
 

  هاي مصور شاهنامة فردوسي در سدة دهم نسخه
  1دكتر ابوالقاسم رادفر

  چكيده
از ستايش خداوند متعـال گرفتـه تـا نعـت     . شاهنامة فردوسي اثري بزرگ و سترگ با مضامين متنوع در ابعاد گوناگون است

للعالمين و تعظيم خرد و دانش و هرآنچه رنگ خيـر و عافيـت طلبـي دارد و بسـيار       وخاندان بزرگوار رحمة )ص(پيامبر اكرم 
اما بيان ما در اين جسـتار  ، ها و كارهاي هنري بسيار صورت گرفته نامه پايان، ها مقاله، ها مطالب ارزندة ديگر كه دربارة آن كتاب

زيرا شاهنامه همواره فراخ ميداني مناسب . ري شاهنامه آن هم در قرن دهم استهاي تصوي دربارة جنبه -پرداختن به اختصار –
با ايـن رويكـرد   . در نمودن ذوق هنر آفرين آنان است) اعم از خوشنويس و صورتگر و تذهيب كار و جلدساز(براي هنرمندان 

هاي هنري ايران و  هايي كه در گنجينه نسخه. ايم در كم و كيف آن سخن گفته، هاي شاهنامة مصور سدةدهم پرداخته ما به نسخه
بينيم كه ديدن آن تصـاوير از طرفـي باعـث حيـرت و      ها مي ترين مينياتورهاي قديمي ايران رادر آن جهان وجود دارد كه ارزنده

  . طهماسبي و شاه اسماعيل دوم شاهكارهايي چون شاه نامة. شود شگفتي و احساس غرور از جانب ديگر مي
  .قرن دهم، مصورهاي  نسخه، مينياتور، هنريهاي  گنجينه، هنامهشا :واژگان كليدي

 

و تأليف بيش از چهار هزار جلـد  . ق. هـ 400با وجود گذشت بيش از هزار سال از تحرير نهايي شاهنامه در سال 
ه و نمايشـنام ، داسـتان ، تقليـد ، تأثيرپـذيري ، ترجمـه ، نسـخ خطـي  ، اقتبـاس ، نامه پايان، مقاله، تأليف و تصنيف كتاب

بينيم كه روز به روز و  گيري از پيام و محتواي آن و تحليل و بررسي شاهنامه و فردوسي در ابعاد گوناگون باز مي بهره
شود و شهرت فردوسي و اثر گرانبهاي او به جهت در  بيشتر از گذشته بر دامنة تحقيقات شاهنامه پژوهشي افزوده مي

المللي و محافل ادب پژوهشي جهان مطرح بـوده و   ي همواره در سطح بيناي واال و جهان بيني متعال برداشتن انديشه
است به طوري كه فردوسي و شاهنامه در سراسر جهـان بـين دوسـتداران فرهنـگ شـرقي و ايرانـي از مقـام بلنـدي         

هنامه شاهد انتشار اثري تازه دربارة فردوسي و بيشـتر شـا  ، هايي كم و بيش اندك برخوردار است تا جايي كه با فاصله
گـردد كـه بـازار     هـاي جديـدي عرضـه مـي     در عرصة ادبيات جهاني و داخلي رو به رو هستيم كه گاه در آنها بحـث 

مندان به  اي پيش روي شاهنامه پژوهان و عالقه هاي تازه كند و افق تر مي تر و پر رونق تحقيقات دربارة شاهنامه را گرم
ها قرن از تـأليف و تـدوين شـاهنامه هنـوز از سرنوشـت       گذشت دهاما از طرف ديگر با . گشايد اين گونه مطالب مي

سروده شده اطالع درستي در دست نداريم يا از نحـوة  » پاژ«يا » باژ«نسخة دستنوشت فردوسي كه در زادگاه او در ده 
ون و هـاي گونـاگ   با اينكه در منابع مختلف به صـورت  -تقديم شاهنامه به محمود غزنوي كه آيا چنين بوده يا خير؟ 

، دايرة اطالعات ما ناقص است يا اينكه شاهنامه در چه قطع و اندازه و شـكل و شـمايلي بـوده    –بعضاً متناقض آمده 
حتي تعداد ابيات دقيق شـاهنامه و ايـن كـه در    . باز در اين باره اطالعات موثقي در دست نداريم، مصور بوده يا خير

آمده و تعداد صفحات شاهنامه نوشـتة فردوسـي بـراي مـا دقيقـاً       چند دفتر بوده و در هر صفحه آن دفترها چند بيت
  .روشن نيست

