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چکیده
از میان  19کتاب و رساله که با عنوان ظفرنامه شناخته شده است؛ ظفرنامه تیموری کتابی است تاریخی و
مدیحه سرایانه به نوشته شرف الدین علی یزدی (متوفی  808ه.ق) که از تاریخ نگاران به نام اوایل حکومت شاه
تهماسب صفویه می باشد ،تهیه و اجرا گردیده است .نسخه مصور ظفر نامه مزبور در کتابخانه کاخ گلستان به
خط سلطان محمد نور در سال  100هجری قمری با تصویرسازی  29نگاره به قلم کمال الدین بهزاد و احتماالً
شاگردانش به جا مانده است .نگاره های این کتاب شامل نقوش متعدد و متنوعی است که در این مقاله به
شناسایی گره های هندسی اسالمی و نقش مایه های آن می پردازیم .روش تحقیق توصیفی است و با هدف
توسعه ای در راستای بازشناسی نقشهای هندسی آن انجام شده است و با استناد به منابع موجود کتابخانه ای
در زمینه ترسیم نقوش هندسی اسالمی به طبقه بندی گره ها و آالت به کار رفته در نگاره های مزبور می پردازد.
نتایج حاصل نشان دهنده و معرفی کننده گره های هندسی این نگاره ها است که می توان گفت از 29نگاره
ظفرنامه  12نگاره شامل گره هندسی است ،در مجموع  09نوع گره دراین نگارهها شناسایی و استخراج شد
بیشترین گرههای به کار رفته در ظفرنامه شمسه شش ،شمسه هشت و شش و طبل گردان است که در جداولی
به تفکیک هر نگاره ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی :نقوش هندسی اسالمی ،گره چینی ،نگارگری ،ظفرنامه ،تیموری

مقدمه
آنچه که امروزه در کشورهای اسالمی به عنوان نقوش هندسی اسالمی از آن یاد می شود را می توان به دو بخش عمده
نقوش هندسی اسالمی عربی و نقوش هندسی اسالمی که در کشور های غیر عربی همچون ایران ،ترکیه و اسپانیا قابل جستجو
است ،تقسیم کرد .امروزه اعراب در سایه حمایت های مالی و با هدف ترویج هنر عربی سعی بر آن دارند تا این نقوش را با صفت
عربی به جای اسالمی به کار برند و با این کار نوعی هویت سازی مجعول برای خود ایجاد کنند این درحالیست که بسیاری از
این نقوش هندسی در آثار هنری کشورهای غیرعربی همچون ایران به کار رفته و با بازیابی تاریخی این آثار می توان به قدمت و
اصالت آنها پی برد.

یکی از این منابع که می توان نقوش هندسی را در آنها جستجو کرد ،نسخه های خطی مصور است که بیشتر آنها دارای
تاریخ نگاری واضح و یا دوره زمانی قابل تشخیص هستند .در این میان نسخه ی مصور ظفرنامه تیموری که در اوایل حکومت
شاه طهماسب صفوی نگارش و مصور شد ،شامل نگاره هایی است که بتوان تعدادی از نقوش هندسی را در آن شناسایی کرد که
در این مقاله به طبقه بندی آنها پرداخته می شود .مسئله این مقاله شناسائی نقوش و آرایه های هندسی (گره چینی) ظفرنامه
است که با روش مقایسه نقوش و با استناد به منابع موجود کتابخانه ای به طبقه بندی اسامی گره ها و آالت به کار رفته در
نگاره های مزبور پرداخته می شود بدین منظور در ابتدا از این مقاله نسخه شناسی ظفرنامه تیموری انجام خواهد شد و در بخش
دیگر نقوش هندسی در نگاره های آن شناسایی خواهند شد.
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نسخه شناسی ظفرنامه ها
شاید بتوان گفت ،اولین معرفی و شرح از ظفرنامه ها توسط ایرج افشار انجام شده است که تعداد سفر نامه های موجود در
تاریخ ادبیات را  12کتاب یا رساله می داند(افشار  .)1002دو سال پس از وی حسین نخجوانی هشت کتاب را با عنوان ظفرنامه
معرفی می کند(نخجوانی  .)1009اما غالم حسین صدیقی تعداد ظفرنامه ها را  19کتاب می داند و به شرح زیر معرفی می کند
که یکی از آنها (ظفرنامه نادری) به زبان ترکی است :

 -1ظفر نامه موسوم به ابن سینا که رساله ایست کوتاه و پند آموز مشتمل بر پرسش های انوشیروان و پاسخ های
بزرگمهر که در دوره سامانیان از زبان پهلوی به فارسی ترجمه شده است و منسوب به بوعلی سینا است.

