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دربارة نويسنده         
ايوت تجريان در سال 1354ش در تهران به دنيا آمد و تحصيالت 
 ابتدايى و متوسطه را به ترتيب در مدارس عاليشان، كوشش و  مارى 

مانوكيان ارمنيان تهران به پايان رساند.   
عالقة او به هنرو به ويژه، نقاشى را از دوران كودكى بايد پى 
 گرفت. در سال هاى بعد، او آثار خود را در يازده نمايشگاه  جمعى 
دولتى و خصوصى و يك نمايشگاه انفرادى در تهران به نمايش 
 گذاشت. تجريان، به دليل عالقة وافر به هنر ارمنى، تحصيالت خود 
 را در رشتة نقاشى در دانشگاه آزاد تهران نيمه تمام گذاشت و به 

 ارمنستان مهاجرت كرد. ورود او به ايروان با تأسيس كرسى  نظريه و تاريخ هنر ارمنى يونسكو و 
بخش هنرشناسى در دانشكدة  تاريخ دانشگاه ملى ايروان هم زمان بود. تجريان در 1996م وارد  بخش 
هنرشناسى شد. در 2000م، با ارائة پايان نامه اى مدرك  كارشناسى و در 2002م، با دفاع از پايان نامة 
خود با موضوع « زندگى و آثار آنتوان  سوروگين، عكاس ايرانى»، مدرك كارشناسى  ارشد خود را 
دريافت داشت. وى در 2006م موفق به اخذ درجة  دكترى در رشتة علوم هنرشناسى از فرهنگستان 
ملى علوم جمهورى  ارمنستان شد. او از اين تاريخ در سمت دانشيار كرسى نظريه و  تاريخ هنر ارمنى 

يونسكو در دانشگاه ملى ايروان مشغول تدريس  است. 
ازفعاليت هاى تجريان مى توان به تدريس در كودكستان كوشش  تهران و همكارى با سازمان 
ميراث فرهنگى تهران اشاره كرد. به  كوشش وى و با حمايت سازمان ميراث فرهنگى، از20بهمن تا 6 
 اسفند1380ش، نماشگاهى از نقاشى هاى آندره سوروگيان در موزة  كاخ  گلستان در تهران برگزار شد.  

شاهـنامـة ماتنـاداران
نمونه اى از هنر عهد قاجار در 

مخزن ملى اسناد دست نويس  ارمنستان
دكتر ايوت تجريان / ترجمة رافى آراكليانس

ايوت تجريان
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دكترتجريان با قبول دعوت هووسپ توكات،1 هنرمند ارمنى  ساكن لس آنجلس، نويسندة كتاب 
استادان نقره كار ارمنى،2  براى تكميل مطالب بخش مربوط به هنرمندان ايرانى به ايران  آمد. وى مدتى 

را براى گردآورى مطالب به تهران، اصفهان، تبريز  و اروميه سفر كرد. 
تمركز تجريان در سال هاى اخير بر ميراث هنرى آندره سوروگيان و  آنتوان سوروگين بوده است. 
با همكارى او كتابى مشتمل بر  مجموعه اى ازآثار عكاسى و نقاشى اين دو هنرمند كه در سال هاى 
2008 تا 2009م در شهرهاى فرانكفورت و ماينتس آلمان به  نمايش در آمده بود، به چاپ رسيد. 
با پيگيرى هاى مستمر دكتر  تجريان در 2014م  بخش قابل مالحظه اى از ميراث هنرى متعلق به 
 امانوئل سوروگيان3 از آلمان به ارمنستان منتقل شد و در  بخش تحقيق دست نويس هاى قديمى 
موزة مسروپ ماشتوتس4مقدس(ماتناداران)  در ايروان جاى گرفت. زحمات او، كه از 2013م در  
مقام  پژوهشگر ارشد در اين بخش فعاليت دارد، منجر به تدوين و چاپ  دو كتابچه شامل آثار آندره 
سوروگيان و آنتوان سوروگين  در ماتناداران (مخزن ملى اسناد دست نويس ارمنستان) شد.دكتر  ايوت 
تجريان در طول سال هاى تحصيل و تحقيق در بيش از بيست  نشست علمى شركت و بيش از سى 
مقالة علمى به زبان هاى ارمنى،  فارسى منتشر كرده و در رسانه هاى مكتوب و مجالت  علمى به چاپ 

 رسانده است. 

