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شاهنامـــهقرچغـــايخان
(شاهنامــهوينــزور)
مهديحسيني

*

استاد دانشکده هنرهای تجسمی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،89/8/6 :تاریخ پذیرش نهایی)90/2/4 :

چکیده
شاهنامه قرچغاي خان با  148نگاره از جمله شاهنامه هاي دوره صفوي (مكتب اصفهان) است كه بنا به سفارش و حمايت قرچغاي
خان والي مشهد ،بيرون از كتابخانه-كارگاه هاي سلطنتي ،به انجام رسيده است .اين شاهنامه كه اينك با عنوان :شاهنامه وينزور! در
قصر سلطنتي وينزور در بريتانيا نگهداري ميشود ،داراي  148برگ نگارگري است .اين شاهنامه متعلق به 1058ه .ق1648/م و از معدود
شاهنامه هاي كامل متعلق به اين دوره است .به استثناي يك مجلس،كمند انداختن افراسياب و برزو ،كه در پايين نگاره آمده است":رقم
محمد يوسف" ،ديگر نگاره هاي اين شاهنامه فاقد هر گونه امضا يا شناسه است .ولي به اعتقاد بسياري از نسخه شناسان ،به ويژه ب .و.
رابينسون ،نگاره هاي اين شاهنامه توسط محمد يوسف و محمد قاسم تصوير شده اند .در اين بررسي ضمن معرفي شاهنامه قرچغاي خان
و شناسايي هنرمندان آن ،تطبيقي ميان نگاره هاي اين شاهنامه و نگاره هاي شاهنامه رشيدا ،محفوظ در كاخ گلستان ،صورت پذيرفته و
محقق شده است كه نگارگران شاهنامه قرچغاي خان همان هنرمنداني هستند كه شاهنامه رشيدا را صورتبندي نموده اند .از منظر :ساختار،
تنظيم و روش نقطه پرداز كه در هر دو شاهنامه صورت مشابه و بسيار نزديك به يكديگر دارند.

واژههایکلیدی
قرچغاي خان ،شاهنامه رشيدا  ،نقطه پرداز ،ساختار ،نگارگري ،محمد يوسف.

* تلفن ، 021-66463193 :نماب ر.E-mail: mehdi.hosseini43@yahoo.com ، 021-22914370 :
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مقدمه
از ميان شاهنامههاي بسياري كه در سدة يازدهم ه.ق (متجاوز
از  20شاهنامه) خوشنويسي و نگارگري شده است ،شايد هيچ يك
به ارزش و اهميت شاهنامه قرچغاي خان ،متعلق به  1058ه.ق
نباشد .اين شاهنامه كه اينك با عنوان :شاهنامه وينزور! در قصر
سلطنتي وينزور در بريتانيا نگهداري ميشود ،داراي  148برگ
نگارگري است .ديگر شاهنامههاي اين دوره (سدة يازدهم ه.ق)
داراي نگارههاي محدودتر و ابعاد كوچكتري به نسبت شاهنامه
قرچغايخان،هستند.
اين شاهنامه بدون رقم است و فقط در پايين يكي از نگارههاي آن
(مجلس  ،69داستان نبرد افراسياب و برزو) آمده است« :رقم محمد
يوسف» .اغلب نسخه شناسان :ب .و .رابينسون ،الينور سيمز و منيژه
بياني نگارههاي شاهنامه قرچغاي خان را متعلق به محمد يوسف و
محمد قاسم ،نگارگران عهد عباس دوم ،ميدانند .اما زماني كه به
دقت نگارههاي اين شاهنامه مورد بررسي قرار گيرند ،مشخص
ميشود كه حداقل چهار شخصيت مجزا (به غير از دونگاره آغازين
كه رقم ملك حسين اصفهاني را به همراه دارد) در شكلگيري اين
شاهنامه دست داشتهاند .به طور مثال نخستين نگاره مرتبط با
داستانهاي شاهنامه« :ديدار فردوسي با شعراي غزنين» ،طراحي
دورگيري شدهاي است كه تعداد رنگهاي «روحي» 1آن از سه رنگ:
نخودي  ،قهوهاي و آبي خاكستري ،تجاوز نميكند .در حالي كه،
ديگر نگارههاي اين مجموعه كه اغلب منتسب به محمد يوسف و
محمد قاسم هستند ،داراي رنگهاي درخشان به انضمام مقدار قابل
توجهي طاليي و زرد زرين هستند .يا در نگاره« :آوردن قيصر به
نزد شاپور» (مجلس  )117با سطوح گستردهاي از فرم و رنگ (بدون
هرگونه بافت) مواجهيم ،كه از لحاظ تنظيم فضا ،ساختار و اجرا،
كيفيتي كام ً
ال متفاوت به نسبت ديگر نگارهها دارد .در نتيجه مشخص
ميشود كه افزون بر محمد يوسف و محمدقاسم نگارگران ديگر در
تهية اين شاهنامه دست داشتهاند كه نام آنها نامشخص است.
نگارههاي شاهنامه قرچغاي خان از لحاظ ساختار ،طيف رنگ
و فضاسازي بسيار شبيه به نگارههاي شاهنامه رشيدا ،محفوظ

