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چكيده
شاهنامه بايسنغري، يکي از ارزنده ترين نسخ مصور دوره تيموري، در سال ٨٣٣ ق با پشتيباني شاهزاده تيموري، 
بايسنغر ميرزا ساخته شده است و ٢٢ نگاره دارد. در شش نگاره، بناهايي با کارکرد کاخ و قلعه ترسيم و سطوح 
گسترده اي از آن ها با کاشي کاري الجوردي رنگ تزيين شده  است و سيماي بناهاي معظم و مجلل تيموري 
را به خاطر مي آورند. اهداف اصلي پژوهش حاضر، تطبيق تزيينات ابنيه مصور در نگاره هاي شاهنامه 
بايسنغري با بناهاي قلمرو شرقي تيموريان در محدوده  زماني آغاز تشکيل اين سلسله در سال ٧٧١    ق تا 
سال ساخت اين نسخه و بررسي اهميت اين نگاره ها در مطالعات معماري و تزيينات بناهاي تيموري است. 
سئوال هاي اين پژوهش عبارتند از ١. تزيينات بناهاي مصور در نگاره هاي اين نسخه ازتزيينات کدام يک 
از بناهاي تيموري الهام گرفته شده است؟ ٢. بررسي اين نگاره ها، درشناخت عميق معماري تيموري چه 
کمکي مي کند؟ روش تحقيق، توصيفي _ تطبيقي و تحليلي است و اطالعات به شيوه کتابخانه اي گردآوري 
شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که اغلب تزيينات معماري اين نگاره ها به ويژه کاشيکاري، با بناهاي 
قلمرو شرقي تيموريان مطابقت دارند وبررسي اين نگاره ها مي تواند در بازسازي ويژگي هاي معماري و 

تزييناتي بناهاي بايسنغر که در گذر زمان نابود شده اند، كمك شاياني نمايد.
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مقدمه
نگاره ها اسناد مصوري هستند که در پژوهش هاي علمي هر 
دوره به ويژه آن دسته از پژوهش هايي که اطالعات آن ها 
در گذر زمان نابود شده اند، بسيار معتبر و مهم به شمار 
مي آيند. ترسيم ماهرانه  فضاهاي معماري و نمايش دقيق 
جزئيات تزيين بناها يکي از ويژگي هاي ممتاز نگارگري 
ايراني بهويژه در دوره هاي متأخراسالمي است. بسياري 
از بناهاي پرابهت و مجلل در گذر زمان نابود شده اند و 
از آن ها جز توصيفات اندک و اغلب مبهمي که بعضي از 
مورخان و جهانگردان در آثار خود ذکر کرده اند اطالعاتي 
در دسترس نيست. اين در حالي است که به واسطه  الهام 
گرفتن نگارگران از بناها و به ويژه تشابه تزيينات آن ها 
با بناهاي هر دوره، اين اسناد در پژوهش ها، منابع مهم 
و ارزشمندي هستند که با بررسي دقيق و موشکافانه بر 
ميان  از  بناهاي  تزيينات  و  مي توان ساختار  آن ها  روي 

رفته را بازسازي کرد و به ويژگي هاي آن ها پي برد.
پشتيباني  واسطه   به  تيموري  دوره   در  ايران  نگارگري 
تالش  و  هنردوست  شاهزادگان  و  پادشاهان  همه جانبه  
توانمندترين  و  برجسته ترين  به خدمت گيري  جهت  آن ها 
دربارها،  در  کتابخانه هاي سلطنتي  تأسيس  و  هنرمندان 
بستر  اين  در  پيمود.  را  شکوفايي  و  پيشرفت  مسير 
ارزنده اي  آثار  مناسب و محيط پربار فرهنگي و هنري، 
خلق شد.شاهنامه بايسنغري يکي از شاخص ترين نسخ 
مصور دوره تيموري است. اين نسخه ارزنده با پشتيباني 
شاهزاده هنرمند و هنرپرور تيموري، بايسنغر ميرزا در 
سال ۸۳۳ ق تهيه شده است و امروزه در کتابخانه  کاخ 
نگاره  دارد.در ۶  نگهداري مي شود و ۲۲  تهران  گلستان 
نگاره،  به فراخور موضوع، بناهايي مجلل ترسيم شده اند 
بناها دقت  اين  تزيينات  نگارگر جهت ترسيم  وهنرمندان 
رواج  به  توجه  با  داشته اند.  مصروف  بسياري  زمان  و 
کاربرد کاشي کاري در دوره تيموري،سطوح گسترده اي 
از آن ها با کاشي هاي الجوردي رنگ و مزين به نقوش 
ظريف گياهي، کتيبه اي و هندسي پوشيده شده است. اين 
تصاوير، سيماي بناهاي معظم و مجلل تيموري راکه با 
تزيينات کاشي کاري به ويژه کاشي معرق الجوردي رنگ، 
اين پژوهش  اهداف  پوشيده شده اند به خاطر مي آورند. 

عبارت اند از:
بايسنغري  شاهنامه  نگاره هاي  ابنيه  تزيينات  تطبيق   .۱
با آن دسته از بناهاي قلمرو شرقي تيموريان (سمرقند، 
اين  از آغاز تشکيل  هرات، يسي، بخارا، سبز، مشهد)که 
سلسله در سال ۷۷۱ق تا سال ساخت اين نسخه در سال 

۸۳۳ ق برپا شده اند.
۲. بررسي اهميت اين نگاره ها در پژوهش هاي معماري و 

تزيينات بناهاي تيموري.
که  است  پرسش ها  اين  به  پاسخگويي  درصدد  پژوهش 
تزيينات بناهاي مصور در نگاره هاي اين نسخه از تزيينات 

و  است؟  شده  گرفته  الهام  تيموري  بناهاي  از  يک  کدام 
بررسي اين نگاره ها، در شناخت عميق معماري تيموري 
نگاره هاي  تطابق  تاكنون در راستاي  چه کمکي مي کند؟ 
پژوهشي  آن،  هم زمان  بناهاي  با  شاخص  نسخه  اين 
صورت نگرفته و اين پژوهش مي تواند در راستاي اثبات 
تأثيرپذيري نگارگران تيموري از بناهاي اطرافشان موثر 

باشد.

روش تحقيق
روش تحقيق اين پژوهش، توصيفي-تطبيقي و تحليلي است 
و اطالعات به شيوه  کتابخانه اي و با مطالعه متون و منابع 
موثق و بررسي نگاره هاي نسخه شاهنامه بايسنغري و 
تصاوير بناهاي تيموري آسياي ميانه فراهم آمده است. 
همچنين جهت بررسي دقيق تر، از نقوش تزييني نگاره ها 
با استفاده از برنامه کورل، طرح هاي ساده ترسيم گرديد. 
جامعه آماري پژوهش، کليه بناهاي شاخص قلمرو شرقي 
سلسله  اين  تشکيل  آغاز  زماني  محدوده   در  تيموريان 
شاهنامه  ساخت  (سال  ۸۳۳ ق  سال  تا  ۷۷۱ ق  سال  در 
بايسنغري) است. تزيينات بيست بناي شاخص تيموري در 
شهرهاي مهم سبز، سمرقند، هرات، آق سرا، يسي، بخارا و 
مشهد مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به اهداف و 
سواالت پژوهش و به منظور بررسي دقيق تر و منسجم تر 
پيرامون  امکان تطبيق و مقايسه، نخست  و فراهم آمدن 
توضيحاتي  تيموري،  دوره  در  رايج  معماري  تزيينات 
اجمالي ارائه مي شود و سپس معماري و تزيينات بناهاي 
تصوير شده در شش نگاره شاهنامه بايسنغري به تفکيک 
تيموريان  شرقي  قلمرو  بناهاي  تزيينات  با  و  توصيف 

مطابقت داده مي شوند.
 

پيشينه  تحقيق
بررسي معماري ايران اسالمي از طريق نگاره ها پيشينه  
چنداني ندارد و پژوهش هاي علمي انجام شده در اين زمينه 
اندک است. سلطان زاده در مقاله «باغ هاي ايراني به روايت 
مينياتور»(۱۳۸۳)کوشيد با بررسي نگاره هاي چند نسخه 
مير  ديوان  فردوسي،  (شاهنامه  صفويه  دوره  شاخص 
عليشير نوايي، ديوان حافظ، خمسه نظامي و هفت اورنگ 
جامي)، به معماري و تزيينات باغ هاي ايراني دست يابد. 
نگارگران در  نتيجه منتهي گرديدکه  اين  به  اين پژوهش 
ترسيم بناها حتي مواردي که در نگاره، داستاني متعلق به 
پيش از ظهور اسالم روايت مي شود، از بناهاي عصر خود 
الهام گرفته اند و فضاهاي ترسيم شده در نگاره هاي مورد 
مي کنند.  منعکس  را  صفوي  باغ هاي  معماري  بررسي، 
از  ايراني  نگارگران  «درک  عنوان  با  مقاله اي  در  فروتن 
رسيد  به چاپ   (۱۳۸۴) ايران»  معماري  فضاي  ساختار 
ايران  نگاره ها، ويژگي هاي ساختار معماري  به  با توجه 
از دوره  ايلخاني تا اوايل صفويه را بررسي کرد وبه اين 
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جدول۱. بناهاي تيموري شاخص به جا مانده در نواحي شرقي ايران تا سال ۸۳۳ ه.ق، مأخذ: نگارندگان

نتيجه رسيد که کامل بودن جز و ناقص بودن کل، گرايش 
به ساختار هندسي قائم، درک فضاها در زمان ها و جهات 
مختلف و در ترکيب با هم، از مهم ترين ويژگي هاي ساختار 
فضاي معماري در نگاره هاي قرون ۱۰- ۷ق بوده است. 
در  شهري  و  معماري  فضاهاي  کتاب  در  سلطان زاده 
نگارگري ايراني (۱۳۸۷) با پژوهش بر روي شماري از 
نگاره ها، خصوصيات فضاهاي معماري و شهري ايران 
همچون مسجد، مکتب خانه، بازار و حمام را بررسي کرد. 
ويژگي هاي  آن  در  و  بوده  مقدماتي  پژوهشي  کتاب  اين 
قرار  بررسي  مورد  کلي  به صورت  نگاره ها  معماري 
گرفته است. فروتن در مقاله اي «زبان معمارانه  نگاره هاي 
ايراني» (۱۳۸۹) به چاپ رساند با مقايسه نگاره ها و بناها، 
ميزان اعتبار نگاره ها را به عنوان اسناد تاريخي در زمينه  
ارزيابي  اسالمي مورد  در دوره   ايران  بررسي معماري 
در  را  اسالمي  ايران  نگاره هاي  ويژگي هاي  و  داد  قرار 
نتيجه  اين  به  پژوهش  اين  کرد.  بررسي  معماري  بيان 
منتهي گرديد که با استفاده از نگاره ها و با اتکا به مدارک 
و شواهد زمينه اي ديگر مي توان به بازخواني شهرها و 

