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چكيده
صنعت ساخت ابزارآالت جنگی از دیرباز یکی از هنرهای کهن در ایرانزمین بوده است و در دوره تیموری شاهد نوعی تحول و
دگرگونی در ساخت ،فرم و بهکارگیری نقوش در این صنعت هستیم .صنعتگران در این دوره چیرهدستی و مهارت خود را با ساخت
ابزار جنگی از جنس پوالد و تزئینات طال به اوج کمال رساندند که بازتاب آن در نگارگری عصر تیموری جلوهگر شده است .هنر
نگارگری بازتابدهنده هنرها و صناعات مختلف دوره خویش است و به دلیل فقدان و کمبود ابزارآالت جنگی بهجامانده از دوره
تیموری بررسی و تحلیل آثار نگارگری ،کمک شایانی به شناخت ویژگیهای این ابزارآالت جنگی میکند .این پژوهش با گردآوری
مطالب کتابخانهای به روش توصیفی و تحلیلی و استخراج اطالعات از نگارههای این دوره تالش دارد به پاسخ این پرسش دست
یابد که ابزارآالت جنگی در دوره تیموری دارای چه فرم ،نقش و تزئیناتی ازلحاظ هنری بودهاند؟ نتایج پژوهش بیانگر این است که
هنرمندان صنعتگر در دوره تیموری ،سبک پیشینیان را در ساخت ابزار جنگی ،پشت سر گذاشتند و ابزارآالت جنگی با فرمهای
جدید و نقوش تزئینی زیبایی به وجود آوردند که تحول آن در نگارگری مکتب هرات مشهود است.
واژههای كليدي :ابزارآالت جنگی ،تیموری ،نگارگری ،مکتب هرات.

1. Email: elh.rezanejad@gmail.com
2. Email: mahyar.shariatpanahi@gmail.com
*(تاریخ دریافت مقاله - 1397/05/15 :تاریخ پذیرش مقاله)1397/11/17 :
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مقدمه
دوره تیموری یکی از ادوار باشکوه در تاریخ ایرانزمین
میباشد که هنرهای مختلف در سایه حمایت این خاندان به
رشد و شکوفایی دست یافتند و شاهکارهای بینظیر از این
هنرمندیها خلق شد که شکوه و جالل آنان نشاندهنده اوج
و بلوغ و پختگی هنر در این دوره میباشد .صنعت ساخت ابزار
جنگی از دیرباز یکی از هنرهای متداول در ایران بودهاست
که در سالیان متمادی راه تکامل را پیمود و به عصر تیموری
رسید و با عالقه پادشاهان و شاهزادگان این خاندان به ساخت
ابزار جنگی ،آثاری باشکوه در این دوره پدید آمد که متأسفانه
در رهگذر روزگار نابود شده است.
هنرمندان ایرانی پس از ثبات و آرامش حاصلشده در
سایه حکومت تیموری از گوشه و کنار ایران پدیدار شدند
تا قریحه ملی و نژادی خود را آشکار کردند .آنان از فلزاتی
چون آهن ،مفرغ ،مس و برنج و طال و نقره ،اشیای تجملی
و ابزارآالت جنگی ساختند که همگی نشانی از غنای ذوق و
قریحه سازندگان دارد؛ اما به دلیل کمبود آثار برجایمانده از
این دوره ابزارآالت جنگی کمتر موردپژوهش قرارگرفته است.
هنر نگارگری مکتب هرات یکی از بالندهترین هنرهای این
دوره میباشد که عالوه بر زیبایی نقشهای مصور شده ،از
میان صفحات آن میتوان به ویژگیهای هنرهای گوناگون در
دوره تیموری پی برد .در نگارههای عصر تیموری نمونههای
بسیار ذیقیمتی درزمینه ابزار جنگی آن زمان میتوان
مشاهده نمود که بر اساس آن به شناخت بیشتری از تنوع
ابزارآالت جنگی و تغییرات پدید آمده و تزئینات و نقوش آنان
میتوان دستیافت.
پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که با بررسی منابع تاریخی
و هنری ،به اهداف این مقاله؛ یعنی معرفی ابزارآالت جنگی
همچنین شناسایی فرم و نقوش بهکاربرده شده در اینگونه
ابزار در نگارگری این دوره ،دست پیدا کند .در این پژوهش
نخست به معرفی مکتب هرات و سپس به معرفی اجمالی
ابزارآالت جنگی پرداختهشده و در ادامه  7نگاره از کتب مطرح
نگارگری این دوره انتخاب شده و پس از آن به بررسی و
تحلیل ابزارآالت جنگی از لحاظ فرم و نقش و تزئینات ،در هر
نگاره پرداختهشده است.

