ترکان و مغوالن داشته و 
هنوز نيز در تزيينات يورت ها و فرش هاي ترکمنان ايران، 
ترکمنستان، قرقيزستان، ازبکستان، قزاقستان، مغولستان، 
برخي مناطق قفقاز و ترکيه به کار مي روند (تصوير١)؛ اما 
نخستين نسخه اي که بر فرش هاي نگاره هاي آن نمونه هاي 
(دموت)  بزرگ  شاهنامة  است  يافته  بازتاب  سبک  اين 
نگارده شده در ٧٣٦-٧٣٠ق است (تصوير٢). سپس در 
نسخي چون کليله و دمنه (٧٧٦-٧٤٤ه.ق)، ديوان خواجوي 
کرماني (٧٩٨ه.ق)، شاهنامة فردوسي (٨١٣ه.ق)، گلستان 
شاهنامه   و  (٨٣٤ه.ق)  دمنه  و  کليله  (٨٣٠ه.ق)،  سعدي 
بايسنغري (٨٣٣ه.ق) نيز اين سبک به در همة فرش هاي 

تصوير شده بر نگاره ها ديده مي شود (تصوير٣و٤).
اما در نگاره اي به نام «ديدار خسرو و فرهاد» از نسخة 
خمسة نظامي که در سال ۸۴۹ق در هرات تصويرشده است 
داده هاي  بر اساس  ناگهاني و بي پيشينه –  شاهد تحولي 
ايراني  نگاره هاي  بر  تصويرشده  فرش هاي  در  کنوني- 
هستيم که در آن نخستين دگرگوني ها در طراحي فرش  
رخ داده و بيشتر سنت هاي بصري سبک ترکي-مغولي 
شکسته شده است. اين نمونه مي تواند تاريخ طراحي فرش 
در ايران را به پيش و پس از خود تقسيم کند (تصوير۵). 
مهم ترين تحول در اين فرش تغيير ساختار نقشه از   در 
طرح هاي واگيره اي به نقشه هاي  و   است  که اساس 

زمان  در  بلخ  در  تيمور  عام  بار  تيموري،  تصوير١٠.ظفرنامة 
جلوس به تخت پادشاهي، نقاش: بهزاد، هرات، ٨٧٢ه.ق/١٤٦٧م، 

مأخذ: دانشگاه جونز هاپکينز، بالتيمور  
تصوير١١(باال). ظفرنامة تيموري، بار عام تيمور در بلخ در زمان 
جلوس به تخت پادشاهي، نقاش: بهزاد، هرات، ٨٧٢ ه.ق/١٤٦٧ م، 

مأخذ: دانشگاه جونز
(پايين). طرح بازسازي شده از فرِش نگارة بار عام تيمور در بلخ، ٨٧٢ 

ه.ق/١٤٦٧ م. مأخذ: نگارنده فرش ها ورود کرده است. 
دورة  پايان نامة  در   (۱۳۹۷) مقدم  ساالري  محدثه 
کارشناسي ارشد خود با نام « مطالعه تطبيقي سبک شناختي 
موردي:  (مطالعه  صفوي  و  تيموري  عصر  فرش هاي 
نگاره هاي نسخ شاهنامة بايسنغري و شاهنامة طهماسبي)» 
به راهنمايي فرزانه  فرخ فر که در دانشگاه نيشابور انجام 
شده، فرش هاي تصويرشده در دو نسخة نام برده را با 
هم تطبيق داده است تا به تنوع طرح و نقش و ويژگي هاي 
بپردازد.  و صفوي  تيموري  عصر  دو  فرش بافي  سبکي 
تمرکز نويسنده بر تغييرات نقوش بر پاية جامعة آماري 

نسبتا محدودي است.

بحث و تحليل يافته ها
۱. تحوالت طراحي فرش در دربار تيموريان در هرات 

(پس از مرگ شاهرخ تا پايان دودمان تيموري)
تا سال ۸۴۹ه.ق، هر آنچه فرش بر نگاره ها ديده مي شود 
از نظر طرح و نقش آشکارا از سبک ترکي-مغولي پيروي 
دارد  واگيره اي  ساماني  طرح  نظر  از  سبک  اين  مي کند؛ 
نقوش  نيمه شکسته اند.  و  شکسته  آن  نقوِش  خطوِط  و 
تکرارشونده اين فرش ها نيز تنوع نسبتًا اندکي دارند که 
عبارت اند از: گرة بي پايان يا ابدي، «نقش مايه اي که از حلقه 
شدن يا گره زدن نوارهايي ايجاد شده و درمجموع سر 
آزاد در اين نقش ديده نمي شود. انواع اين نقش به عنوان 
و  چين  ايران،  فرش  در  فرعي  و  پرکننده  نقش ماية  يک 
ترکيه استفاده مي شود» (بصام، ۱۳۹۲، ۹۶)؛ ديگر نقش 
پرکاربرد لوزي هاي چنگک دار (رتيلي) است که انواع آن 
نزد ترکمنان به نام هاي گوناگون «ِدرناق گل، قرق بوينوز، 
قرق شخ، قچک، قچنک و... خوانده مي شود» (حصوري، 



طرح هاي ترنج دار را مي سازد. به عبارت ديگر در طرح هاي 
واگيره اي يک نقش مايه يا مايگان واحد، n بار در يک سطح 
تکرار مي شود و پيوستگي اين نقش مايه ها شالودة طرح را 
شکل مي دهند (تصوير۶و۷). اما در نقشه هاي يک چهارم 
چنانکه از نام آن پيداست يک چهارم نقشي -مانند ترنج- 
آن،  تکرار  بار  دو  و  آينه   يک بار  از  و  مي شود  طراحي 
طرح سامان مي گيرد؛ مانند طرح هاي لچک  ترنج يا برخي 
طرح هاي افشان. نقشه هاي يک دوم نيز نقشه هايي هستند 
که نقوش يک بار آينه مي شوند و از کنار هم قرار گرفتن 
نقش اصلي و آينة آن طرح ساخته مي شود مانند طرح هاي 

محرابي يا طرح هاي موسوم به گلداني.
با همة نوآوري هايي که در فرش «ديدار خسرو و فرهاد» 
(تصوير۵) وجود دارد هنوز نيز نشانه هاي سبک ترکي-

نقوش شبه کوفي  از  هنوز  ديده مي شود. حاشيه  مغولي 
ظهور  نخستين  احتماًال  که  سرترنج ها  و  مي برد  بهره 
شش بازويي  گره اي  باشد  ايراني  فرش هاي  بر  سرترنج 
(بي پايان) است؛ اما ديگر عناصر طرح، نويد برآمدن سبکي 
يافته هاي  تازه در طراحي فرش را مي دهند. با توجه به 
فعلي در اين نگاره براي نخستين بار شاهد ظهور ترنج بر 
فرش هاي ايراني هستيم؛ ديگر اينکه نقوش به تمامي گردان 
هستند برخالف سبک ترکي-مغولي که نقوش زاويه دار و 
شکسته اند؛ همچنين طراح  کوشيده است در همين نقوش 
محدود با چند گل و يک شاخة ظريف ختايي، طبيعت را 
بازنمايي کند حال آنکه در سبک ترکي-مغولي نقوش کامًال 
از  برگرفته  به طبيعت و  ارجاعي  بدون  انتزاعي، خشک، 
گره هاي هندسي معماري گونه اند. در اين فرش شاهد يک 
گرچه  هستيم؛  آن  طرفين  در  نيم ترنج  دو  و  کامل  ترنج 
روي دو نيم ترنج پوشيده است و فقط ترنج مياني پيداست 

