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 بعد از اسالم پژوهشی در تجلی داستان شکار بهرام گور در آثار هنری ایران

 با تاکید بر قالی های محفوظ در موزه فرش ایران
 

 1هحسن یزدان پنا

 2تهمينه شيران

 

 چكیده 

ست كه آز           صویر در آمده ا سالم به كرات به ت شاهانه در آثارهنری پيش و بعد از ا شکار ضوع  شکار   مو آن جمله مي توان به 

بهرام گور)بهرام پنجم ساساني(اشاره كرد.این داستان در شاهنامه فردوسي، خمسه نظامي با تفاوت هایي در فضاسازی روایت            

و نتيجه  نهایي آن به تصــویر در آمده  و در گســتره وســيعي از آثارهنری ایران مانند نگارگری، فلزكاری، فرش،كاشــيکاری و 

ده است. سه نمونه  از قالي های موزه فرش ایران با تکيه بر مضامين ادبي، به شکار بهرام گور اشاره دارند كه        سفال متجلي ش  

شابه بوده، متعلق به قرن   شکار در حضور كنيزک ؛ نمونه دیگر متعلق      13دو نمونه آن ها كامال م ه.ق و البته با محوریت صحنه 

ذبح حيوان را نشان مي دهد.این مقاله به روش توصيفي و تحليلي و با هدف    ه.ق است و صحنه اتمام شکار و   14به اوایل قرن

ستان شکار بهرام گور در آثار هنری ایران در پي پاسخگویي به این پرسش كه قالي های محفوظ            شناسایي پيشينه تصویری دا

ر نمونه های مشابه ، روایت شاهنامه    در موزه ملي فرش ایران با موضوع مذكور، با توجه به وجوه اشتراک و افتراق خود با سای   

ستان در فرش های مذكور با تکيه بر             سازی دا ضا شان مي دهد كه  ف سه ؟نتایج پژوهش ن ساخته اند یا روایت خم را متجلي 

سوی دیگر گرایش واقع            ست و از  سامان یافته ا شيه قالي ها، بر مبنای روایت خمسه  شعار مندرج در حا صری وا مولفه های ب

ــکار در فرش   گرایانه،  ــحنه های ش پرهيز از كاربرد نقوش انتزاعي و وفاداری به اجزای روایت ادبي را بر مبنای مولفه های ص

 های قاجاری نشان مي دهد.

 : شکار بهرام، موزه فرش، خمسه نظاميواژگان كلیدی

 

 مقدمه
هنری برجای مانده از دوره اســالمي  آثار بر مروری. اندبوده هنرمندان بخش الهام ایران، ادبيات تاریخ منظومومنثور داســتانهای

شان  ستانهای  كه ميدهد ن سه  شاهنامه،  دا سيعي  طيف در.. و دمنه و كليله نظامي، خم ست  یافته این آثار نمود نمود از و  نای. ا

سعت  ضوع  محوریت هنرمند ایراني بر اتکای از كاربرد و شي  مو شود  نا ستان  و مي   سبي امن زمينه خود روایي امکان دليل به دا

داستان شکار بهرام گور از جمله داستان های یرتکرار در آثار هنری ایران است كه   مي آورد. فراهم تصویر به شدن تبدیل برای

 هنرمندان با تاسي از روایت شاهنامه یا روایت خمسه، آن را به نمایش گذاشته اند.

                                                 
 h.yazdanpanah.ut@gmail.com، عضو هيات علمي گروه كتابت و نگارگری،دانشگاه هنر اصفهان1
 tahminehshiran@yahoo.com، دانشجوی كارشناسي كتابت و نگارگری2
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از آن در موزه فرش ایران محفوظ است.قالي های مذكور از  این داستان در قالي های ایراني نيز تجلي یافته است  كه سه نمونه 

یک سو به دليل وجه شکار محور این داستان،هویت شکارگاهي دارند و از سوی دیگر به دليل نشان دادن روایت داستاني در         

سایي و معرفي قالي های مذكور بر مبنای روایت      شنا شوند. این مقاله  صویری طبقه بندی مي  هرام را شکار ب  گروه قالي های ت

محور خود قرار داده است. این مقاله با معرفي شخصيت بهرام و تجلي آن در آثار هنری شروع مي شود و با بررسي تجليات         

 .یدا مي كند÷شکار در فرش ایراني و معرفي قالي های مرتبط با روایت مورد بحث خاتمه 

 روش،اهداف، ضرورت و پیشینه تحقیق

صيف  ست؛ به دنبال      این تحقيق به روش تو شده ا صورت كتابخانه ای جمع آوری  ي و تحليلي انجام پذیرفته ،اطالعات آن به 

شتراک روایت شکار بهرام در شاهنامه و خمسه چيست؟این وجوه                ساسا وجوه افتراق و ا پاسخگویي به این سوال است كه ا

در موزه فرش برمبنای كداميک از این شـــباهت و تفاوت در آثار هنری ایران چگونه متجلي شـــده اســـت؟قالي های محفوظ 

شکار بهرام گور  و توجه به                ستان  شينه دا سایي پي شنا ست كه اهداف تحقيق عبارتند از  شایان ذكر ا شده اند؟  روایت بافته 

شناخت قالي های موزه فرش ایران      شاهنامه یا خمسه،  چگونگي تجلي ان در آثار هنری ایران از حيث محور قراردادن روایت 

 یسه قالي های بافته شده بر اساس داستان شکار بهرام با سایر نمونه های شناسایي شده  و مقا

شينه بخش معرفي       شوند.گروهي از مقاالت به عنوان ی شينه تحقيق و پؤوهش های مرتبط با این مقاله به دو گروه تقسيم مي  پي

شکار بهرام در آثا          ستان  سطوره ای بهرام گور و تجلي دا صيت تاریخي و ا ر هنری ایران مورد توجه قرار گرفته اند.مقاله شخ

ــویر بهرام گور و ازاده   »(با عنوان  1391خزایي) محمد و  نيک خواه هانيه    ــاله تصـ همچنين مقاله . «واكاری رازهایتداوم هزار سـ

ز  ا.«دوره قاجاربررسي تصویر بهرام گوردر هنر ایران از دوره ساساني تا پایان     »( با عنوان 1390مجيد بهداني و حسين مهرپویا) 

 این جمله اند.