در موزه كاخ گلستان است و به احتمال زياد همين دو هنرمند در
شكلگيري آن نظارت و دست داشتهاند.
شاهنامه رشيدا ،از لحاظ زماني نيز  ،منطبق با همين شاهنامه
است و متعلق به قرن يازدهم هجري – قمري است.

تصویر -1شاهنامه قرچقاي خان 1058 ،ه .ق« .ديدار فردوسي با شعراي عزنين»
محفوظ در قصر سلطنتي وينزور ،بريتانيا.
ماخذ)The Windsor Shahnam, 2007( :

خاندان قرچغاي خان
نياي بزرگ قرچغاي خان از بزرگان دربار شاه عباس اول (1038
– 996ه.ق1587-1628 /م) به شمار ميآمد .نام او بر بسياري از
چينيهاي لعابدار ،كه او براي چيني خانه آستانه شيخ صفي الدين
اردبيلي ،از چين سفارش داده بود و اينك در موزة ايران باستان
نگهداري ميشود ،مشاهده ميشود (تصوير) .خاندان قرچغاي
خان اصالت ًا از ارامنة ايروان با نام كارچيكا ( )Carcicaبودند كه
به ايران آمده به دربار شاه عباس صفوي پيوسته ،اسالم آورده

ي خان ،به
و به قرچغاي تغيير نام يافته بودند .جد بزرگ قرچغا 
لحاظ درايت و لياقتي كه در امور كشور داري و سرداري سپاه ،از
خود نشان داد ،جايگاه معتبري در دربار شاه عباس صفوي يافت
و حكومت خراسان پيوسته (وتا حدودي به صورت موروثي) در
اختيار فرزندان و نوادگانش بود.
در عالم آراي عباسي (جلد دوم) در مورد قرچغايخان آمده
است:
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وي از طبقة مسيحيه ايروان بود .در كودكي و فتور آن واليت
بذل اسر گرفتار گشته چون نيكبخت بود در سلك عبيد و
غالمان خاصة شريفه انتظام يافته سعادت يافته .چون جوهر
ذاتش قابل بود در خدمت اشرف مورد تربيت گشته روز
بروز بدرجة عليا ترقي مي كرد و بحسن خدمات متصب
قيجاجيگري يافته بعد از ظهور رشد و كارداني ميرتوپخانه و
سردار تفنگچيان گرديد و از وفور اهليت و لينعمت و پيروي
مزاج مبارك آن حضرت سلوك نموده بهر خدمتي مأمور
گرديد روسفيدانه بدان اقدام نمود باالخره برتبة بلند ايالت
و لقب ارجمند خاني سرافراز گشته از حسن تدبير و وفور
دليري و حزم و دورانديشي و رأي صايب و ثبات قدم در
معاركبمنصب سپهساالري كل لشكر ايران سر بلندي يافت.
چند گاه اميراالمراء آذربايجان گرديده درين هنگام حكومت
مشهد مقدس معلي و داراي اكثر محال خرساان بدو متعلق
بود و بعد از واقعة او منوچهر خان پسر بزرگش بجاي پدر
حكومت آن واليت يافت واليومن حاكم مشهد مقدس معلي
است (اسكندر بيك منشي.)1040 ،1381 ،
اين خاندان عالوه بر خدمات كشوري و لشگري كه در دورة
شاه عباس اول و سپس شاه عباس دوم از خود نشان دادند ،توجه
به امور فرهنگي را از نظر دور نداشته و نگارش و تصويرسازي
شاهنامة فردوسي را در دستور كار خويش قرار دادند .شاهنامة
مشهور به شاهنامه قرچغايخان ،نتيجه توجه اين خاندان به
فعاليتهايفرهنگياست.

