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چكيده
شاهنامه شاه طهماسب يک اثر هنري بي بديل اوايل مکتب نگارگري صفوي (تبريز دو) است؛ که مشتمل بر 
٢٥٨ نگاره بوده و نگاره هاي  اين شاهنامه حاصل درهم آميختگي دو مکتب مهم نگارگري پيش از خود يعني 
مکاتب هرات و ترکمانان مي باشد. عناصر موجود در طراحي هر يک از نگاره هاي منعکس شده در شاهنامه 
شاه طهماسب شامل مناظر طبيعي، صحنه هاي بزم و رزم، داستان هاي اسطوره اي، بناهاي معماري ايراني و 
فرش به عنوان جزء شاخص در نقش پردازي اين شاهکار هنري محسوب مي شود. مسأله اصلي در اين پژوهش 
مطالعه طرح کلي و طبقه بندي فرش هاي تصويرگري شده در نگاره هاي نسخه شاهنامه شاه طهماسب و نيز 
بررسي نقوش و اجزاي به کار رفته در آن ها است که با هدف دست يابي به مجموعه اي از اطالعات طبقه بندي 
شده از اين فرش ها در حوزه  ساختارشناسي طرح و نقش فرش ايراني اجرا شده که در نهايت زمينه اي براي 
مقايســه دست آوردهاي اين پژوهش با فرش هاي بازمانده از دوره صفوي را فراهم آورد. بنابراين سواالت 
اصلي اين پژوهش عبارتند از:  ١- ويژگي هاي نقوش و اجزاي فرش هاي بازتاب يافته در نگاره هاي نســخه 
شاهنامه شاه طهماسب چگونه است؟ ٢- تنوع و طبقه بندي طرح ها در فرش هاي بازتاب يافته در نگاره هاي نسخه 
شاهنامه شاه طهماسب چگونه است؟ روش تحقيق، توصيفي تحليلي با رويکرد ساختارشناسي طرح و نقش 
بوده و تجزيه و تحليل اطالعات به شيوه کيفي انجام گرفته است. جمع آوري اطالعات به منظور دست يابي به 
پيشينه و سوابق تاريخي و شناسايي نگاره هاي شاهنامه، کتابخانه اي است. جامعه آماري مربوط به نگاره هاي 
نسخه شاهنامه شاه طهماسب که داراي طرح فرش مي باشند، ٨٠ نمونه را شامل مي شود که از اين ميان تعداد 
٥ گروه از طبقه بندي طرح و نقش قالي که شامل ٣ نمونه از گروه فرش هاي افشان، ٢ نمونه طرح لچک ترنج، ٣ 
نمونه طرح ترنج دار، ٣ نمونه طرح قابي، ٣ نمونه فاقد طرح و نقش متن به صورت هدفمند و بر اساس تنوع و کامل 
بودن طرح، براي تحليل اطالعات، به عنوان جامعه نمونه انتخاب و بررسي شده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد 
که ظهور طرح هاي افشان و گردان، حاصل ميل و شور هيجان نگارگران مکتب ترکمانان و اجراي طرح هاي قابي 
و واگيره اي دقيق محصول فعاليت نگارگران مکتب هرات (دو مکتب تاثيرگذار و پايه اصلي مکتب نگارگري تبريز 
دوره صفوي) مي باشد و با توجه به نحوه اجرا، دقت و پردازش طرح و نقش قالي هاي نقاشي شده در نگارگره 
ها، به نظر مي رسد فرش هاي موجود در اين  نگاره ها بيشتر جنبه تزئيني داشته و در ترکيب بندي و فضاسازي 

کلي موضوع بکارگرفته شده اند.
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مقدمه  
در دوره صفوي در کنار رشد ساير هنرها، فرش به عنوان 
توليد  قدرت  صاحبان  حمايت  با  ارزشمند  محصول  يک 
عنوان عصر طاليي  به  دوره  اين  از  که  مي شد، هم چنان 
مي شود.  ياد  فرش  توليد  و  رنگ  نقش،  طرح،  حوزه  در 
ادبي  موضوعات  مصورسازي  با  نيز  نگارگري  هنر 
شاخص همواره به عنوان يکي از بسترهاي مناسب براي 
ذوق آزمايي هنرمندان بوده و در اين ميان شاهنامه موضوع 
بسيار تاثيرگذار در عرصه هنري و نقاشي ادوار تاريخي 
ايران مي باشد که توسط صاحبان قدرت و با بکارگيري 
موجود  نگاره هاي  است.  شده  اجرا  هنرمندان  زبده ترين 
در نسخه هاي تصويرسازي شده شاهنامه در برگيرنده 
مورد  عناصر  بکارگيري  با  که  مي باشد  مختلفي  مفاهيم 
استفاده در زندگي روزمره صورت پذيرفته است. شاهنامه 
شاه طهماسب به عنوان يکي از مفاخر نگارگري اين دوره 
در بردارنده موضوعات متنوع و گوناگون با ويژگي هاي 
منحصر به فرد مي باشد؛ که بستري مناسب براي بازنمايي 
باشکوه برخي از موضوعات هنري و فرهنگي شده است 
که فرش هم به عنوان بخشي از اين نگاره ها، سهم مهمي در 
ترکيب بندي و تزئين نگاره داشته است. بنابراين فرش هاي 
بخشي  عنوان  به  نسخه هاي شاهنامه  در  نگارگري شده 
از موضوعاتي تلقي مي شوند که هنرمند براي دست يابي 
عناصر  با  مشابه  و  آن  از  مناسب  يک تصويرسازي  به 
روزآمد دوره خود از آن ها بهره برده است. با اين حال 
موجود  فرش هاي  از  برخي  تصويرگري  مي رسد  به نظر 
در نگاره هاي نسخه شاهنامه شاه طهماسب داراي قواعد 

مخصوص به خود در نقاشي ايراني مي باشد. 
با توجه به وجود مکاتب متعدد نگارگري در ايران، مطالعه 
شاهنامه شاه طهماسب به عنوان يکي از نمونه هاي شاخص 
از  و  شده  محسوب  صفويه  نگارگري  حوزه  بي بديل  و 
موثر  ادوار  از  يکي  در  هنري  اثر  اين  سويي شکل گيري 
بر تاريخ فرش و از ديگر سوي، تنوع و تعدد نگاره هايي 
گرديد  موجب  شاهنامه،  اين  در  فرش  نقش  و  طرح  با 
از اطالعات در حوزه  به مجموعه اي  اين راه  از  بتوان  تا 
ايران  نگارگري  شاهکارهاي  از  يکي  نقوش  و  طرح  نوع 
دست يافت. بر همين اساس مسأله اصلي در اين پژوهش 
طبقه بندي  و  کلي  فرش ها، طرح  بازتاب  مطالعه چگونگي 
فرش هاي تصويرگري شده در نگاره هاي نسخه شاهنامه 
شاه طهماسب و نيز بررسي نقوش و اجزاي به کار رفته 
در آن ها بر اساس قواعد حاکم بر طراحي فرش ايراني که 
شامل شاخصه هايي مانند نحوه تقسيمات متن فرش، مبناي 
اجراي طرح، شکل کلي، تناسبات فضاهاي موجود و نحوه 
فضاسازي بخش هاي مختلف و نيز نقوش و طرح کلي است 
که با هدف دست يابي به مجموعه اي از اطالعات طبقه بندي 
شده از فرش هاي بازتاب يافته در حوزه  هاي ياد شده، اجرا 
شده که در نهايت زمينه اي براي مقايسه دست آوردهاي 

اين پژوهش با فرش هاي بازمانده از دوره صفوي را فراهم 
آورد. از اين روي سواالت اصلي در اين پژوهش عبارتند 
از: ۱- ويژگي هاي نقوش و اجزاي فرش هاي بازتاب يافته 
در نگاره هاي نسخه شاهنامه شاه طهماسب چگونه است؟ 
۲- تنوع و طبقه بندي طرح ها در فرش هاي بازتاب يافته در 
نگاره هاي شاهنامه شاه طهماسب چگونه است؟  ضرورت 
و اهميت تحقيق: نکته  مهمي که در اکثر پژوهش هاي مشابه 
بدان پرداخته شده استناد و ربط دادن اطالعات بدست آمده 
از تجزيه و تحليل فرش هاي تصويرسازي  شده بر اساس 
نمونه اي  عنوان  به  دوره  همان  تصويرسازي شده  نسخ 
در  حالي که  در  است.  بررسي  مورد  دوره  فرش هاي  از 
پژوهش حاضر سعي شده است که براساس قواعد حاکم 
بر طراحي فرش تمامي نمونه ها بررسي و زمينه اي براي  
تطبيق اطالعات بدست آمده با نمونه فرش هاي موجود در 
پژوهش هاي آتي، فراهم کرده است که اين امر ضرورت 

پرداختن به اين موضوع را دوچندان نموده است. 