اما با اندکي دقت مي توانيم گوشه هايي از آن دو را ببينيم 
که به صورت يک دوِم ترنج اصلي طراحي شده اند. اصول 
ترنج بندي۱  در اين فرش از شيوه اي پيروي مي کند که تا 
امروز تغيير چنداني نکرده است و هم اکنون نيز کاربرد 
يا  قاب  ترنج يک  امتداد طولي  در  که  بدين صورت  دارد. 
کتيبه يا گلي شاه عباسي طراحي مي شود که در اينجا پيرو 
سبک ترکي-مغولي يک گرة بي پايان شش بازويي رسم 
شده است؛ سپس يک قاب که معموًال شکلي هماهنگ با 
نگاره  اين  فرش  در  چنانکه  دارد طراحي مي شود،  ترنج 
نيز مي بينيم که دو نيم ترنج در دو سوي ترنج قرار گرفته 
است. فرش يک حاشية بزرگ و هفت حاشية کوچک با 
نقوش موجي و خيزابي دارد. شبيه فرش هاي روستايي و 
عشايري حاشيه ها بسيارند و فضاي متن را تنگ کرده اند. 
فرش فاقد لچک است و فضاسازي داخل ترنج ها با يک 
قاب اسليمي ساده انجام گرفته و متن فرش، با گردش هاي 
بر شاخه هاي  پر شده است.  (اسپيرال) تک اليه  حلزوني 
ختايي دو نوع گل سه پر به همراه غنچه هايشان که ساده 

نقش شده اند ديده مي شود.
شناسايي  و  رقم  فاقد  فرهاد»   و  خسرو  «ديدار  نگارة 
نگارگر آن با حدس و گمان همراه است. رابينسون از نقاش 
گمنامي سخن مي گويد که احتماًال شاهنامة پاريس به قلم 
او باشد. اين نسخه در مجموعة جي. اچ. ويد در موزة هنر 
موزة کليولند محفوظ و در سال ۸۴۸ه.ق/۱۴۴۴م در شيراز 
نقاشي شده است؛ رابينسون مي نويسد: «احتمال دارد که 
او [نقاش گمنام] در توليد بعضي از نسخ خطي ديگر اين 
سال  نظامي،  خمسة  همچون  است،  داشته  دست  دوره 
توپقاپي سراي  کتابخانة  ۸۴۵-۸۴۹ه.ق/۱۴۴۲-۱۴۴۶م در 
سلطنتي  انجمن  کتابخانة  در  موجود  ديگر  خمسه اي  و 

تصوير١٢ (باال): فرش با طرح تک ترنج؛ ديوان اميرخسرو دهلوي، 
جشن تولد مجنون، منسوب به بهزاد، هرات، ٨٩٠ه.ق/١٤٨٥م، مأخذ: 
فرش  از  بازسازي شده  طرح  (پايين):    www.chesterbeatty.ie

نگارة جشن تولد مجنون، ديوان اميرخسرو دهلوي، منسوب به بهزاد، 
هرات، ٨٩٠ه.ق/١٤٨٥م، مأخذ: نگارنده

هرات، ٨٩٣ه. سعدي،  بوستان  کتاب  جلد  از  بخشي  تصوير١٣. 
ق/١٤٨٨م، مأخذ: کتابخانة قاهره  

تصوير١٤. طرح ترنج بندي متداخل بر سنگ قبر غياث الدين منصور 
(پدر سلطان حسين بايقرا)، هرات، اواخر سدة نهم ه.ق، مأخذ: (بلر و 

بلوم، ١٣٨٦، ١٣١)
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آنچه  به هرروي   .(۲۷ (رابينسون، ۱۳۷۶،  لندن»  آسيايي 
اين  باشد  منحصربه فرد  نگاره  اين  فرش  مي شود  سبب 
نکته است که پس از ۸۴۹ ق به فاصلة حدودًا بيست وپنج 
سال هيچ نمونة ديگري شبيه به اين فرش بر نگاره ها ديده 
نمي شود. نسخ ديگري چون شاهنامة فردوسي معروف 
به محمد جوکي که در هرات و به سال ۸۴۴ه.ق/۱۴۴۱م 
نگارده شده است يا شاهنامة فردوسي محفوظ در موزة 
رضا عباسي که به سال ۸۵۲ه.ق/۱۴۴۸م در شيراز کار 
شده همچنين شاهنامة مشهور به محمدالسلطاني که در 
شيراز به سال ۸۴۸ه.ق/۱۴۴۴م تصوير شده فرش هايي را 
کامًال وفادار سنت هاي  سبک ترکي-مغولي نشان مي دهند 

(تصوير۸).
با مرگ شاهرخ در ۸۵۰ه.ق/ ۱۴۴۷م، دوران پادشاهي او 
بود،  ايران  مناطق  بيشتر  در  نسبي  آرامش  با  که همراه 
به پايان رسيد. پيش از وي بايسنغر در ۸۳۷ه.ق/۱۴۳۳م 
بودند  درگذشته  ۸۴۸ه.ق/۱۴۴۷م  در  جوکي  محمد  و 

جهان  از  رخت  ۸۵۲ه.ق/۱۴۴۹م  در  بيک  الغ  پس ازآن  و 
بربست. پس از مرگ اين هنرپروران، ابوسعيد حکومت 
را به دست گرفت و مدت بيست سال با کمترين توجه به 
فرهنگ و هنر، زير نفوذ دراويش سخت کيش سمرقندي 
حکومتش را ادامه داد. او در ۸۷۳ه.ق/۱۴۶۹م کشته شد و 
حسين بايقرا از فرصت به دست آمده براي تصاحب قدرت 
بايقرا  سلطان حسين  نشستن  تخت  بر  با  کرد.  استفاده 
در هرات، دورة رکود فرهنگي و هنري به پايان رسيد و 
حدود چهل سال پادشاهي او بر ايران و تحت حمايت ديگر 
درباريان هنرپرور اين روزگار، پربارترين دوران حيات 

براي فرهنگ و هنر، رقم خورد.
با استناد به نگاره ها طراحي فرش در اين دوره با ظهور 
اين رشد  نگارگر خالق رشد چشمگيري مي کند؛  چندين 
ترکي-مغولي مي شود و  تغيير سبک  و  سبب دگرگوني 
سبکي تازه را در طراحي فرش ايران بنيان مي گذارد که 
نخستين نشانه هاي آن در دورة شاهرخ و در هرات پديدار 

(از راست به چپ) تصوير١٥. طرح ترنج بندي متداخل بر بخشي از برگة نخست گلستان سعدي، بازنويسي به دست سلطان علي مشهدي، 
www.saatchiart.com :احتماًال براي اميرعلي شير نوايي، هرات، ٨٩١ه.ق/١٤٨٦م. مأخذ

تصوير١٦. طرح ترنج بندي متداخل بر کليله ودمنه، بخشي از نگارة   حکايت شاه کشمير، احتماًال ميرک، هرات، ٨٨٩ه.ق/١٤٨٤م. مأخذ:
  www.saatchiart.com

تصوير١٧. طرح ترنج بندي متداخل، بوستان سعدي، منسوب به بهزاد، هرات، ٨٩٣ه.ق/١٤٨٨م، مأخذ: کتابخانة قاهره