تصویر -2چيني آبي و سفيد ،ارتفاع 420م م ،با نام قرچغاي (و بهنود) حك شده بر
آن .چينيخانه آستانة شيخ صفي الدين اردبيلي .محفوظ در موزة ملي ايران.
ماخذ)Hunt For Paradise, 2003( :

هنرمندان
همانطور كه اشاره رفت اغلب نسخه شناسان ،نگارههاي
شاهنامه قرچغاي خان را منتسب به محمد قاسم و محمديوسف
ميدانند .ولي دو نگارة آغازين اين شاهنامه ،مجلسي دو لتي است كه
بارگاه حضرت سليمان (ع) ُهد ُهد و بلقيس را تصوير كرده است.
در لت سمت چپ حضرت سليمان به همراه بلقيس به تختي
چوبين نشسته و مشغول صحبت با يكي از محارم است .در حالي
كه فرشتگان ،پرندگان و ديوها ،كه معمو ً
ال تخت حضرت سليمان
(ع) را حمل ميكنند ،در قسمت پايين نگاره تصوير شدهاند .نگاره
سمت راست بيشتر شامل حيوانات و پرندگاني است (حتي سيمرغ)
كه گفته ميشود حضرت سليمان نبي قدرت تكلم با آنها را دارا
بوده .افزودن دو مجلس رزم و بزم براي داستانهاي شاهنامه،
در ابتداي شاهنامههاي مصور ،سنتي است كه از گذشتة دور در
شاهنامه نگاري مرسوم بوده است (شاهنامه  733 ،731ه.ق) ولي
اين مجالس ،عموم ًا ،شامل يكي بزم و ديگري رزم است .در حالي كه
دو مجلس آغازين شاهنامه قرچغاي خان؛ شامل مجلس حضرت
سليمان (ع) و بلقيس است .روي لبة اورنگ اين سلطان بزرگ قرآني
رويه ،ساختار،
نوشته شده است« :رقم كمينه ملك حسين اصفهاني»ّ .
روابط تنظيم شدة فرم و رنگ ،اتمسفر و دورگيري اين دو نگاره،
هيچ شباهتي با ديگر نگارههاي شاهنامه قرچغاي خان ندارد .به نظر
ميآيد كه نگارگر ملك حسين اصفهاني ،اين دو نگاره را ،به سان
تقريظي ،درابتداي شاهنامه قرار داده و ديگر مجالس شاهنامه را به
محمدقاسم و محمد يوسف سپرده شده است.
ديگر نگارههاي اين شاهنامه بزرگ را منتسب به محمد يوسف
و محمد قاسم ،نگارگران سدة يازدهم هجري – قمري دانسته شده
است .ولي به استثناي مجلس  ،69نبرد افراسياب و برزو ،كه روي
يكي از صخرههاي پايين نگاره آمده است« :رقم محمديوسف» نام يا
رقم ديگري كه مشخص نمايد اين نگارهها توسط اين دو نگارگر دورة
شاه عباس دوم تصوير شده است ،در تمامي نگارههاي شاهنامه
مشاهده نميشود .اين هنرمند دورة شاه عباس دوم با نامهاي
گوناگونيچون:محمديوسفالحسيني،محمديوسفعباسي،محمد
مصور ،نيز شناخته شده است.
يوسف ،ميريوسف ،محمد يوسف ّ
محمد يوسف از شاگردان رضا عباسي و به اعتقاد سركار خانم
الينور سيمز ،محمد يوسف به همراه رضا عباسي بسياري از ديوار
نگارهاي كاخ چهل ستون اصفهان را تصوير كرده است.
محمدقاسم طبق اظهارات كريمزاده تبريزي ،از واليت تبريز بوده
مصور تبريزي نيز شناخته ميشود« .از شيوه
و با نام محمدقاسم ّ
كار و حالوت آثار وي چنين بر ميآيد كه در مكتب استادان شهره
و نامي آن زمان ،بسان استاد محمدي و ساير پيش تازان اين مكتب،
سود جسته و در حد خود هنرمندي صاحب عيار گشته است .اگر
سنوات سني و زماني استاد رضا عباسي را در نظر گرفته و شباهت
بعضي از كارهاي اين دو استاد را چه از لحاظ چهرهپردازي و چه از
عاليم مسير دوراني و يا ساير امتيازات مشابه يكديگر ،مورد عالقه
قرار بدهيم ،بعيد نيست كه استاد رضا عباسي شاگرد پرهنر و يا
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همكار وي بوده ،منتها با ح ّدت و جودت قلم خود از استاد نيز برتر
گشته است» (كريمزاده.)1062 ،1369 ،
محمدقاسمافزونبرشاهنامهنگاري،نگارههايتكبرگبسياري
را نيز تصوير كرده است .با اين تفاوت كه در نگارههاي تك برگي
بيشتر از سطوح فاخر رنگ به انظمام نقوش تزئيني سود برد ،در
حالي كه به هنگام شاهنامه نگاري نقطههاي پرداز ،هم چون بافتي به
هم تنيده ،بخشهاي وسيعي از مجلس را پوشانيده است.
«متأسفانه سال تولد و تاريخ مرگ اين استاد نيز ،بسان ساير
مشاهير ديگر نامعلوم بوده ،ولي از قراين آثار به جا ماندهاش
ميشود اين حدس را زد كه به سال  965ه .ق .پا به عرصة وجود
نهاده و حدود  1040ه .ق .و در سنين  75سالگي و يا قدري كم و
بيش بدرود حيات گفته است» (كريمزاده.)1064 ،1369 ،