روش تحقيق
اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفي تحليلي  و با رويکرد 
ساختارشناسي طرح و نقش است و نتايج به دست  آمده 
بر اساس اطالعات کيفي ارايه شده است. شيوه جمع آوري 
اطالعات کتابخانه اي است. جامعه آماري و نحوه انتخاب 
هر يک از نمونه ها بر دو اساس انتخاب شده است؛ ابتدا در 
حوزه طبقه بندي طرح و نقش فرش هاي بازتاب يافته در 
شاهنامه شاه طهماسب تمامي نگاره ها  که شامل ۲۵۸ مورد 
بوده، بررسي گرديد و از اين تعداد ۸۰ مورد از نگاره ها، 
داراي تصوير قالي بوده اند. در مجموع از اين تعداد نگاره 
۱۰۳ تصوير قالي بدست آمد (برخي از نگاره ها، بيش از 
يک قالي دارند). از اين تعداد قالي به شکل هدفمند و در 
راستاي پاسخ دهي به سواالت، جامعه نمونه انتخاب شدند 
که نمونه هاي مشابه و غير کامل و نيز نمونه هايي که امکان 
به  تا  بود، حذف شدند  ممکن  غير  قالي  کليات  تشخيص 
اين مقاله ۱۴ نمونه  قابل استنادتر برسيم. در  نمونه هاي 
روش  شده اند.  بررسي  و  انتخاب  نگاره ها  اين  از  فرش 
تجزيه و تحليل نمونه هاي به گونه اي است که ابتدا تمامي 
طهماسبي  شاهنامه  نسخه  در  شده  نگارگري  فرش هاي 
از نظر طرح کلي دسته بندي شده و در ادامه ويژگي هاي 
هرکدام از اين گروه ها از نظر طرح و نقش با اولويت جامعه 
آماري اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين 
مواردي همچون مباي اجراي طرح، تناسبات و نوع نقوش 
نيز ذيل بررسي ويژگي هاي ساختاري نمونه ها مورد نظر 

قرار گرفته است. شيوة تجزيه و تحليل كيفي است.

پيشينه تحقيق
نگاره ها  در  بازتاب يافته  فرش هاي  بررسي   درخصوص 
و يا مقايسه طرح ها و نقوش فرش با عناصر موجود در 
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شاهنامه   طهماسبي/ ٩٥-١١١ 
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جمله  آن  از  که  است  گرفته  صورت  مطالعاتي  نگاره ها 
عنوان  با  شاهسواراني  و  فصيحي نيا  مقاله  به  مي توان 
هنر  پژوهش  نشريه  ايران»  نگارگري  در  فرش  «جايگاه 
سال ۱۳۹۲ شماره ۲ اشاره کرد که به بررسي و مطالعه 
محسوس  عالم  نمادين  رمزگشايي  و  منتخب  نگاره هاي 
در اين نگاره ها يعني فرش و نقوش آن از ديدگاه مباحث 
زيبايي شناختي هنر فرشبافي و ارتباط آن با عالم تخيلي 
و تمثيلي در هنر نگارگري، پرداخته است. همچنين مقاله 
صمد نجارپور با عنوان «مطالعه تطبيقي نقوش فرش سده 
نشريه  دوره»  همان  نگارگري  با  صفوي  عصر  نخست 
گلجام سال ۱۳۹۱ شماره ۲۱ با هدف شناسايي طراحان 
نقوش  با  فرش  نقوش  برخي  مقايسه  به  آن دوره  قالي 
موجود در نگاره ها پرداخته است. از ميان مجموعه مقاالت 
مرتبط با اين رويکرد و موضوع پژوهش حاضر مي توان 
با عنوان «بررسي فرش هاي  به مقاله شيرازي و شادلو 
بايسنغري» نشريه گلجام سال  بازتاب يافته در شاهنامة 
خصوص  در  مقاله  اين  نمود.  اشاره   ۱۴ شماره   ۱۳۸۸
هويت يابي طرح، نقش و رنگ فرش هاي دوره تيموري از 
روي فرش هاي موجود در اين شاهنامه مي باشد. اختالف 
اين مقاله با پژوهش حاضر در دوره تاريخي و نسخه  مورد 
بررسي است. داوود شادلو نويسنده پايان نامه «ويژگي هاي 
و معرفي نمونه هاي طراحي فرش دوره تيموري بر اساس 
نگاره هاي آن دوره» در مقطع کارشناسي ارشد (دانشگاه 
شاهد ۱۳۸۸)، با هدف شناسايي مباني زيبايي شناسي و 
معرفي طرح و نقش و رنگ فرش هاي دوره تيموريان و نيز 
شناسايي و معرفي وضعيت فرش بافي، هنرمندان طراح و 
قاليباف و مراکز توليد اين دوره، به بررسي کليه نگاره هاي 
دوره تيموري که داراي نقشه فرش هستند پرداخته است. 
عنوان  با  ارشد  کارشناسي  پايان نامه  در  نوري  سونيا 
دوره  فرش  و  نگارگري  در  ايراني  باغ  تطبيقي  «بررسي 
انجام  بر مطالعات  ارائه يک طرح فرش مبتني  صفويه و 
بررسي  ۱۳۹۵)به  تبريز-  اسالمي  هنر  (دانشگاه  شده» 
ساختارشناسانه طرح ها و نقوش و ترکيب بندي موجود در 
فرش هاي باغي و نگارگري  دوره صفوي و ارتباط آن ها با 
همديگر پرداخته است. از ديگر پژوهش هايي در خصوص 
است  پذيرفته  نگارگري صورت  و  فرش  تطبيقي  مطالعه 
با  سعيدي  زبير  ارشد  کارشناسي  پايان نامه  به  مي توان 
عنوان «مطالعه تطبيقي مباني زيبايي شناسي نقش شکارگاه 
در آثار نگارگري مکتب تبريز ۲ با آثار تاريخي فرش دوره 
تاريخي صفوي» اشاره کرد که نويسنده در آن به بررسي 
در  زيبايي شناسي طرح هاي شکارگاه  مباني  تاثير  ميزان 
دوره  آن  فرش هاي  طرح  بر  دو  تبريز  مکتب  نگارگري 
پرداخته است. پايان نامه  عباس ايزدي با «عنوان شناسايي، 
طبقه بندي و تحليل طرح و نقش فرش در نگاره هاي شاه نامه 
طهماسبي»،(۱۳۹۲، دانشگاه هنر) به راهنمايي دکتر سيد 
سعيد سيد احمدي زاويه، پژوهش ديگري است که در اين 

راستا صورت پذيرفته است و در آن نويسنده به شناسايي 
روي  از  صفوي  فرش هاي  نقش  و  طرح  طبقه بندي  و 
نقوش موجود در نگاره هاي نسخه شاهنامه شاه طهماسب 
پرداخته، در اين پژوهش نقوش حيواني و محرمات وارد 
دسته بندي هاي مربوط به فرش شده و به نظر مي رسد که 
مربوط به پارچه هاي موجود در نگاره هاست، در پژوهش 
حاضر نويسندگان صرفًا به بررسي فرش هاي بازتاب يافته 
در شاهنامه پرداخته اند. از قديمي ترين پژوهش هاي صورت 
گرفته در اين حوزه نوشته اي از بريگز در حوزه مطالعه 
فرش هاي تيموري از روي نگارگري هاي آن دوره با عنوان 
 Ars Islamica تيموري است که در مجموعه فرش هاي 
در  ولش  کري  همچنين  است.  رسيده  چاپ  به   (۱۹۴۰)
 Two Shahs, Some Miniatures and مقاله اي با عنوان
the Boston Carpet که در نشريه داخلي موزه بوستون 
با  اين موزه  از  (۱۹۷۱) به چاپ رسيده، نقشه فرشي را 
حصوري  علي  است.  داده  انطباق  نگارگري  نمونه هاي 
(۱۳۷۱) در کتاب «فرش بر مينياتور» با بررسي برخي از 
مکاتب نگارگري ايران به بررسي نقوش بازتاب يافته در 
نگاره ها و نيز بازطراحي فرش هاي موجود در اين نگاره ها 

پرداخته است.

