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شاهنامه، روایت ماندگار
پرده ی دوم

هزار سال است که شاهنامه، بی آن که لزومًا همیشه خوانده و درک شود، 
به دلیل نجات زبان فارسی و احیاء شکوه ایران باستان، موجب فخر و 
غرور بوده. اما همین پنداِر صحیح که بی ارتباط با شکوِه کالم فردوسی 
قول  به  و  واقع  در  که  متنی  بر  شد  تزئینی  و  فریبنده  حجابی  نیست، 
شاهرخ مسکوب »تاریِخ پیروزِی شکست« است. داستان های اشتباهات 
جبران ناپذیر و شکست های پهلوانان و پادشاهان و تمام خسران هایی که 
در پی داشتند، در پس شجاعت های اغراق شده و نبردهای پیروز پنهان 
ماند. این حجاب که میان ما و ما باقی ماند همان صورت زیبا و لشکر 
پرهیبتی است که برای نمایش تاریخ مقتدر فارسی زبانان در مقابل دیگری 

بسیار به کار می آید. 
و  کتابخانه ها  سرپرستان  فردوسی،  مرگ  از  پس  سال  سیصد  حدود 
پروژه ها ی  محدودیت های  همه ی  با   - نسخه ی خطی  تولید  کارگاه های 
خلق  برای  فرصتی  را  شاهنامه  مصور  خطی  نسخه های  سفارشی-  
بیانیه ای در باِب احواِل درباِر حامی یافتند. آنان با برنامه ای که در انتخاب 
هدفمند داستان های مصور داشتند، تلویحًا روایِت سیاسِی مطلوب خود 
را درون این کتاب دوباره سازی می کردند. بی دلیل نیست که شاهنامه ی 
شاهنامه ی  و  می دهد  بی پایان  جنگ های  از  شرحی  ایلخانی1  بزرگ 
بایسنغری2 یک سر شکوه درباری بااقتدار و آرام است. در واقع این متن 
ثابت به واسطه ی تفاوت در موضوع نقاشی ها چنین معانی تازه  و متفاوتی 
یا  ایرانی   – قدرت ها  میان  مشترکی  پندار  چه  که  دید  باید  می پذیرفت. 
مهاجم - وجود داشت که نمایش عظمت سیاسی یک حکومت را در یک 

اثر ادبی/هنری ممکن می دیدند. 
اما چرا همچنان شاهنامه در تاریخ معاصر ایران اهمیت دارد یا باید داشته 
باشد؟ این متن حماسی در بزنگاهی از تاریخ ایران سروده شد که ایرانیان 
و خصوصًا مردم خراسان قصد ترمیم شرایط سیاسی و فرهنگی خود را 
نمایش  یا  تاریخ  ساخت  که  دربارهایی  تمام  در  نیز  آن  از  پس  داشتند. 
قدرت اهمیت داشت، با کیفیت ها و کمیت های متفاوت نسخه برداری و 
مصور شد. حکومت هایی که تاریخ سازی را مهم می دانستند حتی دستور 
سرودن شاهنامه های تازه با الهام از متن فردوسی را دادند. عالوه بر این 
در تمام دوران ها شاهنامه در فرهنگ شفاهی با حفظ و انتقال سینه به 
سینه ی آن میان مردم نیز جاری بود. به این ترتیب در این روزها، در این 
تاریخی که برهه های حساس و لحظات تعیین کننده کم ندارد و  مقطع 
نیاز به بازسازی و نمایش قدرت نیز به مراتب بیشتر است، برای سرودن 
و خواندن و دیدن و نقش کردن و اساسًا گفتگو درباره ی شاهنامه بهانه ها 

کم نیستند؛ هر چند که در عالم واقع به شوخی می ماند.   

این نمایشگاه گام دوم از پروژه ای است که هفت سال پیش شروع شد. 

1. این نسخه ی خطی مصور شاهنامه که پیش تر به نام دموت معروف بود در دوره ی 
ایلخانان مغول خلق شد. 

2. شاهنامه بایسنغری در سال 733 ه ق در دربار بایسنغرمیرزا و در زمان والیت عهدی او 
در هرات خلق شد. 

