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  ر مصوهايشاهنامهشناسي مخاطب

  1وان فاطمه ماه

  2مدجعفر ياحقيدكتر مح
Charles Melvile  

  چكيده
. ددر هر دوره راهگـشا باشـ  شاهنامه د در دستيابي به رويكرد مخاطبان     توان مي هاشاهنامههاي    نگاره
 گستردة مـصوران     توجه و اقبال    مورد گوناگونهاي تاريخي   دورهدر   است كه    هايياز كتاب شاهنامه  

. اسـت  شدهنوع تصويرگري آن با توجه به شرايط محيطي دستخوش تغييرات           است، اما    هگرفت قرار
 اسـت  در هر دوره، چه تأثيري بر نوع تصويرگري آن داشـته          شاهنامه   پرسش اين است كه مخاطبِ    

بـا   ايـن جـستار    در  خـاص آن را تخمـين زد؟       مخاطـبِ شـاهنامه   هاي  توان از طريق نگاره    آيا مي  و
روش مـا در ايـن      . يمدهـ پاسـخ مـي   هـاي مـذكور     پرسش نسخة بايسنغري و داوري به       گزينش دو 

ز دو منظـر موضـوعي و عناصـر    را اهـايِ ايـن دو نـسخه      نگـاره پژوهش به اين صورت است كـه        
شـاهنامه  هـا و مخاطـب   بـه تبيـين ارتبـاط ميـانِ نگـاره     از آن   پس داده، مورد بررسي قرار   تصويري

كه درباري باشـد يـا       اينبسته به    سازد كه نوع مخاطب   بر ما روشن مي   حاصل پژوهش   . پردازيم مي
 .كنددر گزينش موضوع و عناصر تصويري نقشي مؤثّر ايفا ميغير درباري، 

-مصورسازي، نگارگري، نسخة بايسنغري، نـسخة داوري، مخاطـب         فردوسي،شاهنامة  : هاواژهكليد

  .يردرباريشناسي، هنر درباري، هنر غ

مهمقد  
كـار   بود كه براي زينت و آرايش نسخ خطّي بـه  )Decorative Art(نگاري، هنري تزييني شاهنامه

انگارانـه  شـايد سـاده   . نگاري رهاوردي بيش از يك هنر تزييني دارد       شاهنامهاما امروزه براي ما،     . رفتمي
 هـا  در طـرح و رنـگ نگـاره     انيم، چرا كه  ها را زينت و آرايش نسخ خطي بد       باشد اگر تنها كاركرد نگاره    
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نگـاران، افكـار و باورهـاي حاميـان      شاهنامه نقش بسته و تصاويري از دريافت        شاهنامهالگوهاي بصري   
  . است ثبت شده... خوان و هاي مردم شاهنامهنگاري، خوانششاهنامه
گـرش مخاطبـان    بـه ن  هـاي دو نـسخة بايـسنغري و داوري          پژوهش قصد دارد با بررسي نگاره      اين
 اين منظـور نـسخة بايـسنغري از دورة تيمـوري و             به.  تيموري و قاجار دست يابد      در دو دورة   شاهنامه

 آرايـي در دورة   يشتر با شرايط كتـاب    به منظور آشنايي ب   .  قاجار گزينش شده است    نسخة داوري از دورة   
  :نيمكتيموري و قاجار، چشم اندازي از خصايص مكاتب هرات و قاجار را ذكر مي

    مكتب هرات

فـراهم  رات را   گيري مكتب هـ    وران مناطق مختلف، زمينة شكل     تيمور با گردآوردن هنرمندان و پيشه     
 ةبـه واسـط   . زمينة مساعدي را براي رشد هنر فراهم كردند         از جمله بايسنغر ميرزا،     جانشينان تيمور،  .كرد
ر ميرزا غدريغ شاهرخ و وليعهدش بايسن      ه و حمايت بي   توج، تهي   ـ       ه كتب مصو  ةر در هـرات و در كتابخان
هاي درباريِ شاهرخ تيموري و بايسنغر ميرزا، دستاوردهاي پيـشين           در كارگاه . يافتا رونق   رزر مي غبايسن
 بغداد، تبريز و نقّاشي چيني با يكديگر تلفيق يافت و سبك رسمي هـرات بـه وجـود               هاي شيراز، مكتب
 . آمد

بايـسنغري،  شـاهنامة   معـروف بـه     (شاهنامة فردوسي : تند از ترين نسخ مصور مكتب هرات عبار      مهم
، )محفـوظ در مـوزة بريتانيـاي لنـدن          ،  898مورخ  (  نظامي خمسة،  )، محفوظ در موزة گلستان    833مورخ
  ).  محفوظ در كتابخانة ملّي قاهره ،893مورخ (سعدي بوستان 
 .آيد ه شمار ميهاي مكتب هرات ب ترين نمونه  بايسنغري از شاخصشاهنامةهاي  نگاره

ـ    در شـكل    و مـشهور بـود    رعايت اهل فضل و هنـر        بهميرزا   رنغبايس  هـرات سـهم     ةگيـري كتابخان
گوينـد كـه   «: نويـسد   مـي  ميـرزا رنغ بايسةمرقندي در مورد هنرمندان كتابخان دولتشاه س .  داشت اي عمده

ـ         زي سـرآمد كّتـاب   چهل كاتب خوشنويس در كتابخانة او به كتابت مشغول بودندي و موالنا جعفر تبري
 شـاهنامة همان كسي است كـه     ) رينغبايس(  موالنا جعفر تبريزي   ).264: 1338ي،  دولتشاه سمرقند ( »بود
 در انواع خطـوط بـه تخـصيص و          ]يموالنا جعفر تبريز  [«: زاقبه نوشتة عبدالرّ  . ري را كتابت كرد   غبايسن

اط در صـدر كتابخانـة   ن يك نفر خّطـ قرار گرفت). 264 :1383زاق،  عبدالرّ( »تعليق، خواجه علي ثاني بود    
ايـن   عـالوه بـر    .اشـي اسـت   سلطنتي و كارگاه هنري آن حاكي از ارجمندي و برتـري خطـاطي بـر نّق               
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  . اطي استخّط ميرزا به هنر رغعالقه و اشتياق بايسن نمايانگر

  قاجارمكتب 

 يافـت ري مـي رشد بيـشت سازي   گرايش فرنگي،شد تر مي  دنياي غرب بيشتر و آسان    باط با    ارتب چههر
غـرب   گرايش به هنرسرانجام . شد بر فضاي هنري دوران قاجار تبديل مي  به گرايش حاكمتدريج بهو 

الملـك   حاميان هنر قاجار فزوني گرفت و تا آنجا پيش رفت كه پس از بازگشت كمـال                و   نزد هنرمندان 
حـاكم   اشي ايران بر نّقها ي غربي ساليگرا سازي، طبيعت و تمايل شخص پادشاه به روند غربي از فرنگ

و بـه  يافتـه بـود   ت ا به امپرسيونيسم در هنـر خـويش دسـ   اين در حالي بود كه در همان زمان اروپ       . شد
  .داد گرا توجه نشان نمي سبك طبيعت
ركردن ت مـصو  سـّن . اسـت  تيمـوري    نگـارگري عـصر    رونـق و شـكوه        فاقد قاجار   ةدورنگارگري  

مـثالً  ( صـفوي    ةهـاي عمـد     از آخرين سـفارش   . ت افتاده بود  مي بود كه از اه    زماني ديرهاي ادبي    كتاب
ـ  اشي نّق و 1086 نظامي كتابخانه پييرپونت مورگان به تاريخ        ةخمس ةبـه بعـد، نـسخ   ) د زمـان هـاي محم 

  اثـر هنـري شاخـصي    هي در دست نيست و تا عصر فتحعليشاه قاجـار و جانـشينانش   معتبر و قابل توج
  ). هجري قمري1171، مورخ شاي نادريتاريخ جهانگبه استثناء  (خلق نشد

.  گروهـي اسـت     كه حاصل يك كـارِ     باشدر ايراني   ي مصو  خّط ة داوري شايد آخرين نسخ    ةشاهنام 
 تيموريـان و  ،در روزگار ايلخانـان ـ  سلطنتي  هاي كتابخانه رهاي مصو اين نسخه به سبك و روش نسخه