ــکار در فرش های ایراني          ــویری این موزه و تجليمفهوم شـ گروه دیگری از پژوهش ها به معرفي موزه فرش،قالي های تصـ

شاره كرد: مقاله    صاص دارد كه از آن جمله مي توان به موارد زیر ا صویری ایران دوره قاجار ) موجود    »اخت سي قالي های ت برر

مطالعه تطبيقي جلوه های شکار در فرش های صفویه   »(، مقاله 1390اثرمهنازشایسته فر و طيبه صباغ پور)   «ران(در موزه فرش ای

صباغ پور) «و قاجاریه سفادراني) «نگاهي به موزه فرش ایران»(و مقاله 1388تاليف طيبه  ( و كتاب  1379تاليف زهرا راحت ورنو

 (.1380دگر)اثر ليالدا«قالي های تصویری موزه فرش ایران.تهران»

 

 بحث  

 .آشنایي با بهرام گور و تجلي داستان های مرتبط با این شخصیت  1

 تاریخي،ادبي و اسطوره ای در منابع شخصیت بهرام گور.معرفي اجمالي 1-1
م حکومت  438تا421 پســریزدگرداول وپانزدهمين پادشــاه ســلســله ســاســاني اســت  كه از (بهرام پنجم،وهرام)بهرام گور     

ستين روز از هر ماه         (.5114،ذیل واژه بهرام، دهخدا.)كرد شاهي یزدگردیکم در هرمز روز )نام نخ شتم پاد سال ه وی در آغاز 

(ازكودكي    124. 1386ایراني(از فروردین ماه دیده به جهان گشــود و یزدگرد نامش را بهرام نهاد )غالمي نژاد ،تقوی و دیگران.
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به سلطنت رسيدن او با افسانه آميخته شده      1ه یاری او برتخت پادشاهي نشست    نزد مندر بن نعمان ،امير حيره پرورش یافت وب

ــت ــب كرده بود ازميان     . اس ــروكه حکومت وی را به ناحق غص ــلطنت را دررقابت باخس درروایت آمده كه بهرام گورتاج س

 (.975،1387دوشيردرنده مي رباید پاكباز،

این شاعرعلت ملقب كردن بهرام به  (877،1377سرامي، ) ران باستان است  بهرام گوردرنظرفردوسي سزاوارترین شاهنشاه ای          

ندومي گوید        کارمي دا ــ یادت شـ ــوندگوررا ازز ــيروگور    :پسـ ــدجزازشـ باشـ کارش ن ــ ند بهرام گور *شـ اخوان  )ازیراش خوان

ه طيآن ندكآرتوركریستينسن دركتاب ایران درزمان ساسانيان وجه تسميه بهرام گوررا به واقعه ای مربوط مي دا     (24،1385مقدم،

شایددرعلت این نامگذاری   (1351، 301كریستينسن ،   )بهرام بایک تيرگورخروشيری كه برپشت اوجسته بودرابه هم مي دوزد    

به       باهت دوكلمه گوربه معني قبرودیگری  ــ ــد          شـ باشـ ته  ــ لت داشـ قب بهرا مبوده دخا ــي كه ل اخوان  ) 2معني حيوان وحشـ

  .(1389،69بهار،)وری بهرام گوردرتاریخ ادبيات ایران بسيارمعروف است  صفت راست اندازی،شکاركردن،ودال   ( 21،1385مقدم،

سال      شخصيت بهرام    5. 1389)طغياني،وطن خواه. م به مرگ طبيعي در گذشت 439-438بنابر سخن فردوسي بهرام گور در  .)

صورت ورث     ستا به  ساطيری نيز دارد.واژه بهرام در او رغن در پهلوی ورهران،در عالوه بر تجلي در منابع تاریخي و ادبي  وجه ا

صال             ست.این نام، ا سي فتح و پيروزی ا ست و معني آن در پار شکل واهرام امده ا ستا ورهرام و در بندهش به  ادبيات مزددی

ــمن   ــت: یکي ایندرا ،كه خود ذاتا بزرگ ترین دش ــنده ورتره( و لقب دو تن از ایزدان بزرگ اس تحول یافته واژه ورترهن )كش

ــکي   های خشـ فت               ورتره )اژد ــ ته همين صـ یاف نام او اســــاســــا تحول  كه  ید و دیگری بهرام ، به حســــاب مي ا  )

ست  صيت    6، 1389بهداني،مهرپویا،«)ا شخ شود كه در ميان مردم محبوبيت       (. این  سوب مي  شي مح از مهم ترین ایزدان زردت

شت؛    صي دا ستا و ازره          خا سکریت آن واجره ،در زبان او سن ست كه  سي جدید گرز   سالح او همانند ایندرا ،گرز، ا و در فار

غالمي نژاد،تقوی و «)ناميده مي شــود.چماق گاو ســر مي شــود كه خود تجســم خداســت،زیرا دشــمن را هالک مي كند      

 (1386دیگران.

او خدایي اســت كه قادر اســت به شــکل های گوناگوني در بياید مانند حيوانات و یا پرندگان افســانه ایي و اســطوراه ایي. دو 

زد ایرانيان باستان بسيار مشهور است یکي به شکل پرنده ایي بزرگ و دیگری به شکل گراز.بهرام در یکي       تجسم از بهرام در ن 

 (.6، 1389بهداني،مهرپویا،«از هيات های خود به همراه ميترا به شکل گراز است 

 .تجلي بهرام گور در داستان های ایراني 1-2

سانه ایي ك       ساني،اف سا شاهان  سلطنت در ميان وقایع مربوط به  شود    438-420ه به بهرام پنجم یا بهرام گور ) ست داده مي  م(ن

،دارای كشش و گيرایي ویژه ایي است.به همين دليل داستان های گوناگوني از دوره های مختلف زندگي بهرام گور نه تنها در    

ــده های متمادی زیور  ــهرت یافته و س اثار هنری گوناگون گردیده  متون ادبي و فرهنگ عامه ،بلکه در هنر ایران هم رواج و ش

ست  سه نظامي)هفت پيکر(و           21-20. 1391نيک خواه،خزایي و دیگران.«)ا سي، خم شاهنامه فردو صيت بهرام گور در  شخ .)

                                                 
بيامدی ،بمردی...باز به اخر او راپسری امد كه پس از او ملک بود و او را بهرام نام كردند و یزدگرد اثيم هر فرزندی كه اورا :»بلعمي چنن نقل ميکند .1

و به حيره  دتدبير كرد كه این را از شهر عجم به شهر دیگر باید فرستادن...و كس فرستاد و ملک عرب را بخواند از حيره و بادیه،نعمان بهرام را بستن

 (.7. 1390ي،مهرپویا.(،)بهدان643-642. 1385بلعمي،«)برد

ر اثعالبي در كتاب غرر شعری اورده كه بهرام گور منسوب است و از ان چنين فهميده مي شود كه بهرام به بزرگي خود باليده است نه به هنر شک»».2

و تير اندر زمين ،همچنان صورت  گورخر و مي گوید:منم ان شير شله/]و منم [ان ببر یله/منم ان بهرام گور/]و[ منم ان بوجبله اسب ،و ان گور و شير

اخوان «.)كردند]و[بردیوار ان خورنق كه مجلس بهرام انجا بودی بنگاشتند و ان روز او را بهرام گور نام كردند،و عرب او را بهرام جور گفتندی

 (.35. 1373زنجاني.
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سي و قهرمانانه                شاهنامه جنبه ای حما شخصيت در  ست با این تفاوت كه این  شته ا شت اميرخسرو دهلوی بروز دا شت به ه

ست)اخوان مقدم،  دارد اما در آثار نظامي و دهلوی شه تکامل روحي   27،1385جنبه ای عرفاني یافته ا ( به نحوی كه نظامي اندی

