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پژوهشی برای معرفی شاهنامه مصور نو یافته
از دوره صفوی (شاهنامه شاملو)
متعلق به کتابخانۀ کاخ موزۀ نیاوران ،تهران
عبدالمجید حسینی راد
دانشیار دانشکده هنرهای تجسمی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
*

(تاریخ دریافت مقاله ،92/7/7 :تاریخ پذیرش نهایی)92/9/3 :

چکیده

شاهنامه بیش از هر اثر ادبی در ایران مصور شده و نسخههای مصور ارزشمندی از آن تا به امروز شناخته شده است .با اینحال
برخی از آنها تا کنون ناشناخته ماندهاند .نسخهای که در اینجا معرفی میشود ،پیش از انقالب در اختیار دفتر مخصوص
فرح پهلوی قرار داشته و در روز عید سال  ،1355به مناسبت پنجاهمین سال شاهنشاهی پهلوی توسط فرح به شاه ایران
اهدا شده است .این نسخه که تا سالها پس از انقالب دسترسی به آن مقدور نبوده ،تاکنون از نظر محققان پنهان مانده و
از آن در نوشتههای محققان هنر ایران خبری داده نشده است .از تجدید جلد ،مرمت و کیفیت نقاشیها میتوان پی برد که
پیش از دوران پهلوی در کتابخانه قاجارها جای داشته است و اینک مامن آن کتابخانه کاخ نیاوران تهران است .این مقاله
نسخه حاضر را که به سفارش حسین خان شاملو حاکم هرات در سال  1008قمری صورت اتمام یافته ،معرفی و آن را
به اسم "شاهنامه شاملو" نامگذاری میکند .تحقیق حاضر ،به روش تحلیل آثار با بررسی خود نسخه و با استفاده از منابع
کتابخانهای انجام شده است .شاهنامه شاملو در مجموع  44نگاره بدون امضا دارد و به خط نستعلیق جانی ابن محمد قاسم
محمد مومن مشهور به "اصح کرمانی" است.

واژههای کلیدی

نگارگری ایران ،هنر صفوی ،مکتب هرات ،شاهنامه مصور ،حسین خان شاملو ،شاه عباس اول.

* تلفن ،09123841253 :نماب ر.E-mail: hrad@ut.ac.ir ،021-66461504 :
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مقدمه
شاهنامه فردوسی دربرگیرندۀ افسانهها ،اسطورهها و داستانهای
تاریخی و ملی ایرانیان است .این کتاب به دلیل عظمت هنر شعری
و داسـتانپردازی فردوسـی و به دلیل آمیختهشـدن حکایات آن با
سرنوشـت و فرهنگ ایرانیان ،از زمان سـروده شـدنش همواره مورد
توجـه دربارها ،حاکمان ،فرهنگدوسـتان ،عامۀ مـردم و هنرمندان
تاریـخ هنر ،فرهنگ
نقـاش بوده اسـت .شـاهنامه از بدو پیدایش در
ِ
و ادب فارسی ،نقشی بلند مرتبه بازی کرده و هیچ اثر ادبی دیگری
آنچنـان که شـاهنامه در حیطههای مختلف تاثیرگـذار بوده ،نقش
نداشته است.
شـاهنامه فردوسـی بیـش از هـر کتـاب دیگـر فارسـی پس از
سرودهشـدنش تـا بـه امروز مصور شـده اسـت و هنرمنـدان نقاش،
خوشنویس و مذ ّهب ،هن ِر خود را به واسطۀ آن به نسلهای مختلف
ارایـه کردهانـد .تصاویـر شـاهنامه اگر نه بیشـتر اما همسـنگ متن
شـاهنامه در رسـاندن پیام فردوسی و هنر ایرانیان به چشم و گوش
جهانیان تاثیرگذار بودهاند .اگر چه هیچ اثری از دسـت نوشتهای که
فردوسی خود نگاشته و به پیشگاه محمود غزنوی برده باقی نمانده،
اما داستان تقدیم شاهنامه به شاه غزنوی و یاوههایی که وی با دانای
طوس گفت ،آن چنان شهره بوده که جزئیات آن نیز در تواریخ ثبت
شده است .آنچه از گفتگوی فردوسی با محمود غزنوی در کاخش در
غزنین نقل شده ،حکایت از آن دارد که شاعر از آفریدۀ خود ،شاهنامه
پهلوانان ایران زمین ،رستم ،که گویی عصارۀ تاریخ ایرانیان و
پهلوان
و
ِ
ِ

فضائل ملت بوده ،در برابرگفتههای شاه محمود ،به مردی دفاع کرده
است .شاید س ّ ِر این که در همۀ دورانها هر پادشاه و حاکمی خواسته
سفارش نسخه یا نسخههایی
مشروعیتی برای خود دست و پا کند و
ِ
مصور از شاهنامه داده نیزهمین بوده است .برخی حاکمان و والیان
محلی نیز ارادت خود را به پادشاه زمان با سفارش شاهنامهای مصور
و تقدیم آن به ایشان نشان دادهاند.
نسخه مصوری که در اینجا معرفی میشود ،به سفارش حسین
خـان شـاملو حاکـم هـرات ( 1028 – 1007ق ،).در سـال 1008
قمری در هرات صورت اتمام یافته است .میتوان تصور کرد که این
شاهنامه از زمان اتمام در کتابخانههای حاکمان مختلفی جای داشته
و توسـط کسـانی که آن را در اختیار داشتهاند ،بارها دست به دست
و یا اهدا شـده است .سرگذشـت این نسخه تا به روزگار ما بدرستی
روشن نیست اما بی شک به عنوان نسخهای سلطنتی ،کتابخانههای
حاکمان متعددی را تا به امروز به خود دیده است .آخرین مامن این
نسخه ،کتابخانه سلطنتی کاخ نیاوران تهران است که پس از انقالب
اسلامی از سـال  1379به آنجا منتقل شده است .نسخه مورد نظر،
اهدایی فرح پهلوی به مناسبت پنجاهمین سال سلطنت پهلوی به
شـاه اسـت ،اما اینکه این نسخه از کجا ،چگونه و به چه واسطهای به
دفتر مخصوص 1راه یافته است ،روشن نیست .بررسی حاضر ،ضمن
معرفی این نسـخه و نگارههای آن ،آن را به اسـم "شاهنامه شاملو"
نامگذاری میکند.

مصورسازی شاهنامه
کتابآرایی ،سنتی باستانی بوده که کمترین شواهد آن مربوط به
گزارشهایی است که از کتاب "ارتنگ" مانی و کتابآرایی مانویان در
زمان ساسانیان باقی مانده است .دیوار نگارههای پنجکنت و تزئینات
کاشـی نگارهها و ظروف سـفالین دورۀ سلجوقی نظیر بشقاب مصور
سـفالینی که تسـخیر یک قلعه را نشان میدهد و سـواران در آن به
نام مشـخص شـدهاند و جامی که داسـتان بیژن و منیژه را در سـه
ردیـف افقی مصور کرده اسـت (هـر دو متعلق به گالـری هنر فریر)
نیـز ،مویـد تصویرگری از مضامین کهن و داسـتانهای باسـتانی به
روی سفالینههاست .بر این اساس ،مصورکردن شاهنامۀ فردوسی ،از
سویی مرهون سنت کتابآرایی پیش از دورۀ اسالمی است و از دیگر
سو ،ریشه در نقاشیهای روی ظروف و دیوارآرایی مضامین تاریخی،
پهلوانی و شاهانهای دارد که پس از وقفهای در ابتدای دوران اسالمی،
بتدریج احیا شدهاند.
شـاهنامههای مصور ،گاه نقشی مهم در داد و ستدهای سیاسی
و جنـگ و صلـح میان حاکمـان مختلف بازی کردهانـد و گاه روزگار
درازی را در تحوالت حاکمیتی ،از این پایتخت به آن مرکز حکومتی
و از کتابخانه سـلطنتی پادشـاهی به کتابخانۀ پادشاه دیگری سپری

کردهانـد .در ایـن جابجاییها ،تغییـرات و تعمیرات بوجـود آمده در
متن ،تصویر ،صحافی و جلد شاهنامهها به نحوی است که سرنوشت
تحوالت تاریخی هنر ،هنرمندان ،سلسله ها ،پادشاهان و رویدادهای
بزرگ تاریخی را در آنها میتوان دید .شـاهنامههای مصور همچنین
زینت بخش و موجب فخر و مباهات کتابخانههای مهم سلاطین و
بزرگان بودهاند و این موضوع تا به امروز نیز ادامه دارد.