بناهاي ايران و بازشناسي عناصر معماري بناهايي مانند 
در  آن  نمونه هاي  که  بيمارستان  و  کتابخانه، رصدخانه 
دست نيست و يا بسيار اندک است، پرداخت. حيدرخاني 
معماري  تاريخ  منبع  مقام  در  ايراني  «نقاشي  مقاله  در 
به عنوان  ايراني  نقاشي  بررسي ظرفيت  ايران»(۱۳۹۴)به  
در  آن  مهم  نقش  و  ايران  معماري  تاريخ  مطالعه  منبع 
آگاهي از ابزارها و مصالح، شيوه کار معماران و مراحل 
نگاره ها  که  رسيد  نتيجه  اين  به  و  پرداخت  بنا  ساخت 
و  مي سازند  آگاه  گذشتگانمان  بصري  فرهنگ  از  را  ما 
به کارگيري آن ها به عنوان مدرک تحقيق، آگاهي ما را از 
مذکور  پژوهش هاي  در  مي بخشد.  ارتقا  معماري  ميراث 
عمدتًا معماري بناها مورد بررسي و تحليل قرار گرفته 
و به تزيينات آن ها چندان پرداخته نشده است. از معدود 
پژوهش هايي که در بررسي نگاره ها، تزيينات وابسته به 
معماري را مورد توجه قرار داده است، مقاله شايسته فر 
معماري  تزييني  نقوش  «تطبيق  عنوان  با  سدره  نشين  و 
دوره  تيموري در آثار کمال الدين بهزاد با تأکيد بر نگاره  
گدايي بر در مسجد» (۱۳۹۲) به چاپ رسيده است و در 



آن نگارندگان به مقايسه و تطبيق ساختار، رنگ و محل 
قرارگيري نقوش تزييني گياهي، هندسي و کتيبه اي بناي 
بناهاي هم زمان آن  تزيينات  با  نگاره مذکور  مصور در 
پرداخته اند و به اين نتيجه دست يافته اند که تزيينات اين 
از  مي توان  و  است  منطبق  آن  معاصر  بناهاي  بر  نگاره 
جهت  مستند  و  اصيل  تزيينات  به عنوان  مذکور  نقوش 

نقش آفريني در معماري امروز بهره گرفت.
با توجه به اهميت نگاره ها در پژوهش هاي تاريخي و هنري 
و نقش مهم آن ها در زدودن بسياري از ابهامات، مقاله 
حاضر، مي کوشد با فاصله گرفتن از پژوهش هاي متداول 
بر روي نگاره ها که از توصيف صرف فراتر نمي روند، 
با ديدگاهي جديد، نگاره هاي شاهنامه بايسنغري را مورد 
پژوهش قرار دهد و با آشکار کردن تأثيرگذاري هنرهاي 
مختلف به ويژه معماري، کاشي کاري و خوشنويسي بر 
نگارگري، بر اين مسئله تاکيد مي کند که در مواردي که 
پژوهشگر به علت کمبود يا فقدان اطالعات، در بن بست قرار 
گرفته، با اتکا بر نگاره ها، مي تواند درهاي تازه اي به سوي 

خود بگشايد که آگاهي او را از گذشته مي افزايند. 

پشتيباني فرمانروايان تيموري از نگارگري
به  قريب  مدت  در  تيموري،  بنيانگذار سلسله   تيمورلنگ، 
در  و  کرد  ايجاد  وسيع  قلمرويي  پياپي،  نبرد  سال  سي 
از ويراني روستاها  اهداف جهانگشايانه  خود  راه تحقق 
ابايي  بي گناه  انسان هاي  خون  ريختن  شهرهاو  و 
استبداد،  و  خشونت  روحيه   داشتن  عين  در  او  نداشت. 
عالقه   درباره  عربشاه  ابن  بود.  هنردوست  فرمانروايي 
او به هنرمندان چنين گفته است:«به اهل صنعت و پيشه، 
نيک شيفته مي شد و هر صنعت را که به کمال مي ديدبدان 
فريفته مي گشت» (ابن عربشاه، ۱۳۵۶: ۲۹۷). با توجه به 
لشکرکشي هاي  جريان  در  تيمور  خواندمير،  نوشته هاي 
خود، به منظور رونق و شکوه بخشيدن به نواحي شرقي 
هنرمندان  و  صنعتگران  سمرقند،  شهر  به ويژه  و  ايران 
برجسته و توانمند نواحي فتح شده را شناسايي و آن ها 
به سويماوراءالنهر روانه مي کرده است (خواندمير،۱۳۸۰: 
و  مجرب  و  ماهر  انساني  نيروي  به  دسترسي   .(۳۹۵
خراج  جنگي،  غنايم  راه جمع آوري  از  که  هنگفتي  ثروت 
توسعه   براي  را  پشتوانه محکمي  آمد،  فراهم  ماليات  و 
 Golombek,)از هنرمندان فراهم آورد هنر و پشتيباني 
ادامه  را  هنر  از  پشتيباني  تيمور،  .جانشينان   (1992: 2

فرمانرواي  اين  مرگ  از  پس  که  تفاوت  اين  با  اما  دادند 
مقتدر، در کنار معماري، هنر نگارگري نيز به شکوفايي 
رسيد. به نظر مي رسد دولتمردان تيموري در کنار قريحه 
هنردوست خود که موجب توجه و عالقه به هنرها مي شد، 
مي کوشيدند به واسطه هنر به اغراض سياسي خود جامه 
اين  از  آن ها  دربار  که  است  معتقد  آژند  بپوشانند.  عمل 
اعتبار  اين  و  مي يافت  دست  فرهنگي  اعتبار  به  طريق 

فرهنگي، نشان از قدرت و اقتدار و حتي مشروعيت آن ها 
در حقيقت  رقبايشان محسوب مي شد.  و  رعايا  نظر  در 
درپي  سياسي»  «اعتبار  فرهنگي»،  «اعتبار  آن ها  براي 
داشت (آژند، ۱۳۸۷: ۱۸۷). در سايه فضاي پربار فرهنگي 
و هنري بوجود آمده در آن عصر که حاصل پشتيباني 
متبحر  هنرمندان  بود،  تيموري  و شاهزادگان  حکمرانان 
سراسر قلمرو به سوي نواحي شرقي ايران و شهر هرات، 
با  و  شدند  روانه  عصر  آن  هنر  و  فرهنگ  تپنده  کانون 
فعاليت در کارگاه هاي سلطنتي، مکتب نگارگري هرات را 
شکوفا و نسخ مصوري خلق کردند که در تاريخ نگارگري 

ايران اسالمي يگانه هستند.
هر چند نسخه  مصوري که به دستور تيمور و با حمايت 
اوساخته شده باشد، وجود ندارد(رهنورد، ۱۳۸۶: ۴۵) و 
با توجه به اين که تيمور بي سواد بود به احتمال زياد هيچ 
عالقه اي به کتاب حتي کتب داراي تصوير نداشته است 
(کنباي، ۱۳۸۹: ۵۱)؛ اما ابن عربشاه، نقاشي هاي کاخ هاي 
تيمور را چنين توصيف کرده است: «در بعض اين کاخ ها، 
گاه  را  خود  نموده، صورت  تصوير  را  خويش  مجالس 
ميدان هاي  است.  کرده  نقش  خشمگين  زماني  و  خندان 
کارزار، مجالس محاصره و مصاحبه با پادشاهان و امرا 
او،  پيشگاه  در  بوسي سالطين  زمين  علما،  و  و سادات 
رسيدن پيشکش ها و خدمتانه ها از اقطار جهان به حضور 
وي، وقايع سند و دشت و ديار عجم، چگونگي پيروزي و 
هزيمت دشمنان، صورت فرزندان و نوادگان و سربازان، 
مجالس شادکامي با جام هاي باده و ساقيان و رامشگران 
و زنان و آنچه مراو را در همه  عمر از حوادث دوران و 
به ممالک ديگر روي آورده و اتفاق افتاده بدون بيش و 
احوال وي  دورادور  که هرکس  است  داشته  کم مصور 
شنيده، از نزديک نيز ببيند» (ابن عربشاه، ۱۳۵۶: ۳۰۸). 
اين گزارش، کاربرداين هنر را در قالب نقاشي هاي ديواري 
را  او،نقاشي  جانشينان  مي کند.  آشکار  تيمور  دوره  در 

غالبًا در نسخ خطي مورد استفاده قرار دادند. 
اولين نسخ مصور موجود که در شمال شرقي ايران و 
ماوراءالنهر به وجود آمد براي شاهرخ پسر تيمور پرداخته 
شد. همه آن ها به جز تعدادي کتاب هاي تاريخي است و 
اين شيفتگي او را به تبيين جايگاهش در تاريخ و استحقاق 
دودمان ويرا براي حکومت کردن نشان مي دهد. متقدم ترين 
آن ها کليات تاريخي مورخ ۸۱۹-۸۱۸ق است که مشتمل 
است بر ترجمه تاريخ بلعمي از داستان پيامبران که طبري 
جامع  فضل اهللا،  رشيدالدين  عالم  تاريخ  است؛  نگاشته 
التواريخ؛ تاريخ تيمور شرف الدين علي يزدي، ظفرنامه با 
اضافات و ضمايم حافظ ابرو مورخ دربار شاهرخ (بلر و 
با  ازديگر نسخي است که  بلوم، ۱۳۸۵: ۷۲). معراجنامه 
پشتيباني شاهرخ مصور شده و انعکاس دهنده  مقاصد و 
تالش هاي شاهرخ براي يافتن جايگاهي براي خودش در 

سنت مذهبي ايراني است (شايسته فر، ۱۳۷۹: ۲۷). 

