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▪ چکیده
شــاهنامۀ شاهتهماســبی یــا شــاهنامۀ شــاهی ،از مهمتریــن نســخههای خطــی مصــور
شــاهنامه در تاریــخ کتابآرایــی ایــران اســت .ایــن نســخ ۀ مصــور نفیــس بــا  ۲۵۸نــگاره
در زمــان شــاه اســماعیل صفــوی آغــاز و ســالها بعــد در دوران حکومــت فرزنــدش شــاه
تهماســب بــه پایــان رســید .ایــن اثــر حماســی پــس از ســالها و در زمان ـهای کــه بیشــتر
اشــعار تغزلــی مــورد توجــه بودنــد ،بــا چنیــن تصاویر باشــکوهی خلقشــد و به دلیــل تعداد
و موضوعــات نگارههایــش در دوران تهدیدهــای خارجــی دائــم ،جایــگاه خاصــی دارد .بــا
آن کــه در ایــن زمــان بــا توجــه بــه ســابقۀ شــاهنامههای مصــور ،الگــوی مشــخصی بــرای
انتخــاب موضــوع نقاشــیها وجــود داشــت ،امــا شــاهنامۀ شــاهی ایــن چارچوبهــا را
شکســت و روایتــی منحصــر بــه فــرد از شــاهنامه در تاریــخ باقیگذاشــت .توزیــع نقاشـیها
در ایــن نســخه متــوازن نیســت و نیمــۀ اول کتــاب تصاویــر بیشــتری دارد .بخشهایــی
کــه دشــمنی و جنگهــای ایــران و تــوران را شــرح میدهنــد ،داســتان رســتم ،داســتان
ســیاوش و دشــمنی دوبــاره بــا تــوران و همیــن طــور هفتخــوان اســفندیار از بخشهــای
ُ
پــر تصویــر در ایــن نســخ ه هســتند .از طرفــی موضــوع هفتــاد و نــه نقاشــی ایــن نســخه،
در هیــچ نســخ ه دیگــری نبــوده اســت .ســرانجام ،شــاه تهماســب ایــن میــراث پــدر را،
کــه هزینــه باالیــی بــر کتابخانــۀ ســلطنتی تحمیــل کــردهبــود ،بــرای تبریــک حکومــت بــه
ســلطان ســلیم دوم عثمانــی بخشــید و پــس از فــراز و فــرود بســیار ،حــاال ورق ورق شــدۀ
آن ،در مجموعههــای مختلــف نگهــداری میشــوند1 .
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کلیــدواژ گان :نســخۀ خطــی مصــور ،شــاهنامۀ مصــور ،شــاهنامۀ شــاه تهماســبی،
شــاهنامۀ شــاهی ،صفویــه
[آغاز متن ترجمه]
شــاهنام ۀ شــاه تهماســب ،سرشــار از معماســت .دربــار ۀ آن بســیار نوشــتهاند و
بیشــتر در پــی تعییــن هویــت هنرمنــدان  ۲۵۸نــگارۀ آن بودهانــد .کاری بــس بــزرگ بــا
نظرداشــت اینکــه فقــط دو اثــر از آنهــا امضــا شــده 2و یکــی دیگــر نیــز منســوب اســت3.
ِ
ا کنــون کشــف ایــن مســئلۀ مهــم بــه پایــان رســیده ،امــا همچنــان مســائل دیگــری بــرای
بررســی باقــی ماندهاســت 4.نیــای بلنــدآوازهاش ،شــاهنامۀ بــزرگ مغولــی ،بــه شــکلی
ً
تناقضآمیــز بــه نــام مــردی ثبــت شــد کــه بــرای منفعــت خــود آن را (مســلما در روزهــای
ناآ گاهــی پیــش از جنــگ اول جهانــی) 5از هــم جــدا کــرد ،یعنــی شــاهنام ۀ دمــوت .ایــن
1
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1. M.B. Dickson and S.C.Welch, The Houghton Shahnameh, 2 vols (Cambridge, Mass.And London 1981).
و همینطور
, KBK]; idem,از ایــن پــس[ )S.C.Welch, A King’s Book of Kings.The Shah-Nameh of Shah Tahmasp (London 1972
, RPM], pp. 3453-; idem, Wonders of the Age. Masterpiecesاز ایــن پــس[ )Royal Persian Manuscripts (London 1976
of Early Safavid Painting, 1501-1576 (Cambridge, Mass. 1979), pp. 38-117
 .2امضــای میــر مصــور در پشــت برگــۀ ،۶۰نــگاه کنیــد بــه .Dickson and Welch, II, pl. 48:و دیگــری در روی برگــۀ  ۱۰۵بــه امضــای
مســعود احمد اســت.
(J. Sellyer, Scribal notes on Mughal manuscript illustrations, ArtibusAsiae 48/iii-iv (1987), p. 251 n.24.
برای این منبع از دکتر شیال بلر بسیار سپاسگزارم.
 .3پشــت برگــۀ  ۵۲۱را دوســت محمــد امضــا کــرده اســت .بــرای تصاویــر رنگــی رجــوع کنیــد بــه )Welch, KBK( :و بــرای جزئیــات
بیشــتر دربــاره هویــت مغشــوش دو هنرمنــد بــه نــام دوســت محمــد در اوایــل صفویــه رجــوع کنیــد بــه:
C. Adle, Autopsia, in absentia. Sur la date de I’Introduction et de la constitution de I’Album de Bahram Mirza
par Dust-Mohammad en 951/1544, StudiaIranica 19/I (1990), 243-8 and idem, Les artistes nommesDostMohammad au XVIe siècle, studiaIranica 22/ii (1993), 219-96.
دیــدگاه دکتــر آدل هماننــد نظــر ولــش و دیکســون ایــن اســت کــه امضــای دوســت محمــد در اینجــا فقــط منســوب بــه او ســت.
(ص )۲۶۹
 .4یکــی از مهمتریــن مســائل شــاید تأثیــر (ایــن نســخه) بــر نقاش ـیهای بعــد از آن اســت .نظــر متــداول بــر بحــران روحــی شــاه
تهماســب در حــدود ۱۵۴۵/۹۵۲دال لــت دارد (تاریخــی کــه شــاید دوبــاره از حکایتــی در بــاره موالنــا نظامالدیــن شــاه محمــد
زرینقلــم نیشــابوری در گلســتان هنــر قاضیاحمــد ســاخته شــده)ـ نــگاه کنیــد بــه ایــن ترجمــه:
V. Minorsky, Calligrapher and painters. A Treatise by Qadi Ahmad, son of Mir-Munshi (circaA.H.1015/
)A.D.1606) [Washington 1959], pp.135-6
پــس از ایــن بحــران ،شــاه از خوشنویســی و نقاشــی روگردانــد .در بــاره صحــت ایــن مســئله تردیــدی نیســت ،امــا دلیــل واحــدی بــرای
تفســیر آن وجــود نــدارد ،دیــدگاه خــود نقاشــان در پرداختــن بــه مســائل نیــز مطــرح اســت .یــک هماننــدی همزمــان ،سرنوشــت
نقاشــی ایتالیــا در پــی دســتاوردهای لئونــاردو ،رافائــل و میــکل آنــژ اســت .رنســانس پیشــرفته راه را بــرای منریســم بــاز کــرد و علــت
ایــن رونــد ،تقلیــل جســارت و ادامـ ۀ بیمیلـ ِـی بخشــی از هنرمنــدان ایتالیایــی دهــه ۱۵۳۰بــه ایــن طــرف بــرای رقابــت بــا غــول همــان
ً
نچــه تقریبــا در ایــران ده ـه ۱۵۴۰اتفــاق افتــاد ،قابــل دفــاع
چنــد ســال اخیــر اســت .ایــن مقایســه حداقــل بــرای مطــرح کــردن آ 
اســت .درســت کــه تغییــر نظــر شــاه تهماســب نســبت بــه نقاشــی دلیــل شکســتی حتمــی بــود ،امــا بعیــد اســت که نقاشــان شــاهنامۀ
او بــرای رســیدن بــه باالتریــن درجــه در نقاشـ ِـی نســخه شکســت خــورده باشــند .بایــد عواقــب بعــدی آن دســتاورد عظیــم را در نظــر
ً
گرفــت :افــراط ،خســتگی مســلم و ایــن احســاس کــه منابــع نقاشــی بــرای هنرمنــدان خــاق بــه پایــان رســیده بــود .قطعــا چالشــی
ً
نکــه دری بــرای نقاشــان نســل بعــد بگشــاید؛ درهایــی را بســت .و احتمــاال شــهرت
بــرای شــاهنامۀ شــاهی ایجــاد کــرد کــه بیشــتر از آ 
ایــن شــاهنامه در صنــف نقاشــان چنــان بــوده کــه نادیــده گرفتــن نتایــج آن غیرممکــن اســت.
5. O. Grabar and S. Blair, Epic Images and Contemporary History. The Illustrations of the Great MongholShahnama
(Chicago and London 1980).
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1. C. Adle, review of Welch, Wonders of the Age, AbstractaIranica (1979), p.172. Cf. idem, “Autopsia”, pp. 236-7.
روی جلــد (کتــاب) ولــش بــا نــام شــاهنام ۀ شــاهی بــه فارســی مزیــن شــده اســت .و مختصــری در بــاره اینکــه چهطــور ایــن نســخه
ورق ورق شــد:
E. Munro, How to mangle a masterpiece. The sad story of the Houghton Shahnameh, Saturday Review (27 October
1979), 21-6.
برای این منبع از دکتر الینور سیمز بسیار سپاسگزارم.
 .2البتــه شــاید در زمــان جدایــی نســخه از مجموعـ ۀ پادشــاهی عثمانــی ،در زمانــی بیــن  ۱۸۰۱و  ۱۹۰۳از بیــن رفتــه باشــد .بــه ســختی
میتــوان پذیرفــت کــه ایــن نســخه کــه در همـ ۀ جنبههــا تمامعیــار اســت ،انجامــه نداشــته باشــد.
ً
 .3ضمنــا ایــن مســئله خــود یــک ویژگــی بســیار غیرعــادی ســت زیــرا در جایــی اتفــاق افتــاده کــه انتظــار نمـیرود :در ابتــدای کتــاب،
امــا بــر روی برگــۀ  ۱۶پــس از یــک مقدمــۀ طوالنــی دربــاره زندگــی فردوســی .در اینجــا مطالــب بــه ترتیــب پیــش از یــک صفحــۀ
دوتایــی مقدمــه هندســی (پشــت برگــۀ  ۲و روی برگــۀ  )۳قــرار گرفتهانــد کــه میتوانســت بــه اهداییــه تبدیــل شــود .نبــود صفحــۀ
ً
افتتاحیــۀ دو برگــی یــا تکبرگــی ،خصوصــا از نظــر عمومیــت چنیــن صفحــات افتتاحــی در طــول قــرن گذشــته و بــرای تصاویــر نفیــس
بیســابقۀ ایــن شــاهنامۀ خــاص ،قابــل توجــه اســت .شــاید تنهــا یــک توضیــح بتوانــد هــم ایــن حــذف و هــم نداشــتن انجامــه را
ـاب مصــور اضافــه میشــدند و هرگــز بخشــی از
