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چكيده
ســيزده فرش و فرشپارة شرقي از سده هاي شانزدهم و هفدهم که در تاريخ هنر به فرش هاي پرتغالي 
شناخته مي شوند، از منظر طرح و نقش جالب توجه و چشمگيرند، چه يک صحنة دريايي شامل کشتي ها 
و اشخاص اروپايي به عالوة مردي مغروق و هيواليي سر از آب به در کرده را در بخش لچک ها جلوه گر 
مي ســازند.مطالعات فرش شناسي با ترديد گاه اين فرش ها را به ايران و گاه هند نسبت مي دهند. در اين 
جستار فرش هاي پرتغالي در پيوند با مينياتورهاي دريايي دربار مغوالن هند به کارزار تحقيق و تفحص 
روانه شــده اند. چشــم انداز و هدف پژوهش حل معماي پيچيدة کشف هويت فرش هاست، سؤال اصلي 
پژوهش عبارت است از : زمان و مكان توليد  و هويت فرشهاي پرتقالي هند چيست؟ روش تحقيق در اين 

مقاله، تطبيقي با نگرش تاريخي و شيوه جمع آوري اطالعات كتابخانه اي است. 
نتايج پژوهش حاکي از آن اســت که نخســتين فرش هاي پرتغالي، که از طرح و نقش ظريف تر و صحنة 
دريايي کامل تر برخوردارند، در دربار امپراطور اکبرشاه مغول در پنجاب طي دهة پاياني سدة شانزدهم 
در لواي يک جريان قوي توجه به نقوش اروپايي که از چند دهه پيش آغاز شده بود، بافته شدند. فرش هاي 
ســاده تر در طي چند دهه بعد، خارج از دربار و در مناطق بافندگي پررونق مغوالن مانند آگرا، فتحپور 
سيکري و الهور به قصد تجارت و عرضه به بازار اروپايي بافته شدند. در طراحي فرش هاي پرتغالي، الاقل 
نقش سه هنرمند دربار مغول، نقاشان مشکين و کيسو و دهرراس بازشناسي مي شود که به نحو بارزي 

نقش مشکين پررنگ تر و مشخص تر از ديگران است. 
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مقدمه
و  پرتغالي،  فرش هاي  کشش  و  جذبه  که  اوان  همان  از 
مخصوصًا صحنة دريايي آن، نظر پژوهشگران غربي را 
به جانب خويش معطوف کرد، به تقريب همه در اين مطلب 
اتفاق نظر داشتند که، علي رغم شهرت پرتغالي، با گروهي 
از قالي هاي شرقي مواجه اند که معلوم نيست به چه خاطر 
شمايل هاي اروپايي را بر خود به نمايش مي گذارند. تضاد 
و ناسازگاري ميان خصايص شرقي اين قالي ها با صحنة 
دريايي آن ها منجر به خلق اظهارنظرها و حدس و گمان هاي 
متهورانه و گاه عجيب وغريبي شد که همة آن ها ناشي از 
اين حقيقت بود که اساسًا قالي هاي شرقي نمي توانست در 
سده هاي شانزدهم و هفدهم محمل چنين تصاوير ماهيتًا 
اروپايي باشد، تصاويري شامل کشتي ها و اشخاص ملبس 
به پوشش پرتغالي که در بخش لچک هاي اين فرش هاي 

لچک-ترنجي مکرر هستند. 
کشف راز و رمز صحنة دريايي همواره در مرکز توجة 
داشته  قرار  پرتغالي  فرش هاي  به  عالقمند  فرششناسان 
است، چهاز همان آغاز در اوايل سدة بيستم چنين پنداشته 
شد که با دانستن مفهوم و داستان وراي صحنة مذکور 
تکليف هويت فرش ها و تاريخ آن ها نيز مشخص خواهد 
شد. در نتيجه مطالعات تاريخي در اين عرصه چندان مورد 
توجه قرار نگرفت. به نظر مي آيد علت بروز برخي تفاسير 
غيرواقعي و ساده انگارانه دربارة فرش هاي پرتغالي همين 
نقصان تاريخي و نبود استنادات تاريخي در نقش مؤيد و 
پشتوانة تفاسير مذکور باشد. گفتني است که نقش مختصر 
مطالعات تاريخي دربارة اين فرش ها خود ناشي از پيچيدگي 
و درهم گره خوردن تاريخ هنر فرش گره بافته در حوزة 
وسيعي شامل هند و ايران و آسياي ميانه و قفقاز مي باشد، 
مناطقي که شواهد نقوش و اسلوب بافت اين فرش ها از 

ارتباطشان با اين نواحي سخن مي گويد. 
اين جستار سوداي آن دارد که ابهامات پيرامون محل بافت، 
تاريخ بافت و علل به وجود آمدن چنين دستبافت هاي عجيب 
و غريبي را که در تاريخ فرش شرقي نظيري براي آنان 
شناخته نيست بزدايد. بنابراين سؤال اصلي پژوهش عبارت 
است از : زمان و مكان توليد  و هويت فرشهاي پرتقالي هند 
چيست؟ حلقة مفقودة رفع اين ابهامات، چنان که در عنوان مقاله 
نيز بدان اشاره شده است، مينياتورهاي آبي و دريايي مغوالن 
هند است. هدف اين مقاله بررسي و ابهام زدايي پيرامون محل 
بافت، تاريخ بافت و علل بوجود آمدن دستبافت هاي فرشهاي 
پرتغالي در تاريخ فرش شرقي با بررسي مينياتورهاي دريايي 

دربار مغوالن صورت مي پذيرد.

روش تحقيق
صحنة دريايي فرش هاي پرتغالي همچون کتيبه اي است بر 
روي يک اثر هنري کهن به زباني که الفباي آن تصويري 
رمز  و  راز  به کشف  آن  زباني  عناصر  و شناخت  است 

فرش ها مي انجامد. نگارندة اين سطور بر اين عقيده است 
بخصوص،  مورد  اين  در  شده  ياد  تصويري  الفباي  که 
امپراطوران  عصر  مينياتورهاي  در  موجود  نگاره هاي 
مغولي هند است. به همين سبب، اين مينياتورها در مقام 
مقايسه با صحنة دريايي فرش ها با روش تحقيق تطبيقي 
مورد مطالعه واقع شده اند. در اثناي جامعة آماري پژوهش، 
که شامل فرش هاي پرتغالي و مينياتورهاي دريايي مغول 
فرشپارة  و  فرش  سيزده  از  تحقيق  مي باشد،نمونه هاي 
پرتغالي(تمامي نمونه هاي شناخته شدة اين گروه) و چهار 
مينياتور دريايي هندي تشکيل شده است. چهار مينياتور 
مذکور از ميان قريب به پانزده نمونة مشابه به صورت 
انتخابي براي اين مقاله آورده شده اند. گردآوري اطالعات 
به روش کتابخانه اي انجام پذيرفته است و در نهايت نتايج 
پژوهش از تجزيه و تحليل کيفي يافته ها حاصل شده است.

 نگرش تاريخي، به جهت يافتن استنادات تاريخي مهم و 
برجسته، سرمشق کار اين پژوهش بوده است. در بخش 
پاياني اين جستار با در نظر گرفتن يک چشم انداز تاريخي 
سعي شده تا گرد و غبار و تيرگي هاي پيرامون فرش هاي 
پرتغالي که حاصل بيش از يک قرن اظهارنظر هاي گوناگون 
و استدالل هاي متفاوت دربارة اين فرشهاست، به استعانت 
نوشته هاي کهن عصر مغوالن هند که از قضاي روزگار 
زبان ديواني آن ها فارسي بوده است، زدوده و زايل شود.

پيشينة  تحقيق
مارتين٥،  فردريش  دکتر   ١٩٠٨ سال  در  هنگاميکه  از 
به مطالعه روي فرش هاي  فرش شناس مشهور سوئدي، 
مفهوم  دربارة  اظهارنظر  بربست،  همت  کمر  پرتغالي 
مطالعات  الينفک  جزو  دريايي،  صحنة  وراي  داستان  و 
پيرامون اين فرش ها بوده است. خود مارتين احتمال داد 
که اين صحنه يا با حادثه اي ناشناخته در ايران پيوند دارد 
و يا بازنمايي بافندگان ايراني از يک تصوير اروپايي بوده 
است. (Martin, 1908) در اين جستار سوداي آن نداريم 
که جزء به جزء نظريات بيش از يک سده حدس و گمان هاي 
متهورانه و يا در مقابل روشنگري هاي پژوهشگران غربي 
دربارة قالي هاي پرتغالي را يادآوري کنيم. در عوض روي 
مطالبي دقيق مي شويم که صحنة دريايي را مورد امعان 
نظر قرار داده اند و يا آن را به همراه مينياتورهاي شرقي به 

کارزار پژوهش روانه ساخته اند.