   نمود تزيينات معماري تيموري در 
نگاره هاي   شاهنامه بايسنغري/٣٩-٥٧



شماره۵۰  تابستان۹۸
۴۳

فصلنامة علمي نگره

هنردوست ترين  از  يکي  شاهرخ،  فرزند  ميرزا  بايسنغر 
مکتب  شکوفايي  و  پيشرفت  در  تيموري،  شاهزادگان 
از  يکي  است.  داشته  بسيار مهمي  نقش  نگارگري هرات 
اقدامات مهم او که در مکتب نگارگري هرات تأثير بسيار 
اين  بود.  مختلف  نواحي  هنرمندان  استخدام  داشت، 
و  برجسته  هنرمندان  تيمور،  خود،  جد  همانند  شاهزاده 
خوش آوازه  نقاط مختلف قلمرو تيموري را شناسايي و 
آن ها را با احترام به هرات دعوت مي کرد. خواندمير در 
از اطراف و  اين باره چنين گفته است: «خردمندان کامل 
اکناف ايران و توران به هرات آمده در آستانش مجتمع 
مي بودند و فصحاء صاحب کياست از عراق و فارس و 
و شام  نيامش شتافته، صبح  عالم  درگاه  به  آذربايجان 
تربيت  در  عالي شأن  آن شاهزاده   و  مي نمودند  مالزمت 
به  را  همه  کوشيده،  گرامي  طايفه   آن  تمامي  رعايت  و 
و  مي ساخت  شادمان  و  مسرور  احسان  و  انعام  وفور 
هرکس از خوشنويسان و مصوران و نقاشان و مجلدان 
در کار خويش ترقي مي کردند به همگي همت، به حالش 
در  نيز  اسفزاري  (خواندمير، ۱۳۸۰: ۶۲۲).  مي پرداخت» 
توصيف علم دوستي و هنرپروري اين شاهزاده و احترامي 
است:  گفته  داشته، چنين  هنرمندان  و  علما  به  نسبت  که 
«پيوسته اوقات فرخنده ساعتش به مجالست و موانست 
اهل علم و اصحاب فضل مصروف و هميشه عنان ارادتش 
به نشر احسان و کسب کمال و احراز نيک نامي معطوف، 
اطراف ممالک  از  صدرنشينان مجامع فضايل و کماالت 
(اسفزاري،  داشتند»  او  پناه  مکرمت  به درگاه  روي  آفاق 

.(۸۷ :۱۳۳۹
کار  ايران، اصطالح عرضه داشت «گزارش  هنر  تاريخ  در 
زيردستان به کارفرمايان را مي گفتند» (آژند، ۱۳۸۷: ۴۲). 
نمونه اي از عرضه داشت ها که متعلق به مکتب هرات و دوره 
تيموري است، امروزه در موزه «توپقاپي» نگهداري مي شود. 
بر طبق نظر محققان، اين سند در رمضان سال ۸۳۰ ق توسط 
تيموري، جهت  تبريزي، خوشنويس معروف دوره  جعفر 
گزارش کارهاي جاري کتابخانه هرات براي بايسنغر ميرزا 
تهيه شده است (رضوي و الياسي، ۱۳۹۲: ۷۱). با بررسي 
متن عرضه داشت، مي توان نام هنرمندان کتابخانه  سلطنتي 
بايسنغر ميرزا، تخصص هريک و نسخي که در آن جا تهيه 
شده است را استخراج کرد. نکته حائز اهميت آن است که 
جعفر تبريزي در اين گزارش، افزون بر فعاليت هايي همچون 
نگارگري، خوشنويسي، تجليد، جدول کشي و تذهيب که در 
زمينه  ساخت نسخ انجام مي شده، به انجام ديگر فعاليت هاي 
هنري در کتابخانه سلطنتي شاهزاده بايسنغر نيز اشاره کرده 

است:
به  را  خرگاه  چوب  پنج  و  هفتاد  هم  جمع  با  نقاشان   ...»
رنگ آميز و شستمان مشغولند. ... خواجه عبدالرحيم بطروح 
مجلدان و مذهبان و خيمه دوزان و کاشي تراشان مشغول 
است. ... موالنا سعدالدين سر صندوقچه  بيگم را تمام کرده 

و يک پهلوي او به پرداخت رسيده است و طبقه در که مانده 
بودپانزده روز ديگر تمام مي شود. ... طرح ميردولتيار بود 
جهت زين خواجه ميرحسين نقل کرد و ميرشمس الدين پسر 
تراشي  بصدف  خواجه  دولت  استاد  و  ميرحسن  خواجه 
مشغول اند»(آژند، ۱۳۸۷: ۴۴۹-۴۴۸). با بررسي اين سند، 
مي توان نتيجه گرفت که کتابخانه سلطنتي شاهزاده، کانوني 
مهم جهت فعاليت هنرمندان عرصه هاي مختلف بوده است 
و نگارگران افزون بر طراحي تزيينات نسخ خطي، طراحي 
نقوش کاشي ها و خيمه هاي سلطنتي را نيز برعهده داشته اند 
و همين امر زمينه انتقال و مشابهت طرح ها و نقوش تزييني را 

در هنرهاي مختلف اين عصر مسجل کرده است.
در منابع تاريخي به محل دقيق کتابخانه سلطنتي بايسنغر 
ميرزا اشاره نشده است اما در يک نسخه، مشتمل بر شاهنامه 
و خمسه نظامي که محمدبن مطهر نيشابوري از کاتبان دربار 
بايسنغر ميرزا نوشته و در کتابخانه ملک موجود است، 
صفحه  مينياتوري وجود دارد که در آن، تصوير بايسنغر 
را برتختمي بينيم که اين کتاب به وي اهدا مي شود و در کتيبه  
پايين آن، محل صحنه را باغ سفيد معرفي کرده است واغلب 
پژوهشگران بر مبناي اين نگاره، باغ سفيد را محل استقرار 
کتابخانه  سلطنتي مي دانند (رهنورد،۱۳۹۲: ۵۱).اين کتابخانه  
سلطنتي دستاوردهاي بسيار داشته است که از آن ميان سه 
نسخه  گلستان سعدي، شاهنامه بايسنغري و کليله و دمنه 

شاخص تر است (آژند، ۱۳۸۷: ۱۱۴). 

شاهنامه بايسنغري، شاهکار نگارگري دوره  تيموري
نسخه  بي نظير شاهنامه  بايسنغري به قطع رحلي (۳۸×۲۶ 
سانتي متر) و شامل ۷۰۰ صفحه است که هر صفحه  ۳۱ سطر 
و هر سطر شامل سه بيتبه قلم نستعليق جعفر بايسنغري 
است و بر کاغذ خانبالغ نخودي و به خط نستعليق کتابت 
شده است. جلد آن چرمي ضربي طالپوش با دو حاشيه  
روغني در بيرون و سوخت معرق طاليي بر زمينه  الجورد 
در داخل است. اين نسخه به شماره ۷۱۶ در کتابخانه  کاخ 
گلستان ثبت شده و بيش از يکصد و ده سال است که در 
اين کتابخانه نگهداري مي شود. بر اساس شواهد موجود، 
اين نسخه  بي نظير توسط امير نظام گروسي به اين کتابخانه 
ماه سال  اسفند  در  بايسنغري  است. شاهنامه  اهدا شده 
۱۳۸۴، پس از ثبت در حافظه  ملي، جهت ثبت در حافظه  
جهاني به سازمان علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسکو) 
معرفي شد و پس از طي مراحل مختلف کارشناسي در 
سازمان مذکور، سرانجام در خرداد ماه ۱۳۸۶ در حافظه  

جهاني به ثبت رسيد (مهرابي و مسجدي، ۱۳۸۸: ۹۳-۹۴). 

نگاهي اجمالي به ويژگي هاي نقوش تزييني در نگاره هاي 
شاهنامه بايسنغري و بناهاي تيموري هم زمان آن ها

تيموري  اغلب پژوهشگران، مهم ترين دستاورد معماري 
را تزيينات غني آن مي دانند. مهم ترين كمك و مساعدت 



بوده  تزيين ساختمان ها  در  معماري  عالم  در  تيموريان 
است. عنصر تزييني معماري اسالمي گرچه از نظر زماني 
به سنت ماقبل تيموري تعلق داشته، ولي هرگز به اهميت و 
برجستگي اين چنين دست نيافته است (شراتو و گروبه، 
۱۳۸۴: ۴۲). ذوق هنر معماري تيموري در وهله نخست در 
طرح انواع جديد بنا و يا تکميل اقسام پيشين تجلي نکرد 
بلکه تجربه اندوزي آنان در تزيين و انواع طاق زني جلوه 
نموده است (ويلبر و گلمبک، ۱۳۷۴: ۱۹). دوره  تيموري 
اسالمي  ايران  معماري  ادوار  درخشان ترين  از  يکي 
با ساختار معظم  اين دوره  از  به جا مانده  بناهاي  است. 
و تزيينات پرشکوه خود، هر بيننده اي را مسحور مي کند. 
در اين دوره ، تزيينات کاشي کاري به تزيين اصلي بناها 
مبدل مي شود و هم به لحاظ کيفيت و هم به لحاظ کميت 
پيشرفت مي کند و سطوح گسترده  بناها را دربرمي گيرد. 
«زيبايي اين تزيينات باعث شده است كه برخي كارشناسان 
اظهار كنند معماري اين عصر بيش تر مديون كاشيكاران 
است تا مديون خود معماران» (پوگاچنكووا، ۱۳۸۷: ۵۱). 
هرچند در معماري اين دوره، فنون تزييني متنوعي چون 
گچبري  ديواري،  نقاشي  آجرکاري،  کنده،  لعابدار  سفال 
و طالچسباني رواج داشته اما کاشي کاري تزيين اصلي 
بوده و به صورت گسترده جهت تزيين قسمت هاي مختلف 
بناها اعم از سردر ورودي، لچکي، ازاره، گنبد و ديوارها 
به کار برده شده و به بناها، شکوه و جلوه خاصي بخشيده 

است. 
و  شد  رايج  ايلخاني  دوره   از  که  معرق  کاشي کاري 
نمونه هاي بسيار ارزشمند آن را مي توان در سردر مسجد 
جامع ورامين به زيبايي تمام ديد (زمرشيدي، ۱۳۸۵، ۵) در 
دوره  تيموري به اوج رسيد و به تزيين اصلي بناها مبدل 
گرديد. به داليل مختلفي از جمله خلوص و تنوع رنگ ها 
و قابليت اجراي کاشي معرق در سطوح صاف، شکسته 
پشت بغل ها،  و  مقرنس ها، رسمي بندي ها  مانند  منحني  و 
همچنين استحکام و تاثير بر قسمت هاي خاصي از بنا، اين 
فن به نحو شايسته اي در داخل و خارج از بناهاي تيموري 

به کار گرفته شده است (مکي نژاد، ۱۳۸۷: ۲۹).
ترسيم ماهرانه  ساختار بناها و دقت در اجراي تزيينات آن ها 
بايسنغري،  شاهنامه   نگاره هاي  در  کاشي کاري،  به ويژه 
نمود چشمگيري دارد و از نقاط عطف آن به شمار مي رود. 
در ۶ نگاره  شامل نگاره هاي ديدار زال و رودابه، بر تخت 
نشستن لهراسب، کشتار ارجاسب به دست اسفنديار در 
و  رستم  پدرش  مرگ  بر  فرامرز  سوگواري  دژ،  رويين 
بازي شطرنج  و  اردشير  و  گلنار  ديدار  زواره،  عمويش 
داستان،  موضوع  به فراخور  هند،  سفير  با  بوذرجمهر 
بناهاي مختلفي ترسيم شده است. اين بناها هريک سيماي 
منحصر به  فردي دارند و با توجه به مضمون داستان ها، 
بناهايي تشريفاتي و سلطنتي هستند. سطوح گسترده اي از 
آن ها اعم از ازاره، لچکي، ديوارهاي بيروني، درون ايوان، 