صویر مي       صلي منظومه هفت پيکر یعني بهرام گور به ت صيت ا شخ شان مي   را در  شد و ن دهد كه چگونه پس از طي حوادث  ك

شود.) پوليا كودا و رحيمووا،   بي شایان  34،1381شمار به اميری نمونه مبدل مي  شت بهرام گور طوالني     (. سرگذ ست كه  ذكر ا

بيت نقل شده  693بيت است.سرگذشت یزد گرد در 1593ترین داستان مربوط به وقایع زندگي شاهان در شاهنامه و در حدود 

 3300، اما نود بيت مربوط به او و بقيه درباره سرگذشت بهرام است.بدین ترتيب وقایع مربوط به زندگي بهرام در شاهنامه در     

 (.122. 1386غالمي نژاد،تقوی و دیگران .«)يت سروده شده استب

شرح زندگي بهرام گور )پدر،مادر،تولد و كودكي،پرورش بهرام در ميان عرب ها،دليل شهرت بهرام به بهرام گور،قصر خورنق      

ستان های ایراني متجلي شده است .فهرست مهمترین د      ستانهای مرتبط ب و پس از آن بيان روایت های مهم زندگي وی در دا ا  ا

این شخصيت تاریخي و اسطوره ای در منابع ادبي به قرار زیر است: ماجرای نعمان وترک پادشاهي،مرگ یزد گرد و مساله ی        

پادشاهي،تاج در ميان شيران،سخنراني بهرام گور به مناسبت جلوس بر تخت سلطنت ایران،چنگ با خاقان ترک،خروج دیالمه        

سفر به هند یا  ستان در دوره ی بهرام گور،روميان و بهرام گور،مدت حکومت و مرگ     بر بهرام، ساله ی ارمن جنگ با هندویان،م

بهرام گور.   بهرام و موسيقي و آوردن رامشگران از هند،بهرام و لبنک ابکش،بهرام گور و وزیر خائن،بهرام گور در قحط سال،    

سيابان ،ماجرای ب  شاگرد       بهرام و دختران برزین، بهرام و دختران ا شيران، بهرام و موبد ده یران، ماجرای بهرام و  شکار  هرام و 

بازرگان، بهرام و كشــتن اژدها، ماجرای بهرام وفرشــيدورد،بهرام گور و شــکار شــيران و گور ها،ماجرای بهرام گور و دختران  

سش از بهرام گور،بهرام گور و باغ انگور،حرا        سيرت بهرام گور،پر شيروان از  سش نو شدن مي در زمان بهرام   هفت گنبد،پر م 

یافتن گنج كاووس در زمان بهرام گور و نهایتا بهرام گور  گور،بهرام و پيدا كردن گنج جمشيد و تقسيم كردن ان با مردم ایران ، 

 در شکارگاه.

 

 بر پایه منابع ادبي و آثار هنری ایران« شكار بهرام گور ».معرفي داستان 2

 اساس شاهنامه فردوسي و خمسه نظامي بر« شكار بهرام گور»شرح داستان 2-1

 الف(شرح داستان در شاهنامه فردوسي)بهرام گور و آزاده(

در «منانجبي»آزاده نام كنيز رومي بهرام گور است كه شهره به نواختن چنگ بوده است. بهرام گور بنا به روایت شاهنامه روزی  

شتری(كرده بو     سوار بر هيوني ) شت خود  شدن یک      حالي كه آزاده را بر پ شکار به نخجيرگاه ميرود. آزاده با نمایان  صد  د به ق

ــاه طلب مي كند بدین قرار كه آهوی نر را ماده و آهوی              جفت آهوی نرو یک جفت آهوی ماده، اعمالي غيرممکن را از پادشـ

ــت با        ــروپای و گوش حيوان را به هم بدوزد.بهرام نخسـ ــوی دیگر چنان تير بيفکندكه سـ ان تير دو پيکماده را نركند و از سـ

سپس بي درنگ دو تير همچون      سرش جدا كرد و بدین گونه آهوی نر را به آهوی ماده تبدیل كرد و  شاخهای آهوی نر را از 

شاخ بر سر آهوی ماده نشاند تا شبيه آهوی نر شودآنگاه هيون را به سوی جفت دیگر حركت داد و همان دم چنان كه كنيزک         

سته بود   سي چاپ بمبئي)  «.پيکان بدوختسروگوش و پایش به  »خوا شاهنامه فردو ( از آن روی كه  1276بهرام گور بنا به متن 

شتر مي اندازد تا جان دهد   كنيزک عمل خارق العاده اورا در نتيجه خوی اهریمني و نه فره ایزدی مي داند لذا او را به زیر پای 

صرفا ن   شود كه بهرام  بنا به متن   والبته جسارت همراه با تحقير كنيزک كه عمل ویژه بهرام را  تيجه ممارست مي داندباعث مي 

شاهنامه محفوظ در كتابخانه بریتانيا)مرقومه    سخه خطي  شتر مجازات نماید.هرچند پایان   841ن ق( او را با انداختن به زیر پای 
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نا قرار دادن نيز با مب داستان در نسخ مختلف شاهنامه یکسان است اما دليل مجازات متفاوت بيان شده است.سایر كتابهای ادبي         

شماره)     ستان و پایان آن پرداخته اندكه جزیيات آن در جدول  شاهنامه به این دا ست. بهرام گور و     1روایت  شده ا سته بندی  (د

(كتاب هشت بهشت امير خسرو دهلوی نيز آن    47،1381آزاده قصه مشترک بين شاهنامه و هفت پيکر نظامي است .)فرقداني،     

 یت هفت پيکر نظامي نقل مي كند.را  با تبعيت از روا

 ب(شرح داستان در خمسه نظامي)بهرام گور و فتنه یا زن گوساله به دوش(

ــت)خطيبي،       ( محمد جعفر محجوب در مقاله     19،1380نام آزاده به عنوان كنيزک بهرام در روایت نظامي به فتنه تغيير كرده اسـ

(و ابوقاســم انجوی شــيرازی در كتاب   1015،1340د)محجوب،داســتان های عاميانه فارســي كنيزک را گلندام معرفي مي كن 

ــيرازی،  ــيانه یا فتنه مي داند.) ش ــاهنامه(، نام كنيزک را آس ــتان بهرام گور وفتنه  327و1363،325فردوســي نامه)مردم و ش ( داس

ــت با این توضــح كه نام در ــتان بهرام گور و آزاده به روایت هفت پيکر نظامي اس ــمت پایاني داس آزاده در این  واقع همان قس

روایت فتنه مي باشد. فتنه كنيزک چيني بهرام محسوب مي شود كه دیگر همچون روایت شاهنامه برپشت بهرام و سوار بر شتر 

توصيف نشده است.بلکه بهرام و فتنه هریک جداگانه بر اسب سوار هستند. . ماجرای خشم گرفتن بهرام بر كنيزک در روایت          

خشي از روایت به تحير فتنه و انگشت گزیدن او از مهارت بهرام اشاره دارد و بخش دیگر آن شامل  خمسه نيز اتفاق مي افتد. ب

شناخته مي شود.شرح مجازات كنيزک در    « زن گوساله به دوش »نتيجه مجازات اوست كه در پاره ای از منابع این بخش با نام  

 خمسه نظامي بدین صورت است:

نه قتل كنيزک شده بود او را در خاكند اما فردی كه ماموركشتن او را صادر ميدستوربهرام بعد از خشم گرفتن بر كنيزک »

در آنجاگوساله ای یافت هر روز او را بر دوش خود مي گرفت و از شصت پله عمارت باال «فتنه» ای دور افتاده پنهان كرد. 