مختصري در باب فرش هاي پرتغالي
اين فرش ها  براي  پرتغالي   محقق شده است که شهرت 
بايستي ناشي از به نمايش نهاده شدن صحنة دريايي شامل 
ناوگان کشتي ها و دريانوردان اروپايي در بخش لچک ها 
پرتغالي  فرش  لطيفترين  و  ظريفترين   ١ تصوير  باشد. 
وين١  کاربردي  هنرهاي  موزة  در  که  مي کند  را جلوه گر 
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محفوظ است. جزئيات صحنة دريايي اين فرش در تصوير 
٢ نشان داده شده است. 

در اثناي صحنة دريايي دهشت انداز و شگفت انگيز فرش هاي 
پرتغالي دو کشتي اروپايي، يکي با عرشه و پاشنة مرتفع 
که  دماغة حيوان سان شاه پردار،  از  برخوردار  ديگري  و 
من حيث المجموع ناوگان اکتشافي و بازرگاني پرتغاليان در 
سده هاي پانزدهم و شانزدهم را به خاطر متبادر مي سازند، 
بر دريا، که غالبًا با خطوط آبي مواج بر روي زمينة عاجي 
سفيد تجسم شده، شناورند در حالي که اشخاص کشتي ها 
ملبس به پوشش اروپايي و شايد پرتغالي اند. روي کشتي 
فرماندهي  و  هدايت  بار مسئوليت  که  نزديکتر  و  بزرگتر 

ناوگان را به دوش مي کشد، کاپيتان و شايد درياساالر با 
کاله شاه پردار بر پاشنه -قلعه اي٢عقب کشتي تکيه زده است 
و در همان اوان سه نفر ديگر بر روي عرشه اند: ملواني که 
در ميانهدر پاي دکل جاي گرفته و در حال گفتگو با وي 
است؛ ديگري که نزديک دماغه، با ابزاري شبيه به قالب 
ماهيگيري در پشتش، به آب خيره شده؛ و خدمه اي که تنها 
ُلنگي بر کمر دارد و از دکل کشتي باال رفته است تا بادبان ها 
را وارسي کند.در کشتي دوميک فلوت زن در دماغة عرشة 
کشتي در حال نواختن موسيقي است و شخص کنار دکل 
نيز در سازي بادي و کوچک مي دمد. رييس که به وضوح 
از  اين  و  دارد،  اول  کشتي  درياساالر  از  پست تري  مقام 
پوشش او هويداست، در عقب کشتي دستان خود را به 
نحوي عجيب گشاده، گفتي کشتي و افرادش را به پيشروي 

ترغيب و تحريض مي کند.
از دو نگارة مهم و تعيين کنندة اين صحنه يکي مردي است 
در حال غرق شدن که به فاصلة کمي از کشتي اول و در 
پايين آن با حرکات و اطوار دست و سر استدعاي کمک 
دارد و ملوان پاي دکل که متوجة اين مغروق درمانده و 
عاجز در آب شده است، با دست و کامًال واضح وي را به 
کاپيتان نشان مي دهد. درياساالر که به موضوع واقف شده، 
چهرة جدي و انديشناکي به خود گرفته است و انگشت به 
دندان گزيده است. ديگر نگاره، يک غول دريايي رعب انگيز 
و هولناکست با دهان باز و دندان هاي بزرگ و برنده که 
ميان  اين  در  است.  آورده  بيرون  آب  از  سر  خشمگين 
ماهي هاي غول پيکر و کوچک تر؛ مار دريايي و هشت پا و از 
اين قبيل موجودات دريايي نيز در صحنة دريايي فرش هاي 

پرتغالي حضور دارند. 
تودرتوي  ترنج هاي  بر  مبني  نقشي  از  فرش ها  زمينة 

تصوير٢. صحنة دريايي فرش وين. جزئيات تصوير ١. 

سدة  اواخر  سانتيمتر،   ٣١٣×٦٨٠ پرتغالي،  فرش  تصوير١. 
آرشيو  بخش  مأخذ:  وين.  کاربردي  هنرهاي  موزة  شانزدهم، 

تصاوير موزة هنرهاي کاربردي وين.



لوزي سان شکل گرفته که چهار بيضي مرکزي و يک گل 
چندپر کانوني را احاطه کرده اند. در خالل زمينه گل  ها و 
برگ ها و غنچه هاي ظريفيبر روي ساقه هاي روان در حرکتند 
ميان و البالي شاخه هاي  پرندگان کوچکي در  که گاهي 
درختان و بوته ها پناه جسته اند. از اين گروه سيزده فرش و 
فرشپاره شناخته شده است ٣ که بر حسب تفصيل صحنة 
دريايي و نقوش زمينه در دو دسته جاي مي گيرند ٤ : در 
دستة نخست، که فرش وين نمونة بارز آن است، صحنة 
دريايي از ناوگان کامل شامل دو کشتي و نگاره هاي ديگر 
بهره مي برد که جزئيات آن شرح داده شد. در بخش زمينة 
اين گروه، خطوط پيراموني لوزي ها پر پيچ و خم بوده و بنا 
به يک رنگ آميزي روشن و درخشان و پر حرارت، شعله ها 
و زبانه هاي آتش را به ذهن متبادر مي کند. صحنة دريايي 
در فرش هاي دستة ثاني بار کاهش و افت محسوسي از 

نظر نگاره ها و پيچيدگي و روايت قصه را متحمل مي شود. 
کشتي درياساالر و بزرگتر که در بطن ماجرا بود، حذف 
مقصد  به  را  نوازندگان  که  دوم  کشتي  تنها  و  مي شود 
مي برد به تصوير کشيده مي شود. از طرف ديگر در خود 
کشتي دوم نيز شاهد اين فکرت و انديشة کاهشي هستيم، 
چه، مرد نوازندة پاي دکل نيز ديگر حضور ندارد و روي 
عرشة کشتي تنها دو شخص جلوه گر مي شوند. نوارهاي 
پيراموني ترنج ها درفرش هاي اين گروهفاقد برآمدگي هاي 
شعله سانند و اين زبانه ها بدل به دندانه هاي اره اي و منظم 
شده اند. ظرافت و پرباري نقش مايه هاي گياهي درون نوارها 
از کف رفته و ساقه ها در اينجا خطوط راستي هستند که 
چند گل و برگ نيمه طبيعي به آن ها الصاق گرديده است. 
به اين ترتيب از وجد و طرب آتش وار و پرحرارت گروه 
اول گفتي تنها انديشه اي انتزاعي بر جاي مانده است. در 

تصوير٣. فرش پرتغالي، ١٨٣×٤٨٤ سانتيمتر، 
کالوست  موزة  هفدهم،  سدة  اول  نيمة 
آرشيو  بخش  مأخذ:  ليسبون.  گلبنکيان، 

تصاوير موزة کالوست گلبنکيان. 

تصوير٤. صحنة دريايي فرش گلبنکيان. 
جزئيات تصوير ٣.

تصوير٥. شيوة بازنمايي و ترکيب بندي صحنة دريايي فرش هاي پرتغالي، قرابت و 
مشابهتي با نحوة به تصوير کشيدن قضية يونس و وال در هنر غربي ندارد. (تصوير 
سمت راست: صحنة دريايي فرش پرتغالي موزة منسوجات ليون.مأخذ: بخشآرشيو

تصاويرموزةمنسوجاتليون - تصوير سمت چپ:يونس ووال،نيکالس وردان، محراب 
Pinterest :کنده کاري، ١١٨١، صومعة کلوسترنوبرگ، اتريش.منبع تصوير

تصوير٦ . بخشي ازمينياتور غرق شدن 
با  نزاع  در  گجرات  سلطان  بهادرشاه 
نامه،  ازاکبر  برگي  لعل،  اثر  پرتغاليان، 
 British بريتانيا  ١٦٠٢-١٦٠٣،کتابخانة 
Library .منبع تصوير: کتابخانة بريتانيا، 

آرشيو نسخ خطي ديجيتالي، نسخة
f.66r برگ ،Or 12988
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تصوير ٣ فرش پرتغالي موزة کالوست گلبنکيان از گروه 
در  دريايي اش  صحنة  جزئيات  و  مي شود  مشاهده  دوم 

تصوير ٤ به نمايش گذاشته شده است. 
بند  يک  شامل  فرش ها  تمامي  اصلي  حاشية  نوار 
اسليمي  ساِن پهن و تا حدي خشن از آبي سير است که 
بر روي زمينةقرمزي در گردش بوده و طراحي اين بند 
چنان صورت يافته که در يک گونه توالي حساب شده، قابي 
بيضي شکل که آشکارا با بيضي هاي ترنج مرکزي متناسب 
است و يک گل اسليمي سرترنج مانند پا به عرصة وجود 
مي نهند. حاشيه هاي کوچک پيرامون حاشية اصلي، غالبًا 
شامل بند هاي ظريف ختايي با گل هاي شاه عباسي و چندپر 
کوچک و يا غنچه هاي اسليمي و ختايي است. طره ها بيشتر 
از تکرار و تناوب منظم خطوط اريب به وجود آمده است. 