طرح هاي نوع
نقش

رنگ نقشرنگ زمينهمحل قرارگيرينمونه اي از نقشموضع

اسليمي 
ساده

نگاره ها

درون ايوان، ورودي، بدنه 
و مقرنس هاي ستون ها، 

کنگره هاي ديوار، بدنه  برج ، 
سنتوري، حصار حياط

سبز، طاليي، نقره ايالجوردي

بناها
دنده و ساق گنبد، قاب هاي 

تزييني، ورودي، محراب، بدنه  
مناره  و ستون ، ازاره 

الجوردي
سفيد، زرد، طاليي، 
قهوه اي، نارنجي، 
فيروزه اي، سبز

اسليمي 
خرطوم 

فيلي

سبز، طالييالجورديحصار حياط، لچکي  ورودي نگاره ها

پيشاني ورودي بنا، ساق گنبد، بناها
سفيد، طاليي، الجورديمحراب ، لچکيورودي  

فيروزه اي، سبز

جدول ۲. ويژگي هاي  اسليمي در نگاره ها شاهنامه بايسنغري و بناهاي تيموري هم زمان،  مأخذ: همان.
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بدنه  ستون ها و کف ها با فنون تزييني متنوعي چون نقاشي 
ديواري، آجرکاري، سفال لعاب دارکنده، حجاري و به ويژه 
کاشي کاري تزيين شدهاندوبا رنگ الجوردي خود، نماي 
بناهاي تيموري را به خاطر مي آورند. نگارگر يا نگارگران 
در ترسيمنقش مايه هاي تزييني بناها دقت بسيار مصروف 
داشته اند. ظرافت و هنر ملموس در اجراي نقش مايه هاي 
کتيبه اي، گياهي و هندسي، وجود الگوهاي خاصي رادر 
انتخاب نوع نقوش، رنگ آميزي و محل قرارگيري آشکار 
مي سازد. با توجه به اين که اين پژوهش، بر روي تطبيق 
نقوش اسليمي و هندسي شاخص در نگاره ها متمرکز شده 
است، به بررسي ويژگي هاي اين نقش مايه ها در نگاره ها و 

بناهاي هم زمان آن ها پرداخته مي شود. 
به گردش ها و پيچ و خم هاي مدور تکراري، اغلب به قرينه 
و گاه بدون قرينه که بيش تر يادآور پيچش ساقه يک گياه 
باشد نقش هاي اسليمي گفته مي شود (کارگر و ساريخاني، 

1390: 80). اين نقوش، برداشتي از توصيفاتي است که در 
قرآن و ساير منابع ديني پيرامون بهشت ارائه شده است 
از  زيادي  بسيار  .(Golombek, 1993: 248)تفاسير 
حرکت اسليمي در اسالم شده است. همانند: سير و حرکت 
معنوي، از خود به خدا رسيدن و مفاهيم بسياري که از 
اين حرکت ناشي مي شود (پورجعفر و موسوي لر، 1381: 
203 ). اسليمي ها با پيچش خاص خود، همه  حرکت ها و 
جهت ها را به راه واحد نقطه وحدت که نماد عالي توحيد 
است سوق مي دهند و در تبيين مفهوم عرفاني از کثرت 
به وحدت نقش اساسي دارند (بورکهارت، 1376: 68). در 
هنر اسالمي غالبًا نقشمايه هاي گياهي با توجه به تنوع و 
محبوبيتي که داشته اند در مقايسه با نقوش کتيبه اي، هندسي 
و جانوري پرکاربردتر بوده اند.کاربرد نقوش اسليمي در 
حيطه  معماري اسالمي اهميت ويژه اي دارد. نه تنها سطوح 
آرامگاه ها، مساجد و  بناهاي مذهبي چون  از  گسترده اي 

محل نام نگارهنام نقشمايه
قرارگيري

شکل نقشمايه در رنگ نقشمايه
نگاره

نمونه هاي مشابه طرح نقشمايه
دربناها

وجوه 
تشابه

گرهشش و 
فيروزه ايازارهديدار زال و رودابهشمسه

زير گنبد آرامگاه 
شاد ملک آقا، 

مناره هاي مسجد 
بي بي خانم در 

سمرقند، ازاره هاي 
بيروني آرامگاه 

عبداهللا انصاري در 
هرات

-شکل
- رنگ

گره شش

فيروزه ايکف ايوانبازي شطرنج بوذرجمهر

ازاره درون بناهاي 
آرامگاه شاد ملک 
آقا و گور امير در 

سمرقند

-شکل
- رنگ

سوگواري فرامرز بر 
فيروزه ايکف حياطمرگ پدر و عمويش

آجريکف حياطديدار گلنار و اردشير

گره شش و 
آبي و مشکي ازارهکشته شدن ارجاسبگيوه  کشيده

و سبز

عدم وجود نمونه 
مشابه در بناهاي 

تيموري مورد 
بررسي در پژوهش

-

آلت هاي شش 
آبي و سبز و ازارهبازي شطرنج بوذرجمهرولوزي

مشکي

آلت هاي شش 
و شش پري و 

لوزي
قسمتي از کف کشتار ارجاسب

حياط
آبي تيره و 

روشن

آلت هاي شش 
آبي و سبزازارهبر تخت نشستن لهراسبو تکه

جدول ۳. ويژگي هاي نقوش هندسي در نگاره هاي شاهنامه بايسنغري و بناهاي تيموري هم زمان، مأخذ:  همان.



مدارس بلکه بناهاي غيرمذهبي چون کاخ ها نيز با اين نقوش 
آذين شده است. 

نقوش اسليمي به کار رفته در کاشي کاري هاي نگاره هاي 
شاهنامه بايسنغري را مي توان به دو دسته  اسليمي ساده 
اشکال  به  يک  هر  که  کرد  تقسيم  بندي  فيلي  خرطوم  و 
متنوع و در قسمت هاي مختلف بناها به کار برده شده اند. 
نقوش اسليمي ساده در مقايسه با اسليمي خرطوم فيلي 
گاهي  و  سبز  رنگ   به  و  هستند  پرکاربردتر  و  متنوع تر 
ايوان،  درون  تزييني  قاب  قسمت  در  نقره اي  و  طاليي 
لچکي و حواشي ورودي بناها، بدنه و مقرنس هاي قسمت 
بناها،  ديوار  کنگره هاي  ايوان،  مقابل  ستون هاي  فوقاني 
و  سنتوري  درون  تزييني  قاب هاي  قلعه،  برج هاي  بدنه  
حصار حياط به کار رفته اند. کاربرد نقوش اسليمي ساده 
در کاشي کاري بناهاي تيموري نيز رايج بوده است. اين 
نوع نقوش در قسمت هاي مختلف بنا همچون دنده و ساق 
گنبد، قاب هاي تزييني، مقرنس هاي قسمت فوقاني ورودي 
بناها، قسمت فوقاني محراب ها، بدنه  مناره ها و ستون ها، 
ازاره ها به کار رفته اند و عمدتًا سفيد، زرد،  ورودي ها و 

طاليي، قهوه اي، نارنجي، فيروزه اي و سبز هستند. 
با  مقايسه  در  فيلي  اسليمي خرطوم  نقوش  نگاره ها،  در 
قرار  استفاده  مورد  محدودتر  به صورت  اسليمي ساده 
گرفته اند و تنوع آن ها کم تر است. اين دسته از اسليمي ها، 
در قسمت حصار حياط و به ويژه لچکي  ورودي ها به کار 
برده شده اندو به رنگ هاي سبز و طاليي هستند. اين نقوش 
در کاشي کاري بناهاي تيموري به رنگ هاي سفيد، طاليي، 
فيروزه اي و سبز در قسمت پيشاني ورودي بناها، ساق 
گنبدها، محراب ها و لچکي ها به کار برده شده اند. يکي از 
اختالفات فاحشي که بين تزيينات کاشي کاري در نگاره ها 

نگاره ها،  دارد آن است که در  تيموري وجود  بناهاي  و 
نقوش اسليمي با نقوش ختايي تداخلي ندارند و هر يک 
به صورت مستقل به کار برده شده اند اما در کاشي کاري 
بناهاي اين دوره، نقوش اسليمي و ختايي در اکثر قريب به 

اتفاق موارد با يکديگر پيوند خورده اند (جدول ۲). 
نقشمايه هاي هندسي به شدت تابع نظم و قانون اند و مي توانند 
هندسي  تناسباتي  و  جهان  سازمان يافته   نظام  از  نمادي 
باشند که در ساختار تمام کائنات اعم از کهکشان ها، گياهان 
و انسان وجود دارد. در وراي شکل ظاهري و اغلب پيچيده  
نقوش هندسي، مفاهيم فلسفي و عرفاني خاصي نهفته شده 
به همراه  رياضي  (Dabbour,2012: 381).نقوش  است 
ارزش فلسفي- عرفاني آن ها، بنيان ناپيدايي را مي سازد که 
بر مبناي آن، هنر نهاده شده است. انگيزش استادان بزرگ 
اين هنر يقينًا توسط طريقت هاي معنوي اي بوده که خود 
نيز در زمره  استادان آن بوده اند. اين موضوع به کارشان 
محتوا وهم معنا مي بخشيده و آن را در سنتي قرار مي داده 
است که به بيننده در جهت ارتقاي درک معنوي او، ياري 
مي رساند (کريچلو، 1389: 16).طرح هاي هندسي با تکثير و 
گسترش در سطح، مفهوم «کثرت در وحدت» و «وحدت در 
کثرت» را به بهترين وجه نمايش مي دهند (مکي نژاد، 1387: 

.(64
اشکال  با  و  مختلف  نقش هاي  و  طرح  با  که  کاشي هايي 
و  گرفته  قرار  يکديگر  کنار  در  هندسي  چندضلعي هاي 
تشکيل نقش هاي کلي مي دهند، به نام گره کشي معروفند 
(ماهرالنقش،۱۳۶۱: ۲۹). در اين دوران، طرح هاي هندسي 
که از قرن پنجمق رواج يافته بود، با تصرف در ساختمان 
پي در پي  کردن  (خرد  مقياس  نظر  از  آن ها،  موروثي 
نگاره هاي سنتي به عناصر کوچک تر، يا برعکس، بزرگ تر 

مأخذ:  ارجاسب.  کشتار  نگاره   بايسنغري،  تصوير۱.شاهنامه 
شاهنامه بايسنغري، ۱۳۵۰: ۴۰۱
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ترکيب بندي،  نظر  از  بي سابقه اي)،  به نحو  آن ها  کردن 
ترکيب رنگ، مصالح، فنون، نحوه استقرار، همجواري هاي 
نامنتظر و ترکيبات متباين با نقش هاي منحني الخط(گياهي، 
گل و بوته اي، شمايلي يا کتيبه اي) متحول شد، آن چنان 
که طرح هارا به حد تقريبًا بي شماري رساند (نجيب اوغلو، 
به  قريب  اکثر  در  هندسي  نقشمايه هاي   .(۱۵۴  :۱۳۸۹
اتفاق بناهاي تيموري با استفاده از کاشي هاي آبي رنگ 
از  اين دسته  ازاره به کار رفته است. گاهي  و در قسمت 
(مانند  گنبد  ساق  چون  ديگري  قسمت هاي  در  نقشمايه 
آرامگاه ابونصر پارسا در بلخ) و يا پيشاني ورودي (مانند 
آرامگاه اميرزاده در مجموعه  شاه زنده سمرقند) و گاهي 
با ساختاري ساده تر و با آجر در قسمت هاي مختلف بنا 

به ويژه ورودي ها به کار برده شده است.
در نگاره هاي شاهنامه بايسنغري، اين نقوش که در مقايسه با 
نقوش گياهي، سطوح کمتري از بناها را پوشانده اند در قسمت 
ازاره و کف به کار برده شده اند. رنگ اصلي آن ها با توجه 
به غلبه رنگ آبي بر تزيينات بناهاي تيموري، آبي، الجوردي 
و فيروزه اي است و در کنار آن از رنگ هاي سبز، مشکي و 
آجري نيز استفاده شده است. نگارگران اغلب از چند رنگ 
نقوش  ميان  از  استفاده کرده اند.  ازاره ها  جهت رنگ آميزي 
هندسي به کار رفته در کاشي کاري بناهاي نگاره هاي شاهنامه 
بايسنغري، گره  شش و گره شش و شمسه، به لحاظ شکل 
با کاشي کاري بناهاي تيموري بيش ترين تطابق را دارند. گره 
شش در نگاره ها در قسمت کف بناها به کار رفته است اما در 
بناهاي تيموري کاربرد اين گره به رنگ آبي و الجوردي در 
قسمت ازاره  بناها رايج بوده است. هرچند محتمًال از کاشي هاي 
شش ضلعي در قسمت کف بناها استفاده مي شده اما با توجه 
به از بين رفتن اين بخش و تعميرات متوالي در ادوار مختلف، 
در بناهاي بررسي شده، نمونه  مشابه آن مشاهده نشده است. 