 اي  نـشانه و  ــ تهيـه شـده    كـشان  ان و جـدول ب مذه،افان صح،خوشنويسان، صفويان با همكاري نقّاشان 
ت و نيـاز خبـر    ذهني،ست از پايان يك دوران و مهر اتمامي است كه از به انتها رسيدن نوعي از فرهنگ               ا

  . دهدمي
 كار در جمـع نقّاشـان       يعني  شغل ديواني  عالوه بر بسياري از هنرمندان    دوران تيموري و صفوي     در  
حفـظ  نيـز   هـاي شخـصي خـود را        كارگـاه  ،بخـشيد ا اعتبار و منزلت مي    هكه به آن   شاهيهاي  كتابخانه
 و نقّاشـان    نهاد از آغاز قرن يازدهم هجري قمري حمايت شاهان صفوي از نقّاشان رو به كاستي                .كردند
ـ  اهم ،اشيِ مستقل از كتاب    نّق  پس آن از    و ندردكپا   هاي شخصي بيشتري بر   كارگاه ت و اقبـال بيـشتري      ي
شـد يـا   هاي عمده سفارش داده نمـي    هاي بزرگ سلطنتي، كتاب   ها و كتابخانه  ديگر در كارگاه    و دركپيدا  

ايـن امـر سـبب شـد كـه       و ي بـود  به استخدام نقّاشان هم نياز كمتر      بنابراين. شده بود كمتر  آن  سفارش  
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 پراكنـده   تيّنهـا و مراكـز سـ      كنند و از كتابخانه    ديگري عرضه    ة خود را به بازارهاي تاز     اثر ناگزير   نقّاشان
  . شوند

   مصورهايشاهنامهشناسي مخاطب

ايـن پرسـشي اسـت      است؟   در هر دوره، چه تأثيري بر نوع تصويرگري آن داشته         شاهنامه  مخاطب  
  . راهگشا باشدشاهنامه شناسي تواند در مخاطبكه پاسخ گفتن به آن مي

  مـصورِ هـاي نـسخِ   طريق نگارهاز: سازيمبراي كنكاش پيرامون اين پرسش، اين فرضيه را مطرح مي 
  .  را تخمين زدآن  خاصِتوان مخاطبِ، ميشاهنامه

 نسخه يا فرد و گروهـي اسـت كـه           دهندةسفارش،  شاهنامه  مصورِ  نسخِ  خاصِ منظور ما از مخاطبِ   
 ذكـري از طبقـة  رِ سفارشـي،   مـصو يـك نـسخة   در  اگر  به عنوان نمونه    . است شدهنسخه براي او توليد     

 از  ،)دباشـ  نـد از نـسخه افتـاده      اهكـرد  ده يـاد  دهنيا صفحاتي كه از سفارش    (باشد   نيامدهه  سفارش دهند 
  .است اي تعلّق داشتهدهنده به چه طبقه زد كه سفارشحدستوان  ميهاي آنطريق نگاره

را انتخـاب   شـاهنامه  نسخة مـصور      دو ابتدا: روش ما براي آزمودن فرضية مذكور به اين شرح است         
لـين  اواز بـه دورة تيمـوري تعّلـق دارد        كـه   ايسنغري   ب  نسخة .داورينسخة  بايسنغري و   نسخة   ؛كنيممي
- مـده هـاي شـاهي بـه تـصوير درآ         براي كتابخانه  ميرزا  به سفارش بايسنغر    و است شاهنامهر   مصو نسخِ
ـ ايـن نـسخه   . اسـت به دورة قاجـار  متعلّق و   شاهنامه ر مصو از آخرين نسخِ   نسخة داوري  .است طتوس 

  .است مدهورتگر و خاندان وصال به تصوير درآلطفعلي ص
رويكـرد  : دهـيم ر مي را با دو رويكرد مورد بررسي قراهاهاي آنپس از انتخاب اين دو نسخه، نگاره    

 .داردها اختصاص   و رويكرد دوم به بررسي عناصر تصويري نگاره       ها  ي نگاره موضوعنخست به بررسي    
ها از جهت پيوند با مضامين ادبي مـورد   ، نگاره  اول  است كه در رويكرد     انتخاب اين دو رويكرد آن     دليل

-در مخاطب بدين ترتيب   . دشوها بررسي مي  عناصر هنري نگاره  د و در رويكرد دوم      گيرميبررسي قرار   

 كرد ادبي و هنري    تأكيد ما بر بررسي هر دو روي       .شود لحاظ مي  دو بعد ادبي و هنري    هر  ها  شناسيِ نگاره 
هـاي ادبـي در      زيرا برخي از نانوشـته     ؛دانيمجهت است كه اين دو رويكرد را مكمل يكديگر مي         از اين   

  .شودهاي تصويري در متن بيان ميگردد و بعضي از نانگاشتهنگاره نمايان مي
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، هـا  موضوع نگـاره رويكرد نخست يعنيبا توجه به ابتدا : استاين پژوهش در دو بخش تنظيم شده   
و هـا  عناصر تـصويري نگـاره  و سپس   پردازيم مخاطبان نسخه مي   ها با ي نگاره  موضوع به بررسي ارتباط  

  .دهيممي  آن با مخاطبان نسخه را مورد بررسي قرار ارتباطچگونگي

  : داوريشاهنامة بايسنغري و شاهنامةي ها نگارهبررسي موضوعيِـ 1

چـه موضـوعاتي بـراي      ،  شاهنامه ازدر هر نسخه     سوأل اين است كه      ها، موضوعي به نگاره   رويكرددر  
محوريت موضوعي قائل شد    نوعي  ،  ي هر نسخه  هاتوان براي نگاره  است؟ آيا مي   تصويرگري انتخاب شده  

 در اين رويكرد سعي     ها فاقد محوريت موضوعي بوده و از پراكندگي موضوع برخوردارند؟         كه نگاره  يا اين 
   .شودتبيين  با مخاطبانِ آن شاهنامههاي  نگاره ارتباط موضوعيِ است كهآنبر 

 هـاي ايـن دو    موضوع نگاره  ضمن مشخّص كردنِ   است كه     به اين صورت   روش ما در اين بررسي    
كنيم تـا دريـابيم كـه     را مشخّص ميهاآن سپس بسامد هريك از   .پردازيمميها  آنبندي  تقسيمبه  نسخه،  

  سـپس ارتبـاط    ؟ و محوريت دانـست    را، از نظر بسامد، داراي تشخّص     موضوعات  توان برخي از    ميآيا  
  .يمكنميرا تبيين  و مخاطب موضوع ميانِ نوعِ

 دسـتة   چنـد هـا در دهـد كـه ايـن نگـاره    نشان مـي  دو نسخة بايسنغري و داوري    هاي   نگارهبررسي  
مـرگ و  ،  داسـتان عاشـقانه   ،  بـزم شـاهانه   ،  نبرداين موضوعات   ترين  عمده.  هستند موضوعي قابل تقسيم  

 . )1()2و1 شمارة هايجدول(است  آيينيو موضوعات شكار ، سوگواري
   بايسنغريشاهنامةهاي بنديِ موضوعيِ نگارهتقسيم: 1جدول شمارة 

   بايسنغريةشاهنامهاي بندي موضوعي نگارهتقسيم
1    

  نبرد
 نبرد رستم با خاقان ، كشتن سياوش، به بند كشيدن ضحاك،نبرد رستم و ديو سفيد
افراسياب، كشته  با پيران، نبرد كيخسرو وز نبرد گودربرزو،  چين، نبرد رستم و

كشته شدن ارجاسب در رويين دژ به دست ها به دست اسفنديار،  شدن گرگ
  ساوه شاه نبرد بهرام واسفنديار، 

مجلس كيكاووس، به تخت ي دربار، با شعرا، مالقات فردوسي پادشاهي جمشيد  بزم شاهانه  2
دن بهرام، منذر و سپر مالقات يزدگرد ونديار، اسف نشستن لهراسب، مالقات رستم و

  بازي شطرنج بوذرجمهر و سفير هند
   گلنار و اردشيرديدار زال و رودابه، ديدار  داستان عاشقانه  3
  تابوت رستم گريستن فرامرز بر  مرگ و سوگواري  4
  )ومدمجلس (، بايسنغر ميرزا در شكارگاه )مجلس اول (شكارگاهبايسنغر ميرزا در   شكار  5
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   داوريشاهنامةهاي بنديِ موضوعيِ نگارهتقسيم: 2جدول شمارة 
   داوريةشاهنامهاي نگارهبندي موضوعي تقسيم