برای نگارنده ی این متن عالوه بر اهمیت شاهنامه به عنوان درون مایه ای 
قابل بحث در هنر معاصر ایران، این موضوع بهانه ای برای طرح مسئله ای 
ایران است. متِن  با تاریخ هنر  کالن تر یعنی گفتگوی هنرمندان معاصر 
نگاهی  آران  گالری  در  و   1394 سال  در  نخست  نمایشگاِه  پژوهشی 
تحلیلی بود بر بازتاب شاهنامه در هنر مدرن و معاصر ایران. بر اساس 
دستاوردهای  تمام  تقریبًا  استثنا  جز چند  به  پژوهش  آن  دستاوردهای 
تصویری شاهنامه در دوران حکومت پهلوی با حمایت های جدی دولت 
به انجام رسیدند. این آثار اغلب در راستای تأکید بر تاریخ ایران باستان 
و با ارجاع بصری به هنر ایران بودند. درباره ی سال های بعد از انقالب 
اسالمی، در دهه ی شصت تنها یک نمایشگاه گروهی به سرپرستی آقای 
رویین پاکباز برگزار شد و در دهه ی هفتاد بازنمایی متن و وفاداری به 
توصیفات فردوسی با نگاهی به ارزش های تصویری نگارگری غالب بود. 
و  زمان  این  اجتماعی  و  سیاسی  بسترهای  به  توجه  با  هشتاد،  دهه ی 
متن  این  به  نسبت  انتقادی  مواضع  هفتاد،  دهه ی  دوم  نیمه ی  البته 
متنوعی  گذشته طیف  با  مقایسه  در  و  شد  عیان  تجسمی  هنرهای  در 
این  در  اما  پرداختند.  به شاهنامه  رویکردهای مختلف  با  از هنرمندان 
نفس های آخر دهه ی حیرت انگیز نود، به نظر می رسد هنرمندان کمتر و 
البته با مواضعی فردی تر و درونی تر به سراغ شاهنامه رفته اند. گویی این 
اثر حماسی به مثابه فرصتی بود تا هنرمند آشفتگی و عصیاِن حاصل از 
سرخوردگی های اواخر دهه ی هشتاد و این همه رنج و رخوت و ناامیدی 

در سال های نود را بیان کند.  
در  ممیز  مرتضی  مجموعه ی  استثنای  به  که  نمایشگاه  این  آثار  موضوع 
یکی دو سال گذشته خلق شده اند، از تمام متن فردوسی بیشتر به بخش 
عیان  که  دیو  سرشت  دارند.  تعلق  ضحاک  و  دیوها  خصوصًا  اساطیری 
است. روزگار سیاه زمامداری ضحاک نیز حتی فراتر و پیش تر از شاهنامه 
در اساطیر ایران باستان و بر اساس اوستا هشدار تباهی جهان است. هر 
چند که آثار هنرمندان را باید در بستر کارنامه ی هنری آنها دید، اما گویی 
هنرمنِد امروز - خصوصًا آنها که جوانی را در این سال ها می گذرانند - از 
در  و  متوالی جانکاه، گفتگوی عبث  نبردهای  تنوع متن شاهنامه  تمام 
نتیجه ی  اما  می بیند.  نزدیک تر  خود  به  را  بودن  ابلیس  نهایت طعمه ی 
تصویری برخالف موضوع به سمت سیاهی و تلخی نمی گراید. گویی این 
ایران - به ویژه  آثار در ادامه ی همان تصویری قرار دارند که تاریخ هنر 
نقاشی ایرانی در کتاب آرایی - قرن ها مشغول به ساخت آن بود: زیبایی 
و شکوه حتی در نمایش فاجعه. همان وقار و متانت تصنعی که عالوه بر 
دربارهای رسمی، در جنگ  و شکار و بزم و حتی معاشقه نیز حاکم بود، 
امروز - اگرچه آمیخته با دغدغه ها و تعلقات فردی هنرمند - با جلوه ای 
رنگین و آرام به نمایش درآمده است. این موجودات اساطیری در ادامه ی 
َسر  یا  و  می شوند  جدا  بدن  از  که  هستند  بی تفاوتی  صورت های  همان 
دیگری را از بدن جدا می کنند. گویی آنها در سکوت خود راوی بخشی از 

تاریخ معاصر ایران در این زمانه ی پر َسر و صدا هستند.