با اين حال شاهنامه شايد تنها اثري باشد كه بيش از هزار سال در گسترة جغرافيايي زبان فارسي خوانـده شـده يـا    
ون خـاص  هـا و محافـل و مجـالس گونـاگ     هـا و زورخانـه   توسط نقاالن و شاهنامه خوانان خوش ذوق در قهوه خانه

هـاي   سواد در گذران عمر خود از سـال  كتابي كه مردم با سواد و كم سواد و بي. شاهنامه خواني روايت گرديده است
هاي آن دلشـاد   ها و خوشي اثري كه با بيان شادي. هنري انس و الفت ديرنيه داشته و دارند –دور با اين شاهكار ادبي 

  . اند ين شدههاي آن اندوهگ ها و ناراحتي و با ابراز غم
شاهنامه اثري نيست كه منحصر به خواص باشد بلكه پيشينة حضور بيش از هزار سالة آن در بين مردم و فرهنـگ  

زيـرا هـر كـس بـه فراخـور شـعور و       . چكيدة فرهنگ قومي و ملّي و پاسدار تاريخ است. مردمي كتاب همگان است

                                                            
  و مطالعات فرهنگي ـ عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم انساني1



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      834

و از دقـايق و ظرايـف   ، مند گرديده ستردة پر تنوع آن بهرهانديشة خود از اين كتاب گرانسنگ بهره برده و از خوان گ
  .ها اندوخته است بايد بر خود ببالد و ارج و قدر فردوسي را بهتر بشناسد آن فايده

باري ما در اين مقاله قصد بيان اهميت و مقام شاهنامه و سرايندة بزرگ آن را نداريم كه شاهنامه خود همه بيـانگر  
از ستايش خداوند متعال گرفته نا نعـت پيـامبر اكـرم    . هاست ها و پاكي مظاهر انساني و خوبي ها و تكريم تمام بزرگي

للعالمين و تعظيم خرد و دانش و هر آنچه رنگ خير و عافيت طلبي دارد و بسـيار   و خاندان بزرگوار آن رحمة) ص(
نيـاز   ها بي ها و جود دارد كه ما را از ذكر آن نامه و پايانها  مقاله ها، مطالب پر ارزش ديگر كه در اين باره فراوان كتاب

  .كند و از طرف ديگر ما را از مطلب اصلي دور مي
خطي و چاپي در سدة دهم است و   هاي به جا ماندة هاي هنري شاهنامه در نسخه بيان ما در اين مقاله بررسي جنبه

ـ  ، هاي هنري ديگر بعضاً آثار و نوشته اب فردوسـي در تـزيين اثـر خـود و تعـالي و      كه به نوعي و هنرمند از اشـعار ن
اعـم از  (هميشه ميداني گشاده و بسـيار مناسـب بـراي هنرمنـدان     ، فردوسي شاهنامة«زيرا . ماندگار آن بهره برده است

: 1355، افشـار (» ...پرورشان بود در نمودن ذوق هنر آفرين و دست هنر) كار و جلدساز خوشنويس و صورتگر و تذهيب
21.(  

بلكـه همـواره از   ، خاص محـدود نبـوده    فقط به يك دورة، ن نكته بايد توجه داشت كه اين ارتقاي هنريالبته بدي
هاي ادبيات فارسي در كنار شعر و نثر روز به روز مراحل رشـد و   هاي چهارم و پنجم هجري با استوار شدن پايه سده

  .ترقي را پيموده است
ني و خارجي به ويژه در زمينة ادبي و هنري گوياي ايـن واقعيـت   دستاوردهاي متعدد آثار و تحقيقات محققان ايرا

هاي  اش خالي از جنبه حتي در بدترين شرايط سياسي و اجتماعي –تاريخي خود   است كه اين سرزمين در هيچ دورة
فول هايي كه كشور از نظر مسائل علمي و ادبي قدري دچار ا به ويژه زمان –. هنري و ادبي نبوده است، ناب فرهنگي
وجود مكاتب . ها را پوشانيده است و نارساييها  هنري ناب و ژرف است كه آن ضعفهاي  همين زمينه، و تنزّل  شده

مكتب اصفهان و برخي مكاتب دگر كه ما را اكنـون سـخن دربـارة آنهـا     ، تر از آن تيموري و مهم، هنري دوران مغول
دوران شـكوفايي و رشـد   ، انواع هنر است آن هم در سدة دهم نيست بلكه مسئله ما اكنون تعامل و ارتباط شاهنامه با

  .مكتب هنري اصفهان
نقاشي، موسيقي، معماري، خوشنويسي، : اند از اند عبارت هنرهايي كه هميشه ماية مباهات ايران و ايراني بوده، آري
  . )11 -7: 1385، رادفر(صحافي و تجليد  ، تذهيب