براي شماري از نقوش هندسي نيز نمي توان در بناهاي تيموري 
.(۳ (جدول  يافت  مشابهي  نمونه هاي  نگاره ها  با  هم زمان 

تطبيق تزيينات معماري نگاره هاي شاهنامه بايسنغري 
با بناهاي قلمرو شرقي تيموريان

پيش از هر امري مي بايست دو نکته  زماني و مکاني را در 
خصوص تطابق علمي و اصولي ميان تزيينات معماري 
تيموري  بناهاي  با  بايسنغري  شاهنامه  نگاره هاي  در 
مشخص نمود. نکته  زماني آنکه تنها آن دسته از تزيينات 
بناهاي تيموري مدنظر قرار گرفته اند که از آغاز تأسيس 
اين سلسله در سال ۷۷۱ق تا سال    ۸۳۳ ق که شاهنامه 
بايسنغري تهيه شده، بنا شده باشند؛ چرا که وجود آن ها 
به عنوان منابع الهام نگارگر يا نگارگران اين نسخه مطرح 
تيموريان  هرچند  آنکه  مکاني  اهميت  حائز  نکته  و  است 
بر سرزميني پهناور حکومت مي راندند اما بيشک مراکز 
کانون  و  اين عصر  هنري  و  فرهنگي  فعاليت هاي  اصلي 
عمده  ابتکارات و انديشه هاي نو، در نواحي شرقي ايران و 
به ويژه در هرات و سمرقند تمرکز يافته بوده است. از اين 
رو، شاخص ترين و مهم ترين بناهاي تيموري که نماينده  
معماري اين دوره  هستند با پشتيباني گسترده  پادشاهان، 
بنا  ايران  نيمه  شرقي  شاهزادگان و صاحب منصبان در 
سلطنتي  کتابخانه   استقرار  مکان  اينکه  به  نظر  شده اند. 
الهام  منبع  طبيعتًا  بوده،  هرات  در  نيز  ميرزا  بايسنغر 
نگارگر يا نگارگران نيز بناهاي قلمرو شرقي تيموريان که 
به مرکز آفرينش نگاره ها نزديک تر بوده، در نظر گرفته 
شده است. در نتيجه تطابق تزيينات ابنيه نگاره ها با آن 
در  که  گرفت  خواهد  صورت  تيموري  بناهاي  از  دسته 

نواحي شرق ايران و تا سال ۸۳۳ق برپا شده اند.
پيرامون وجوه تمايز تزيينات معماري تيموري از ادوار 

تصوير۳. شاهنامه بايسنغري، نگاره  بر تخت نشستن لهراسب. 
مأخذ: شاهنامه بايسنغري،۱۳۵۰: ۳۶۲

قسمت  در  تزييني  شمسه هاي  امير،  گور  سمرقند،  تصوير۴. 
www.archnet.org :سردر ورودي. مأخذ



اين نکته ضرورت دارد که  ايلخاني، ذکر  پيشين به ويژه 
بسياري از نقشمايه هاي تزييني از ديرباز در معماري ايران 
مورد استفاده قرار مي گرفته اند اما در هر دوره اي با توجه 
به فضاي حاکم بر هنر آن دوره، سيماي منحصر به فردي 
دارند که آن ها را از ادوار پيشين و پسين متمايز مي سازد. 
به عنوان مثال نقوش اسليمي در معماري ماقبل تيموري 
ايلخاني نيز در تزيينات بناها مورد استفاده  و در دوره 
قرار گرفته اند اما در دوره مذکور، هنر کاشي کاري تزيين 
غالب بناها به شمار نمي رفت و کاشي کاري نسبت به دوره 
تيموري به لحاظ کمي و کيفي در سطح پايين تري قرار 
بر  نتيجه کيفيت ترسيم و رنگ آميزي نقوش  داشت. در 
روي کاشي ها مسير تکاملي را  پيمود و در دوره تيموري 
به اوج رسيد. از سوي ديگر زمينه کاشي ها در دوره مغول 
اغلب به رنگ فيروزه اي و آبي کم رنگ متمايل است اما در 
تمايز  از وجوه  تيموري،غلبه رنگ الجوردي، يکي  دوره 
است. همچنان  يکديگر  از  دو دوره  اين  کاشي کاري هاي 

که ذکر شد هرچند نقطه آغاز کاشي کاري معرق در دوره 
ايلخاني بوده است اما کاربرد اين نوع کاشي در آن دوره 
محدود بوده و در دوره تيموري علي رغم دشواري هاي 
ساخت و اجرا، به تزيين اصلي بناها مبدل مي گردد. مطالب 
اخير را مي توان بدين گونه خالصه کرد که غلبه کاشي کاري 
معرق، الجوردي بودن رنگ زمينه، تالش براي پوشاندن 
و  دقت  و  تبحر  و  تزييني  نقوش  با  کاشي  سطوح  تمام 
ظرافت در اجراي نقشمايه ها از ويژگي هاي منحصربه فرد 
کاشي کاري تيموري است که آن را از ادوار پيشين متمايز 
و قابل تشخيص مي سازد. بنابراين اگر در برخي موارد، 
يا پس  پيش  به  متعلق  بنا  تزيينات  و  از ساختار  بخشي 
از محدوه زماني مورد نظر اين پژوهش باشد، از دايره 
بررسي خارج مي گردد و بر اساس شواهد مذکور و نيز 
دارند، آن  اشاره  تزيينات  به سال ساخت  کتيبه هايي که 
بخش از تزيينات بناها که در محدوده زماني مورد نظر 

قرار مي گيرند بررسي مي شوند. 

رنگ نقشمايهرنگ زمينهمحل قرارگيريشکل نقشمايهطرح نقشمايه

سبز و طالييالجورديحصار حياط

نام بنا
محل 

قرارگيري
شکل 

نقشمايه
رنگ 
زمينه

رنگ 
نقشمايه

نام بنا
محل 

قرارگيري
شکل 

نقشمايه
رنگ 
زمينه

رنگ 
نقشمايه

آرامگاه 
خواجه احمد 

يسوي-
ترکستان

گريو گنبد

سفيد و الجوردي
فيروزه اي

آرامگاه 
اميرزاده-

مجموعه  شاه 
سردر زنده سمرقند

ورودي

طالييالجوردي

تطابق با شکل، رنگ زمينه و رنگ نقشتوضيحات:تطابق با شکل و رنگ زمينهتوضيحات:

مسجد 
بي بي خانم- 

سمرقند
گريو گنبد

سفيد و الجوردي
فيروزه اي

آرامگاه شاد 
ملک آقا-

مجموعه  شاه 
سردر زنده سمرقند

ورودي

فيروزه ايالجوردي

توضيحاتتطابق با شکل و رنگ زمينهتوضيحات
تطابق با شکل و رنگ زمينه

گور امير-
سمرقند

سردر 
ورودي

سفيد و الجوردي
فيروزه اي

آرامگاه تومان 
آقا-مجموعه 

شاه زنده 
گريو گنبدسمرقند

طالييالجوردي

توضيحات
تطابق با شکل و رنگ زمينه

توضيحات
تطابق با شکل، رنگ زمينه و رنگ نقش

جدول۴.تطبيق نقش اسليمي کاشيکاري نگاره ديدار گلنار و اردشير شاهنامه بايسنغري با کاشيکاري بناهاي قلمرو شرقي تيموريان،  
www.archnet.org  :مأخذ تصاوير جدول
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شماره۵۰  تابستان۹۸
۴۹

فصلنامة علمي نگره

تصوير۵. شاهنامه بايسنغري، نگاره  ديدار گلنار و اردشير،. مأخذ: شاهنامه بايسنغري، ۱۳۵۰: ۴۶۹

١. اين قلعه اي مصور است که در ميان 
خداوند،  ندارد،  همانندي  موجودات، 
زندگاني فرمانرواي آن را پاک گرداند، 
حکومت فرمانرواي آن جاويدان باد، 
باغي  آن،  بساط  در  خرميبوستان 

جاويدان پيرامونش است.

 ٢. به راستي پناهگاه محکمي ترسيم 
شده است، در آواز و رفعت با نور 
و صدا و ارتباط آن... با خورشيد ... 

شرافت و ... .