شده بود (تصوير۵). در فاصلة سال هاي ۸۷۰ تا ۹۱۴ق هر 
دوي اين سبک ها –ترکي-مغولي و سبک نوين- حضوري 
نزديک  نهم  سدة  پايان  به  چه  هر  اما  دارند  هم زمان 
مي شويم تسلط سبک نوين افزايش مي يابد تا اينکه با آغاز 
دورة صفويه سبک ترکي-مغولي کمابيش کنار گذاشته 
احتماًال  نمي شود.  ديده  ديگر  نيز  نگاره ها  بر  و  مي شود 
از  نشانه هايي  با  بر آن فرشي  که  نگاره هايي  از آخرين 
سبک ترکي-مغولي وجود دارد، «کابوس ضحاک» به قلم 
ميرمصور از نسخة شاهنامة تهماسبي ۹۳۱-۹۴۱ق باشد. 
اين فرش نزديک به صدسال پس از نخستين دگرگوني ها 
در طرح و نقش فرش هاي ايراني -۸۴۹ه.ق- طراحي شده 
پيداست.  به تمامي  آن  در  سبکي  تغييرات  طبعًا  و  است 
طرح افشاِن يک دوم و ساختار دوالية نقوش آن متشکل 
از يک اليه اسليمي و الية ديگر ختايي است اما در حاشية 
سبک  عناصر  و  شبه کوفي  نقوش  شاهد حضور  بزرگ 
ترکي-مغولي هستيم (تصوير۹). به هرروي با استناد به 
فرش هاي بسياري که از دورة صفويه به جاي مانده است 
مي دانيم طرح و نقش فرش هاي ايراني در سال هاي ۹۴۰ق 
ترکي- عناصر  و  مي کنند  پيروي  نوين  سبک  از  کامًال 

مغولي تقريبًا ازميان رفته اند. براي نمونه قالي مشهور به 
شيخ صفي که در تاريخ ۹۴۸ه.ق/۱۵۳۹م بافته شده است 

حدودًا هم زمان با همين نگاره است.
اما براي يافتن آشکارترين سرنخ هايي که دگرگوني طرح 
به  بازگشت  بايد  مي نماياند  را  ايراني  فرش هاي  نقش  و 
آنچه در کارگاه هاي هنري دربار سلطان حسين بايقرا در 
از ظفرنامة تيموري،  هرات مي گذشته است. بر نگاره اي 
مرقوم کمال الدين بهزاد به سال ۸۷۲ه.ق/۱۴۶۷م، سه فرش 
تصوير شده است که از يک فرش فقط حاشيه اش پيداست. 
نکتة جالب توجه حضور هم زمان سبک ترکي-مغولي و 
سبک نوين بر اين نگاره است. بر يکي از فرش ها دو تن به 
همراه يوزپلنگي شکاري نشسته اند و فرش داراي طرحي 
واگيره اي و نقوشي برگرفته از سنت بصري ترکي-مغولي 
است؛ بااين حال پايبندي محض به اين سبک وجود ندارد. 

گرچه در قاب بندي هر واگيره اصول سبک ترکي مشهود 
درون  نقش مايه هاي  مانند  جزييات  ترسيم  در  اما  است 
بيفزايد.  را  قاب، طراح کوشيده است عناصر ويژة خود 
شبه کوفي  نقوش  از  متشکل  فرش  حاشية  نمونه  براي 
است اما بهزاد با تغييراتي، نقش پيکان مانند حاشيه هاي 
ترکي-مغولي را از حالت شکسته و خشک بيرون آورده 
و به خطوط گردان نزديک و به قاِب اسليمي تبديل کرده 
است و ديگر اينکه ريزنقش هاي ترکي را حذف و بجاي آن 

اسليمي هاي سادة فيلي گذاشته است (تصوير۱۰).
در همين نگاره فرش ديگري زير تختگاه تيمور گسترده 
شده که داراي طرح لچک وترنج و ساختار نقشة يک چهارم 
نخستين  کنوني  مدارک  به  استناد  با  (تصوير۱۱).  است 
تاريخ ممکن براي ظهور طرح لچک وترنج بر فرش ايران در 
اين نگاره ثبت شده است. گرچه روي ترنج پوشيده شده و 
بيشتر بخش هاي آن ناپيداست اما کليت آن نشان مي دهد 
که شيوة ترنج بندي ساده و به فرش نگارة «ديدار خسرو 
و فرهاد» (تصوير۵) شبيه است؛ اما تفاوت آن در ظاهر 
شدن لچک در اين فرش است. نوع قاب بندي لچک، شيوة 
کالسيک طراحي لچک را نشان مي دهد که از يک چهارم 
ترنج، لچک ها  ترنج گرفته شده است. فضاسازي درون 
و سرلچک ها با اسليمي انجام گرفته است. زمينة فرش نيز 
با شاخه هاي ختايي تک اليه و گل هاي چهارپر فضاسازي 
شده و حاشيه، ترکيب دواليه اي از اسليمي و ختايي است. 
از سويي گوشه سازي در حاشيه بسيار دقيق و در هر 
اين  بازسازي فرش  در  است.  متقارن و شبيه  چهارسو 
نگاره کوشش بر اين بوده که ساختار کلي طرح و جزييات 

نقوش حفظ شوند.
هستند  بهزاد  به  منسوب  که  نگاره هايي  ديگر  بررسي 
جزييات بيشتري را دربارة گوناگوني طرح هاي رايج در 
آرايه هاي  و  سامان بندي  از  بهزاد  مي دهد.  نشان  هرات 
ديگر گونه هاي هنري در طراحي فرش بسيار وام گرفته 
و اين نکته در طرح فرش هاي او پيداست. طرح هايي که 
تقسيم  دسته  سه  به  مي شود  ديده  بهزاد  نگاره هاي  بر 

تحوالت طراحي فرش با  استناد به 
نگاره هاي مکاتب هرات و شيراز از 
نيمه دوم سده نهم تا آغازين سال هاي 
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تصوير١٨. طرح ترنج بندي متداخل، ديوان امير خسرو دهلوي، منسوب به بهزاد، هرات، ٩٠٢ه.ق/١٤٩٦م، مأخذ: مجموعة   کي ير، لندن
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سبک  از  که  است  فرش هايي  نخست  دستة  مي شوند. 
ترکي-مغولي پيروي مي کنند؛ اين دسته محدودند و چندان 
موردتوجه بهزاد نبوده اند و او کمتر از اين طرح ها بهره 
گرفته است (تصوير۱۰). دستة دوم فرش هاي لچک وترنج 
و تک ترنج هستند که احتماًال برگرفته از سنن کتاب آرايي 
و تجليد بر فرش ها نيز ظاهر شده اند؛ مانند تصوير ۱۱؛ 
تولد  نگارة «جشن  فرِش  در  تک ترنج  همچنين طرح هاي 
به  هرات  در  که  دهلوي  اميرخسرو  ديوان  از  مجنون» 
سال ۸۹۰ه.ق/۱۴۸۵م تصوير شده است (تصوير۱۲). اين 
دسته از طرح ها ويژة خود بهزاد است و بر کار نگارگران 