د. شاه تعجب كرد ولي این عمل را نتيجه تمرین مي برد.چند سال بعد آن سردار این كار شگفت انگيز را به بهرام نشان دا

مداوم دانست .قتنه در پاسخ به او گفت: كار دشوار من از تمرین است ولي تيراندازی چيره دستانه شاه چنين نيست؟بهرام 

و (: مقایسه داستان شکار بهرام گور بر اساس روایت شاهنامه 1(جدول)1385،49پاكباز،«)او را بازشناخت و پوزش خواست

 (1390خمسه)منبع:یزدان پناه،
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 در آثار هنری ایران بعد از اسالم « شكار بهرام گور».تجلي داستان 2-2
سالمي بوده          ست خوش اطالعات زیادی برای هنرمندان نقاش و نگارگر دوره ا شاهنامه و نظامي د ستان ها و روایت های  دا

شتند كه این روایت ها در مي      سعي بر ان دا ست.هنرمندان  شاعران بزرگ را بين مردم    ا ستان این  ان مردم مهم جلوه كنند و دا

ــفارش دهندگان   ــاهان یا س زنده كنند.یکي از دالیل ماندگاری یک نقش از دیرباز تا به امروز جذابيت مضــمون اســت.گاها ش

ــتند و همين امر باعث معروفيت و ماندگاری یک نقش  در زمينه های هنری    ــوع داش ــي به یک موض ودوره های عالقه خاص

ــتان   ــتان های پركاربرد ،داس ــد.یکي از داس ــکارگاه   مختلف مي باش ــتبهرام در ش .این نقش را مي توان بر روی ظروف .اس

شي   سفالي،فلزی،مهر،گچ بری و   سالمي  نقا شاهده كرد . نگارگران و پارچه بافان دوره ا . 1391)نيک خواه،خزایي و دیگران.م

ستان درآث 23 ست كه از آن جمله مي توان به     (.نگفته نماند كه این دا شته ا سالم نيز نمود دا كاری سيني نقره ای طال ار پيش از ا

سيني های نقره ای طالكاری شده بازمانده از           شاره كرد همچنين  شده،سده پنجم یا ششم ميالدی محفوظ در موزه متروپليتن ا

 (4تا1)تصاویرآن جمله اند.گچبری كاخ چال ترخان ری نيز از و  دوره ساساني محفوظ در موزه ارميتاژ
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 (1تصویر) (2تصویر) (3تصویر) (4تصویر)

 

 (6،1390(:بهرام گور و آزاده،سيني نقره ای طالكاری شده،سده پنجم یا ششم ميالدی،موزه متروپليتن)ماخذ:بهداني و مهرپویا،1تصویر)

 (1387،229آكرمن،و اژ)ماخذ:پوپ(: بهرام گور و آزاده، سده پنجم یا ششم ميالدی، موزه ارميت2تصویر)

 (7،1390بهرام گور و آزاده،سيني نقره ای طالكاری شده،سده پنجم یا ششم ميالدی،موزه ارميتاژ)ماخذ:بهداني و مهرپویا،(: 3تصویر)

 (www.mfa.org:(:بهرام گور و آزاده،گچبری كاخ چال ترخان ری،دوره ساساني)ماخذ4تصویر)

 

ي به وسعت دوره اسالمي مورد توجه نبوده است اما از جمله دالیل مانایي و تداوم آن در دوره بعد    این داستان در دوره ساسان   

تصویر بهرام گور و ازاده كه بازتاب سليقه درباری ،حاوی مضامين تبليغاتي و یک     » از اسالم مي توان به این موارد اشاره كرد:  

گر پادشاهان است و از سوی دی -گر استحاله خصوصيت حماسي خدا   نشان  رسانه ایي به شمارمي اید،ازسویي   –وسيله ارتباطي  

نشان از تبدیل نقشي روایي به نماد مشروعيت خواهي در دوره اسالمي دارد .از دالیل دیر پایي این نقش مي توان به این موارد 

شته            شي از گذ سرت بار به بخ شهریو نگاه ح شه ایران  شاره كرد:اعاده اندی سده های ميانه   رماني تاریخ و فرهنآا گ ایران در 

اسالمي ،نياز حکومت به تقویت غرور ملي و وطن پرستي در برابر هجوم بيگانگان ،قدرت سازكاری و همسازی باال با شرایط       

شاهي كهن ،نمایش قدرت و       سنت های پاد سيله تجدید حيات  شروعيت طلبي حکمرانان به و گوناگون فکری و اجتماعي و م

 (.32. 1391نيک خواه،خزایي و دیگران.«)ازیپيروزی پادشاه و تبارس

شود. این ظروف احتماال متعلق به                شاهده مي  سالمي م ضوح در دو اثر فلزی دوره ا شکارگاه به و ستان بهرام در  تجلي دا

ساب مي آیند. دوره        ستند و به تعبيری از آثار متعلق به دوره اوج فلزكاری ایراني به ح شم و هفتم هجری قمری ه ش وج اقرن 

تا هفتم هجری قمری را در برمي گيرد.اولين دوره اوج فلزكاری           ــل قرون پنجم  فلزكاری ایراني،تحوالت فلزكاری  حدفاصـ

سان در          شود.مکتب فلزكاری خرا شناخته مي  صل  سان و دومين دوره آن با نام مکتب مو ایراني در این دوره با نام مکتب خرا

ره ایلخانان به اوج مي رســد.اثر نخســت از آثار فلزی مزین به این داســتان  دوره ســلجوقيان و مکتب فلزكاری موصــل در دو

شده             صع  ست و دومين تجلي به  یکي از ترنج های مر شم یا هفتم قمری ا ش الكا  ابریق ب»صفحه  ای مفرغي متعلق به قرن 

ی خود  زمانهی دســت هنرمندان زبردســت موصــلي اســت و از شــاهکارهای هنری پاش ســاختهاختصــاص دارد. این گالب«

ی بریتانيا منتقل شد. رقم  ی دوک دوبالكابه موزههجری قمری از مجموعه 1283پاش حاضر در سال   شود. گالب محسوب مي 

ست كه هر        سته ا شود و تزیينات متنوعي در این نوارها ی موازی روی آن  نقش ب شجاع بن منعي)مني( بر روی آن دیده مي 

های درباری و گذاری، جنگ، صحنه های شکار، تاج گيرد: مضامين كيهاني، صحنه  ميیک موضوعات و مضامين خاصي را دربر   