هـا   بهره داشته و ارتباط وجوه مشترك ميان آنها بيانگر تأثير هريك از آن اين هنرها همه از كمال و لطافت خاصي«
  .)1572: 2ج ، مصاحب(» بر ديگري است

گردد به سخنراني عباس اقبـال آشـتياني هنگـام برگـزاري كنگـرة       هاي شاهنامة مصور برمي اما تحقيق دربارة نسخه
مرحوم اقبال مانويـان را بـيش از هـر عامـل     . )156 -151ص ص ، مجموعه مقاالت هزارة فردوسي، اقبال(فردوسي در تهران 

داند و معتقد است كه در دوران سامانيان ايـن گـروه در خراسـان     انساني ديگر در گسترش هنر نقاشي ايراني مؤثر مي
هـاي خطـي كـه     در ميـان مجموعـة كتـاب   . )49): 1356( 2536، جهاني حماسة، شاهنامة فردوسي(صاحب نفوذ بسيار بودند 

ايـن  ، خـوريم  هاي موجود در جهان برمـي  رجان ملكم به موزة بريتانيا هديه كرده است به يكي از زيباترين شاهنامهس
اي است از طـرف   آيد تحفه چنان كه از هديه نامة آن برمي، هجري قمري نوشته شده 994نسخة شاهنامه كه به تاريخ 

: 1352، طـاهري ( Erel Greyوزير بريتانيا ارل گري  حاج محمدحسين خان صدر اصفهاني وزير فتحعلي شاه به نسخت
443(.  

از آن جملـه اسـت مينيـاتور مـرگ     . شود هاي ديگر گنجينة هنر ايران در موزة بريتانيا به مواردي اشاره مي از نمونه
عين حـال  ترين و در  اين يكي از كهنسال. كه ظاهراً از بين رفته استاي  هجري از نسخه شاهنامه 741رستم به تاريخ 

رستم سالخورده را پس از خوردن تيـر  ، دست نقاش. ترين پهلوان حماسة ايران است ترين تابلو از مرگ بزرگ طبيعي
  .)459: همان(... دهد و برداشتن زخمي كشنده نشان مي
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از آن جملـه  ، كلكسيون چستر بيتي در شهر دابلين نيز حاوي بهترين و ارزنـده تـرين مينياتورهـاي قـديمي ايـران     
: همـان (.. و) مشهور به دمـوت اسـت    غرض مينياتورهاي شاهنامة(ترين شاهنامة موجود در جهان مينياتورهاي قديمي

  .)484و  460
در همين موزه دانشجوي عالقه مند بر روي ديوار شاهد  يكي از ممتازترين مينياتورهاي سبك جديد عهد صفوي 

كند كه دژخيم سر فرزند فريـدون را بريـده و آن را    اي مي ز صحنهحكايت ا، از شاهنامة فردوسي ، اين مينياتور. است
عباس دوم براي فراگرفتن فن نقاشـي بـه    اين مينياتور كار محمد زمان است كه در عهد شاه. تقديم پادشاه كرده است

هـا از آن   قيافهدر اين مينياتور مسلماً . ايتاليا فرستاده شد و وي پس از تأهل با دختري عيسوي به آيين عيسوي گرويد
معاصران خود نقاش در عهد شاه عباس دوم است اما آن صورتگر در پرداخت دورنما تحت تأثير نقاشان ايتاليا قـرار  

  .بهره جسته است» پرسپكتيو«گرفته و شايد براي نخستين بار در مينياتور يراني از 
مرغ به ديدن رودابه به هنگام زادن رستم نمونة دلپذير ديگري از كلك محمد زمان در همين موزه داستان آمدن سي

  .)461: همان(ميالدي كشيده است  1675/ هجري 1086ظاهراً اين مينياتور را محمد زمان در سال . از مادر است
 نـوع خـط نسـتعليق و انـدازه     ، نسخة خطي و هنري در پاكستان وجود دارد كه كاتب و تـاريخ كتابـت آن معلـوم   

، اي روشـن  نسـخه داراي جلـد قهـوه   . 1972تعداد صفحات ، كاغذ سفيد گراييده به زرد نوع، متر سانتي 5/76 ×5/29
دهـد كـه هنرمنـد     تصوير مدادي نشان مـي . كتاب مصور و مجدول است و به طرز زيبايي نگارش يافته است، چرمي