توجیــه کنــد :ایــن دو عنصــر بــه طــور ســنتی در انتهــای کار بــرای کامــل شــدن یــک کت ًـ ِ
نکــه بــا نفاســت صحافــی شــده ،هرگــز رســما بــه پایــان نرســیده اســت.
یــک کتــاب نبودنــد ،امــا ایــن کتــاب بــا ای 
4. Dickson and Welch, I, p. 542.
 .5پیشین
 .6پیشین
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نســخه نیــز درســت هماننــد آن و بــه همیــن ترتیــب ،پــس از آنکــه میلیونــری شــیرازۀ آن را
از هــم گسســت (آن هــم در دهــۀ روشــنفکرانهتر  )۱۹۷۰بــه نــام شــاهنامۀ هوتــون شــناخته
ً
شــده اســت .امــا بــه همــت شــهریار عــدل ،ا کنــون ایــن نســخه ،نامــی کامــا مناســب
دارد :شاهنامۀشــاهی یــا شــاهنامۀ شــاه تهماســب 1.متأســفانه هیــچ نمون ـهای پیــش از
ورق ورق شــدن کتــاب از آن ســاخته نشــده ،بنابرایــن کار کــردن روی نســخه مســتلزم
رجــوع بســیار بــه چــاپ دونســخهای عظیـ ِـم دیکســون و ولــش اســت .خوشــبختانه همــۀ
ً
صفحــات مصــور در انــدازۀ واقعــی در ایــن نســخه وجــود دارد ،امــا بــا اینکــه تقریبــا همــه
صفحــات تکرنگانــد و کیفیــت تکنیکــی آنهــا نیــز محــرز اســت ،نمیتواننــد چیــزی
خــود نقاشــیها باشــند.
بیشــتر از انعکاســی بیرمــق از
شــکوه خیرهکننــده و رنگیــن ِ
ِ
فرضیــات بســیار و قابلبحــث،
واقعیــات مســلم دربــار ه نســخه را ،برخــاف تمامــی
ِ
میتــوان بــه ســرعت جمعبنــدی کــرد :متــن آن در  ۷۵۹برگــه بــه انــدازۀ ۳۰×۴۰ســانتیمتر
( ۱۲×۱۸اینــچ) ،نوشــته شــده و انجامــۀ مرســوم و تاریــخ دارد ولــی نــام کاتــب را نــدارد2،
امــا نــام شــاه تهماســب در نقــش گل
ســرخی مقدمــه 3وجــود دارد کــه در کتیبههــای
ِ
معمــاری در پشــت برگــۀ  ۴۴۲نیــز تکــرار شــده اســت4.
در ضمــن تنهــا تاریــخ کتــاب
 ۱۵۲۷-۸/۹۳۴در کتیبـهای در پشــت برگــۀ  ۵۱۶پیــدا شــده اســت 5.نگارههــای صفحــۀ
پشــت برگــۀ  ۶۰و صفحــه روی برگــۀ  ۱۰۵را بــه ترتیــب ،میرمصــور و مســعود احمــد امضــا
کردهانــد ،حــال آن کــه نــگاره پشــت برگــۀ  ۵۲۱کــه بــدون امضــا مانــده ،بــه دوســت محمــد
منتســب اســت6.البته در تاریـ ِـخ ُمثلهشــدۀ نقاشــی ایــران ارجاعــی وجــود دارد بــه تاریــخ
 ۱۵۴۴/۹۵۱کــه یــک دوســت محمــد دیگــر ،خوشــنویس ایــن زمــان 7،آن را نوشــته و بــه
عنــوان مقدمــه بــرای آلبــوم بهــرام میــرزا آمــده کــه در آن از اســتاد نظامالدیــن ســلطان
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محمــد«اوج قرن»چنیــن نقــل میشــود« :در میــان نقاشــیهای او در شــاهنامۀ شــاه،
تصویــری از افــراد ملبــس بــه پوســت پلنــگ چنــان اســت کــه قلبهــای برجســتهترین
ً
نقاشــان متأثــر شــده و در حضــور او سرهایشــان را از شــرم بــه زیــر گرفتنــد 1».ایــن مطمئنــا
بایــد پشــت برگــۀ  ۲۰از نســخۀ مــا ،شــاهکاری فراتــر از کتــاب باشــد2.
تمــام مســتندات همیــن بــود و هــر چیــز دیگــری حــدس و گمــان اســت .بــا ایــن وصــف،
بیشــتر اوقــات گمانــه زنــی تــا حــد زیــادی بــه ایــن محــدود مانــده کــه چــه کســی چــه کاری
ـبکی نســخه
در  ۲۵۶نقاشـ ِـی بــدون امضــا انجــام داده اســت .عــاوه بــر ایــن ،پیشــینۀ سـ ِ
هــم بــه دقــت بررســی شــده اســت ،امــا یــک امــای بــزرگ متخصصــان تــا کنــون بــه جزئیاتی
ً
ً
مهــم توجــه نکردهانــد کــه :اصــا چــرا ایــن نســخه ســفارش داده شــده؟ خصوصــا در ایــن
زمــان خــاص ،و چــرا تــا ایــن حــد بــا شــکوه مصــور شــده؟ انتخــاب تصاویــر و تعــداد آنهــا
ـات اصلــی آن مهــم هســتند؟ و چــه معنایــی
زیــر نظــر چــه کســی بــوده؟ کــدام موضوعـ ِ
دارنــد؟ چــه تأثیــری بــر نقاش ـیهای بعــدی دارنــد؟ 3یــا چــرا بایــد شــاه تهماســب آن را
در ســال  ۱۵۶۸بــه عنــوان هدیــۀ جلــوس بــرای ســلطان ســلیم دوم عثمانــی فرســتاده
باشــد؟ 4مقالــه حاضــر میکوشــد تــا حداقــل بــه برخــی از ایــن پرســشها بپــردازد ،امــا
ً
مســلما بــه دلیــل کمبــود فضــا بســط بحثهــای ضــروری ،بــه انــدازۀ مــورد نیــاز میســر
نمیشــود .بنابرایــن ایــن مقالــه بیشــتر روی دو موضــوع اصلــی متمرکــز میشــود :اول،
جایــگاه ایــن شــاهنامۀ ویــژه در گســترۀ ســنت دیرینــه و طوالنـ ِـی شــاهنامهنگاری؛ و دوم،
پیامــی کــه از طریــق نقاش ـیها منتقــل میکنــد.
ً
چندیــن مــورد بــرای ســاختن یــک شــاهنامه ،خصوصــا یــک نمونـ ۀ اســتثنائی ،بــا هــم
1. L. Binyon, J.V.S. Wilkinson and B.Gray, Persian Miniature Painting (Oxford 1933), p.186.
برای ترجمهای متفاوت و تا حدی کاملتر رجوع کنید به:
W.M. Thackston, A Century of Princes. Sources on Timurid History and art (Cambridge, Mass. 1989), p. 348
 .2در غیــاب صفحــه افتتــاح معمــول ،شــاید بتــوان اولیــن تصویــر متــن اصلــی شــاهنامه را بــه عنــوان نوعــی صفحــۀ افتتــاح در
نظــر گرفــت .ایــن مســئله در بزرگداشــت ســلطان محمــد ،ریشســفید نقاشــان کارگاه دربــار ،اتفــاق میافتــد و حتــی در آن زمــان
میتوانســت بــه نیــت بیعــت بــا خــود شــاه ،کیومــرث زمــان ،باشــد .ایــن شــاه چــه اســماعیل باشــد چــه تهماســب ،همچنــان ایــن
مســئله باقــی میمانــد .ا گرچــه یافتــن اشــارهای ،هــم بــه اســماعیل و هــم بــه تهماســب جــوان ،در تابلــوی پــدر و پســری کیومــرث و
ســیامک در ایــن نقاشــی وسوس ـهانگیز اســت.
 .3بــرای بحــث قبلــی دربــارۀ ایــن موضــوع بــه پانویــس  ۴مراجعــه کنیــد کــه شایســت ه پرداختــی مفصلتــر از این مقاله اســت .اســاس
چنیــن بحثــی عنصــر افــراط اســت کــه پیــش از ایــن ذکــر شــد (ترکیــب محکمــی از انــدازهی عمــودی نســخه ،کیفیــت بــاالی تصاویــر
و تعــداد تصاویــر زیــاد کتــاب)ِ ،اتمــام امکانــات مالــی کــه بخــش نا گریــز پــروژه بــود و ،بــه طــرزی پیچیــده تــر ،یأســی کــه هنرمنــدان
بعــدی را در مواجهــه بــا ایــن دســتاورد بــزرگ آزار داد؛ هنرمندانــی کــه از عظمــت بســیار زیــاد فضــای ذهنــی آن کــه بــرای گســترش
ـرض رویگردانــی نا گهانــی شــاه تهماســب از نقاشــی
مهارتهایشــان تمــام و کمــال نیــاز داشــتند ،محــروم شــده بودنــد .بنابرایــن فـ ِ
(کــه شــاید خــودش مربــوط بــه بینظیــری ایــن شــاهنامه بــود) تنهــا مانــع رشــد کتابآرایــی ایــران در دهههــای اتمــام نظامــی
ـود ایــن بایــد بــه خاطــر داشــت کــه در ســال ۱۵۶۸کــه ایــن اثــر ایــران را بــه مقصــد ترکیــه
کتابخانــۀ بیریتانیــا ( )۱۵۴۳/۹۵۰نبــود .بــا وجـ ِ
تــرک کــرد ،تأثیــر مســتقیم ایــن شــاهنامه بــر نقاشــی ایــران متوقــف شــد ،هرچنــد بــدون شــک شــهرت افســانهای آن باقــی مانــد.
ً
متقابــا تأثیــر بعــدی بــر نقاشــی عثمانــی جــای تأمــل بیشــتری دارد.
 .4بــه نظــر میرســد ایــن شــاهنامه تنهــا هدیــۀ شــاهانۀ شــاه تهماســب بــه ســلطان عثمانــی نبــوده باشــد .در آن زمــان یــک قــرآن
ـگارش خــود امــام علــی(ع) بــوده اســت:
نفیــس همــراه ایــن شــاهنامه بــود کــه گفتــه میشــود نـ
ِ
W. Robinson in Islamic Art, Indian Miniatures, Rugs and Carpets (Christie’s catalogue, 2۰ October 1992), no. 232,
pp.94-7.
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 .1ذکــر تنهــا ســه نمونــه از چنیــن نســخههایی در مقالــه اخیــر کــه بــر شــاهنامههای دربــاری قــرن  ۱۵متمرکــز اســت،گواه ایــن ادعا ســت.
(E.G. Sims, The Illustrated Manuscripts of Ferdausi’sShahnama Commissioned by Princes of the House of Timur,
ArsOrientalis 22 (1992), 43-68, esp. p. 55).
 .2برای شرح مختصری از این روند:
cf. E.J. Grube, The Classical Style in Islamic painting. The early school of Herat and its impact on Islamic painting
of the later 15th, the 16th and 17th centuries.
American Collections (Lugano 1968), pp. 25-8
E.G Sims, TheTimurid Imperial Style: Its Origins and Diffusion, Art and Archaeology Research Paper 6 (1974), 56-67.
شتــر در پانویــس  ۱۷ذ کــر شــد ،شــاهنامۀ ابراهیــم ســلطان را اثــری دربــاری و نــه محلــی میدانــد؛
 .3ســیمز در مقال ـهای کــه پی 
واژهای کــه رابینســون آن را در ایــن جــا اســتفاده کــرد:

موضوعی شاهنام ۀ شاهتهماسبی (شاهنامهشاهی) ▪ رابرت هیلن برند ،مترجم :ا کرم احمدی توانا
ادبیات | بررسی
ِ

همــراه میشــوند .نخســت ایــن کــه مســئولیت ایــن عمــل جســورانه پذیرفتــه شــود.
ً
شــاید ایــن مســئله تــا حــدی متناقــض بــه نظــر برســد .مطمئنــا شــاهان شــاهنامهها
را ســفارش میدادنــد آیــا ایــن کار بــه تنهایــی مؤثــر بــود؟ و تــا اینجــا خــود ایــن فــرض
ً
کــه ســفارش انــواع مصــور و باشــکوه شــاهنامه بــرای شــاهان امــر متداولــی بــوده ،کامــا
نادرســت اســت .حتــی مختصرتریــن بررســی بــرای اثبــات ایــن کــه در حــدود ســال۱۵۲۰
مدتهــا از زمــان شــاهنامههای دربــاری و مجلــل گذشــته ،کافــی اســت .روشهــا تغییــر
کــرده بــود .در بخــش عمــدهای از ایــن قــرن ،نقاشــی شــعر غنایــی بــه جــای حماس ـ ه
فردوســی مــورد توجــه حامیــان دربــاری قــرار گرفــت 1کــه ایــن مســئله خــود تغییــری
چشــمگیر در موضوعــات مصورســازی کتــاب در پــی داشــت .موضــوع شــعرهایی مثــل
نظامــی ،ســعدی ،خواجــوی کرمانــی ،امیــر خســرو ،جمالــی ،نوایــی ،حافــظ و جامــی بــه
جــای جنــگ بــر مــواردی دیگــری متمرکــز بــود نظیــر صلــح ،خواســت دربــار ،داســتانهای
خارقالعــاده ،موضوعــات مذهبــی و حتــی جزئیــات معمولــی زندگــی روزمــره.
ً
پیامدهــای تغییــر از حماســه بــه شــعر غنایــی صرفــا بــه موضــوع منحصــر نبودنــد.
تــر شــعرهای غنایــی بــه معنــای تصاویــر کمتــر از شــاهنامههای معمولــی
متــون کوتاه ِ
در کتابهــای شــاهانه بــود .جایــی کــه تصاویــر کمتــر بودنــد ،اهمیــت آنهــا و پیامــی
کــه بایــد منتقــل میکردنــد ،خــود بــه خــود افزایــش مییافــت .شــاید در نتیج ـهی آن
ً
و شــاید هــم کامــا مســتقل از آن ،ســبک نقاشــی ایرانــی ،همانطــور کــه بــه خوبــی
شــناخته شــده ،در حــدود ســال ۱۴۰۰یــک دگرگونــی شــگفتانگیز را از ســر گذرانــد .همــه
ـاد بهتریــن نقاشـیهای قــرن  ۱۴بــه نفــع
چیــز مینیاتــوری شــد .مقیــاس بــزرگ و انــرژی زیـ ِ
برازندگــی ،ظرافــت و وضــوح عقبنشــینی کــرد ،کــه آن را ســبک کالســیک نقاشــی ایرانــی
ُ2
ـردن نقاشــی بــا جزئیــات بیــش از پیــش معمــول شــد و در ایــن زمــان،
نامیدنــد .پــر کـ ِ
تولیــد آنهــا بــه دلیــل اجــرای خیلــی دقیــق بــه وقــت بیشــتری نیــاز داشــت .آنــان بــرای
ایــن آثــار ،بیتعــارف ،بیشــتر هزینــه کردنــد؛ هــم در زمــان ،هــم در مهــارت ،هــم در مــواد
و در نتیجــه در پــول.
تأثیــرات همــ ه ایــن مــوارد را میتــوان در شــاهنامههای قــرن پانزدهــم دنبــال کــرد.
دربــار اصلــی نامیــده شــود در کل
تنهــا دو نمونــه از شــکل نخســت 3آنچــه شــاید کار
ِ
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قــرن شــناخته شــده اســت :یکــی در ســال  ۱۴۳۰بــا  ۲۱نــگاره 1بــرای بایســنقر ،و دیگــری
حــدود یــک دهــه بعــد بــرای پســر عمویــش محمــد جوکــی 2بــا  ۳۱نــگاره.3در هــر دو مــورد
ً
مســلما هــدف اصلــی ،تأ کیــد بــر کیفیــت بیــش از کمیــت بــود .نتیجـۀ بدیهــی ،کتابــی بــود
ً
مســلطان
ـتر آن نوشــتار بــود .شــاهنامههای محلــی ایــن دوره ،از ابراهی 
کــه ظاهــرا بیشـ ِ
(حــدود  4)۱۴۳۵بــه بعــد 5بــه ســمت مخالــف رفتنــد و بــر کمیــت بیشــتر از کیفیــت تأ کیــد
داشــتند .بــه عبــارت دیگــر ،ایــن آثــار بیشــتر کتابهایــی تصویــری بــا متـ ِـن الحاقــی بــه
نظــر میرســیدند .بیــن کارهــای محلــی بــا کیفیــت بهتــر ،ماننــد شــاهنامۀ دونیمــار
ســال  ،6850/۱۴۴۶تفــاوت میــان برنامهریــزی اولیــه (در ایــن مــورد  ۱۵۳نــگاره) و
ً
نتیجــۀ نهایــی ( ۸۰نــگاره) داســتان خــودش را دارد .احتمــاال بلندپروازانهتریــن پــروژۀ
شــاهنامههای محلــی کــه مدتــی در قــرن پانزدهــم متوقــف شــد ،شــاهنامۀ ســر بــزرگ
اســت کــه در دو جلــد بــرای ســلطان علــی میــرزای گیــان در دهــه ( ۱۴۹۰در انجامــه جلــد
دوم ،تاریــخ  899/۱۴۹۴آمــده اســت) در اصــل بــا  ۳۵۰نقاشــی در یــک ســبک برجســته و
قــوی ،حتــی تــا حــدی خــام ،تولیــد شــده بــود7.
تصاویــر بیشــماری از شــاهنامه در برخــی منتخبــات و آلبومهــا ،یــا از داســتانهای
ـار اصلــی باقیمانــده
جــدا یــا از بخشهــای
اساســی متــن ،و البتــه بــا مهــارت کارهــای دربـ ً ِ
ً
و پیــدا شــدهاند 8.تقریبــا ،ماننــد اوراق ترکمــن شــاهی (یــا احتمــاال اوایــل صفویــه) در
B.W. Robinson, e.g.in his Persian Miniature Painting from Collection in the British Isles (London 1967), pp. 91-2.
ً
با این فرض احتماال سه شاهنامۀ درباری ،نه دو نسخه ،وجود دارد.
1. B. Gray, TheShahnameh of Ferdowsi. The Baysonghori Manuscript.An Album of Miniatures and Illuminations
(Tehran 1971).
 .2بایسنقر و محمد جوکی برادر و از پسران شاهرخ بودند( .مترجم)
3. J.V.S. Wilkinson, The Shah-Namah of Firdausi (London 1931); B.W. Robinson, Unpublished Painting from a
;Fifteenth Century Book of Kings, Apollo Miscellany (June 1951), 17-23
نگارههای منتشرنشدهای از شاهنامههای قرن پانزدهم در:
The Shahnama of Muhammad Juki.RAS. Ms 239, in S.Simmonds and S. Digby (eds), The Royal Asitic Society. Its
History and Treasures (London 1979), 83-102.
 .4برای این تاریخ نگاه کنید به:
E.G. Sims, The 101 Painting of Sultan Ibrahim, in R. Hillenbrand (ed.), Studies in Persian Painting. Festschrift for
Basil Robinson, Pembroke Papers 3 (in press).
5. B.W. Robinson, A Descriptive Catalogue of the Persian Painting in the Bodleian Library (Oxford 1958), pp.
16-22.
6. The DunimarleShahnama.A Timurid Manuscript from Mazandaran, in R. Ettinghausen (ed.), Aus der Welt der
islamischenKunst. Festschrift fur Ernst Kuhnelzum 75. Geburtstag am 26.10.1957 (Berlin 1959), 207-18
7. The Turkman School to 1503, in B.Gray (ed.), The Arts of Book in Central Asia (London and Paris 1979), p. 243
A Survey of Persian Painting (1350-0896), in C. Adle (ed.), Art etSocietedans le Monde Iranien 26 Paris 1982),
pp. 34-5.
 .8نمونههــای از آنهــا عبــارت اســت از :برگ ـهای در مــوزه هنــر فــا گ کــه دیــدار تهمینــه و رســتم را بــه تصویــر کشــیده اســت و
هنــوز بهتریــن شــرح آن ایــن اســت:
;)E. Schroeder, Persian Miniatures in the Fogg Museum of Art (Cambridge, Mass. 1942), pp. 51-74
نسخهای از حماسههایی با تاریخ  ۱۳۹۷/۸۰۰که میان کتابخانۀ بریتانیا و کتابخانۀ چستر بیتی تقسیم شده است.
;)(I. Stchoukine, Les Peintures des ManuscritsTimurides [Paris 1954], p.40

و اوراق مجموعـه اکــس -وور در گالــری آرتــور ام.ســاکلر واشــنگتن کــه در حــدود ســال  ۱۴۴۰تاریخگذاری شــده اســت:
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M. sackler Gallery, Washington (G. Lowry and S. Nemanzee, A Jeweler’s Eye. Islamic Arts of the Book from the
Vever Collection [Seattle and London 1988], pp. 92-5
و برای نمونههای بیشتر.Sims, “Illustrated manuscripts”, p. 63 n.47 :
1. B.W. Robinson, Origin and Date of Three Famous Shah-Namah Illustration, ArsOrientalis 1 (1954), 105-12.
 .2حتی یک نشانه از پروژ ۀ بینتیجهای از این نوع وجود ندارد.
3. L. Golombek, Discourses of an Imaginary Arts Council in Fifteenth-Century Iran, in L.Golombek and M.
Subtelny (eds), Timurid Art and Culture. Iran and Central Asia in the Fifteenth Century (Leiden, New York and
Cologne 1992), p. 13.
 .4مقدمۀ دوبرگی به عنوان دو نقاشی حساب شده است.
5. F.R. Martin and sir T. Arnold, The Nizami MS. Illuminated by Bihzad, Mirak and Qasim Ali
تا امروز این کتاب تنها چاپ با تصاویر تمام نگارهها ست .متن با وجود طنزی ناخواسته غنی ست.
 .6عــاوه بــر ایــن بــه لحــاظ تکنیکــی ،نســخه خطــی  .۶۸۱۰Orنظامــی دربــاری نیســت ،زیــرا بــرای امیــر فارســی بــارالس و نــه بــرای
خــود ســلطان حســین بایقــرا تولیــد شــده بــود دلیــل دیگــر اینکــه آن نســخههای خطــی دربــاری از نمونههایــی کــه بــرای ســطح
پایینتــری از حامــی ســاخته شــدند ،تصاویــر کمتــری داشــتند یــک نتیجهگیــری متناقــض تــا وقتــی کــه بــه اختــاف چشــمگیر در
کیفیــت بیــن کارهــای تجــاری و دربــاری توجــه میشــود.
 .7بــه دلیــل تنــوع بســیار در انــدازۀ کتیبــۀ متــن ،بــه همــراه تفاوتهــای اساســی در انــدازۀ دســت خــط ،مقایســه مســتقیم
بیــن نســخههای خطــی نظامــی و فردوســی سادهســازی ســت و بنابرایــن کاری گمراهکننــده .عــاوه بــر ایــن مقایســۀ یــک متــن
ً
ً
غنایــی ،کــه معمــوال ابیــات در چهــار ســتون تقســیم میشــوند ،بــا شــعر حماســی کــه ابیــات معمــوال در هــر صفحــه بــه شــش
ً
ســتون تقســیم میشــوند اصــا کار راحتــی نیســت .امــا طــول طبیعــی متــن معیــار بیطرفانـهای ســت .در ذهــن داشــته باشــید
کــه خــود فردوســی حجــم شــاهنامه را  ۶۰هــزار بیــت بــرآورد کــرده اســت:
)(A.S. Shahbazi, Ferdowsi: A Critical Biography [Costa Mesa 1991], pp. 107 and 123 n.38
حجمــی کــه در نســخههای زیــادی از شــاهنامه بــا الحــاق و تکــرار حفــظ شــده اســت .در صورتــی کــه خمســۀ نظامــی حــدود ۳۰
هــزار بیــت داشــت.
)(E.G. Browne, A Literary History of Persia. II. FromFerdawsi to Saadi [repr. Cambridge 1969], p. 403
ً
به نظر میرسد که باید حق داد که خمسه به عنوان تقریبا نیمی از طول شاهنامه تلقی شود.