اکرم احمدی توانا
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Shahnameh: The Perpetual Narrative
Curation II
For more a than a millennia and without necessarily being 
read, Shahnameh (The Persian Book of Kings) has been a 
source of pride to Iranians and Farsi speaking people of 
the region, mainly because it has practically saved Persian 
language and identity as well as the glory of ancient 
Persia. This general notion, which is related to Ferdowsi’s 
illustrious language, is but a deceptive veil over a text that 
is, to quote Shahrokh Meskoob, “the history of the victory 
of defeat.” The stories of irreparable mistakes, defeated 
heroes, fallen kings, and the devastations they brought 
about, have remained hidden behind exaggerated acts 
of bravery and victorious battles. The veil that remained 
between us, the Iranian people, with its beautiful facet 
and majestic armies, is advantageous for presenting a 
mighty history to The Other.
Three centuries after Ferdowsi’s death, librarians in 
charge of the famed Atelier of Book Making -with all the 
limitations of commissioned projects- found illuminated 
manuscript of the Shahnameh an opportunity to glorify 
the patrons that they served, mainly regional courts. In 
effect, they would curate the illustrations in a certain way 
to reconstruct their own narrative, which was inevitably 
allusive. It is not without reason that the Great Shahnameh 
of Ilkhani1 presents an account of endless wars and the 
Baysunghur2

Shahnameh is all about the glories of a supreme and 
peaceful court. It was in fact the illustrations and painting 
that made the difference, bringing new connotations 
to the same old text. The common trait that saw the 
possibility of reflecting the political glories of a ruling 
power, -whether Persian or any occupying force-  in a 
literary work remains to be explored. 
But why is Shahnameh still significant (or at least should 
be) in the Iranian contemporary history? The epic poem 
was composed at a juncture in history during which 
the Persians, especially the people of Khorasan, sought 
to mend their cultural and political circumstances. 
Afterwards, all the courts that wanted to manipulate 
history and boaster their authority, produced new 
illuminated manuscripts. Rulers that intended to 
distort or bend historical narratives to fit their agenda, 
went so far as to commission the composition of new 
Shahnamehs based on and inspired by Ferdowsi’s text. 
Additionally the oral transfer of Shahnameh, throughout 
history has remained strong. At this particular moment 
in history in which there is no lack of pivotal events, the 
need for reconstructing history and show of force seems 
even more urgent. There is, in fact, enough reason to 
study, read, and illustrate the Shahnameh and engage in 
dialogues about it. Even though in reality it might seem 
like a joke.
The exhibition is the second phase of a project that 
began seven years ago. While the importance of the 
Shahnameh in the Iranian contemporary art cannot 
1. This manuscript was earlier known as the Demotte copy and 
was made in Illkhani period.
2. The Baysunghur Shahnameh was created in 1430 at the court of 
Baysungur Mirza, while he was the crown prince, in Herat. 

be overemphasized, the author of this text believes it 
can provide a context to consider the greater question 
of contemporary artists’ discourse with the Iranian art 
history. The scholarly text of the first exhibition in 2015 
at the Aaran Gallery was an analysis of Shahnameh’s 
influence on the Iranian modern and contemporary art. It 
showed that almost all the visual depictions of Shahnameh 
in the Pahlavi era were sponsored by the state. Most of 
these works were produced to highlight the history of 
ancient Persia, with visual references to Iranian art. As 
for the works made after the Iranian Revolution, only one 
exhibition was held during the 1980s, which was curated 
by Ruyin Pakbaz. In the 1990s, the representation of the 
text and faithfulness to Ferdowsi’s descriptions, with an 
eye on the aesthetics of Persian Painting (Miniature), was 
the protruding approach. In last years of the twentieth 
century and in early 2000s, given the political and 
social contexts, a critical approach concerning the text 
itself, particularly in comparison with previous decades, 
appeared and a wider range of artists began to engage 
with the texts of Shahnameh. In these last moments 
of the late 2010s, however, it seems that fewer artists 
have been turning their attention to the Shahnameh. 
Those that do, however, have more personal and 
subjective approaches. It is as if the epic poem has been 
an opportunity for artists to express their agitations 
and bewilderment as a result of the complications and 
ensuing desperations of the late 2000s, and all its pain 
and tribulations. 
Except for Morteza Momayez’s series, all of the works in 
this exhibition were created in the past couple of years, 
and they mainly deal with the mythological aspects of 
Ferdowsi’s text, especially the demons and Zahhak, 
with the obvious fate of the demons. In Persian myths, 
the significance of dark days of Zahhak’s reign goes 
beyond the Shahnameh, with Avesta’s earlier warnings 
of the darkness of the era. Even though the works of 
artists should be considered in the larger context of their 
oeuvres, it seems that, with all different sorts of texts 
in the Shahnameh, contemporary artists—especially 
those that are younger—tend to be particularly drawn to 
constant battles, absurd dialogues, and ultimately being 
victims of Evil. The visual results, however, does not lean 
towards towards darkness or bitterness. It is as though 
these works are in step with the image that the Iranian 
art history- especially Iranian manuscript paintings- have 
created through the centuries: the glorified aesthetics 
of disaster and failure. The same contrived dignity and 
equanimity that was prevalent in courts, as well as 
hunting scenes or merry making, and even love making, 
is now being depicted with almost the same colorful 
and calm appearance—albeit within artists individual 
concerns. These mythological creatures are in line with 
the same indifferent faces that are being cut off from their 
bodies—or are busy decapitating others. As if in their 
serenity they are the narrators of Iranian contemporary 
history and its commotions and turbulences. 