تاريخ، ويژگي ها و هنرمندان شاهنامه شاه طهماسب و 
نمونه فرش ها

شاهنامه شاه طهماسبي را شاه  اسماعيل صفوي در سال 
که  (طهماسب)  خود  فرزند  به  هديه  عنوان  به  ه.ق   ۹۱۸
همراه هنرمندان نقاش از هرات به تبريز آمده بود، سفارش 
داد. در کتاب اوج نگارگري بيان شده است که اجراي اين 
پروژه بزرگ بيش از بيست سال زمان برده و بنا به اظهار 
منشي بوداق در سال ۹۵۰ ه.ق به اتمام رسيده است(ولش 
اين نظر  بر  آژند  يعقوب  و همکاران: ۱۳۹۱، ۴). همچنين 
است که اين شاهنامه محصول دو شيوه مهم هنري غرب 
و شرق ايران، يعني سنت نگارگري ترکمانان در تبريز و 
سنت نگارگري تيموريان در هرات است و به عبارت ديگر 
اين اثر بزرگ هنري محصول درآميختگي خصوصيات مهم 
هنري تبريز در دربار ترکمانان آق قويونلو و ويژگي هاي 
هنري هرات در دوره سلطان حسين بايقرا است. هنگامي 
به  اين دو کانون مهم هنري را  که شاه اسماعيل صفوي 
تصرف خود درآورد کارگاه هاي هنري خّالق و فعالي و در 
آنها جريان داشتند. شاهنامه طهماسبي در واقع محصول 
آميزش و يکدستي اين سنت هاي هنري را به خوبي نشان 

مي دهد(آژند: ۱۳۸۴، ۱۱۸).
در رابطه با ذکر جزئيات مربوط به اجراي شاهنامه شاه 
اينگونه  اسالمي  معماري  و  هنر  کتاب  در  بلر  طهماسب، 
مطرح مي نمايد که اجراي پروژه اين شاهنامه بسيار بزرگ 
و پرکار مي باشد، به نحوي که ۷۴۲ برگ بزرگ (۳۱۸  × ۴۷۰ 
ميلي متر) با حاشيه هاي ُمَذّهب در فضايي قاب شده (۱۷۷ ×  



۲۶۹ ميلي متر)، تصويرهاي پرشمار و ۲۵۸ نگاره  را شامل 
مي شده است(بلر و بلوم، ۱۳۸۷: ۴۳۰). به اعتقاد کريم زاده 
از اين تعداد نگاره صرفًا در دو مورد از آنها رقم (امضا) 
نقاش نگاشته شده است؛ يکي در برگ ۶۰ به نام ميرمصور 
و در نگاره ديگري نام دوست محمد ديده مي شود. در يکي 
مي شود(کريم زاده:  ديده  ه.ق   ۹۳۴ تاريخ  نگاره ها  اين  از 

۱۳۷۰، ۱۳۴۸ به نقل از ولش و همکاران: ۱۳۹۱، ۴).
در بررسي ويژگي هاي نگاره هاي شاهنامه شاه طهماسبي 
مشخص مي شود که اين نگاره ها ميان عناصر طبيعت و 
انسان توازن ايجاد کرده اند. مهم ترين و شکوهمندترين نگاره  
اين شاهنامه، بارگاه کيومرث است که ويژگي خيال انگيزي 
رويايي ترکمانان را به سبک دقيق، اصيل و ظريف هرات 
مي آميزد (روحاني، ۱۳۸۷: ۹۲). يکدستي و هماهنگي در شيوه 
ارايه اثر(با بکارگيري هنرمندان متعدد)، ارائه منحصربه فرد 
ظرف و مظروف و يا قالب و محتوا در ساخت و پرداخت 
نگاره ها با حفظ مضمون اصلي داستان هاي فردوسي، پيوند 
اسطوره ها و داستان هاي شاهنامه با زمان ها و گمانه هاي 
واقعي همراهِ ارائه تصويري از بنا با همان کتيبه  و نوشته ها 
يا لوازم زمان نقاشي در دنياي افسانه ها، شخصيت پردازي 
با ايجاد تمايز رنگ و نقش در صحنه هاي نگاره به نحوي 
در  نقاشي  قهرمانان  يا  و  قهرمان  و  اصلي  موضوع  که 
صحنه مشخص گرديده اند، واقع گرايي در ارايه چهره ها، 
لباس ها، گل ها، رنگ ها، ابزارها و لوازم  و وسايل جنگي 
و همه اين ها در شمار زيادي از تصاوير واقعي و حقيقي 
مي نمايند که گويي نقلي از درون تاريخ هاي گذشته به زمان 
هنرمندان(اين اثر) زده شده و با دقتي مضائف ارايه شده 
است، تطبيق داستان با تصويرسازي و عدم دخالت هنرمند 

در تغيير ماهيت داستان و رعايت جوهر داستان، در برخي 
از نگاره  ها به علت چندزماني بودن روايات، نوعي خيال و 
سياليت در ذهن ايجاد مي شود، انعکاس روحيه ديني در 
بعضي از نگاره ها و نيز نمايش خارق العاده کارزار، شب 
استواري،  و  و شادابي، صالبت  طراوت  روز، حرکت،  و 
زيبايي و زشتي و بسياري از مفاهيم داستان هاي شاهنامه 
توسط هنرمندان خّالق آن دوره(ولش و همکاران،۶:۱۳۹۱)، 
از ويژگي هاي بارز نکات منحصربه فرد در اجراي شاهنامه 

طهماسبي است.
مرحله   سه  طهماسبي،  شاهنامه  نگاره هاي  بررسي  با 
مرحلة  مي آيد.  بدست  آن  تصاوير  خلق  در  مهم(عمده) 
نخست: تحت نفوذ سلطان محمد به عنوان کارگردان و ناظر 
پروژه اجرا شده است. (با توجه به اينکه بهزاد به عنوان 
سرپرست کارگاه محسوب مي شد اما به احتمال زياد در 
نقاشي هاي شاهنامه طهماسبي سهمي نداشته است). با اين 
همه نفوذ وي در تکامل  و رشد شيوه نقاشاني هم چون 
سلطان محمد که آثار او به مرور زمان رو به کمال نهاد، 
مشخص است. در مرحله  دوم: اين پروژه توسط ميرمصور 
ادامه  هدايت گر  آقاميرک  سوم:  مرحله   در  و  يافته  ادامه 
پروژه بوده است(سودآور، ۱۳۸۰: ۱۶۴). اسامي کاتبان و 
نقاشان شاهنامه  طهماسبي زماني که سلطان محمد نظارت 
قابل  بر اجراي آن را عهده دار بود، در نمودار شماره ۱ 

مشاهده است. 
شناسايي فرش هاي موجود در شاهنامه شا ه طهماسب نيز 
به عنوان نخستين گام در اجراي اين پژوهش داراي نکات 
اين  و دسته بندي  راه تشخيص  در  که  بود  اهميتي  حائز 
فرش  ها به کار گرفته شد. نکته مهم در اين مرحله توجه به 

   گونه شناسي و طبقه بندي فرش هاي 
نسخه  نگاره هاي  در  تصويرشده 

شاهنامه   طهماسبي/ ٩٥-١١١ 

نمودار ۱. عوامل و هنرمندان مجری شاهنامه شاه طهماسب، مأخذ: آژند: ۱۳۸۴، ۱۱۹



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۹۹

فصلنامة علمي نگره

نگاره هاي منتخب از گروه فرش هاي افشان

تصوير٣. زاري فريدون بر مرگ ايرج تصوير٢. پذيرفتن بيعت سهراب توسط زالتصوير١. آمدن سودابه نزد کاووس

کنبي، ٢٠١١. ٩٨کنبي، ٢٠١١. ١٢٤کنبي، ٢٠١١. ١٥٧

نگاره هاي منتخب از گروه فرش هاي ترنج دار

تصوير٤. آوردن پيران، کيخسرو را پيش 
افراسياب

تصوير٦. مشورت زال با موبدان در کار تصوير٥. پرسش موبدان از هرمز و پاسخ او
رودابه

کنبي، ٢٠١١. ١٢٢کنبي، ٢٠١١. ٣١١کنبي، ٢٠١١. ١٧٨

نگاره هاي منتخب از گروه فرش هاي لچک ترنج

تصوير۷. مشورت کيخسرو با سپاهيان 
تصوير ۸. داستان باربد با خسرو پرويزدر کار آتش زدن کاسه رود

کنبي، ٢٠١١. ٣٢٠کنبي، ٢٠١١. ١٩٩

جدول ١. نگاره های منتخب از گروه های پنج گانه طرح کلی فرش های بازتاب يافته در شاه نامه شاه طهماسب، مأخذ. نگارندگان