. شـده اسـت   اشعار در جلد اول با خطوط طاليي و بسـيار مـنظم تحريـر   . ها را رنگ آميزي كند فرصت نكرده كه آن
 1383، صـافي (در متن به كار رفته اي  رنگ سبز و طاليي قابل مالحظه. با شنگرف صفحات اول و آخر مفقودها  عنوان

  .)46: ش
 كاتـب نـامعلوم و تـاريخ كتابـت و تـأليف نـامعلوم بـا خـط نسـتعليق انـدازه           ، نسخة ديگري از شاهنامة فردوسي

به نثر در گنجينـة خطـي و هنـري تـالپوران موجـود       970اد صفحات با كاغذ سفيد عالي ضخيم و تعد 5/46 × 5/29
كيفيت نسـخه خـوب   ، دو صفحة نخست آن با آب طال تزيين يافته. است كه داراي جلد چرمي سرخ با نقاشي است

  .)همان(است 

  شاهنامه مربوط به سدة شانزدهم و هفدهم در كتابخانة دانشگاه توبينگن
امـوال    از چهارده هزار نسخة خطي موزة موقوفـة . وتگارت در آلمان غربي استشهر توبينگن در نزديكي شهر اشت

نمايشـگاهي از   1956در سـال  . تعداد قابل توجهي كتاب خطي وجود دارد، فرهنگي پروس كه در توبينگن باقي ماند
جلـد   41تـب  از اين ك. كتاب خطي فارسي به نمايش گذاشته شد 75در شهر توبينگن برگزر شد كه در آن ، اين كتب

  .)38 -31: 158ش ، هنر و مردم(جلد مصور بودند كه از آن پنج نسخة شاهنامة مصور وجود دارد  34بدون عكس و 

  شاهنامة طهماسبي
ادبي و هنري ايران كه توسط دالالن آثـار هنـري و سـارقان ميـراث فرهنگـي از كشـور        ، يكي از آثار مهم فرهنگي

تـرين اثـر خطـي     نفيس. نامه شاه طهماسبي است آورده شاهنامة معروف به شاهجهان  درهاي  خارج شده و سراز موزه
نگهـداري   Arthur.A.Houghton. »هوتـون  -آ –آرتـور  «نيويورك و كتابخانة » متروپوليتن«ايراني كه اكنون در موزة 

ترين نسخ خطي است و  اين اثر كه احتماالً در نيمة اول قرن شانزدهم ميالدي به وجود آمده يكي از با شكوه. شود مي
ورق ورق شـده و در معـرض فـروش    ، توسط آخرين فردي كه مالك آن گرديـده «باشد كه  اثر نقاشي مي 258داراي 
  .)36: 1368، حليمي(» .گيرد قرار مي
و » سلطان محمـد «توسط نقاش عهد صفوي ، باشد نقاشي عهد صفوي مي هاي اين مجموعه كه بهترين نمونة نقاشي

  .گرفته استهمكارانش صورت 
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سواي مختصر ضايعاتي كه ناشي از رطوبت و حشرات و سـاير عوامـل   » هوتون«كيفيت خوب و تازگي نسخة ... 
  .هاي خاص قرار داشته است دهد كه اين اثر هميشه مورد مراقبت به خوبي نشان مي، شرقي استهاي  كتابخانه

اين نسخة خطي در كتابخانة سلطنتي عثماني ، ميالدي 1800در سال : نظير از اين قرار است سابقة اين مجموعة بي
شرح مختصري دربارة موضوع داده ، هاي محافظي كه بر هر مينياتور كشيده شده در استانبول بوده است و روي كاغذ

  .)ميالدي 1789 -1807(شده بود 
يكـي از حمـالت   شـايد در  . اما اين سؤال مطرح است كه چطور اين نسخة خطي به پايتخت عثماني رسيده است

اي نفيس از طرف شاه طهماسب به خاطر شايد هم به صورت هديه، تركان به ايران به عنوان غنيمت گرفته شده است
ايـن مصـادف بـا فـوت شـاه      ، مـيالدي بـه او داده شـده اسـت     1576در سال » سلطان مراد سوم«به سلطنت رسيدن 

  .طهماسب صفوي بوده است
به صورت امانت به مـوزة هنرهـاي     Baron Edmond De Rothchildد روچيلدبارون ادمون«اين نسخه كه توسط 

هاي  ترين اثر يكي از نمايشگاه م در اين شهر ظاهر شده و به عنوان مهم 1903در سال ، تزييني پاريس سپرده شده بود
هـاي   در نمايشـگاه  و. از آن تاريخ نسخة خطي آن را از اروپا يا امريكـا خـارج نكردنـد   . شود هنر اسالمي شناخته مي