ــکار های زندگي عادی روزمره چون زني در كجاوه همراه با ملتزم ركاب. در یکي از این نقوش، صــحنهحتي صــحنه ای از ش

 (6و5()تصاویر83،1381شود)حجازی و انصاری ،بهرام گور همراه با آزاده دیده مي
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ظروف سفالي مزین به داستان شکار بهرام عموما زیر مجموعه سفال های مينایي و یا سفال های زرین فام طبقه بندی مي            

شــوند كه عموما  متعلق به قرون پنجم تا هفتم هجری قمری هســتند البته نمونه ســفال قالبي بدون لعابي نيز در این ميان قابل  

ست كه احتماال متعلق به قرون      سایي ا شود از     شنا ست و هم اكنون در موزه لوور نگهداری مي  سوم و چهارم هجری قمری ا

سایر نمونه های سفالينه هایي كه با محوریت این داستان تزیين شده اند مي توان به موارد زیر اشاره كرد: سفالينه مينایي متعلق        

ه.ق( و 7شان ، متعلق به دوره ایلخاني)قرن  به قرن ششم هجری)دوره خوارزمشاهي(وسفالينه های مينایي مکشوفه از ری و كا      

محفوظ در موزه متروپليتن،سفال زرین فام متعلق به قرن پنجم یا هفتم كه از شهر كاشان به دست آمده است. كاشي مکشوفه           

يز نازتخت سليمان )كاخ آباقاخان(متعلق به دوره ایلخاني و همچنين نمونه كاشي مطالكاری شده به دست از كاشان قرن هفتم      

 (13تا7مزین به نقش بهرام در شکارگاه هستند.)تصاویر

 

 

 

 (5تصویر) (6تصویر) (7تصویر)

 

 

  
 (8تصویر) (9تصویر) (10تصویر)

 

 

 
 (11تصویر) (12تصویر) (13تصویر)

 (1384،117ق)ماخذ:پوپ،7یا6(: شکار بهرام گور بر اساس روایت شاهنامه ،صفحه مفرغي،قرن5تصویر)

 (28،1392ه.ق)ماخذ:افروغ و قاني،7(: شکاربهرامگوربراساسروایتشاهنامه،یکي از ترنج های مرصع شده ابریق بالكا،قرن 6تصویر)

 (www.pinterest.comه.ق)ماخذ:4یا3شکار بهرام گور بر اساس روایت شاهنامه ،سفال قالبي،قرن (: 7تصویر)

 (1386،80ه.ق)ماخذ:محمدپناه،6ه دوره خوارزمشاهي،قرن (:شکار بهرام گور بر اساس روایت شاهنامه ،سفالين8تصویر)
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 (1387،664آكرمن،و ه.ق،محفوظ در موزه متروپليتن)ماخذ:پوپ7شکار بهرام گور بر اساس روایت شاهنامه ، سفال مينایي،ری،قرن  (:9تصویر)

 (1387،673آكرمن،و در موزه متروپليتن)ماخذ:پوپ ه ق،محفوظ7شکار بهرام گور بر اساس روایت شاهنامه ،سفال مينایي ،كاشان،قرن (:10تصویر)

 (www.cheristise.com)ماخذ:ه.ق7تا5شکار بهرام گور بر اساس روایت شاهنامه ،سفال زرین فام ،كاشان،قرن  (:11تصویر)

 (1387،679پوپ وآكرمن،:ماخذ)ه.ق 7شاهنامه،كاشي مطالكاری، كاشان،قرنشکار بهرام گور بر اساس روایت شاهنامه  (:12تصویر)

 (1386،84محمدپناه،:ماخذ)ه.ق7،كاشي مکشوفه ازتخت سليمان،قرنشکار بهرام گور بر اساس روایت شاهنامه (:13تصویر)

 

ست.گروهي از نگارگران با محور قرار دادن             سایي ا شنا ضوح قابل  شي نگارگران ایراني نيز به و ستان مذكور در نقا تجلي دا

شاهنامه به تصویرگری روایت    ستان  بهرام و آزاده مبادرت ورزیده اند و گروه دیگر با تاكيد بر روایت خمسه ،صحنه شکار       دا

بهرام گور و فتنه و همچون داستان زن گوساله به دوش)قسمت پایاني روایت نظامي( را به تصویر كشيده اند. روایت شاهنامه         

ــاهنامه   ــاهنامه دموت)متعلق به دوره ایلخاني(،ش ــتان مورد بحث در ش ــتم قمری دیده مي ای داس ــيراز قرن هش های مکتب ش

 (19تا14شود.نگاره هایي متعلق به دوره تيموری و صفوی نيز از روایت شاهنامه تبعيت كرده اند.)تصاویر

شم            شيدن نتيجه خ صویر ك سب ، بدون به ت سوار بر ا سه نظامي از طریق نمایش فتنه و بهرام  نگاره های متکي بر روایت خم

هستند زیرا صحنه پایاني این داستان به روایت خمسه در قالب داستان زن گوساله به دوش متجلي شده          پادشاه قابل شناسایي   

است . نقاشي ظرف سفالي برجای مانده از كاخ جوسق الخاقاني در سامرای دوره امویان، قدیمي ترین اثرامویان،قدیمي ترین       

ستان مذكور را به نمایش مي گذارد.     ست كه دا شوفه ای ا سه مرقوم محمد زمان  اثر مک نگاره برجای مانده از دوره تيموری،خم

 (27تا20در دوره صفوی و سایر نمونه های برجای مانده از دوره قاجار نيز از این جمله اند.)تصاویر

 

 شناخت اجمالي قالي های موزه فرش ایران ، تجلي شكار در فرش ومعرفي قالي های شكار بهرام  -3

 فرش ایران و طبقه بندی آن ها.معرفي قالي های موزه 3-1
صنعت        1356بهمن  22موزه فرش ایران در تاریخ       سوابق،تحوالت و كيفيت تاریخ هنر و  ست و پژوهش در  شده ا افتتاح 

ست .این     شگاه های موقت از فرش ایران از جمله اهداف آن ا قاليبافب، گردآوری نمونه های بارزش قالي ایران،برگزاری نمای

( قالي  1ای از نمونه های فرش ایراني از قرن دهم هجری قمری را در اختيار دارد)كاتالوگ موزه فرش ،صــفحهموزه مجموعه 

های به نمایش گذاشته شده در این موزه متعلق به  اوایل قرن دهم هجری قمری به بعد هستند. قالي های موزه فرش از حيث     

شامل قالي های مناظق آدربایجان، كرمان،   سلطان          جغرافيای فرش  شند.قالي بارگاه  سان مي با ستان و خرا شان، كرد صفهان، كا ا

شاهنامه مرقومه    14محمود غزنوی متعلق به اویل قرن  هجری قمری،قالي  1220ه.ق،قالي قاب قابي كتيبه دار شامل صحنه های 

ضلعي متعلق به اوایل قرن     شت  ستند.ق 13ه شمي با ترنج  هجری قمری از جمله قالي های منظقه آدربایجان این موزه ه الي پ

ه.ق نيز از قالي  11ه.ق،سه تخته قالي ابریشمي زربفت معروف به پولنزی و متعلق به قرن   13منقش به اسطرالب ،متعلق به قرن  

شمي با نقش گرفت و گير متعلق به قرن       شوند.قاليچه ابری صفهان موزه فرش محسوب مي  شکار   10های ا ه.ق و قالي با نقش 

ستند.قالي مرقومه قرن    بهرام متعلق به دوره قا شان در موزه فرش ایران ه شده در  14جار از جمله قاليهای منطقه كا ه.ق و بافته 

سکو،مربوط به          سانگو سوم به  ست و نمونه قالي مو سان،ریزبافت ترین قالي این موزه ا كارگاه عمواوغلي،متعلق به منطقه خرا

ه قالي با نقش سالطين و مشاهير و همچنين قالي مليت متعلق ب  دوره صفوی و بافت تبریز نيز قدیمي تریت قالي آن مي باشئ.  