شاهنامه قرچغايخان در دورههاي اخير
از سرنوشت شاهنامه قرچغاي خان ،به مدت دو قرن بعد از
اتمامش اطالعي در دست نيست .ولي مسلم است اين شاهنامه به
مدت دو سده ،درخانواده قرچغاي خان دست به دست ميشده
است .اين شاهنامه تا اواسط قرن دوازدهم ه.ق .در اختيار احمدشاه
(1160-87ه.ق1747-73 /م) حاكم ُدراني افغانستان بود و در تاريخ
1238ه.ق1822 /م ،به كامران شاه ،وليعهد افغانستان ،به ارث رسيد.
شهر هرات كه در زمان لشكركشي نادرشاه افشار به هندوستان،

تصویر -3شاهنامه قرچقاي خان 1058 ،ه.ق « .مجلس حضرت سليمان (ع) و بلقيس»،
با رقم :ملك حسين اصفهاني ،محفوظ در قصر سلطنتي وينزور ،بريتانيا.
ماخذ)The Windsor Shahnam, 2007( :

توسط نيروهاي ايراني فتح و بخشي از خاك ايران به شمار ميآمد،
در اوايل سلطنت سلسله قاجار ،از خاك ايران جدا و توسط افغانها
اداره ميشد .ولي پس از شكست تركمنچاي ( 1207ه.ق) و عهدنامه
مرتبط با آن ،در سال  1244ه.ق1828 /.م زمامداران قاجار ،براي
كسب حيثيت ،تالش نمودند تا مجدداً هرات را به قيومت خود
درآورند .به همين سبب فتحعليشاه از وليعهد خود عباس ميرزا،
خواست تا ضمن نامهاي به حاكم هرات ،به او گوشزد كند كه هرات
بخشي از خاك ايران است و ضروري است تا همه ساله به دربار
ايران خراج پرداخت نمايد .در غير اين صورت ،نيروهاي ايران به
هرات حمله خواهند برد .پاسخ كامران شاه (حاكم هرات) سفسطه
آميز بود .در نتيجه عباس ميرزا ،به پسرش محمدميرزا (محمدشاه
آينده) فرمان داد تا با نيروهايش به هرات حمله كند .هنوز درگيري
كام ً
ال آغاز نشده بود كه خبر فوت عباس ميرزا ،به محمدميرزا رسيد.
او با عجله به تهران مراجعت كرد تا ضمن شركت در مراسم ارتحال
پدر ،عنوان واليتعهدي را نيز از آن خود سازد.
كامران شاه (افغان) از اين فرصت استفاده نموده و نه تنها از
پرداخت ماليات به دربار ايران خوداري نمود .بلكه تعدادي ازايرانيان
مقيم هرات را به قتل رساند و بخشي از استان سيستان و بلوچستان
را منظم به خاك افغانستان نمود .محمدميرزا (اينك محمدشاه قاجار)
پس از استقرار به تخت سلطنت ،تالش كرد تا لشكركشي نافرجام
سابق را به انجام رساند .در نتيجه در سال  1253ق 1837 /م هرات
را به محاصره خود درآورد ،انگليسيها كه از گسترش نيروهاي