1    
  
  
  نبرد

ايران و توران، گرفتن نبرد بهرام و ساوه شاه، نبرد رستم و ديو سپيد، نبرد 
 نبرد رستم و اشكبوس، نبرد پرته ودژ را، نبرد رستم اسفنديار،  كيخسرو گنگ

كهرم، نبرد زنگه و شاروان، رستم و زن جادو، اسفنديار و كشتن شيرها، 
اسفنديار و كشتن اژدها، رزم بيژن و هومان، نبرد فريبرز و كلباد، نبرد گيو و 

كشته شدن اژدها به دست گروي زره، نبرد كرازه با سيامك، نبرد فروهل، 
كشته شدن كشتن سياوش، كشته شدن اكوان ديو به دست رستم، گشتاسب، 
 كشته شدن كورت رومي به دست بهرام چوبينه، گشودن شهر بيداد به سهراب،

دست رستم، گرفتار شدن خاقان چين به دست رستم، نبرد اسفنديار و 
سار، نبرد هجير با سپهرم، نبرد گرگين با اندريمان، نبرد اسكندر و فور گرگ

بهرام چوبينه، نبرد هندي، نبرد نوشيروان و سپاه قيصر، نبرد خسرو پرويز و 
رستم و پيلسم، نبرد رستم فرّخزاد و سعد وقّاص، نبرد رستم و الكوس، نبرد 

  شاپور و شاه يمن، نبرد گودرز و پيران
شنگل شاه و جمشيد، تاجگذاري فريدون، تاجگذاري  ضحاك، تاجگذاري  بزم شاهانه  2

  دخترش، بازآوردن سياوش به ايران
  گذر سياوش از آتشازدواج زال و رودابه، ،  و رودابهديدار زال  داستان عاشقانه  3
  وفات كيكاووس، خودكشي جريره و پرستندگان  مرگ و سوگواري  4
  بهرام در شكارگاه، بهرام و آزاده در شكارگاه، سياوش و افراسياب در شكارگاه  شكار  5
  زيارت كعبه توسط اسكندر  موضوعات آييني  6
  گيردداراب را از آب ميگازر صندوق   موضوعات متفرّقه  7

  

پردازيم تا ميـزان كـاربرد    ها، به تعيين بسامد هر يك از موضوعات مي         نگاره  موضوعيِ پس از تقسيمِ  
كه در هـر دو نـسخه، بـه فراخـور     دهد تعيين بسامد موضوعات نشان مي   . هر موضوع را مشخّص كنيم    

در نـسخة بايـسنغري     . وعات است هاي نبرد بيش از ديگر موض      ، بسامد صحنه  شاهنامه موضوع حماسيِ 
 نگـاره  68از مجمـوع     نگـاره    46داوري  نـسخة   و در    ) درصد 45معادل  ( نگاره   22از مجموع    نگاره   10
موضـوع  ها بـه     نيمي از نگاره   يعني در هر نسخه تقريباً    . است به نبرد اختصاص يافته    ) درصد 67معادل  (

  .است نبرد اختصاص پيدا كرده
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 نگـاره بـه ايـن       7  و بزم شـاهانه بيـشترين بـسامد را دارد         ،نبردموضوع  ز  بايسنغري پس ا    در نسخة 
  .درصد است 31 كه معادل موضوع اختصاص يافته است

 كـه   انـد   نگاره را به خـود اختـصاص داده        2 يا   1تنها   بايسنغري، هر يك      در نسخة  موضوعات   ساير
  .شود درصد مي5ميانگين هر موضوع معادل 

نمـودار  (هستند  مدي قابل توجه    بساداراي  هاي بزم شاهانه نيز      سنغري صحنه  باي شاهنامةبنابراين در    
 ). 1شماره 

 
  بايسنغريشاهنامة هاي   بسامد موضوعيِ نگاره-1      نمودار شماره 

  

  
  داوري          شاهنامةهاي   نگاره موضوعيِبسامد -2 نمودار شماره 
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 نگـاره  5 شده و ساير موضوعات هر يك كمتـر از   نگاره با موضوع نبرد ترسيم     46داوري    در نسخة 
هـا بـه موضـوع نبـرد اختـصاص يافتـه و        درصد از نگاره67ديگر  بيان  به  . اند را به خود اختصاص داده    
دهـد كـه در نـسخة داوري      ايـن بـسامد نـشان مـي       . انـد  درصد را شامل شده    33ساير موضوعات فقط    

   ).2نمودار شماره (است  گر بوده مورد نظر نگارنبرد بيش از ديگر موضوعات موضوع
  
  :هاي دو نسخة بايسنغري و داوريهتحليل بسامد موضوعيِ نگار. 1-1

داراي %) 31(و بـزم شـاهانه   %) 45(بررسي آماري نشان داد كه در نسخة بايسنغري دو موضوع نبرد    
نمودار شـمارة   ( گيردمحور عمده قرار مي   %) 67(محوريت است، و در نسخة داوري، تنها موضوعِ نبرد          

  ).4و3
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   بايسنغريشاهنامةهاي نمودار درصديِ موضوعات نگاره: 3نمودار شمارة 
  

  
   داوريشاهنامةهاي نمودار درصديِ موضوعات نگاره: 4نمودار شمارة 
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ة نـسخ هـاي   نگـاره چـرا در    كـه   پـردازيم   و پاسخ به ايـن سـؤال مـي         هاحال به تحليل اين بسامد      
محوريـت   هاي نـسخة داوري تنهـا موضـوع نبـرد          و نبرد، و در نگاره      بزم شاهانه  وضوعمدو  بايسنغري  

  ؟است  براي تصويرگري چه بوده مبناي گزينش اين موضوعات ودارد
 كنـيم و بكوشـيم    قّت بيشتري بررسـي     ها را با د   موضوعِ نگاره بايد  ل،  ابراي پاسخ گفتن به اين سؤ       

يكي از مـواردي كـه مخاطـب    .  دست يابيمنظر داشته براي گزينش موضوع در كه نگارگر  به معيارهايي 
هـاي متفـاوت از يـك داسـتان بـراي      انتخاب صـحنه د،  شوموضوع رهنمون مي  را به معيارهاي گزينش     

ديـدار رسـتم و     ة   در نـسخة بايـسنغري صـحن       ،مثالً از داستان رسـتم و اسـفنديار        )2 (.تصويرگري است 
) از جملـه نـسخة داوري     (نـسخ ديگـر     معموالً  كه    حال آن  ، بزمي شاهانه به تصوير درآمده     اسفنديار در 

  . اند  به تصوير كشيدهرا در صحنة نبردرستم و اسفنديار 

 

   بايسنغريشاهنامة ،هديدار رستم و اسفنديار به شكل بزمي شاهانـ 1
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  داوري  شاهنامة،  در صحنة رزمرستم و اسفنديار ـ2

براي دستيابي بـه داليـل ايـن        . شويمرو مي بدين ترتيب با گزينشي دوگانه در اين دو نسخه روبه            
بـه مطالعـه بـر روي        دهـيم و  مـي گيري نسخه را مورد بررسي قـرار        نوع گزينش، عوامل موثّر در شكل     

 توليد نسخه چه تـأثيري      تا دريابيم شرايط   مپردازيميشرايط توليد اين دو نسخه و عوامل اثرگذار بر آن           
  .است بر گزينش تصاوير داشته

ـ ميـرزا شـاهزادة گوركـاني    بار و به دستور بايسنغر      بايسنغري تحت حمايت در    شاهنامة   ه شـده تهي 
نظـام حكـومتي   در آن دوران    . آرايي دربـاري اسـت     سنّت كتاب  نسخة بايسنغري، نقطة عطفي در    . است

تــرين   شــاهان و شــاهزادگان مهــم وبــود  را پديــد آوردهايــران نــوعي هنرپــروري متمركــز در دربــار
نگاريِ درباري، تجمع هنرمنـدان در مراكـز    هاي كتاب تأسيس كارگاه. دهندگان آثار هنري بودند    سفارش
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هاي ايراني توسط هنرمنـداني كـه در خـدمت     بهترين نگاره« به همين جهت  شد و مي حكومتي را سبب    
 زماني كه شاهان و شاهزادگان ايراني به حمايـت از هنرهـاي تجـسمي               ... .است  دربار بودند توليد شده   