اين موضوع است که از ظواهر نگاره ها نمي توان با قاطعيت 
در فرش بودن و يا نبودن آن بخش از نگاره اظهار نظر کرد 
و در جامعه آماري از آن بهره جست؛ حال مي توان شباهت 
نقوش فرش با تزئينات ساير فضاها (مخصوصًا آنهايي که 
مرتبط با معماري و بناهاي موجود در نگاره است) و انطباق 
شکل کلي آن با فضاي موجود (براي مثال شش گوش بودن 
فرش به علت قرارگيري در فضايي به همان شکل)، پوشيده 
بودن بيش از حد فرش و قرارگيري عناصري همچون تخت 
و پيکره هاي انساني و ابزار و وسايل زندگي و غيره بر رو 
آن، نبود مرز مشخص در فضاي داخلي و بيروني و عدم 
وجوه تمييز در نوع زيرانداز (اين که به راحتي تشخيص 
داده شود که تصوير مد نظر فرش است و يا جزو ساير 
زيرانداز ها است) را جزو اين عوامل دانست. با در نظر گرفتن 
عوامل  و محدوديت هاي فوق و نيز بررسي هاي صورت 
شاه طهماسب،  شاهنامه  از  موجود  نگاره هاي  در  گرفته 
۸۰ نگاره به عنوان مورد مطالعاتي اين تحقيق در حوزه 
شناسايي و طبقه بندي طرح کلي انتخاب گرديد که در اين 
نگاره ها ۱۰۳ تخته فرش شناسايي شد و از اين ميان ۱۴ 
تخته فرش به منظور بررسي و تحليل فرمي و نقوش بکار 

رفته انتخاب گرديده است.

شاهنامه  در  موجود  فرش هاي  طرح  کلي  طبقه بندي 
شاه طهماسب

نگاره هاي  بازتاب يافته در  کلي فرش هاي  شناسايي طرح 
نسخه شاهنامه شاه طهماسب حاکي از آن است اين فرش ها 
در پنج گروه کلي طراحي و اجرا شده اند که گروه فرش هاي 
افشان، گروه فرش هاي ترنج دار، گروه فرش هاي لچک ترنج، 
گروه فرش هاي واگيره اي (قابي) و نهايتًا گروه فرش هاي 

فاقد طرح در متن را شامل مي شوند. در نمودار شماره ۲ 
اين طبقه بندي به همراه فراواني آنها را مشاهده مي نماييد.

معرفي نمونه هاي مورد بررسي در حوزه طرح و نقش 
فرش  هاي بازتاب يافته در شاهنامه شاه طهماسب

پس از شناسايي و طبقه بندي طرح کلي فرش هاي بازتاب 
يافته در شاهنامه شاه طهماسب، در اين قسمت به معرفي 
نگاره هايي که از هر گروه به منظور بررسي دقيق طرح و 
نقش انتخاب شده پرداخته ايم. اين نمونه ها از ميان تمامي 
نمونه هاي موجود به نحوي انتخاب شده است که بيشترين 
وضوح و سطح قابل مشاهده را داشته باشند. از هرکدام از 
گروه فرش هاي افشان، ترنج دار، واگيره اي (قابي) و بدون 
طرح و نقش متن ۳ نمونه انتخاب شده است. گروه  فرش هاي 
لچک ترنج به علت اين که در مجموع دو نمونه فرش وجود 

دارد، موارد مورد بررسي به همان ميزان مي باشد.

بررسي طرح و نقش در فرش هاي متتخب از گروه هاي 
۵ گانه بازتاب يافته در شاهنامه شاه طهماسب

در بررسي طرح و نقش نمونه هاي مورد بررسي ابتدا در 
هر يک از گروه هاي پنج گانه، به ويژگي هاي فرمي طرح و 
نقش در قسمت متن و حاشيه در هريک از گروه ها بصورت 
جداگانه پرداخته شده است و در ادامه برخي از ويژگي ها 
ساختاري از جمله نوع تقسيمات و مبني اجراي طرح و ... 
طي جدولي واحد براي تمامي نمونه ها مورد بررسي قرار 

گرفته است.

ويژگي هاي طرح و نقش گروه فرش هاي افشان
طرح افشان بيشترين ميزان فراواني در جامعه آماري مورد 
بررسي را شامل مي شود. ساختار اين نوع طرح در مجموع 

   گونه شناسي و طبقه بندي فرش هاي 
نسخه  نگاره هاي  در  تصويرشده 

شاهنامه   طهماسبي/ ٩٥-١١١ 

نمودار ۲. طبقه بندی طرح و فراوانی فرش های موجود در شاهنامه شاه طهماسب، مأخذ: نگارندگان.



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۰۱

فصلنامة علمي نگره

شامل متني يکپارجه و حاشيه است. نحوه اجراي متن در 
اکثر نمونه هاي مورد بررسي پيرو الگويي واگيره اي است. 
يکپارچه  از اجراي  نگاره هاي مورد بررسي، مواردي  در 
متن  نقوش  اجراي  گرديد.  مشاهده  متن  واگيره  بدون  و 
اين فرش ها بصورت واگيره يک چهارم است و  نقوش و 
آرايه هايي از نوع اسليمي و ختايي در نقش پردازي متن و 
حاشيه آن بکارگرفته شده است. در اجراي نقوش متن با 
توجه به محدوديت و نيز وجود ساير اجزاي نگاره، تبعييت 
از الگوي واگيره اصلي در مواردي صورت نپذيرفته است. 

در ۳ نمونه اي که از اين گروه مورد بررسي قرار گرفته است 
مي توان ويژگي هايي که قبًال بدان اشاره شد را مشاهده 
نمود. در نمونه فرشي که مستخرج از نگاره شماره ۱ است،  
يکي از کامل ترين فرش هاي افشان را مشاهده مي کنيم. در 
اين نمونه متن با استفاده از الگوي واگيره يک چهارم طراحي 
شده است. همانگونه که در تصوير شماره ۱۵ مشاهده 
مي شود، در ترکيب بندي کلي متن اين فرش از نقوش اسليمي 
دهان اژدري و نيز آرايه هاي ختايي استفاده شده است و در 
نقش پردازي آنها از تکنيک اَنگ يا حل کاري استفاده شده 

نگاره هاي منتخب از گروه فرش هاي واگيره اي (قابي)

تصوير ٩. همراهي پسران فريدون با 
دختران پادشاه سرو

تصوير ١٠. آمدن پيران نزد 
تصوير ١١. دادگاه جمشيدخاقان و کاموس 

کنبي، ٢٠١١. ٧٣کنبي، ٢٠١١. ٢١٧کنبي، ٢٠١١. ٤٨

نگاره هاي منتخب از گروه فرش هاي فاقد طرح متن

تصوير١٤. پاسخ شاه يمن به جندلتصوير١٣. قتل خسروپرويزتصوير ١٢. سربريدن ايرج توسط تور

کنبي، ٢٠١١. ٨٩کنبي، ٢٠١١. ٣٢٢کنبي، ٢٠١١. ٩٧

ادامه جدول ١. نگاره های منتخب از گروه های پنج گانه طرح کلی فرش های بازتاب يافته در شاه نامه شاه طهماسب، مأخذ: نگارندگان.



است که اين امر در قالي بافي مرسوم نيست. به علت اختالف 
زياد در ضلع طولي و عرضي، به نظر مي رسد که اين فرش 
از نوع کناره باشد. در طراحي حاشيه اين فرش علي رغم 
اينکه فضاي مربوط به حاشيه هاي کوچک وجود دارد اما 
در آنها هيچ گونه نقش پردازي  مشاهده نمي شود. در طراحي 
از نقوش ختايي به نحوي  و اجراي حاشيه  بزرگ فرش 
استفاده شده است که در نهايت شاخه هايي شبيه به خطوط 
سينوسي در ذهن مخاطب تداعي مي شود.  قرينه سازي در 
حاشيه اين فرش به شيوه انتقالي (سرهم سوار) صورت 

گرفته است.
در نمونه دوم از گروه  افشان، فرشي مشاهده مي شود که 
طراحي آن نيز تابع الگوي يک چهارم است و در اجراي متن 
استفاده شده  اسليمي توخالي  نقوش ختايي و  از  آن که 
است. نکته حائز اهميت در اين نمونه مربوط به حاشيه آن 
است. طراحي و اجراي اين قسمت از فرش مورد بررسي 
به گونه اي است که تنها يک رديف حاشيه طراحي و اجرا 
شده است و در آن نقوشي مشاهده مي شود که معروف به 
حاشيه کوفي است. اين امر در ۲۰ نمونه از کل فرش هاي 

موجود در شاهنامه شاه طهماسب مشاهده شده است.
تصوير  در  که  افشان  گروه  از  فرش  نمونه  سومين  در 
شماره ۱۷ مشاهده مي شود، همانند نمونه اول از اين گروه 
نقوش اسليمي دهان اژدري و ختايي وظيفه تکميل متن را بر 
عهده دارند. با توجه به اينکه در اين فرش به علت حضور 
چند فيگور انساني بر روي آن و نيز عدم وجود تمام فرش 
در نگاره، طراحي و اجراي نقوش متن بدون توجه به الگوي 
واگيره اي که به نظر مي رسد يک دوم باشد، صورت پذيرفته 
با  مقايسه  در  نمونه  اين  در  نقوش  نقش پردازي  و  است 
نمونه اول، با دقت اجرا شده است. در بحث طراحي حاشيه، 
ترکيب بندي حاشيه بزرگ اين فرش بگونه اي است که نقوش 
ختايي بصورت واگيره  انتقالي (سرهم سوار) صورت گرفته 

است.