به  را  مغولي  مينياتورهاي  پاي  که  پژوهشگري  نخستين 
موضوع قالي هاي پرتغالي کشاند، هرمان ترنکوالد٦ بود که 
در کتاب فرش هاي شرقي کهن٧، که همراهفردريش زاره٨ 
به رشتة تحرير درآورده بود، بعضي مينياتورهاي هندي 
يک نسخة حمزه  نامه٩را که صحنه هاي آبي در آن ها ديده 
 Sarre & Trenkwald, Old Oriental) .مي شد مثال آورد
Carpets, 1926-1928) اين مينياتورها اشخاص اروپايي 

را به تصوير نکشيده است، اما خصيصه هايي در خود نهفته 
و مخفي دارد که از چشم خود او و حتي زاره نيز پوشيده 
ماند. چندي بعد زاره خود دست به کار شد و در مقاله اي که 
مخصوصًا فرش پرتغالي ساکويل را مورد توجه قرار داده 
بود، صحنة دريايي را تصوير داستان يونس پيامبر و ماهي 
 ,Sarre, A «Portuguese» Carpet from Knole) .خواند

تصوير٧. راست: سنت متئو، چاپ از فيليپ گال، فالندر، حدود ١٥٦٥، موزة آمستردام. منبع تصوير: وبسايت موزة آمستردام 
(ريکسميوزيم)– چپ:متاي قديس انجيل را مي نويسد در حالي که فرشته اي او را ياري مي کند، ١٥٨٨، کار نقاش کيسو داس، دربار 

Pinterest :امپراطور اکبر. منبع تصوير

گرفتار شده  بازرگاني  تصوير٨. کشتي 
به ورطة طوفان و هيوال، طرح مشکين، 
اواخر سدة شانزدهم، امپراطوري مغولي 
هند. حراجي کريستيز، اکتبر ٢٠١٥.منبع:
 American Historical Association:

. historians.org

و  دکل  از  رونده  باال  ملوان  تصوير١٠. 
کماني.  قوس هاي  با  چهارگوش  بادبان 
دريايي  صحنة  جزئيات  راست:  سمت 
فرش ليون- سمت چپ: جزئيات مينياتور 

تصوير ٨. 

تصوير٩. معلم کشتي، جزئيات مينياتور 
تصوير ٨ .



١٩٣١) او البته به چند مورد کاشي کاري اصفهان نيز اشاره 
کرد، که ارتباط دقيقي با قالي هاي پرتغالي نداشتند و تنها 
وجود ترکيب بندي لچکي و نيز به تصوير کشيدن اروپائيان 
و کشتي هايشان را در عصر صفوي خاطرنشان مي کردند. 
زاره دربارة منتسب ساختن مرد مغروق فرش ها به يونس 
پيامبر دچار خبط و خطا شده بود، چرا که طريق بازنمايي 
قضية يونس پيامبر و وال در آثار هنري اروپايي، چه از 
منظر ترکيب بندي و چه در نحوة رويارويي با روايت، هيچ 
گونه قرابت و همانندي با صحنة دريايي فرش هاي پرتغالي 
ندارد. در اثناي داستان يونس پيامبر، لحظة بلعيده شدن او 
توسط وال، همواره مورد عالقه و مالحظة هنرمندان غربي 
بوده است. به تصوير شمارة ٥ بنگريد: در اينجا اثر نيکالس 

وردان١٠ هنرمند فرانسوي در صومعة کلوسترنوبرگ١١ 
در اتريش براي مقايسه با صحنة دريايي فرش پرتغالي 
موزة منسوجات ليون آورده شده است تا تفاوت و تباين 
با  جهتي،  از  گردد.  مبرهن  و  مشهود  بازنمايي  شيوة 
توجه به داستان يونس در کتاب مقدس، او هيچگاه مانند 
غريق درماندة فرش ها دست و پا نزد و تقاليي نداشت و 
به تقاضاي خويش پس از آنکه چند بار قرعه به نام او 
انداخته شد تا به اين روش خشم طوفان  افتاد، به دريا 

آرام گيرد. 
در پايان دهة چهارم سدة بيستم پروفسور پوپ با توجه 
به فرضياتزاره صحنة دريايي را برگرفته از يک نقاشي 
چاپي اروپايي و يا داستان يونس و ماهي پنداشت. (پوپ 

تصوير١١. هيوالي دريايي در فرش هاي پرتغالي و مينياتورهاي دريايي مغولهمساني بي نظيري را جلوه گر مي کنند. سمت راست: 
هيوالي دريايي فرش ليون- سمت چپ: هيوالي دريايي مينياتور تصوير ٨. 

تصوير١٢. دو شخص متفاوت که دقيقًا به يک شکل در مينياتور 
تصوير ٨ نقش شده اند، گفتي شخصي همزمان در جاي ديگر نيز 

حضور دارد. 

 

 

مينياتور  در  دست ها  اغراق آميز  حرکات  مطابقت  تصوير١٣. 
پايين  رديف  پرتغالي(  فرش هاي  و  باال)  (رديف   ٨ تصوير 
منبعتصوير:  متروپوليتن،  موزة  فرش  از  برگرفته  راست:  از 

وبسايتموزهمتروپوليتن، فرش وين)
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و آکرمن, ١٣٨٧, ص. ٢٧١٩) اشارة پوپ به يک مينياتور از 
خمسة نظامي کار ميرسيدعلي، که طرح حاشية اصلي فرش ها 

را بر روي خيمه اي مي نماياند، جالب توجه و چشمگير 
است.در دهه هاي ٦٠ و ٧٠ ميالدي چند نظرية شتابزده 
دربارة اين قالي ها سربرآورد.ارنست کونل ١٢ در اواخر 
عمرش طي ويرايش چهارم کتاب فرش هاي کهن خاور 
نزديک١٣ با توسل به ظن و گمان نقش صحنة دريايي 
فرش ها را به تعدادي دانش آموز و يک حادثه که در اثناي 
رسيدن يک هيئت ديپلماتيک پرتغالي در خليج فارس اتفاق 
افتاده بود، منتسب کرد ( Bode & Kuhnel , 1958)و 
ريچارد اتينگهاوزن مرد مغروق درون آب را انسان الماء 
 Guest & Ettinghausen, ).يا آدم دريايي خطاب کرد
1961) هيچ بعيد نيست که مطلب مربوط به دانش آموزان 

از آن سنخ داستان پردازي هاي فرش فروشان شرقي و نيز 
مجموعه داران غربي باشد که به حد وفور راجع به نقش و 
نگارهاي ناشناختة فرش هاي شرقي ساخته مي شد و شايد 
يکي از همين ها تصادفًا به گوش کونل خورده بود، چه، 
خود کونل نيز دليل و مدرکي مبني بر صحت و درستي 
اين مطلب به دست نمي دهد. آدم دريايي، علي رغم آنکه در 
فرهنگ اروپايي شناخته شده است، معادل ايراني دقيقي 
ندارد، آن طور که مطلوب اتينگهاوزن بود و روح و جن آب 
نيز، ولو مقصود او ايزدبانوي آناهيتا باشد، در هنر ايراني 

تجسم زنانه دارد نه مردانه. 
چارلز گرنت اليس١٤ در ١٩٧٢دوباره پاي مينياتورها را به 
ميان ماجرا باز کرد و با استناد به يک مينياتور مغولي اثر 
هنرمند لعل از يک نسخة مصور اکبرنامه١٥که غرق شدن 
بهادر شاه١٦ سلطان گجرات را توسط پرتغالي ها در ساحل 
فرش هاي  دريايي  صحنة  مي گذاشت،  نمايش  به  ديو١٧ 
پرتغالي را روايتگر اين قضيه دانست.(Ellis , 1972) به 
اليس، صحنة دريايي نمي تواند روايت مرگ  رغم عقيدة 
از  بهادرشاه باشد، چه، عالوه بر آنکه مينياتور مذکور 
هيوالي  جمله  من  فرش ها  اصلي صحنة  عناصر  برخي 
دريايي بي بهره است، صحنة فرش ها نيز به نحو آشکاري 
روايت يک جنگ دريايي نيست. جزئيات مرگ بهادرشاه در 

مينياتور مذکور در تصوير شمارة ٦ جلوه گرشده است. 

تصوير١٤. غرق کردن زيباي چيني در آب، امپراطوري مغولي 
هند، منتسب به هنرمند مشکين، اواخر سدة شانزدهم، مجموعة 
 Benaras بنارس  هندوي  دانشگاه   ،Bharat Kala Bhavan
Lewis & Clark :کالج تصوير:  منبع   .Hindu University

.lclark.edu

تصوير١٥. جزئيات مينياتور تصوير ١٤- از چپ: هيوالي دريايي، دماغة حيوانسان، ملوان باال رونده و بادبان باقوس هاي کماني. 