موضوعی شاهنام ۀ شاهتهماسبی (شاهنامهشاهی) ▪ رابرت هیلن برند ،مترجم :ا کرم احمدی توانا
ادبیات | بررسی
ِ

لیزینــگ و لنــدن ،1ممکــن اســت بیشــتر از همــه بــه عنــوان کارهــای ناتمــام و بســیار
بلندپروازان ـۀ چشــمگیر از پروژههــای ناتمــام تعبیــر شــده باشــند .نشــانههایی از تغییــر
اساســی ســلیقه وجــود دارنــد.
امــا بیــش از همــه ،جــای یــک شــاهنامهی دربــاری کــه در کارگاههــای هــرات زیــر نظــر
ً
حســین بایقــرا تولیــد شــده باشــد خالــی ســت ،کــه حتمــا بایــد توضیــح داده شــود2.در
اینجــا ،جایــی کــه بیشــترین تصاویــر از شــعر غنایــی ترکــی و فارســی بــه یــک شــیوه و بــه
همــان شــیوۀ شــاهکارها دیــده میشــود ،جایــی کــه ســبک کالســیک نقاشــی ایرانــی در
کار بهــزاد و همکارانــش کامــل متجلــی میشــود و جایــی کــه فرهنــگ ایرانــی بــا ذائقــه
ً
و تعهــدی کامــا بیســابقه پــرورش مییابــد ،تنهــا فردوســی نادیــده گرفتــه شــده و بــه
3
ـس هرات ،نســخۀ کتابخانۀ
احتمــال زیــاد ارزش بررســی دارد .نســخۀ خطـ ِـی نظامــی ِ نفیـ ِ
بریتانیــا بــا تاریــخ ســال ۱۴۹۴بــا  ۲۲نقاشــی ،4باشــکوهترین نســخ ه مصــور کل مکتــب
اســت 5.حــال آن کــه تعــداد برگهــای مصــور شــاهنامۀ شــاهی ،بــه طــور متوســط ،یــک
نقاشــی بــه ازای هــر  ۱۳بــرگ اســت .فشــار ناشــی از شــاهنامهای بــا ایــن تعــداد تصویــر،
ضربــهای بــه منابــع کارگاه بــوده اســت 6کــه شــاید بتوانــد توقــف تولیــد دوبــارۀ کتابــی
بــا تصاویــر زیــاد را توجیــه کنــد 7.بــا توجــه بــه گرایــش نقاشــی دربــاری قــرن پانزدهــم بــه
ســمت نســخههای خطــی بــا نقاشـیهای بســیار پرزحمــت ،کــه نمیتوانســتند شــتابزده
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باشــند ،نا گزیــر تعــداد تصاویــر در هــر نســخه کاهــش یافــت.
همچنیــن در مــورد خــاص شــاهنامه ،رونــق تجــاری سراســر قــرن پانزدهــم ،از
نــگاری باشــکوه و مفصــل بــا تعــداد زیــادی صحنههــای هنرمندانــه کــه کمتــر
موضوع
ِ
ً
حامــی بامناعتــی قــادر بــه حــذف آن بــود ،احتمــاال توقــع تولیــد شــاهنامههای مصــور
ً
نفیــس را ایجــاد کــرد .خصوصــا نســبت تصاویــر بــه متــن بیشــتر از نظامــی هــرات .۶۸۱۰Or
بود1.بنابرایــن بعیــد اســت در زمــان بایســنقر راه حــل خساســتآمیزی انتخــاب شــده
باشــد ،کــه بــه موجــب آن بــه نــدرت تعــداد زیــادی نقاشــی بــه شــاهنامۀ دربــاری
ً
اختصــاص یافتــه بــود و احتمــاال  ۶۰ســال بعــد توصیــه خــودش بــه ســلطان حســین
بایقــرا بــود .بنابرایــن در آن دوران یــک حامـ ِـی دربــاری بــر ســر دوراهــی گرفتــار میشــد:
شــاهنام ۀ دربــاری مصــور بــا تصاویــر کــم ممکــن اســت بــا انــواع تجــاری مصــور بــا تصاویــر
زیــاد کــه بــه ســهولت در دســترس انــد کمــی مغرضانــه مقایســه شــود 2،در حالــی کــه یــک
نســخۀ دربــاری بــا فراوانــی بایســتهی نقاشـیها ممکــن اســت بــازی را ببــرد .بنابرایــن در
واقــع شــاهنامه بــه عنــوان یــک متــن مصــور بــا مجموعـهای از نقاشـیها زیــاد و مناســب،
خــودش بــازار دربــاری خــود را از دســت داد.
ً
بنابرایــن شــاهنامۀ شــاهی در بســتر تاریــخ هنــری زمــان خــود واقعــا در دو مــورد
اســتثنائی بــود :ایــن کــه دربــاری بــود (اولیــن نمونــه بــرای حــدود یــک قــرن) و ایــن کــه بــا
شــکوه تمــام مصــور شــده بــود .و چــون هــر دو مؤلفــه تغییــرات اساســی در ســنت را در پــی
داشــت ،میتوانســت انتخابــی بســیار ســنجیده قلمــداد شــود .ایــن شــاهنامه نــه یــک
وا کنــش غیــرارادی از طــرف شــاه اســماعیل بــرای شــروع یــک پــروژه در حــدود ســال۱۵۲۲
بــود ،ا گــر واقعــا ً ایــن گونــه باشــد3،و نــه از طــرف شــاه تهماســب جــوان بــرای ادامــه آن.
ً
عــاوه بــر ایــن همانطــور کــه پــروژه نشــان میدهــد ،ابعــاد آن صرفــا بــه ایــن معناســت
ً
کــه بخــش عمــد ۀ منابــع موجــود بــرای نقاشــی در آن اســتفاده شــده اســت .طبیعتــا
ً
ایــن بــه آن معنــا نیســت کــه همــه کارهــای دیگــر کامــا کنــار گذاشــته شــده ،امــا قابــل
ً
ـوی تقریبــا همزمــان بــا ایــن
ـور دربــاری صفـ ِ
توجــه اســت کــه دیگــر نســخههای خطــی مصـ ِ
شــاهنامه ،هماننــد دیــوان حافــظ کمبریــج ،ماساچوســت4،
دو جلــد دیــوان میرعلیشــیر
 .1تعــداد زیــادی شــاهنام ه غیردربــاری قــرن پانزدهمــی توســط دکتــر ســیمز در فهرســت ب در مقالــه ارزشــمند او فهرســت شــده اســت:
)(“Illustrated manuscripts”, p. 67-8
 .2دکتــر ســیمز  ۴۸شــاهنامۀ غیردربــاری در دوره بیــن  ۱۴۲۷و ۱۴۹۷را فهرســت میکنــد( .پیشــین ،صفحــات  )۶۷-۸بــا توجــه
بــه ایــن تعــداد زیــاد ،غیــاب کامــل نســخههای خطــی مصــور شــاهنامه در ســه دهـۀ نخســت قــرن  ۱۵ارزش توجــه دارد و پژوهــش
بیشــتری میطلبــد.
3. Welch, KBK, pp. 16 and 67; Dickson and Welch, p. 43.
یتــر نیســت .بــا ایــن حــال دلیــل محکمــی وجــود نــدارد کــه در واقــع شــاه اســماعیل
ســبک برخــی از صفحــات نخســت ،قدیم 
(مجــزا از شــاه تهماســب) پــروژه را آغــاز کــرده باشــد .بــرای مــرور کوتاهــی بــر نقــش او بــه عنــوان حامــی نقاشـیها رجــوع کنیــد بــه:
I. Stchoukine, Les Peintures des Manuscritssafavis de 1502 a 1587 (Paris 1959), pp. 9-12 [hereafter, PMS].
4. Welch, RPM, pp. 62-9; Welch, Wonders, pp. 118-29; Stchoukine, PMS, pp. 60-2.

Payam

Persian Quarterly of Islamic
Consultative Assembly Library

1. B. Gray, Persian Painting (Geneva 1961), pp. 129-31; Stchoukine, PMS, pp. 56-9; Welch, RPM, pp. 54-61.
 .2در موزه هنر متروپولیتن با تاریخ  ۱۵۲۵/۹۳۱نگهداری میشود .تا کنون کاملترین چاپ حرفهای تصاویر در:
P.P. Soucek, The Khamseh of 1524/25, in P.J. Chelkowski, Mirror of the Invisible World. Tales from the Khamseh
of Nizami (New York 1975), 11-20; cf. Stchoukine, PMS, pp. 53-4.
 .3برای بحث مفصلی که دیگر نسخههای خطی مصور از اوایل دورهی صفوی را در بر دارد رجوع کنید به:
P.P. Soucek’s review of The Houghton Shahnameh in ArsOrientalis 14 (1984), 135-7
(مثــل دیــوان علیشــیر نوایــی کــه در تبریــز در ســال  ۱۹۸۴/۹۳۴اســتنتاخ شــده اســت در کتابخانــۀ ملی روســیه ،ســن پیترزبورگ،
مجموعــۀ جدیــد ترکی)
F. Cagman, The Miniatures of the Divan-iHuseyni
و تأثیر سبک آنها در:
G. Feher (ed.), Fifth International Congress of Turkish Art (Budapest 1978), pp. 235-6
(مثــل کتــاب امیرعلیشــیر (غرائــب الصغــر) کــه یــک نســخه از آن بــا تاریــخ رجــب /۹۳۰مــی  ۱۵۲۴در کتابخانــۀ اســتانبول ۵۶۶۹
.Tاســت کــه در هــرات نســخهبرداری شــده .نســخۀ دیگــر هــم در اســتانبول در مــوزۀ توپقاپیســرای .R ۸۰۳بــه تاریــخ -۳/۹۳۹
 ۱۵۳۲اســت کــه در تبریــز نســخهبرداری شــده اســت .بــه ویــژه بــرای ارجاعاتــی بــه نســخههای مصــور خمســۀ نوایــی ،خمســۀ
جامــی و دیــوان امیرخســرو رجــوع کنیــد بــه )9.n 236 .Cagman, p( :شــاید بــه ایــن لیســت خمســۀ امیرخســرو کــه در کتابخانــۀ
ملــی روســیه در ســن پیترزبــورگ .PIS ۲۶۷نگهــداری میشــود بــا تصاویــر منســوب بــه تبریــز نیمــۀ نخســت قــرن شــانزدهم نیــز
اضافــه شــود.
H. Suleimanov and F. Suleimanova, Miniatures Illuminations of Amir HosrovDehlevi’s Works [Tashkent 1983],
)pls. 53-60
دکتــر کا گمــن مجموع ـهای از نســخههای مصــور را کــه در آغــاز قــرن شــانزدهم در اســتانبول و بــا ســبک پیشــرفت ه تبریــز در ایــن
ً
دوره تولیــد شــدهاند مربــوط میدانــد( .صفحــات  )۲۳۶-۹قطعــا در زمــان تولیــد شــاهنامۀ شــاهی در تبریــز بیــش از یــک شــیوۀ
نقاشــی جریــان داشــت .در واقــع همـۀ ایــن مســائل و برخــورد متقابــل بیــن هــرات ،تبریــز و اســتانبول حا کــی از آن چیــزی ســت
کــه ســبک فرامــرزی شــاهنامۀ شــاهی نامیــده میشــود و همچنــان نیازمنــد مطالعــات بیشــتر اســت.
 4بــرای مثــال جلــد نخســت از نســخ ۀ خطــی نوایــی در پاریــس تنهــا ۶تصویــر در حــدود  ۵۰۰صفحــه دارد ،حــال آنکــه جلــد دوم
ً
بــا وجــود تذهیــب بســیار زیبــا اصــا هیــچ تصویــری نــدارد.
E. Blochet, Les Peintures des manuscritsorientaux de la Bibliotheque National [Paris 1914 – 20], p. 287; idem, Les
enluminures des manuscritsorientaux – turcs, arabes, persans – de la BibliothequeNationale [Paris 1926], p. 96).
برای بحث دقیقتر دربارۀ نقاشیهای جلد نخست مراجعه کنید به:
Blochet, Enluminures, pp. 96-102 and idem, Peintures, pp. 282, 286-8.
)5. M.S. Simpson, The Illustration of an Epic. The Earliest Shahnama Manuscripts (New York and London 1979

موضوعی شاهنام ۀ شاهتهماسبی (شاهنامهشاهی) ▪ رابرت هیلن برند ،مترجم :ا کرم احمدی توانا
ادبیات | بررسی
ِ