در  اسفنديار  دست  به  ارجاسب  شدن  کشته  نگاره  
رويين دژ

بناي ترسيم شده در اين نگاره، قلعه اي   آجري است که 
نسخه ساختار  اين  ديگر  نگاره    ۵ بناهاي  با  مقايسه  در 
پيچيده تري دارد البته اين پيچيدگي عمدتًا از عدم نمايش 
سه بعدي بنا و فضا نشأت مي گيرد. پس از عبور از پلي 
که بر روي رودخانه زده شده است، ورودي اصلي قلعه 
با قوس جناغي قرار دارد و در قسمت پيشاني آن، کتيبه  
کوفي با متن «الحمد هللا علي نعماته» نصب شده است. بر 
فراز ديوارهاي اين قلعه، به صورت يکپارچه  کنگره ها و 
قاب هاي محرابي شکل مزين به نقوش اسليمي و ختايي 
قرار گرفته و در قسمت تحتاني اين تزيينات کاشي کاري، 
کتيبه  ثلث با متن «هذه قلعه المنقشه ليس في کائنات تاليها 
طيب اهللا عيش اميرها خلدا ملک واليها نزهه الروض في 
خوانها روضه الخلد في حواليها»۱ نصب شده است. پس 
از ورود به فضاي داخلي بنا و چسبيده به ديوار دوم قلعه، 
اتاق هايي به تصويرکشيده شده است. ورودي دوم، مشابه 
ورودي نخست و در راستاي آن است اما تزيينات کم تري 
دارد و در قسمت پيشاني آن، کتيبه  کوفي با متن «يا مفتح 
االبواب» قرار گرفته است. تزيينات کاشي کاري ديوار دوم 

مشابه ديوار اول است و بر روي آن، کتيبه  ثلث با متن 
«لقد نقشت حصن الحصين في النشيد و العال مع النور و 
صدا و صله ... مع الشمس ... الشرافه و...»۲ به صورت 
قلعه،  ديوارهاي  درون  است.  شده  نصب  يکپارچه 
وبدنه  تعبيه  مدور  برج  يک  و  شکل  مستطيل  برج  دو 
تزيين  اسليمي  نقوش  به  مزين  کاشي کاري  با  آن ها 
شده اند. مهم ترين قسمت بنا و مکاني که حادثه اصلي 
پادشاهي  سرير  که  است  فضايي  مي دهد  رخ  آن  در 
قسمت  اين  کف  و  ازاره  استو  گرفته  قرار  آن جا  در 
شده  پوشيده  الجوردي  و  آبي  هندسي  کاشي هاي  با 
قرار  قلعه  دوم  ديوار  در  که  مدوري  برج  بدنه  است. 
و  اسليمي طاليي  نقوش  به  مزين  با کاشي کاري  دارد 

سبز رنگ پوشيده شده است (تصوير۱).
 مشابه اين نقش اسليمي در نيم ستون هاي مجاور سردر 
ورودي آرامگاه اميرحسين بن تغلق تکين (۷۷۷ق) در 
و  است  شده  برده  به کار  سمرقند  زنده  شاه  مجموعه 
تزيينات  از  نگارگر  تأثيرپذيري  بر  است  دليلي  امر  اين 
کاشي کاري بناهاي تيموري (تصوير۲). در اين نگاره، 
و  زمينه  رنگ  اما  است  متفاوت  نقش  قرارگيري  محل 

شکل و رنگ نقشمايه با بنا مطابقت دارد.



نگاره  بر تخت نشستن لهراسب
عمارت آجري و يک ايوانياين نگاره درون باغي زيبا قرار 
گرفته است. سنتوري آن با نقاشي ديواري و دو ترنج و 
سه شمسه کاشي کاري شده  و مزين به نقوش اسليمي 

و ختايي، به زيبايي تزيين شده و در قسمت فوقاني آن، 
نرده  چوبي گره چيني شده، قرارگرفته است. درون ايوان 
نيز تزيينات ظريف و زيبايي دارد و طاق نماي آن مشابه 
سنتوري، نقاشي شده است. ازاره درون ايوان با استفاده 

رنگ نقشمايهرنگ زمينهمحل قرارگيريشکل نقشمايهطرح نقشمايه

مقرنس قسمتفوقاني 
طاليي و سبزالجورديستون هايايوان

وجوه تشابهرنگ نقشمايهرنگ زمينهشکل نقشمايه در بنامحل قرارگيرينام بنا

آرامگاهخواجه احمد 
يسوي - ترکستان

دنده ها و گريو گنبد

- رنگ زمينهسفيد و مشکيالجوردي
- شکل

وجوه تشابهرنگ نقشمايهرنگ زمينهشکل نقشمايه در بنامحل قرارگيرينام بنا

آرامگاه تومان آقا 
– مجموعه  شاه زنده 

سمرقند
کتيبه سردر ورودي

- رنگ زمينهسفيدالجوردي
- شکل

آرامگاه خواجه 
عبداهللا انصاري 

- هرات
تابلوي تزييني ورودي بنا

زرد و نارنجيالجوردي
- رنگ زمينه
- رنگ نقش

- شکل

مسجد گوهرشاد، 
مشهد

محراب

طالييالجوردي

- رنگ زمينه
- رنگ نقش

- شکل
طالييالجوردي

بدنه  مناره ها

سبز و قهوه اي و الجوردي
فيروزه اي

- رنگ زمينه
- رنگ نقش

- شکل
سبز و قهوه اي و الجوردي

فيروزه اي

جدول۵.تطبيق نقش اسليمي کاشيکاري نگاره سوگواري فرامرز شاهنامه بايسنغري با کاشيکاري بناهاي قلمرو شرقي تيموريان. 
www.archnet.org :مأخذ تصاوير جدول
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شماره۵۰  تابستان۹۸
۵۱

فصلنامة علمي نگره

از کاشي هاي هندسي سبز و آبي رنگ اجرا شده است و 
در مرکز ديوار، قابي تزييني به شکل شمسه اي چند پر از 
جنس کاشي با نقوش اسليمي طاليي و نقره اي رنگ قرار 
گرفته و در سمت چپ و راست آن،درخت زندگي نقاشي 
گرد  وبزرگان  شده  پهن  فرشي  ايوان،  است.کف  شده 
لهراسب که بر تخت سلطنت تکيه داده است، جمع شده اند. 
بدنه و مقرنس هاي قسمت فوقاني دو ستون  مقابل ايوان 
با کاشي کاري تزيين و در مجاورت ستون ها، نرده هاي 
چوبي تعبيه شده است. به نظر مي رسد با توجه به شيوه  
ترسيم، ته ستون و ازاره  بيروني ساختمان از جنس سنگ 
حکاکي شده باشد.درون شمسه هاي کاشي کاري شده اي 
که در قسمت سنتوري مشاهده مي شوند با نقوش اسليمي 
و ختايي تزيين شده است (تصوير۳). اين شمسه با شمسه 
سردر ورودي بناي گور امير در سمرقند متعلق به سال 
۸۰۷ق مشابهت داردو تنها محل قرارگيري اين نقش در 

نگاره و بنا، متفاوت است (تصوير۴). 

نگاره  ديدار گلنار و اردشير
بوته هاي  قرار گرفته که آسمان الجوردي،  باغي  بنا در 

در  پرندگان  و  پرشکوفه  و  گل، درختان سرسبز  زيباي 
حال پرواز، منظره اي خيال انگيز و رويايي خلق کرده اند. 
حصاري کوتاه که دور تا دور بنا ساخته شده، آن را از 
باغ جدا کرده و در ميان آن در فواصل معين، تزيينات 
کاشي کاري به کار رفته است. کف حياط با موزاييک هاي 
آجري رنگ شش ضلعي فرش شده و حوضي با حواشي 
دالبري در ميان آن ديده مي شود. عمارت، آجري و دو 
ازاره  بيروني آنبا آجر هاي آبي رنگ اجرا  طبقه است و 
و قسمت تحتاني و فوقاني آن با نوار تزييني باريکي از 
کاشي الجوردي رنگ تزيين شده است. ورودي عمارت، 
کتيبه   نيز  آن  پيشاني  قسمت  در  و  دارد  جناغي  قوس 
کوفي با متن «الحمد هللا ...» نصب شده و بر فراز آن، قاب 
مستطيلي کاشي کاري شده مزين به نقوش اسليمي به کار 
رفته است. به نظر مي رسد پنجره  طبقه  اول و پنجره  سمت 
چپ طبقه  دوم با توجه به رنگ و شيوه  ترسيم، مشبک 
فلزي باشند. بر فراز پنجره اي که گلنار از آن به اردشير 
نگاه مي کند کتيبه اي مشابه کتيبه  پيشاني ورودي و با متن 
«هللا الحمد...» نصب شده است. برفراز عمارت، گنبد کاله 
فرنگي و کنگره ها و قاب هاي محرابي شکل کاشي کاري 

رنگ نقشمايهشکل نقشمايه در نگارهمحل قرارگيريطرح نقشمايه

فيروزه ايازاره

وجوه تشابهرنگ نقشمايهشکل نقشمايه در بنامحل قرارگيرينام بنا

آرامگاه شاد ملک آقا 
– مجموعه  شاه زنده 

سمرقند

زير گنبد

الجوردي و 
فيروزه اي

- رنگ
- شکل

مسجد بي بي خانم- 
سمرقند

بدنه مناره ها

- رنگالجوردي و آجري
- شکل

آرامگاه خواجه عبداهللا 
انصاري- هرات

ازاره  ورودي ايوان شرقي

الجوردي و آجري
- رنگ
- شکل

- محل قرارگيري

جدول۶. تطبيق گره هندسي شش و شمسه نگاره  زال و رودابه شاهنامه بايسنغري با کاشيکاري بناهاي قلمرو شرقي تيموريان. 
مأخذ تصاويرجدول: همان.

١. سلطان بزرگ، بايسنغر بهادرخان 
جاويدان  را  او  سلطنت  خداوند  که 

سازد، به ساخت اين بنا فرمان داد.



شده و کتيبه  ثلث با متن «امر ببناء هذه العماره السلطان 
گرفته  قرار  ملکه»۱  اهللا  خلد  بهادرخان  بايسنغر  االعظم 
است. محتواي اين کتيبه آشکار مي کند که همانند نگاره  
ديدار زال ورودابه، محتمًالدر ترسيم ساختار و تزيينات 
اين بنا، بناي سلطنتي شاهزاده بايسنغر ميرزا، منبع الهام 

نگارگر بوده است (تصوير۵).
نقوش  با  حياط  حصار  رنگ  الجوردي  کاشي کاري 
اسليمي سبز و طاليي تزيين شده است. مشابه اين نقش 
را مي توان در شماري از بناهاي قلمرو شرقي تيموريان 
از جمله آرامگاه خواجه احمد يسوي(۸۰۱-۷۹۹ق) در يسي 
ترکستان، مسجد بي بي خانم(۸۰۸-۸۰۱ق) و گور امير (۸۰۷-

۸۰۳ق) در سمرقند و آرامگاه هاي اميرزاده (۷۸۸ ه.ق)، شاد 
ملک آقا (۷۸۵-۷۷۳ق) و تومان آقا (۸۰۸ق) در مجموعه شاه 
زنده سمرقندمشاهده نمود. در بناهاي ياد شده اين نقش به 
رنگ هاي سفيد، فيروزه اي و طاليي بر روي زمينه الجوردي 
در قسمت گريو گنبد و سردر ورودي به کار برده شده است 
(جدول۴). بنابراين مي توان نتيجه گرفت هنرمند نگارگر ضمن 
الهام گرفتن طرح و رنگ زمينه از کاشي کاري بناهاي هم زمان 

خود، در انتخاب رنگ هاي نقش متفاوت عمل کرده اند. با توجه 
به متن کتيبه، احتماًال اين نقش با چنين رنگ آميزي در کاخ هاي 
سلطنتي شاهزاده بايسنغر به کار برده شده بوده که اکنون از 

آن ها اثري باقي نمانده است.