Akram Ahmadi Tavana



مرتضی ممیز . تصویرسازی برای شرکت نفت پارس . آب مرکب روی مقوا . 47.5×34 سانتی متر . 1345
از مجموعه ی لیلی گلستان

Morteza Momayez . Illustration for calender of Pars Oil Company . Ink on paper . 34×47.5 cm . 1966

from the collection of Mrs. Lili Golestan
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سمیرا علیخانزاده . جایی در همین حوالی . چاپ دیجیتال و آینه روی چوب
هر لت 40×100 سانتی متر )در مجموع 120×100 سانتی متر( . 1397
Samira Alikhanzadeh . A Place in this Vicinity . Digital print and mirror on board

triptych, each panel 100×40 cm and overall size of 100×120 cm . 2018



یاسمین سینایی . بر فراز رزمگاه زندگی از مجموعه ی گرد آفرید . ترکیب مواد بازیافتی از کاغذ و مقوا و قوطی نوشابه . 75×150×127 سانتی متر . 1399
Yasmin Sinai . Flying Over the Battlefield of Life From series Gordafarid

Recycled materials; cardboard, paper, cans . 127×150×75 cm . 2020
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نسیم داوری . زال و رودابه . رنگ و روغن روی بوم . هر لت 90×90 سانتی متر . 1399
Nasim Davari . Zaal And Roudabeh . Oil on canvas . each panel 90×90 cm . 2020



مهسا خیرخواه . فریدون و ضحاک، از مجموعه ی شاهنامه بازی . برنج . 20×20×34 سانتی متر . 1399
Mahsa Kheirkhah . Fereydon and Zahhak, From series Shahnameh-Bazi . Brass . 34×20×20 cm . 2020
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همایون سی ریزی
کاوه ای پیدا نخواهد شد، امید  /  کاشکی اسکندری پیدا شود.*
تخریب و ترکیب مواد . 47.8×66 سانتی متر . 1399
* سطر پایانی شعری از دفتر »آخر شاهنامه« سروده ی مهدی اخوان ثالث )م.امید(

Homayoun Sirizi

The Necessity of Armed Struggle and

the Rejection of the Survival Theory.* .

Mixed and destructed materials . 66×47.8 cm . 2020

* An essay by Amir Parviz Puyan.

This piece is the product of my failure in tearing up a 
leaf of the Shahnameh of Shah Tahmasp, attributed to 
Mohammad Qadimi Gilani, known among Shahnameh 
scholars as, “Kaveh Tears Zahhak’s Scroll.” 
This Shahnameh is kept in the collection of Tehran Museum 
of Contemporary Art and no amount of maneuvering and 
pretexts, could result in tearing the image of Zahhak’s torn 
scroll, this time by me. The result is this bogus copy, and 
of course, the beam of light that can only be seen here. 