تصویر -4شاهنامه قرچقاي خان1058 ،ه.ق« .مجلس حضرت سليمان (ع) و
بلقيس» ،لت سمت راست ،رفتم ملك سين اصفهاني ،محفوظ در قصر سلطنتي
وينزور ،بريتانيا.
ماخذ)The Windsor Shahnam, 2007( :
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ايراني خشنود نبودند از طريق فرمانده نيروهايشان در افغانستان
(الدرد پاتينجر )2به كمك افغانها آمدند و قشون ايران را ،با تحمل
تلفات بسيار به عقب راندند .براي اين خوش خدمتي نيروهاي
انگليسي ،در دفع محاصره هرات ،كامران شاه (حاكم هرات) شاهنامه
كامل و نفيس قرچغاي خان را كه به او به ارث رسيده بود ،در شوال
1255ه.ق /دسامبر  1839م ،به عنوان هديه ،براي ملكه ويكتوريا ،به
دربار بريتانيا ارسال داشت .همراه با نامهاي به اين عنوان« :بلقيس
غرب،مهدعلياويكتوريا،ملكهبريتانيايكبير».
اين شاهنامه همچنان در قصر وينزور بريتانيا نگهداري ميشود
و تالش ميشود به عوض شاهنامه قرچغاي خان ،آن را با نام
«شاهنامه وينزور» به جامعه جهاني بشناسانند .اين شاهنامه در سال
 1951-52و  1967در موزة ويكتوريا و آلبرت لندن به نمايش درآمد
و ب.و .رابينسون در شماره مارس  ،1968نشريه برلينگتون ،با مقالة
خود اين شاهنامه را ،در دوران معاصر ،به جامعه هنري معرفي
كرد.

بياورد ضحاك را چون نَونَد
بهكوهاندرونتنگجايشگزيد
بياورد مسمارهاي گران
فروبستدستشبهآنكوهباز
ببستش به آن گونه آويخته
ازونامضحاكچونخاكشد

به كوه دماوند كردش به بند
نگه كرد غاري بنش ناپديد
بهجاييكهمغزشنبوداندران
بدان تا بماند به سختي دراز
وزو خون دل بر زمين ريخته
جهان از بد او همه پاك شد

اين مجلس منتسب به محمدقاسم و از لحاظ ساختار،بافت كلي
فضا و حالت ضحاك در دهانة غار (به ويژه حالت دستها) بسيار
شبيه به همين مجلس در شاهنامه رشيدا ،محفوظ در كاخ گلستان
است .در اين اثر مانند ديگر نگارههاي سنتي ايران ،نه پيكرة ضحاك
صورت كانوني دارد و نه فريدون كه بر تخته سنگي استوار نشسته
و ناظر بدار كردن ضحاك است .سياه رنگين دهنة غار به ميزان
الزم «بور» شده تا حفرة تاريك ناخواستهاي در باالي تصوير ايجاد
ننمايد .اسبهاي طرفين راست و چپ نگاره كه در ناحية گردن و يال
توسط جدول بريده شدهاند ،بسيار نزديك به تركيب همين مجلس
در شاهنامه رشيدا است .اين تنظيم ،خود دليل ديگري است كه اين
دو شاهنامه توسط همين دو هنرمند (محمديوسف و محمدقاسم)
مصورسازي شده است.

تصویر -5محمداسماعيل نقاشباشي (اصفهاني)« ،محمدميرزا (محمدشاه قاجار)
به هنگام محاصره هرات» 1282 ،ه.ق1865 /.م ،گواش روي چوب (بخشي از اثر)،
323 ×263م م ،محفوظ در موزه برن ،سويس.
ماخذ)Royal Persian Paintings, 1999( :

معرفي پنج مجلس از شاهنامه

مجلس سوم« :مرگ ضحاك» ،ابليس ضحاك را اغوا
نمود تا پدرش مرداس شاه را در چاهي سرنگون كند و
خود به جاي پدر بر تخت فرمانروايي بنشيند .ضحاك به
وسوسه ابليس عمل ميكند و به اين ترتيب ،پسري ناخلف،
پدر تاجدار خود را از ميان بر ميدارد .سپس ابليس در
زماني معين ،بر ضحاك بوسه ميزند .پس از آن از كتف
ضحاك دو مار بيرون ميجهند كه خوراك هر روزة اين
دو مار مغز دو جوان است .ضحاك كه مردي سفاك و
مستبد بود ،باالخره به دست فريدون گرفتار و در دهانة
غاري در كوه دماوند به دار آويخته ميشود:

تصویر  -6مجلس سوم« :بدار كردن ضحاك در كوه دماوند» ،شاهنامه قرچقاي
خان  1058ه.ق 1648 /م ،محفوظ در قصر سلطنتي ،وينزور.
ماخذ)The Windsor Shahnam, 2007( :
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مجلس «نبرد رستم و افراسياب» ،يكي از پرتحركترين
مجالسشاهنامه قرچغاي خان است .تعداد پرسناژهاي اين مجلس
نيز بيشتر از ديگر مجالس اين مجموعه است .اغلب صحنههاي بزم
و يا نبرد اين مجموعه با سطوحي از صخرههاي تيز و يا بافتهاي
درهم تنيده پوشيده شده است .ولي مجلس «نبرد رستم و افراسياب»
پوشيده از رزمندگان و اسبهايي است كه سرتاسر نگاره را در بر
گرفتهاند .نيز اين نگاره از جمله مجالسي است كه كمترين فضا براي
اشعار شاهنامه در آن پيشبيني شده و تنها چهار بيت از اشعار
فردوسي در نگاره آمده است .شايد به دليل اختصاص دادن فضاي
بيشتري به صحنه نبرد و قهرمانان و بر دست بلند نمودن افراسياب
توسط رستم.
ابرهاي پيچان ،كه از مشخصة اين مجموعه است ،دراين نگاره از
پويايي بيشتري برخوردار است و در جوار بيرقهاي در حال احتزاز
كمك قابل مالحظهاي به تحول و تحرك تركيب مينمايند .اين نگاره
را ،نسخه شناسان ،منتسب به محمديوسف دانستهاند.

تصویر« -7بدار كردن ضحاك در كوه دماوند» ،شاهنامه رشيدا اواسط قرن
يازدهم ه.ق .محفوظ در كتابخانه كاخ گلستان.
ماخذ( :شاهکارهای نگارگری ایران)1384 ،

مجلس يازدهم« :نبرد رستم با افراسياب» ،كيكاووس
توسطنيروهاياهريمنياغواميشودتابهمازندرانلشكر
كشيد ،و آن جا را به تصرف خود درآورد .كيكاووس در
اين نبرد شكست ميخورد ،به بند كشيده شده و حتي
بينايي خود را از دست ميدهد .ولي كيكاووس موفق
ميشود تا نامهاي به زال نويسد و از او كمك طلب كند.
زال بالفاصله ماجرا را با رستم در ميان ميگذارد و او را براي
نجات كيكاووس به مازندران ،گسيل ميدارد .از اين مرحله است كه
هفت خوان رستم آغاز ميشود .رستم بعد از كشتن ديو سپيد (خان
هفتم) براي آزادي كيكاووس رهسپار ميشود.
به پيش سپاه آمد افراسياب
چو كشتي كه موجش برآرد زآب
			
چو رستم ورا ديد بفشارد ران
به گردن برآورد گرز گران
			
چون تنگ اندر آورد با او زمين
فرود كرد گرز گران را به زين
			
به بند كمرش اندر آورد چنگ
جدا كردش از پشت زين پلنگ
			
همي خواست بردن به پيش قباد
دهد روز جنگ نخستين ياد
			
ز چنگ سپهدار و هنگ سوار
نيامددوالكمـــرپايـــــدار
			
گسست و به خاك اندر آمد سرش
سواران گرفتند گرد اندرش
			

تصویر -8مجلس يازدهم« :نبرد رستم با افراسياب» ،شاهنامه قرچقاي خان 1058
ه.ق1648 /م ،محفوظ در قصر سلطنتي وينزور.
ماخذ)The Windsor Shahnam, 2007( :

مجلس پنجاه سوم« :داستان بيژن و منيژه» در اغلب
شاهنامههاي موجود ،موضوع «داستان بيژن و منيژه»
در موقعيتي تصوير شده است كه بيژن در چاه و منيژه و
رستم ،براي رهايي بيژن ،بر باالي سياه چال قرار دارند.
ولي در اين شاهنامه ،و قبل از مجلس نجات بيژن از چاه،
نگارگر مجلس «بزم بيژن و منيژه» را تصوير كرده است
(مجلس «بيرون آوردن بيژن از چاه» را نگارگر احتمالي
(محمد يوسف) در مجلس پنجاه و ششم تصوير كرده
است).
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در اين مجلس سرشار از نور و رنگ ،منيژه در حال پذيرايي
از بيژن با جامي زرين است .در حالي كه ديگر نديمهها و خدمه،
اطراف آنها را احاطه كردهاند .اغلب نگارههاي اين شاهنامه سالم و
بدون هرگونه آسيب است .ولي متأسفانه ،رنگ بخشي از اشعار اين
مجلس ريخته شده است .ولي اشعاري كه براي اين مجلس انتخاب
شده است دقيق ًا مرتبط با موضوع داستان است:
سوي خيمة دخت آزاده خوي
پياده همي گام زد با آرزوي
			