ويژگي هاي طرح و نقش گروه فرش هاي ترنج دار 
از تمامي نگاره هاي موجود در شاهنامه شاه طهماسب فقط 
در ۴ مورد تصوير فرش ترنج دار مشاهده مي شود. اين 
نمونه ها بدون هرگونه شباهتي اجرا شده و هرکدام از آنها 
داراي ويژگي هاي خاص خود است. در نمونه اول از اين 
گروه که مربوط به نگاره شماره ۴ است، ترنج داراي فرم 
کلي لوزي شکل است و از واگيره  يک هشتم تشکيل شده 
است. ترنج در اين فرش بسيار بزرگ است و تا مرز متن 
اصلي و حاشيه رسيده است و نقوش آن صرفًا از نوع 
اسليمي تو پر است. در اين فرش گويي مقطعي از تکرار 
موزون و اريبي شکل همين ترنج در متن قرار گرفته است 
و شکلي شبيه به نصف ترنج در ديواره هاي طولي داخلي 
حاشيه و يک با در ديواره هاي داخلي عرضي حاشيه اجرا 
شده است. فضاي محدود ايجاد شده براي متن در نمونه 
فرش ترنجدار اين نگاره، تا جايي که ساير عناصر اجازه 
مشاهده را بدهند، توسط يک شاخه ختايي، بدون هيچ گونه 

انحناء و به وسيله چند گل شاه عباسي، تکميل شده است.
در  موجود  (فرش  ترنج دار  فرش هاي  از  دوم  نمونه  در 
نگاره شماره ۵) اجراي يک ترنج در سرتاسر متن مشاهده 
مي شود که داراي فرم کلي لوزي شکل است و سرترنجي 
بزرگ و قابي شکل در محور طولي به آن متصل است. 
واگيره ترنج بصورت يک چهارم اجرا شده است و در آن 
همانند نمونه قبلي صرفًا اسليمي توپر مشاهده مي شود. 
سرترنج نيز بصورت يک دوم طراحي و اجرا شده است 
و نقوش آن از نوع اسليمي توپر است. اجراي نقوش متن 
اين فرش شامل نقش پردازي نقوش و آرايه هاي ختايي و 
نيز قاب هاي متصل به ديواره طولي و از نوع اسليمي توپر 

است.
در نمونه سوم از اين گروه نوعي فرش مشاهده مي شود 
که گويي ابعداد آن شبيه به کناره است. در مرکز اين فرش 

تصوير١٥. فرش افشان موجود در نگاره ١ 

تصوير١٦. فرش افشان موجود در نگاره ٢  تصوير١٧. فرش افشان موجود در نگاره ٣ 

   گونه شناسي و طبقه بندي فرش هاي 
نسخه  نگاره هاي  در  تصويرشده 

شاهنامه   طهماسبي/ ٩٥-١١١ 



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۰۳

فصلنامة علمي نگره

ريز نقوش مستخرج از طرح خطي فرش شماره ١تصوير ١٨. طرح خطي فرش موجود در نگاره شماره ١

آرايه هاي خطايي متن

آرايه هاي اسليمي متن

واگيره حاشيه

ريز نقوش مستخرج از طرح خطي فرش شماره ٢تصوير ١٩. طرح خطي فرش موجود در نگاره شماره ٢

آرايه هاي خطايي متن

آرايه هاي اسليمي متن

(واگيره حاشيه بزرگ (کوفي

ريز نقوش مستخرج از طرح خطي فرش شماره ٣تصوير ٢٠. طرح خطي فرش موجود در نگاره شماره ٣

آرايه هاي ختايي متن

آرايه هاي اسليمي متن

واگيره حاشيه

ترنجي بزرگ مشاهده مي شود که همانند نمونه قبلي واگيره 
يک چهارم آن به وسيله اسليمي توپر طراحي و اجرا شده 
است. همچنين فرم کالله اي شکل در محور طولي، در سمت 
چپ و راست و بدون اتصال ترنج قرار دارند که نمي توان 
عنواني همچون سرترنج بر آنها نهاد. درون متن محدود 
اين نمونه فرش (مربوط به نگاره شماره ۶) اجزايي همچون 

اسليمي ماري و نقوش ختايي مشاهده مي شود.
در نمونه هاي مربوط به فرش هاي ترنج دار حاشيه ها عمدتًا 
داراي گوشه سازي هستند و پيرو الگوي واگيره اي هستند. 
در  موجود  (فرش هاي  گروه  اين  سوم  و  اول  نمونه  در 
نگاره هاي ۴ و ۶) اساس طراحي و اجراي حاشيه مشترک 

تصوير٢١. فرش ترنج دار موجود در نگاره ٤ 

است و نتيجه اجراي واگيره (بصورت قرينه دوراني) باعث 
القاي حرکت سينوسي شکل نقوش اسليمي توپر و ختايي 

جدول ٢. طرح های خطی و نقوش فرش های افشان بازتاب يافته در شاه نامه شاه طهماسب، مأخذ: نگارندگان.



تصوير٢٣. فرش ترنج دار موجود در نگاره ٦ تصوير٢٢. فرش ترنج دار موجود در نگاره ٥ 

ريز نقوش مستخرج از طرح خطي فرش شماره ٤تصوير ٢٤. طرح خطي فرش موجود در نگاره شماره ٤

آرايه هاي خطايي متن

آرايه هاي اسليمي متن

واگيره حاشيه

ريز نقوش مستخرج از طرح خطي فرش شماره ٥تصوير شماره ٢٥. طرح خطي فرش موجود در نگاره شماره ٥
آرايه هاي خطايي متن

آرايه هاي اسليمي ترنج و سرترنج

 واگيره حاشيه بزرگ

ريز نقوش مستخرج از طرح خطي فرش شماره ٦تصوير شماره ٢٦. طرح خطي فرش موجود در نگاره شماره ٦

آرايه هاي ختايي متن

آرايه هاي اسليمي متن

واگيره حاشيه

   گونه شناسي و طبقه بندي فرش هاي 
نسخه  نگاره هاي  در  تصويرشده 

شاهنامه   طهماسبي/ ٩٥-١١١ 

جدول شماره ٣.



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۰۵

فصلنامة علمي نگره

در کنار هم شده است.در اين دو نمونه فضاي مربوط به 
حاشيه کوچک وجود دارد اما هيچ گونه نقشي در آن وجود 
ندارد. در حاشيه مربوط به نمونه دوم اين گروه (فرش 
موجود در نگاره شماره ۶) دو نوع قاب اسليمي که جهتي 
بصورت  ختايي  نقوش  همراهي  به  دارند،  بيرون  به  رو 

واگيره  آينه اي فضاي حاشيه بزرگ را تکميل نموده اند.

ويژگي هاي طرح و نقش گروه فرش هاي لچک و ترنج
اين گروه از فرش هاي موجود در شاهنامه شاه طهماسب 
کمترين ميزان از کل جامعه آماري مورد بررسي را به خود 
اختصاص داده است و تنها در ۲ مورد از مجموع نمونه ها 

تصوير٢٨. فرش لچک ترنج موجود در نگاره ٨تصوير٢٧. فرش لچک ترنج موجود در نگاره ٧

تصوير ٢٩. طرح خطي فرش موجود در نگاره شماره ٧ به همراه نقوش استخراج شده از آن

 آرايه ها و نقوش
ختايي

 آرايه ها و نقوش
اسليمي

لچکسرترنج

واگيره حاشيه (قابي - ختايي)

 فرش موجود در نگاره شماره ٨ به علت پوشيدگي زياد، ابعاد خيلي
 کوچک و ريز بودن اجزاي آن، بصورت خطي اجرا نشده است.

تصوير٣٠. فرش واگيره  ای (قابی) موجود در نگاره ٩

جدول ٤. طرح خطی و نقوش فرش های لچک ترنج بازتاب يافته در شاه نامه شاه طهماسب، مأخذ: نگارندگان.