معرفینسخه
این شاهنامه مصور نویافته که هنوز در لفافه ترمه گالبتون قاجاری
خود قرار دارد ،مربوط به ربع اول سده یازدهم قمری است .در مجموع
 44نـگاره در صفحات مختلف و دو سـرلوح مذهـب عالی در ابتدای
کتـاب و دو لچکـی در صفحۀ انجامه دارد .نسـخه به خط نسـتعلیق
جانی ابن محمد قاسم محمد مومن مشهور به "اصح کرمانی" و دارای
 456ورق در قطع  38/5 × 25سانتیمتر است .این شاهنامه که روی
کاغذ دولت آبادی نوشـته شـده ،بنا بر یادداشت کاتب آن در صفحه
انجامه ،در روز چهارشـنبه بیسـت و هفتم رمضان سال  1008ق .به
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تصویر  -1جلد شاهنامه شاملو با لفاف ترمه گالبتون قاجاری ،کتابخانه کاخ موزه
نیاوران ،تهران.

سفارش حسین خان شاملو در دارالسلطنه هرات صورت اتمام یافته
ولـی تاکنـون از دیده محققان هنر پنهان مانده و مورد بررسـی قرار
2
نگرفته است ( تصاویر  1و .)2
در برگه معرفی نسخه که روی سربرگ "دفتر مخصوص" نگاشته
شده ،مشخصات آن به این شرح توضیح داده شده است:
" نسـخه خطی (دستنویس) شاهنامه فردوسی از دوران صفوی
با جلد روغنی مصور که بفرمایش حسـین خان شـاملو از رجال عهد
صفـوی و بخـط محمد مومن فرزند محمد قاسـم معـروف به (اصح
کرمانـی) در تاریـخ  1008هجری قمری کتابت شـده و با تذهیب و
مینیاتورهای آن زمان بشیوه هرات آرایش یافته است .همه برگهای
کتاب متن و حاشـیه و جدولکشی شـده و دو سرلوح مذهب در دو
صفحه اول و دو لچکی مذهب در انتهای کتاب سـاخته شـده است.
نسخه ک ً
ال دارای  44قطعه مینیاتور عالی است که جابجا بین صفحات
کتاب نقاشی شدهاند".
نام حسـین خان شـاملو در انجامه کتاب ،نشـان میدهد که در

تصویر -3رزم کیخسرو با
افراســیاب و گرفته شدن
گنــگ دژ 250 × 137 ،مم.
شاهنامه شاملو ،کتابخانه
کاخ موزه نیاوران ،تهران.
ماخذ( :انتشــارات زرین و
سیمین)

تصویر  -2صفحۀ انجامه شاهنامه شاملو
که در آن نــام کاتب و تاریخ اتمام آن در
سال  1008قمری برای حسین خان شاملو
در دارالســلطنه هرات ذکر شده است،
کتابخانه کاخ موزه نیاوران ،تهران.

دربـار او در هـرات کار کتابـت و اتمام نگارههای این نسـخه به پایان
رسـیده است ،اگرچه شاید اتمام بعضی از نقاشیها کمی متاخرتر از
تاریخ کتابت نسخه باشد و چون حسین خان از سال  1007تا 1027
ق .بر هرات حکمرانی میکرده است ،این احتمال دور از ذهن نیست.
در کتیبههای دو نگاره از  44مجلس مصور آن نام این حاکم نوشته
شـده اسـت :یکی در نگاره "گذشـتن سـیاوش از آتش" که به روی
صفحۀ ( 166پشت ورق  )83نقاشی شده است؛ در این نگاره بر سردر
کاخ ،جایی که سـودابه در کنار کیکاوس به صحنه گذشتن سیاوش
از آتش نگاه میکند ،عبارت "حسـین خان عادل" خوانده میشـود.
نوشته دیگر در نگاره داستان "رزم کیخسرو با افراسیاب وگرفته شدن
گنگ دژ" قرار دارد .در این نگاره ،کتیبهای بر باالی پنجرهای که دو
پیکره روی زمینه قرمز با گل و بوتههای سفید در آن نقاشی شدهاند،
مذهب کتیبه ،این عبارت به رنگ
دیده میشود .روی زمینه الجوردی
ِ
سفید خوانده میشود" :در کتابخانه نواب نامدار حسین خان عادل"
(تصاویر  3و .)4

تصویر -4بخشی از تصویر 3که
در آن نام کتابخانه حسین خان
شاملو حامی نسخه دیده میشود.
ماخذ( :کتابخانه کاخ موزه نیاوران)
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نوشتههای مورد بحث نشان میدهد که اوالً حسین خان شاملو
پـس از اولین سـال حکمرانـیاش در هرات ،کتابخانه و نقاشـخانه
خـود را راهاندازی و فعال کرده اسـت و یـا کتابخانهای را که پیش
از حکمرانـی او در هـرات فعـال بـوده ،مـورد توجـه و حمایت قرار
داده اسـت تا برای او این نسـخه را آماده سـازند و احتماالً او آن را
در آینـده به شـاه صفوی اهدا نمایـد .دوم اینکه با توجه به کیفیت
نگارههـا و نزدیکی آنها به شـیوه کار نقاشـان قزویـن و همعصران
رضا عباسـی ،از نگارگرانی در دستگاه خود برخوردار بوده است که
تحوالت نقاشی قزوین و اصفهان را در اواخر سده دهم و اوایل سده
یازدهـم بخوبـی در کار خـود منعکس کردهاند و یا شـاید برخی از
نقاشان قزوین و اصفهان پس از انتقال پایتخت و توجه بیشتر شاه
عباس و دربار به مسئله ساخت شهر جدید و ساختارهای معماری
بـه جـای کتابآرایی ،به هرات کوچیده باشـند .البته در این میان
تاثیـرات محمدی هروی و حضور حبیب اهلل سـاوهای را در کارگاه
حسین خان شاملو در هرات نباید نادیده انگاشت.