بـر پـا   ) 1940(يـا در نيويـورك   ) 1931(لندن ، )1912(در پاريس ، )1915(مهمي كه در زمينة هنر اسالمي در مونيخ 
آخـرين تصـاحب كننـدة آن    » هوتون -آ -آرتور«ميالدي به دست  1959تا آن كه در سال ، هيچ كس آن را نديد، شد

  .رسيد
ميالدي توسط عدة قليلي ديـده شـد ولـي مطمئنـاً در خـاطر تمـام        1962تا  1903اين شاهكار هنري بين سالهاي 

  . زنده مانده است، كساني كه به كتب اسالمي عالقه مند بودند
تصوير آن به موزة  هنري متروپولتين نيويورك اهـدا شـده    78تعداد ، اثر نقاشي شاهنامة طهماسبي 258از مجموع 

» سـلطان محمـد  «اثـر جاودانـة   » بارگـاه كيـومرث  «شـك نقاشـي    يكي از آثار شاخص اين كتاب خطي بـدون . است
البته اين نقاشي را به علـت نداشـتن امضـا منتسـب بـه سـلطان محمـد        . نظيرترين نقاشي ايراني عهد صفويه است بي
تواند توسـط او و يـا    مي، آميزي و فضاسازي آثار سلطان محمد نقاش ولي با توجه به شيوة كار و نحوة رنگ، دانند مي
  ...تيارانش به اتمام رسيده باشددس

هـايي از تـاريخ وضـعيت     صـحنه ، آنچه اهميت دارد اين است كه اين نقاشي مانند بسياري از آثـار نقاشـي ايرانـي   
هاي شـرقي در نقاشـي ايـران كـه بـه       در آغاز دورة صفويه شيوه، نمايد اجتماعي و فرهنگي يك عصر را مشخص مي

تلفيقـي  ، غربي در نقاشي ايران كه مركزيت آن تبريـز بـوده  هاي  با شيوه، گرفتهنحوي از نقاشي شرق دور نشان هايي 
  .)40 -36: 1368، حليمي(آورد  يابد و مكتب بهزاد و نقاشان همدورة او را به وجود مي ظريف مي

  نامة فردوسي متعلق به شاه اسماعيل دوم شاه
ج بسياري از نسخ خطي نفـيس و ديگـر   موجب خرو.) هـ ق 1327 -1324(مشكالت مالي محمدعلي شاه قاجار 

  .آثار هنري به بازارهاي اروپا بود كه نقش زنان حرمسراي شاهي در اين امر بسيار قابل توجه بود
بود كه نام او تا ابد بـا يـك   ) Demotte(در ميان معامله گراني كه به سرعت از اين وضع سود جستند يكي دموت 

قرن چهاردهم ميالدي كه شايد حاوي مهمترين مجموعة مينياتور ايراني باقيمانده تا امروز باشد پيوند خورده  شاهنامة
  ...است

هاي نفيسي است كه باالخره بـه مالكيـت     فردوسي متعلق به شاه اسماعيل دوم نيز از جمله شاهنامه شاهنامةنسخة 
نيز پس از نمايش در موزة هنرهاي تزييني پاريس به سـال   هاي ديگر اين نسخه همچون برخي شاهنامه. دموت درآمد

هنـوز هفـت    1930از قرار معلـوم دمـوت تـا سـال     . چند پاره شد و مينياتورهاي آن جداگانه به فروش رسيد 1912
در كاتالوگ نمايشگاهي كه در آن سال در  60 -66هاي  مينياتور آن را واگذار نكرده بود و فهرست آنها را ذيل شماره

  .بينيم ارخانة خود برگزار كرد مينگ
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رابينسون مينياتورهاي اين شاهنامه را . ميالدي تبريز دانسته است 1540آنها را كار حدود ) M.Blochet(بلوشه . ام
  .رد گيري كرده و ترتيب درست قرار گرفتن آنها را توصيف كرده است

هر . كند مي ازة بزرگ اين نسخه جلب نظربيش از هر چيز اند. اين نسخة خطي از چند جهت درخور نگرش است
سانتي متر است و متن اشـعار بـه    5/18 × 5/31سطح نوشته . سانتي متر طول و عرض دارد 5/31 × 46صفحه تقريباً 

به همان نسبت بـزرگ و مجلـل   ها  مينياتور. سطري تحرير شده است 22خط خوش نستعليق درشت در چهار ستون 
كنند؛  مي ور شناخته شده است كه جمعاً رويدادهاي شاهنامه را تا پادشاهي اسكندر تصويرمينيات 49از اين نسخه . اند