معاصرش ديده نمي شود.
که  پيچيده  با سامان بندي  دستة سوم طرح هايي هستند 
از تزيينات هنرهايي چون کتاب آرايي، حکاکي بر سنگ و 
سايه بان هاي سلطنتي الهام گرفته اند. اين دسته را مي توان 
«ترنج بندي متداخل»  ناميد که از قاب بندي اي تودرتو بهره 
مي جويند؛ بدين ترتيب که قابي مدور يا بيضوي در مرکز 
راست  و  چپ  در  مي گيرد؛  قرار  ترنج  جايگاه  در  فرش 
آن  به  مرکزي  قاب  با  هماهنگ  ديگري  قاب هاي  ترنج، 
متصل اند يا به آن داخل مي شوند. ساختار نقشه همچون 
تقسيمات گره چيني، قاب بندي هاي متنوعي را ايجاد مي کند 
تفکيک  از ديگر قاب ها  با رنگ بندي متفاوتي  که هر قاب 
مي شود. حاشيه ها در اين دسته از طرح ها دو گونه اند؛ يا 
از سنت ترکي-مغولي تبعيت مي کنند و شبه کوفي اند يا با 
قاب اسليمي و نقوش ختايي ترکيب بندي شده اند. اين طرح 
صرفًا بر نگاره هاي بهزاد ديده نمي شود و چنانکه گفته 
ازجمله طراحي سايه بان و  تزيينات ديگر هنرها  شد در 
صفحه آرايي کتب هم کاربرد داشته است (تصوير۱۳تا۱۶)؛ 
نقشة  بر  را  سامان  بندي  اين  که  است  بهزاد  فقط  اما 

فرش هاي نگاره هايش آورده است (تصوير۱۷تا۲۰).
آثار به جاي مانده از بهزاد نشان مي دهد که طراحي فرش 
در سال هاي پاياني سدة نهم و آغاز سدة دهم هجري چه 
در جزييات نقوش و چه در شالودة طرح ها با دگرگوني هاي 
بسياري روبرو بوده و فرهنگ بصري جديدي پايه گذارده 

شده است (جدول۱).
نکته است که  اين  نمايانگر  نگاره هاي موجود  بااين همه   
در کارگاه هنري سلطان حسين بايقرا فقط در نسخه هايي 
که مرقوم کمال الدين بهزاد هستند شاهد طرح هاي نوين و 
سبک جديد طراحي فرش هستيم. ديگر نگاره ها عمومًا يا 
فرش هاي ساده اي با طرح و نقشي غيرقابل تشخيص را 
نشان مي دهند يا پيرو سنن ترکي-مغولي اند. براي نمونه 
پيشين  به سبک  پايبندي  نشانگر  منصور  و  ميرک  آثار 
هستند. گرچه اشاره به اين نکته ضروري است که سبک 
حکومت  پاياني  سال هاي  در  هرات  درباِر  ترکي-مغولي 
فرش هاي  مثًال  خود  گذشتة  نمونه هاي  با  تيموريان 
شاهنامة بايسنغري همچنين با نمونه هاي آناتولي، شام 
سبک  را  آن  مي توان  که  دارد  نيز  تفاوت هايي  مصر  و 
«ترکي-مغولي متأخر» ناميد. اين تمايز بيش از هر چيز 

تصوير١٩(الف). باال: طرح ترنج بندي متداخل، بوستان سعدي، منسوب به بهزاد، هرات، ٨٩٣ه.ق/١٤٨٨م، مأخذ: کتابخانة قاهره

تصوير١٩(ب): طرح بازسازي شده از فرِش نگارة اغواي يوسف 
توسط زليخا (تصوير٢١)، مأخذ: نگارنده



در جزييات نقوش رخ مي نماياند که هم مي تواند به سبب 
دگرگوني ها و پيشرفت هايي در شيوه هاي بافت در اواخر 
بهزاد  نوآورانة  سبک  از  متأثر  هم  باشد  تيموري  دورة 
در طراحي فرش ها. در سبک ترکي-مغولي متأخر، کليت 
مي کوشد  طراح  اما  است  واگيره اي  گذشته  چون  طرح 
و  نرم  به خطوط  را  نقوش  و شکسته   زاويه دار  خطوط 
اسليمي هاي  قاب  به  را  ترکي  هندسي  قاب هاي  و  روان 
ساده تغيير دهد. ازاين رو فضاسازي ها از کيفيت انتزاعي 
سبک مغولي کم کم جدا مي شوند و رنگ و بويي ايراني به 
خود مي گيرند. به بيان ديگر عناصر سبک پيشين و سبک 
نوين به هم مي آميزند و سبک «ترکي-مغولي متأخر» را 
مي سازند. براي نمونه در نگاره اي منسوب به منصور به 
نام «تاج گذاري سلطان حسين بايقرا» که به سال ۸۷۳ق 
فرش  طرح  (تصوير۲۱)،  است  شده  تصوير  هرات  در 
واگيره اي، با قاب هاي تکرارشونده است اما قاب ها از بند 
چارچوب هاي کامًال هندسي و نقوش رياضي گونة فرش هاي 
شاهنامة بايسنغري رهيده اند و نسبت به هنجارهاي سبک 
خود روان تر و بي تکلف ترند. از سويي حاشيه نيز ديگر 
در قيد نقوش شبه کوفي نيست و ترکيب دواليه اي است از 
بندهاي اسليمي و شاخه هاي ختايي. همچنين تأثيرپذيري 
جزييات نقوش از ديگر گونه هاي هنري مانند معماري و 
حکاکي بر سنگ کامًال مشهود است. اين بده وبستان ميان 
زيباشناسانه اي  جنبه هاي  گوناگون  هنرهاي  آرايه هاي 
دارد که احتماًال سويه هاي مستتر ديگري چون اعتقادي و 

اجتماعي را نيز دربرمي گيرد (تصوير۲۲تا۲۴).

۲. تحوالت طراحي فرش در دربار ترکمانان در شيراز 
و تبريز (اواخر سدة نهم ه.ق)

ايران  شرقي  بخش هاي  در  که  تيموريان  با  همزمان 
حکومت مي کردند، ترکمانان آق قويونلو نيز در بخش هاي 
شرقي آناتولي و بخش هاي غربي، مرکزي و جنوبي ايران 

تا روي کار آمدن صفويان فرمان مي راندند. پيش از آنان، 
قراقويونلوها بر بسياري از بخش هاي ايران حاکم بودند 
اما دورة آنان بيشتر به جنگ گذشت و کمتر زماني براي 
پديد آمد. دوران فرمانروايي  به فرهنگ و هنر  پرداختن 
از  يعقوب  و  اوزون حسن  روزگار  به ويژه  آق قويونلوها 
(ميرجعفري،  است  ايران  تاريخ  دوران  درخشان ترين 
جهان شاه  بر  پيروزي  با  اوزون حسن   .(۳۲۴  ،۱۳۸۶
قراقويونلو و با ميراثي که از او به دست آورد، بر بيشتر 
[در مرزهاي شرقي] همساية  ايران مسلط و  بخش هاي 

بالفصل تيموريان شد (رويمر، ۱۳۷۹، ۱۸۰).
ه.ق/۱۴۷۶-  ۸۹۲-۸۸۰ سال هاي  بين  دوران  اين  در 

تحوالت طراحي فرش با  استناد به 
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نيمه دوم سده نهم تا آغازين سال هاي 
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www.geni.com :تصوير٢١. بخشي از نگارة تاج گذاري سلطان حسين بايقرا، منسوب به منصور، هرات، ٨٧٣ه.ق/١٤٦٩م، مأخذ