 (.94تا91. ص1379راحت ورنوسفادراني،) اوایل دوره قاجار از جمله قاليهای منطقه كرمان در موزه فرش ایران هستند.
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 (14تصویر) (15تصویر) (16تصویر)

 

 

  

 (17تصویر) (18تصویر) (19تصویر)

  

  
 (20تصویر) (21تصویر) (22تصویر)

-ق)ماخذ:هلين731(: شکار بهرام گور بر اساس روایت شاهنامه، نگاره برگرفته از  شاهنامه بزرگ مغولي،14تصویر)

 (1387،210براند،

شاهنامه، نگاره برگرفته از شاهنامه فردوسي، مکتب  روایت براساس گور (: شکاربهرام15تصویر)

 (1387،103ق)ماخذ:آژند،752شيراز،

ق)ماخذ: 752شاهنامه، نگاره برگرفته از شاهنامه فردوسي، مکتب شيراز، روایت براساس گور شکاربهرام(: 16تصویر)

 همان(

-837شاهنامه ابراهيم سلطان،حدودشاهنامه، نگاره برگرفته از  روایت براساس گور (:شکاربهرام17تصویر)

 (1387،258ق)ماخذ:آژند،833

 9شاهنامه، نگاره شاهنامه فردوسي، قرن  روایت اسبراس گور شکاربهرام (:18تصویر)

 (www.alinariarchives.itه.ق)ماخذ:
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شاهنامه، نگاره شاهنامه فردوسي، قرن  روایت براساس گور شکاربهرام (:19تصویر)

 (www.enriqeta.mam.ac.ukه.ق)ماخذ:10

 (1386،96.ق)ماخذ:آدامووا،ه8شکار بهرام گور بر اساس روایت خمسه ،منظومه هفت پيکر، قرن  (:20تصویر)

 (1384،331راد،ه.ق )ماخذ:حسيني11شکار بهرام گور بر اساس روایت خمسه،قرن  (:21تصویر)

 (1383،123ق)ماخذ:رابي،13قرن 2شکار بهرام گور بر اساس روایت خمسه،صندوقچه،ربع(:22تصویر)

 

 

  

 (23تصویر) (24تصویر) (25تصویر)

 

 

 

 

 (26تصویر)

 

 

 

 (29تصویر) (27تصویر) (28تصویر)

 

 (1385،50ق)ماخذ:پاكباز،3سده1(: بهرام گور و فتنه ، سامرا، ربع23تصویر)

 (1380،141ق)ماخذ:سودآور،9(: بهرام گور و فتنه ، دوره تيموری،قرن24تصویر)

 (1385،107ق)ماخذ:آژند،1086(: بهرام گور و فتنه،خمسه نظامي،مرقوم محمدزمان،25تصویر)

 (1383،93ق)ماخذ:رابي،1209(: بهرام گور و فتنه،بخشي از قلمدان،مورخه26صویر)ت
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 (: بهرام گور و فتنه،نقاشي دیواری،اتاق شاه نشين قلعه احمدخان ،دوره قاجار)ماخذ:نگارنده(27تصویر)

. 1380اخذ: دادگر،. موزه فرش ایران )م204*127ق،بافت كاشان. ابعاد13(: قالي تصویری شکار بهرام گور، قرن 28تصویر)

31) 

 «12همان، ».موزه فرش ایران130*196ق ، بافت كاشان. ابعاد14(: قالي تصویری شکار بهرام گور،اوایل قرن 29تصویر)

 

 

قالي های موزه فرش را از حيث موضوع نيز مي توان طبقه بندی نمود. قالي های تصویری گروه شاخصي از این قالي ها هستند. 

وش قالي ها از دوره  قاجاریه ، به واسطه شرایط فرهنگي، اجتماعي و هنری، عالوه بر ادامه سنت های اساسا طرح ها و نق

پيشين تحوالتي نيز یافته است كه از آن جمله مي توان به ظهور پئيئه قالي های تصویری اشاره كرد. پدیده ایي تحت عنوان 

وده است.قالي های تصویری، گروه وسيعي از قالي های  این دوران را تا پيش از این در قالي ها تقریبا بي سابقه ب« تصویرگری»

به خود اختصاص داده است.چنين رویکردی در زمينه طرح و نقش قالي ها، بدون شک متاثر از فضا و شرایط حاكم بر جامعه 

 (.64. 1390)شایسته فر،صباغ پور.« قاجار است

به بخش های زیرتقسيم مي « قالي های تصویری ایران»در كتاب « پرویز تناولي»قالي های تصویری بر اساس پژوهش 

شوند:پادشاهان، داستان های حماسي و عشقي از ادبيات كالسيک ایران، موضوع های مذهبي و داستان های قران، دراویش و 

نيز به دسته های زیر  ( بر همين اساس مي توان قالي های تصویری موزه ایران را8،1368صوفيگری، زنان زیبا، جانوران.)تناولي،

طبقه بندی كرد:پادشاهان و مشاهير:مضامين اروپایي،مضامين ادبي،مضامين  مذهبي و عرفاني،مضامين باستاني،مضامين 

خاص)همچون طرح اسطرالب  و قالي هایي كه نقشه ایران یا حتي عراق را نشان مي دهد()شایسته فر و صباغ 

 (ارائه شده است.2تصویری موزه فرش ایران در جدول شماره)(.طبقه بندی قالي های 74تا63،ص1390پور،

 .اشاره ای اجمالي به تجلي شكار در قالي های موزه فرش ایران 3-2

شود. وجود این نقش در غارهای  ترین موضوعات آثار برجای مانده در هنر ایران محسوب ميموضوع شکار یکي از اصلي     

شه  » ،«ميرمالس» شاهدی بر ق « دو سي نيز همواره       و...  ست.این موضوع در آثار ادبي فار دمت حضور آن در آثار هنری ایران ا

ــت تا آنبودهمورد توجه  ــيت اس ــخص ــطوره جا كه ماهيت برخي از ش ــي و اس ــه های حماس ــخص ــکار پيوند ای با مش ی ش

شکار بافته شده اند از آن    است.نمونه هایي از قالي های برجای مانده از دوره های صفوی و قاجار با محوریت موضوع   خورده