به نام نقاش خود هستند كه در اين ميان بـه چنـد   اي  ولي شايد جالب ترين نكته آن است كه بيشتر آنها حاوي اشاره
. احمد و اسكندر منشـي ديـده بـوديم   قاضي هاي  نقاش درباري برمي خوريم كه پيش از اين تنها نام آنها را در نوشته

نوشـته   ، معموالً جايي در امتداد كنارة مينيـاتور ، اين نامها و مينياتورها هم سن اند و به خط شكستة ريز در گوشه اي
  .توانيم قبول كنيم مي شده اند و در اكثر موارد اصالت آنها را

بنيـون  ، )P.W.Schults(ز آن جملـه شـولتس   ا، انـد  اين نسخة شاهنامه را هنرشناسـان بـه اختصـار معرفـي كـرده     
)L.Binyon( ، ويلكينســون)J.V.S.Wilkinson( ،  گــري)B.Gray( ، ســر تومــاس آرنولــد)Sir Thomas Arnold( ،

  ).B.W.Robinson(و رابينسون ) E.T.Grube(گروبه ، )I.Stchoukine(اسچوكين 
به ترتيبي كه قاعدةً بايد ترتيب درسـت آنهـا در نسـخة    ، اند اما مينياتورهاي اين شاهنامه كه تا به حال شناخته شده

  :خطي شاهنامه باشد به شرح زير است
در ستايش اي  بزرگ و نفيس بيشتر به رنگ آبي طاليي و دو آويز و نوشته» شمسة«صفحة تذهيب شده شامل يك 

در لنـدن   1591به شمارة ) Rothrchild(اين صفحه در مجموعة روتچايلد . اين بايد كار زين العابدين باشد، فردوسي
 .موجود است و چاپ نشده است

شكارگاه سلطنتي بدون رقم و انتسـاب بـه يـك    . اي كه در واقع لوحة آغاز كتاب است نخستين مينياتور دو صفحه
 ...شايد اثر علي اصغر. نقاش معين

و ايوانـف مينيـاتور    چاپ شده اسـت و نيـز در كتـاب اكيموشـكين    ) F.R.Martin(مينياتور اخير در كتاب مارتين 
اي هـم در مجموعـة    ايـن مينيـاتور دو صـفحه   . سـانتي متـر اسـت    27 ×41حاضر بسيار بزرگتر است و هر نيمـة آن  

  .)1تصوير (در لندن موجود است و هنوز چاپ نشده است  1578 -1562هاي  روتچايلد به شماره
، مجموعـة روتچايلـد  ، لندن(العابدين باشد  بايد كار زين، بدون انتساب. فردوسي و سه شاعر دربار سلطان محمود

 .)2تصوير ، چاپ نشده، 1565

 256 -1شـمارة كاتـالوگ   ) Chester Beatty كتابخانة چستربيتي، دوبلين(منسوب به مراد ، غلبة تهمورث بر ديوان
 )تصوير سياه و سفيد(

تصـوير رنگـي آن در    .مجموعـة شـاهزاده صـدرالدين آقاخـان    ، ژنـو (منسوب به نقدي . بر تخت نشستن جمشيد
 ).كاتالوگ مجموعه چاپ شده است

. ضحاك بدون مارهاي مرسوم بيـرون جسـته از شـانه هـايش نقاشـي شـده اسـت       . سخن گفتن ضحاك با ايرانيان
 ).3تصوير، چاپ نشده، 1563شمارة ، مجموعه روتچايلد، لندن(منسوب به زين العابدين 

شـمارة كاتـالوگ   ، كتابخانة چستربيتي، دوبلين(سوب به محراب من. فريدون و سپاهيانش در حال گذر از رودخانه
2- 256.( 

مجموعـة  ، لنـدن (منسوب بـه نقـدي   . و سه دخترش، پادشاه يمن، فرستادة فريدون در حال گفتگو با سرو، جندل
چـاپ   ))1913، پاريس) (Marteau-Vever(وور  –تصوير سياه و سفيد آن در كتاب مارتو ، 1569شمارة ، روتچايلد
 .شده است
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ميـرزين  (منسـوب بـه ميـر    . نشسته بر تخت با سه دختـرش و سـه پسـر فريـدون روبـروي او     ، پادشاه يمن، سرو
 ).چاپ نشده، 1564شمارة ، مجموعة روتچايلد، لندن) (العابدين

 ).256/ 3شمارة كاتالوگ  ، كتابخانة چستربيتي، دوبلين(بدون انتساب . قتل ايرج به دست برادرانش تور و سلم