ترين هنرمندان را به خدمت گرفتند و اين هنرمندان نيز بـراي توليـد آثارشـان از بهتـرين                    برخاستند زبده 
   ).Canby, 1997: 24(» موها استفاده كردندترين قلم ترين رنگ و ظريف كاغذ، درخشان

توانـست در    مـي تنهـا نقّاشان به دربار اين بود كه نقّاش بر اثر تحريم مـذهبي  يكي از داليل رويكرد  
نباشد و به همين دليل مجبـور بـود بـه خـدمت حاميـان       در تعارض   محيطي كار كند كه با مسايل ديني        

چهره كـار كنـد،      ها تك  اشراف درآيد، براي آن     همچون شاهان و سالطين و اعيان و       يمقتدرو  هنرپرور  
  . )Pope, 1977: 6 (هايي بسازد خ درباري نگارهيا براي نس
ها شاه اهميـت محـوري       شويم كه در آن    شماري مواجه مي   رو در تاريخ نقّاشي ايران با آثار بي       از اين 

اي بنـديِ تـصوير بـه گونـه        بايسنغري، معمـوالً تركيـب     شاهنامةهاي جلوس شاهانه در     در صحنه   . دارد
بنـدي خـود    اين شيوة تركيب  . استط  ّلسدي م نب تركيب بر كلّ و   نشستهشاهي بر سرير قدرت     است كه   

    .بيانگر اهميت محوري شاه در تصوير است
ـ    و خـود رسـيد  لااوج كمـ بـه   در دورة تيموريـان    ،درباري آرايي كتاب هنر ه  شـرايط دربـار و توج

 به ويژه ايـن    .دآرايي ش  كتاب  مساعدي براي رشد هنر    ة به هنر موجب پديد آمدن زمين      درباريان ةسابق بي
 بايسنغري به سـفارش او      شاهنامةمند بود و    ميرزا، خود از ذوق هنري بهره      كه شاهزادة تيموري، بايسنغر   

 خـود روبـروي نقّاشـان       پردازي چنان بـود كـه اكبرشـاه       چهرهدلبستگي تيموريان هند به هنر      «. تهيه شد 
ـ   بزرگان دربـارش   وير همة د و دستور داده بود كه تصا      نشست تا چهرة او را نقّاشي كنن       مي . درا تهيـه كنن

 آلبـوم كـاملي از     ، كتابخانة سلطنتي اشـتغال داشـتند      عالوه بر اين نقّاشاني كه به مصورسازي كتب خطّيِ        
 كه زير نظـر ابوالفـضل رئـيس الـوزرا و دوسـت              اخبارنامههاي بزرگ دربار اكبر، در      تصاوير شخصيت 

هـا و   اي مهـم ماننـد لشكركـشي      هـا رويـداده   ر اين سـالنامه   د. شد، فراهم آوردند  صميمي شاه اداره مي   
كـه در تـصوير      شـد و بـا ايـن      هاي شاهانه ثبت مي   يها و ميهمان   دژهاي دشمنان و شكار رفتن     محاصرة

شـود امـا خطـوط و       هاي مستقل ترسيم نمـي    ها با همان دقّت پرتره    ها مشخّصات چهره  گونه صحنه اين
هـا در تـاريخ آمـده        كـه نـام آن    را  ت كه بتـوان يكايـك درباريـاني         قدر روشن هس   ها آن مميزات چهره 
  ).96: 1380اشه،عّك(» شناسايي كرد
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  كـه مـورد  شـد مـصور مـي   اي   گونـه به  بايد    بايسنغري به عنوان يك نسخة درباري      شاهنامةبنابراين  
ّتـي دو   ح. باشـد داشـته   اهميـت محـوري     در آن    و شاه و اعمال شاهانه       پسند و حمايت دربار قرارگيرد    

 اي ه صـفح  دو رلوحسـ  در. ددهـ  نشان مـي  را  نگارة آغازين اين نسخه تصوير بايسنغر ميرزا در شكارگاه          
 نپيرامـو  در و به تـصوير درآمـده     نآدر   ميرزا بايسنغر كه است  شده تصوير شكاري نةحص غاز نسخه، آ
ـ  نكمـا  و يرششمـ  و تيـر  بـا  ن و ساير شكارچيان   درباريا و گرانيانخ ،نمالزما او  ور حملـه  وحـوش  رب

 بايسنغري، دو نگاره را بـه خـود         شاهنامةموضوع شكار در    كه  بندي موضوعي ديديم     در تقسيم  .اند شده
 شـكار  اما مقصود نگـارگر ترسـيم        ،اگرچه موضوع كلّيِ اين دو نگاره شكار است        .است اختصاص داده 

ايـن دو نگـاره نـشان    ز ترسيم بنابراين هدف ا. است بايسنغر ميرزا بودهشخص شاهانه و مطرح ساختن    
كـار   هاي درباري بـه  براي بيان ايده موضوع شكار را به عنوانِ ابزاري    و نگارگر  استدادن اعمال شاهانه    

 بيـست نگاره داراي تذهيب و      بايسنغري، تنها اين دو      شاهنامةودو تصوير   از مجموع بيست  . است گرفته
  ايـن دو تـصوير    از ميـان تمـام مجـالس، تنهـا          اين كه   شايد علّت   . است ديگر فاقد حاشية مذهب      نگارة

  .است داشته حضور اين دو نگارهدر   حامي اين نسخه  در مقام اين باشد كه بايسنغر ميرزامذهب شده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  ق. ه833 مكتب هرات،    بايسنغري،شاهنامةشكارگاه، مجلس اول و دوم ـ 3
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 بايـسنغري بـه   شـاهنامة راي موضـوعي عاشـقانه اسـت، در       همچنين داستان زال و رودابه، كـه دا  
  .است شكل جشني شاهانه به تصوير درآمده

  
  بايسنغرية شاهنامدر   شكل بزم شاهانهترسيم داستان زال و رودابه بهـ 4

  

 بايـسنغري ترسـيم     شـاهنامة خواسته تصويري از فردوسي را در ابتداي        حتّي در آنجا كه نگارگر مي     
را )  عنـصري و عـسجدي   فرّخي،(كند، از ميان مضامين متعدد، صحنة ديدار فردوسي با شعراي درباري          

  . است برگزيده

  
  بايسنغرية شاهنامديدار فردوسي با شعراي درباري، ـ 5

 

 ، مثالًآيندي، گاه موضوعات غيراشرافي نيز در بافتي درباري به تصوير در مي         بنابراين در نسخة بايسنغر    
ـاهانه         كه يكي از ديرينه    موضوع شكار  ترين موضوعات نقاشي ايران است، در اين نسخه تبديل به شـكار ش
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ـاه    حّتـي   وگيردشود، داستان عاشقانة زال و رودابه صبغة بزم درباري به خود مي         مي  تـصوير فردوسـي آنگ
  . يردكه در كنار شاعران درباري قرار گيابد را مي شاهنامهجواز ورود به مجالس 

ـاي بـزم      يك متن حماسي است، اما صحنه      شاهنامهكه   وجود اين  د كه با  شواز اين بررسي روشن مي     ه
ـاره     . هاي رزمي دارنـد     بايسنغري بسامدي تقريباً همسطح با صحنه      شاهانه در نسخة   ـاالي نگ ـاي   بـسامد ب ه
كـه  ، ن يك متن حماسـي  نه به عنواشاهنامه تيموري آن است كه در دورة بايسنغري گواه    درباري در نسخة  

  . بوده استبه عنوانِ نامة شاهان مورد توجه دربار 
از . بـود  آرايي درباري از رونق افتاده    هاي كتاب  داوري در زماني مصور شد كه كارگاه       شاهنامة در مقابل، 

ر در  ديگـ به بعـد،     زمان   آناز   نهاد و  از نقّاشان رو به كاستي       دربار حمايت   ،آغاز قرن يازدهم هجري قمري    
مورد سفارش قـرار    يا كمتر    شد سفارش داده نمي   ههاي عمد    كتاب ،هاي بزرگ سلطنتي  هها و كتابخان  كارگاه
  خود را به بازارهاي ديگري عرضـه        اثر ناگزير   عدم حمايت دربار از نقّاشي سبب شد كه نقّاشان        . گرفتمي