پیشینه پژوهش
تاکنون مطالعاتی در ارتباط با صنعت فلزکاری عصر تیموری
صورت گرفته که در آن بهصورت محدود درباره ساخت ابزار
جنگی سخن به میان آمدهاست که میتوان از هفت هزار
سال هنر فلزکاری ایران اثر محمدتقی احسانی ( )1368و
شاهکارهای هنری ایران از آرتور پوپ ( )1387نام برد که
تنها به فلزکاری بهصورت گذرا اشاره نمودهاند .در کتاب هنرهای
اسالمی دیوید الکساندر به تمامی ابزارآالت جنگی از قرون کهن
تا قرن  18-19میالدی پرداختهشدهاست .در هیچکدام از این
آثار به بررسی نگارههای مکتب هرات از منظر ابزارآالت جنگی
نپرداختهاند.
کتاب منوچهر مشتاق خراسانی(  ( 2009م) با عنوان �lexi
 con of arms and armor from iranدر زمینه ابزارآالت
جنگی ،بهطور اختصاصی به مبحث شمشیر از دوره باستان تا
دوره قاجار ،براساس نمونههای برجایمانده در موزههای ایران
پرداخته است .در مقاله «طبقهبندی فوالد جوهردار بر اساس
نسخههای خطی» منوچهر مشتاق خراسانی ( )1389فوالد
بهکاررفته در شمشیرهای ایرانی بر اساس نسخههای خطی را
موردبررسی قرار داده است.
در مقاله «بررسی ساختاری فوالد تاریخی موسوم به فوالد
جوهردار یا فوالد موج نمای ایرانی» زهرا کارآمد و دیگران
( )1389به بررسی شمشیر از منظر آلیاژ بهکاربرده شده در آن
پرداختهاند .محمدابراهیم زارعی و مریم دولتی نیز در مقالهای
با عنوان «بررسی تطبیقی پوشاک رزم براساس مطالعه
نگارههای نسخ خطی در مکاتب هرات و تبریز» ( )1395به
تحلیل درزمینه لباس رزم پرداخته و دیگر ابزارآالت جنگی را
موردبررسی قرار ندادهاند .همچنین پایاننامه «مطالعه تطبیقی
تزئینات سپر در نگارههای رزمی دو شاهنامه بایسنقری و
طهماسبی» از سیده یاسمن لطفیزاده ،به بحث درزمینه
تزئینات و نقوش سپرها پرداخته است.
با بررسی کتب و مقاالت ،مشخص شد که پژوهشی مستقل
در باب شناخت ویژگیهای ابزارآالت جنگی در این دوره براساس
تحلیل نگارههای مکتب هرات دوره تیموری صورت نگرفتهاست
و این امر ضرورت انجام این مقاله را مشخص مینماید که
با بررسی آن بتوانیم ابزارآالت متداول در دوره تیموری را
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بازشناسی کنیم .در مجموع هفت نگاره از نسخ مصور شده
از نگارههای این دوره انتخاب شده و بر اساس اولویت زمان
ترسیم نگاره ،موردبررسی قرارگرفته است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با
بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و منابع معتبر ،همچنین
مراجعه به کتب نگارگری مکتب هرات و عکسبرداری از
آنان و سایتهای اینترنتی صورت پذیرفتهاست .بر این اساس
جامعه آماری انتخابشده شامل  7نگاره با موضوع ابزارآالت
جنگی است که شش نگاره متعلق به شاهنامه بایسنقری و یک
نگاره متعلق به ظفرنامه تیموری است.
تیموریان حامی هنرهای باشکوه
با ظهور تیموریان و عالقه وافر آنان به هنرهایی چون
نگارگری ،مکتبی پا به عرصه وجود گذاشت که تا مدتها
نگارگری ایرانی را تحت تأثیر زیبایی خیرهکننده خود قرار
داد .با مرگ تیمور در سال  807هـ.ق شاهرخ ،دارالحکومه
خود را در هرات بر پا نمود و به مدت چهلودو سال فرمانروایی
کرد (خواندمیر )554:1353 ،و هنرمندان دربار تیمور را از
سمرقند به هرات منتقل نمود و به حمایت از هنرمندان و
صنعتگران پرداخت و اولین جوانههای تحول نگارگری ایران
را رقم زد و هنر نقاشی از سبک تقلید از گذشتگان بهسوی
شکوفایی مکتبی رفت که به مکتب هرات مشهور شد.
شاهرخ در سال  815هـ.ق حکومت هرات را به پسر خود
بایسنقر میرزا سپرد و ازآنپس فرمانروایی او بر هرات سبب
تحولی عظیم در نگارگری ایرانی شد .شیفتگی و عالقه
بایسنقر میرزا به هنر نگارگری و حضور هنرمندان چیرهدست
و خوشنویسی چون جعفر بایسنقری ،کارهای ارزشمند و
درخشانی را در هرات پدید آورد که از ویژگیهای آن رنگهای
درخشان و ترکیببندیهای پیچیده و پیکرههای متعادل است
(محمدی .)211:1360 ،یکی از مشهورترین شاهکارهای خلق
شده در دوره بایسنقر میرزا ،شاهنامه فردوسی است که به
مقدمه بایسنقری معروف شد .شاهنامه بایسنقری که در سال
 ۸۳۳هـ.ق در کتابخانه بایسنقری تهیهشده ،شامل  ۲۲تصویر

است که کتابت آن را جعفر تبریزی (جعفر بایسنقری) انجام
داده است و امروزه در کتابخانه گلستان نگهداری میشود
(رهنورد .)۶۸:۱۳۸۶ ،عصر بایسنقر میرزا را میتوان دوران
طالیی هنر ایرانی در رشته تهیه نسخ نفیس و فاخر دانست.
نگارگران در مینیاتورسازی شیوه خاص ایرانی ابداع نمودند
که برای چندین نسل سرمشق هنرمندان بعد از خود شد
(پرایس .)۱۲:1364 ،بایسنقر میرزا شاهزادهای که جان و روح
او باهنر آمیختهشده بود ،در سن  ۳۵سالگی به سال ۸۳۷
هـ.ق درگذشت (اسکندری .)201:1383 ،بعد از مرگ شاهرخ
درگیری در بین شاهزادگان تیموری بر سر قدرت آغاز گردید
که پس از چندی سلطان حسین بایقرا بر تخت سلطنت نشست.
یکی از باشکوهترین دورههای فرهنگ و تمدن خراسان عصر
تیموری دوره فرمانروایی سلطان حسین بایقرا ،از بازماندگان
عمر شیخ فرزند تیمور ،بودهاست .حکومت سیوهشتساله
او بر هرات یکی از درخشانترین دورههای هنر و فرهنگ و
ادب در ایرانزمین بوده است (آژند .)۱۸۲:۱۳۸۷ ،هنرمندان
ازجمله نقاشان و خطاطان ماهر و متبحر با حمایت و ترغیبت
او به هرات جذب میشدند و این امر رونقی دوباره به کتابخانه
سلطنتی که رو به افول گذارده بود ،بخشید (همان .)۹۳ :در
این دوره اساتیدی همچون استاد قاسم علی چهرهگشا ،مالحاجی
محمد ،خواجه میرک نقاش و بزرگترین استاد نقاشی ایران
و مشهورترین نگارگر عصر تیموری ،استاد کمالالدین بهزاد ،به
خلق آثاری جاودانه پرداختند (دوغالت.)123:۱۳۸۳ ،
سیستم نظامی در دوره تیموری
عصر تیموریان ،سپاه از مهمترین رکنهای حاکمیت و اقتدار
بود و براساس نظام دهدهی ،سپاه قدرتمند و تعلیمدیدهای از
ترکان ماوراء النهر شامل جغتائیان و تاتارها که ستون فقرات
سپاه تیمور بودند پدید آمد (میرجعفری .)67:1381 ،در
این دوره گردآوری و آموزش سپاهیان بر عهده امیرانی بود
که به تواچیان معروف بودند (فوربزمنز .)117:1393 ،وارث
تشکیالت و سازمان اجتماعی و نظامی مغوالن در ایران
تیموریان شدند و ارتش آنها نیز همان سازمان را داشت.
فرماندهان بزرگ ارتش خانها و روسای قبایل (نویانها) بودند.
لشگریان به دو دسته سوارهنظام و پیادهنظام تقسیم میشدند
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معرفی اجمالی ابزارآالت جنگی در دوره تیموری
با رویکارآمدن دولت تیموری ،فلزکاری و بهخصوص
صنعت فوالدسازی در ایران به اوج خود رسید .فوالد ازجمله
آلیاژهای مستحکم برای ساخت جنگافزارها محسوب میشد
و در طول دوران اسالمی نیز روزبهروز توجه فلزکاران را بیشتر
به خود جلب کرده بود .به عقیده برخی از مورخین ،دوره
تیموری عصر شکوفایی صنایع و تسلیحات نظامی بوده است
و صنعتگران چیرهدستی خویش را در ساخت سالح سرد از
پوالد و طالکوبی تیغه بهخوبی نشان میدادند.
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و نفرات هر دو بخش مانند عصر مغول به گروههای تومان،
هزاره ،صده و دهه قابلتفکیک بودند .در آغاز حمالت مغوالن
به ایران سپاه آنان از قبایل گوناگون مغول تشکیل میشد؛
لیکن پس از فتوحات عناصر غیر مغولی وارد سپاه گردید؛
بهگونهای که در دوره تیمور لشکرهایی محلی شکل گرفت که
نیروهای آن مردم بومی هر شهر یا ایالت بودند و به نام محل
خویش خوانده میشدند؛ مانند لشگر خراسان ،لشگر کرمان،
لشگر قم (یزدی ،1333 ،ج .)153:2
نحوه سربازگیری به هنگام جنگ چنین بود که ابتدا عناصر
ورزیده از هسته مرکزی انتخاب میشدند و آنگاه تعدادی
نیرو از اقوام و ملل گوناگون ،تحت سلطه امرای محلی و
سیورغال داران (مقامات عالیرتبه نظامی که مالک زمینهای
وسیع نیز بودند) قرار میگرفتند .بقیه افراد هم از طریق صدور
یرلیغ (فرمان) سراسری سلطان مبنی بر بسیج قوا فراخوانده
میشدند .تیموریان در جنگهای خود از تاکتیکهای خاصی
بهره میبردند .گاهی اوقات که فتح حصار شهر مشکل بود ،در
نزدیکی آن ،برجی بلند میساختند که به آن مجاور میگفتند.
آنگاه یگانهای ویژه ازجمله سنگاندازان و تیراندازان
تجهیزات خود را بر باالی آن مستقر و شهر را موردحمله
بیامان قرار میدادند .در جنگ میان تیمور و پادشاه هند،
لشکر هند با فیلهایی که همه با اسلحه مجهز شده بودند،
وارد میدان نبرد شدند .تیمور تاکتیکی جنگی به کار برد؛ او
بر پشت دستهای شتر تندرو علفهای خشک قرار داد و در
هنگام جنگ علفها را به آتش کشیدند و بدینگونه لشگر هند
شکست خورد (کالویخو.)255:1337 ،
لشگریان تیموری به هنگام جنگ در سه جناح جوانفار
(چپ) ،برانفار (راست) و قول (قلب) سازماندهی شده و شاه
و فرمانده کل ارتش در قلب لشگریان قرار میگرفت .آنها
پس از صفآراییهای گوناگون برای آغاز نبرد موسیقی جنگی
نواخته و جنگاوران غریو کشیده و سورن مینواختند؛ یعنی با
نعرههایی چون «حمله» رعشه بر اندام دشمن میانداختند.
آنها پس از هر پیروزی نقاره شادیانه نواخته و گاه از سرهای
کشتهشدگان دشمن ،مناره میساختند و فتحنامههای خود
را به وسیله ایلچیان مخصوص و پیکها به اطراف و اکناف
میفرستادند .عامل اصلی فتوحات تیموریان ،ورزیدگی آنان