 ...بدون رقم با انتساب قابل رؤيت. پذيرد مي فريدون فرستادة تور و سلم را

 ....منسوب به صادقي. شود مي زال نوزاد به پدرش سام نشان داده

 ...منسوب به صادقي. زال كودك را به پدرش بازمي گرداند، سيمرغ

 ...منسوب به صادقي. زال در كاخ رودابه

دارد و در همين حال مادرش سيندخت از دريچه وي  مي و فرستاده است دريافترودابه نيمتاجي را كه زال براي ا
 ...منسوب به نقدي. نگرد مي را

 ....منسوب به صادقي. كشد مي رستم پيل ديوانه را

 .منسوب به صادقي. كشد مي نقشة فتح ايران را، با پدرش پشنگ، شاهزادة جوان ، افراسياب

 ...منسوب به نقدي. رسد مي قبادرستم بر فراز البرزكوه به حضور كي

 .منسوب به صادقي. رخش واژه ها، رستم

 )...؟(انتساب  بي .گيرد مي اوالد را با كمند، رستم

 ...منسوب به سياوش. اسير شدن كيكاووس به دست شاه هاماوران

 ...منسوب به سياوش. كند مي سهراب از مادرش تهمينه پرسش

 ...منسوب به سياوش. ي اسبرستم و سهراب در حال كشتي گرفتن رو

 ...منسوب به سياوش. گفتگوي سياوش و گرسيوز

 ...منسوب به سياوش. سياوش در حال شكار همراه افراسياب

 ...پيروزي خود با چند شخصيتهاي  سوار بر اسب در حال گفتگو از نقشه، كيكاووس

 ....سياوشمنسوب به . گذرند مي و گيو از جيحون، مادرش فرنگيس ، كيخسرو

 ...منسوب به سياوش. گويد مي كيكاووس ورود كيخسرو را به ايران خوش آمد

 ...منسوب به برجي. كيخسرو بر اورنگ پادشاهي

 ....منسوب به سياوش. گويند مي زال و رستم به او شادباش، كيخسرو بر تخت شاهي

 ...به سياوشمنسوب . نگرد مي فرود از فراز باروي دژ خود رسيدن سپاهيان ايران را

 ....منسوب به محراب. كنند ورود نيروي كمكي را تماش مي، ايرانيان محاصره شده در كوه هماوران

 ...منسوب به سياوش. كند مي پيران با كاموس و خاقان چين مشورت

 ....منسوب به سياوش. گيرد رستم كاموس را با كمند مي

ولي هنرمد كه ظاهراً نقاشـي ديگـري در ايـن نسـخه نـدارد       ،بدون انتساب آشكار. نبرد ميان كيخسرو و افراسياب
 ....دست پروردة مكتب شيراز است

 ...منسوب به مراد. گرفتار شدن بيژن در كاخ منيژه

 ...منسوب به مراد. يابد مي بيژن گستهم را زخمي

 )....؟(انتساب  بي .در نبرد با سپاهيان افراسياب، ايرانيان زير فرمان بيژن

 )...؟(انتساب  بي .كند مي پيروزي پيلسم بر گيو و فرامرز به وي حملهرستم پس از 

 )...؟(انتساب  بي .رزم تن به تن در حضور يك پادشاه

 ....منسوب به سياوش. هر دو پادشاه حضور دارند، نبرد كيخسرو و افراسياب

 ...منسوب به سياوش. كند مي كيخسرو كمي بيش از ناپديد شدنش با سرداران خود گفتگو
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 ....منسوب به زين العابدين. رساند بيدرفش را به قتل مي ، اسفنديار

 ....هر دو، منسوب به سياوش و مراد. اسفنديار و اژدها

 ....منسوب به سياوش. اسفنديار و سيمرغ

 )...؟(انتساب  بي .اسكندر و پيك ملكه قيدافه

 ...منسوب به علي اصغر .كند اسكندر در ساختن ديوار در مقابل يأجوج و مأجوج نظارت مي

 .نامعلوم) اگر داشته باشد(موضوع و انتساب . 49و 

ولـي مينياتورهـا را بـر اسـاس     ، ظـاهراً محفـوظ مانـده   ) اگر يكي داشته است(هرچند صفحة پايان اين شاهنامه ...
هانه همچنين روشن است كه اين يك كتـاب شـا  . ميالدي تثبيت كرد 1575 -80توان در حدود  مالحظات سبكي مي

به هنرمندان سرشناس دربار شكي در اين مـورد  ها  و نيز انتساب نقاشي، است؛ ابعاد نسخه و تعداد تصاوير مجلل آن
  ...گذارد باقي نمي