نوایــی در پاریــس 1و نظامــی در نیویــورک ،2همــه بــه نســبت نقاش ـیهای کمــی دارنــد.
بــه ترتیــب ۵،۶:و  ۱۵نقاشــی3.حال آن کــه بــا معیــار شــاهنامه شــاهی و  ۲۵۸نقاشــی آن
مقایســه میشــوند؛ چیــزی شــبیه یــک غــول در میــان کوتولههــا .دلیــل بــروز ایــن تفــاوت
ً
بســیار چیســت؟ همــۀ اینهــا بــه کنــار ،ایــن موضــوع کامــا بــا متــن طوالنــی شــاهنامه
نامتناســب اســت 4.بیتردیــد در مقایســه بــا متــون دیگــر یــک موقعیــت بســیار عالــی بــه
شــاهنامه اختصــاص داده شــده بــود کــه در برنامــه پیشبینــی نشــده بــود .امــا چــرا بایــد
ایــن متــن دیرآشــنا نا گهــان تــا ایــن حــد اســتثنائی و بســیار پرتکلــف شــود؟
چنیــن تفاوتــی در نقاشــی اوایــل تیمــوری وجــود نداشــت .در واقــع ،بــرای کشــف یــک
نمون ـهی مشــابه بــرای ایــن نــوع تأ کیــد بــر شــاهنامه بایــد بــه دورۀ ایلخانــی بازگشــت.
ً
مجلــل حماســه وجــود داشــت و اتفاقــا
مصــور
زیــرا در آغــاز قــرن چهاردهــم چنــد نــوع
ِ
ِ
قدیمیتریــن نمونههــای ایــن چنینــی کــه باقیمانــده ،در گــذر همیــن چنــد دهــه تولیــد
شــده اســت 5.ممکــن اســت ایــن نســخهها چیزهــای خیلــی متفاوتــی بــرای افــراد متفــاوت
داشــته باشــند ،امــا بــه نظــر میرســد کــه در آن دوران در پـ ِـی قتــل عــام مغول و شــرایط ســلطه
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سیاســی مغــول ،انگیــز ۀ اصلــی تأ کیــد دوبــاره بــر ارزشهــای فرهنــگ ایرانــی بــوده اســت.
ـرایط
بــه ایــن ترتیــب ایــن ســؤال پیــش میآیــد کــه آیــا ایــن ایــدۀ بســیار مشــابه از شـ ِ
سیاســی بســیار متفــاوت آغــاز دورۀ صفــوی تأثیــر گرفتــه بــود؟ در نظــر اول ،بــه هیــچ وجــه.
در آن زمــان (قــرن چهاردهــم) ایــران تحــت ســلطه حا کمــان ایرانــی نبــود .امــا در ایــن
ً
زمــان ،شــرایط دیگــر اینگونــه نبــود .بــرای دهههــای  ۱۵۲۰و  ،۱۵۳۰دقیقــا دهههایــی کــه
ایــن شــاهنامه در جریــان تولیــد بــود ،تمامیــت سیاســی ایــران ،بــا اینکــه توســط ایرانیــان
بــرای ایرانیــان اداره میشــد ،تحــت تهدیــد دائمــی بــود 1.و آن تهدیــد ممکــن اســت
ترکســازی تدریجــی نامیــده شــود :از غــرب تــا شــرق و از درون 2.البتــه در اینجــا خطــر
سادهســازی بیــش از حــد وجــود دارد .تأثیــر تقابــل میــان تــرک و تاجیــک در موقعیــت
آغازیــن صفویــه پیچیــده و حســاس بــود ،3درحالیکــه ارتــش بــزرگ ترکمانــان که بر اســاس
اصــول قبیلـ ه تــرک ســاخته شــده بــود 4،بــرای حا کمــان ایرانــی ،صاحــب منصبــان دیــوان
عالــی 5و حتــی حا کمــان محلــی 6الگــو بــود .و مهمتــر از همــۀ اینهــا ،شــاهان ایرانــی کــه
در دربــار بــه زبــان ترکــی صحبــت میکردنــد ،شــعر بــه ترکــی مینوشــتند 7و در فرمانهــا از
قواعــد ترکــی اســتفاده میکردنــد ،8تــا ایــن زمــان مکاتبــات کشــور بــا دشــمنان تــرک را بــه
فارســی انجــام میدادنــد .تحقیقــات اخیــر بــه طــور کلــی چگونگــی پیچیــده شــدن تصویــر
جمعیتشــناختی و زبــان شناســی در ایــران یکپارچــه را نیــز نشــان میدهــد9.
 .1تهدیدی که متخصصان جدید آن را کماهمیت میدانند.
2. Cf. V. Minorsky, La Perse au XVeSiecle, Iranica. Twenty Articles (Tehran 1964), p. 326 and idem, Tadhkirat
al-muluk.A manual of Safavid Administration (London 1943), Appendix I, “Iranians and Turks”, p. 188.
3. R.M. Savory, The emergence of the modern Persian state under the State under the Safavids, Itanshenasi 3
(1971), pp. 25-6; idem, The significance of the political murder of Mirza Salman, Islamic Studies. Journal of the
Central Institute of Islamic Research, Karachi 3 (1964), 181-91. Cf. alsi H.R. Roemer, Problemes de I’histoire
safavide avant la stabilization de la dynastie sous Sah Abbas, in Actes du Ve Congres International d’Arabisants et
d’Islamisants (Brussels 1971), pp. 403-4.
R.M. Savory, Some Reflection on Totalitarian Tendencies in the Safavid State, Der Islam 53/ii (1979), p. 241.

برای شرح مختصری درباره این موضوع رجوع کنید به:

Idem, Iran under the Safavids (Cambridge 1980), pp. 31-3
4. Minorsky, Tadhkirat, p. 30 and Appendix II,”The Supporters of the Lords of Ardabil”, especially pp. 190-5.
5. I.e. “the men of the pen”; see R.M. Savory, “Kizilbash”, Encyclopaedia of Islam2, V, p. 244. Cf.idem, The
qizilbash, education and arts, Turcica 6 (1975), p. 169.
Idem, The office of “khalifat al-khulafa” under the Safawids, Journal of the American Oriental Society 85/iv
(1965), p. 498. Cf. also idem, Some notes on the provincial administration of the early Safavid empire, Bulletin of
the School of Oriental and African Studies 27/I (1964) p117.
 .6همانند قاضی محمد کاشانی.savory, “Some notes”, pp.115-16 :
7. V.Minorsky, The poetry of Shah Ismail I, Bulletin of the School of Oriental Studies 10/iv (1940-2), pp. 1010a-24
ـلیم معاصــر بــا او اشــعارش را تقریبـ ًـا منحصــراً
شــاه اســماعیل ابیــات کمــی بــه فارســی دارد و در یــک عمــل متقابــل ،ســلطان سـ ِ
بــه فارســی مینوشــت.
E.G. Browne, A History of Persian Literature in Modern Times, 1500-1924 [Cambridge 1924], p. 12).
8. Minorsky, Tadhkirat, p.199.
و نمونههای بیشتر ترکسازی فرهنگی در(Qazi Ahmad, Calligraphers and painters, pp. 94-6.) :
9. Cf. the paper by J.R. Perry in this volume and the remarks of Roemer, “Problemes”, p. 405.
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بــه هــر حــال از لحــاظ سیاســی مســائل روشــنتر اســت .شکســت مفتضحانــۀ شــاه
اســماعیل از عثمــان ُســنی در ســال  ۱۵۱۴در چالــدران بیشــتر از هــر زمــان دیگــری آناتولــی
1
ـتر
شــرقی را از کنتــرل صفویــه خــارج کــرده بــود و موقعیــت بیحفــاظ تبریــز و نیــز بیشـ ِ
آذربایجــان بــه عنــوان پایتخــت صفــوی بــه طــرز فوقالعــادهای برجســته شــده بــود .در
ُ
ـنی بــی طــرف بــه رهبــری
پیشــرویهای شــمال شــرق حکومــت صفــوی ازبکهــای سـ ِ
عبیــداهلل خــان قاطعانــه درگیــر نبــرد معــروف بــه جنــگ تــن بــه تــن خراســان بودنــد2
ً
و احتمــاال بایــد گاهــی بــه نظــر رســیده باشــد کــه صفویــان آن منطقــه را هــم از دســت
خواهنــد داد .عــاوه بــر ایــن ،دهــۀ  ۱۵۳۰شــاهد نزاعهــای محلــی بــر ســر قندهــار و
مرزهــای شــرقی بــا مغولهــا ،3اعــم از ســنی و تــرک هــم بــود .حمــات خارجــی از غــرب
و شــرق نیــز کــه شــاه تهماســب را مجبــور بــه جنــگ در دو جبهــه میکــرد ،تشــدید شــده
بــود و بنابرایــن باعــث مخاطــرات بیشــتر در ســایۀ یــک جنــگ غیرنظامــی تمامعیــار شــده
بــود کــه حــس میهندوســتی ایرانیــان را در  ۱۵۶۲/۹۳۲بیــن فرقههــای رقیــب اتحادیــه
ُ
ـرک اســتاجلو ،شــاملو ،دوملــو و تکلــو بــه جــوش آورده بــود .ایــن وضعیــت حداقل
قبایــل تـ ِ
4
تــا  ۱۸ســال طــول کشــید .شــرایط خــاص آن زمــان نــه تنهــا ممکــن اســت تصمیمگیــری
بــرای شــروع بلندپروازانهتریــن شــاهنامه در تاریــخ نقاشــی ایرانــی را روشــن کنــد ،بلکــه
شــاید بــه انتخــاب بخشهایــی ویــژه بــرای مصورســازی نیــز کمــک کنــد.
بــا ایــن اوصــاف در درجــۀ نخســت بایــد دیــد فضــای سیاســی ،شــروع شــاهنامۀ شــاهی
ً
ـتی
را چگونــه توضیــح میدهــد؟ آیــا ایــن کــه ســران کشــور عمــدا بــا ژســت وطنپرسـ ِ
عمومــی ایــن شــاهنامه را تولیــد کردهانــد ،فــرض خیلــی جســورانهای اســت؟ ا گــر تولیــد
ایــن شــاهنامۀ دربــاری در زمــان دو پادشــاه طــول کشــیده ،چنیــن بحثــی بــه ســختی
ً
قابــل دفــاع اســت ،مگــر اینکــه مســئله ایــن نبــوده باشــد؛ خصوصــا مســئلۀ دو حکومـ ِـت
آق قویونلوهــا و تیموریــان ،کــه صفویــان جانشــین آنهــا شــده بــود .در مجمــوع میتــوان
ً
حــدس زد کــه احتمــاال اخبــار ایــن پــروژه ،هیجانــی ایجــاد کــرده باشــد .عــاوه بــر ایــن
بایــد در نظــر داشــت کــه پیــش از آن ،هــر دو حکومــت ریشــههای ترکــی داشــتند.
ً
ایــن مســئله ممکــن اســت بــه نوبــۀ خــود جذابیــت خاصــی بــه گــزارش بدهــد چــون تقریبــا
تمــام نیروهــای کتابخانــۀ دربــاری ،هنرمنــدان و نخبــگان قدیمیتــر تشــکیالت تیمــوری
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 .1به هر حال البته تأثیر این سرزمینها بر قلمرو صفوی ،که بر افراد بومی اعمال شده بود ،بیشتر از چالدران طول کشید.
Cf. R.M. Savory, The consolidation of Safavid power in Persia, Der Islam 41 (1965), p.85.
2 Cf. M.B. Dickson, Shah Tahmasb and the Uzbeks (the duel for Khurasan with Ubayd Khan: 930-946/15241540) (unpublished Ph.D. thesis, Princeton University 1958).
برای شرحی مختصر رجوع کنید به:
H.R. Roemer, The Safavid Period, in P. Jackson and L.Lockhart (eds), pp. 235-40.
3. Roemer, “Safavid Period”, pp. 239 and 244.
4. Savory, “Kizilbash”, p. 245; Roemer, “Safavid Period”, pp. 233-5.