حسین خان شاملو حامی نسخه
"شاملو" ،نامی است عمومی که در زمان عثمانیها به قبایل
ترکمنهـای حلـب گفته میشـد .آنها بعد از شـیخ جنید در بین
مریـدان طریقـت اردبیل جـای گرفته بودند و در تشـکیل دولت
صفوی همکاری داشـتند .از زمان شـاه اسـماعیل ،چند نسـل از
آنها مقام امیراالمرایی یافتند و اعتبار خود را در دسـتگاه صفوی
حفظ کردند (سـومر .)60-59 ،1371 ،شاه عباس اول نیز که در
خان هلل ،والی هرات و طایفه شـاملو
کودکـی در حمایـت علیقلی ِ
بود به دستیاری همانها به سلطنت رسید.
طبق نوشته اسکندربیگ ترکمان در تاریخ عالم آرای عباسی،
در سـال دوازدهم سـلطنت شـاه عباس اول (1007ق ،).حکومت
دارالسـلطنه هـرات و امیراالمرایی کل خراسـان به حسـین خان
شـاملو که قب ً
ال حاکم قم بود واگذار شـد (ترکمان433 ،1387 ،
و  .)574براسـاس نوشـته همیـن مـورخ ،از آنجا که نوروز سـال
چهاردهـم جلوس شـاه عباس مطابـق روز چهارشـنبه پنجم ماه
رمضان المبارک  1008ق .اتفاق افتاد ،پس از گذراندن ایام نوروز
در مشهد ،به سوی دارالسلطنه هرات عزیمت کرد و در آنجا " در
باغ شـهر نزول فرمودند حسـینخان شـاملو حاکم آنجا با اهالی و
اعیان رسـم اسـتقبال به جای آورده بخدمات الیقه قیام نمودند"
(ترکمـان .)598 ،1354 ،احتمـال دارد کـه در همین سـفر بوده
که نسخه مورد نظر که کتابت آن در همان روزهای رسیدن شاه
عباس به هرات به پایان رسـیده بوده ،به عنوان پیشـکش به شاه
تقدیم شده باشد .چرا که شاه عباس چندماهی را در هرات اقامت
کرد و به مسائل مختلف طوایف ازبک و امارت بلخ و سایر والیات
خراسـان از جمله میمند و فاریاب و اندخود و شبرغان پرداختند
(همان.)601 ،
حسـین خان ،نوزده سـال بعـد ( 1027ق ).دارفانـی را وداع
گفت .ارادت او نسبت به شاه عباس آنقدر بود که پس از مرگش،

ِ
والیت هرات را به فرزندش حسـن خان واگذاشت که او نیز
شـاه،
از حامیان هنر و کتابآرایی بود .فوت حسـین خان و جانشـینی
پسـرش را اسـکندر بیـگ در تاریـخ خود ثبت کرده اسـت " :این
سـال [ 1027ق ].حسـین خان شـاملو بیگلربیگی که از مالزمان
قدیمی حضرت اعلی بود و بحسن خدمات الیقه و قدمت خدمت
مورد تربیت و ترقی گشـته بیسـت سال بود که در کمال اقتدار و
اسـتقالل والی نافذ االمر دارالسلطنه هرات و بیگلر بیگی خراسان
بـود و در احـکام و مناشـیر پیر غلام قدیمی خطـاب مینمودند
در این سـال مریض گشـته باجل طبیعی فوت شده به دارالملک
بقا پیوسـت و حسـب االمر آن حضرت که طبـع همایونش معیار
حقشناسـی است در روضه مقدسۀ رضویه علی مشـرفهاالصلوة و
التحیة مدفون گشت خلف صدقش حسنخان بجای پدر منصوب
گشته الکاء و قشون و منصب جلیل القدر امیراالمرائی خراسان به
او تفویض یافته بلوازم دارایی پرداخت" (ترکمان.)942 ،1387 ،

اصح کرمانی خوشنویس نسخه
اگرچـه خط این خوشـنویس پخته و عیـار قابل توجهی دارد
ولی جزو خوشنویسان گمنام سده یازدهم است؛ در کتاب احوال و
آثار خوشنویسان مهدی بیانی نیز مدخلی به نام جانی ابن محمد
قاسـم محمد مومن معروف به اصح کرمانی ثبت نشـده است .اما
مدخلهـای متعددی برای محمد مومن آمده اسـت که رقمهای
هیچیک از آنها با رقم کاتب این نسـخه یکسـان نیسـت و برخی
نیز همزمان با کاتب نسـخه نبودهاند .مهمترین آنها محمد مومن
فرزند خواجه عبداهلل مروارید است که کاتبی مشهور و در روزگار
شـاه طهماسـب در نیمه اول سـده دهم قمری فعال بوده اسـت.
رقـم این کاتب عمدتاً محمد مومن بن عبداهلل و محمد مومن بن
عبداهلل مروارید بوده است (بیانی1275 ،1363 ،و .)1276دیگری
محمـد مومنی اسـت که در صفحه  841کتـاب آقای بیانی نام او
آمده و معاصر محمد مومن هروی فرزند شاه محمود هروی بوده
اسـت .آقای بیانی از این کاتب نسخهای از فرهنگ جهانگیری در
کتابخانه کاخ گلسـتان بـا رقم "کتبـه العبدالمذنب محمد مومن
بتاریـخ شـهرربیع االول  " 1032و نسـخهای از دیـوان بابافغانـی
بـا رقم" :حرره العبـد محمدمومن" در مجموعـهای خصوصی در
تهـران را دیـده و نقـل کرده اسـت (همـان 841 ،و  .)842اما در
رقـم ایـن کاتب نیـز "ابن محمد قاسـم" و یا شـهرت او به "اصح
کرمانـی" نیامده اسـت .بنابراین قاطعانه نمیتـوان این دو را یک
شـخص دانست ،مگر اینکه رقمهای دیگری با پسوندهای مرتبط
از او یافته شود و یا دست نوشتههای آنها با یکدیگر تطبیق داده
شـود و از آن نتایج مثبت گرفته شـود .عالوه بر این ،در کتابخانه
مجلس شـورای اسلامیُ ،جنگی از مکاتیب به شـماره  2327به
تاریـخ  1017ق .وجـود دارد کـه در صفحـه  703آن ،نامـهای از
زبـان اصح کرمانی به میرزا فصیحی نقل شـده ،اما این سـند هم
نکتهای که بتواند راهگشـای شناخت خوشنویس شاهنامه شاملو
باشد را ارایه نمیکند.
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مشخصات نسخه
این نسـخه که از این پس میتوان آن را "شـاهنامه شـاملو"
نامیـد ،به علت در دسـترس نبـودن ،نه در کتابِ "شـاهنامههای
ایـران" تالیـف مرحوم سـید محمـد باقر نجفـی ( )1375و نه در
کتاب "نامورنامه" سـید عبدالمجید شـریف زاده ( ،)1370که هر
دو شاهنامههای موجود در کتابخانههای ایران را بررسی و معرفی
شناسـی
کردهانـد ،نامـی از آن بـرده نشـده اسـت .در آثار نسخه
ِ
پژهشـگران قدیمیتر نقاشـی ایرانی نیز نشانی از این نسخه دیده
نمیشـود .بخصـوص ایوان سـچوکین نیز در کتـاب جامع خود با
عنـوان"les peintures des manuscris de shah abbas I
) à la fin des safavis" (1964که در آن به معرفی نسخههای
دورۀ شـاه عباس اول تا پایـان دوره صفوی پرداخته از آن خبری
نداده است.
تنهـا اطالعات قابل پیگیری در مورد این نسـخه ،یادداشـتی
است که آنتونی ولش در پاورقی شماره  38از صفحه  173کتاب
خود با عنوان " ’Artists For the Shahدر سال  1976آورده
اسـت .ولش در این یادداشـت کـه مربوط به نقـش حمایتگرانه
حسین خان شاملو از هنر کتابآرایی در هرات اوایل سده یازدهم
اسـت ،اشـاره میکند که به تازگی ( )1975شـاهنامهای به تاریخ
 1008هجری قمری در حراج ساتبی فروخته شده که دارای 44
نگاره بدون امضا بوده است و به سفارش حسین خان شاملو تهیه
شـده است ( .)Welhc,1976, 173مشـخصات نسخه مورد نظر
ولش ،یقیناً با مشـخصات شـاهنامه مورد بحث این مقاله یکسان
اسـت و به نحوی که هنوز روشـن نشده است ،به دفتر مخصوص
فـرح پهلـوی راه یافتـه و یـا توسـط او خریداری شـده تـا در روز
عید سـال  1355بمناسبت پنجاهمین سال شاهنشاهی دودمان
پهلوی به شاه اهدا شود .این نسخه پس از آن در دفتر مخصوص
نگهـداری میشـده و از دیـدۀ محققان پنهان و ناشـناخته مانده؛
بویژه اینکه تا سالها پس از انقالب دسترسی به آن مقدور نبوده
اسـت .براسـاس گفته مسئول کتابخانه کاخ نیاوران ،این نسخه از
سـال  1379بـه کتابخانه کاخ انتقال یافته و تـا زمان رونمایی از
3
آن در خرداد  1390از وجود آن اطالعی در دست نبوده است.