تصوير٢٠. شالودة طرح ترنج بندي متداخل که بر نگاره هاي بهزاد از 
تاريخ ٨٨٤ه.ق/١٤٧٩م به بعد ديده مي شود. مأخذ: نگارنده
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۱۴۸۷م نسخه اي در مکتب ترکمانان و در شيراز به نام 
خالق  نگارگر  نام  که  است  شده  تصوير  خاوران نامه 
ديگري را مطرح مي کند. فرش هاي اين نسخه تفاوت هاي 
«فرهاد»  دارند.  رايج  ترکي-مغولي  سبک  با  آشکاري 
نگارگري است کمتر شناخته شده که تنها نسخه اي که از 
او مي شناسيم خاوران   نامه است. طرح فرش هاي بازتاب 
داده شده بر نگاره هاي اين نسخه تنوع کم نظيري دارند 
که مي توان سه دستة اصلي را در ميان آن ها شناسايي 
کرد. دستة نخست طرح هاي واگيره اي ساده اي هستند که 
از سبک ترکي-مغولي و سنت هاي گذشته تبعيت مي کنند؛ 
چندان  و  محدودند  فرهاد  فرش هاي  متن  در  دسته  اين 
موردتوجه او نبوده اند بااين حال فراواني نقوش شبه کوفي 
که  فرش هايي  و  است  بسيار  او  طرح هاي  حاشية  در 
نقشه هاي غيرترکي دارند نيز عمومًا از حاشية شبه کوفي 

بهره مي برند (تصوير۲۵).
دستة دوم طرح هاي واگيره اي پيچيده اي هستند با ساختار 
دواليه از نقوش ختايي و قاب هاي اسليمي که منحصر به 
خود فرهادند و گرچه سامان بندي متفاوتي دارند اما تا 

حدي طرح ترنج بندي هاي متداخل بهزاد را تداعي مي کنند. 
اسليمي  قاب  شش  يا  پنج   ۲۶ تصوير  در  نمونه  براي 
گل  يک  قاب  هر  داخل  است.  تکرار شده  فرش  طول  در 
شاه عباسي جاي گرفته و شاخه هاي ختايي که بر آن ها 
مي شود،  ديده  شاه عباسي  و  چهارپر  سه پر،  گل  چندين 
نقشه را فضاسازي کرده اند (تصوير۲۷). نمونة ديگري از 
همين دسته طرح ها در تصوير۲۸ نشان داده شده است با 
اين تفاوت که برخالف فرش تصوير۲۶، نقوش حاشيه در 

اين طرح متشکل از يک بند اسليمي ظريف است.
دستة سوم طرح هاي افشان يک چهارم و افشان سرتاسري 
است. اين طرح ها از خالقانه ترين کارهاي فرهاد به شمار 
مي روند و سرنخ هاي ارزشمندي را در چگونگي تحول و 
تطور طرح و نقش فرش هاي ايراني مي نمايانند. از سويي 
اين دسته منحصر به خود فرهاد هستند و در اين بازة 
زماني بر کار ديگر نگارگران هم دوره اش ديده نمي شوند. 
افشان  طرح  با  مي دهد  نشان  را  فرشي  تصوير۲۹ 
سامان يافته  توپر  اسليمي  يک اليه  با  فقط  که  يک چهارم 
است. اسليمي ها ساده اند با فضاسازي متراکم و خطوطي 

جدول۱. تحوالت طراحي فرش که بر نسخه هاي ظفرنامه تيموري (٨٧٢ ه.ق)، ديوان اميرخسرو دهلوي (٨٩٠ ه.ق)، بوستان سعدي (٨٩٣ ه.ق)، 
منسوب به بهزاد بازتاب يافته است. مأخذ: نگارنده

دستة نخست: 
سبک ترکي-

مغولي
کمتر مورد توجه بهزاد بوده است.

دستة دوم: 
لچک ترنج و 

تک ترنج

برگرفته از سنن کتاب آرايي و تجليد بر 
فرش ها نيز ظاهر شده اند؛ اين دسته از 
طرح ها ويژة خود بهزاد است و بر کار 

نگارگران معاصرش ديده نمي شود.

دستة سوم: 
ترنج بندي 

متداخل

سامان بندي پيچيده اي دارند که از 
تزيينات هنرهايي چون کتاب آرايي، 

حکاکي بر سنگ و سايه بان هاي 
سلطنتي الهام گرفته اند. اين طرح صرفًا 
بر نگاره هاي بهزاد ديده نمي شود اما 
فقط بهزاد است که اين سامان  بندي را 
بر نقشة فرش هاي نگاره هايش آورده 

است.



محکم؛ فرش چهار رديف حاشيه دارد که دو رديف آن 
ساده و تک رنگ است و دو رديف ديگر آن يکي نقوش 

شبه کوفي است و ديگري يک شاخة ختايي ساده.
او  عمل  آزادي  مي کند،  جلب توجه  فرهاد  کار  در  آنچه 
نسبت به بهزاد است. بهزاد با نظمي دقيق و رياضي وار 
فرش هاي نگاره هايش را طراحي کرده است اما قلم فرهاد 
است.  اصول  برخي  رعايت  دربند  کمتر  و  روان  آزاد، 
ازاين رو اين پرسش در ذهن شکل مي گيرد که او تا چه 
اندازه به واقعيت طرح و نقش فرش هايي که مي ديده وفادار 
بوده است. ترديدي نيست که اين گونه طرح ها در آن دورة 
زماني بافته مي شده و زاييده ذهنيت طراحان نبوده اند زيرا 
قابل توجهي را تشکيل  سرنخ هاي موجود جامعة آماري 
مي دهد؛ اما دو فرش در نگاره هاي خاوران نامه هست که 
طرح و نقش آن ها در خدمت ديگر عناصر نگاره نيست 
نمونه اي  روي  از  آن ها  از  بخشي  يا  به تمامي  احتماًال  و 
بيروني طرحي شده است؛ ازاين رو اين دو فرش مهم ترين 

فرش هاي اين نسخه اند.
تصوير ۳۰ نمايانگر فرشي است با طرح افشان سرتاسري 
که نخستين ظهور اين طرح بر فرش ها را در اين مقطع 
زماني نشان مي دهد. نقوش طرح يک شاخة حلزوني نازک 
تک اليه است که بر آن چند گونه گل اعم از شاه عباسي، 
سه پر و پنج پر ديده مي شود. پنج رديف حاشيه نيز در 
حاشية  دقيق اند.  و  سامان يافته  که  دارد  وجود  فرش 
دومين  هندسي،  و  رفت وبرگشتي  نقشي  داراي  نخست 
حاشيه بند اسليمي ظريفي است که در فرش تصوير ۲۸ 
هم استفاده شده، حاشية سوم و پنجم ساده و چهارمين 
رديف حاشيه، متشکل از شاخة ختايي پيچاني است که 

گل هاي آن برگرفته از نقوش متن همان فرش است.
داراي  پيشين  فرش  همانند  (تصوير۳۱)  بعدي  فرش 
اما از ساختاِر نقش پيچيده تري  طرح افشان سرتاسري 
ديده  آن  در  قابل تشخيص  دوالية  و  است  برخوردار 
مي شود. الية نخست نقش اسليمي ماري است که براي 
نخستين بار در همين نگاره از خاوران نامه بر فرش ايران 
نخستين  دربارة   (۷۰  ،۱۳۹۲) استون  است.  شده  ظاهر 
ايراني  فرش هاي  بر  ماري  اسليمي  ظهور  ممکن  تاريخ 
تاريخ سدة دهم ه.ق/شانزدهم م را ذکر کرده است که بنا 
به شواهد و با استناد به اين نگاره مي توان گفت اين تاريخ 
برمي گردد  است  کرده  اشاره  استون  آنچه  از  پيش  به 
و بين سال هاي ۸۸۰ تا ۸۹۲ق اسليمي ماري در متن و 
حاشية فرش هاي ايراني کاربرد داشته است و حضور اين 
نقش بر فرش هاي صفوي پيشينة قديمي تري دارد. الية 
بعدي نقوش اين فرش، شاخة ختايي ظريفي با گل هايي 
نخست  الية  در  ماري  اسليمي هاي  است.  آن  بر  کوچک 
تقدم  ازاين رو  دارند  ختايي ها  به  نسبت  حضور مسلطي 
ديداري ايجاد کرده اند. حاشية پهن فرش نيز داراي نقوش 
شبه کوفي است و نشانه هاي رواج سبک ترکي-مغولي را 