39

40
Payam

Persian Quarterly of Islamic
Consultative Assembly Library

دورۀ دوم ،سال یازدهم ،شماره سی ودوم ،پائیز و زمستان 1397

ـود ایرانیهــا
و آق قویونلــو کــه در ایــن زمــان تحــت کنتــرل صفــوی بودنــد 1،بیشــتر از خـ ِ
بــه ســوی ایجــاد شــکل نهایــی متــون مصــور ایرانــی رفتــه بودنــد .آیــا ممکــن اســت ایــن
نســخه مخصــوص بزرگداشــت حکومــت جدیــد در نظــر گرفتــه شــده باشــد؟ و آیــا درســت
اســت کــه حتــی در زمــان ســفارش هــم تــا حــدی از موقــع مناســب آن گذشــته بــوده ،کــه
بنیانگــذار ایــن حکومــت در زمانــی کــه ثبــات سیاســی را بــه دســت آورده بــود (حداقــل از
نظــر خــودش) آن را ســفارش داده اســت؟
بنــد قبــل ســنجیده اســتفاده شــد .البتــه آ گاهــی از ایــن شــاهنامه
واژۀ عمومــی در ِ
ً
کال بــه حیطــۀ دربــار محــدود بــود .امــا درون همــان محــدوده ،بــدون توجــه بــه انــدازه و
عظمــت بیماننــد آن ،بایــد تنهــا بــه دلیــل صــرف بیرویــۀ منابــع تــا حــدی بــا ولخرجــی
تولیــد شــده باشــد .نمیتــوان ایــن فــرض را کــه همــۀ کارهــای دیگــر کتابخانــه در ســایه
قــرار گرفتــه بودنــد ،رد کــرد 2.و البتــه دربــار نــه عامــۀ ایرانیــان در هــدف ایــن شــاهنامه
عمــوم بودنــد .در واقــع مخاطــب بــه انــدازۀ کافــی وجــود داشــت.
بــا ایــن حــال شــاید مؤلفههــای بیشــتری در اینجــا دخیــل باشــد .دیکســون و ولــش به
طــور مســتدل بحــث کردهانــد کــه پــروژه در آخریــن ســالهای حکومــت شــاه اســماعیل
ً
آغــاز شــده اســت3.اتفاقا نــه بــه ایــن معنــا کــه انتخــاب داســتانها بــرای مصورســازی پــس
از آن انجــام شــده؛ ایــن مســئله اینجــا مطــرح نیســت .اغلــب اشــاره شــده کــه اســماعیل
پــس از چالــدران متحــول شــد4.به نظــر میرســد کــه او دگربــار بــه صــورت جــدی تــاب
میــدان جنــگ را بــه هیــچ وجــه نداشــت .در عــوض خودش را با شــکار ،شــراب و موســیقی
مشــغول کــرد و دیگــران را بیشــتر از همیشــه در درگیریهــای هــر روزۀ کشــور ،هــم نظامــی
و هــم غیرنظامــی ،بــه حــال خــود گذاشــت .بیــن ســال  ۱۵۱۴و مــرگ او در ســال ۱۵۲۴
ً
قطعــا فرصــت بازگشــت ذهــن او بــه نقاشــی وجــود داشــت 5.امــا آیــا او بــه ایــن کار تمایــل
ً
هــم داشــت؟ دیکســون و ولــش بــاز هــم کامــا منطقــی اشــاره میکننــد کــه شــاهنامۀ
شــاهی بــه عنــوان هدی ـهای از طــرف اســماعیل بــه تهماســب جــوان در نظــر گرفتــه شــد
کــه بــه تازگــی از خراســان بازگشــته بــود و یــک مبتــدی عالقهمنــد بــه کتابآرایــی بــود6.
;1. Welch, KBK, p. 44
لتــر همنشــینی ســبکهای متنــوع نقاشــی اوایــل دربــار صفــوی رجــوع کنیــد بــه صفحــات  ۴۸و  ۵۰-۵و همیــن طــور
بــرای ارزیابــی مفص 
Dickson and Welch, I, pp. 15-26
 .2برای پیشینۀ عملکرد کتابخانه در اوایل صفوی رجوع کنید به:
Dickson and Welch, I, pp. 3-14.
Thackston, A Century of Princes, pp. 323-7.
3. Dickson and Welch, I, pp. 32-5.
4. Savory, Iran under the Safavids, pp. 45-7; G. Sarwar, History of Shah Ismail Safavid (Aligarh 1939), pp. 86 and 99.
 .5برای شناخت اشتیاق بسیار او به شعر ،نقاشی ،خوشنویسی و موسیقی رجوع کنید به:
M.K. Yusuf-Jamali, The life and Personality of Shah Ismail I (1487-1524) (unpublished Ph.D. thesis, University
of Edinburgh 1981), pp. 154-70 and 232-45.
6. Dickson and Welch, I, p. 34.
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1. B. Gray, The Arts in the Safavid Period, in Cambridge History of Iran, VI, p. 879.
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امــا مــوارد دیگــری را هــم میتــوان احتمــال داد .بــه نظــر میرســد بخشــی از کتابخانــۀ
ً
دربــاری در جنــگ چالــدران بــه غــارت رفتــه باشــد 1و احتمــاال شــاهنامۀ جدیــد و
ً
لتــر شــروع
نســخهی نظامــی کــه در  ۱۵۲۴-۵کامــل شــد (کــه احتمــاال بایــد چنــد ســال قب 
ـدان ناشــی
شــده باشــد) و نوایــی  ۱۵۲۶-۷و نیــز حافــظ همــان ســال ،بــه جبــران ایــن فقـ ِ
از غــارت کمــک کردهانــد .بــه طــور کلــی ســفارش کتــاب شــاهان را میتــوان تأ کیــدی
ً
نمادیــن بــر قــدرت شــاهانه قلمــداد کــرد؛ وجهــی کــه در متــون شــعر غنایــی کامال از دســت
مـیرود .تــا آن حــد کــه عنصــر تبلیغــات در ایــن پــروژه نا گزیــر وجــود دارد؛ عنصــری کــه بــا
ً
گســترش پــروژه اصــا بــزرگ بــه نظــر نمیآیــد .یــک حا کــم ایرانـ ِـی پیــروز در یــک مبــارزه
ً
ـمار ایرانیــان
ـور پیروزیهــای بیشـ ِ
واقعــی بــا دشــمن ترکــی احتمــاال آرامــش حاصــل از تصـ ِ
بــر تــوران ،ســرزمین تــرک ،را بــه خوبــی درک میکنــد؛ حتــی ا گــر فقــط در حــد نوشــته و
تصویــری بــر روی کاغــذ باشــد.
درســت یــا غلــط ،بــه نظــر میرســد کــه شــواهد سبکشــناختی بیشــتر بــه ایــن جهــت
متمایــل باشــند .ســبک اولیــن نقاش ـیها (نــگاه کنیــد بــه صــد صفحــه اول) مــدام آغــاز
دهــۀ ،۱۵۲۰حتــی شــاید کمــی قبلتــر ،را یــادآوری میکنــد و ایــن ثبــات در برنامــه حا کــی
ـود متــن تولیــد شــدهاند .بــه عبــارت دیگــر،
از آن اســت کــه بیشــتر نقاش ـیها در توالــی خـ ِ
فــرض شــروع پــروژه در حــدود ســال  ۱۵۲۲بــر ســخاوت خــود شــاه اســماعیل توجــه
داشــت .بــه نظــر نمیرســد کــه برنام ـهای بــرای اختصــاص بخشهایــی از بقیــه حماســه
بــه هنرمندانــی کــه بــه ســبک آغــاز صفــوی کار میکردنــد وجــود داشــته باشــد .ایــن ثبــات
نشــان میدهــد کــه از همــان آغــاز سرســختانه تصمیــم بــر ایــن بــود کــه ایــن شــاهنامه در
مقیاســی مصــور شــود کــه پیــش از آن هرگــز در نقاشــی شــاهنامه دیــده نشــده بــود .و بــا
پیشــرفت پــروژه ،حداقــل تــا بعــد از نیم ـه راه تــا پایــان دشــمنی ایــران و تــوران ایــن نــگاه
ً
کال مــورد احتــرام بــود .معنــای ایــن تأ کیــد بعدتــر در ایــن مقالــه نشــان داده خواهــد شــد.
ً
تاریــخ احتمالــی اولیــن برگههــای مصــور ،طبیعتــا دومیــن موضــوع بحــث و بنابرایــن
محــور اصلــی ایــن مقالــه قــرار میگیــرد .ا گــر عنصــر تبلیغاتــی ،کــه پیشــتر بــه آن اشــاره شــد،
از واضحتریــن کلیشــهها فراتــر رود ،بایــد بــه موضوعــات تصاویــر اســتناد کنــد .آنهــا از
نظــر مؤلفههــای مؤثــر بــر ســبک ،روایــت و انتســاب مشــتاقانه موشــکافی شــدهاند ،ولــی
در عیــن حــال جنبههــای دیگرشــان فرامــوش شــده اســت .در ایــن جــا بایــد بــه تأثیــر
رو بــه افزایــش و تأثیــر متقابــل آنهــا و نیــز روش برجســته کــردن برخــی موضوعــات و
بیاهمیــت نشــان دادن بقیــه فکــر کــرد.
پیــش از هــر چیــز ایــن مســئله تــا حــدی مربــوط میشــود بــه بازگشــت آنهــا بــه اســراف
ً
محــض .طبیعتــا در مرحلــه اول فقــط کتــاب بــه یــک شــیء لذتبخشتــر و تجملیتــر
تبدیــل میشــود .امــا فراتــر از آن بــرای تأ کیــد بــر انتخــاب موضوعــات ،ارائ ـه تصاویــر
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ً
زیــاد بــه فــرد یــا افــرادی کــه واقعــا بــرای کتــاب برنامهریــزی کردهانــد ،بــه مراتــب مجــال
بیشــتری میدهــد (واژۀ «مدیــر پــروژه» شــاید گویــای همیــن مســئولیت باشــد ).طوالنــی
بــودن متــن شــاهنامه و گســتره و تنــوع موضوعــات آن شــرایط مناســبی را بــرای توســعه
معنــای نهفتــه در آن فراهــم میکنــد .بــا انتخــاب دقیــق یــا دســتکاری صحنههایــی کــه
مصــور شــده انــد ،ممکــن اســت در برنامــه تصویــری ،بــر بخشهــا یــا موضوعــات خاصــی
از متــن بــه بهــای (از دســت رفتــن) ســایر مــوارد تأ کیــد بیشــتری شــود ،و یــا بخشهــای
دیگــری کمرنــگ یــا حتــی بــه طــور کامــل حــذف شــود .بــه همیــن منــوال ایــن کار میتواند
ـات پنهــان یــا کماهمیــت شــود .بنابرایــن متــن نوشــتاری و
موجــب برتــری یافتــن موضوعـ ِ
متــن تصویــری هــر یــک میتواننــد داســتانهایی بســیار متفــاوت روایــت کننــد .امــا همـه
اینهــا بــه کثــرت تصاویــر نیــاز دارنــد .ایــن مســئله شــرط نخســت بــرای چنیــن لطافتــی
ســت ،کــه بــا تعــداد زیــادی تصویــر کــه طــی چندیــن قــرن توشــه معیــار موضو عنــگاری
شــاهنامه شــدهاند ،حاصــل نمیشــود .بــه هــر حــال بیشــتر آن تصاویــر بایــد گنجانــده
شــوند ،و در واقــع موضوعــات اضافــی بــه مدیــر پــروژه قــدرت مانــور میدهنــد.
بــه ایــن ترتیــب ،پیــام تصویــری شــاهنامۀ شــاهی چیســت؟ ایــن ســؤال را میتــوان
در ســه بخــش جدا گانــه ،بهتــر بــه بحــث گذاشــت :تعــداد تصاویــر ،موضــوع تصاویــر و
باألخــره تصاویــری کــه بــه نظــر میرســد بینظیــر و تنهــا بــرای ایــن نســخه باشــند .در
مرحلــۀ نخســت تعــداد تصاویــر ،حکایــت خــودش را دارد .اول ایــن کــه مقدمــه غیرعــادی
ســت و روایــت اصلــی از برگ ـهی ۲۰شــروع میشــود و جالــب اینکــه تــا برگــۀ ،۸۷فقــط بــا
1
نچــه
ـاس آ 
یــک اســتثناء ،در هــر بــرگ تنهــا یــک نقاشــی وجــود دارد .بــه عبــارت دیگــر اسـ ِ
از تاریــخ ایــران باقــی مانــده (آنطــور کــه فردوســی تفســیر کــرده) و بهخصــوص مجموعــۀ
ضحــا ک و فریــدون کــه نشــاندهندۀ چگونگــی پیشــرفت عــداوت میــان ایــران و تــوران
ً
اســت ،در جزئیــات کامــا بیســابقهای بــه تصویــر در آمــده اســت .بــا اینکــه اهمیــت
ً
رســتم در جنگهــای تــوران در تصاویــر کامــا برجســته شــده ،همیــن کــه داســتان
رســتم پایــان مییابــد تعــداد تصاویــر نیــز در حــد چشــمگیری کــم میشــود .تعــداد
تصاویــر دوبــاره بــا داســتان ســیاوش در برگــۀ  ۱۶۳و بــا برانگیختــن مجــدد دشــمنی بــا
تــوران (تصویــر  )1رونــق مییابــد ،و تــا قتــل افراســیاب و قــرار گرفتــن نامــزد ایرانــی بــرای
تخــت تورانیــان در برگــۀ  ۳۸۵بــا میــزان ثابتــی از یــک نقاشــی در هــر  ۳یــا  ۴صفحــه ادامــه
ً
مییابــد .ظاهــرا بــا ایــن کار ایــن جنــگ ابــدی بــه پایــان رســید .از نظــر تجســمی ،ایــن
جنــگ فراتــر از مســئلهی اصلــی کتــاب اســت و تعــداد و ترا کــم تصاویــر نشــاندهندۀ ایــن
 .1ایــن اســتثنا در فاصل ـ ۀ میــان صفحــه پشــت برگــۀ( ۷۴نامــه نوشــتن زال بــه ســام دربــاره رودابــه) و صفح ـه پشــت برگــۀ ۷۶
(اعتــراف رودابــه بــه ســیندخت) اســت .متــن میــان ایــن دو بخــش ورود یــک قاصــد ،چگونگــی رایزنــی ســام بــا ُم َنجمیــن،
بازگشــت قاصــد بــه نــزد زال ،گفتگــوی زال بــا زن قاصــد او و رودابــه ،و باألخــره بازجویــی ســیندخت و بدرفتــاری بــا ایــن زن را
شــرح میدهــد .بــا ایــن حســاب موضوعــات مناســب بــرای نقاشــی در ایــن محــل کــم نیســت.
)(The Shahnama of Ferdausi, I, tr. A.G. and E. Warner [London 1905],p. 277