. شايان توجه است كه مينياتورهاي باقي مانده از اين نسخة شاهنامه محدود به نيمة اول حماسة ملي ايرانيان اسـت 
اسماعيل جلـوس خـود را بـا سـفارش     ، بگيريم كه مانند بسياري از شاهزادگان مسلمان ايرانتوانيم نتيجه  مي بنابراين

توان بـا اطمينـان    از اين رو اين مينياتورها را مي. جشن گرفت، كه با مرگش ناتمام ماند، نسخة نفيسي از حماسة ملي
  .تاريخ گذاري كرد 1576 -77در حدود 

به ترتيب تعدد آثار موجـود  . ر ارتباط باتصاوير اين نسخه برده شده استافراد زيرين نقاشاني هستند كه نامشان د
  :در كتاب

 ....سيزده مينياتور در اينجا به او منسوب است). بيگ(سياوش 

 ...در اينجا شش مينياتور منتسب به اوست). بيگ(صادقي 

 ...پنج مينياتور در اينجا به او منسوب است). بيگ(نقدي 

 ...چهار مينياتور در اينجا بدو منسوب است. زين العابدين) مير(

 ...سه مينياتور به او منسوب است. محراب

 ....سه مينياتور بدو منسوب است). ديلمي(مراد 

 ...دو مينياتور بدو منسوب است. علي اصغر

 .در اين نسخه بدو منسوب است 29يك مينياتور شمارة . برجي

نقاشي درباري مكتـب قـزوين    ورهاي اين نسخه كم و بيش با شيوةهرچند همة مينيات). 35شمارة . (نقاش ناشناس
 .دهد مي اين يكي به عنوان كاري كامالً متفاوت خود را نشان، كند مي آن زمان تطبيق

يعني شـاهنامة شـاه    ، هيچ يك از مينياتورهاي اين شاهنامه به عناون رقيبي جدي براي شاهنامة سلطنتي پيش از آن
يعنـي  ، پـس از آن  شاهنامة سـلطنتي با ) قبالً در مجموعةروتچايلد) (Houghtan( نامة هوتنشاهطهماسبي معروف به 
ولي مينياتورهاي آن در هر حال از . نام نخواهد برد، )277شمارة (مضبوط در كتابخانة چستربيتي  شاهنامة شاه عباسي

  ...ديدگاه تاريخي اهميتي خاص دارند
. بـه صـادقي منسـوب اسـت     11مشـخص گرديـد كـه مينيـاتور شـمارة       امهشـاهن بعداً چهار مينياتور ديگر از اين 

  :اند معلوم باشد چنينها  هاي موقتي به آنها داده ام تا جاي آنها در ترتيب مينياتور مينياتورهاي اضافي كه شماره
A 21 .چاپ، مجموعة شاهزاده صدرالدين آقاخان، ژنو(منسوب به محراب . شود الكوس به دست رستم كشته مي 
  .)نشده
A 26 .محـل كنـوني آن نـامعلوم    . (منسوب بـه سـياوش  . خواهد به پيكار رستم برود پيلسم از افراسياب اجازه مي
  ).قبالً در مجموعة شريف بيگ صبري بوده. است
A 43  .چاپ نشده، شاهزاده صدرالدين آقاخان  مجموعة، ژنو(منسوب به نقدي . اسفنديار و گرگها.(  



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      840

A 43 .چاپ نشده، شاهزاده صدرالدين آقاخان مجموعة، ژنو(منسوب به مراد . اناسفنديار و شير(  
نمايشگاه بسيار خوبي از مينياتورهاي ايراني در نگارخانـة كولنـاگي   ، مقارن برگزاري جشنوارة جهان اسالم، بعدها

)Colnaghi (روتشـيلد  هـاي ايـن نمايشـگاه مـأخوذ از مجموعـة بـارون ادمـون         مهمتـرين نقاشـي  . در لندن برپا شد
هفتاد سال پيش از اين از دموت و ديگـر فروشـندگان آثـار     ، در پاريس بود كه توسط بارون فقيد شصت) روتچايلد(

  .عتيقة پاريس خريداري شده بود و تا برپايي نمايشگاه كسي اجازه نيافته بود آنها را ببيند
حه از شاهنامه متعلق بـه شـاه اسـماعيل    قطعه مينياتور تمام صف 23ترين خصيصة اين نمايشگاه وجود  شايد جالب

اين مينياتورها به طور كلي از بقيـة مينياتورهـاي ايـن    . شد دوم بود كه همگي جزئي از مجموعة روتچايلد قلمداد مي
  .ترند و تصوير بسياري از آنها به صورت رنگين در كاتالوگ زيباي نمايشگاه چاپ شده است شاهنامه نفيس
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