جلد نسخه
نقاشـیهای جلد روغنی این نسـخه کـه جنگجویی ،دالوری
و رزم پهلوانـان شـاهنامه را بـا زیبایـی چشـمگیری بـه تصویـر
کشـیدهاند ،فاقد امضا هسـتند ،اگر چه به نظر میرسـد نقاشـی
قوی دست و خبره آنها را ساخته باشد .این نگارهها حال و هوای
کار نقاشان دوران قاجار را نشان میدهند اما با ظرافت و مهارتی
فوقالعاده منحصر بفرد که کمتر نظیر آن را در کار نقاشان نامدار
این دوره میتوان دید .صحنههای مذکور به شـیوه فرنگیسـازی
طبیعتگرایانه با درختها ،کوهها و آسمان ابری و با سایه روشن
حجمپردازانه نقاشـی شـدهاند .از نحوه قلـم زدن و رنگگذاریها

معلوم اسـت که نقاش با نقاشـی رنگ روغنی به خوبی آشنا بوده
و بـه آن شـیوه نیز کار میکرده اسـت .پیکر پهلوانـان ،حرکات و
حاالت چهرۀ آنها ،سرشار از حس زندگی است و این احساس در
رنگهای جرمی و رد قلمها دیده میشـود؛ سـواران و اسـبهای
آنها بسـیار پر حرکت و در حالتهای متنوع نشـان داده شـدهاند.
ترکیببنـدی و چیدمـان پیکرهها به صـورت دو گروه مقابل هم،
صورتسـازیها ،ارتفـاع خـط افق و نحـوه نمایش منظـره زمینه
بـه نحـوی اسـت که تـا پیـش از دوره قاجـار نظیر آنها شـناخته
شـده نیسـت .در عین حـال در میان آثـار هنرمندان جلدسـاز و
نقاشـان شیوه روغنی این دوران ،نظیری برای این نقاشیها دیده
نمیشـود ،مگر در نقاشـیهای بدون امضای مشـابهی در پشت و
روی جلد شاهنامهای دیگر و در صورتسازیهای صنیعالملک و
برخی از نقاشیهای او از صحنههای جنگ سوارکاران برای کتاب
هزار و یکشب.
در نـگارۀ روی جلـد ،پهلوانها با حرکتهایی کام ً
ال نمایشـی
مشـغول قدرتنمایـی و مبـارزه هسـتند .همـۀ آنها لبـاس رزم و
زرههای مشـبک زرین و یکسـانی که تا باالی زانو را میپوشـاند،
بـر تـن دارندُ .خودی طالیی با پرهای سـیاه و قرمز بر سـر دارند
و شـالی به دور آن بسـتهاند .دو پهلوان جوان با چهرههای بدون
ریش در وسط صحنه دیده میشوند؛ یکی از آنها سوار مقابل خود
را بـا شمشـیر مورد هجوم قرار داده و دیگـری پهلوان ریشداری
را از روی اسـبش با یک دسـت به هوا برده و آماده پرتاب کردن
اوست .جنگجویان ریشدار دیگری با گرز و شمشیر و تیر و کمان
در طرفین صحنه ،مقابل یکدیگر قرار گرفتهاند.
در سـمت راسـت ،پرچمی سـیاه با نقش شـیر و خورشـید و
نوشـتۀ "یا اهلل یا محمد یا علی" باالی سـر سـواران نقاشـی شده
اسـت در حالـی کـه اژدهایی دمان بـر انتهای چـوب پرچم دیده
میشـود .بر باالی سـر پهلوانان سـمت چپ نیز پرچمـی قرمز با
نوشـته "نصـر من اهلل و فتح قریب" نقاشـی شـده کـه در انتهای
چوب آن کله حیوانی شبیه به سر شیر دیده میشود .این مجلس
رزم در دشـت همـواری تجسـم یافتـه و در افق ،کوههـا ،تپهها و
درختان مختلفی نقاشـی شـده و ابرهای پف کردهای آسـمان را
پر کردهاند.
پشت جلد نیز صحنۀ رزم مشابهی با همین ،کیفیت و ظرافت
نقاشی شده است (تصاویر  5و  .)6نگاره پشت جلد ،پهلوان جوانی را
سـوار بر اسـبی که روی پاهای عقب بلند شده است ،نشان میدهد.
ایـن پهلـوان ،دو جنگجو را از روی اسبهایشـان به هوا بلند کرده و
آماده پرتاب کردن آنهاست .دو پهلوان مذکور شبیه جنگجویان نگاره
روی جلد و با لباس ،زره و ُخود آنها نقاشی شدهاند .در سمت چپ،
سه سوار به این صحنه خیره شده و در مورد شجاعت پهلوان جوان
صحبت میکنند .در سمت راست نیز تعدادی سوار به صف ایستاده
و رزم آوری پهلوان جوان را نگاه میکنند .دستارها و جامه پیکرههای
این نگاره ،شبیه به پوشش مردمان سدههای  11و  12ایران است و
لباس پهلوان جوان نیز به لباس افسران و شاهزادگان اروپایی میماند.
زمینۀ این نگاره نیز مشابه نقاشی روی جلد نقاشی شده است.
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تصویر  -5نقاشی روغنی روی جلد شاهنامه شاملو ،کتابخانه کاخ موزه نیاوران ،تهران.
ماخذ( :انتشارات زرین و سیمین)

تصویر -6نقاشی روغنی پشت جلد شاهنامه شاملو .کتابخانه کاخ موزه نیاوران ،تهران.
ماخذ( :انتشارات زرین و سیمین)

همانطور که اشـاره شـد ،مشابه نقاشی پشـت و روی جلد این
شـاهنامه بـا اندکی اختلاف در چیدمان و حالت پیکرهها و سـایر
عناصر در رو و پشت جل ِد شاهنامهای دیگر متعلق به کاخ گلستان
تهران به شماره  ،2250موسوم به "شاهنامه میرزا صالح" نیز دیده
تاریخ کتابت است ،به نام
میشود .نسخه اخیر که فاقد نام کاتب و
ِ
شـاهنامه میرزاصالح گفته شده و نگارههای آن شیوهای متاخرتر و
مربوط به نیمه دوم سده یازدهم مکتب اصفهان را نشان میدهند.4
براسـاس نوشـته نامور نامه ،اندازه جلد این شـاهنامه 225 × 370
میلیمتر اسـت و تعداد نگارههای آن  43مجلس ذکر شـده که به
شـیوه مکتب اصفهان نقاشـی شـدهاند (شـریف زاده.)61 ،1370 ،
بـا مقایسـه جلدهای این دو شـاهنامه که با یـک موضوع و به یک
شـیوه و کام ً
ال شـبیه به هم نقاشی و ساخته شدهاند و اینکه داخل
جلدهـای هر دو شـاهنامه به صورت سـاده و به رنگ قرمز اسـت،
مشـخص میشـود که هر دو توسط یک فرد و یا در یک کارگاه در
دوره قاجار مرمت و صحافی شدهاند (تصاویر 7و .)8