 -2ظفر نامه فارسی منظوم به بحر متقارب از حمد اللّه بن احمد پسر ابوبکر بن احمد بن نصر مستوفی معروف به
ظفرنامه حمد اهلل مستوفی(متوفی در 805ه.ق) که تاریخ ایران در هفتاد و پنج هزار بیت از حمله اعراب تا عصر مولف
را شامل می شود.

 -0ظفر نامه صاحبقرانی موالنا نظام الدین هروی شامی یا شنبی یا شنب غازانی ،قدیم ترین تاریخ زندگانی و سلطنت
امیر تیمور و جنگ ها و فتح های او تا اوایل رمضان  857ه.ق که ذیل آن را عبد اللّه بن لطف اللّه بن عبد الرشید
معروف به حافظ ابرو در سال  819ه .در عصر میرزا شاهرخ و به فرمان او در قلم آورده است.

 -9ظفر نامه تیموری از تألیفات موالنا شرف الدین علی یزدی (متوفی به سال  808ه.ق) که به سال  828ه.ق پایان
پذیرفته حاوی حوادث زندگانی میرزا ابراهیم سلطان بن شاهرخ ابن تیمور ( 808 -317ه ).در شیراز با افتتاح یا
مقدمه ای که تاریخ جهانگیر هم نامیده شده و در سال  822ه.ق نگارش یافته است.

 -0ظفر نامه فارسی منظوم یا ظفر نامه تیموری یا تیمورنامه (یا به اقتضای وزن شعر تمرنامه) یا اسکندر نامه تیموری از
عبد اللّه هاتفی (متوفی به سال  123ه.ق) [معروف به ظفرنامه هاتفی] خواهرزاده جامی.

 -7ظفرنامه منظوم (ناتمام) شاه جهانی یا شاه جهان نامه یا پادشاه نامه در سرگذشت نیاکان و شرح حکومت شاه جهان
( 1578 -1503ه.ق) پسر نور الدین محمد جهانگیر پادشاه تیموری هند از حاجی محمد جان مشهدی متخلص به
قدسی (متوفی به سال  1507ه.ق) این منظومه به علت مرگ قدسی ناتمام ماند .

 -3ظفر نامه منظوم نادری به زبان ترکی تألیف جمال الدین محمد بن عبد الغنی متخلص به نادری (متوفی در 1507
ه.ق) در فتح های یکی از سالطین عثمانی .
 -8ظفر نامه منظوم عالمگیری در حوادث پنج سال اول پادشاهی اورنگ زیب (متوفی به سال  1118ه.ق) .

 -1ظفر نامه منظوم اکبری ،در باب فتوح اکبر خان پسر دوست محمد خان افغانی در تسخیر کابل اثر طبع قاسم (متوفی
به سال  1275ه.ق).

 -15ظفرنامه منظوم کابل از غالم محیی الدین در وقایع کابل و جنگ ها و فتح های احمد شاه درّانی و آن در سال 1275
ه.ق به نظم درآمده است .
 -11ظفرنامه رنجیت سنگه یا رنجیت نامه در شرح زندگانی رنجیت سنگه .

 -12ظفرنامه منظوم بهرتپور از مولوی فضل اعظم ،در وقایع بهرتپور از سرزمین هند و فتح آن جا به دست لرد لیک .کتاب
منظور به نثر هم نگارش یافته است .
 -10ظفرنامه منظوم گوبند سنگه در فتح های او .