عاقبت، استيون کوهن١٨ در دهة اول سدة حاضر در مقالة 
مقالةچارلز  عنوان  به  که  خراسان١٩،  پرتغالي  فرش هاي 
اليس با طعنه و تعريض اشاره داشت٢٠،مرد مغروق صحنة 
دريايي را هم داستان با اتينگهاوزن يک شمايل سنتي ايراني 

(Cohen, 2004).معادل آدم دريايي اروپايي قرار داد
ذکر اين مطلب خالي از لطف نيست که اصل و نسب فرش هاي 
پرتغالي در اثناي مطالعات فرش شناسي سدة بيستم و سدة 
کنوني معموًال بين ايران و هند متطوح گشته است: مارتين 
قالي ها را به کاشان منتسب ساخت؛ ويلهلم بوده٢١و ارنست 
کونل ادعا کردند که فرش ها بايستي در زماني نسبتًا اخيرتر 
براي پرتغالي ها يا براي بندر گوا در هند که قرن ها مستعمرة 
امپراطوري پرتغال بود، بافته شده باشند؛ مراد و مقصود 
ترنکوالد از اشاره به مينياتورهاي حمزه نامه اعتقاد به يک 
نسب هندي دربارة فرش ها بود؛ زاره آشکارا به کاشان 
و شيراز اشاره کرد؛ آرتور پوپ کارگاه هاي ايرانيان در 
گوا را مولد قالي ها دانست؛ اگر چه کورت اردمان از بافت 
فرش ها در شمال ايران اطمينان داشت، کونل متوجة جنوب 
ايران بود؛ اتينگهاوزن از خوزستان به عنوان يک احتمال ياد 
کرد؛ اليس صريحًا به بافندگان مهاجر ايراني در گجرات هند 
رأي داد٢٢و سرانجام استيون کوهن خراسان را به عنوان 

منشأ قالي هاي پرتغالي مطرح کرد٢٣. 

بر  اروپايي  تأثيرات  کيف  و  دربارةکم  مختصري 
مينياتورهاي عصر مغوالن هند 

آنچه مشهود و مبرهن است نخستين مينياتورهاي قابل 
شناسايي مغوالن هند، هنر دست و انديشة نگارگران ايراني 
عبدالصمد،  و  علي  ميرسيد  بخصوص  کرده،  وطن  ترک 
است که در حوالي ١٥٤٠ در کابل به رکاب پادشاه مغول 
همايون پيوستند، در آن اوان که وي پس از پناهنده شدن 
راه  در  طهماسب،  شاه  از  استمداد  و  صفوي  دربار  به 
مراجعت و در صدد تسلط دوباره بر هندوستان بود. به 
نحو محرزي اين گروه نقاشان آخرين مهارت هاي فني و 
فرمي ايراني را به هنر درباري مغول عطا کردند. اشتياق 
و عالقة امپراطور اکبر، پسر همايون،به آثار هنري غربي 

تصوير١٦ . واکنش اغراق آميز دست ها در مينياتورها و فرش ها- سمت چپ خط وسط: جزئيات مينياتور تصوير ١٤ – سمت راست: 
به ترتيب از چپ جزئيات صحنة دريايي فرش ليون و فرش گلبنکيان. 

نقاش  به  منتسب   ،١٥٩٠ حدود  نوح،  کشتي   . تصوير١٧ 
 The اسميتسونيان  هند، مؤسسة  امپراطوري مغولي  مشکين، 
مؤسسة  وبسايت  تصوير:  منبع   ،Smithsonian Institution

اسميتسونيان.

مينياتورهاي دريايي مغوالن هند، 
حلقة  مفقود ة  فرش هاي پرتغالي/ ٧١ 

تا ٨٧



شماره۴۹  بهار۹۸
۷۹

فصلنامة علمي نگره

و سنن اروپايي موجب اختالط شديد اسلوب و روش هاي 
ايراني با سبک و سياق هاي غربي گرديد،  پيشامغولي و 
چه، با رسيدن نخستين چاپ ها و حکاکي هاي اروپايي به 
هندوستان من جمله يک نسخه از کتاب مقدس چندزبانه 
شاهي٢٤ که در آنتورپ٢٥ ميان سال هاي ١٥٦٨ و ١٥٧٣ 
رنسانس،  مشهور  ناشر  پالنتين٢٦،  کريستوفر  دست  به 
چاپ و مصور شده بود، امپراطور ديوانه و شيداي آن ها 
که  اروپايي  کارهاي  بسياري  پس  زان  وبالنتيجه  گرديد 
به دربار مغول راه مي يافت، عينًا توسط نقاشان درباري 
هنرمند  مي شد.(Beach, ١٩٩٢, p. ٥٤)نقاشي  بازآفريني 
کيسو از متاي قديس٢٧در حال نگاشتن زندگي مسيح، که 
حوالي ١٥٨٨ در لواي دربار اکبر کشيده شد، از آن دست 
بازنمايي ها است که از يک حکاکي چاپ شده توسط فيليپ 
گاله٢٨که دو دهه پيش از وي در فالندر خلق شده بود، 
اقتباس شده است. نقاشي مذکور و اصل اروپايي آن در 

تصوير ٧ مشاهده مي شود. 
در اوايل عصر شاهزاده سليم يا جهانگيرشاه آينده نيز، به 
مانند زمان پدرش، تأثيرات اروپايي به همين منوال دوام 
يافت و برقرار بود. گزارشي از پدر جرومه خاوير٢٩ در 
دهة پاياني سدة شانزدهم، حاکي از دلبستگي و اشتياق 
نقاش  يک  حضور  و  عذرا  مريم  شمايل  به  سليم  شديد 
پرتغالي در دربار مغول براي بازآفريني از روي آن تصوير 
است٣٠. اين مطالب به عالوة نفوذ مستمر و طواليي که 
اسلوب و شمايل اروپايي در هنر مغول داشتند و از طرفي 
پيوند ميان نقشپردازي صحنة دريايي فرش هاي پرتغالي 
با مينياتورهاي دريايي مغولي که عنقريب به آن خواهيم 
پرداخت، يک پيوستگي و مناسبت عميق و مستند ميان دربار 
مغول و فرش هاي مذکور را هويدا مي کند. پيش از اينکه اين 
پيوند را روشنايي بخشيم، الزم به ذکر است که مصنف و 
صاحب اکبرنامه، ابوالفضل بن مبارک، در آيين اکبرينقاشان 
عمدة دربار امپراطور اکبر را برمي شمرد: طبيعي است که 
ميرسيدعلي تبريزي و خواجه عبدالصمد شيرازي سرور 
و ساالر اين فهرستند. وي سپس از وسونته٣١و بساون، 
آيين  در  ابوالفضل  که  نقاشاني  ديگر  مي دهد.  داد سخن 

١٧ تصوير  مينياتور  جزئيات  است.  تمساح  گونه  يک  واقع  در  مغول  دريايي  مينياتورهاي  در  حاضر  هيوالي  تتصوير١٨. 

تصوير١٩. تمساح پوزه باريک رود گنگ.

اکبري از آن ها نام برده، کيسو، لعل٣٢، مکند، مشکين٣٣، 
فرخ قلماق٣٤، مادهو، جگن، مهيش، کهيمکرن، تارا، سانوله، 
هرنبس و رام هستند.(ابوالفضل بن مبارک, ١٨٩٢, جلد اول, 
ص. ٧٧ و ٧٨) مينياتورهاي دريايي مغوالن در اين عصر 
بيش از همه هنر دست مشکين، کيسو، و افزون بر آن ها 
شاگرد چيره دست کيسو، دهرراس است. فراموش نشود 
که تحقيقًا شيوة کارگاه هاي مغول در آن زمان اين گونه 
بوده که استاد، ترکيب بندي را طراحي   مي کرد و جوانترها 
در لواي نظارتش کار اجرا را عهده دار مي شدند٣٥. گاهي 
را  اصلي  اشخاص  سرهاي  چهره نگاري،  متخصص  يک 
مي کشيد. اين تقسيم وظايف البته در ايران زياد مرسوم 

نبود و بايد از سنت هاي هندي برخاسته باشد.

مطابقت مينياتورهاي دريايي مغول با صحنة دريايي 
فرش هاي پرتغالي

عصر  با  مرتبط  مينياتوري   ٢٠١٥ اکتبر  در  پيش  چندي 
که  کريستيز٣٦سربرآورد  حراجي  در  هند  مغوالن 
از  چه  و  نگاره ها  نظر  از  چه  شگفت آوري  مشابهت هاي 
منظر اسلوب نقش پردازي با صحنة دريايي فرش ها دارد. 
تصوير ٨ شکل کامل اين مينياتور را به نمايش مي گذارد. 
در مقام مقايسه با ديگر مينياتورهاي دريايي مغول بايستي 