مداد به فارسی نوشته شده است 162 :احمدی.
پـس از ورق اول ،یـک ورق تـازه بـرای نوشـتن متـن اهدای
نسـخه توسـط دفتر مخصوص اضافه شـده اسـت .پشت این ورق
(روی صفحـه سـه) ،اهدائیـه کتـاب بمناسـبت پنجاهمین سـال
تاسـیس پادشـاهی پهلوی در روز اول فروردین ،]1355[ 2535
بـه محمدرضـا پهلـوی بـا امضـای فرح پهلـوی به خـط تحریری
5
استادانه قلمی شده است (تصویر .)9
در بـاالی صفحـه پنجم ،ایـن کلمات زیر چند خـط افقی در
دو سـطر یادداشـت شـده اسـت :تصویر  55( 55به سیاق نوشته
شده است) ،سرلوح دوصفحه ،جلد برون مصور ،اندرون فوم قرمز.
خط این یادداشـت مربوط به دوره قاجار و احتماالً هنگام مرمت
و صحافی نسخه در این دوران نوشته شده است .در وسط همین
صفحـه نیـز آثار پاک شـدگی و مرکب مالی یادداشـتها و احیاناً
مهرهایی وجود دارد .به زحمت میتوان کلمات کتابخانه مبارکه را
در پاکشدگی وسط صفحه تشخیص داد .این دو کلمه ،بخشی از
یک یادداشت مفصلتر است که متاسفانه مابقی آن قابل خواندن
نیست اما ارتباط آن را با کتابخانه سلطنتی قاجار نشان میدهد.
همچنان که لفافه نسخه نیز از ترمه گالبتون نفیس قاجاری تهیه
شـده اسـت .بیشـک این پاک شـدگیها پس از مرمت نسـخه و
خروج آن از کتابخانه سـلطنتی قاجار صورت گرفته است چرا که
لکه مرکب مالی و پاکشـدگیها روی قسـمت حاشـیه شده بعد

تصویر  -7نقاشی روغنی روی جلد شاهنامه موسوم به میرزا صالح ،نسخه شماره
 ،2250متعلق به کاخ موزه گلستان ،تهران.
ماخذ( :شریف زاده)1370 ،

تصویر  -8نقاشی روغنی پشت جلد شاهنامه موسوم به میرزا صالح ،نسخه شماره
 ،2250متعلق به کاخ موزه گلستان ،تهران.
ماخذ( :شریف زاده)1370 ،

داخل نسخه
نخسـتین صفحه در ورق اول بعد از جلد دارای دو یادداشـت
مختصر در باال و پایین اسـت؛ در گوشـه باال سـمت چپ با مداد
یادداشـت شـده اسـت no: 1352 :و گوشـه پائین سمت چپ با
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تصویــر  -9صفحه اهدای
نسخه از طرف فرح پهلوی
به شاه ،شــاهنامه شاملو،
کتابخانه کاخ موزه نیاوران،
تهران.

از مرمت نیز کشـیده شـده اسـت(تصویر  .)10احتماالً این نسخه
تـا پیش از رسـیدن بـه دفتر مخصـوص در کتابخانهای خصوصی
نگهداری میشـده اسـت .از همینجا میتوان دلیل پنهان ماندن
این نسـخه را از دید محققان دریافت .به ویژه اینکه برای اهدای
ایـن نسـخه ،الزم بـوده اسـت آن را از یک مالـک خصوصی تهیه
کنند و نه از یک مجموعه دولتی و ثبت شده.

سرلوح و حاشیۀ مذ ّهب آغاز شاهنامه
دو صفحه بعد که آغاز شـاهنامه است ،با سرلوح بسیار زیبای
بدون امضایی تزئین شده است .این شاهنامه ،فاقد مقدمه است و
متن آن بدون عنوان در دو ستون که بین آنها طالاندازی و محرر
شـده ،از همین سـرلوح آغاز میشـود .این سـرلوح دو صفحهای
دارای تذهیب مرصع و تشعیری مرکب از اسلیمیها و ختاییهای
زیبایـی اسـت که نمونـه آن در کتابآرایی ایـن دوره کمتر دیده
میشـود ،بخصوص اینکه شـرفهها روی حاشـیه تشـعیر کشـیده
شـدهاند .اشـعار درون سـرلوح در  9سطر نوشته شـدهاند و میان
سـطرها طالاندازی شـده و با گلها و برگهای ظریف و رنگارنگ
تزئین شده است .این سرلوح دارای رنگ الجوردی پررنگی است

تصویر  -11سرلوح دو صفحه ای ،شاهنامه شاملو ،کتابخانه کاخ موزه نیاوران ،تهران.

تصویر  -10پاک شــدگی
صفحه یادداشت ،شاهنامه
شاملو ،کتابخانه کاخ موزه
نیاوران ،تهران.

که معموالً پس از سده نهم در کتاب آرایی ایرانی بیشتر استفاده
شـده اسـت و در هـر یـک از صفحـات در انـدازه  180در 330
میلیمتر اجرا شده است (تصاویر  11و .)12
در جدولکشـیها ،رنـگ الجوردی و سـرنج تنـد ،پس از زر
پهـن محـرر قرار گرفته اسـت .در سـرعنوانهای داخـل متن نیز
بیشـتر عنوانهـا با سـفیداب ممتـاز و تعدادی نیز بـا الجورد کم
رنگ به خط نسـتعلیق روی زمینۀ مذهب مرصع نوشـته شدهاند.
بعضـی از سـرعنوانها هـم بـا رنگ طالیـی روی زمینه سـفید با
اسلیمیهای ظریف الجوردی در وسط حاشیههای مذهب مرصع
نگاشته شدهاند.
ادامه متن شـاهنامه در صفحات بعد از سـرلوح ادامه مییابد
با این توضیح که تمامی صفحات احتماالً در دوره قاجار همزمان
با تجلید و مرمت آن متن و حاشـیه شده و دارای جدولکشی به
ابعاد  250×135میلیمتر اسـت .هر صفحه شامل چهارستون 29
تا  30میلیمتری است که فاصله میان ستونها نیز شش میلیمتر