در اسبسواری حین جنگاوری بوده است و سربازان جنگجو
همواره اسبهای سالم و تربیت شده و راهوار احتیاج داشتند،
بدین جهت اسب و ساز و برگ آن همواره از غنایم مهم جنگی
آنها محسوب میشد (بیانی.)358:1382 ،
تجهیزاتی که در اختیار سربازان قرار میگرفت عبارتاند از:
هر سوار دو یا سه کمان ،سه تیردان پر از تیر ،یک تبر ،شمشیر
نوکتیز ،کالهخود و سپرهایی که گاه از پوست تهیه میشد و
نیزههای چنگکدار ،برای به زیر کشیدن سواران دشمن داشت
و بر بدن اسبانها زره پوشانده میشد .در تزوکات تیموری
در تزوک سامان و سرانجام سپاه آمدهاست« :اون باشیان هر
یک خیمه و زرهی و شمشیری و ترکشی و کمانی و پنج سر
اسپ با خود داشتهباشد (تربتی .)294:1342 ،در این دوره به
ورزشهای رزمی ازجمله کشتی ،شکار ،سوارکاری ،تیراندازی
و شطرنج که قابلیت بهرهگیری نظامی داشتند بسیار توجه
و از ترویج آنها حمایت میشد (راعیی گلوجه.)75:1384 ،
سربازان مغولی در تیراندازی مهارت بسیاری داشتند؛ آنان
در حال تاختوتاز اسب به تیراندازی میپرداختند .در لشکر
تیمور بسیاری از زنان به دلیل عالقه به جنگاوری حضور
داشتند و با مردان جنگی در فنون نظامی رقابت میکردند
و به سختترین کشتارها دست میزدند؛ حتی اگر آبستن
بودند در جنگها شرکت میکردند و در حین لشکرکشی وضع
حمل مینمودند و با کودک خود دوباره بهسوی لشکر حرکت
میکردند .در لشکریان او مردانی بودند که در سفر به دنیا
آمده و به سن رشد رسیده و ازدواج کرده و فرزند آورده و روی
وطن ندیده بودند (نوذری.)307 :1389،

45

46

دوفصلنامه علمی -ترویجی نگارینه هنر اسالمی دوره پنجم /شماره پانزدهم /بهار و تابستان 1397

جنگها و درگیریهای پیاپی درون و بیرون مرزها منجر به
نیاز مبرم ایرانیان به جنگافزار و اسلحه شدهبود و این نیاز خود
موجب رشد روزافزون این صنعت نزد ایرانیان شد .جنگافزارهای
تهاجمی و تدافعی ارتش تیموریان عبارت بودند از :شمشیر ،تیر و
کمان ،نیزه ،گرز ،سپر ،خنجر ،جوشن ،کالهخود و کمند؛ همچنین
آالت و تجهیزات دیگری چون منجنیق ،فالخن ،نردبانها و
آتشاندازها نیز در این ارتش وجود داشت .در ادامه به معرفی
ابزارآالت جنگی در این دوره پرداخته میشود.
تیر و کمان :کمان را از ترکهای مسطح و باریک و محکم
میساختند و دو سرش را با زهی به هم وصل میکردند.
زه کمان را از پوست گاومیش و یا از الیاف گیاهی و بعض ٌا
از فلزات میساختند .در اغلب مینیاتورها کمان در داخل
کماندان قرارگرفته که در فارسی کمانچوله خواندهشده
است (پورداوود .)29 :1345 ،تیرها متشکل از سه قسمت-1 :
پیکان (نوک) تیر  -2بدنه تیر  -3انتهای تیر بوده است .نوک
تیر یا پیکان را از سنگ چخماق میساختند که با گذشت
زمان بهجای آن از فلزات و استخوان استفاده میکردند .پیکان
عالوه بر سر تیر ،بر سر نیزه نیز بهکاربرده میشد .بدنه تیر از
ترکهای محکم و صاف ساخته میشد که در انتها برای این که
حرکت مستقیمی داشته باشد ،پر پرندهای را نصب مینمودند.
نیزه :نیزه را با دستهای بلند و نوکتیز از جنس آهن و
برنده میساختند که بهمنظور حمله یا دفاع مورداستفاده
قرار میگرفت .دستههای نیزهها از جنس چوب بود؛ بدین
سبب امکان پرتاب آن نیز وجود داشت (وارد .)75 :1384،در
نگارههای دوره تیموری شاهد نیزههای بسیار بلند در رنگهای
مختلف با سرهای فلزی (نوک پیکان) به رنگ طالیی هستیم.
شمشیر :مشهورترین ابزار جنگی شمشیر میباشد .در
این دوره بهمانند گذشته شمشیرهای خمیده بهعنوان اسلحه
ضربتی متداول نبوده؛ بلکه شمشیرهای راست با تیغه پهن
مرسوم بود که در دسته آن نقش جنگ میان اژدها و عنقا،
بر روی زمینهای از شاخ و برگ پر شده با طال ،دیده میشود.
(کونل .)125:1368 ،محل به دست گرفتن شمشیر را قبضه
یا مشته گویند .این شمشیر در بیشتر نگارههای عصر تیموری
به چشم میخورد که با ورقههایی از طال تزیین شده است.
در دورههای قبل شمشیرها با انحنایی همراه بودند و دارای