در اواخر سدة نهم ق به رخ مي کشد (جدول۲).
سبک ترکي-مغولي در سال هاي پاياني حکومت تيموريان 
در شرِق ايران و ترکمانان آق قويونلو در غرب و مرکز  
تغيير  اين  نشانه هاي  مي گذارد.  افول  به  رو  کم کم  ايران 
تواريخ و سفرنامه هاي آن  نگاره ها در  بر  افزون  سبک، 
دوره نيز آشکار است. يادداشت هايي که بازرگاني گمنام 
تبريز  در  اوزون حسن  کاخ  فرش هاي  دربارة  ونيز  اهل 
گزارده، موشکافانه و جالب توجه است: «بر کف تاالر فرش 
به  و  است  ابريشم  از  به ظاهر  که  گسترده اند  باشکوهي 
سبک ايراني داراي طرح هاي زيباست. اين فرش ِگرد است 
و درست به اندازة کف تاالر. اتاق هاي ديگر نيز مفروش 
گزارش  اين  از   .(۴۱۶  ،۱۳۸۱ ونيزي،  (بازرگان  است» 
چنين  مي توان دريافت که بافت فرش هاي بزرگ پارچه با 
اشکال غيرمعمول پيش از دورة صفويه نيز رواج داشته 
است. گفتي است بر نگاره هاي کار شده در تبريِز دورة 
ترکماني براي نمونه خمسة نظامي ۸۸۶ ه.ق، اين تحوالت 
کنوني-  مستندات  به  توجه  -با  طراحي  سبک  تغيير 
بازتابي نداشته است؛ اما در قلمروي ترکمانان در گيالن 
سلطان علي ميرزا  براي  ٨٩٩ه.ق/١٤٩٣م  در  شاهنامه اي 
از خوانين الهيجان مصور شده که به سربزرگ مشهور 
است و بر دو نگارة آن شواهدي از تحوالت تغيير سبک 

(از راست به چپ) تصوير٢٢. آجر-کاشي، بخش علياي خراسان، 
  www.vam.ac.uk :اواخر سدة نهم ه.ق، رنگ لعابي روي سفال، مأخذ
تصوير٢٣. فرش پاره موزة بناکي آتن که آن را به دورة تيموريان نسبت 
(Delivorrias,2008, 61) :مي دهند مربوط به اواخر سدة نهم ه.ف، مأخذ

تصوير٢٤. جام سلطان حسين بايقرا، هرات، عقيق حکاکي شده، 
 ,Lentz, Thomas W. and Lowry)) مأخذ:  ٨٧٤ه.ق/١٤٧١م، 

١٩٨٩, ٢٧٢
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تصوير٢٥ (الف). خاوران نامه، عمر بن معدي کرب و ساير ياران 
٨٨٠-٨٩٢ه.ق/١٤٧٦-١٤٨٧م،  شيراز،  فرهاد،  (ع)،  علي  حضرت 

مأخذ: (انوري، ١٣٨١، ٣٩) 

تصوير٢٥(ب). طرح بازسازي شده از فرِش نگارة عمر بن معدي 
کرب و ساير ياران حضرت علي (ع)،  مأخذ: نگارنده

تصوير٢٦. خاوران نامه، سران سپاه در محضر حضرت امير (ع)، مرقوم فرهاد، شيراز، ٨٨٠-٨٩٢ه.ق/١٤٧٦-١٤٨٧م، مأخذ: انوري، ١٣٨١، ٨٥.

تصوير٢٨ (باال): خاوران نامه، ابوالمحجن در محضر حضرت امير (ع)، مرقوم فرهاد، شيراز، ٨٨٠-٨٩٢ه.ق/١٤٧٦-١٤٨٧م، مأخذ: (انوري، 
١٣٨١، ٦٣)    (پايين): طرح بازسازي شده از فرِش نگارة ابوالمحجن در محضر حضرت امير (ع)، مأخذ: نگارنده

ديده مي شود. در نگارة «رسيدن فريبرز به نزد کيخسرو» 
(تصوير ۳۲) زير تختگاه کيخسرو فرشي تصوير شده 
است که متن و زمينة آن بسيار به فرش هاي تصوير شده 
بر نگاره هاي خاوران نامه شباهت دارد (تصاوير ۲۸و۲۹)؛ 
همة متن فرش را اسليمي هاي تيرة توپر بر زمينة سفيد پر 
کرده اند و سامان نقشه به طرح افشان مي ماند اما از آن جا 

که سرير کيخسرو بخشي از فرش را پوشانده نمي توان 
با قطعيت دربارة طرح فرش سخن گفت. حاشيه ها ي فرش 
همچنان از سنت ترکي-مغولي پيروي مي کنند و مزين به 

آرايه هاي کوفي هستند.  
همچنين در نگارة «کيخسرو و زنان افراسياب» از همين 
ديده   واگيره اي  قاب  بندي شدة  طرح  با  فرشي  شاهنامه، 
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تصوير٣٠. خاوران نامه، رسيدن عمر اميه به حضور حضرت (ع)، مرقوم فرهاد، شيراز، ٨٨٠-٨٩٢ه.ق/١٤٧٦-١٤٨٧م، مأخذ: انوري، ١٣٨١، ٩٦

تصوير٢٩.خاوران  نامه، دختر جمشيد شاه با نديمه ها، مرقوم فرهاد، شيراز، ٨٨٠-٨٩٢ ه.ق/١٤٧٦-١٤٨٧ م، مأخذ: (انوري، ١٣٨١، ١٠٩)

است  هشت ضلعي  يک  قاب  هر  (تصوير۳۳)؛  مي شود 
ترکي-مغولي  گرة  يکديگر  به  اضالع  تالقي  محل  در  و 
واگيره هاي  قاب بندي  شيوة  است.  شده  نقش  سه بازويي 
اين فرش شباهت بسياري با قاب بندي نگارة پاسخ دادن 
اسفنديار به رستم از شاهنامة بايسنغري (تصوير٤) دارد 
اهميت  حائز  نکتة  سنت هاست.  استمرار  نشان دهندة  که 
در اين فرش نه طرح آن که به تمامي پيرو سبک هندسي 

پيشين است که نقوش درون هر هشت ضلعي است؛ نقوش 
ختايي شامل گلي هفت پر در ميانة هشت ضلعي و هشت گل 
سه پر به همراه چند غنچه پيرامون آن که کامال گردان بافته 
شده اند هم زماني سبک سنتي ترکي-مغولي و سبک نوين 
طراحي فرش را مي نمايند؛ به ديگر سخن با سبکي انتقالي و 
رو به کمال روبرو هستيم که در آينده به فرش هاي دورة 

صفويه مي انجامد (جدول٣).
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دستة نخست 
(خاوران نامه): 

طرح هاي 
واگيره اي 

ساده اي

از سبک ترکي-مغولي و سنت هاي گذشته 
تبعيت مي کنند؛ اين دسته در متن فرش هاي 

فرهاد محدودند و چندان موردتوجه او 
نبوده اند بااين حال فراواني نقوش شبه کوفي 

در حاشية طرح هاي او بسيار است و 
فرش هايي که نقشه هاي غيرترکي دارند نيز 

عمومًا از حاشية شبه کوفي بهره مي برند

دستة دوم 
(خاوران نامه): 

طرح هاي 
واگيره اي پيچيده

ساختار دواليه اي دارند از نقوش ختايي و 
قاب هاي اسليمي که منحصر به خود فرهادند 
و تا حدي طرح ترنج بندي هاي متداخل بهزاد 

را تداعي مي کنند.