 -19ظفرنامه ناصری یا نصرت نامه منظوم از میرزا عباس علی صفا(.صدیقی)92-03 :1080 ،
در میان ظفرنامه های نام برده شده ،ظفرنامه شرف الدین علی یزدی مد نظر این مقاله بوده که نسخه مصور آن مورد
مطالعه قرار خواهد گرفت.
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ظفرنامه شرف الدین علی یزدی
شرف الدین علی یزدی از شاعران ،منشیان ،مورخان و علمای مشهور نیمه دوم قرن هشتم و نیمه اول قرن نهم
هجری است؛ نام پدرش شمس الدین علی است اما در برخی منابع نام پدرش ضیاء الدین حسین و جدش شمس
الدین علی ذکر شده است .احمد بن حسین بن علی کاتب در کتاب خویش و قوام نامی که مجموعه منشآتی را در
قرن نهم گردآوری کرده -نام پدر او را ابوبکر و نام جدش را علی نوشته اند اما سعید نفیسی او را غیر از این شرف
الدین می داند .در برخی از نسخه های خطی نیز نام پدر او شیخ حاجی یزدی ذکر شده است .از سال تولد و شهری
که او در آن تولد یافته اطالع مکتوبی در دست نیست اما به هرحال مولد او یزد و ظاهرا شهر تفت است؛ شرف الدین
علی یزدی به خدمت تیموریان درآمد و از مقربان و ندمای خاص ابراهیم سلطان نوه تیمور شد (.یزدی ،بی تا-00 :
)07
همانطور که قبال نیز اشاره شد ،شرف الدین علی یزدی با تاثیر از ظفرنامه شامی نگارش ظفرنامه را از 822ه.ق شروع
و تا  828ه.ق آن را به اتمام رساند .محتوای ظفرنامه وی از شرح آفرینش عالم و شرف آدم بر دیگر حیوانات شروع
می شود و با ذکر مختصری از پیغمبران به ویژه حضرت نوح علیهم الصّلوۀ و السّالم به شرح حال طبقه تاتار و مغول
می پردازد که تفصیل آن در حیطه این مقاله نیست.

نسخه مصور ظفرنامه تیموری  395هجری
در واقع نسخه مصور ظفرنامه  100هجری یکی از استنساخ های ظفرنامه شرف الدین علی یزدی است که شامل  29نگاره
منسوب به هنرمند نقاش ،کمال الدین بهزاد ،مذهب میر عضد و کتبه سلطان محمد نور است که در صفحه پایانی نسخه ،اسامی
آنها همچنین تاریخ 100ذکر شده است ،تصویر ( .)1بنابراین می توان گفت تاریخ آرایه هندسی که در آن به کار رفته حداقل به
قبل از این تاریخ یعنی  052سال قبل (از زمان نگارش مقاله حاضر) بر می گردد.

تصویر  -6صفحه پایانی ظفرنامه تیموری ،نسخه مصور ( .395نوروزیان)11 :6931 ،

این نسخه هم اکنون در کاخ-موزه گلستان نگهداری می شود .قطع آن  03 * 20سانتی متر و دارای  305صفحه است در
هر صفحه  10سطر به خط نستعلیق دودانگ نوشته شده و متن آن پس از نگارش زرفشان گردیده ،چرا که گرد طال بر روی
جوهر خطاطی قابل مشاهده است .جلد نسخه از بیرون ضربی طالپوش با نقش ابر چینی است و از درون سوخت معرق عالی
دارد(سمسار. )105 :1031 ،

نگارندگان به اصل نسخه دسترسی نداشته و تصاویر آن را از کتاب بهزاد در گلستان که به همت فرهنگستان هنر در
بزرگداشت کمال الدین بهزاد در سال 1082به چاپ رسید ،برداشت نموده اند.
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بررسی ساختاری گره های هندسی در ظفرنامه دوره تیموری  395هجری کاخ گلستان:

در بین  29نگاره ی ظفرنامه  12نگاره آن شامل گره های هندسی است(که البته نگاره هایی که نقوش تکراری داشته
اند حذف شده و در نهایت  1نگاره مورد بررسی قرار گرفت ) .در این بخش نگاره های مزبور و جدول اسامی نقوش
هندسی موجود در هر نگاره به تفکیک آورده شده است؛ در جدول های مزبور اسم گره ،باز ترسیمی از گره و آالت به
کار رفته در آن طبقه بندی شده است و از ذکر نقوش تکراری صرف نظر شده است .در خصوص نام بعضی از گره ها
تفاوت دیدگاه و سلیقه وجود داشت که در موارد مذکور هر دو نام ذکر شده است .بعضی از گره ها اسمی به آن ها
اطالق نشده است و بعضی نیز به دلیل نداشتن کیفیت قابل قبول تصویر قابل شناسایی نبودند .گره های شناسایی
شده بر روی نگاره ها توسط کادر سیاه رنگی مشخص شده اند .
نگاره شماره  -6برتخت نشستن تیمور در سن سی و چهار سالگی
در نگاره مزبور ،شاهد به کارگیری گره های شش و طبل گردان ،چهار سلی ،چهار قل و هشت شش چهار لنگه طبل دار در
باال و مرکز تصویر هستیم که در جدول( )1جزئیات آن قابل مشاهده است.
جدول  -6جزییات گره های هندسی نگاره (6نگارندگان).