به پرده درآمد چو سرو بلند
ميانش به زرين كمر كرده بند
			
منيژه بيامد گرفتنش بيامد گرفتش ببر
گشاد از ميانش كياني كمر
			
بپرسيدش از راه و رنج دراز
			كه با تو كه آمد به جنگ گراز
چرا اين چنين روي و باال و برز
برنجاني اي خوب چهره به گرز؟
			
بشستند پايش به مشك و گالب
گرفتند زان پس به خوردن شتاب
			
نهادند خوان و خورش گونهگون
همي ساختند از گماني فزون
			
اين نگاره توسط نسخه شناسان منتسب به محمد يوسف دانسته
شده است .افزون به بافت نسبت ًا پوشيدهاي كه سرتاسر نگارههاي اين
مجموعه را پوشانده است ،در اين نگاره با سطوح گستردهاي از قرمز
در مقابل رنگ ماشي ،نارنجي در جوار رنگ آبي و نيز بنفش در برابر
زرد و زرد طاليي رو به رو هستيم .اشعار مانند ديگر نگارههاي اين
شاهنامه ،به صورت چهار ستوني جدول كشي شده و جناقي نسبت ًا
تند چادر در قسمت جلو و در قالب قوس و حركت جويبار تكرار و
با اين تمهيد ،شدت آن تخفيف داده شده است .بافت سرتاسري اين
نگاره به نسبت ديگر نگارههاي اين شاهنامه محدودتر است و به
عوض خط و سطح جايگزين بافت سراسري نگاره شده است .ولي
اين شاخصه موجب نميشود تا تفاوت نگارههاي محمد يوسف با
نگارههاي قاسم يوسف در يكديگر باز شناخته شوند.
مجلس نود و هشت« :جدال اسفنديار با سيمرغ»،
خان پنجم اسفنديار .در ابتدا بايد متذكر شد ،سيمرغي كه
اسفنديار با آن نبرد ميكند ،جدا از سيمرغي است كه زال
را از مرگ نجات داد و از او در كوه قاف پاسداري كرد.
آن سيمرغي بود كه پيوسته پهلوانان را به هنگام سختي
مدد ميرساند ،در حال كه سيمرغي كه اسفنديار با آن
نبرد ميكند ،پرندة عظيم الجثة پليدي است كه بايد از ميان
برداشته شود.
در نمونههاي نادر نگارگري كه شخصيت اصلي داستان،
اسفنديار،در فضاي نگاره مشاهده نميشود و به عوض «ارابه –
صندوق» پر تيغ اسفنديار در مقابل سيمرغ قرار گرفته است:

تصویر -9مجلس پنجاه سوم« :پذيرايی منيژه از بيژن» ،شاهنامه
قرچقاي خان 1058ه.ق1648 /م ،محفوظ در قصر سلطنتي وينزور.
ماخذ)The Windsor Shahnam, 2007( :

چو سيمرغ از دورصندوق ديد
			
زكوه اندر آمد چو ابري سياه
نه خورشيد ُبد نيز روشن نه ماه
			
بدان ُبد كه گردون بگيرد به چنگ
به آن سان كه نخجير گيرد پلنگ
			
بر آن زد دو پا و دو پر
نماند ايچ سيمرغ را زيب و فر
			
در اين نگاره از سطوح گستردهاي كه در برخي از نگارههاي
منتسب به محمد يوسف مشاهده ميشود اثري يافت نميشود (شايد
به همين لحاظ اين نگاره را به محمدقاسم منسوب كردهاند) ،به عوض
بافت و گردش خطوط تندي ،به همراه پرواز خشمگين سيمرغ در
سرتاسر نگاره ديده ميشود .حركت تند و رهاي سيمرغ در برابر
حركت ُكند و ايستاي گردونة پر تيغ اسفنديار قرار ميگيرد و مجموعة
خيالانگيز از پويايي و خشونت در نگاره نقش بسته است.
پسش لشكر و نالة بوق ديد