ريز نقوش مستخرج از طرح خطي تصوير ٣٣.  طرخ طي موجود در فرش شماره ٩
فرش شماره ٩

ريز نقوش مستخرج از طرح خطي فرش شماره ١٠تصوير٣٤.  طرخ طي موجود در فرش شماره ١٠

ريز نقوش مستخرج از طرح خطي فرش شماره ١١تصوير٣٥. طرخ طي موجود در فرش شماره ١١

تصوير٣٢. فرش واگيره  ای (قابی) موجود در نگاره ١١تصوير٣١. فرش واگيره  ای (قابی) موجود در نگاره ١٠

   گونه شناسي و طبقه بندي فرش هاي 
نسخه  نگاره هاي  در  تصويرشده 

شاهنامه   طهماسبي/ ٩٥-١١١ 

جدول ٥. طرح های خطی و نقوش فرش های قابی (واگيره ای) بازتاب يافته در شاه نامه شاه طهماسب، مأخذ: نگارندگان.



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۰۷

فصلنامة علمي نگره

تصوير ٣٦. فرش موجود در نگاره شماره ١٢

تصوير ٣٧. فرش موجود در نگاره شماره ١٣

(آن با توجه به پوشيدگي ساير اجزاي نگاره قسمت ترنج 
کامًال پوشيده است) مشاهده مي شوند. در نمونه اول از اين 
گروه فرشي را مشاهده مي نماييم که که با توجه به وجود 
چهار لچک و دو سرترنج در آن و پوشيدگي کامل قسمت 
مياني آن(که سبب عدم رويت ترنج شده است)، در گروه 
فرش هاي لچک ترنج، جاي گرفته است. همانگونه که در 
تصوير شماره ۲۷ مشاهده مي شود. سرترنج هاي بزرگ 
اين فرش تا مرز حاشيه و متن ادامه يافته است و لچک ها 
نيز به وسيله نقوشي از متن تکميل شده اند و فضاي آن 
فقط بوسيله رنگ زمينه متفاوت از متن اصلي جدا شده 
است. نقوش متن در اين نمونه، ترکيبي از اسليمي توپر و 
آرايه هاي ختايي است. تنها حاشيه موجود در اين فرش از 

نوع قابي با تزئينات ختايي است.  
در نمونه دوم از گروه فرش هاي لچک ترنج، فرش کوچکي 
مشاهده مي شود که متن، لچک و نرنج آن داراي يک زمينه 
رنگي مشترک است و نقوش آن بوسيله يک رنگ (طاليي) 
بصورت کامًال جزئي و اجرا شده است. در نقش پردازي 
تمامي قسمت هاي متن از آرايه هاي ختايي بهره گرفته شده 
است و تا حدودي که طرح ديده مي شود، به نظر مي رسد، 
ترنج بصورت بيضي شکل و لچک ها بوسيله واگيره ۴۵ 

درجه طراحي و اجرا شده اند. در مقابل طراحي ضعيف متن 
حاشيه اين فرش داراي طراحي به مراتب واضح تري از متن 
است و واگيره آن از نوع انعکاسي (آينه اي) است و داراي 

گوشه سازي مناسبي است. 
ويژگي هاي طرح و نقش گروه فرش هاي قابي (واگيره اي) 

شاهنامه  در  شده  نگارگري  فرش هاي  خيل  ميان  در 
شاه طهماسب تنها در سه مورد نمونه هايي مشاهده مي شود 
که اساس طراحي در آن بر پايه ترسيم گره هاي هندسي 
قاب دار استوار است و در طبقه بندي کلي، نويسندگان عنوان 
فرش هاي قابي (واگيره اي) بر آنها نهاده اند. در نمونه اول 
از اين گروه که در نگاره شماره ۹ اجرا شده است، فرشي 
مشاهده مي شود که مقطعي از آن به علت نوع طراحي و 
نيز پوشش بيش ازاندازه فيگورهاي انساني و تخت ها قابل 
رويت است. نقوس متن و فضاسازي آن در مجموع از دو 
قاب تشکيل شده است که که فرم کلي آنها شبيه به اشکال 
هندسي دايره و مستطيل است. همچنين پس از گسترش 
قاب ها (اشکال دايره و مستطيل شکل)فضاي عارضي اي 
ايجاد مي شود که به وسيله آرايه هايي از نوع اسليمي ماري 
تکميل شده است. درون قاب هاي اصلي موجود در متن اين 
فرش حرکاتي از نوع نقوش ختايي مشاهده مي شود که 

تصوير ٣٨. طرح خطي کلي فرش موجود در 
نگاره شماره ١٣

تصوير ٣٩. فرش موجود در نگاره شماره ١٤

جدول ٦. گروه فرش های فاقد طرح متن به همراه طرح های خطی مربوط به قسمت حاشيه آن ها، مأخذ: نگارندگان.



اجرا شده اند. حاشيه بزرگ طراحي شده  بصورت معلق 
براي اين فرش از نوع کوفي است و در آن فضاي حاشيه 

کوچک بصورت خالي از نقش اجرا شده است. 
شمسه  هندسي  گره  اجراي  گروه  اين  از  دوم  نمونه  در 
از  يکي  هشت پر  شمسه  مي کنيم.  مشاهده  را  هشت پر 
گره هاي هندسي معروف ايراني است و اجراي واگيره  آن 
بصورت يک چهارم است. در اين نمونه که درون فضاي آن 
به وسيله نقوش ختايي و اسليمي تکميل شده است. پس از 
گسترش واگيره اصلي، فضايي ايجاد شده است که به آن 
چليپا مي گويند. درون اين فضا نيز به وسيله نقوش منفصل 
چليپا شکل تکميل شده است. در اين نمونه حاشيه کوچک 
داخلي به با فضاسازي لوزي شکل حاوي نقوشي شبيه به 
عالمت مثبت در رياضي است. حاشيه بزرگ نيز به وسيله 
قاب هاي دايره و مستطيلي شکل اجرا شده است و نقوش 

غالب در آنها اسليمي ماري و گل گرد ختايي است.
در سومين نمونه از اين گره، نمونه فرشي مشاهده مي شود 
که اکثر قسمت هاي آن به علت پوشش بيش ازاندازه ساير 
عناصر نگاره مستور است و تشخيص نوع گره هندسي 
موجود در آن امري سخت است. درهرحال به نظرمي رسد 
تمامي  و  است  اين فرش شش ضلعي  کلي  شکل هندسي 
فضاهاي هندسي ايجاد شده در متن آن توسط اسليمي هاي 
ماري و توپر تکميل شده است. حاشيه کوچک داخلي با 
هم نام بيروني آن متفاوت است، عرض کمي دارد و عاري 
از نقش اجرا شده است. اما حاشيه کوچک بيروني داراي 
مارپيچي  فرمي  گسترش،  از  پس  که  است  مداخل  طرح 
ايجاد نموده است. حاشيه بزرگ اين فرش به وسيله نقوش 

اسليمي و ختايي طراحي و اجرا شده است. 
ويژگي هاي طرح و نقش گروه فرش هاي فاقد طرح در متن 
قسمت قابل توجهي از فرش هاي بازتاب يافته در شاهنامه 
يا  و  متن  در  نقش  و  طرح  بدون  بصورت  شاه طهماسب 
حاشيه اجرا شده است. داليل مشخصي مبني بر اينکه اين 
فرش ها عمدًا بدين گونه طراحي شده اند و يا اينکه ناقص 
هستند، در دسترس نيست. مجموعًا در ۶ نگاره از ۸۰ نگاره 
(موجود) اين نوع از فرش ها اجرا شده اند که ۷ تخته فرش 
از آنها،  فاقد طرح متن هستند بعضًا طرح حاشيه در آنها 

اجرا شده است.
در نمونه اول بررسي شده از اين گروه که در نگاره شماره 
۱۲ اجرا شده است، فرشي مشاهده مي شود که داراي متني 
عاري از هرگونه نقش و نگار است ولي حاشيه بزرگ آن 
ممتد  شاخه هاي  سينوسي  حرکات  درهم آميزي  حاصل 
اسليمي و ختايي است که بصورت واگيره سرهم سوار و 
با گوشه سازي مناسب اجرا شده است. حاشيه هاي کوچک 
بدون طرح فضاسازي  نيز بصورت  نمونه فرش  اين  در 

شده است.
نمونه دوم از اين گروه فرش ها برخالف متن بي نقش و 
نگارش، داراي حاشيه اي بسيار پرکار است که در معدود 