تیغه پهنی بودند .در دوره سلجوقی شمشیرها دارای انحنا
بودند ،اما در دوره تیموری شمشیرها بهصورت صاف با تیغه
نوکتیز ساخته میشد .ایران یکی از مهمترین مراکز تولید تیغه
شمشیرهای فوالدی جوهردار بوده است (کارآمد ،1389 ،ص.)1

تصویر  :1شمشیر برجایمانده از دوره تیموری (موزه متروپلیتین،
.)http://www.metmuseum.org/art/collection

سپر :وسیلهای که جنگجویان برای محافظت خود از
ضربههای تیر ،نیزه ،گرز و شمشیر از آن بهره میبردند و
با دست چپ نگهداری میشد .در این دوره سپرها به اشکال
دایره یا محدب یا بهصورت مربع وجود داشت .سپرهای
این دوره با تزئیناتی چون کندهکاری ،بهویژه نقش برگها
با طومارهای مارپیچ و نقوش هندسی ،نشان از وجود این
تزئینات تا قرن نهم هجری دارد (پوپ و اکرمن .)2968:1387
در دوره تیموری با تزئینات بسیار زیبای سپرها در نگارههای
این دوره مواجه میشویم.
تبر :ابزاری جنگی با دسته کوتاه و محکم از جنس فوالد
(در برخی موارد از جنس چوب) است که در انتهای آن زائده
محکم و تیزی به شکل مربع با خمیدگی قرارگرفته است که
ضربات مهلکی بر دشمن وارد مینماید و باعث از هم گسستگی
زره و کالهخود سربازان میشده است .در مینیاتورهای دوره
تیموری ،سطح تبر فاقد تزیینات بودهاست.
خنجر :خنجر کاردی بود با نوک خمیده و صاف با دو لبه
برنده که از قمه جنگی کوچکتر بود و به دو صورت؛ دارای
لبه صاف یا دندانهدار وجود داشت .در برخی صحنههای جنگ
بر پهلوی فرماندهان خنجری با دستههایی از جنس طال
بستهشده است.
گرز :سالحی برای زخمیکردن دشمن و از هم گسستن زره
دشمن بود که در نبردهای تنبهتن مورداستفاده قرار میگرفت.
گرزها را از جنس آهن ،مس ،برنز و مفرغ میساختند سر گرز
به اشکال مختلف در نگارههای دوره تیموری دیده میشود.
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میتوان مشاهده نمود.
زره اسب :سوارهنظام در این دوره برای محافظت از یاور
ارزشمندشان ،اسب ،در جنگها زرههای مخصوصی برای آنان
میساختند .زره اسبها متشکل از سه بخش بود و پیشانی،
گردن و سرین آنها را میپوشانید .در نگارههای این دوره انواع
مختلفی از زرهها با رنگبندی متنوع و اندازهها و برشهای
متفاوت بر روی اسبها دیده میشود.
بررسی فرم و تزئینات ابزارآالت جنگی در دوره تیموری
براساس هفتنگاره (شاهنامه بایسنقری ،ظفرنامه تیموری)
نگاره :1بهسلطنتنشستنجمشید(شاهنامهبایسنقری)
2
شاهنامه بایسنقری از شاهکارهای نگارگری دوره بایسنقرمیرزا،
فرزند شاهرخ تیموری ،است .در این نگاره (تصویر  )2بر تخت
نشستن جمشید و ساخت ابزارآالت جنگی و کارگاه آن به
زیبایی در تصویر نقش بسته است .فردوسی در شاهنامه درباره
جمشید چنین میگوید:
نخست آلت جنگ را دست برد /در نام جستن به گردان سپرد
به فر کیی نرم کرد آهنا /چو خود و زره کرد و چون جوشنا
در قسمت باالی نگاره ،دو مرد خیاط در حال برشزدن
پارچه و دوخت و دوز هستند .قیچی سیاهرنگ خیاط با
دستهای گرد و بزرگ و تیغههای به نسبت کوتاه و میلهای
فلزی با ردههای طالیی که بهاحتمالزیاد وسیله اندازهگیری
لباس است به چشم میخورد .مردی با آستینهای باال و
بادبزنی بزرگ در دست کوره آهنگری را روشن و داغ نگه
میدارد .دو مرد در پایین نگاره در حال چکشکاری قسمتی
از زره جمشید هستند .مرد آهنگر بر زمین نشسته و با چکشی
در دست در حال طرح انداختن با میلهای بر روی قطعهای از
زره که بر روی چوبی ثابتشدهاست میباشد .در کنار مرد
آهنگر ،استاد دیگری با چکشی که سر ظریف و تیزی دارد،
مشغول چکشکاری زره طالیی شاه میباشد .در کنار دست
استاد آهنگر ،جعبهابزاری فلزی به رنگ سیاه و نقوش طالیی
دیده میشود که داخلش به رنگ قرمز است و در آن تعدادی
ابزار کار قرار دارد .این نگاره تصویری روشن از کارگاهی برای
ساخت ابزارآالت جنگی و چگونگی تزئین ارائه میدهد .در

بررسی فرم ،نقش و تزئینات ابزارآالت جنگی عصر تیموری و بازتاب آن در نگارههای مکتب هرات