پذيرفت که مينياتور مذکور طرح مشکين است که محتمًال 
يکي از شاگردانش اجراي کار را عهده دار شده است. در 
و  شکل  در  اروپايي  تأثيرات  محرزي،  نحو  به  که  حالي 
اشعاري  مينياتور  پيرامون  در  است،  آن مشهود  اسلوب 
به خط نستعليق آمده که شاعرش هنوز بر نگارنده معلوم 
نيست٣٧. مع الوصف اشعار ذکر شده ارتباطي با موضوع 
نقاشي ندارند و آشکارا به جهت زيب و زينت و نيکويي 
فضاي پيرامون مينياتور به کار رفته اند. توصيف شمايل 
مينياتور به اين صورت است: يک کشتي به طوفان و امواج 
در  است.  گرفتار شده  دريايي  هيوالي  و  دريا  خروشان 
همان اوانمردي با اسطرالب يا ابزار گوي مانندش بر روي 
پاشنه-قلعه اي جلوي کشتي سخت مشغول رصد و مراقبت 
اوضاع و شرايط است. ملواني ازدکل کشتي در حال باال 
رفتن است و خدمه اي ديگر بر روي آشيانة بيضي شکل 
مشحون  کشتي  مي باشد.  ديد باني  مشغول  دکل  انتهاي 
بر  که  است  متفاوت  وظايف  با  مختلف  افراد  از  مملو  و 
حسب نوع پوشش و البسه در ميانشان هم اروپاييان و 
هم هندي ها جلوه گر شده اند. قايقي کوچک در جلو کشتي 
مشاهده مي شود که بر روي آن يک جوان اروپايي در حال 
مسلح ساختن شمخال فتيله اي اش براي شليک به هيواليي 
از آب است که برخي حاضران صحنه  سر به در کرده 
نيز متوجة وي شده اند. کشتي اصلي به ظاهر از دو بادبان 
چهارگوش جداگانه برخوردار است که به نحو عجيبي با 

طناب به هم پيوسته اند.
ابوالفضل بن مبارک در آيين اکبريدر اثناي بخش آيين مير 
بحري که شرح و توصيف کيفيت هنر کشتيراني مغول هاي 
هند است، دوازده گونه مردم و في الواقع دوازده منصب و 
مسئوليت را در کار کشتي ها به رشتة تحرير کشيده است. 
وي عنوان منصب رهياب اسطرالب-به-دست را معلم ذکر 
کرده است کهشناسايي نشيب و فراز دريا و نيرنگي اختران 
]کار اوست[ که برهنموني او کشتي بمنزل شتابد و چارة 
اول,  جلد  مبارک, ١٨٩٢,  بن  برسگالد.(ابوالفضل  خطرها 
ص. ١٤٤) در تصوير ٩ جزئيات معلم مينياتور مورد بحث 

پنجري٣٨شناخته  نام  با  کشتي ها  ديدبان  است.  مشهود 
مي شده است، چه، پنجريبر فراز تير کشتي ديدباني کند 
از پيدائي ساحل و کشتي و شوريدن بادها و جز آن  و 
آگهي بخشد. (ابوالفضل بن مبارک, ١٨٩٢, جلد اول, ص. 
١٤٤)ابوالفضل از خاروه٣٩نيز نام برده که فراوان باشند، 
بادبان کشيدن و بستن از اين گرده آيد. برخي بقعر دريا 
فرو شده، رخنه در بندند و لنگر فرومانده را برکشانيد... . 

(همان, ص. ١٤٥)
 پنجري ديدبان و خاروة ملوان هر دو به نحو معجزه آسايي 
معموًال  چه،  کشيده شده اند،  تصوير  به  مينياتور  اين  در 
نگارگران مغول يکي از اين دو منصب را مورد امعان نظر 
قرار داده و به امر تصوير درآوردن توامان آن ها در يک 
صحنه التفاتي نشان نداده اند. بادبان چهارگوش که خاروة 
لنگ بر کمر از دکل آن معلق است، ويژگي بارز و آشکار 
صحنة دريايي فرش هاي پرتغالي است. تطبيق اين خصيصه 
مابين فرش ها و مينياتورها در تصوير ١٠ به دست داده 
شده است. گفتني است قوس هاي کماني ايجاد شده در باال 
و پايين بادبان که حاصل گره خوردن آن به پيکر تير است، 
در هر دو مورد فرش ها و مينياتورها يکسان و منبعث از 
يک شيوه و اسلوب طراحي است. حتي شکل هفتي گونة به 
در  قراردادي  به صورتي  نيز  طناب ها  درآوردن  تصوير 

تطبيق اين دو تصوير قابل تشخيص است.
هيوالي اين مينياتور به صورتي سر از آب به درآورده 
است که پوزة باريک و برآمده اي دارد، چشمانش از شدت 
و حدت خشم از حدقه به درآمده و دورشان شعله کشيده 
ادامه  بدنش  و  بر روي سر  که  دارد  دندانه اي  يال  است، 
مي يابد، سبزفام است، خال هايي بر روي سر و بدنش حک 
شده و دندان هاي برنده اش به صورت منظم بر آرواره هاي 
مي شود،و  ديده  نيش  دندان  صورت  به  پاييني  و  بااليي 
زبانش بيرون زدهدر حالتي که دهانش باز و گفتي جانور 
و  است. تصوير ١١ جزئيات  پاره کردن  و  آمادة دريدن 
خصايص او را به نحو روشني جلوه گر مي کند و شباهت 
انکارناپذير وي با هيوالي دريايي فرش ها را فاش مي کند. 

تصوير٢٠ . صورت تمساح پوزه باريک هندي در طبيعت و بروز آن در هنر مغول- از چپ به راست: گريال هندي در طبيعت، 
صحنة دريايي فرش پرتغالي وين و مينياتور مغولي غرق شدن پيرمحمدخان در آب نربده کار مشکين. خصايص خيالي از جمله يال 
دندانه اي و چشمان آتشين توسط نگارگران به ويژگي هايي طبيعي گريال مانند دهان باز و دندان هاي برنده و نيم تنة از آب بيرون 

زده افزون مي شود تا شمايل هولناک و هيوالواري به اين جانوردر هنرها ببخشد. 

مينياتورهاي دريايي مغوالن هند، 
حلقة  مفقود ة  فرش هاي پرتغالي/ ٧١ 

تا ٨٧



شماره۴۹  بهار۹۸
۸۱

فصلنامة علمي نگره

با  پرتغالي طابق النعل بالنعل  خصايص هيوالي فرش هاي 
خصايص هيوالي اين مينياتور مشکين و ديگر مينياتورهاي 

مشابه مغولي مطابقت دارد. 
در مينياتورهاي دريايي مغول اين هيوال همواره حضور 
دارد بدون آنکه به کسي آسيب رساند و زخم و جراحتي 
به  و  باشد  بايستي  او  گفتي  آورد،  وارد  شخصي  بر 
دهشت انگيزي و هولناکي صحنه بيفزايد.الغرض، چنانچه 
در  و  ندارد  دخالتي  روايت صحنه ها  در  او  ديد،  خواهيم 
حقيقت عنصريست که بر درياها و آب هاي مغول بايستي 
نگاشته مي شده است، به اين خاطر که به سنتي بي بديل 

مبدل شده است.
در مينياتور مورد بحث اشخاص با هويت ها و مليت هاي 
گوناگون بروز يافته اند: اروپاييان با کاله لبه دار و بشقابي 
به رنگ هاي نارنجي و سبز، که گاه شاه پري بر آن نصب 
شده، در عقب، ميانه و دماغه جاي گرفته اند. يقة لباس با 
چين هاي بزرگ، ديگر مشخصة آنهاست. اين  خصيصه ها 
بر حسب ظاهر، روش مطلوب و معمول نقاشان مغولي هند 
براي به تصوير درآوردن سوداگران پرتغالي بوده است 
که در فرش هاي پرتغالي نيز به همين منوال به کار برده 
مي شوند. يک مورد مهم که در اين مينياتور مستتر شده، 
تصوير دو شخص اروپايي است که دقيقًا مانند هم نقاشي 
شده اند، خواه در نحوة پوشش و خواه در مورد جزئيات 
في الواقع گفتي يک  بدن.  قرارگيري سر و  چهره و شکل 
تصوير را عينًا در جاي ديگر کشتي الصاق کرده باشند. 

اين مورد در تصوير ١٢ از پيش نظر مي گذرد. 
اين خودبه يک نتيجه گيري قابل توجه دربارة مينياتورهاي 
مصور  را  اروپايي  فرهنگ  و  اروپاييان  که  مغولي 
کرده اند،منجر مي شود: و آن اينست که اين مينياتورها داراي 
الگوهاي تصويري بوده اند که همانا آثار اروپايي از جمله 
حکاکي و نقاشي بوده است که به دربار مغول مي رسيده و 
هنرمندان از آن ها به قصد هاي مختلف بهره مي گرفته اند. از 
جانب ديگر، حرکات دست ها در اين مينياتور از نظر قرابت 
با فرش ها، نمايش واضح  و شفافي را عرضه مي کند. واکنش 
اشخاصي که به حضور هيوالي دريايي واقف گشته و در 
صدد نشان دادن عکس العمل هستند، به نحو نيکو و مطلوبي 
با حرکات ملوان پاي دکل کشتي اصلي که قصدش آگاه 
کردن فرماندة کشتي از وجود يک غريق است، منطبق است. 