تصویر  -12لت ســمت راست
سرلوح دو صفحه ای ،شاهنامه
شــاملو ،کتابخانــه کاخ موزه
نیاوران ،تهران.
ماخذ( :انتشارات زرین و سیمین)
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اسـت .هر صفحه شـامل  29سـطر ( 58بیت) است و در بعضی از
صفحهها هم اشعار بصورت مورب و چلیپایی ،با ترکیبهای بسیار
زیبایی از ختاییهای مذهب نوشته شده است.
نکتـه قابـل ذکر دیگر ،افتادگی بعضی از صفحهها اسـت که با
توجه به کلمات رکامه پائین صفحههای راسـت نسـخه و مغایرت
کلمـات شـروع صفحههـای چپ ،قابل تشـخیص هسـتند .همین
موضوع با توجه به تعداد ابیات ناقص و یادداشت باالی صفحۀ پنجم
مبنی بر داشتن  55تصویر ،مشخص میکند که تعدادی از ورقهای
این نسخه کنده یا مفقود شدهاند .در مجموع ورقهای مفقود دارای
 10صفحـۀ مصور بوده اسـت .یـک صفحه نیز در هنـگام صحافی
قاجاری سفید گذاشته شده است و فقط چهار بیت کتیبههای باال
و پائین صفحه نوشـته شـده است (صفحه  99به شمارش نگارنده،
روی برگ  ،50و مقابل صفحۀ  98با سـر عنوان داسـتان "گرفتن
گیـو مازنـدران را و قتل کردن" ) . 6نبود مقدمه و صفحات آغازین
نسخه که عنوان شاهنامه را هم شامل میشده ،این احتمال را نیز
ایجاد میکند که ممکن اسـت یکی از نگارههای مفقود ،مربوط به
دیدار فردوسی با شاعران غزنه در مقدمه نسخه بوده است.
بایـد اضافـه کرد که تفاوتـی در خط بعضـی از صفحهها دیده
میشـود؛ اگرچـه این تفاوت از نظر عیار خط چندان زیاد نیسـت،
ولـی تفـاوت در تیرگی مرکب و تا حـدودی چاقتر بودن و روانتر
بودن خط نو نویس مشاهده میشود .کلمات رکامه نیز که پس از
صحافی ،تجلید و متن و حاشیه شدن در دوره قاجار به حاشیههای
پائین نسـخه اضافه شـدهاند نیـز ،همین ویژگی را دارنـد .بنابراین
میشود نتیجه گرفت که بعضی از صفحهها در هنگام مرمت بطور
استادانهای متناسب با متن اصلی نسخه بازنویسی شدهاند.

نقاش و نقاشان نسخه
هیچ یک از نگارههای این نسخه امضا ندارد اما از سیاق آثار میتوان
پی برد که حداقل دو یا سه هنرمند ،نقاشیهای آن را کار کردهاند .از
میان نقاشان کتابخانه حسین خان شاملو ،شناختهشدهترین هنرمند،
حبیباهلل ساوهای است که پیش از حکمرانی حسین خان بر هرات در
قم با او مالزم بوده است .از آنجا با حسین خان به هرات آمده و سرانجام
نیز به اصفهان رفته و به خدمت کتابخانه شـاه عباس درآمده اسـت.
قاضی احمد در گلستان هنر مینویسد" :موالنا حبیباهلل از ساوه است
بغایت آدمی صفت و درویش است و در تصویر و شبیهکشی نظیر ندارد
از ساوه بقم آمده مدتی در قم بکار مشغول بود از چربدستی و چابکی
انگشت نمای جهان شده و در نقشبندی مقبول اهل زمانه گشته روز
بروز در ترقی اسـت نواب حسینخان شاملو حاکم دارالمومنین قم او
را مالزم سـاخته به هرات برد نواب کامیاب سـپهر رکاب او را از خان
گرفته حاال در دارالسـلطنۀ اصفهان بخدمت سرکار همایون اشتغال
دارد و در سلک نقاشان خاصۀ شریفه منخرط است" (قمی،1359 ،
 151و  .)152بنابراین اگرچه نقاشیهای این نسخه فاقد امضا و نام
نقاش هستند ،میشود بعضی از نگارههای این نسخه را به حبیباهلل
ساوهای نسبت داد و شاید این هنرمند بواسطه پیشکسوتی و چابک

دسـتی در نقاشـی و نزدیکی به حسین خان که او را از قم با خود به
هرات آورده بوده ،سرپرسـتی کارگاه هرات را در هنگام ساختهشـدن
این نسخه به عهده داشته است .در چربدستی او همین بس که شاه
عبـاس او را بـرای خدمت در کارگاه پایتخت از حسـین خان گرفته
است و شاید این انتقال پس از آن بوده است که احتماالً نسخه مورد
بحث به شـاه عباس اهدا گردیده و هنر او مورد پسـند شاه واقع شده
است .آقای فرانسیس ریشار در معرفی نسخههای نفیس کتابخانه ملی
فرانسـه ،دو نسـخه به تاریخهای  1014و  1023قمری را نام میبرد
که توسط حبیباهلل برای شاه عباس ساخته شدهاند(ریشارد،1383 ،
 .)215سـپس نسـخهای از خمسـه نظامی را معرفی میکند که در
فاصله سالهای  1021و  ،1041یعنی دوران حکمرانی حسین خان
و فرزندش حسـن خان ،در هرات تهیه شـده است .یکی از نگارههای
این خمسـه که گفتگوی خسـروپرویز با شـیرین در ایوان کاخ است.
عالوه بر شباهتهای میان پیکرههای آن با پیکرههای شاهنامه شاملو،
درخت چناری با برگهای رنگین که پرندهای روی یکی از شاخههای
آن نشسـته در پس زمینه آن نقاشـی شده است که مشابه درخت و
پرندهایست که در نگاره "شبیخون زدن شاپور به قیصر روم" (مجلس
چهل و یکم ،تصویر  ،)20نقاشی شده است .به این ترتیب میتوان در
انتساب اغلب نگارههای این نسخه به حبیب اهلل اطمینان حاصل کرد.
نقاش دیگری که میتوان برخی نگارههای این شـاهنامه را به او
منتسـب کرد ،محمدی هروی اسـت که در اوخر سـده دهم و اوایل
سـده یازدهم در هرات فعال بوده اسـت (کریم زاده تبریزی،1370 ،
 .)1103مصطفـی عالی در مناقب هنروران نـام این نقاش را آورده و
از او به عنوان شـاگرد محراب یادکرده اسـت" :عالوه بر اینان ،اسـتاد
محمدی هروی اسـت ،که استادی باهراالیجاد و شاگرد محراب آتی
الذکـر اسـت" (عالـی افنـدی .)104 ،1369 ،از کارهـای او که رقم و
تاریخ دارد و در موزه گیومه پاریس نگهداری میشود یک طراحی از
زندگی روستایی است که رقم آن محمدی مصور به تاریخ  989قمری
است و دیگری طرحی است در یک مرقع به شماره  1572متعلق به
کتابخانه ملی پاریس که یک چشم انداز کوهستانی با تعدادی پیکره
را نشان میدهد و رقم محمدی مصور دارد (کریم زاده1106 ،1370 ،
–  .)1110میـان پیکرنگاریهـای این طراحیهـا با برخی نگارههای
شاهنامه شاملو شباهتهای نزدیکی وجود دارد ،بخصوص پیکرهای
زنانه با سربند مخصوص و کاله و دستارهای مردانه .میشود احتمال
داد که او نیز در نقاشیهای شاهنامه شاملو همکاری داشته است.

نگارههای شاهنامه شاملو
نگارههای این نسـخه ،محصول یکی از ریشهدارترین مکتبهای
نگارگری است .اگرچه با انتقال کتابخانه سلطنتی از قزوین به اصفهان
میراث تحوالت مکتب قزوین در اواخر سـدۀ دهم به پایتخت جدید
منتقل شد و در آنجا با پیشتازی صادقی و رضا عباسی و شاگردان او
گسترش یافت و به پختگی رسید ،اما نباید فراموش کرد که آتش این
تحول ابتدا در قزوین و در آثار استادانی همچون موالنا اصغر کاشانی،
صادقی ،محمدی و رضای جوان بود که شعله ور شد .بنابراین کتابت
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تصویر -13پند دادن منوچهر لشکریان را پس از کشته شدن سلم 252 × 140 ،مم.
و سرلوح میانی در صفحه روبری آن ،شاهنامه شاملو ،کتابخانه کاخ موزه نیاوران،
تهران.