گرز مورداستفاده پیادهنظام بسیار باریک بود .سر گرزهای
زرهشکن ،معموالً سنگین و گلمیخدار بود که از این خاصیت
برای کوبیدن و خرد کردن سپر یا زره دشمن استفاده میشد
(پورداوود .)23:1345 ،در منابع تاریخی از گرز تیمور که به
شکل سر حیوان بوده یاد شدهاست.
کالهخود :سرپوشی بود که از فلز ساخته میشد و سر
را از ضربات دشمن محافظت مینمود .کالهخود میتوانست
دارای پالکها و قطعات فلزی برای محافظت بینی ،گوشها و
گردن باشد .از این وسیله در همه ادوار استفاده میشده است
(احسانی .)89:1386 ،کالهخودها از دو مدل ساخته میشدند:
 -1کالهخودهای کاسهای که فقط ناحیه سر را محافظت
مینمود -2 .کالهخودهایی که عالوه بر سرشانه ،گوشها و
بینی را محافظت مینمودند .بدنه این کالهخودها را با کتیبهها
و طرحهای اسلیمی تزئین میکردند که این طرحها را از تارهای
سیمین ظریفی میساختند( .کونل.)125:1368 ،
زره :لباسی از جنس پوالد برد که بدن را از صدمات انواع
سالحها محافظت مینمود .حلقههای زره در این دوره معموالً
مقطع تخت و چهارگوش هستند و در آن سیم آهنی گرد هنوز
به کار نمیرفت و حلقهها را با پرچ محکم میکردند (پوپ و
اکرمن  .)2962:1387در نگارههای تیموری دو طرح از زره به
چشم میخورد  -1زرههای کوتاه با حلقههای درهمتنیده تا
کمر  -2زرههای بلند با قطعات مستطیلی تا زیر زانو  -3زره
یکتکه فلزی تا کمر یا زانو.
جوشن :نوعی لباس جنگی با باالپوشی بلند بود که از
حلقههای آهنی درست میشد .تفاوت جوشن با زره در این
بود که زره تمامحلقه و جوشن مرکب از حلقه و پارههای
آهن بود (یوسفی .)377:1383 ،به قسمی از زره که از پوالد
1
یا برنج ساخته میشد نیز زمبرک اطالق میگشت (فریه،
.)306:1374
ساقبند و زانوبند :ساقبند و زانوبند پوششی فوالدین
بود که برای محافظت از دستوپا در جنگها مورداستفاده
قرار میگرفت .در ساقبند ،بندها از مچ دست تا آرنج امتداد
داشت و زانوبندها روی زانو و ساق پا را محافظت میکرد
و با بند چرمی در پشت محکم میشد (ذکاء.)191:1338 ،
در نگارههای تیموری انواع مختلفی از ساقبند و زانوبند را
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این نگاره زره و کالهخود جمشید به چشم میخورد .کالهخود
طالیی از نوع کالهخودهایی است که با حلقههای فلزی ریز
،بههمبافتهشده است که ناحیه گوش و گردن را حفاظت
میکند و در میان کاسه کالهخود میلهای فلزی قرار دارد .زره
جمشید (تصویر  )3از قطعات فلزی مستطیلشکل ساختهشده
که اطراف آن برای نشاندادن موقعیت و شأن او طالکاری
شده است .به نظر میرسد قطعات طالییرنگ ساختهشده ،در
انتها بر روی این زره نصب میشوند.

تصویر  :2بر تخت نشستن جمشید ،شاهنامه بایسنقری( ،شاهکارهای
نگارگری.)84 ،1384،

تصویر 3

نبیند مگر دار یا بند و چاه /نهاده به سر بر ز کاغذ کاله
کمانداران ایرانی تیرها را از چله رها میکنند و نیزهداران
بهسوی دشمن نیزه پرتاب میکنند و رستم با کمند پیچان
خود در حملهای برقآسا خاقان چین را از باالی فیل به زیر
میآورد .در این تصویر سپاهیان ایرانی در باالی نگاره در
فضای پشت کوهها و تپهها به تصویر درآمدهاند .کالهخودهای
سربازان (تصویر  )5حالتی گنبدیشکل و نوکتیز دارد و بر
باالی میله آن پارچهای رنگی خودنمایی میکند .حاشیه پایین
3
کالهخودها با نقوش هندسی تکراری تزئین شده و از انتهای
کالهخود ،زنجیرههای درهمتنیده شده تا روی سینه سربازان ادامه
ل زیاد چرمی ،گوشهای آنان را
دارد و محافظی بلند و بهاحتما 
پوشاندهاست .در این نگاره سپاهیان بدون زره به با قباهای بلند
به تصویر درآمدهاند .در این نگاره رستم با کالهخودی (تصویر )6
متفاوت از سر حیوان و تزئین پر و در امتداد آن حلقههای فلزی
که شانهها و قسمتی از سینه او را پوشانده است و محافظی گوش
او را در برگرفته ،دیده میشود .رستم زره رزم نپوشیده و تنپوش
او قبای بلند با آستینهای کوتاه میباشد .پاپوش سربازان ساده،
به رنگ مشکی و بدون ساق میباشد.
نکته قابلتأمل در این نگاره ساقبندهای نقرهایرنگ بر دست
سربازان است .ساقبندها (تصویر  )7از دوتکه زیرین و رویین
تشکیلشده است ،تکه رویین باالتر از آرنج و تکه زیرین پایینتر
از آرنج میباشد که بهاحتمالزیاد این دوتکه در هم قفل میشوند.
اسبان در ناحیه صورت با محافظ خمیده که بر روی آن نقوشی
با پیچ و تابهای زیبای اسلیمی و گلهای ظریف تزئین شده،
مشاهده میشوند و بر روی بدن اسب پارچههای بلند نارنجیرنگ
با تزئین آویز تا زانوی اسب امتداد دارد (تصویر .)8

نگاره شماره  :2گرفتارشدن خاقان به دست رستم
(شاهنامهبایسنقری)
در برگی دیگر از شاهنامه بایسنقری (تصویر  )4میدان
جنگ بین سپاه ایران به فرماندهی رستم پهلوان و خاقان
چین به زیبایی به تصویر درآمده است .در سپاه ایران رستم به
سرداران و جنگاوران دستور میدهد که با شهامت و دلیری به
جنگ سپاه چین بروند و قسم یاد میکند:
که گر نامداری از ایرانزمین /هزیمت پذیرد زخاقان چین
تصویر  :4گرفتارشدن خاقان به دست رستم :شاهنامه بایسنقری ،هرات،

قرن نهم (مجموعه مینیاتورها و صفحات شاهنامه بایسنقری.)41:1370 ،
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تصویر 7

تصویر 8

نگاره شماره  :3شبیخون زدن نستیهن و کشته شدن
او (شاهنامه بایسنقری)
نستهین برادر پیران و از درباریان و بزرگان توران زمین است
که به قصد شبیخون به سپاه ایران ،شبانه جنگاوران خود را
تجهیز میکند .دیدبانان سپاه به گودرز ،فرمانده بزرگ ایران،
خبر شبیخون را میرسانند و آنان آماده جنگ با سپاه توران
میشوند (تصویر  .)9در (تصویر  )10تعدادی از سربازان در
پشت کوه کالهخودهای کاسهای به شکل مخروطی و حائلی
فلزی بر روی گوش با میلهای کشیده در میانه کاله و پرچمی
سهگوش و همچنین کالهخودهایی با حلقههای ریز فوالدی
که سراسر گوشها و ناحیه پشت گردن را پوشش میدهد
بر سردارند .کالهخودها با دورنگ قهوهای و نقرهای با نقوش
هندسی خودنمایی میکنند .در این نگاره ،سربازان بدون زره
با پیراهنهای بلند و آستینهای کوتاه به رنگهای سبز ،زرد،
آبی به تصویر درآمدهاند .در (تصویر  )11زره سرباز سوار بر
اسب با حلقههای درهمتنیده از زیر پیراهن نمایان است و به
نظر میرسد دیگر سربازان نیز زرههای خویش را زیر پیراهن بر
تن نمودهاندکه در تصاویر به تصویر نیامده است .در این نگاره
دو نوع زانوبند بر پای سربازان به چشم میخورد؛ نوع اول

بهصورت حلقههای ریز بافتهشده با زانوبندی مدور و خطوطی
عمودی به شکل برگ گل با قبهای کوچک و طالییرنگ بر
روی زانو و نوع دوم زانوبندی با صفحاتی مستطیلشکل باریک
که در دو ردیف بهصورت مورب در کنار هم قرارگرفتهاند و در
سر زانو قبهای گرد قرار دارد .در دست سربازان شمشیرهای
بلند و کشیده به رنگ نقرهای با دستههای مشکی و طالکوب
مشاهده میشود که بهوضوح میتوان تغییر در فرم ظاهری
شمشیرهای عصر تیموری را با دوره گذشته (سلجوقی) که
شمشیرها دارای انحنای زیاد و تیغهای پهن بودند مشاهده نمود.