دستة سوم 
(خاوران نامه): 

طرح هاي افشان 
يک چهارم و 

افشان سرتاسري

اين طرح ها از خالقانه ترين کارهاي فرهاد 
به شمار مي روند و سرنخ هاي ارزشمندي 
را در چگونگي تحول و تطور طرح و نقش 
فرش هاي ايراني مي نمايانند. از سويي اين 

دسته منحصر به خود فرهاد هستند و 
در اين بازة زماني بر کار ديگر نگارگران 

هم دوره اش ديده نمي شوند.

طرح افشان 
سراسري

(شاهنامة 
سربزرگ)

متن و زمينة آن بسيار به فرش هاي تصوير 
شده بر نگاره هاي خاوران نامه شباهت 

دارد؛ همة متن فرش را اسليمي هاي تيرة 
توپر بر زمينة سفيد پر کرده اند و سامان 

نقشه به طرح افشان مي ماند اما از آن جا که 
سرير کيخسرو بخشي از فرش را پوشانده 
نمي توان با قطعيت دربارة طرح فرش سخن 

گفت. حاشيه ها ي فرش همچنان از سنت 
ترکي-مغولي پيروي مي کنند و مزين به 

آرايه هاي کوفي هستند.

طرح واگيره اي
(شاهنامة 
سربزرگ)

فرشي با طرح قاب  بندي شدة واگيره اي. 
هر قاب يک هشت ضلعي است و در محل 

تالقي اضالع به يکديگر گره   ي اي سه بازويي 
نقش شده است. نکتة حائز اهميت در اين 
فرش نقوش درون هر هشت ضلعي است؛ 
نقوش ختايي شامل گلي هفت پر در ميانة 
هشت ضلعي و هشت گل سه پر به همراه 

چند غنچه پيرامون آن که کامال گردان بافته 
شده اند و هم زماني سبک سنتي ترکي-

مغولي و سبک نوين طراحي فرش
را مي نمايند

جدول٢. تحوالت طراحي فرش که بر نگاره هاي نسخة خاوران نامه (٨٨٠-٨٩٢ه.ق)  منسوب به فرهاد و شاهنامة سربزرگ (٨٩٩ه.ق) بازتاب 
يافته است. مأخذ: نگارنده

تحوالت طراحي فرش با  استناد به 
نگاره هاي مکاتب هرات و شيراز از 
نيمه دوم سده نهم تا آغازين سال هاي 

سدة دهم در  ايران/ ٥٥ - ٧٥
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نتيجه
سياست هاي منسجمي که در مديريت و پشتيباني از هنر و هنرمند در سدة نهم ق در دربار شاهرخ 
و پس ازآن به شکل گسترده تر در کارگاه هاي هنري حسين بايقرا در هرات وجود داشت، از سويي 
حمايت ترکمانان آق قويونلو از هنرمندان در تبريز و شيراز، به گفتمان هنر در عرصه هاي گوناگون 
آزادي عمل  داشت.  پي  در  نيز  را  فرش ها  نقش  و  دگرگوني طرح  آن  دنبال  به  که  بخشيد  ارزش 
بيشتري که طراحان در اين دوره داشتند آنان را برانگيخت که عرصه هاي تازه اي را در طراحي 
فرش بيازمايند؛ از سويي پيشرفت  فنون بافت در نيمة دوم سدة نهم ق سبب شد طراحان فرش 
قريحه و توان خود را در به کارگيري نقوش فراموش شده اي به کار گيرند که يا کاربرد چنداني بر 
فرش نداشتند و بر ديگر گونه هاي هنري استفاده مي شده اند يا کاربرد آن ها بر فرش منسوخ شده 
بود. بنابراين و با ارجاع به ديدگاه ولف دربارة عوامل شکل گيري جريان هاي هنري مي توان به اين 
نتيجه رسيد که از نيمة سدة نهم ق دگرگوني هايي که در فنون و ابزار بافت به وجود مي آيد به تغيير 
نقوش فرش از شکسته و نيمه شکسته به گردان مي انجامد و دو مورد نهادهاي اجتماعي پشتيبان و 
حاميان اقتصادي نيز که پيشتر در ورود عنصر ترکي-مغولي به فرش هاي ايراني نقش داشتند از اين 
تاريخ به بعد و احتماًال متأثر از شيفتگي و کنجکاوي حاکمان تيموري نسبت به فرهنگ و هنر ايراني 
متحول مي شوند. به عبارت ديگر اگر در چند سدة نخسِت پس از ورود ترکان و مغوالن به ايران، آنان 
در تشجيع و تقويت فرهنگ بصري قومي خود مي کوشيدند تقريبًا از نيمة سدة هشتم ق به اين سو 
اندک اندک متمايل به فرهنگ بصري ايراني شدند که اين جريان در ربع پاياني سده  نهم ق به اوج 
خود رسيد؛ حمايت ايشان از نوآوري هايي در طرح و نقش فرش ها از عوامل اين تحول بوده است. 
به هرروي چندوچون اين نکته نياز به رويکرد جامعه شناسانه در بررسي موضوع دارد که از حدود 
اين مقاله خارج است. به موازات اين جريان حمايتي هنرمنداني پيشرو نيز وجود داشته اند که از 
فرصت به دست آمده بيشترين بهره را برده اند که در اين ميان نام دو تن برجسته تر است. کمال الدين 

نيمة دوم سدة نهم تا سدة يازدهم ه.قتاريخ

منابع تصويري (نگاره ها، اسناد مکتوب، نمونه هاي فيزيکي موجود که بسيار اندک اندمستندات

کمال الدين بهزاد، فرهادشخصيت هاي مؤثر

هرات، شيراز، تبريز، گيالنمراکز برجسته

لچک ترنج، تک ترنج، واگيره اي، چندترنجي، ترنج بندي متداخل، افشانطرح هاي رايج

نقوش رايج

رواج انواع اسليمي (ساده، ماري و...)، رواج انواع ختايي، ادامة نقوش ترکي-مغولي مانند گرة بي پايان، 
ستارة چندپر، چليپا، نقوش هندسي چندضلعي (هشت، پنج، شش ضلعي)، لوزي چنگک دار و نقوش 

شبه کوفي در حاشيه

گردان متصل، نيمه شکستهکيفيت خطوط نقوش

جهت دار و بي جهتجهت در طرح

جدول۳. تحوالت طرح ها و نقوش رايج در فرش هاي ايراني از نيمة دوم سدة نهم تا سدة يازدهم ق بر پاية مستندات موجود. مأخذ: نگارنده