  . فاصله بگيرند  درباريآراييِهاي كتاباز كارگاهكنند، و 
ايـن نـسخه بـه      .  دربار تهيه شـد    از نسخي بود كه توسط هنرمنداني مستقل         داوري از آن دسته    ةشاهنام

خامة هنرمندان شيرازي آقا لطفعلي صورتگر شيرازي، محمد داوري و برادر داوري ملقّب به فرهنگ مصور        
علـي صـورتگر    مجلـس آن، اثـر لطف  55ها، يعني  نگاره دارد و بخش عمدة اين نگاره     68 نسخه   .است  شده
  .است

ـاه بـر  او . آمـد آقا لطفعلي شيرازي هنرمند مالزم و وابستة دربار نبود و از نقّاشان مستقل به شمار مـي       گ

ت  معتبرترين اسنادي است كه براي شناخ      هانگاشت كه همان  لبي مي مطاحواشي و   هاي خود   حاشية آبرنگ 

ـاري برخـوردار نبـوده    هاي او نمايانگر آن است    نوشته. احوال او در اختيار داريم       كه او از رفاه هنرمندان درب

براي فرزندم علي ساخته شد كه زينهار گرد هنر نگردد، زيرا مايـة خـواري و       « :در جايي نوشته است   . است

: اسـت   و در حاشية نقّاشي يك دسته گل با طنزي تلخ نوشته           )43 :1376آغداشلو،   (»بود  ناداري او خواهد  

هو، در زماني كه هوا سرد و دستم سرد و پشتم سرد و دلم سرد بود، روز چهارشنبه ششم ماه رجب بـود                       «

ـاي او آمـده مـي        نقّاشـي    از آنچه در حاشية    ).38 :همان (»كه كمترين لطفعلي ساخت    كـه  تـوان دريافـت    ه
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رو  از اين .است كشيده يكه براي دل خودش مبلاف، سفارش دربار و اشر هايش را اغلب نه با پيش    نقّاشي

  .دربار نيستآن ها حضور ندارد، زيرا مخاطب پسند در اين نگارهقواعد نقاشيِ دربار

هاي نبرد بيشتر اسـت و   بسامد صحنه، در آن  تحت حمايت دربار مصور نشده از آنجا كه نسخة داوري    

وان به رشد احـساسات مّلـي در      ت  مي عالوه بر اين  . است هاي جلوس شاهانه توجه چنداني نشده      به صحنه 

ـاهانه    بزم ك حكومت ملّي نيز اشاره كرد؛ زيرا       قاجار و فراهم شدن زمينه براي روي كارآمدن ي         دورة هاي ش

   .)163: 1389وان، ماه (است  در دورة قاجار نداشتهشاهنامهسنخيتّي با احساسات ملّي مخاطبان 

   داوريشاهنامةيسنغري و  باشاهنامةهاي نگاره عناصر تصويريِبررسي  .2  

ـاهنامه   مخاطبِ نوعِ ،شد كه گفته طور   همان   ـار  مخاطـب  (ش  گـزينش   در ) مخاطـب مردمـي    ي، درب

ـيم بررسي مـي با رويكردي هنري را ها  نگارهحال  . است بودهموضوعات براي تصويرگري تأثيرگذار      ـا  كن  ت

  ؟است زينش عناصر تصويري داشتهبر گچه تأثيري دريابيم نوع مخاطب 

، در نـسخة داوري اين حـس  كه  در حالي. زندموج مي بايسنغري ةهاي نسخدر نگارهحس اشرافيت     

ـاي  د نگارهشو اين است كه چه عواملي سبب مي    سؤال .نداردقوت  هاي درباريِ آن چندان     حتّي در نگاره   ه

ـاره  د، ولي شـوكت اشـرافيت در      باش رافي داشته  تا اين حد شكوه اش     ، بايسنغري شاهنامة ـاي    نگ ـاهنامة ه  ش

ـاره         البتّه  برخوردار نباشد؟   چنداني  داوري از قدرت     ـاي   مقصود اين نيست كـه اشـرافيت در نگ ـاهنامة ه  ش

ايـن  با وجود كاربرد عناصر اشرافي در اين نسخه، ميـزان اثرگـذاري             نكرده بلكه    پيدا   يانعكاسهيچ  داوري  

  .  از قدرت و نفوذ زيادي برخوردار نيستآن در حس

در ايـن   . دهيمرا مورد بررسي قرار مي    ها  نگاره به پاسخ پرسش مذكور، عناصر تصويري        رسيدني  برا  

  . هاي اين دو نسخه مشخّص كنيم كه عناصر اشرافي و درباري را در نگارهيماهكردبررسي سعي 

ـاره   نوعي جالل و شكوه درباري بـه         ة بايسنغري، تصاوير نسخ در    و بنا  تزيينات عمارت    ـاي نگ  آن  ه

 در تـصاوير زيـر،   . مزين به نقوش تزييني است ها عموماً  عمارت ةيوار د ،هاي اين نسخه  ر نگاره د. بخشدمي

  .شود مشاهده ميتزيينينقوش اين بخشي از 
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   بايسنغري؛ مجلس چهاردهم، بخشي از نگارة به تخت نشستن لهراسبشاهنامة  ـ6
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  ويكم، بخشي از نگارة بازي شطرنجِ بوذرجمهر و سفير هندبيست بايسنغري؛ مجلس شاهنامة ـ 7
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  تابوت رستم گريستن فرامرز بر هم، بخشي از نگارةجدبايسنغري؛ مجلس هشاهنامة ـ 8

  

 و ندي برخـوردار نيـست   از چنـين نقـوش تزيينـي و ظريفـ    هـا معماريدر نسخة داوري، كه  حال آن 
. اسـت  ترسـيم شـده   نقـش    كاخ شاه، آجرنما و فاقد نقوش و تزيينات يا كم            ي عمارت  و حّت  هاعمارت

 و دختـرش   شـاه ذر سـياوش از آتـش و ديـدار شـنگل    هاي ديـدار زال و رودابـه، گـ    چنانچه در نگاره  
  .شودمشاهده مينقش و نگار هاي بياين عمارتهايي از  نمونه
  

  
  جدهم، گذر سياوش از آتشداوري؛ مجلس هشاهنامة  ـ9
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  هم، ديدار زال و رودابهسيزدداوري؛ مجلس شاهنامة  ـ10

  

  
  يدار شنگل شاه و دخترشاز نگارة د، بخشي پنجاه و سومداوري؛ مجلس شاهنامة ـ 11

  

را  بايـسنغري    شـاهنامة هاي   نگاره نيزظريف   هايكاري همراه با كنده   ،شده ظروف شاهانة طالكاري   
هـاي طاليـي و منقـوش غـذا و مـرغ            هاي زير، نديمگان قـدح    در نگاره . كنداز تجمل شاهانه آكنده مي    
هـاي تزيينـي نهـاده       منقوش به طـرح    راب ش هايبر روي ميزها نيز تنگ    . برند  بريان را به محضر شاه مي     

  . ستا شده
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   بايسنغري؛ مجلس چهاردهم، بخشي از نگارة به تخت نشستن لهراسبشاهنامةـ 12

   بايسنغري؛ مجلس هفتم، بخشي از نگارة مجلس كيكاووسشاهنامةـ 13

      
  ي از نگارة مجلس كيكاووسهايبخش ،هفتم بايسنغري؛ مجلس شاهنامةـ 14

اي است نيـز جلـوه     هاي زينتي كه زير تخت شاه گسترده شده       فرش ،هاي نسخة بايسنغري  نگارهدر  
  .گذاردديگر از زندگي درباري را به نمايش مي

  
  از نگارة به تخت نشستن لهراسب بايسنغري؛ مجلس چهاردهم، بخشي شاهنامة ـ16
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  دگرد و منذر و سپردن بهرامبايسنغري؛ مجلس بيستم، بخشي از نگارة مالقات يزشاهنامة  ـ17

  

  
  بايسنغري؛ مجلس هفدهم، بخشي از نگارة مالقات رستم و اسفنديارشاهنامة ـ 18
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از قبيـل   ( دربـاري     زندگيِ  به جزييات  ، بايسنغري شاهنامة  نگارگرِ ،شودطور كه مشاهده مي    همان   
هـايش مـنعكس    دقّت در نگـاره   ها را با     و آن  شتهتوجه دا ) ها فرش  و نقوش روي بنا، ظروف   تزيينات و   