تصویر  :9شبیخونزدن نستهین و کشتن او :شاهنامه بایسنقری ،هرات،

قرن نهم (مجموعه مینیاتورها و صفحات شاهنامه بایسنقری.)45:1370 ،

تصویر 10

تصویر 11
4

در این نگاره (تصویر  )12سپر با فرمی گرد و نقوش ربعی
با گلها و برگهای ظریف در میان سپر قبهای نقرهایرنگ با
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تصویر 5

تصویر 6
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خطوط عمودی به چشم میخورد .در پشت سپر پارچههای
قهوهایرنگ بهصورت ضربدر قرارگرفته که محل قرارگرفتن
دست سربازان است .پرچمها با میلهای بلند به رنگ قهوهای و
پارچههای منقش به گل چهار و شش پر که در میان صفحات
فلزی آن کلمه (یا اهلل) نقش بسته است ،نشان داده شدهاند.
کارنای یا کرنا مرکب از کریکار به معنای جنگ و نای ،یعنی نای
جنگی که بوقی دراز است و در قدیم هنگام جنگ استعمال
مینمودند ،در این نگاره در دست سربازان دیده میشود .زره
اسبان در این نگاره به رنگهای بنفش ،زرد و عنابی به تصویر
درآمده است .در این نگاره دو نوع زره اسب را میتوان مشاهده
نمود؛ نوع اول با قطعات مربعشکل و پرچهای به هم متصل
شده که گردن و پشت و پهلوی حیوان را پوشانده و بر روی
صورت نیز محافظی از دو قسمت متصلبههم با نقوش گلهای
ختایی که در کنار آن آویزی فلزی به رنگ طالیی با ریشههای
سفیدرنگ به تصویر درآمدهاست قرار دارد(تصویر  .)13نوع
دوم با قطعاتی کوچک به شکل مستطیل و با انحنایی کم در
چندین ردیف به رنگ نقرهای و حاشیهای هندسی به رنگ
طالیی در قسمت پشت گردن و پایین زره اسب به چشم
میخورد (تصویر  .)14در دوره تیموری قرن نهم زره اسب با
دگرگونی و تحولی نسبت به دوران گذشته همراه بوده است.
زرهها با صفحات چهارگوش یا زنجیرههایی درهمتنیده برای
محافظت از حیوانات ساخته میشدند و بر روی صورت هم
محافظی با نقوش اسلیمی قرار میدادند.

تصویر 12

نگاره شماره  :4نامه نوشتن زال به سام و احوال نمودن
زال (تصویر  ،)15پهلوان ایرانی و دستپرورده سیمرغ،
دل در گروی عشق رودابه دختر مهراب شاه کابلی دارد او
برای اذن گرفتن از پدرش سام ،کاتبی را فرامیخواند و شرح
دلدادگی خود را بیان مینماید .نامه او به همراه شهسواری
تیزرو ،به دست سام پهلوان میرسد .سام با خواندن نامه
فرزند ،در اندیشه فرو میرود و موبدان و منجمان را برای
پیشگویی آینده او ،به خدمت خود دعوت مینماید .در این
نگاره سام در شکارگاه سوار بر اسب و کمان به دست در حال
تیراندازی است .کمان به رنگ قهوهای با زهی کشیده که در
قسمت باالیی کمان با زائدهای طالیی تزئین شدهاست دیده
میشود (تصویر .)16
سوارکار اسب سیاه ،با گرزی نقرهایرنگ و پوالدین (تصویر
 )17با قدرت بر فرق پلنگ میکوبد .گرز با دستهای بلند و
کشیده ،با برشهای ظریفی در قسمت میانه و سری گرد با
زائدهای قبهمانند همراه شده است .نکته قابلتأمل ،تزئینات نقش
بسته بر روی گرز است .در میان گرز گلی کشیده شده و هشت پر
که در حاشیه لبههای تیز گل با نیمدایرهای تزئین شده است قرار
دارد .تیمور در هنگام ساندیدن از سربازان خود گرزی با سر گاو
به همراه داشته است و در ایران باستان انواع مختلف گرز مرسوم
بوده است .تیردانهای این نگاره بیشتر بهصورت استوانههایی به
رنگ سبز و قهوهای است که با نقوش اسلیمی و گلبوتههای
ختایی تزئین شده است .شمشیرهای این نگاره نیز بهمانند تصاویر
گذشته ،کشیده ،بلند و صاف با قبضهای طالیی تصویر شدهاند.

تصویر 13

تصویر  :15نامه نوشتن زال به سام و احوال نمودن ،شاهنامه بایسنقری،

هرات ،قرن نهم (مجموعه مینیاتورها و صفحات شاهنامه بایسنقری.)29:1370 ،
تصویر 14
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تصویر 16

تصویر 17

تصویر  :18خوان اول اسفندیار و کشتن گرگها ،شاهنامه بایسنقری،
هرات ،قرن نهم( ،موزه هنرهای معاصر.)91:1384 ،

تصویر 20

تصویر 21

نگاره شماره  :6قتل سیاوش
سرباز (تصویر  )22درحالیکه خنجری با تیغه مشکی و
انحنای کم و دستهای طالیی در دست دارد مشغول سربریدن
سیاوش میباشد .در این نگاره کالهخودها به رنگ طالیی با
حاشیهای باریک و میلهای فلزی بر باالی قبه و نوار قرمز به
تصویر درآمدهاند .در برخی کالهخودها (تصویر  )23دو طرف
کاله دو برش فلزی نیمدایرهای بر رویهم گوش را محافظت
میکند و از زیر کاله پارچهای مشکیرنگ بهصورت مقنعه
سر و گردن و مقداری از سینه را پوشانده است .سپرهای
5
دست سربازان بهصورت مدور با نقوش هندسی و اسلیمی
ترسیمشده است .در این نگاره نیزههای بلند با نوک پیکان
طالیی با پرچمهای رنگی کوچکی در قسمت پایین پیکان،
تزئین شده است .در سمت راست نگاره سرباز درحالیکه
گرزی در دست دارد به صحنه دلخراش مینگرد .گرز (تصویر
 )24با دستهای بلند به رنگ سفید و زائدههای چند پر و
کشیده بهصورت تیز و به رنگ طالیی و برآمدگی در میان به چشم
میخورد .پایپوش سربازان چکمههای بلند با مقداری پاشنه به
رنگ مشکی و آبی است و در این نگاره سربازان ساقبندی به پا
ندارند.
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نگاره شماره  :5خوان اول اسفندیار و کشتن گرگها
زره اسفندیار در (تصویر  )18تفاوت چشمگیری در سبک
و فرم ساخت و همچنین نقوش تزئینی با دیگر زرههای
تحلیلشده دارد .کالهخود طالییرنگ به سبک کاسهای
(تصویر  )19با حاشیه تزئینی باریک بهصورت مثلثی (هفت)
در قسمت باالی کاله نمایان است و دیگر خبری از میلهای
بلند و پرچم نیست و فقط زائدهای پهن و کوتاه دیده میشود.
زره طالیی از سهتکه جداگانه تشکیل شدهاست؛ ساقبند
دست( ،تصویر  )20به همان فرم سابق به دست بستهشده
است .قسمت بازو و کتف (تصویر  )21با زرهی از برشهای
مستطیلشکل طالیی و کشیده با انحنایی بر روی بازو به
پشت رفته است .قسمت باالتنه زره در جلو بهصورت نیمتنهای
بلند تا پایین زانو با قطعات مستطیلی و نقوش ظریف هندسی
به شکل لوزی و مثلث و نقوش گیاهی بهصورت برگ که
در قسمت سینه نیمدایرهای کوچک است به چشم میخورد.
قسمت پشت تا پایین کمر امتداد دارد و در ناحیه کمر قسمتی
جداگانه از زره دیده میشود که بهاحتمالزیاد برای چاالکی سرباز
در جنگ بهصورت جداگانه وصل شده است .این زره نشان از
مهارت فلزکاران درزمینه ساخت و تزئین زره در این دوره دارد.