I was acquainted with Gilani’s painting in the fall of the 
fortieth anniversary of the 1979 Revolution while I was 
curating an exhibition called “Bring Brain with Yourself.” 
Even though it had an eye on the Qadimi Gilani’s Zahhak 
- brain-eating, snake-shouldered monarch - but the desire 
to tear the scroll in Kaveh’s hands, once again, reminded 
me of a work by Robert Rauschenberg: “Erased de Kooning 
“, which is an erased drawing of Willem de Kooning’s in 
the hands of Rauschenberg.
However, what connects de Kooning and Qadimi Gilani is, 
surprisingly, not only erasing and tearing of their works, 
but it is the “exchange” of the works of these two artists, 
which brought back the Shahnameh of Shah Tahmasp  
to the territories of its kings’. 
Homayoun Sirizi

تهماسبی،  از شاهنامه ی  برگی  پاره کردن  ناکامی ام در  اثر محصول  این 
منسوب به محمد قدیمی گیالنی است که میان شاهنامه پژوهان بدین 
نام شناخته می شود: »کاوه طومار ضحاک را پاره می کند«. گویا که در 
گنجینه ی موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می شود و دریغ که هیچ 
ترفند و بهانه ای مؤثر نیفتاد تا تصویر طومار پاره شده ی ضحاک که محمد 
قدیمی گیالنی دوباره در دستان کاوه بر کاغذ نقاشی اش به هم دوخته را 
بتوانم دوباره پاره کنم. نتیجه شد همین نسخه ی بدلی که در روبروست و 

البته این بارقه ی نور که تابش آن تنها در اینجا ممکن است.  
با نقاشی گیالنی در پاییز چهلمین سالگرد انقالب آشنا شدم؛ در حین 
نساجی نمایشگاهی که عنوانش بود »با خودتان مغز بیاورید« که اگرچه 
گوشه چشمی داشت به ضحاِک ماردوِش مغزخواِر نقاشی گیالنی لیکن از 
همان بدو مواجهه با این اثر، دوباره پاره کردن طوماری که در دست کاوه 
بود،  از به یادآوردن کاری از رابرت راشنبرگ به ذهنم رسید؛ ”دکونینِگ 
رابرت  دست  به  دکونینگ  ویلم  از  پاک شده ای  طراحی  که   " پاک شده 

راشنبرگ است. 
لیکن آنچه دکونینگ و  قدیمی گیالنی را به هم متصل می کند شگفتا که 
فقط پاک و پاره کردن کارهایشان نیست. از معاوضه ی آثار این دو نفر بوده 
 است که اکنون شاهنامه ی تهماسبی دوباره در سرزمین پیشدادیان است.

 این اثر اکنون به همت ضحاک، کاوه، ابوالقاسم فردوسی، محمد قدیمی 
گیالنی، شاه تهماسب صفوی، ویلم دکونینگ، رابرت راشنبرگ و مهدی 

اخوان ثالث، ناامیدترین امیِد شعر فارسی پیش روست. 
همایون سی ریزی  

With due gratitude to “MATN” Institute ,for high resolution image 

of Shahnameh Shah Tahmasp

با تشکر از مؤسسه ی تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری »متن« برای در اختیار 
گذاشتن تصویر شاهنامه ی شاه تهماسبی



پریسا تقی پور 
ضحاک . پارچه و اشیاء یافت شده . 90×100×167 سانتی متر . 1399

اکوان دیو . پارچه و اشیاء یافت شده . 105×150×137 سانتی متر . 1399
هرا، از مجموعه الهه گان . پارچه و اشیاء یافت شده . 160×160×80 سانتی متر . 1395

آناهیتا، از مجموعه الهه گان . پارچه و اشیاء یافت شده . 60×60×106 سانتی متر . 1395
Parisa Taghipour

Zahhak . Mixed media, fabric, found items . 167×100×90 cm . 2020

Akvan-e div . Mixed media, fabric, found items . 137×150×105 cm . 2020

Anahita, from series The Divas . Mixed media, fabric, found items . 80×160×160 cm . 2016

Hera, from series The Divas . Mixed media, fabric, found items . 106×60×60 cm . 2016
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هامد جابرها . شاهنامه، 132 صفحه . چاپ دستی روی کاغذ روغنی با جلد مسی . 35×23 سانتی متر . 1398
Hamed Jaberha . Shahnameh. Artist book 132 pages . hand printed on paper, with copper cover . 23×35 cm . 2019



پرهام پیوندی . از مجموعه ی هفت خان رستم . لینوکات . اندازه صفحه: 30×31 سانتی متر و اندازه تصویر:  23×20 سانتی متر. 1397
Parham Peyvandi . from The seven labors of Rostam series . Linocut . Paper size: 31×30 cm, image size: 20×23 cm . 2018



Publication of this catalogue is
partly sponsored by Mr Rouzbeh Pirouz, 

and we are grateful for his continued
support of Iranian art and culture.
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