 داوري بـه چـشم   شـاهنامة هـاي    در نگـاره   ،نگري بـه زنـدگي دربـاري      ياما اين نوع جزئ   . است ساخته
 عناصـر زنـدگي دربـاري در ذهـن          هاي چنداني از  نمونه پيش ،داوريشاهنامة  گويا نگارگر   . خورد نمي

  از ايـن بابـت     بايسنغريشاهنامة  ارگر   ذهن نگ  ،برعكس. هايش منعكس سازد  ها را در نگاره    تا آن  نداشته
 عناصر زنـدگي دربـاري را بـه وفـور مـشاهده كـرده و         ،وآمد داشته  در دربار رفت   است؛ زيرا  بودهغني  

  . است ها سروكار داشتهاش با آنحتّي شايد در زندگي روزمرّه
گي را در   زنـد  هـاي خـودش    داوري، به شهادت يادداشـت     شاهنامةاما لطفعلي صورتگر، نگارگر        

 كـه به همـين دليـل تمايـل نداشـته     شايد   وچندان مساعدي نداشته وضع معيشتي گذرانده و سختي مي 
  .منعكس سازد ي خويشها در نگاره را زندگي درباري و اشرافيعناصر

 را مالمـت كـرد كـه چـرا          گويند يكي ابن رومي   « : داستان ابن رومي شاعر عرب است      اين امر نظير  
دانـي   عـاجز مـي     آن مانند تشبيهات ابن معتز نيست؟ گفت از سخنان او كه مرا از             تشبيهات تو به خوبي   

  . دربارة هالل ماه سروده بود برخواند ابن معتز ي را كهمرد بيت. چيزي برخوان
كرده بود كه آن را از عنبـر بـار كـرده بودنـد و از     به زورقي سيمين تشبيه    را هاللشعر شاعر   در آن   
  .بود آب فرو رفته آن به درون  قسمتي از،بارگرانيِ 

  انظر اليه كزورق من فضه               قد اثقلته حموله من عنبر
كه در آن شاعر آذرگون را كه از باران آغـشته بـود بـه               شعري ديگر خواند    مرد  . گفت ديگر برخوان  

  :بودباز ماندهداني زرين مانند كرده بود كه در آن بقايايي از غاليه غاليه
  ذريونها                       غب سماء هاميهكان آ

      فيها بقايا غاليه   مداهن من ذهب               
زاده اسـت اثـاث   ابـن معتـز خليفـه   . اليكلّف اهللا نفساً الّا وسـعها ! ابن رومي فرياد برآورد كه اي امان 

  ).47: 1382 كوب،زرين(» ؟كه وصف كنممن چه چيز دارم . است  را وصف كردهويشخانة خ
 ماننـد   يـابيم و  را مـي   داوري، كليتـي از زنـدگي دربـاري          شـاهنامة هـاي   به همين جهت در نگـاره      
 داوري شـاهنامة  نگـارگران  .كنـيم  بايسنغري جزييات زندگي درباري را لمـس نمـي         شاهنامة هاي نگاره
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ـ   هـاي تنـد     براي القاي زندگي شاهانه به مخاطب از عـواملي نظيـر كـاربرد رنـگ                يعنـي   .انـد ردهبهـره ب
-هـاي ايـن كـاربرد را مـي    نمونه.  حس اشرافيت به مخاطب مؤثّر است هايي كه در متبادر ساختنِ     رنگ

هاي كاخ ديد، كه البتّه در تـصوير سـياه و   ه، تخت شاه و پرده    توان در استعمال رنگ قرمز براي لباس شا       
  .سفيد ممكن است كامالً مشهود نباشد

  

  
  تخت نشستن جمشيد  داوري؛ برشاهنامة تخت شاهي،ـ كاربرد رنگ قرمز براي 19
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  ت نشستن ضحاكبر تخداوري؛ بخشي از نگارة  شاهنامة ،براي لباس شاهكاربرد رنگ قرمز  ـ20

  

  
    داوري؛ بخشي از نگارة وفات كيكاووس شاهنامة ـ كاربرد رنگ قرمز براي روانداز شاه،21

  
داوري؛ مجلس پنجاه و سوم، بخشي از نگارة شاهنامة  ،هاي قرمز رنگ براي عمارت آجري كاخكابرد پردهـ 22

  ديدار شنگل شاه و دخترش
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ـ شـاهنامة هـاي   را با نگاره داروي شاهنامةي  هاشود كه نگاره   آشكارتر مي  گاه آناين امر      سنغري  باي
شـود،   بايسنغري مشاهده مـي    شاهنامةتخت نشستن لهراسب از      طور كه در نگارة بر      همان .مقايسه كنيم 

از جزييات زندگي درباري نظير نقوش روي ديوار، فـرش زينتـي   شكوه شاهانه نگارگر براي نشان دادن     
كه در نگارة بـازآوردن رسـتم سـياوش را      درحالي.است و ظروف طالكاري شده و منقوش بهره گرفته      

شـاه، دورنمـايي مـبهم از طبيعـت و           هاي مزين در پشت سر    جاي ديواره  داوري، به    شاهنامةبه ايران از    
- كه بـه پـس  هاي قرمزرنگ استتنها حضور پرده. خورد ساده به چشم مي   مارپيچيِ هايي با طرحِ  ستون

احـساس  هـاي زينتـي   فـرش خـالي  بر روي زمين نيـز جـاي   . بخشد ميتكزمينة سادة اين تصوير حر 
 كـه جـدارة آن، فاقـد هـر          مربع شكل به تصوير درآمده     وضيحصوير،   ت  ميانة  فضاي خاليِ  در .شود مي
 نـشاني از    ،تكّلـف  ساده و بي   در اين نقوشِ  . است  ترسيم شده   تجمل و تزيين و در نهايت سادگي       گونه

هـاي  پـرده (زمينـه و مركـز تـصوير        كاربرد رنگ قرمز در پس    خورد و تنها    زندگي درباري به چشم نمي    
 اسـت كـه   )رنگ تخت شاهي در مركز تـصوير قرمزتصوير، لباس قرمز شاه و زمينة       زمينة  رنگ پس قرمز

   . استانه يك كاخ شاهاين مكان،كه كند به مخاطب القا مي

  
   بايسنغري؛ مجلس چهاردهم، نگارة به تخت نشستن لهراسبـ شاهنامة23
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  ن رستم سياوش را به ايران مجلس دوازدهم، نگارة بازآورد؛ داوريشاهنامة  ـ24

 

 مركـز توجـه قـرار     در حذف كنيم و تنها مكان كـاخ را       ره شاه و درباريان را از اين دو نگا        پيكرةاگر  
كـه   حـالي   داوري از لحاظ كاربرد عناصر اشرافي دچار فقر است، در     شاهنامةيابيم كه نگارة    دهيم، درمي 

هـاي  سرشار بـودن نگـاره    . اشرافي بسيار غني است    بايسنغري به جهت دارا بودن عناصر        شاهنامةنگارة  
وير زنـدگي اشـرافي   ا بايسنغري از عناصر اشرافي، حاكي از سرشار بودن ذهـنِ نگـارگر از تـص      شاهنامة
 از خـالي بـودن ذهـن نگـارگر از          داوري از عناصـر اشـرافي،        شـاهنامة هـاي   خالي بودن نگاره  است، و   
كندحكايت مي تاشرافي.  