تصویر 19
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تصویر  :22قتل سیاوش ،شاهنامه بایسنقری ،هرات ،نهم( :موزه
هنرهای معاصر.)45:1384 ،

تصویر 23

تصویر 24

نگاره شماره  :7میدان نبرد تیمور و سلطان مصر
6
(ظفرنامه تیموری )
در این نگاره (تصویر  )25در فرم و تزئینات کالهخودها و
زره سربازان شاهد تغییراتی هستیم .در باالی نگاره ،سرباز
درحالیکه شیپور جنگ را مینوازد ،کالهخودی به رنگ مشکی
با حاشیه تزئینی طالیی بر سر دارد و پارچهای مشکی با حاشیه
طالیی به پشتسر رفتهاست که حالت گنبدی کاله کشیدهتر
میشود و در باالی آن میلهای فلزی که در انتهایش قبهای
طالیی قرار دارد به چشم میخورد .در این نگاره کالهخودهای
مختلفی دیده میشود که اختالف آن در قسمت محافظ گوش
و پرهای بهکاررفته بر باالی میله کالهخود است .در این نگاره
سربازان زرهی بر تن ندارند و فقط محافظ دست ،به رنگ مشکی
و مخروطیشکل با حاشیهای طالیی که درمیان ساقبند دست با
نقشهای طالکوبی تزئین شده است دیده میشود.
تیمور (تصویر  )26کالهی بسیار زیبا و باابهت بر سر دارد.

کالهخود به رنگ مشکی است با تزئینات پهن طالیی ،که در
قسمت جلو و پشت کاله دو پایه فلزی طالیی پرهای بلند
و رنگی کاله را نگه میدارند و زنجیرهای درهمتنیده مانند
مقنعه صورت او را در برگرفته اند و در انتهای میله اصلی کاله،
پر سیاهوسفیدی بر شکوه کالهخود او افزوده است .زانوبند
فلزی یکتکه او در قسمت زانو ،قبهای طالییرنگ بهصورت
گل دارد که در میان دایرهای مشکی دیده میشود .تیردان،
کمربند و خنجر تیمور به رنگ طالیی است و با جواهرات
تزئین شده است .کمانها به رنگ طالیی و تیرها به رنگ
سفیدند که در انتهای آنها پرهای سیاهی نصب شده است.
شمشیرهای بهکاررفته در این نگاره تغییری در فرم و سبک
خود با دیگر نگارهها ندارند اما نیزهها بلندتر از دیگر نمونههای
خود در این دوره هستند .زره اسبان به همان فرم دیگر
زرههای نقش بسته در نگارهها هستند اما اختالفات جزئی
در نوع تزئین آن به چشم میخورد .بر روی برخی زره اسبان،
گلمیخهای پنج و ششپر طالییرنگ دیده میشود .در این
نگاره با تنوع کالهخودها در نقوش و تزئینات همراه هستیم که
نشان از ظرافت و مهارت استادکاران دارد (تصویر  .)28پایپوش
سربازان ساده و بدون پاشنه به رنگ مشکی است و زانوبندها به
رنگ مشکی و قطعات مستطیلشکل با حاشیهای طالیی و قبهای
طالیی با خطوط عمودی در تصاویر نقش بسته است.

تصویر  :25میدان نبرد تیمور و سلطان مصر ،ظفرنامه تیموری ،هرات،
قرن نهم (موزه هنرهای معاصر.)91:1384 ،
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تصویر 27

تصویر 26

53

تصویر 28

جدول  :1فرم و طرح پوشش نظامی در دوره تیموری (مأخذ :نگارندگان).

کالهخود با سر
حیوان

کالهخود با
محافظی از قطعات
فلزی مستطیلی،
پرچم

کالهخود کاسهای
با محافظ گوش
فلزی و مقنعه

کالهخود با
طالکوبی و تزئین
پر ،میلهای بلند،
محافظ گوش
دوالیه و مقنعه

زره دوتکه بلند،
سردوش و
نیمتنه ،برشهای
مستطیلی

زره بلند و یکتکه
با برشهای
مستطیلی

زره با حلقههای
درهمتنیده

ساقبند دوتکه،
نقرهای ،مچ دار

ساقبند دوتکه،
نقرهای ،نیمدایره
روی دست

محافظ طالیی،
دوتکه

زره

کالهخود

0
کالهخود با تزئین
هندسی و پر،
طالکوبی

کالهخود مشکی
با میلهای بلند،
پوشش محافظ
گوش ،محافظ
گردن جلوباز،
طالکوبی

کالهخود کاسهای
با میله کوتاه و نوار
باریک و مقنعه

بررسی فرم ،نقش و تزئینات ابزارآالت جنگی عصر تیموری و بازتاب آن در نگارههای مکتب هرات

کالهخود با
کالهخود با زنجیره
زنجیرههای مشکی،
و پرچم و محافظ
محافظ گردن و
گوش
گوش

کالهخود با محافظ کالهخود مخروطی کالهخود با تزئین سر
زنجیرهای و تزئین با محافظ گوش و حیوان و پرچم ،محافظ
پر ،محافظ گوش
با قطعات مستطیلی
پرچم

ساقبند

زانوبند دوطرفه،
قطعات مستطیلی،

زانوبند دوطرفه،
طالیی ،یکتکه

زانوبند ،یکطرفه،
قطعات مستطیلی،
طالکوبی

زانوبند

زانوبند حلقهای،
یکطرفه،

جدول  :2ابزارآالت جنگی در دوره تیموری (مأخذ :نگارندگان).