موضوعی شاهنام ۀ شاهتهماسبی (شاهنامهشاهی) ▪ رابرت هیلن برند ،مترجم :ا کرم احمدی توانا
ادبیات | بررسی
ِ

واقعیــت اســت .گویــی علــت اصلــی آن اســت کــه در ایــن محــل یک جــای خالــی واضح در
تصاویــر تــا اینجــا از هــر نظــر بزرگتریــن اســت ۳۲،صفحــه بــدون تصویــر وجــود دارد .از
محــل ادامـ ۀ متــن بــا داســتان گشتاســب ،مــا پیدرپــی بــا فاصلههــای بــزرگ  ۱۳و ۱۷و ۱۵
ً
صفحـ ه بــدون تصویــر مواجــه میشــویم .مســلما هفتخــوان اســفندیار بــه ســرعت یکــی
پــس از دیگــری تصویــر شــدهاند ،امــا پــس از آن دوبــاره ریتــم تصاویــر بــه طــرزی شــگرف
ً
کاهــش مییابــد .حــدودا ۶۰صفحــه داســتان داراب ،دارا و اســکندر فقــط  ۳تصویــر دارد1
و خــأ مشــابهی نیــز در بخــش ساســانیان دیــده میشــود .در واقــع  ۳۲۰برگ ـ ۀ آخــر (بــه
ً
عبــارت دقیــق تــر تقریبــا نیمــی از کتــاب) تنهــا  ۵۷تصویــر دارد کــه متوســط آن میشــود
یــک نــگاره بــرای هــر  ۱۱صفحــه ۲۰۱ .تصویــر دیگــر چهارپنجــم از کل در نیمــۀ اول کتــاب
ً
جمــع شــدهاند کــه متوســط آن تقریبــا یــک نــگاره بــرای هــر دو صفحــه میشــود کــه در آن
بخــش ،موضــوع اصلــی خصومــت میــان ایــران و تــوران اســت2.

تصویر :1
گذشتن سیاوش از آتش
موزۀ هنرهای معاصر تهران

Payam

 .1ایــن موضــوع در مقایســه بــا شــاهنامۀ بــزرگ مغولــی کــه بــه نظــر میرســد  ۱۷نقاشــی بــه داســتان اســکندر اختصــاص داده ،یــادآور
ایــن اســت کــه چهطــور شــاهنامه بــه ســهولت بــا تأ کیــد خــاص بــر معانــی تصویــری بــه بخــش خاصــی از داســتان متمایــل مــی شــود.
(Grabar and Blair, pp. 186-7).
 .2بخشهــای بــدون ارتبــاط بــه ایــن موضــوع اصلــی ،مثــل عشـقبازی بیــژن و منیــژه نادیــده گرفتــه شــدهاند و بــا ایــن حســاب
مجالــی بــرای شکســتن ایــن فشــار ندارنــد.
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شــاید در اینجــا بایــد در پرانتــز اضافــه کــرد کــه کاهــش نا گهانــی تعــداد تصاویــر بــا
توضیحــات متنــوع بــه هیــچ
پایــان جنــگ ایــران و تــوران جــای تأمــل بیشــتری دارد.
ِ
وجــه منحصربهفــرد نیســتند .توصیــف موضوعــی ایــن اســت کــه بــا پایــان ایــن دشــمنی
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طوالنــی ،هــدف اصلــی کتــاب حاصــل شــده اســت .نبــود مطلــق تصاویــر پــس از ایــن
ً
مرحلــه طبیعتــا ســبب نوعــی بیتوازنــی تصویــری عمــده در کل کتــاب میشــود .امــا
شــاید مدیــر پــروژه توجیــه قابــل قبولــی بــرای کاهــش شــدید تعــداد تصاویــر در ایــن محــل
داشــته اســت .توجیــه دیگــر میتوانــد ایــن باشــد کــه همانطــور که پــروژه پیــش میرفته،
شــاید رئیــس کتابخانــه کنــار هــم گذاشــتن نقاشــیهای آخــر نســخه بــا دســتاوردهای
پیشــینیان را بیــش از پیــش مشــکل یافتــه اســت ،کــه ایــن حــس عــدم صالحیــت میتوانــد
هــم بــه توضیــح رونــد کاهشــی تصاویــر هــم بــه کاهــش تدریجــی کیفیــت کمــک کنــد .و در
ـوان
نهایــت ممکــن اســت عوامــل اقتصــادی نقشآفریــن بــوده باشــند .شــاید خزانــۀ شــاه تـ ِ
تحمــل چنیــن فشــار طوالنــی بــر منابــع را نداشــته و ممکــن اســت پایــان جنــگ ایــران تــوران
معقولتریــن جــای شــاهنامه بــرای کاهــش هزینههــا بــه نظــر رســیده باشــد .رواج کمابیــش
بیشــتر ترکیبهــای ســاده در نیم ـ ه دوم نســخه نشــانهای در همیــن جهــت اســت.
حــاال نوبــت موضوعــات تصاویــر اســت ۸۱ .نقاشــی بــا موضــوع جنــگ ،حــدود یکســوم
کل تصاویــر (تصاویــر2و )3را شــامل میشــوند .بــر تخــت نشســتن روش قدیــم شــاهان در
ابــراز قــدرت مشــتمل بــر  ۴۸اثــر اســت و گفتگــو ،ســفیران ،شــورای جنــگ و نظایــر اینهــا
ً
شــامل ۳۰نــگارۀ دیگــر و تعــدادی کامــا نامتناســب در مقایســه بــا دیگــر شــاهنامهها
ســت۲۰.تصویر نیــز قتــل و اعــدام یــا مرگهــای خشــونتبار را نشــان میدهنــد .آخریــن
دســتۀ مهــم ،کشــتن جانــوران یــا موجــودات افســانهای بــا  ۱۹نمون ـهی مصــور اســت .و
باألخــره ۶۰نقاشــی باقیمانــده در هیــچ طبقهبنــدی ویــژهای جــای نمیگیرنــد.
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در اینجــا بــه اختصــار روشــن میشــود کــه تعــداد نقاشـیهای هــر گــروه ،مســئل ه پیــام
ً
تصاویــر را تقویــت میکنــد .ایــن شــاهنامه بــه شــکل کامــا اســتثنایی بــه جنــگ ،شــامل
آمادهســازی بــرای آن و تــاش بــرای بــه تعویــق انداختــن آن و بیــان قــدرت پادشــاه و نیــز
ً
تســلط شــاه بــر مــرگ و زندگــی ،اختصــاص یافتــه اســت .ایــن موضــوع حــال و هــوای کامــا
ـدی نســخه اســت .عناصــر خیالــی ،عاطفــی و جســورانه در مقایســه بــا ایــن موضوعات،
جـ ِ
جایــگاه ثانــوی دارنــد .بــه همیــن ترتیــب ،غیــاب توضیحناپذیــر لطایــف تصویــری
شــاهنامه مثــل تولــد رســتم ،رســتم و تهمینــه ،نبــرد رســتم و پیــل ســام و خاقــان چیــن،
بیــژن در چــاه ،ا کــوان دیــو ،شــتابزدگی کیخســرو در مازنــدران ،و بیشــتر بخــش مربــوط بــه
اســکندر قابــل درک اســت.
ً
کــدام تصاویــر صرفــا بــه ایــن نســخه اختصــاص دارنــد؟ تعــداد بینظیــر آنهــا در
مجمــوع ۷۹ ،نقاشــی یعنــی کمــی کمتــر از یکســوم قابــل توجهتریــن وجـ ِـه آنهــا ســت.
در چنیــن شــاهنامۀ مصــور مجللــی شــاید بــه حــق متوقــع باشــیم کــه بــا یــک یــا دو نمونــه
از تصاویــر جدیــد مواجــه میشــویم ،امــا بــرای تصاویــر جدیــد رســیدن بــه  ۳۰درصـ ِـد کل
ـنت موضوعنــگاری بیــش
بســیار فراتــر از حــد عــادی ســت .بــا ایــن همــه ،در ایــن زمــان سـ ِ
ً
ً
از دو قــرن قدمــت داشــت و برنامــه تصاویــر بــرای تقریبــا هــر شــاهنامهای نســبتا قابــل
پیشبینــی بــود .و همانطــور کــه پیشتــر آمــد ،آنهــا تــا ایــن زمــان از لحــاظ مالــی بــه
نــدرت بــرای حامیــان ثروتمنــد (غیــر از شــاه) خلــق شــده بودنــد.
شــاهنامۀ شــاهی هم ـهی ایــن قوانیــن را شکســت .پیــام ایــن تصاویــر جدیــد روشــن
اســت .آنهــا بــه شــدت بــه شــرح جزئیــات جنــگ ایــران تــوران اختصــاص یافتهانــد.
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چهارم تصاویــر ایــن وظیفــه را انجــام میدهنــد .بنابرایــن مــا بــا شــکوهمندی
ســه
ِ
گفتگوهــای میــان فریــدون و پســرانش در آســتان ه برادرکشــی و دوبــاره پیــش از درگرفتــن
جنــگ روبــرو میشــویم .بایــد پذیرفــت کــه چنیــن گفتگوهایــی کــه اغلــب بــه تصویــر
کشــیده شــدهاند ،ریتــم را شــتاب نمیدهنــد .مــرگ ســلم و تــور بــا تصویــر بینظیـ ِـر
فریــدون کــه ســر تــور را میگیــرد( 1،تصویــر )4بــه عنــوان مشــابهی نامبــارک بــرای تصویــر
ً
آشــنای شــیون او بــر ســر بریــده ایــرج ،مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .احتمــاال تأ کیــد
غیرعــادی بــر داســتانهای بههمپیوســتۀ ســام ،زال ،رودابــه و مهــراب بــه نگرانیهــای
صفویــه در افغانســتان مربــوط باشــد ،ا گرچــه ممکــن اســت دالیــل دیگــری هــم بــرای
آن پیــدا شــود 2.بــه هــر حــال تصاویــر جدیــد ،همانطــور کــه پیشتــر آمــد ،در بیشــتر
بخشهــا وجــوه ناآشــنای درگیــری ایــران تــوران رابــه لحــاظ تصویــری برجســته میکننــد.
دیگــر تأ کیــد اصلــی بــر انوشــیروان عــادل اســت کــه در همــان حــال کــه بــر هوشــیاری،
اشــتیاق بــرای اصالحــات ،حکمــت و سیاســت او تأ کیــد میشــود بــا  ۷تصویــر پوشــش
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1. Dickson and Welch, II, pl. 43.
ً
 .2مثــا ایــن کــه وفــاداری تزلزلناپذیــر ایــن پهلوانــان بــزرگ بــه شــاه شــاید درســی آموزنــده بــه ارتــش ســرکش و ســتیزهجوی
نکــه حداقــل شــاه جــوان را بــرای مســئولیت ایجــاد انضبــاط دلــداری دهــد.
قزلبــاش اوایــل دربــار صفــوی باشــد ،یــا ای 