روی به آن ها قالي های شکارگاهي گفته مي شود. سه ویژگي عمده به تعبير احمد دانشگر در كتاب دایره المعارف فرش برای  

ست      سایي ا شنا شوند     -1اینگونه فرش ها قابل  شمایه فرعي خارج مي  ضور نقوش حيواني كه دیگر از حالت نق به -2اوج ح

ــواران ــدن ترنج ها برای ایجاد زمينه كافي جهت تجلي روایت  -3با ادوات جنگي در زمينه فرش نمایش در آمدن س كوچک ش

(نکته قابل توجه این است كه   70،1388(و )صباغ پور آراني، 343،1376بافته نشدن حاشيه و عدم وجود تقارن)دانشگر،   -3شکار 

ست .این فرش ها       شکار چندان زیاد ني ضوع  شده با مو صفوی و قاجار برجای مانده اند كه از   تعداد فرش های بافته  از دوره 

قالي شــکارگاه موســوم به ميالن ، محفوظ در موزه بولدی پيزولي ميالن، مرقوم  -1آن جمله مي توان به موارد زیر اشــاره كرد:

ست  929 شکا    -2ه.ق كه نام غياث الدین جامي در كتيبه آن آمده ا رگاهي  قالي شکارگاهي موسوم به وین كه ظریف ترین قالي 

ــط قرن دهم هجری تعلق دارد    ــليم عثماني بوده و به ا واس ــلطان س ــت تخته فرش اهدایي به س ــتو جز بيس گليم مورخ  -3اس

ــود 1000 ــکو متعلق به دوره   -4ه.ق،محفوظ در موزه رزیدنس مونيخ كه جز قالي های پولنزی طبقه بندی مي ش ــنگش قالي س

ــقانه              ــکار را با روایت های عاشـ ــحنه های شـ ــفوی كه صـ ــيرین همراه كرده  صـ ــرو شـ ادبي همچون ليلي و مجنون،خسـ
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ست.)همان،  صفوی           74تا70ا شکار  شان مي دهد كه فرش های  صفوی و قاجار ن شکارگاهي در فرش های  ( مطالعه نقوش 

 (38تا30()تصاویر75عموما در طرح لچک و ترنج قرار دارند در حاليکه فرش های شکارگاهي قاجاری عموما تصویری )همان،
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 ()تنظيم :نگارندگان(1390(: طبقه بندی قالي های تصویری موزه فرش ایران)منبع :شایسته فر و صباغ پور،2شماره )جدول 
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 (30تصویر) (31تصویر)

 

 
 

 

 (32تصویر) (33تصویر)

 

 

 

 (34تصویر) (35تصویر)

 
 

 

 (36تصویر) (37تصویر) (38تصویر)

 (77،1388ه.ق،موزه هنرهای معاصر پاریس)ماخذ:صباغپور،10ي های ایراني،قالي سنگشو،كرمان،قرن تجلي شکار در قال(:30تصویر)

 ه.ق،موزه ميهودركيوتو)همان(10(: تجلي شکار در قالي های ایراني، قالي سنگشو،كرمان،قرن31تصویر)

 )همان(ه.ق13(: تجلي شکار در قالي های ایراني،قالي تصویری نادرشاه،كرمان،اواخر قرن32تصویر)

 ه.ق، موزه وزیدانس )همان(1000(: تجلي شکار در قالي های ایراني،كاشان،مرقوم 33تصویر)

 ق،موزه پولدی پيزولي)همان(929(: تجلي شکار در قالي های ایراني،قالي شکارگاه،مرقوم34تصویر)

 ه فرش ایران)همان(ه.ق ،موز13(: تجلي شکار در قالي های ایراني،قالي تصویری شاهنامه ،كاشان، قرن35تصویر)

 ه.ق ،موزه فرش ایران)همان(13(تجلي شکار در قالي های ایراني،شکار بهرام،كاشان،قرن 36تصویر)

 هوق موزه فرش ایران )همان(10( تجلي شکار در قالي های ایراني،قالي سنگشو ،تبریز یا كاشان،سده 37تصویر)

 ه.ق ،موزه فرش ایران)همان(14كاشان، قرن (: تجلي شکار در قالي های ایراني، شکار بهرام، 38تصویر)
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 .تحلیل و توصیف جفت قالي های قاجاری موزه فرش ایران با موضوع  بهرام گور در شكارگاه3-3

ستان       شد تجلي دا ضيح داده  ساختن آثار  « شکار بهرام گور »همانطور كه پيش از این تو در آثار هنری ایران از تداوم منقوش 

ــ ــت  به عنوان مثال   هنری ایران بعد از اس ــکار پيوند خورده اس ــاه با ش ــاس نام این پادش ــتان حکایت دارد. اس الم با این داس

بهرام گور به یک كمان دو تير انداخت و دو مرغ  »است:  چنين آمدهاین«نوروزنامه»درتوصيف شکارگری این پادشاه در  كتاب    

چنين بعضــي از اصــول تيراندازی به نام او ثبت شــده اســت.به  (.هم118،1349جنتي عطایي،«)را بدان دو تير از هوا فرود آورد

ــيوه   ثال شـ ــار،  كردنی بهرامي در قبضــــهعنوان م مان)افشــ ــيوه81،1347ك کار        (، شـ ــ به شـ ندن  ی بهرامي در نظر افک

ــيوه 122،1349عطــایي،  )جنتي    ــيوه             ( یــا شـ ــه شـ ــهور         ی بهرامي در طریقــه تيرانــداختن كــه ب ی یمين انــداختن مشـ

نين تيرانداز موظف است در هنگام تيراندازی نام صاحبان قبضه)استادان تيراندازی(را به زبان بياورد كه      (.همچ126است)همان، 

سه نمونه  از قالي های موزه فرش ایران با تکيه بر مضامين ادبي، به شکار بهرام گور    (.133ها بهرام گور است)همان، یکي از آن

ه.ق و البته با محوریت صـــحنه شـــکار در حضـــور  13بوده، متعلق به قرن اشـــاره دارند كه دو نمونه ی آن ها كامال مشـــابه 

ــویركنيزک ــان مي      14؛ نمونه دیگر متعلق به اوایل قرن    (29)تصـ ــکار و ذبح حيوان را نشـ ــحنه اتمام شـ ــت و صـ ه.ق اسـ

 (.28)تصویردهد

 

صوی             شکار آهو ت سب محبوبش در حال  سوار بر ا شابه،  شده در حالي كه گوش و  بهرام گور در مركز قالي جفت قالي م ر 

سم اهو را به هم دوخته است.كنيزک محبوب بهرام)فتنه(، سوار بر اسب به همراه دیگر كنيزان نمایش داده شده است.نقوش و       

ست.در قالي دیگر با این مضمون،           شده ا شان پهلوی ترسيم  شيوه نقا سبک و  تزیينات لباس ها و چهره ها كامال قاجاری و به 