و  رستم  پدرش  مرگ  بر  فرامرز  سوگواري  نگاره  
عمويش زواره

از  و  گرفته  قرار  رودخانه  مجاورت  بنادر  نگاره،  دراين 
راه پل قابل دسترسي است. لچکي و حواشي ورودي با 
کاشي کاري تزيين و در قسمت پيشاني آن کتيبه  کوفي با 
متن «دام لک العزه الدنيا» قرار گرفته است. برخالف ديگر 
نگاره ها، محتواي اين کتيبه کوفي جنبه دنيوي دارد و براي 
ديواري  لبه   مي کند.  طلب  را  دنيا  عزت  عمارت،  صاحب 
باکنگره ها و  يکپارچه  به صورت  احاطه کرده  را  بنا  که 
قاب هاي محرابي شکل مزين به نقوش اسليمي و ختايي 
تزيين شده و در قسمت زيرين اين تزيينات کاشي کاري، 
کتيبه  ثلث با متن «الموت باب و کل الناس داخله ... و ال 
بنون و ال يفندا هذا القبور سوي العمل مرور و طوبي لمن 

تصوير۶. شاهنامه بايسنغري،نگاره  سوگواري فرامرز بر مرگ پدرش رستم و عمويش زواره، مأخذ: شاهنامه بايسنغري، 
۴۲۹ :۱۳۵۰
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و  الهوي  النفس عن  نهي  و  فادعي  سمع و وعي و حقق 
براي  نگارگر  که  المنه...»۱  نصب شده است.کتيبه اي  هللا 
است  مرتبط  نگاره  با موضوع  کرده  استفاده  بخش  اين 
او را آشکار مي سازد. واين امر دقت نظر و هوشمندي 

بدنه برج مدوري که در ديوار بنا تعبيه شده، با کاشي هاي 
تزيين  اسليمي و ختايي  نقوش  به  الجوردي رنگ مزين 
با کاشي هاي شش ضلعي فيروزه اي رنگ  و کف حياط 
چهار  و  جناغي  طاق  سه  است.ساختمان،  شده  فرش 
ستون دارد و مقرنس سرستون هاو لچکي ها،کاشي کاري 
شده است.بر روي ديوار داخلي،آثار نقاش ديواري قابل 
مشاهده است ودر قسمت فوقاني ساختمان مشابه لبه هاي 
ديوار بنا، کنگره هاو قاب هاي محرابي شکل و کتيبه  ثلث 
با متن «اعلم ان الدوله ريح قلت و القدره ...جلت فال تکن 
... االخره و... يحب العاجله و... و الحمد هللا وحده»۲ قابل 
ختايي،  نقوش  با  کاشي کاري  تزيينات  است.  مشاهده 
زيبايي خاصي به گنبد آجري بنا بخشيده است (تصوير 
۶).نقوش اسليمي مقرنس هاي قسمت فوقاني ستون ها اين 
بنا با نقوش اسليمي گري و ودنده هاي گنبد آرامگاه خواجه 
احمدي سوي(۸۰۱-۷۹۹ق) در ترکستان و سردر ورودي 
آقا(۸۰۸ه.ق) مجموعه شاه زنده سمرقند،  آرامگاه تومان 
انصاري  عبداهللا  خواجه  آرامگاه  ورودي  تزييني  تابلوي 
مسجد  مناره هاي  و   محراب   ( (۸۳۲-۸۲۹ق  هرات  در 

گوهرشادمشهد(۸۳۶-۸۲۷ق) مشابهت دارد (جدول۵).

نگاره  ديدار زال و رودابه
طبقه  يک  و  آجري  ترسيم شده  نگاره  اين  در  که  بنايي 
است. ورودي آن طاق جناغي و در چوبي دارد و بر فراز 
آن کتيبه   کوفي با متن «يا مفتح ابواب» نصب شده است. 

قسمت اصلي بنا که داستان در آن جا اتفاق مي افتد،اتاقي 
است که در گوشه سمت راست آن، پنجره  چوبي گره چيني 
شده و در سمت چپ، نقاشي ديواري  قرار گرفته و ازاره 
آن با کاشي هاي فيروزه اي رنگ اجرا شده است. کف اتاق، 
فرشي پهن شده است و دو نديمه و سه نوازنده به دور 
بنا  که  ديواري  لبه  رودابه جمع شده اند. سراسر  و  زال 
العماره  هذه  ببنا  «امر  متن  با  ثلث  کتيبه    احاطه کرده  را 
السلطان االعظم و الخاقان االعدل االکرم غياث السلطنه و 
الدنيا و ... بايسنغر بهادرخان خلد اهللا ملکه»۳ نصب شده 
است. با توجه به متن اين کتيبه، بسيار محتمل است که 
نگارگر يا نگارگران در ترسيم اين بنا از بنايي سلطنتي که 
به فرمان اين شاهزاده تيموري ساخته شده بوده و امروزه 

از آن  اثري به جا نمانده است، الهام گرفته باشند. 
در قسمت ازاره اين بنا، گره شش و شمسه فيروزه اي رنگ 
(مرکب از آلت هاي هندسي شش ضلعي و شش پري) به کار 
رفته است (تصوير۷). هرچند کاربرد اين گره هندسي در 
بناهاي تيموري چندان رايج نبوده اما نمونه هاي مشابه آن 
گنبد  زير  قسمت  در  فيروزه اي  و  رنگ هاي الجوردي  به 
آرامگاه شاد ملک آقا (۷۸۵-۷۷۳ق) در مجموعه  شاه زنده 
سمرقند، به رنگ هاي الجوردي و آجري در قسمت بدنه 
مناره هاي مسجد بي بي خانم(۸۰۸-۸۰۱ق) در سمرقند و 
به رنگ هاي الجوردي و آجري در قسمت ازاره ورودي 
ايوان شرقي آرامگاه خواجه عبداهللا انصاري (۸۳۲-۸۲۹ق) 
در هرات به کار برده شده است (جدول۶). در بناي اخير، 

مکان قرارگيري نقشمايه با نگاره مطابقت دارد. 

نگاره  بازي شطرنج بوذرجمهر با سفير هند
در اين نگاره، تنها فضاي داخلي بنا ترسيم و در دو ضلع 

تصوير۷- شاهنامه بايسنغري، نگاره  ديدار زال و رودابه، مأخذ: همان : ۶۲ .

١. مرگ در است و همه مردم به آن 
وارد مي شوند ... و فرزندان براي اين 
مردگان سودي ندارد، اصالح کارهاي 
گذشته و خوشا به حال آن کس که 
بشنود و آگاه شود (از خواب غفلت 
بيدار شود) و ادعايي را محقق سازد 
و نفس را از هوا و هوس دور سازد و 

بزرگي از آن خداست.
٢. بدان که حکومت چون باد (گذران) 
است ... و قدرت ... رذل است پس نباش 
... آخرت و ... شتاب را دوست دارد و 

... و سپاس از آن خداي يکتاست.
و  عادل  خاقان  و  بزرگ  سلطان   .٣
دنيا،  و  سلطنت  فريادرس  گرامي، 
بايسنغر بهادرخان که خداوند سلطنت 
او را جاوانه سازد به ساخت اين بنا 

فرمان داد.



آن، دو پنجره  مشبک فلزي تعبيه شده است. در قسمت 
پيشاني ساختمان، کتيبه ثلث با متن «بنا بايمان ... سما 
سماء العلي عزاو مجدًا مويدا ... االرض و السماء تفاخرا 
الهي قصير دال فخرا مخلدا»۱ نگاشته شده است. ترسيم و 
رنگ آميزي هنرمندانه نقاشي طاق نما زيبايي  خاصي به بنا 
بخشيده است. در قسمت زيرين طاق نما، تابلويي تزييني و 
دو گلدان به صورت قرينه نقاشي شده است. نکته  جالب 
توجه آن است که در قسمت ازاره، چهار پنجره کوچک 
چوبي قرار گرفته که به سوي باغي زيبا گشوده مي شود. 
شده  پوشيده  هندسي  کاشي هاي  با  ايوان  کف  و  ازاره 
است. تابلوي تزييني مستطيل شکلي که در قسمت مرکز 
هرچند  و  ندارد  چنداني  است وضوح  گرفته  قرار  ديوار 
امروزه به رنگ  اما  محتمًال رنگ آميزي شده بوده است 
سياه و سفيد درآمده است. درون قاب، شانزده دايره در 
کنار يکديگر قرار گرفته است (تصوير۸). اين قاب به لحاظ 
شکل و محل قرارگيري با قاب تزييني کاشي کاري شده  
درون آرامگاه نامعلوم معروف به استاد عليم (۷۸۷ق) در 

مجموعه شاه زنده سمرقند قابل تطبيق است (تصوير۹).

بحث و جمع بندي
از  يکي  بايسنغري  شاهنامه  گفت  مي توان  مجموع  در 
ارزنده ترين نسخ مصور عصرتيموري است که در زمره 
شاهکارهاي تاريخ نگارگري ايران اسالمي قرار دارد. اين 
نسخه ۲۲ نگاره اي به تاريخ ۸۳۳ق در کتابخانه سلطنتي 
ماهرترين  به دست  و  ميرزا  بايسنغر  تيموري،  شاهزاده 
نگاره،  در شش  است.  آن عصر ساخته شده  هنرمندان 
با توجه به داستان هايي که جهت به تصوير کشيده شدن 
انتخاب شده اند،با دقت و تبحر خاصي تصاويري از ابنيه 
با ماهيت کاخ و قلعه ترسيم شده است. هنرمندان نگارگر 

بسيار  تزيينات ساختمان ها تالش  و  کالبد  نمايش  جهت 
همچون  متنوعي  تزييني  فنون  به کارگيري  با  و  کرده اند 
و  آجرکاري  حجاري،  لعابدار،  سفال  ديواري،  نقاشي 
به ويژه کاشي کاري در تزيين ابنيه، سيماي مجلل بناهاي 
سلطنتي عصر خود را القا کرده اند.بخش اعظمي از سطوح 
بناها همچون ازاره، کف، لچکي، گنبد، پيشاني و حواشي 
ورودي ، لبه  ديوار بناها و بدنه و مقرنس هاي قسمت فوقاني 
ستون ها با توجه به رواج چشمگير کاشي کاري الجوردي 
تزيينات کاشي کاري، پوشيده شده  با  رنگ در آن عهد، 
بناها و اجراي  تزيينات  نگارگران در ترسيم  است. دقت 
ويژگي هاي  درخشان ترين  از  يکي  تزييني  نقشمايه هاي 
نگارگري اين نسخه است. با توجه به بررسي انجام شده 
برروي اين ۶ نگاره، مي توانچنين استنباط نمود که براي 
بسياري از تزيينات ابنيه مصور در نگاره ها مي توان در 

بناهاي قلمرو شرقي تيموريان مصاديقي يافت:
- نقش اسليمي به کاررفته درکاشي کاري بدنه برج مدور 
قلعه مصور در نگاره کشتار ارجاسب به دست اسفنديار با 
نيم ستون هاي مجاور سردر ورودي آرامگاه اميرحسين 
سمرقند  شاه زنده  مجموعه  در  (۷۷۷ق)  تکين  تغلق  بن 

شباهت بسيار دارد.
- مشابه شمسه اي که در قسمت سنتوري بناي نگاره بر 
تخت نشستن لهراسب مشاهده مي شود در قسمت سردر 
ورودي بناي گور امير در سمرقند متعلق به سال ۸۰۷ق 

به کاربرده شده است.
- نقش اسليمي سبز و طاليي رنگي که کاشي کاري حصار 
کوتاه بناي مصور در نگاره ديدار گلنارو اردشير به آن 
مزين شده در کاشي کاري بناهاي قلمرو شرقي تيموريان 
کاربرد گسترده داشته است.کاشي کاري الجوردي رنگ 
احمد  خواجه  آرامگاه  ورودي  سردرهاي  و  گنبد  گريو 