ً
کامال بیسابقهای 1دارد( .تصویر )5آیا در اینجا او نمونهای از شاه تهماسب است؟
گمــان م ـیرود کــه ایــن شــاهنامه ،کــه ایــدۀ آن در پــی عواقــب ناراحتکننــدۀ جنــگ
چالــدران بــه ذهــن خطــور کــرده و در روزهــای تاریــک حکومــت موقــت قزلبــاش 3و
ً
مخصوصــا بــا پنــج حملـ ه پیاپــی ازبــک بــه خراســان تولیــد شــده ،تفســیری بــوده از زمانــۀ
خــود کــه افقــی روشــنتر را مجســم میکــرده اســت .همانطــور کــه تصاویــر بهخوبــی
نشــان میدهنــد ،نبــرد بــا تــوران در شــاهنامه ،در عهــد صفــوی بــه طــور دردنا کــی طوالنی
شــده اســت .در ایــن تفســیر ،عبیداهللخــان افراســیاب جدیــد اســت و بــه موقــع بــه ســزای
خــود میرســد :در جنــگ جــام در ســال  ۱۵۲۸کــه تهماســب دالوری خــود را ثابــت کــرد
ً
و عبیــداهلل مجــروح شــد ،موقعیــت شــاهنامه تقریبــا دوبــاره بازســازی شــد 4.همصدایــی
میــان متــن شــاهنامه و واقعیــات صفویــۀ آن زمــان میتوانــد یــک بــار دیگــر موجـ ِـب درک
صحنــه جاودان ـه تمامیــت ارضــی ایــران و تصمیــم جــدی بــرای محافظــت از آن بــه هــر
قیمتــی شــود .ایــران بــرای ایرانیــان پیــام مؤکــد ایــن نســخه اســت.
ـرر تقــدس شــاه و شــخصیتش در متــن و تصویــر ،حتــا ا گــر او کمســن و ســال
تأ کیـ ِـد مکـ ِ
اســت (ماننــد شــاه تهماســب) یــا بیکفایــت ،بخشــی از همیــن احســاس ملــی ســت .بــه
همیــن ترتیــب اســت تصویرهــای خیانــت خانوادگــی (کــه تهماســب از جانــب دو بــرادر
از ســه بــرادرش ،القــاص و ســام ،تجربــه کــرد) 5و سرکشــی او .بــدون شــک مجموع ـه
تصویــری نســخه ،نــه بــا بدبینــی خانوادگــی و تصویــر ضــد وطنــی یزدگــرد آخریــن شــاه
ً
ساســانیان کــه مفلوکانــه بــه دســت یــک آســیابان کشــته شــد ،بلکــه عمــدا بــا شکســت
دادن دشــمن پایــان مییابــد تصویــری کــه تنهــا در ایــن شــاهنامه دیــده میشــود6.
بنابرایــن در آخــر بایــد گفــت کــه در ایــن شــاهنامه ،از قانون الهی شــاهان حمایت شــده
ـوی آن زمــان از نظــر
اســت .امــا بــه تعبیــری دیگــر ،اهمیــت متــن شـ
ـاهنامه و تمایــات صفـ ِ
ً
مذهبــی ،هدفهــای متفاوتــی بودنــد .طبیعتــا متــن شــاهنامه آزادی عمــل مشــخصی
بــرای نمایــش شــیعه یــا هــر عقیــدۀ اســامی دیگــری نمیدهــد امــا یــک نقــل قــول در
آغــاز کتــاب وضعیــت اعتقــادی او را بــه وضــوح نشــان میدهــد .مطلبــی کــه مســافرت
او را بــا کشــتی شــرح میدهــد کــه مقــدر بــود در دریــای ابدیــت غــرق شــود امــا در تصویــر
2
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 .1برای مجموعۀ نوشیروان رجوع کنید به:
Dickson and Welch, II, pls. 237-49.
 .2دوبــاره تصاویــر نوشــیروان در تصاویــر افتتــاح خمســۀ دربــاری مصــور (بــا تصاویــر کــم) کــه در کتابخانــۀ بریتانیــا بــا تاریــخ -۵۰
۱۵۳۹-۴۳ /۹۴۶نگهــداری میشــود.
)(Welch, RPM, p. 70, pl. 19
 .3نباید احتماالت زیاد ناشــی از ارتباط پروژه با حس خود شــاه تهماســب از رســیدن به ســن حکومت درتابســتان۱۵۲۷را نادیده گرفت.
Michele Membre, tr. A.H. Morton, Mission to the Lord Sophy of Persia (1539-1542) [London 1993], p. xvi).
4. Roemer, “Safavid Period”, pp. 236 and 249.
 .5شــورش ســاممیرزا در  ۱۵۳۴-۵/۹۴۱و طغیــان الغــاس میــرزا در  ۱۵۴۸/۹۵۵اتفــاق افتــاد ،بنابرایــن نبایــد طغیــان بعــدی در
چارچــوب زمانــی شــاهنامۀ شــاهی اتفــاق افتــاده باشــد.
6. Dickson and Welch, II, pl. 261.
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مقابــل ،همســفران او شــامل پیغمبــر اســام(ص) و امــام علــی(ع) ،1امــام حســن(ع) و
امــام حســین(ع) نشــان داده میشــوند کــه همگــی تــاج صفــوی بــر ســر دارنــد2و دعاهــای
شــیعی برخــی از کتیبههــای معمــاری را کــه در نقاش ـیها تصویــر شــدهاند پــر میکننــد3.
ایــن امــر واقعــی ســت ،تــا جایــی کــه هنرمنــدان میتوانســتند بــا اشــاره بــه عالیــق
اعتقــادی صفویــان محتاطانــه در درون محــدودۀ متــون غیراســامی حرکــت کننــد.
تمام این داســتان یک پایان عجیب و غیرعادی دارد 4.در ســال  ۱۵۶۸شــاه تهماســب
کتــاب گرانبهایــش را بــه ســلطان ســلیم دوم عثمانــی بخشــید 5.ایــن شــاهنامه یکــی از
چندیــن هدیــه بــرای یادبــود بــر تخــت نشســتن بــود .اشــتیاق جوانــی تهماســب بــرای
ـدرت
ـارم قــرن پیــش از بیــن رفتــه بــود .بنابرایــن شــاه تهماســبی کــه قـ ِ
نقاشــی ،یکچهـ ِ
خــاص شــدن از شـ ِـر ایــن نســخه بــزرگ را داشــت ،بــا اینکــه بــدون شــک از ارزش نهفتــه
در کتــاب آ گاه بــود ،دیگــر هماننــد گذشــته آن را گرامــی نمیداشــت .تــا اینجــا بــا توجــه
بــه اوضــاع کلــی ،ایــن موضــوع مســئل ه مهمــی نبــود .شــاید شــاه تهماســب بــه اشــتباه
کســی فــرض شــود کــه میــراث خانوادگــی را بــه بــاد داده اســت ،امــا مســئله ایــن اســت
کــه فقــط اولویــت او تغییــر کــرده بــود .او بیشــتر عمــر خــود را بــرای آزادی ایــران از تهدیــد
عثمانــی کوشــید و زمانیکــه در ســال ۱۵۵۶پیمــان آماســیه بــا ســلطان ســلیمان اول را
پذیرفــت ،آرامــش در دوران او تأمیــن و برقــرار شــده بود6.حــاال ســلطان عثمانــی جدیــد
بــه قــدرت رســیده بــود و سیاســت ایــن بــود کــه روابــط حســنه بــا او را تحکیــم کنــد .بــه
سیاســی زمینــ ه شــکلگیری ایــن شــاهنامه ،حــاال دیگــر وجــود
ایــن ترتیــب ،آشــفتگی
ِ
نداشــت .بنابرایــن روابــط سیاســی تغییــر کــرد و بــا ایــن تغییــرات ،شــاهنامه او لحــن
خصمانـه مناسـ ِـب روز را از دســت داد .دو دهــه بعــدِ ،هنــری نــاوارۀ پروتســتان ،بــرای ایــن
کــه شــاه فرانســه شــود ،مجبــور شــد بــه مذهــب کاتولیــک بازگــردد ،در حالــی کــه زمزمــه
نشــک
ـدن کتابــش را بدو 
میکــرد« :پاریــس ارزش ایــن گنــاه را دارد .».تهماســب ،دور شـ ِ
بــا ناراحتــی نظــاره کــرد ،امــا شــاید احساســاتش خیلــی بــا هنــری نــاواره متفــاوت نبــود.
1 .Firdausi, tr. Warner, I, pp. 106-7; Shahbazi, pp. 57-9
مســئلۀ گرایــش مذهبــی فردوســی بــا وجــود الحــاق و دســتکاری ســاختگی بــه منظــور قــرار دادن قاطعانــه او در یــک گــروه یــا گــروه
دیگــر پیچیــده شــده اســت.
 .2بــرای دسترســی راحــت بــه تصاویــر رنگــی رجــوع کنیــد بــه )).85 .Welch, KBK, p :جالــب اســت کــه ایــن نقاشــی ،ا گرچــه
ً
اوایــل کتــاب قــرار گرفتــه اســت ،قطعــا بــه لحــاظ ســبکی از تصاویــر مجــاورش جدیدتــر اســت و ایــن مســئله نشــان میدهــد کــه
بخشــی از برنامـ ه موضوعــی آغــاز کتــاب نبــود .آیــا آن نشــانهای بــرای ترویــج فزایندهی شــیعه توســط شــاه تهماســب در دهه۱۵۳۰
اســت؟ ولــش آن را بــه اواســط ده ـهی ۱۵۳۰نســبت میدهــد(KBK, p. 84).
3. Dickson and Welch, II, pp. 540-2.
 .4از دکتر شهریار عدل برای گفتگوی روشنگر دربارهی این موضوع بسیار سپاسگزارم.
 .5برای شرح مفصل چگونگی هدایا رجوع شود به:
J.M. Rogers, F. Cagman and Z. Tanindi, The Topkapi Saray Museum. The Albums and Illustrated Manuscripts
(London 1986), pp. 211-12 and colour pl. 157
از شــاهنامۀ ســلیم خــان لقمــان بــه تاریــخ ۶ذی الحجــه  ۱۲ /۹۸۸ژانویــه  .۱۵۸۱بــرای مطالعــۀ شــرح مفصــل جزئیــات ایــن هدایــا
مراجعــه کنیــد بــه.2-Dickson and Welch, II, pp. 270 :
6. Roemer, “Safavid Period”, p. 244.