ــب قرمز رنگش ودر كنار    همراهان و دربا ــوار بر اس ــتند.در این قالي،بهرام س ــده هس ــکار ش ریان بهرام در حال ذبح حيوان ش

همراهان خود با شکوه و ابهت خاصي ترسيم شده و در مركز قالي قرار گرفته است.منظره پردازی ساده و مختصر در اطراف          

سه نظامي كه الهام بخش این   شيه فرش به همراه نقوش گياهي، ختایي و  پيکره ها و تعدادی از بيت های خم قالي بوده در حا

سپکتيو و عمق نمایي ولي با            ست برای به نمایش در اوردن عمق، بدون پر ست.به كار بردن بنا در دورد شده ا شته  سليمي نو ا

صول طر   صول دوری و نزدیکي در قالي،تركيب بندی زیبا و رنگبندی رنگهای گرم ،رعایت فيگوراتيو و ا ي و دقت  احرعایت ا

ــاره مي كند كه طراحان با چه دقت و   ــد و به این نکته اش ــاهده مي باش و ظرافت در بافت در این دو فرش به خوبي قابل مش

ظرافتي این قالي ها را طراحي و بافته اند كه دست توانمند و هنرمند ان ها را نشان مي دهد.مجموعه اطالعات مقایسه ای این    

 .داده شده استنشان  4و3دو قالي در جداول
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 (: بررسي ویژگي های قالي تصویری بهرام گور درشكارگاه )موزه فرش ایران()ماخذ: نگارندگان(3جدول شماره )

 

  

 قالي )ب( قالي )الف( ویژگي ها

 قالي تصویری بهرام گوردر شکارگاه قالي تصویری بهرام گور در شکارگاه نام فرش و ساختار طرح

 ق13دوره قاجاریه قرن 14وایل قرن دوره قاجاریه، ا دوره

 كاشان كاشان محل بافت

 130*196 204*127 ابعاد

 موزه فرش ایران موزه فرش ایران محل نگهداری

 نخ نخ جنس تار و پود

 نامتقارت لول بافت نامتقارن لول بافت نوع گره

 پشم پشم جنس پرز

 گرد گرد شيرازه

 دوپود دوپود تعداد پود

 رج 70 رج 70 رجشمار

 گياهي -طبيعي  گياهي-طبيعي  جنس رنگ

 متن قالي متن قالي نقش شکار در طرح فرش

 دایره ایي–حلزوني  دایره ایي–حلزوني  تركيب

 مستطيل مستطيل كادر

 نستعليق نستعليق خط

 تمام رخ -سه رخ سه رخ حالت ترسيم چهره

 اهو -اسب سگ -اهو -اسب گونهحيوان

 نيم رخ م رخني حالتت ترسيم حيوان

 تير و كمان تير و كمان متعلقات

 روبه رو رو به رو حالت ترسيم منظره

 قهوه ایي قهوه ایي رنگ اسب
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ماره)      ــ گاه )موزه فرش            4جدول شـ کار ــ ــویری بهرام گور در شـ های تصـ قالي  ــویری  های تصـ ــي ویژگي  (: بررسـ

 ایران()ماخذ:نگارندگان(

 

 نتيجه گيری:

شرح زندگي وی در داستان     .ومتکردمحک438تا421 بهرام گور،پسریزدگرداول وپانزدهمين پادشاه سلسله ساساني است كه از        

های ایراني متجلي شده است كه از مهمترین آن ها مي توان به روایت شکار بهرام گور اشاره كرد كه درشاهنامه فردوسي)بهرام  

شاهنامه           ستان  ست.بهرام و كنيزک در دا شده ا ساله به دوش( روایت  سه نظامي)بهرام گور و فتنه یا زن گو گور و آزاده( و خم

ار بر شتر هستند و نهایتا خشم بهرام به مرگ كنيزک منجر مي شود اما فتنه در روایت خمسه سوار بر اسب است و نتيجه          سو 

شناخته مي شود.تجليات         ستان دیگری  منهي مي شود كه با عنوان زن گوساله به دوش  ستان  داین خشم گرفتن بهرام به دا را ا

سفالي،فلزی،مهر،گچ بر  شي   ی و مي توان بر روی ظروف  سالمي  نقا ستان     نگارگران و پارچه بافان دوره ا شاهده كرد.این دا م

تجلي  .آثار سيمين سده پنجم یا ششم ميالدی اشاره كرد      درآثار پيش از اسالم نيز نمود داشته است كه از آن جمله مي توان به    

  كا اشاره كرد. ظروف سفالي مزین به داستان   به وضوح در دو اثر فلزی دوره اسالمي مانند ابریق بال  « بهرام در شکارگاه »داستان  

ستان مذكور در           شوند .تجلي دا سفال های زرین فام طبقه بندی مي  سفال های مينایي و یا  شکار بهرام عموما زیر مجموعه 

ــاهنامه به     ــتان ش ــت.گروهي از نگارگران با محور قرار دادن داس ــایي اس ــناس ــوح قابل ش ــي نگارگران ایراني نيز به وض نقاش

 قالي)ب( قالي )الف( ویژگي ها

 حاشيه
  

 وضعيتفيگورها

  
 كتابت

 
- 

 نقوش لباس
  

 رنگبندیمنظره

  
 حيوان

  
 حالت ترسيم بنا

 
- 

 درخت
  

 گل و بوته
  

 فتنه( -چهره)بهرام

  
 نقش شکار
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یرگری روایت بهرام و آزاده مبادرت ورزیده اند و گروه دیگر با تاكيد بر روایت خمسه ،صحنه شکار بهرام گور و فتنه و    تصو 

 همچون داستان زن گوساله به دوش)قسمت پایاني روایت نظامي( را به تصویر كشيده اند.

ني(،شاهنامه های مکتب شيراز قرن هشتم قمری روایت شاهنامه ای داستان مورد بحث در شاهنامه دموت)متعلق به دوره ایلخا 

سه نمونه  از قالي های موزه فرش ایران با تکيه بر مضامين  دیده مي شود .این داستان در قالي های ایراني نيز تجلي یافته است؛

ه با محوریت صحنه شکار ه.ق و البت13ادبي، به شکار بهرام گور اشاره دارند كه دو نمونه آن ها كامال مشابه بوده، متعلق به قرن 

 ه.ق است و صحنه اتمام شکار و ذبح حيوان را نشان 14در حضور كنيزک ؛ نمونه دیگر متعلق به اوایل قرن

بهرام گور در مركز جفت قالي مشابه، سوار بر اسب محبوبش در حال شکار آهو تصویر شده در حالي كه گوش و  .مي دهد

وب بهرام)فتنه(، سوار بر اسب به همراه دیگر كنيزان نمایش داده شده . تطابق نقوش سم آهو را به هم دوخته است. كنيزک محب

قالي های مذكور با سایر تجليات این داستان در آثار هنری ایران حکایت از آن دارد كه این قالي ها بر مبنای روایت خمسه 

 نمایش مي دهد م در حال ذبح حيوان شکار شده،متجلي شده است. قالي دیگر با این مضمون نيز ، همراهان و درباریان بهرا
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