تصویر -14دیدن اسکندر گوش بستر
را در راه بابل 250 × 135 ،مم ،شاهنامه
شــاملو ،کتابخانه کاخ موزه نیاوران،
تهران.
ماخذ( :انتشارات زرین و سیمین)

و سـاخت این نسـخه اگر چه در هرات انجام یافته اما شـیوۀ اجرای
نگارههای آن پیوندی آشـکار با آثار نقاشـان اواخر سـدۀ دهم و اوایل
سـدۀ یازدهم در قزوین و اصفهان دارد .در واقع خالقیت هنرمندانی
که تا حوالی سال  1006در کتابخانه سلطنتی قزوین فعال بودند ،از
یکسو در مکتب اصفهان به شکوفایی رسید و از سوی دیگر در هرات
و در کتابخانه حسـین خان و حسـن خان شـاملو دنبال شـد و مورد
حمایت قرار گرفت .در مجموع قلم بیش از یک هنرمند در نقاشیها
دیده میشود .در برخی از نگارهها زنان قدبلند و کشیده اندامی نقاشی
شـدهاند ،به نحوی که تناسـبات پیکر آنها بلندتر از معمول اسـت و
از مـردان قدبلندتـر دیده میشـوند؛ همـان خصوصیتی کـه در آثار
محمـدی و شـاگرد او محمد مومن دیده میشـود .در صخرهنگاری،
چهرهپردازی ،کشـیدن اسـبها و رنگآمیزی در نگارهها نیز تفاوت
قلم دیده میشود .در نگارههایی نیز به شیوۀ معمول رقعهنگاریهای
مکتب اصفهان ،تصاویر حیوانات خانگی مثل سگ و گربه نقاشی شده
اسـت ،مث ً
ال در مجلس تولد رسـتم و مجلس دیدار اسـکندر با گوش
بستر (مجلس چهارم ،تصویر 15و مجلس سی و نهم ،تصویر  .)14این
مسئله معموالً در شاهنامههای قدیمیتر دیده نمیشود .رنگآمیزی
زمینه تعدادی از نقاشـیها نیز ناتمام مانده است و البته آسیبهایی
نیز به واسطه چسبندگی بعضی از صفحهها در تعدادی از نقاشیها به

وجود آمده اسـت .در مجموع ،مهارت در رنگ آمیزی ،ظرافت اجرا و
ترکیببندیهای خوبی که در مجموعۀ نقاشیها و صفحات مذهب
دیده میشود ،نشان از تهیۀ این نسخه نفیس به عنوان یک سفارش
درباری دارد.
در ادامه ،عنوان و اندازه نگارههای این نسخه ،توضیح داده میشود:
مجلس اول :پند دادن منوچهر لشـکریان را پس از کشته
شدن سلم 252 × 140 ،مم (تصویر.)13
مجلسدوم:آمدنکنیزانرودابهبهدیدنزال310×147،مم.
مجلـس سـوم :آمدن سـیندخت به پیش سـام با پیغام
دوستی 313 × 137 ،مم.
مجلس چهارم :به دنیا آمدن رستم ،اندازه  306×136م م.
(تصویر .)15
مجلس پنجم :نبرد زال با کلباد و سپاه شماساس× 143 ،
 255مم.
مجلس ششم :گرفتن رستم رخش را 255 × 143 ،مم.
مجلـس هفتم :رزم رسـتم با دیو سـپید305 × 186 :مم.
(تصویر )16
مجلس هشتم :به آسمان رفتن کیکاوس به اغوای ابلیس:
 252 × 145مم.

تصویر -15به دنیا آمدن رســتم ،اندازه
 306×136م م ،شاهنامه شاملو ،کتابخانه
کاخ موزه نیاوران ،تهران.
ماخذ( :انتشارات زرین و سیمین)

تصویــر -16رزم رســتم با دیو
سپید305 × 186 :مم ،شاهنامه
شــاملو ،کتابخانــه کاخ موزه
نیاوران ،تهران.
ماخذ( :انتشارات زرین و سیمین)
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تصویر  -17گذشتن سیاوش از آتش135 ،
×  252مم .شاهنامه شاملو ،کتابخانه کاخ
موزه نیاوران ،تهران.
ماخذ( :انتشارات زرین و سیمین)

تصویر  -18جنگ طــوس با فرود
و کشته شــدن اسب طوس× 147 ،
 252مم .شاهنامه شاملو ،کتابخانه
کاخ موزه نیاوران ،تهران.
ماخذ( :انتشارات زرین و سیمین)

مجلس نهم :رزم سهراب با هجیر 253 × 150 :مم.
مجلس دهم :زاری رستم بر سهراب.253 × 140 ،
مجلس یازدهم :گذشتن سیاوش از آتش252 × 135 ،
مم( .تصویر )17
مجلس دوازدهم :دیدار سـیاوش و افراسـیاب× 137 ،
 253مم.
مجلس سیزدهم :آمدن پیران ویسه به سیاوشگرد× 145 ،
 250مم.
مجلس چهاردهم :کشـته شدن سیاوش بدست گروی:
 300 × 137مم.
مجلس پانزدهم :با گرز زدن هومان رستم را و گریختن
افراسیاب از چنگ رستم 300 × 140 :مم.
مجلس شـانزدهم :رها کردن گیو پیران را به خواسـت
فرنگیس و خستن گوش او × 137 ،د 290مم.
مجلـس هفدهم :جنگ طوس با فرود و کشـته شـدن
اسب طوس 252 × 147 ،مم( .تصویر )18

مجلسهجدهم:نبردسپاهفریبرزباسپاهپیران250×140،مم.
مجلس نوزدهم :بخشیدن کیخسرو طوس و سپاه او را
به اندرز رستم 250 × 150 ،مم.
مجلس بیستم :شبیخون کردن ایرانیان سپاه توران را
در کوه هماون 252 × 188 ،مم( .تصویر )19
مجلس بیسـت و یکم :سخن گفتن رستم با سپاه ایران
در باب پیران 315 × 175 ،مم.
مجلـس بیسـت و دوم :به کمند گرفتن رسـتم خاقان
چین را 252 × 135 ،مم.
مجلس بیست و سوم :کشتی گرفتن رستم با پوالدوند،
 252 × 132مم.
مجلس بیست و چهارم :انداختن اکوان دیو رستم را به
دریا 253 × 134 ،مم.
مجلس بیسـت و پنجـم :از دار رهایی یافتـن بیژن با
درخواست پیران از افراسیاب 251 × 133 ،مم.
مجلس بیست و ششم :برآوردن رستم بیژن را از چاه،

تصویر  -19شبیخون کردن ایرانیان سپاه توران را در کوه هماون 252 × 188 ،مم،
نگاره پاک شدگی و صفحه روبروی آن با موربنویسی و تذهیب ،شاهنامه شاملو،
کتابخانه کاخ موزه نیاوران ،تهران.