جزئيات اين انطباق در تصوير ١٣ نمايان است. 
مغروقي  انسان  قضا  از  که  مشکين  از  ديگري  مينياتور 
نيز به تصوير کشيده است، غرق کردن زيباي چيني  را 
وجود  مي شود.  ديده  تصوير١٤  در  که  مي باشد  آب  در 
هيوالي دريايي، ملوان معلق از تيرک،بادبان با قوس هاي 
کماني و دماغة حيوانشکل کشتي، اين نقاشي را با شيوه 
و اسلوب صحنة دريايي فرش ها قرين و نرديک مي سازد. 
شده اند.نحوة  ١٥جلوه گر  تصوير  در  مذکور  خصايص 
نمونه هاي  با  نيز  اينجا  در  اشخاص  دست هاي  واکنش 
موجود در فرش ها همبستگي دارند. در تصوير ١٦ جزئيات 
اين واکنش ها به نمايش گذاشته شده است. شايستة توجه 

تصوير٢١. فرش با نقوش جانوري، ١٩١ × ٤٠٣ سانتيمتر، الهور، ١٦٢٠، گالري ملي هنرها، واشينگتن. منبع تصوير: وبسايت گالري 
ملي هنرها، واشينگتن.



است که ترکيب بندي دست ها بايستي خصيصة مهمي در 
مينياتورهاي مغولي هند به شمار رود، زيرا اين مورد در 
جاي ديگر نظيري ندارد. اشخاص در نگاره هاي ايراني و 
عثماني و نيز نقاشي هاي اروپايي واکنشي اينچنيني جلوه گر 
هويت  تشخيص  براي  مهمي  گام  اين خود  و  نمي سازند 

فرش هاست. 
مينياتور دريايي ديگر گرفتار شدنکشتي نوح به طوفان است 
که ارتباط اين مينياتور و مينياتور پيشين چنان عميق است، 
چه در ترکيب بندي و چه در نحوة پرداختن به جزئيات، که 
جز آنکه آنها را کار يک شخص بدانيم، چارة ديگري براي 
آن متصور نيست. در تصوير ١٧ نقاشي يادشدة مشکين 

از پيش نظر مي گذرد.
با  مينياتور  اين  عمدة  اختالف  و  تباين  تنها  که  حالي  در 
به  شيوة  آن هاست،  موضوع  در   ١٤ تصوير  مينياتور 
تصوير درآوردن هيوالي دريايي در اينجا چشمگيرترين 
و بااهميت ترين خصيصه به شمار مي رود، چه، او در سه 

جاي تصوير سربرآورده، که در يکي از اين موارد هويت و 
راز و رمز خود را برمال و علني کرده است، بدين صورت 
که بدنش کامل از آب خارج شده و مشخص مي شود که از 
شمايلي تمساح سان برخوردار است. اين برمالسازي در 
تصوير ١٨ قابل مشاهده است و معلوم مي شود که هيوالي 

مينياتورهاي مغول در حقيقت گونه اي تمساح است.
در کتاب جهانگيرنامه يا توزک جهانگيري، که شرح خاطرات 
و نظم و ترتيب دربار و وقايع سلطنت جهانگيرشاه است، 
مطلبي آورده شده که به رفع ابهام از هويت هيوالي دريايي 
فرش ها و مينياتورها کمک شاياني مي کند. جهانگير ذکر 
کرده که : روز سه شنبه هفتم] آذر ١٠٢٦ ه.ق[ در تال دهار 
به نظر  او  بيني  آنکه سر  با  بندون٤٠زدم  به  يک مگرمچ 
درآمد و باقي تنه اش در آب پنهان بود به قياس و قرينه 
ميان پشتش زدم يک زخم تمام شد. مگرمچ از عالم نهنگ 
جانوريست و در اکثر آب هاي هندوستان مي باشد به غايت 
کالن مي شود و اين چندان کالن نبود. مگرمچ ديده شده که 

تصوير٢٢ . جلوة حاشية فرش هاي پرتغالي در مينياتورهاي مغولي- سمت چپ: حاشية اصلي فرش وين- سمت راست: جزئيات 
 Google Arts & :نقش يک خيمه از مينياتوري از حمزه نامه، امپراطوري مغول،، نيمة دوم سدة شانزدهم.منبع تصوير مينياتور
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مينياتورهاي دريايي مغوالن هند، 
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هشت گز طول و يک گز و يک پا عرض داشت.(جهانگير 
يا مگرمج، در معناي  گورکاني, ١٣٥٩, ص. ٢٣٣)مگرمچ 
تمساح است و بنا به قول جهانگير در همه جاي هندوستان 
يافت مي شود و بي سبب نيست که در همة مينياتورهاي 
ثابت  و  پابرجا  او  حضور  پرتغالي  فرش هاي  و  دريايي 
است. شرح جهانگير از نحوة بيرون آمدن حيوان از آب 
في الفور يادآور هيوالي دريايي مشهور در اين پژوهشاست 
تنه اش در  از آب به در کرده است و  که سر و فکين را 
زير آب مخفي مي ماند. جهانگير طبيعت دوست که مفتون 
معرفي  نهنگ  خانوادة  از  را  آن  بود،  جانوران  ديوانة  و 
مي کند٤١. و ليکن اگر از چشم جانورشناسي در موضوع 
دقيق شويم، آنچه در اين پژوهش آن را در هيئت هيوالي 
دريايي مي شناختيم، جانوريست است که امروزين روز نيز 
وجود دارد، ولو به لطف و موهبت شکارچياني همچون 
فقط  و  بي علت و سبب  که  تاريخ،  اثناي  در  جهانگيرشاه 
محض استنباط خاطر آن را شکار مي کردند، در معرض 
انقراض است و تمساح پوزه باريک گنگيست يا گريال با نام 
علمي Gavialisgangeticus که بومي بخش شمالي شبه 
قاره هند است، همان جايي که اغلب هنرمندان و صنعتگران 
و نيز دربار مغوالن در آن سامان مستقر بودند و بالنتيجه 
در هنرها جلوه و نمايش بخصوصي پيدا کرد و به نماد 
و سمبلي از آب هاي پهناور هند در مينياتورها مغولي و 
فرش هاي پرتغالي بدل شد. شمايل گريال هندي در تصوير 
١٩ مشاهده مي شود. از مقابل نظر خويش بگذرانيم پوزة 
برآمدة هيوال را که در فرش هاي ليون و وين از برجستگي 
آشکاري برخوردار است. در مينياتورهاي مغولي، به علت 
ماهيت و طبيعت هنر نقاشي که دست نقاش در شکل دهي 
به جزئيات فراتر و رساتر از فرش بافيست، همة عناصر 

اين جانور بومي رود گنگ، عينًا به نمايش گذاشته مي شود. 
در تصور ٢٠ تطبيق شمايل گريال در طبيعت، فرش ها و 

مينياتورها جالب توجه است. 
شايان توجه است که گريال به جز فرش هاي پرتغالي، امکان 
جلوه گري در ديگر قالي هاي مغولي را نيز يافته است. مؤيد 
اين ادعا فرشي است بافت الهور ازحدود ١٦٢٠ که گريال 
کامل العياري را دربحبوحةکارزار با شير بالدار افسانه اي 
به نمايش نهاده است. اين فرش و جزئيات گريال آن در 

تصوير ٢١ مشاهده مي شود. 
گفتني است افزون بر آنکه نشانه هايي از زمينة شعله سان 
آن ها  همعصر  مغولي  فرش هاي  در  پرتغالي  فرش هاي 
بازشناسي مي شود، حاشية اصلي فرش هاي پرتغالي نيز از 
نمايش چشمگيريدر فرش ها و مينياتورهاي مغولي معاصر 
اين  خود برخوردار است. آورده شد که آرتور پوپ در 
باره به مينياتوري از خمسة نظامي کار ميرسيدعلي اشاره 
کرد. محقق شده است که حاشية اسليمي بافته هاي صفوي 
توسط استادان ايراني به هنر دربار مغول راه پيدا کرده 
و متحول شده است. به سخن پروفسور پوپ بايد اضافه 
کنيم بسياري مينياتورهاي درباري مغول را که نقش اين 
بندهاي اسليمي سان تودرتو و زمخت را،چه بر روي سقف 
خيمه ها و چه به صورت نقشي از فرش هاي به تصوير 
درآمده در اين نقاشي ها، جلوه گر مي سازند. طي تصوير ٢٢ 
نقش حاشية اصلي فرش ها و يک نمايش مغولي-مينياتوري 

آن ها را در کنار يکديگر نظاره گر هستيم. 

يک نقل قول تاريخي از ابوالفضل عالمي
حال که خويشي و قرابتي متکي بر داليل متقن مابين شمايل 
فرش هاي مورد پژوهش و مينياتورها و فرش هاي مغولي 

تصوير٢٣. نمايش روند کاهشي در صحنة دريايي فرش ها، از چپ: فرش ليون، اواخر سدة شانزدهم (منبع تصوير: بخشآرشيوتص
اويرموزةمنسوجاتليون؛ فرش آمستردام، نيمة اول سدة هفدهم (منبع تصوير:آرشيوتصاويرريکسميوزيم).