تصویر -2برتخت نشستن تیمور در سن سی و چهار سالگی
(فرهنگستان هنر.)28: 6932 ،

نگاره شماره  -2برتخت نشستن تیمور در سن سی و چهار سالگی
گره شش داوودی و شش و تکه در نگاره ذکر شده در حاشیه زیر چادر به صراحت مشهود است.
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جدول  -2جزییات گره های هندسی نگاره ( 2نگارندگان).

تصویر -9برتخت نشستن تیمور در سن سی و چهار سالگی
(فرهنگستان هنر.)61: 6932 ،

نگاره شماره  -9مجلس سرور به مناسبت مراجعت تیمور به سمرقند
در نگاره زیر ،گره های شش پیلی دار ،هشت و شمسه طبل دار ،نیمه موج ،حصیری و مارپیچ در ازاره های سمت راست
کف عمارت و در مرکز تصویر نیز دیده میشود.
جدول -9جزییات گره های هندسی نگاره (9نگارندگان).

تصویر  -1مجلس سرور به مناسبت مراجعت تیمور به
سمرقند (فرهنگستان هنر.)65: 6932 ،
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نگاره شماره  -1فتح شیراز به دست تیمور و اعالم تمکین بزرگان فارس
گره هشت و صابونک در قسمت پایین نگاره قابل تشخیص است.
جدول -1جزییات گره های هندسی نگاره (1نگارندگان).

تصویر  -5فتح شیراز به دست تیمور و اعالم تمکین بزرگان
فارس فرهنگستان هنر.)63: 6932 ،

نگاره شماره :5مراسم سوگواری مرگ تیمور
در نگاره قید شده ،از گره های شش ،موج و سه سلی ،هشت و چهارلنگه ،هشت طبل و چهار لنگه ،سکرون ،هشت و زهره،
شش ،لوز و چهارلنگه و شش و طبل گردان( که به دلیل متفاوت بودن روش ترسیم دوباره ذکر شد) به ترتیب در ازاره های
سمت چپ ،ایوان و کف عمارت و در مرکز نیز قابل مشاهده می باشد ،گره چهارقل نیز البه الی نقش حصیری در این نگاره به
کار رفته است .
جدول  -5جزییات گره های هندسی نگاره (5نگارندگان).

تصویر  -1مراسم سوگواری مرگ تیمور
(فرهنگستان هنر)29: 6932 ،
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ادامه جدول  -5جزییات گره های هندسی نگاره (5نگارندگان).

نگاره شماره  -1مجلس تزوبج شاهزادگان تیموری
دو گره به کار رفته در نگاره زیر دارای نام مشخصی نبوده  ،به جز گره شش و طبل گردان که با شیوه ی ترسیم متفاوت از
گره مشابهش اجرا شده است.
جدول  -1جزییات گره های هندسی نگاره ( 1نگارندگان).

تصویر  -1مجلس تزوبج شاهزادگان تیموری
(فرهنگستان هنر.)91: 6932 ،

نگاره شماره  -1مجلس جشن ورود تیمور از ماوراء النهر به سمرقند
در این نگاره به گره هایی از جمله شش و پیلی ،شش کمانی و سه پری گردان در ازاره های سمت راست و باالی جایگاه
پادشاه می توان اشاره کرد.
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جدول  -1جزییات گره های هندسی نگاره ( 1نگارندگان).

تصویر  -3مجلس جشن ورود تیمور از ماوراء النهر به
سمرقند (فرهنگستان هنر.)91: 6932 ،

نگاره شماره  -3در بند کردن قطب الدین قرمی و آوردن او به مسجد جامع شیراز
به کارگیری گره های موج و چلیپا ،شش و شمسه و بازوبندی در قسمت کف عمارت و سمت چپ به سهولت قابل مشاهده
است.
جدول  -3جزییات گره های هندسی نگاره ( 3نگارندگان).