بهزاد در هرات و فرهاد در شيراز.
از اين رو و بر پاية مستندات موجود نخستين دگرگوني ها در طراحي فرش هاي ايراني و رهايي از قيد 
طرح هاي ترکي-مغولي در تاريخ ۸۴۹ تا ۹۲۰ ق رخ مي دهد. برجسته ترين تحول در اين بازة زماني تغيير 
ساختار نقشه از    در طرح هاي واگيره اي ترکي-مغولي به نقشه هاي   و   در طرح هاي ترنج دار است. بدين 
معني که در طرح هاي واگيره اي يک نقش مايه يا مايگاِن واحد، n بار در يک سطح نقشه تکرار مي شود و 
پيوستگي اين نقش مايه ها شالودة طرح را شکل مي دهند؛ اما در نقشه هاي يک چهارم، يک چهارم نقشي -

مانند ترنج يا نقوشي که متن فرش را مي سازند- طراحي مي شود و از يک بار آينه  و دو بار تکرار آن، طرح 
سامان مي يابد. نقشه هاي يک دوم نيز نقشه هايي هستند که نقوش يک بار آينه مي شوند و از کنار هم قرار 
گرفتن نقش اصلي و آينة آن طرح ساخته مي شود. اين ساختار که تا امروز نيز در طراحي فرش هاي ايراني 
کاربرد دارد احتماًال از نيمة دوم سدة نهم ق در هرات آغاز سپس در شيراز و تبريز نيز رواج يافته است.

با مرگ سلطان حسين بايقرا در 911ه.ق/1506م، ديري نمي پايد که سلسلة تيموريان فرومي پاشد و ميراث 
آنان در اوج شکوه و بالندگي فرهنگي شان به دست صفويان و ازبکان مي افتاد و هنرمندان هرات، در پي 
يافتن هنرپروراني تازه، راهي ديگر مراکز قدرت مي شوند. صفويان در 914ه.ق/ 1509م اندک اندک بر 
همة ايران مسلط مي شوند و کشور را يکپارچه مي کنند و با اندوختة هنري و فني که از دورة تيموريان و 
ترکمانان به دست آورده بودند دورة درخشان فرش بافي در ايران را رقم مي زنند. خوشبختانه از دورة 
صفويه بين 1500 تا 2000 تخته فرش [کامل يا پاره فرش] به جاي مانده است که براي شناسايي طرح 
و نقش آن ها ديگر نيازي به مراجعه به نگاره ها و اسناد مکتوب نيست. به عبارت ديگر از نيمة سدة نهم ق 
رواج سبک ترکي-مغولي در فرش هاي درباري و شهري  باف ايران رو به افول مي گذارد و با آغاز صفويه 
کم کم مهجور مي ماند و حمايت دربار را نيز از دست مي دهد؛ اما در فرش هاي روستايي و عشايري مانند 
فرش هاي ترکمني و شاهسوني به حيات خود ادامه مي دهد. از سوي ديگر اما و هم زمان با صفويان، در 
آناتولي، شام و مصر که عثمانيان و مملوکيان فرمان مي راندند سبک ترکي-مغولي تا سدة هجدهم م هم 

به قوت خود باقي مي ماند.
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the structure (form) of Persian rug designs from the second half of the 9th century to the early part 

of the 10th century AH (16th and 17th AD). The significance of this period is that from this date, 

Persian rug designs separate little by little from the Turkish-Mongol rectilinear repeats, turning into 

half and quarter designs with intricate curvilinear patterns. So the main questions of this article are: 

1. how did the most important changes happen in Persian rug designs from the middle of the 9th 

to the beginning of the 10th century AH? 2. Who played the main roles in the Persian rug designs
,
 

developments from the middle of the 9th century to the beginning of the 10th century AH? This is 

a documentary research and its method is descriptive and analytical. The statistical population is 

the miniatures painted in Iran between 849 and 920 AH (circa 1447- 1518 AD) in which samples 

of Persian rugs have been depicted, historical texts (history books and travelogues) have also been 

used as references. The method of analysis is qualitative. Sometimes in the classification of carpet 

designs, historical variables and the gradual process of transformation have not been taken into 

account. This is more evident in pre-Safavid carpets from which no actual example is in hand. The 

events of this nearly 70-year period (beginning with the death of Shah Rukh in 1447) ultimately 

founded the royal style of the Safavid rug workshops. Despite its vital importance, the mentioned 

period has not been studied thoroughly yet. The research results indicate that during this period of 

time, Persian rug designing was released from Turkish-Mongol rectilinear repeating patterns, and, 

the design structure was changed into half and quarter forms. The changes started in Herat, and then 

spread to Shiraz and Tabriz. Based on the available evidences, great masters, Kamal al-Din Behzad 

and Farhad, played major roles in this restyle.

Keywords: Iranian Carpet (Persian Rug), Rug Designing, Persian Painting, Herat School, Shiraz 

School, Turkman School.
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Throughout the history, the development of carpet designs, especially rug patterns, have been 

influenced by political, social, and cultural factors. These variables have played a decisive role 

in the aesthetic and the transformation of Persian city-woven rugs. Thus, dealing with techniques 

and materials, artists had to be faced simultaneously with their patrons’ ideologies and aesthetic 

agreements. Early Islamic documents show an enthusiasm of Arab governments to revive the 

glory of their precedent empires. Umayyad Caliphs imitated Byzantines, and Abbasids adopted the 

Persian Sassanid culture by the means of their arts and crafts. The latter proved to be dominant in 

Islamic territories, accepting and strengthening the presence of the eastern Turkic tribes in martial 

and administrative affairs. The climax of the Turkic presence in Persia occurred under Seljuk rule, 

during which the decorative elements became more flexible and Turkic taste merged with pre-

Islamic Iranian aesthetics, making changes in ‘Islamic arts’, including carpet designs. The clues 

from the 4th to the 9th centuries AH (11th to 16th AD) show an interrupt in the way the Sassanid 

and early Islamic carpets were patterned. The replaced style shared the patterns and designs (and 

probably the structure) with Anatolian manner of weave, on the basis of comparison between pieces 

discovered at the beginning of the 20th century by J. H. Loytved-Hardegg and F. R. Martin in 

Konya and the rugs depicted in Persian miniature paintings from the 8th and the 9th centuries 

AH (15th and 16thAD). Islamic beliefs have ultimately been fixed and new tools and materials, 

brought by coming Turkic tribes, played major roles, but chiefly the change of patronage led to the 

transition. The Turkic peace style, maintaining the common style of the steppes, homeland to Turk 

ancestors, lasted throughout the Mongol Ilkhanid and Timurid Dynasties, therefore called Turkic-

Mongolian style. This common style has simple basis in patterns, including rectilinear and semi-

rectilinear repeats with limited diversity in basic forms: endless knots, multi-pointed stars, crosses, 

geometric shapes such as octagons, hexagons and pentagons, hooked lozenges and Kufic-like 

script, used chiefly in rugs’ margins. Prevalent from Central Asia to Anatolia, the Turkic-Mongolian 

style appears to be dominant in Persia till the 9th century AH. However, there is no preserved 

Persian rug remained from the beginning of the Islamic era to the rise of the Safavid Dynasty (7th 

-16th centuries AD) to be used to identify the long period
,
s patterns and designs. Hence, available 

sources representing rug designs are miniatures and written texts as histories and travelogues which 

are always under discussion. In former researches, more focus has been placed on motifs and 

patterns and less on the transition of designs. This paper is to investigate the process of changing 
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