نظاره گر بوديم، زمان آن فرا رسيده که تاريخ را تجسس 
کنيم و اين خويشي و قرابت را در دربار امپراطوران مغول 
هند و در اثناي اسناد و نوشته هاي معاصر آن ايام بررسي 

و تفحص کنيم.
که  بوده  بخصوص  چنان  مغول  همايون  شخصيت 
سرچشمة توجة مغول ها به هنرها، از جمله فرش بافي را 
اين  بارز و آشکار  نمونة  که  او جست  بايد درخصايص 
التفات، وجود يک قالي مستدير و مدور مشهور به بساط 
خود  بر  را  افالک  و  کواکب  نقش  که  است  بوده  نشاط 
داشت.(ابوالفضل بن مبارک, ١٣٧٢, ص. ٥٢٨ و ٥٢٩) در 
عصر امپراطور اکبر، قاليبافي در مناطق بافندگي هندوستان 
بخصوص شهرهاي درباري نظم و نسق يافته و به مرتبه اي 
مي رسد که در نوشته هاي ديواني نيز از کم و کيف آن ياد 
مي شود.در اواخر سال هاي سلطنت اکبرشاه، حدود ١٥٩٦، 
در آيين اکبري در باب وجود يک کارگاه فرش بافي معتبر و 
غني درباري از زبان ابوالفضل بن مبارک چنين مي شنويم: 
گليم: گيهان خديو٤٢شگرف طرح ها برطرازيد و گره هاي 
دلگشا بجا نشاند- اوستادان آزمونکار برگماشت و کارنامها 
پرداخته آمد- گليم ايراني و توراني از ياد مردم رفت اگر چه 
همه سال از گوشکان٤٣و کرمان و خوزستان و سبزوار 
خانها  قالي باف  گروهي  هر  آوردند-  بازرگان  آن  جز  و 
برساخته اند و فراوان سود اندوخته- و در هر شهر خاصه 
آگره و فتح پور و الهور گزيده تر شد- و در کارخانة خاص 
يکتا گليم بدرازي بست گز و هفت طسوج و پهناي شش گز 
و يازده و نيم طسوج بافته اند٤٤- و هزار و هشتصد و ده 
روپيه بخرج رفت و کارآگهان دو هزار و هفتصد و پانزده 

روپيه ارج بنهادند. 

تکيه نمد: از واليت آورند و درين مرز و بوم نيز فراوان 
برسازند و جاجم و شطرنجي و بلوچي و شگرف حصيرها 
که بابريشمي بافته ماند و چه نويسد که داستاني ست بس 

دراز.(ابوالفضل بن مبارک، ١٨٩٢، ج ۱: ٣٣)
جاي بسي تعجب است که ابوالفضل عالمي با آنهمه دقتي 
که در ضبط وقايع امپراطوري مغول و کم و کيف شرايط 
دربار و اقصي نقاط هندوستان داشته، در کاربرد واژة گليم 
در اينجا به اشتباه مي افتد. نگارندة اين سطور تمامي سه 
جلد چاپ سنگي کتاب ارزشمند آيين اکبري را زير و رو 
کرد تا شايد نشان از قالي يا قالين بيابد، اما در اين امر ناکام 
ماند، چه، شيخ ابوالفضل حتيدر باب شهرهايي که وجود 
قالي بافي در آن ها محقق شده است، از واژة قالي استفاده 
نمي کند. به عنوان نمونه در باب آگره و فتح پور سيکري که 
در خود اين مطلب نيز به سنت قالي بافي پررونق و پرآوازة 
آنجا اذعان مي کند، مي نويسد که : درين هر دو شهر بتوجة 
گيتي خداوند گليم و قماش مهين بافند و بسا هنرپيشگان 
را روز بازار. (ابوالفضل بن مبارک, ١٨٩٢, جلد دوم , ص. 
بر جاي  اکبري،  آيين  را الاقل در  گليم  الغرض، وي   (٨٤
قالي مي نشاند. اينکه در مطلب مربوط به کارگاه فرش بافي 
ياد  قاليباف و نه گليمباف  او از گروه هاي  درباري، خود 
کرده، خود نشانگر آن است که سهوي در اين گفتار شيخ 
ابوالفضل و در کل کتاب آيين اکبري به وقوع پيوسته است. 
به  پاياني مطلب فوق  بند  نکته را متذکر شد که  اين  بايد 
دستبافت هاي بدون گره و تخت بافت مانند جاجيم و بلوچي 
اين خود مؤيد سهو  يافته و  نمد اختصاص  و حصير و 
صورت گرفته است، چه، اگر ابوالفضل گليم را به قاعدة 
معمول اين واژه، جزو دستبافت هاي بدون گره به شمار 
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مي آورد، آن را در بند پاياني مطلب خود مي گنجاند و نه در 
آغاز مطلب و در ذکر ثروت و مکنتي که گروه هاي قاليباف 

هندوستان به واسطة بافت اين گليم ها کسب کرده اند.
دربار  در  آزموده اي  استادکاران  فوق،  مطلب  حسب  بر 
اکبر به کار آموزش و نظارت قاليبافان گماشته شده بودند 
نفيس  و  اعالدرجه  دستبافت هاي  شدن  بافته  موجب  که 
مي شدند. به احتمال قريب به يقين در بين آن ها ايرانياني نيز 
به چشم مي خوردند، به اين خاطر که ابوالفضل از گروه هاي 
مختلف قاليبافان سخن رانده و بالنتيجه استادکاران مختلفي 
نيز بر کار آن ها نظارت داشته اند. بايد خاطر نشان کرد 
پايتخت  پنجاب  اکبري،  آيين  نوشتن  هنگام  در١٥٩٦،  که 
از آن در  اکبر پيش  امپراطوري مغول بوده است. دربار 
آگره و در آغاز درفاتح پور سيکري مستقر بود. ابوالفضل 
که  هند،  مغوالن  بافندگي  شهرهاي  مهمترين  ادامه،  در 
قاليبافان افزون بر پنجاب، در آنجا يافت مي شده اند، را نام 
مي برد که آگره و فاتحپور سيکري و الهور هستند. چنين 
که پيداست گروه هاي مختلف بافندگان با اصل و نسب هاي 
متفاوت در دربار مغول و در مراکز مهم بافندگي آن به 
تدريج رحل اقامت گزيده و در پي آن به ثروت قابل توجهي 
اين چهار شهر  به جز  پرتغالي  يافته اند. فرش هاي  دست 
نمي توانند در جاي ديگري بافته شده باشند، چرا که چنان 
که بر اساس شواهد و مدارک بدان پرداختيم، طراحي آن ها 

توسط نگارگران درباري مغول صورت پذيرفته است. 

دربارة روند کاهشي در صحنة دريايي فرش  هاي پرتغالي
از  پرتغالي  علي الظاهر در طي سي چهل سال فرش هاي 
نظر ظرافت ولطافت افت قابل توجهي را متحمل مي شوند 
و صحنة دريايي آن ها نيز متبع اين روند کاهشي، در جايي 
حتي به برخورداري از تنها يک کشتي و ماهي، در غياب 
فرماندهي،نزول  مرد مغروق و هيوالي دريايي و کشتي 
مي کند. في الواقع فرش آمستردام در نقطة پايان اين فرآيند 
نزول قرار دارد. در تصوير ٢٣ روند اين تنزل به دست 
داده شده است.از جانب ديگر، در پسزمينة مينياتورهاي 
دريايي مغول، معموًال کشتي هاي مينياتوري بسيار کوچکي 
قابل تشخيص هستند که دخالتي در روايت يا داستان وراي 
مينياتور ندارند، بلکه به صورت عناصر قراردادي و تزييني 
براي پر کردن فضاهاي آبي خالي و خلوت همواره مورد 
امعان نظر نگارگران درباري بوده  اند. تصوير ٢٤ يکي از 
را  آن  بودن  ميزان کوچک  و  اين کشتي هاي پسزمينه اي 
نسبت به ابعاد کل مينياتور که ٣٢ در ١٩ سانتي متر است، 

نشان مي دهد. 