مجلس صد و چهل و چهار« :خسرو و گربة سوار
بر اسب» .خسرو پرويز فرد نااليقي براي حكومت ري
فرستاده بود و ساكنان ري از بيكفايتي اونا راضي بودند
و از دست او خالصي نداشتند .باالخره گرة كار از طريق
ظرافتي زنانه گشوده ميشودُ « .گرديه» زن با تدبير زماني
كه خسروپرويز براي بزم نوروزي جشني بر پا ساخته
بود ،گربهاي را آراست و با خود به مجلس خسرو پرويز
آورد:
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تصویر -10مجلس نود و هشت« :نبرد اسفنديار با سيمرغ» ،شاهنامه قرچقاي
خان  1058ه.ق 1648 /م.
محفوظ در قصر سلطنتي وينزور.
ماخذ)The Windsor Shahnam, 2007( :

بياورد پس ُگرديه گربگي
			كه پيدا نبد گربه از كودكـي
بر اسبي نشانده ستامي به زر
به زر اندرون چند گونه گهر
			
فروهشته از گوش او گوشوار
به ناخن پر از الله كرده نگار
			
خسرو پرويز كه در ديدن گربه به اين صورت شادمان شده
است از ُگرديه ميپرسد كه از شاه چه ميخواهد:
لب شاه ايران پر از خنده شد
همه كهتران خنده را بنده شد
			
ابا ُگرديه گفت كز آرزوي
چه بايد بگو اي زن خوب روي
			
زن چارهگر برد پيشش نماز

تصویر -11مجلس صدو چهل و چهار« :خسرو پرويز و گربة سوار بر
اسب»  .شاهنامه قرچقاي خان1058 ،ه.ق1648/م،
محفوظ در قصر سلطنتي وينزور.
ماخذ)The Windsor Shahnam, 2007( :

بدو گفت كاي شاه گردون فراز
			
ِ
به من بخش ري را خرد ياد كن
دل غمگنان از غم آزاد كن
			
ز ري مردك شوم را باز خوان
ورا مرد بدكيش و بدساز دان
			
ُگرديه از خسرو پرويز ميخواهد كه مرد شرور را از حكومت
ري بركنار كند تا مردم در آسايش زندگي كنند .خسرو پرويز حاكم
را به سزاي اعمالش ميرساند و به اين ترتيب مردم ري خالصي
مييابند.
در تصوير ُگرديه ،قهرمان داستان ،با لباسي به رنگ قرمز و با
ابعادي متمايز از ديگران ،در حال محاوره با خسروپرويز است.
ُگرديه گربه را به ظرافت به زين اسبي نشانده و براي دادخواهي
مردم شهرش به مجلس آورده است .اين نگاره متعلق به محمديوسف
شناخته شده و مانند اغلب مجالس اين شاهنامه ،نگارگر در محدودة
جدول كشي شده ،داستان را تجسم بخشيده است.
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نتیجه
شاهنامه قرچغاي خان ،از شاهنامههاي نفيس دورة صفوي
است كه پس از شاهنامه شاه طهماسبي ( 258نگاره) داراي بيشترين
تصوير و نيز نفاست است( 148نگاره) .برخي ديگر از شاهنامههاي
مصور اين دوره عبارتند از:
معتبر و ّ
 شاهنامه كتابخانه رايلندز 1060 ،3ه.ق1650 /م 99 ،نگاره شاهنامه رشيدا ،اواسط قرن يازدهم هجري 93 ،نگاره شاهنامه برلين 1014 ،ه.ق  1605 /م 67 ،نگاره شاهنامه كتابخانه بريتانيا 1037 ،ه.ق 1628 /م  63نگاره شاهنامه كتابخانه ملي پاريس 1012 ،ه.ق 1604 /م  54نگاره -شاهنامه مجموعة آرتور ساكلر 1030 ،ه.ق1621 /م  44نگاره

اين شاهنامه بيرون از كتابخانه – كارگاههاي سلطنتي و توسط
قرچغايخان ،حاكم مشهد ،حمايت ،سفارش و توليد شده است .هر
چند نام نگارگران اين شاهنامه در انجامه ذكر نشده ،ولي اغلب نسخه
شناسان و به ويژه ب .و .رابينسون ،نگارههاي آن را منتسب به
محمد قاسم و محمديوسف ،نگارگران سدة يازدهم هجري – قمري
ميدانند .ساختار ،تركيب بندي و اجراي مجالس اين شاهنامه بسيار
نزديك به شاهنامه رشيدا ،محفوظ در كتابخانه كاخ گلستان ،و متعلق
به همين دوره است .به احتمال زياد هنرمنداني كه در شكلگيري
شاهنامه قرچغاي خان دست داشتهاند ،همان نگارگراني هستند كه
شاهنامه رشيدا را نيز رقم زدهاند.
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2 Eldred Pottinger.
3 John Rylands Library, Manchester.
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