بـراي مخاطـب غيردربـاري بـه        نيـز    را   شـاهنامه ، پـس    وري با دربار بيگانه بـوده      دا شاهنامةنگارگر  
توانست توجـه مخاطـب دربـاري     نيز نميشاهانهاي فاقد شكوه هشاهناماز ديگرسو  . است تصويركشيده
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 داد، او را به لطفعلـي صـورتگر سـفارش مـي    شاهنامهاي از  نسخه، شايد اگر دربار  .را به خود جلب كند    
هـاي اشـرافي و سـلطنتي    شد بـا محـيط  اش باشد، ناگزير ميكه دربار خريدار كاالي هنري    اين  براي نيز

 ذهـن بـسپارد تـا    عناصر زندگي اشرافي را بـه كند، با جزييات زندگي درباري آشنا شود و      برقرارتعامل  
زد كه ايـن     را به خود جلب كند و او را متقاعد سا          اي باشد كه توجه مخاطب درباري      نسخه اثر هنري او  

   .  استشوكت و جالل دربارنسخة مصور اثري در خور 
بود، چه دليلي وجود داشت كـه نگـارگر جزييـات     بايسنغري درباري نميشاهنامةو اگر مخاطب       

اي نگـارگر را  هايش مـنعكس سـازد؟ و چـه انگيـزه    زندگي سلطنتي را با اين دقّت و وسواس در نگاره       
تـالش بـراي   ي براي نمايان ساختن زنـدگي دربـاري فروگـذار نكنـد؟             كرد كه از هيچ تالش    ترغيب مي 

كنـد  اي بـدل مـي   بايسنغري را به نـسخه   شاهنامةهاي درباري است كه     جلب حمايت و جذب سفارش    
  .سازدميخود  را مفتون و مسحور كه مخاطب درباري

  شاهنامههاي  در نگارهبازتاب مخاطب. 3

 را شـاهنامه  و رويكـرد مخاطـب    آن استانواست و سليقة مخاطب   بازتابي از خ   شاهنامه هاي  نگاره
ي گـو يابنـد كـه پاسـخ    اي سامان مي  درباري به گونه   هايشاهنامههاي  نگاره. سازدنمايان مي  در هر دوره  

 شـاهنامة  هـاي اشرافيت در بـرگ بـرگ نگـاره       به همين دليل است كه      . دنيازها و تمايالت درباريان باش    
گيـري حاكمـان در چگـونگي       با مرور صفحات تـاريخ و مـشاهدة سـخت         .  است  قابل لمس  بايسنغري

از  نـاگزير بـوده   و نداشـته چنـداني  آزادي عمل در خلق اثر خود  يابيم كه هنرمند درمي اجراي اثر هنري  
 هنرمندان دربـاري از حـساسيت بيـشتري         اين امر در مورد   . تبعيت كند دهنده  سليقه و خواست سفارش   

غـاير خواسـت و سـليقة        م اثـري توانست   مگر مي  ،كردمي نرمندي كه براي دربار كار    ه. برخوردار است 
كـه    چنـان انجاميد؛ كردن، به قتل هنرمند ميبع شاه عمل؟ آن هم در شرايطي كه خالف طشاه توليد كند 

قـران عمـارت مـسجد جـامع و          ديدن اميـر صـاحب    « : خوانيممي) 3/1013( مجمل فصيحي كتاب  در  
خواجه محمود داوود و محمد جلد، چه جمعي حكايت تصرّف و خرابي ايـشان بـه       غضب فرمودن بر    

 و ايوان مسجد جـامع      بودند عرض رسانيده بودند و نيز ايوان مدرسة سراي ملك خانم را مرتفع ساخته            
نيـز  (» ايشان را در كان گـل قتـل فرمودنـد   . ساخت در برابر آن پست افتاده بود      قران مي  كه امير صاحب  

  ).33: 1335ي، حبيب: رك
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از . بـود   كه هنرمند از كنف حمايـت دربـار بيـرون آمـده            به تصوير درآمد   داوري زماني    شاهنامةاما  
كفايتي و اجحـاف سـالطين قاجـاري نارضـايتي در ميـان مـردم بـاال        بر اثر بيديگرسو، در دورة قاجار    

 بـه  .دنـ سلطة استبداد نشان داد و ه و مخالفت خود را با هيأت حاكم      د رعايا سر به طغيان برداشتن     ،گرفت
د و   به تصاوير درباري رغبتـي نـشان دهـ          كسي نيست كه    در دورة قاجار   شاهنامههمين جهت مخاطب    

  .باشد هاي اشرافي تمايل داشتهبه ديدن نگاره
ـ  مشاهدة    مصور در اين دوره،    شاهنامةبراي مخاطب     و چـه بـسا كـه        خوشـايندتر بـود   ي  عناصر مّل

 دغدغـة مخاطـبِ    .داداز دسـت مـي    در ايـن دوره     اشرافي مخاطب اصلي خود را      ير  تصاواي با   شاهنامه
 را كتـاب    شـاهنامه   بيـشتر تمايـل داشـت      رو، از ايـن   ل ملّي و ميهنـي بـود      ئ مسا  در دورة قاجار   شاهنامه
هـاي   بـا تـصاويرِ بـزم      ايشاهنامهجهت   همين هب. نامة شاهان هاي ملّي قلمداد كند نه سرگذشت     حماسه
 انتظـار داشـت، ايفـا     گونه كه مخاطـب       آن توانست كاركرد و نقش خود را     و عناصر اشرافي نمي   شاهانه  
   .كارايي چنداني نداشت در دربار تيمورينيز و ميهني ي مّلتصاوير  با ايشاهنامهگونه كه   همان؛كند

، نـوع   نامهشـاه پس نگـارة    . است شدهبنابراين نگاره با توجه به انتظارات مخاطب به متن افزوده مي          
 ؛رسـد بـه اثبـات مـي    به اين اعتبار، فرض ابتداي تحقيـق  .سازد را در خود منعكس مي    شاهنامهمخاطب  

پـس اگـر در     .  زد حـدس توان مخاطبِ خـاصِ آن را        مي شاهنامههاي نسخِ مصورِ    يعني از طريق نگاره   
-ه از سـفارش   يـا صـفحاتي كـ     (باشـد    دهنده نشده  يك نسخة مصورِ سفارشي، ذكري از طبقة سفارش       

دهنـده بـه    توان تخمين زد كه سفارش     مي هاي آن ، از طريق نگاره   )باشد اند از نسخه افتاده   دهنده يادكرده 
   .است اي تعلّق داشتهچه طبقه

  نتيجة بررسي. 4

در پـي آن  ، شـاهنامه  دو نـسخه از  هـايِ  نگاره در اين پژوهش با بررسي موضوع و عناصر تصويريِ        

حاصـل پـژوهش بـر مـا روشـن           .بپـردازيم شـاهنامه   ها و مخاطـب      نگاره رتباط ميانِ بوديم تا به تبيين ا    

بـه همـين   . كنـد ساخت كه نوع مخاطب در گزينش موضوع و عناصر تصويري نقشي مؤثّر را ايفـا مـي       

  .ردبه رويكرد مخاطبان آن در هر دوره پي بتوان مي شاهنامههاي از طريق نگارهجهت 
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 تصاويري تزييني براي جلوه بخشيدن به متن، بلكـه اسـناد و شـواهدي               نه صرفاً  شاهنامههاي  نگاره

مخاطبـان هـر دوره، آن را بـه مـتن     ضرورت تـأمين نظـرِ     بههستند كه براي جلب نظر مخاطبان     مصور  

، به همـين جهـت امـروزه ايـن          آمدبه تصوير درمي   شاهنامه انتظارات مخاطب    طبق  نگاره .افزودندبرمي

هـاي  نگـاره . نماياند را به ما بازمي    شاهنامه  مخاطبِ تاريخيِكنند كه چهرة    اي عمل مي  هها مانند آيين  نگاره

گذارند، بلكـه تـصاويري     را به نمايش نمي    شاهنامه تصاويري صرفاً انتزاعي از شاهان و پهلوانان         شاهنامه

قـة حـاكم جامعـه       كه گاه از طب    مخاطباني .دهندرا نشان مي   شاهنامهمخاطبان  حقيقي از اميال و تفكّرات      

توانـستند افكـار عمـومي را بـه ايـن            مـي  اين مخاطبان  .گيرنده قرار داشتند    در موضعي تصميم    و بودند

اي مـصور   گونـه بـه همـين دليـل آن را بـه         . نامة شاهان اسـت    سرگذشت شاهنامه سمت سوق دهند كه   

  . ساختند كه صبغة درباري، رنگ غالب آن باشد مي

 نـشان  شـاهنامه توجه بيـشتري بـه مـصورسازي    ،  تيموريانري نظتركهاي   حكومت همين جهت به  

ـ  مت خود داشتند و به فراسـت دريافتـه  زيرا آنان نياز بيشتري به تثبيت و تأييد حكو   .دادند مي د كـه  بودن