خنجر

گرز

نیزه

کمان و تیر

شمشیر و غالف
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نتیجهگیری
دوره تیموری عصر پیشرفت صنعتگران در حوزه ساخت
ابزارآالت جنگی بوده است و این تحول و دگرگونی در فرم،
سبک و تزئینات در نگارههای این عصر به زیبایی نقش بسته
است .نگارههای این دوره در بطن خویش مهارت فلزکاران در
ساخت ابزار جنگی را به زیبایی جلوهگر میسازند و هنرمندان
نگارگر تمامی اجزا و عناصر ابزارآالت جنگی را با دقت

کمنظیری در صحنههای جنگ به تصویر کشیدهاند .با بررسی
و تحلیل نگارهها در این دوره سه فرم از زرههای آن دوره را
میتوان مشاهده نمود؛ اول زرههای با حلقههای درهمتنیده
که تا نیمه زانوان سربازان امتداد دارد؛ دوم زرههای با صفحات
فلزی مستطیلشکل و کشیده بهصورت نیمتنهای که با نقوش
زیبای هندسی مزین شدهاست و سوم زرههای با صفحات
مستطیلی بهصورت یکتکه تا زیر زانو که گویای تنوع در

بررسی فرم ،نقش و تزئینات ابزارآالت جنگی عصر تیموری و بازتاب آن در نگارههای مکتب هرات

شیپور

پرچم و نشانه

تیر دان

جدول  :3ابزارآالت جانبی جنگ (مأخذ :نگارندگان).
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صنعت ساخت ابزار جنگی در این دوره میباشد .کالهخودهای
فوالدی نیز در نگارههای این دوره به چند صورت به تصویر
درآمده است؛ اول فرم ساده که فقط کاسه سر را در برمیگیرد
؛دوم کالهخودهای طالیی با زنجیرههای درهمبافته تا روی
شانه ،مزین به نقوش هندسی با میلههای بلند ،پرچمهای
رنگی ،پرهای سفید و دستههای ابریشم؛ سوم کالهخودهای
کوزهایشکل با تکهکاریهای طالیی و پرهای سفید و سیاه؛
چهارم کالهخودهای کاسهای با میله کوتاه و پارچهای سیاه به
سبک مقنعه که بر سر سربازان خودنمایی میکند .شمشیرهای
به تصویر درآمده تفاوتی آشکار با دورههای قبل دارد و فرم
پهن و خمیده گذشته ،در این دوره بهصورت صاف و باریک
با دستههای طالکوبی شده و نقشهایی از حیوانات اساطیری
به چشم میخورد .سپرهای این دوره بهصورت مدور با نقوش
اسلیمی و ختایی و گلمیخهای فلزی در وسط به رنگ طالیی
و مشکی مزین شدهاند که نشاندهنده تأثیر هنر نگارگری
بر صنعت ساخت ابزارآالت جنگی در عصر تیموری است.
سپرها بهصورت مدور ،مانند گذشته به تصویر درآمدهاست؛
اما نقشهای هندسی و ختایی و اسلیمی بهصورت گسترده
بر روی آنان نقش بسته است .در نگارههای عصر تیموری
گرزهایی با طرحهای مختلف همچون سر حیوانات ،گرزهای
به سبک گرد و تخممرغیشکل با نقوش گلهای پنجپر،
دایرههایی به رنگ طالیی و سفید در نگارهها مشاهده میشود.
زره اسبان در این دوره با رنگهای متنوعی چون قرمز،
نارنجی و نقرهای با قطعاتی چهارگوش و پرچهایی فلزی و
آویزهایی منگولهایشکل تزئین شدهاند که این امر تا قبل
از دوره تیموری به این صورت گسترده نبودهاست .تصویر
ابزارآالت جنگی در این نگارهها مهر تأییدی بر تنوع و
پیشرفت ابزارهای رزم ایران در دوران تیموری میباشد که
نقش مهمی در شناخت تاریخ هنر و فرهنگ و تمدن ایران
اسالمی میتواند ایفا نماید.
پینوشتها
1. zembrek.

 .2میرزا غیاثالدین ملقب به بایسنقر بهادر خان ،پسر شاهرخ
و ملکه گوهرشاد خاتون ،در سال  ۷۹۹در هرات چشم به

جهان گشود (حافظ ابرو ،1380 ،ج  ،)۱ :۱از نفیسترین کتب
نگارگری عصر بایسنقر میرزا شاهنامه بایسنقری میباشد .این
نسخه در سال  833هـ .ق در کتابخانه بایسنقری تهیه و
شامل  22تصویر است که کتابت آن را جعفر تبریزی (جعفر
بایسنقری) انجام داده است و امروزه در کتابخانه گلستان
نگهداری میشود (رهنورد.)217 :1386 ،
 .3نقوشی که در آنیک یا چند جزء بهصورت تکرار در کنار
هم قرار میگیرند و یک طرح کلی را تشکیل میدهند .الگوی
اصلی این طرح را «واگیره» مینامند( .ندیم.)16:1386 ،
 .4به نقوشی که دو محور تقارن دارند و با تکرار چهارگانه آن
میتوان کل نقش را به دست آورد .انواع ترنجها ،شمسهها و
نقشههای چون لچک ترنج به این شیوه طراحی میشوند.
(ندیم.)15:1386 ،
 .5نقوش هندسی از مهمترین عناصر تزیینی در هنر ایران
میباشند .تنوع بیحد طرحها (طرحهای ساده ،طرحهای پیچیده)
سبب کاربرد آن در هنر ابزارآالت جنگی شده است .مهمترین
نقوش هندسی از ترکیب یک دایره اصلی و چند دایره و
یکچند ضلعی فرعی به دست میآیند .در هنر فلزکاری
نقوش هندسی معموالً با دیگر نقوش اسلیمی و ختایی ترکیب
میشوند و نقشی زیبا را رقم میزنند .بر روی سپرهای این
نگاره ترکیب نقوش هندسی و اسلیمی و گل و برگهای
ختایی و رنگهای آبی الجوردی ،طالیی و قرمز را میتوان
مشاهده نمود.
 .6شرفالدین علی یزدی در قرن  8هـ.ق به دستور ابراهیم
سلطان در شیراز کتاب ظفرنامه تیموری را که به نقل زندگی
تیمور میپردازد به مدت چهار سال به رشته تحریر درآورد.
این نسخه از ظفرنامه به قطع رحلی کوچک شامل 750
صفحه به قلم نستعلیق و به خط استاد سلطان محمد نور به
سال  935هـ.ق کتابت شدهاست .این نسخه با  24نگاره از
مراسم درباری و رزم آراسته شدهاست .نسخه این کتاب در
کاخ موزه گلستان نگهداری میشود.
فهرست منابع

• آژند ،یعقوب .)۱۳۸۷( .مکتب نگارگری هرات .تهران :فرهنگستان

هنر.
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Abstract
For a long time, the industry of manufacturing war weapons has been one of the oldest arts in Iran. During the
Timurid period, we are observing a kind of transformation in the construction, designs, and application in this
industry are observed. The steel weapons and golden decoration have improved in this era, which is exhibited in
the Timurid painting. Literally, Iranian Paintings always display different arts and craftsmanship. Hence, paintings
can help us understand the characteristics of these tools of war. The method of this research is historical and in a
descriptive and analytical approach. The purpose of this research has been studying the form, role, and decorations of war weapons in the Timurid period from an artistic perspective. The results of the research indicate that
artists in this period have upgraded the style of the ancestors in the construction of war instruments which has led
to the emergence of new forms and beautiful decorative motifs. These changes are clearly evident in Herat school
painting.
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