تصویر  -3در بند کردن قطب الدین قرمی و آوردن او
به مسجد جامع شیراز(فرهنگستان هنر.)16: 6932 ،
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نگاره شماره  -3حمله دوم تیمور به ایران زمین
نگاره ذکر شده به چندین مورد اشاره دارد ،که از آن جمله می توان به گره های شش و سه لنگه ،شش پری در زمینه
لوزی ،هشت درود گری و چهار قل در قسمت باال اشاره کرد که از رسم دوباره آن صرف نظر شد.
جدول - 3جزییات گره های هندسی نگاره ( 3نگارندگان).

تصویر  -68حمله دوم تیمور به ایران زمین
(فرهنگستان هنر.)28: 6932 ،

نتیجه گیری
محتوای ظفرنامه ها معموالً به شرح و نقل پیروزی شاهان معطوف می شود که تاکنون  19ظفرنامه متفاوت در دوره های
تاریخی مختلف شناخته شده است .یکی از این ظفرنامه ها ظفرنامه تیموری است که نسخ مختلفی از آن در دست است .نسخه
مصور کتابخانه کاخ گلستان به خط سلطان محمد نور در سال  100هجری قمری با تصویر سازی  29نگاره به قلم کمال الدین
بهزاد و احتماالً شاگردانش یکی از نسخ نفیس از نظر نگارگری است .با بررسی نگاره های این نسخه از ظفرنامه ،نتایج زیر به
دست آمد :

از  29نگاره ظفرنامه  12نگاره شامل نقوش هندسی است که در مجموع  01نقش هندسی در آنها مشاهده شد که در بعضی
موارد تکرار شده اند .از این تعداد  09نقش بدون تکرار ترسیم شده اند که اسامی آنها به شرح زیر است:

نام گره های هندسی به کار رفته در ظفرنامه تیموری شامل :شش و طبل گردان ،چهارسلی ،چهارقل(چهارسلی مربع دار)،
هشت و شش چهارلنگه طبل دار ،شش داودی ،شش و تُکه ،شش -پیلی دار ،هشت و شمسه طبل دار ،نیمه موج  ،مارپیچ،
حصیری ،هشت و صابونک ،شش موج و سه سلی ،هشت و چهارلنگه ،هشت -طبل و چهارلنگه ،سکرون هشت و زهره ،شش،
لوز و چهارلنگه ،شش و پیلی ،شش کمانی ،سه پری گردان  ،موج و چلیپا ،شمسه و بازوبندی ،شش و سه لنگه ،شش پری در
زمینه لوزی ،هشت درودگری می باشد.

بیشترین گره های به کار رفته در ظفرنامه شمسه شش ،شمسه هشت و شش و طبل گردان است .با توجه به تاریخ مرقوم
نسخه ،قدمت به کارگیری نقوش هندسی نام برده در هنر اسالمی ایران حداقل به بیش از  055سال قبل می رسد .پژوهشگران
می توانند با بررسی نسخ قدیمی تر به مستند نگاری و بازشناسی تاریخی نقوش هندسی در هنر کتاب آرایی ایران بپردازند.
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Abstract
Among 14 books which have been recognized with the title of Zafarnama (Book of victory);
Timurid Zafarnama is a historical and eulogistic book which is arranged and implemented by sharaf alDin Ali Yazdi (deceased 1454), one of the famous histornnn of aarly shah Thhmppp sff avdd�
s
government.An illustrated transcription of above-mentioned Zafarnama is in Golestan palace library (in
Tehran), which is written by Sultan Muhammad Nur in 1528, with illustrating 24 figures by Kamal aldin Behzad and probably his students.The figures of this book have different patterns that in this
research, we try to recognize Islamic geometric knots and their motifs. The method in this research is
description and the purpose is practical regarding recognition of geometric patterns and we refer to the
available sources to draw Islamic geometric patterns to categorize knots and instruments used in these
patterns.The result show and introduce the geometric knots in these gigures that can be said, from 24
figures of Zafarnama,12 ones include geometric knots, on the whole, 34 types of knots in these figures
have been recognized and exploited. The most knots which have been used in Zafarnama is Shamse-6,
Shamse -8 and 6, rotating drum which is offered in some tables in the text separately.
Keywords: Islamic geometric pattern, Persian Painting, Knotting ,Zafarnama, Timurid dynasty.
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