اين کشتي و وفور نمونه هاي مشابه آن مي تواند تکيه گاهي 
باشد بر اين عقيده که صحنة دريايي فرش هاي پرتغالي 
هويت  مسئلة  ديگر،  بيان  به  روايتي.  نه  است  قراردادي 
پژوهشگران  که  مرد مغروق  ويژه هويت  به  و  اشخاص 
بودند،  آن  کشف  دنبال  به  بيستم  سدة  در  فرش شناس 
به نظر از اساس و پايه متکي بر داليل متقن و استواري 
باور است که حذف شدن کشتي  اين  بر  نگارنده  نيست. 
دوم در بخش عمده اي از فرش هاي پرتغالي نيز دليلي جز 
اين نمي تواند داشته باشد که نيت و مقصود صحنة دريايي 
؛  نبوده است  بيان روايت و داستاني بخصوص  فرش ها 
چيزي که تقريبًا همة پژوهشگران وفرش شناساني که در 
اين پژوهش از آن ها نام برده شد به گونه اي عکس آن فکر 
مي کردند و از همان آغاز که مارتينباشد تا زاره و پوپ 
روايتي خاص  کردن  پيدا  دنبال  به  همگي  اليس،  و  کونل 
براي معرفي آن به عنوان مضمون اين صحنه بودند. اگر 
بحث روايت و داستاني ويژه در ميان مي بود، بافندگان و 
سفارش دهندگان به عيب و نقص طرح رضايت نمي دادند. 
فرش هاي  که  است  آن  نمايانگر  طرف  يک  از  نکته  اين 
شمايل  و  شکل  نمايش  جز  به  مرادي  و  قصد  پرتغالي 
اروپايي اشخاص و کشتي هاي آنان نداشته اند و از طرف 
ديگر، ابهامات و اشکاالت ناقص بودن طرح بخش عمده اي 
از آن ها را، از جمله فرش آمستردام که تنها يک کشتي و 
اشخاصش را به نمايش مي گذارد و از همة نقشمايه هاي 
اصلي ديگر نظير کشتي اول و مرد مغروق و هيوالي دريا 

غفلت ورزيده است، زايل و برطرف مي کند. 
در پايان اين مقال مطلبي گفتني است و آن مطلب اينست 
فرش هاي  به  شبيه  نقوشي  با  قفقازي  فرش  تعدادي  که 
پرتغالي در دست است که حاصل رسيدن يکي يا تعدادي از 
فرش هاي گروه دوم به دست ايالت و عشاير قفقاز هستند. 
محقق است که اين بازبافي ها تاريخي پيش از سدة هجدهم 
ندارند. نقشة زمينة اين فرش ها داراي زوايا و شکستگي 
بسيار بيشتري درکنگره هاي خارجي ترنج هاست و گل ها 
و غنچه ها و بند ها نيز همه به قالب هندسي درآمده اند، ليکن 
اساس طرح که لوزي هاي هم مرکز کنگره دار است، حفظ 
شده است و اگر چه صحنة دريايي لچک ها در اغلب اين 
بازبافي هاحذف شده و جاي خود را به مجموعه اي غريب از 
نقوش حيواني عجيب و ناشيانه و بدوي داده است، اما يک 
نمونة در موزة هنر اسالمي برلينعالوه بر آنکه طرح زمينة 
نزديکتر  نظر ظرافت  از  بسيار  پرتغالي  نمونه هاي  به  آن 
شده، صحنة دريايي را نيز به صورت خطوط مواج آب و 

يک ماهي تنها جلوه گر مي سازد. 

نتيجه 
فرش هاي پرتغالي معاصر صفويان را بايستي هنر دربار امپراطور اکبر مغول در پنجاب دانست. شيوه 
و اسلوب به کار رفته توسط نگارگران دربار وي بخصوص هنرمنداني مانند مشکين و کيسو در اثناي 



مينياتورهاي دريايي، واجد همانندي و مشابهت بينظيري با صحنة دريايي فرش ها مي باشد و دليلي متقن و 
مستدل براي قايل شدن پيوندي عميق ميان اين فرش ها و نگارگران مذکور. نگاره هايي مانند شمايل گريال 
پوزه باريک گنگ، بادبان چهارگوش با قوس هاي کماني و ملواني که همواره از تير آن معلق است، اشخاص 
اروپايي با شمايل قراردادي و حرکات و اطوار اغراق آميز دست و سر و کشتي هايي با پاشنه -قلعه اي و دماغة 
حيوان سان، در کار مطابقت مينياتورهاي دريايي مغول و صحنة دريايي فرش هاي پرتغالي طابق النعل بالنعل 
قابل تشخيص و بازشناسيند. بافت اين فرش ها بايستي هم به مقصود هديه و پيشکش براي صاحب منصبان 
پرتغالي مقيم هند بوده باشد و هم تجارت و جوانب داد و ستد، چه ابوالفضل عالمي از عوايد و ثروت وافري 
که قالي بافان از قبل هنر خود بدان حصول يافته اند، داد سخن مي دهد و البته به نحو واضحي فرش هاي 
شرقي با چنين نقوشي جذبة بسياري براي اروپاييان داشت. طي چند دهه بعد، با شهرت روزافزون فرش هاي 
درباري پرتغالي از گروه نخست، که فرش موزة هنرهاي کاربردي وين نمونة اعلي درجة محفوظ ماندة 
آنهاست، تقاضا براي بازبافي اين فرش ها منجر به بافت فرش هاي گروه دوم با طرح و نقش ساده تر گرديد، 
که آشکارا خارج از دربار و در مراکز بافندگي مشهور هند مانند آگرا، فتح پور و الهور با اقتباس از فرش هاي 

نخست به سفارش بازار اروپا بافته شدند. 
سرعت و شتاب فرايند نزول و کاهش صحنة دريايي فرش هاي پرتغالي که در اثناي آن مجموع ناوگان کامل 
فرش ها به همراه مرد مغروق و گريال گنگي، عاقبت در فرش آمستردام به يک کشتي و ماهي تنها تقليل 
مي يابد، خود بيانگر اين حقيقت است که از همان آغاز هدف نگارگران طراح، تنها به تصوير کشيدن شمايل و 
کشتي هاي اروپايي در فرش ها بوده است، نه اشاره به واقعه يا قصه اي خاص. باري، عناصر صحنة دريايي 

فرش هاي پرتغالي جزء به جزء در مينياتورهاي عديدة دريايي مغولي بازشناسي مي شوند. 
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that the motifs such as a man climbing a ship mast, rectangular sails, the gharial (Gavialisgangeticus), 

Europeans who react exaggeratedly to sea misfortunes and a drowned man, could be abundantly found 

in Mughal marine miniatures and the Portuguese carpets. A fact could be realized that there is no hidden 

story for the marine scene, mainly because these motifs are everywhere in the marine miniatures without 

having any connection with the story of painting. So, it is understandable that what was important for 

the painters was just representing Europeans and their ships on the sea. The Portuguese carpets had 

been designed by Mughal main painters for the court of Akbar the Great. It is most likely that Miskina 

was the main designer of these carpets. After him, we should suggest two other painters, Kissu and his 

pupil Deherras. The carpets were woven by the weavers of Akbar’s court in Punjab, and also in the 

other main cities of Mughal India at that time,including Agra and FatehpurSikri and Lahore. Based on 

the historical documents, the main purpose for doing such weird oriental carpets in India could be for 

trading purposes at the end. 

Keywords:Carpet, Miniature, Portugal, Mughal, India, Iran.
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Today, aboutthe thirteen so-called Portuguese carpets have been recognized at the museums and 

arts collections around the world. Their strange name must be due to a marine scene at the corners of 

the carpets’ field which represents European people and ships, a drowned man, some sea creatures 

and also a furious sea monster. Although, the main features of these carpets are clearly oriental, 

whether in view of motifs or about technique of weaving, the title of Portuguese remained for 

them to this day. Surprisingly, despite the title, from the early 20th century an idea on the carpets 

about having an oriental origin has beentotally accepted. As Persia and India were favoredby 

experts and researchers to attribute the origin of the Portuguese carpets to, there was never a 

good and firm agreement on one of them, mainly because no one was enthusiastic for referring to 

historical documents, nor to get help from history. The popular theory around the meaning of the 

marine scene and its hidden story was initially unveiled by German orientalist, Friedrich Sarre in 

1931, who attributed the scene to the Jonah story. Another notable theory has been suggested by 

American-German historian Richard Ettinghausen that in the early 1960s considered the drowned 

man of the carpets as a Persian merman. Neither the Jonah story nor European mermen could be 

the miraculous key to solve the sophisticated problem, because the way of representing through 

the marine scene has not any common factors with them. Visualization of Jonah in the European 

arts has been defined in a way as he is swallowed halfway by a large fish. In the Jonah story there 

are no yelling or strugglingby him for survival. Actually, it was his own choice to be cast in the sea. 

The carpets’ drowned man obviously gestures towards the crew to inform them of his drowning. 

He wants to survive. He wants to live. It is notable that European mermen have not any portrayal in 

Persia. Perhaps what Ettinghausenhad in his mind was Anahita, the Persian goddess of the waters. 

In this case, Anahita always has a feminine incarnation and she has never been illustrated in the 

form of a drowned man. 

There are many similarities between the marine scene and the Mughal marine miniatures, especially 

those which are attributed to a great and skillful painter of Mughal courts called Miskina. It was 

Hermann Trenkwald who noted the Mughal marine miniatures as a source for the Portuguese 

carpets for the first time in 1930s, though he didn’t extend the subject. In 1972, Charles Grant Ellis 

presented a Mughal miniature with the scene of death of Bahadur Shah, Sultan of Gujarat, as the 

fountain-head for the carpets’ marine scene and suggested that the carpet weavers in Gujarat wove 

the Portuguese carpets in memory of their killed sultan. That miniature is a deadly naval warfare 

scene, while the marine scene of carpets is not. On the other hand, why would the tragic death 

scene of a great sultan be woven by his people? If they wanted to commemorate his memory, 

wasn’t it more desirable to show him on the throne as we could see in oriental cultures? There are 

many Persian carpets representing the portraits of kings in this way.   

This paper enjoyed a comparative study with a historical perspective to compare these miniatures 

and carpets with the aim of illuminating the origin of the Portuguese carpets. The results show 
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