تصویر  -20شبیخون زدن شاپور به
قیصر روم 252 × 135 ،مم ،شاهنامه
شاملو ،کتابخانه کاخ موزه نیاوران،
تهران.
ماخذ( :انتشارات زرین و سیمین)
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 250 × 140مم.
مجلس بیست و هفتم :رزم گیو و پیران 250 × 135 ،مم.
مجلس بیسـت و هشـتم :رزم گودرز با پیران ویسه و
کشته شدن پیران 310 × 132 ،مم.
مجلس بیسـت و نهم :کشـته شـدن شـیده بدسـت
کیخسرو 250 × 137 ،مم.
مجلس سـی ام :رزم کیخسـرو با افراسـیاب و گرفته
شدن گنگ دژ 250 × 137 ،مم.
مجلس سـی و یکم :گرفتار شدن افراسـیاب و کشته
شدن او بدست کیخسرو 293 × 135 ،مم.
مجلس سـی و دوم :دادن کیخسرو تاج پادشاهی را به
لهراسب 322 × 135 ،مم.
مجلس سی و سوم :تار و مار کردن زریر سپاه ارجاسب
را 250 ! 134 ،مم.
مجلس سی و چهارم :کشتن اسفندیار شیر را در خوان
دوم 251 × 137 ،مم.
مجلس سـی و پنجم :آمدن بهمن به نخجیرگاه رستم،

 250 × 135مم.
مجلس سی و ششم :نبرد رستم و اسفندیار 251×133،مم.
مجلس سی و هفتم :کشته شدن دارا و اندرز او در حال
مرگ به اسکندر 250 × 135 ،مم.
مجلس سـی و هشتم :شـناختن قیدافه اسکندر را از
روی تصویر او 250 × 135 ،مم.
مجلس سی و نهم :دیدن اسکندر گوش بستر را در راه
بابل 250 × 135 ،مم( .تصویر )14
مجلس چهلم :باز شـناختن ارشـیر فرزنـد خود را در
میدان چوگان 250 × 135 ،مم.
مجلـس چهل و یکم :شـبیخون زدن شـاپور به قیصر
روم 252 × 135 ،مم( .تصویر )20
مجلس چهل و دوم :شـکار کردن بهـرام گورهای نر و
ماده را 252 × 135 ،مم.
مجلس چهل و سوم :کشتن بهرام اژدها را 252 ×135 ،مم.
مجلـس چهـل و چهـارم :شکسـت دادن نوشـیروان
فرفوریوس و گرفتن دژ قالینیوس را 252 × 133 ،مم.

نتیجه
شـاهنامه شاملو از نسـخههای ارزندهایست که در اوایل سده
یازدهم در هرات ،به سفارش حسین خان شاملو و به خط محمد
مومن ابن محمد قاسم و مشهور به اصح کرمانی تهیه شده است.
اگرچه نگارههای این نسخه فاقد امضا و نام نگارگر هستند ،اما با
توجه به شواهد مکتوب و مصور میتوان از حداقل دو نقاش ،یکی
حبیباهلل سـاوهای و دیگـری محمدی هروی بـه عنوان مصوران
آن نام برد .این نسـخه که در سـده سـیزدهم مرمت شـده است،
اگرچه امروزه دارای  44نگاره است ولی بر اساس یادداشت سیاق
و کمبـود برخـی از صفحههـای آن ،در اصـل دارای حداقـل 55
تصویر بوده اسـت .جلد روغنی این شـاهنامه نیز دارای دو نقاشی
استادانه از رزم پهلوانان شاهنامهایست که فاقد امضا هستند ولی
شـیوه کار نقاشان سـده  13را نشان میدهند .وجود جلد روغنی
دیگری با نقاشـیهای مشـابه بر روی نسخهای از شاهنامه متعلق

به کاخ گلستان تهران ،نشان میدهد که این دو شاهنامه همزمان
و در یک کارگاه مرمت و باز مجلد شـدهاند .پاکشـدگی صفحه
یادداشتهای ابتدای شاهنامه نیز گویای خارج کردن این نسخه
از کتابخانه سلطنتی قاجارها است.
پنهـان ماندن این نسـخه مصـور در یـک مجموعه خصوصی
تا پیش از رسـیدنش به دفتر مخصوص فرح پهلوی ،باعث شـده
اسـت که هیچ پژوهشگری اطالعی از آن نداشته و نداده باشد .از
سوی دیگر ،وقوع انقالب اسالمی ایران و مسدود شدن موجودی
کاخهای سـلطنتی ،آن را تا به امروز از دیدهها نهان داشـته است.
اینک با معرفی آن در این نوشتار ،چهره این اثر ارزنده هنر دوران
صفـوی در هرات آشـکار شـده و میتواند پژوهشهـای بازنگرانه
تـازهای را پیرامـون مکتب هرات اوایل سـده یازدهم و هنرمندان
آن موجب شود.

پینوشتها
 1عنـوان کامـل دفتر مخصـوص" ،دفتر مخصوص علیا حضرت شـهبانوی
ایران" بوده است که از همان زمان به دفتر مخصوص شهرت داشته است .
 2برخی از تصاویر این مقاله که با عنوان "ماخذ :انتشارات زرین و سیمین"
مشخص شده از مجموعه این انتشارات اخذ شده که قرار است شاهنامه مورد
بحث مقاله را در قالب کتاب با تالیف نگارنده منتشر نماید.
 3حیـن تالیـف مطالبـی در خصوص شـاهنامههای مصور بـرای کتابی که
آقای داودی پور -صاحب انتشـارات سـیمین و زرین -برای نشـر شـاهنامهای
تازه درخواست کرده بود ،به نسخه مورد نظر دست یافتم و با توجه به کیفیت
نگارههای آن و ناشناختهبودن نسخه ،با همکاری خانم پروانه احمدی مسئول

کتابخانـه کاخ مـوزه نیـاوران به بررسـی جهت معرفـی آن پرداختم .چه بسـا
نسـخههای ناشـناختۀ دیگری که هنوز اطالعی از آنها در دسـت نیست و باید
منتظر بود تا بطور اتفاقی پرده از رخسـار آنها به یکسـو رفته و به دوسـتداران
هنر و فرهنگ ایران معرفی شوند.
 4آقـای شـریف زاده نـام کاتب را نیـز میرزا صالح ذکر کـرده در حالی که
آقـای سـید محمدباقر نجفی مولف کتاب شـاهنامههای ایـران ،در معرفی این
نسـخه نوشـته است که میرزا صالح در صفحه اول نسخه باالی مهر ناصرالدین
شـاه نوشـته اسـت" :این کتاب شـاهنامه کاتبش معلوم نیسـت ".عالوه بر این
آقـای نجفـی تاریخ ورود آن را به کتابخانه ناصری سـال  1286قمری نوشـته
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اسـت (نجفـی .)501 ،1375 ،از این تاریخ و شـباهت روی جلد مصور روغنی
و صحافی آنها معلوم میشـود که هر دوی این نسـخهها که در یک زمان و در
یـک کارگاه مـورد مرمت قرار گرفتهاند ،احتمـاالً در یک تاریخ هم به کتابخانه
ناصری وارد شدهاند.
 5توضیح اینکه اوراق این نسـخه شـمارهگذاری نشدهاند و شمارههایی که
در این نوشـتار برای صفحات نسـخه ذکر میشـود با احتسـاب اوراق در وضع
موجود نسخه توسط نگارنده شمارش شدهاند.
 6با توجه به ابیات ناقص که هرصفحه بطور متوسـط شـامل  58بیت بوده
اسـت و تعداد صفحههای مفقود ،ممکن اسـت تعداد نگارههای مفقود به صورت
اوراق منفرد مصور در برخی از مجموعهها نگهداری شوند .البته باید اضافه کرد
که جای یکی از نگارههای مفقود در صفحه  99خالی گذاشـته شـده اسـت .با
توجه به خط پشت و روی این ورق و یکی بودن آن با خط کلمات رکامه و نیز
با توجه به متن و حاشیه نشدن این ورق که هنگام مرمت نسخه در زمان قاجار
به نسخه اضافه شده است ،مشخص است که این ورق در اصل خود دارای نگاره
بوده و مرمت کننده نیز فقط چهار بیت روی برگ  50را بازنویسـی کرده اسـت.
بنابراین اگر یادداشت سیاق مبنی بر اینکه نسخه دارای  55تصویر بوده ،بعد از
مرمت نوشـته شده باشد و صفحه سـفید جزو صفحههای مصور محاسبه نشده
باشد ،میشود نتیجه گرفت که در اصل نسخه دارای  56تصویر بوده است.
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