نمونه هايي قابل مشاهده است. قسمت مربوط به حاشيه 
بزرگ اين فرش که در نگاره شماره ۱۳ اجرا شده است، 
که  است  کتيبه  و  قاب  وسيله  به  فضاسازي هايي  داراي 
بصورت واگيره آينه اي و با نقش پردازي آرايه هاي ختايي 
و  بزرگ  حاشيه  فضاي  ميان  شده اند.  اجرا  و  طراحي 
در  که  دارد  بي پيرايه وجود  فضايي  کوچک،  حاشيه هاي 
اصطالح فرش بافي به آن سو گفته مي شود. سپس حاشيه 
کوچک اين فرش که از نوع واگيره تکراري (سرهم سوار) 
طراحي و اجرا شده است و آرايه هاي آن از نوع ختايي است. 
به علت مستور بودن اضالع عرضي فرش گوشه سازي 

حاشيه اين فرش مشخص نيست.
سومين نمونه از اين گروه را فرش موجود در نگاره شماره 
۱۴ تشکيل مي دهد که در آن نه در قسمت متن و نه در 

قسمت حاشيه هيچ گونه نقش و نگاري مشاهده نمي شود. 
در شاهنامه   ويژگي هاي ساختاري فرش هاي موجود 

شاه طهماسب
پيرامون بررسي هاي فرمي ، محتوايي و ساختاري فرش هاي 
بازتاب يافته در شاهنامه شاه طهماسب، برخي از ويژگي ها 
هستند که با دستيابي بدان، مي توان اطالعات ارزشمندي 
در اين حوزه بدست آورد. پيش از پرداختن به اين مباحث 
انواع حاشيه در ساختار کلي موجود در  ابتدا طبقه بندي 
تمامي نمونه ها صورت پذيرفته است. با بررسي حاشيه ها 
مشخص شد که فضاسازي حاشيه  بزرگ به ۶ دسته عمده 
تقسيم مي شود که دسته اول فضاسازي با حرکت ساقه هاي 
اسليمي و ختايي، دسته دوم فضاسازي با تزئينات کوفي، 
دسته سوم فضاسازي با قاب، دسته چهارم فضاسازي با 
اجراي اسليمي ماري، دسته پنجم فضاسازي با گره هاي 
طرح  فاقد  حاشيه هاي  دسته ششم  نهايت  در  و  هندسي 
و نقش را شامل مي شوند. هرکدام از اين دسته ها شامل 
زيرمجموعه هايي است که در جدول شماره ۱ پيوست ارائه 
شده است. تزئينات موجود در فضاي محدود حاشيه هاي 
عمدة  گروه   ۳ شامل  که  است  آن  از  حاکي  نيز  کوچک 
فاقد طرح و  نهايت  گره هاي هندسي، نقوش گردان و در 
نقش مي شوند. همچنين در تمامي نمونه ها که قابل رويت 
رعايت  دقت  به  بزرگ  حاشيه  گوشه سازي  مي باشند، 
شده است. در تمامي نمونه هاي بررسي شده کادربندي 
فرش هاي نگارگري شده به دقت رعايت شده اند و به نظر 
جدول کش  هنرمندان  مهارت  حاصل  نکته  اين  مي رسد 

مستقر در کارگاه هاي هنري دربار است. 
مباحثي که پيرامون بررسي  تمامي نمونه هاي فرِش موجود 
در شاهنامه شاه طهماسب (۱۰۳ نمونه) مطرح است شامل 
تقسيمات متن، مبناي اجراي طرح، شکل هندسي کلي فرش، 
به  نسبت حاشيه  و  کل  به عرض  (نسبت طول  تناسبات 
عرض کل)، انواع نقوش مورد استفاده در متن و حاشيه، 
ميزان تصرف فضاي حاشيه توسط حاشيه بزرگ و در 
فضاسازي  نوع  و  بزرگ  حاشيه  فضاسازي  نوع  نهايت 

   گونه شناسي و طبقه بندي فرش هاي 
نسخه  نگاره هاي  در  تصويرشده 

شاهنامه   طهماسبي/ ٩٥-١١١ 



شماره ۶۳  پاييز۱۴۰۱
۱۰۹

فصلنامة علمي نگره

 اجراي طرح متن در فرش هاي شاهنامه شاه طهماسب به گونه اي است که
.بيش از ۶۲ درصد از آن ها بصورت سرتاسري مي باشند

تقسيمات طرح

 اجراي طرح در ۵۰ درصد از نمونه ها براساس محور طولي و بيش از ۴۴ درصد آن بر مبني  هيچ کدام
 از محورها اجرا شده است. شکل هندسي بيش از ۷۱ درصد از فرش ها بصورت مستطيل و مابقي به

.شکل شش ضلعي اجرا شده است

 مبناي اجراي طرح
و شکل هندسي

 نسبت طول به عرض در بازه ۱,۵ ≤ تا≥ ۲,۶ در نوسان است که در اين ميان بازه ۱,۶ تا ۲,۵ نسبت به
کلي .ساير بازه ها از فراواني بيشتري برخوردار است

 نسبت کل عرض به کل حاشيه در بازه ۴,۵ ≤ تا ≥ ۸,۱ قرار دارد که در اين ميان بازه ۴,۶ تا ۵,۵ ازتناسبات
 فراواني بيشتري نسبت به ساير بازه ها برخوردار است. ميزان تصرف فضاي حاشيه توسط حاشيه
 بزرگ در بازه ۵۰ تا ۹۰ درصدي در نوسان است. که در اين ميان بازه ۵۰ تا ۶۰ درصد بيشترين
 فراواني را دارد. تقريبًا در ۶۵ درصد از نمونه ها، حاشيه کوچک وجود دارد. که ميزان  تصرف فضاي

  .کل حاشيه توسط آن ها، در بازه ۱۰ تا ۵۰ درصد در نوسان است

حاشيه

فراواني مربوط بيشترين  توپر)،  توخالي و  فيلي  (ماري، دهن اژدري،  اجرا شده  اسليمي  نمونه   در ۴ 
 به اسليمي ماري و فيلي توخالي است. در نقوش ختايي اجرا شده نيز بيشترين فراواني را گل هاي

 .شاه عباسي، گل گرد و برگ بادامي به خود اختصاص داده اند
متن

 نقوش حاشيه ها با اسليمي ماري و توپر و نيز گل هاي شاه عباسي و گرد و غنچه و برگ بادامي کهنقوش
 نسبت به ساير نقوش از فراوني بيشتري برخوردارند، اجرا شده  است. در اين ميان حاشيه هايي که با
 نقوش و تزئينات کوفي اجرا شده اند نيز قابل توجه است. بطوري که ۱۹,۴۱ درصد از کل حاشه ها را
 در برمي گيرد. بيشترين درصد از فضاسازي هاي حاشيه بزرِگ نمونه ها را گروه اول (فضاسازي به
 وسيله شاخه هاي اسليمي و ختايي ) به خود اختصاص داده است. همچنين اکثر حاشيه هاي کوچک

.بصورت بدون نقش يا طرح اجرا شده اند

حاشيه

جدول  در  موجود  مطالب  پايه  (بر  کوچک  حاشيه هاي 
شماره ۱ پيوست) است؛ در ادامه و طي جداول شماره ۲ و 

۳ پيوست جمع بندي و ارايه شده است. 
نمونه   تمامي  در  گرفته،  صورت  بررسي هاي  اساس  بر 
شاه طهماسب  شاهنامه  در  شده  نگارگري  فرش هاي 
تقسيمات مربوط به طراحي متن فرش هاي موجود شامل: 
يک دوم، يک چهارم، يک هشتم و سرتاسري است و مبناي 
اجراي طرح عمدتًا بر اساس محور طولي و بعضًا نيز بر 
مبني محور عرضي اجرا شده و اين درحالي است که در 
کمتر از نصف نمونه هاي موجود، طرح براساس هيچ يک از 
محورها اجرا نشده است. اين امر به نوعي بر ماهيت تزئيني 

بودن فرش ها تاکيد مي کند.
بررسي نمونه ها نشان مي دهد که شکل هاي هندسي کلي 
شش ضلعي  دونوع  و  مستطيل  شامل  موجود  فرش هاي 
به شکل مستطيل  مربوط  فراواني  بيشترين  که  مي باشد 
نمونه هاي موجود،  تناسبات  به  است. در مباحث مربوط 

نسبت طول به عرض در بازه ۱,۶ الي ۲ مي باشد (يعني 
عمومًا ضلع طولي نمونه ها ۱,۵ الي ۲ برابر ضلع عرضي 
است) و اين در حالي است سهم مجموع حاشيه ها از فضاي 
کل عرض فرش در حدود بازه يک چهارم تا يک هشتم قرار 
در  فرش  اجراي  نوع  علت  به  نيز  موارد  برخي  در  دارد. 