تصوير۹. مجموعه شاه زنده سمرقند، قاب تزييني درون آرامگاه 
www.archnet.org :نامعلوم معروف به استاد عليم،  مأخذ

تصوير۸. شاهنامه بايسنغري، نگاره  بازي شطرنج بوذرجمهر       
مأخذ: شاهنامه بايسنغري،۱۳۵۰: ۵۷۲                                   

                     

 ... است  شده  پي ريزي  ايمان  با   .١
آسمان، آسمان بلند، بزرگي و شکوه 
تاييد شده دارد. زمين و آسمان مايه 
فخر هستند. پروردگار من، کوتاهي بر 

بزرگي جاوداني داللت مي کند.
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در  امير  گور  خانمو  بي بي  مسجد  درترکستان،  يسوي 
سمرقند و آرامگاه هاي اميرزاده، شاد ملک آقا و تومانآقا 
در مجموعه شاه زنده سمرقندبه اين نقش اسليمي مزين 

شده است. 
-نقوش اسليمي به کاررفته در قسمت مقرنس هاي ستون ها 
با  در نگاره سوگواري فرامرز بر مرگ پدر و عمويش، 
نقوش اسليمي گريو ودنده هاي گنبد آرامگاه خواجه احمد 
در  آقا  آرامگاه تومان  ترکستان، سردر ورودي  يسويدر 
مجموعه شاه زنده سمرقند،تابلوي تزييني ورودي آرامگاه 
خواجه عبداهللا انصاري در هرات و محراب و  مناره هاي 

مسجد گوهرشاد مشهد مطابقت دارد.
- مشابه گره شش و شمسه فيروزه اي رنگ که در نگاره 
ديدار زال و رودابه در قسمت ازاره به کار رفته است را 
مي توان به رنگ هاي الجوردي و فيروزه اي در قسمت زير 
گنبد آرامگاه شاد ملک آقا در مجموعه  شاه زنده سمرقند، 
همچنين به رنگ هاي الجوردي و آجري در قسمت بدنه 

ورودي  ازاره  و  سمرقند  خانم  بي بي  مسجد  مناره هاي 
هرات  در  انصاري  عبداهللا  خواجه  آرامگاه  شرقي  ايوان 

مشاهده کرد. 
- تابلوي تزييني مستطيل شکلي که در نگاره بازي شطرنج 
ترسيم  ديوار  مرکز  قسمت  در  هند  سفير  با  بوذرجمهر 
شده است با قاب تزييني کاشي کاري شده  درون آرامگاه 
نامعلوم معروف به استاد عليم(۷۸۷ق) در مجموعه شاه 

زنده سمرقند مشابهت دارد.
در توجيه مواردي که رنگ و محل قرارگيري نقشمايه ها 
با بناهاي هم زمان مطابقت ندارد مي توان بر اين مسئله 
تاکيد کرد که با توجه به ساخت اين نسخه در کتابخانه 
سلطنتي  بناهاي  از  نگارگران  الهام  و  هرات  سلطنتي 
معرض  در  بناها  ديگر  از  بيش  که  تيموري  شاهزاده 
چنين  سيماي  محتمًال  مي گرفته اند،  قرار  آن ها  ديد 
سلطنتي  بناهاي  از  برگرفته  نگاره ها  در  نقشمايه هايي 

است که در گذر زمان نابود شده اند.

نتيجه
با توجه به بررسي هاي صورت گرفته در پاسخ به سؤال نخست پژوهش مي توان گفت اغلب تزيينات ابنيه 
نگاره هاي شاهنامه بايسنغري با بناهاي قلمرو شرقي تيموريان و ماوراءالنهرقابل تطابق هستند و براي 
بسياري از اين تزيينات مي توان در بناهاي هم زمان آن ها در نواحي شرقي ايران مصاديقي يافت.نظر به اين که 
اين نسخه در کتابخانه سلطنتي بايسنغر ميرزا، بزرگ ترين پشتيبان نگارگري عهد تيموري و در کانون هنري 
آن عصر، شهر هرات و توسط برجسته ترين هنرمندان ساخته شده است، نگاره هاي اين نسخه بيش از ديگر 
نسخ مصور اين عهد در بررسي معماري و تزيينات بناهاي تيموري اهميت دارند. هنرمنداني که در ساخت 
اين نسخه مشارکت داشتند از نواحي مختلف قلمرو تيموري در هرات گرد آمده بودند و با توجه به برقراري 
کتابخانه سلطنتي در باغ شاهزاده هنرپرور تيموري، بيش از همه، بناهاي سلطنتي اين شهر را در برابر خود 
مي ديدند و از اين رو بديهي است که در ترسيم ساختار و تزيينات بناها از بناهاي تشريفاتي پيرامون خود 
الهام گرفته  باشند. متن کتيبه هاي تحريرشده در دو نگاره «ديدار زال و رودابه» و «ديدار گلنار و اردشير» 
که در آن ها اشاره شده است بنا به فرمان بايسنغر ميرزا ساخته شده، بر اين مدعا صحه مي گذارد. بنابراين، 
هر چند در اين دوره نسخ مصور بسياري در ديگر کانون هاي نگارگري به ويژه شيراز ساخته شده  است 
نگاره هاي اين نسخه که به اعتقاد اغلب پژوهشگران و صاجب نظران، شاخص ترين اثر نگارگري تيموري است 
و با توجه به ساخت آن در شهر هرات، بيش از ديگر نسخ در بررسي معماري و تزيينات بناهاي سلطنتي 

قلمرو شرقي تيموريان اهميت مي يابند.
پرسش دوم پژوهش را مي توان بدين گونه پاسخ داد که با توجه به ذکر نام بايسنغرميرزا در کتيبه هاي ثلث 
ابنيه دو نگاره ياد شده که نشان از الهام نگارگران از ساختار و تزيينات بناهاي سلطنتي شاهزاده تيموري 
است،با بررسي و پژوهش بر روي نگاره هاي اين نسخه،مي توان پيرامون ساختار و تزيينات بناهاي تشريفاتي 
و سلطنتي شاهزاده بايسنغر ميرزا که در گذر زمان نابود شده اند و اکنون هيچ اثري از آن ها باقي نمانده است 
آگاهي کسب کرد.در واقع نتايج حاصل از پژوهش آشکار مي سازد که نگاره هاي اين نسخه ارزنده، افزون بر 



ارزش هنري، به عنوان سندي مصور که معماري عهد تيموري و به ويژه بناهاي سلطنتي هرات را در دوره 
فرمانروايي بايسنغر ميرزا نمايش مي دهند، شايسته توجه هستند و بررسي بر روي اين نگاره ها پژوهشگران 

را ياري مي کند که از بن بستي که به علت فقدان شواهد و مدارک کافي به وجود آمده است رهايي يابند. 
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of the Baysonghri shahnameh paintings are compatible with the buildings of the eastern 

Timurid territories and Transoxania. In case of many of these decorations, examples in their 

contemporaneous buildings in the eastern part of Irancan be found. Since this manuscript is 

made in the royal library of Baysonghor Mirza, the greatest supporter of the Timurid art, in 

the artistic center of that era, Herat city, and made by the most prominent artists, the images 

of this manuscript are more important than the other illustrations of this period in terms of 

reviewing the architecture and decorations of the Timurid buildings. The artists who created 

this manuscript were summoned from different areas of the Timurid territory to Herat, and 

considering the establishment of the royal library in the garden of the Timurid art-patron 

prince, they most of all saw the royal monuments of this city and hence, it is obvious that 

they were inspired by the structure and decorations of the monuments and the ceremonial 

buildings around themin their drawings. The inscriptions written in two pictures of “Zal 

and Roodabeh,s visit” and “Golnar and Ardeshir,s visit” read that the building was built 

by Baysonghor Mirza’s command and this claim is confirmed. Therefore, despite the fact 

that during this period many manuscripts were made at other painting centers, especially 

in Shiraz, the images of this manuscript, which most researchers and experts believe to be 

the most significant of the Timurid paintings due to theirproduction in Herat city, are more 

important than the images of other manuscriptsin terms of examining the architecture and 

decorations of the royal monuments of the eastern Timurid territories.To answer the second 

question of the research, it must be said that based on the mention of the name of Baysonghor 

Mirza in the thuluth inscriptions of the building, these two paintings show that the painters 

took inspiration from the structure and decorations of the royal monuments of the Timurid 

Prince. By reviewing and studying the drawings of this manuscript, one can find out about 

the structure and decorations of the ceremonial and royal monuments of PrinceBaysonghor 

Mirza, which have been destroyed over time and now no trace of them is left. In fact, the 

results of the research reveal that the illustrations of this valuable manuscript, in addition 

to the artistic value, are worthy of consideration as the illustrated document that depicts the 

architecture of the Timurid period, and especially the monuments of Herat during the reign 

of Baysonghor Mirza, and the study of these images by the researchers mayeliminate the 

impasse that has been causeddueto the lack of sufficient evidence.

Keywords: Paintings ofBaysonghori Shahnameh, Eastern territory of Timurids, Architectural 

Decorations, Tilework
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The skillful drawing of architectural spaces and displaying details of building decorations 

areamong the most distinguished features of Iranian painting, especially in the late Islamic 

periods.The painting of Iran during the Timurid period has progressed and flourished 

through the full support of the art lover kings and princes and their efforts to serve the most 

prominent and most capable artists and the establishment of royal libraries in the courts. In 

this convenient space and the rich cultural and artistic environment, valuable artworks were 

created. Baysonghori shahnameh, one of the most valuable illustratedmanuscripts of the 

Timurid period is made in 833 AH with the Timurid prince’ssupport, Baysonghor Mirza, 

andit has 22 images.The skillful drawing of the structure of the buildings and the accuracy 

of their decorations, especially the tilework, are striking in the paintings of Baysonghori 

shahnameh, and represent the prominence of it. In 6 images, buildings, castles and palaces, 

and the vast surfaces of them are decorated with azure tilingwhich bringsthevisage of great 

and luxurious buildings of the Timuridsto the mind. In addition to tilework, mural painting, 

glazed pottery, lithograph and brickwork are also used to decorate the buildings in the 

paintings. In this research, decorations of depicted buildings in these paintings are studied 

followingtheir comparisons with decorations of Timurid buildings.The main aims of this 

researchare comparingdecorations of the depicted buildings in Baysonghori Shahnameh 

paintings with buildingsof eastern territory of the Timurids since the begining of the 

formationofthis dynasty in 771 AH until the year of production of this manuscript as well 

as thesurvey of the importance of these paintings in architectural and decorations studies 

of Timurid buildings. The research tries to answer the following questions that decorations 

of depicted buildings in the paintings of thismanuscript have been inspired by which of the 

Timurid buildings? And how do these pictorialreviews contribute to a deeper understanding 

of the Timurid architecture?The method of reserch was descriptive_comparative and analytic, 

and the information wascollected by library method.According to the studies carried out, 

in response to the first question of the research, it can be said that most of the decorations 
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