توانـد جانـشين آرمـان    تواند به لياقت و درايت سياسي بدل شود و هنر مـي  لياقت و درايت فرهنگي مي    

ـ  آرزوي وراثت امپراطـوري      آنانبارت ديگر   به ع . نظامي گردد  : ران را از طريـق هنـر محّقـق سـاختند          اي

هـاي آن مـنعكس   شوكت دربار خود را در نگـاره   را به تصوير كشيدند و  شاهنامه يعني   تاريخ ملّي ايران  

در صـدر آن نـشاندند تـا بـه      را   )مانند تصوير بايسنغر در شكارگاه     (ز خود حتّي گاه تصويري ا   . ندساخت

از طريـق ارتبـاط       و  و وارثان سنّت باستاني ايـران معرّفـي كننـد          شاهنامهن طريق خود را ادامة شاهان       اي

حكومـت خـود را     هـاي   پايـه و  برسـند   وجاهـت   به   احساسات ملّي مردم     ق خود با  بخشيدن ميان عالي  

دنـد و   بو...  دليل ديگر اين امر هنرمند بودن شاهان تيموري است كه نقاش و خطـاط و                 .بخشندتحكيم  

 آفرينش هنري سهيم بـوده اسـت؛ امـا شـاهان            هايشان براي فرمانبديهي است كه ذوق هنري ايشان در        

و كردنـد   مـي تقليـد    كوركورانـه    از آن  و   بودند شيفته و خودباختة فرهنگ اروپا    قاجار بر خالف اين امر      

  . اي تركيبي از هنر ايراني و اروپايي آفريدند  شيوهحاصل آن شد كه
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بـه  شود، ديگـر  كند و احساسات ملّي در مردم بيدار مي    قدرت مطلقة شاه افول مي    اي كه   ورهاما در د  

ن را كتـاب هويـت مّلـي و ميهنـي      بلكـه آ شـود، گريـسته نمـي   نامة شاهان ن  به ديدة سرگذشت  شاهنامه  

هـم از ايـن روسـت كـه بـه تـصوير       . آورنددانند و قهرمان آن رستم را قهرماني مردمي به شمار مي         مي

 .نهنـد وقعي نمـي   مصورسازي جالل و جبروت درباري    به   و   گذارندمي ارج    را درآوردن نبردهاي رستم  

 را بـه عنـوان      شـاهنامه سـازد كـه     را در خـود مـنعكس مـي        تصوير مخاطبان    شاهنامههاي  بار نگاره  اين

  .ست ايشان اند كه سند هويت ملّي و ميهنيداند بلكه آن را كتابي مينخواننامة شاهان نميسرگذشت

الي  البـه درهايي تـاريخي كـه       را همانند يادداشت   شاهنامههاي  نگارهتوانيم  ميگونه است كه     اين   

 در هـر دوره را  شـاهنامه هايي تصويري كه چهرة مخاطـب   يادداشتبگيريم؛نظر   اند در متن افزوده شده  

شـاهوار   هـم شـاهنامه   مـان قهر باشـد چهـرة   اگـر پادشـاه   شاهنامهمخاطب   .انددر خود منعكس ساخته   

   نيــز ســيماي مردمــي بــه خــود    شــاهنامهاز ميــان مــردم باشــد پهلــوان    شــود و اگــر   مــي

  .دپذير مي

  هايادداشت
 : ركهاي نسخة بايسنغري و داوري نگارهمشاهدةـ براي 1

www.shahnama.caret.cam.ac.uk            
 .هـاي شاهنـشاهي   شوراي مركز جشن:  تهران). بايسنغري نسخة(  شاهنامه   .)1350 (.ابوالقاسم  ـ فردوسي،        

 .چاپ اول

 بنيـاد   :شـيراز .  بـه كوشـش كمـالي سروسـتاني        .) داوري  نـسخة (شـاهنامه    .)1382 ( .ـ ــــــــــــــــ      

        .ها المللي گفتگوي تمدن شناسي با همكاري مركز بينفارس

هـاي   دهـد كـه صـحنه   نشان مي شاهنامه آمدةر دريهاي به تصواز صحنهفرهاد مهران   آماري  هاي  پژوهشـ  2

. داشـتند بسامد بـااليي    در مصورسازي   شدند و برخي موضوعات       براي مصورسازي تكرار مي    شاهنامهخاصي از   

اي مـصورسازي   برنامـة كليـشه   «مـر را     ايـن ا   »شـاهنامة شـاهي   شناسي  دربارة شمايل «رابرت هيلن برند در گفتار      

سازي مخالفند و معتقدنـد كـه    با نام كليشهنااما برخي محقّق). 34:1388يمپسون، به نقل از س(خواند  مي» شاهنامه

آمدند، هر نگارگر سعي داشت تـصويري جديـد از آن            درمي  همواره به تصوير   شاهنامههاي   اگرچه برخي صحنه  
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 بـه همـين دليـل   . نيامـده باشـد  در صحنه را ترسيم كند كه در نسخ پيشين به تصوير        اي آن    صحنه خلق و به گونه    

همتا و متفاوت بـا نـسخ مـصور          اي بي  هر نسخة مصور، مجموعه    ،شدند ها همواره تكرار مي     برخي صحنه  اگرچه

  ).97: 1388 آدامووا،(كرد  پيشين را خلق مي

  كتابنامه

 رابرت هـيلن برنـد      .»پترزبورگ و مكتب نقّاشي اينجو     هجري سن  733ر مصو شاهنامة «.)1388 (.تيآدامووا، ادل   

 . چاپ اول.فرهنگستان هنر:  تهران. ترجمة سيد داوود طبايي.شاهنامه تصويري زبان .)ويراستار(

 .ميراث فرهنگي:  تهران. جاسم غضبانپور.آقا لطفعلي صورتگر شيرازي .)1376 (.آغداشلو، آيدين

 .بنياد فرهنگ ايران:  تهران.نآعات  و متفرّعهد تيموريان  هنر.)1335(.  عبد الحي،حبيبي

  . خاورة كالل:نتهرا .به كوشش محمد رمضاني .عرا الّشةتذكر .)1338 (.، دولتشاه بن بختيشاهدولتشاه سمرقندي

 . چاپ هفتم.اميركبير:  تهران.نقد ادبي .)1382 (.كوب، عبدالحسينزرين

 رابـرت هـيلن برنـد    .» در مقـام تـصوير  شـاهنامه  در مقـام مـتن و        شـاهنامه  «.)1388(. ينا شـريو  سيمپسون، مري 

 . چاپ اول.فرهنگستان هنر:  تهران.يي ترجمة سيد داوود طبا.شاهنامه تصويري زبان .)ويراستار(

سـازمان تبليغـات اسـالمي و حـوزة         :  تهران . غالمرضا تهامي   ترجمة .نگارگري اسالمي  .)1380 (. ثروت  ،عكّاشه

 .يهنر

المعـارف  ةمركـز دايـر  : تهـران   .  به كوشش جـالل خـالقي مطلـق        .)8-1ج (شاهنامه .)1386 (.ابوالقاسم    ،فردوسي

  . چاپ اول.بزرگ اسالمي

شناسـي بـا     بنياد فـارس   : شيراز . به كوشش كمالي سروستاني    .) داوري  نسخة(شاهنامه   .)1382(. ــــــــــــــــ  

 .ها نالمللي گفتگوي تمد همكاري مركز بين

 . چاپ اول.هاي شاهنشاهي شوراي مركز جشن:  تهران.) بايسنغري نسخة(  شاهنامه ).1350. (ــــــــــــــــ 

 .اساطير:  تهران.تصحيح و تحقيق سيد محسن ناجي نصرآبادي .مجمل فصيحي .)1386 (. خوافيفصيح

ات دانـشگاه     دانـشكدة .  كارشناسـي ارشـد    نامه پايان .هاي شاهنامه تحليل ادبي نگاره   .)1389 (.وان، فاطمه ماه ادبيـ 

 .فردوسي مشهد

Canby. Sheila. (1997) Persian Painting. London: British Museum Press.    



 سوم      شمارة                                )ادبيات و علوم انساني سابق(رهاي ادبي           جستا                                        86 

Pope. Arthur Upham. (1977) A Survey of Persian Art. Phyllis Ackerman. Vol5. 

Tehran: Soroush  

www.shahnama.caret.cam.ac.uk      
 