نگاره، تشخيص تناسبات آن امکان پذير نبود.
با بررسي نقوش در فضاي متن نمونه ها مشخص شد که 
نقش پردازي فرش هاي  اسليمي در  و  نقوش ختايي  انواع 
موجود بکار گرفته شده است و در عين حال نقوش اسليمي 
شامل انواع اسليمي ماري، دهن اژدري، فيلي توپر و توخالي 
و نقوش ختايي شامل انواع گل هاي شاه عباسي ، الله عباسي، 
غنچه  و  بادامي  برگ  کنگره اي،  برگ  برگي،  گل  گرد،  گل 
حوزه  در  اطالعات شاخص  حاوي  ذيل  جدول  مي باشد. 
بررسي ويژگي هاي مربوط به طرح و نقش در فرش هاي 
بازتاي يافته در شاهنامه شاه طهماسب است. جزئيات اين 

اطالعات در جداول ۱ الي ۳ پيوستي قيد شده است.

جدول ۷. نتايج حاصل از بررسی های انجام شده در حوزه طرح و نقش فرش های شاهنامه شاه طهماسب، مأخذ. نگارندگان.



نتيجه
مکتب نگارگري صفوي با آغاز اين حکومت در سال ٩٠٦ هجري و با ترکيب مکاتب نگارگري پيش از 
خود(ترکمانان و هرات)، شکل گرفت. شاهنامه شاه طهماسب به عنوان نماينده اين مکتب در دوران آغازين 
حکومت صفوي مي باشد که مشتمل ٢٥٨ نگاره مي باشد و در ٨٠ مورد از آن، تصويري از فرش عينًا اجرا 
شده است. فرش هاي موجود در اين شاهنامه به لحاظ طرح کلي متن اصلي شامل ٥ دسته مي باشند که 
گروه فرش هاي افشان با ٨٧ مورد فرش از مجموع ١٠٣ تخته فرش از بيشترين فراواني برخوردار است. 
ساير گروه ها نيز به ترتيب شامل گروه فرش هاي ترنج دار، گروه فرش هاي لچک ترنج، گروه فرش هاي 
واگيره اي(قابي) و در نهايت گروه فرش هاي فاقد طرح  و نقش متن، مي باشد. همچنين در بررسي حاشيه  اين 
نمونه ها مشخص گرديد که نحوه فضاسازي حاشيه هاي بزرگ به ٦ دسته عمده تقسيم مي شوند که دسته 
اول فضاسازي با حرکت ساقه هاي اسليمي و ختايي، دسته دوم فضاسازي با تزئينات شبه کوفي، دسته 
سوم فضاسازي با قاب، دسته چهارم فضاسازي با اجراي اسليمي ماري، دسته پنجم فضاسازي با گره هاي 
هندسي و در نهايت دسته ششم حاشيه هاي فاقد طرح و نقش را شامل مي شوند. تزئينات موجود در فضاي 
محدود حاشيه هاي کوچک نيز حاکي از آن است که شامل ٣ گروه عمده گره هاي هندسي، نقوش گردان و در 
نهايت فاقد طرح و نقش مي شوند.  با استناد به بررسي هاي صورت گرفته چنين به نظر مي رسد که فرش هاي 
موجود در شاهنامه شاه طهماسب حاصل ميل به خيال انگيزي، شور و هيجان ترکمانان (که در فرش هاي 
افشان بروز يافته است) و سبک اصيل و دقيق هرات (که در فرش هاي قابي و حاشيه هاي کوفي نمود پيدا 
کرده است)مي باشد. در حالت کلي فرش هايي که بر روي نگاره هاي شاهنامه شاه طهماسبي نقش  بسته اند 
محصول تصوير سازي هنرمنداني است که تمامي دغدغه هاي آنان معطوف به بازنمايي اصل موضوعي 
است که بر روي آن تمرکز دارند يعني تصويرسازي ايده آل از موضوعات شاهنامه در کنار بازتاب شکوه 
حاميان هنرپرور؛ همچنين مي توان گفت از نظر ترکيب  کلي فرش ها (تقريبًا منطبق با فرش هاي بازمانده از آن 
دوره) و نيز جايگاه ارزشي استفاده آنها در نگاره ها پيرامون وفاداري هنرمند به سنت قالي بافي در ايران در 
کنار ساير هنرها از جمله معماري، موسيقي، هنرهاي صناعي و ... به عنوان بخش مهمي از ترکيب بندي اجزاي 
تشکيل دهنده نگاره با توجه به مهارت هنرمند اجرا شده است که گويي جنبه  تزئيني دارد و نمي توان آنها را در 

قالب يک فرش بازمانده از دوران صفوي پنداشت.
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carpets in Shah Tahmasb’s Shahnameh and to scrutinize on the figures and elements used in it 

which have been performed in order to reach a collection of categorized data about the carpets 

in terms of the structural aspects of design and illustration in Iranian carpets. At last, it will 

present a possibility to have a comparison on the outcomes of this research, on the carpets of 

the Safavid period. Thus, these are the main questions of the research:  1-What are the features 

of illustrations and elements in the represented carpets of Shah Tahmasb’s Shahnameh? 2-

How are the diversities and categorizations of designs in the represented carpets of Shah 

Tahmasb’s Shahnameh? The research method is descriptive-analytical with the pattern and 

design morphology approach and the data are analyzed qualitatively. The information about 

the identification and historical background of the illustrations of Shahnameh is gathered 

through library research. The study cases totally include 80 samples, out of which 14 samples 

in five categories (3 samples in the category of Overall Flower carpets, 2 samples in the 

category of Lachak Medallion, 3 samples in the category of Medallion, 3 samples in the 

category of Panel patterns and 3 samples in the category of patternless field designs) have 

been purposively selected for the analysis.    According to the general categorization and 

features of each rank, the details and compounds have been considered and analyzed in the 

whole studies, and analyses are based upon the rules and principles of Iranian carpet which 

is adherent to the traditional designing principles of Iranian art. To have more understanding 

and observation about the mentioned carpets, the linear patterns of all the samples have 

been prepared and all the analyses are based upon them. The results demonstrate that the 

carpets available in the Shah Tahmasb’s Shahnameh are under the effect of a desire to fantasy 

and enthusiasm of the Turkmens school (which appears in Overall Flower carpets) and the 

original and meticulous style of Herat (demonstrated itself in framed carpets and Kufic 

margins). Generally, the carpets illustrated in the Shah Tahmasb’s Shahnameh are the fruits of 

imagination of the artists who their main concern was to represent the chief concept that they 

were focusing on, which is to illustrate different topics of Shahnameh beside the reflection 

of magnificence of the art protectors. Above all, the general construction of carpets conforms 

to those that remained from that period. The value of the carpets is so predominant, beside 

the other arts like music, architecture, handicrafts and etc. The illustrations are committed to 

the carpet weaving traditions of Iran and they construct significant parts of the illustrations, 

related to the dexterity of the artist, as if they have a decorative function and they cannot be 

assumed as remained carpets from the Safavid era.

Keywords: Miniature, Shah Tahmasb’s Shahnameh, Carpet, Design and Pattern
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In the Safavid period, along the growth of other arts, carpet was manufactured as a valuable 

product, by support of the patrons, while the period was known as the golden age of design, 

pattern, color and carpet production. Above all, the Persian painting, applying the illustration 

of dominant literary subjects, is constantly known as one of the fields, suitable for an artistic 

challenge. Shah Tahmasb’s Shahnameh is a highly influential issue in the realm of painting of 

Iranian historical periods which has been performed by the most professional artists. The present 

illustrated versions of Persian painting embody different concepts that have been elaborated by 

taking advantage of prevalent elements of the daily life. Shah Tahmasb’s Shahnameh which is 

known as one of the jewels of Persian painting of the mentioned period, having an expanded 

variety of unique features, is a proper domain to represent the artistic issues in a gorgeous 

way, and besides, the carpets play an important role in the composition and decoration. As a 

conclusion, the Persian carpets in the different versions of shahnameh, are considered as part 

of subjects, applied by artists in order to make relevant illustrations and are alike the elements 

of their own periods. However, it seems that illustrations of some existent illustrated carpets in 

the Shah Tahmasb’s Shahameh have their own principles in Iranian paintings. Shah Tahmasb’s 

Shahnameh is considered as a magnificent art work of early Safavid Miniature School (Tabriz 

II).  Interwoven by the two main miniature schools of Herat and Turkmens, this masterpiece 

includes 258 illustrations. The main design elements of each illustration in Shah Tahmasb’s 

Shahnameh include natural scenery, battle and festivity scenes, mythical tales, Iranian 

architectural buildings and carpets.Abundance of the carpets that are figured and illustrated in 

the mentioned version of Shahnameh, and also the historical period of it, which are supreme 

factors in the production of handmade carpets, demonstrate the importance of them. Therefore, 

the main issue in the present research is to conduct a study on the total pattern of illustrated 