بخش اسناد دست نويس عربى زبان (در حدود 20،280 سند)  ماتناداران يا مخزن ملى اسناد 
دست نويس تاريخى  ارمنستان در بر دارندة مجموعة اسناد كتابخانه هاى خليفه گرى  اجميادزين 
و بخش شرق شناسى موسسة علمى الزاريان مسكو است. اين  مخزن اسناد به طور مستمر با 
دريافت هدايايى، مشتمل بر كتاب هاى قديمى دست نويس و اسناد منقوش و تاريخى از صاحبان 
 مجموعه هاى خصوصى در حال توسعه و تكميل است. شاهنامة دست نويس  مربوط به دوران 
قاجار، كه به شمارة 535 در اين مجموعه به ثبت  رسيده،  نمايشگر هنر واالى نگارگرى با تركيبى 
همگون از چندين  مكتب سنتى نقاشى است. نقد گستردة نقش قاجار در تاريخ نوين  ايران نشانگر 
آن است كه دوران استيالى پادشاهان قاجار بر  ايران شاهد فراز و فرودهاى گوناگونى بوده كه در 
ـ تحليلى آس. شاه نظريان بدان اشاره شده است. نقاش  نگارگرى هاى شاهنامة  گزارش  تحقيقى 
535 در قرن نوزدهم ميالدى و در دورانى از  حكومت قاجار، مى زيسته كه هنر نقاشى دوران افول 

1. Hovsep Tokat
2. انتشارات تيگران ِمتز (Tigran the Great)، ايروان، ارمنستان   . 

3. Emanuel Sevrougian 
نوة پسرى آندره سوروگين.

4. Mesrop Mashtots
كاشف الفباى ارمنى.
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خود را مى گذرانده. در اين دوران، نقاشى هاى با ارزش به جاى مانده از  دوران صفويه بى رحمانه 
نابود مى شدند و نقاشى هاى ديوارى را در  زير اليه هايى از گچ مدفون مى كردند. در اين دوران، وى 
موفق  شده كه تا حد امكان به مكتب نقاشى رايج در دوران صفويه در  قرون شانزدهم و هفدهم 

ميالدى1 وفادار بماند. 
دوران قاجار آبستن تحوالت اساسى از جمله جهش ترقى خواهانه از قيد  و بندهاى سنتى 
ـ بود.  ـ  اجتماعى و اقتصادى و سياسى و فرهنگى  به قواعد رفتار اروپايى در همة ابعاد زندگى 
سرچشمة هنر عهد  قاجار را بايد در سده هاى شانزدهم و هفدهم ميالدى پى گرفت.  كمال الدين 
ـ942ق) و رضا عباسى (حدود 980ـ  1044ق)، نگارگران پيرو مكتب واقع گرايى،2  بهزاد (854 
مشهورترين  نقاشانى بودند كه با حفظ ميراث سنت هاى كهن، انقالبى در هنر  نقاشى ايران به وجود 
ـ روشن تغييراتى  را  آوردند. شاگردان اين دو  بعدها  كوشيدند تا با به كار گرفتن تركيب هاى سايه 
در سبك نقاشى استادان خود از نظر بزرگى صحنه و القاى  حركات و نمايش بعد، در پردة نقاشى 

ايجاد كنند.   
محمد زمان (1639ـ 1708م)، ديگر نقاش عهد قاجار، را به  دليل گرايش وى به فرهنگ 
اروپا در تاريخ هنر نقاشى ايران در  جايگاهى ويژه قرار مى دهند. برخى بر اين باور بودند كه 
 محمد زمان در مقطعى براى آشنايى با هنر اروپاييان به  ايتاليا رفته و پيش از بازگشت به ايران و 
ادامة فعاليت در  زمينة هنرى، به دين مسيحيت گرويده. بر خالف اين نظر، كريم  زادة تبريزى، 
منتقد هنرى، معتقد بود كه محمد زمان هرگز  ايران را ترك نكرده بلكه از تهران به اصفهان 
رفته و مدتى در  جلفا با هنرمندان جامعة ارمنى همنشين بوده است. جامعة ارمنى  اصفهان در 
آن زمان به دليل داشتن روابط تجارى و فرهنگى گسترده  با اروپا به طور اعم و ونيز ايتاليا به 
طور خاص زمينه هايى  را براى رشد و رواج تدريجى هنر تزيينى شرقى و هنر نگارگرى  غربى به 
وجود آورده بود. آنچه مسلم است اينكه هنر نقاشى  با استفاده از رنگ و روغن در روزگار محمد 
زمان در ايران  پا گرفته و ورود وسايل نقاشى مربوط از جمله بوم، قلم و رنگ  روغن از اروپا به 

ايران نيز در زمان او آغاز شده است.  
فرهنگ ايران در قرن هجدهم ميالدى و به ويژه، در دوران سلطنت  كريم خان زند شاهد 
1. آس. شاه نظريان، نمونه اى از شاهنامة دست نويس، مجموعة منتشر  شده به مناسبت هزارمين سال تولد فردوسى( ايروان:بى نا،   1934م)، 

ص 152. 
2. Realism
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هماهنگى بيش از پيش هنر شرق و غرب و نيل  به اوج اين هماهنگى در دوران پادشاهى فتحعلى 
شاه قاجار بود.  بر همين اساس، مكتب نقاشى رايج در روزگار اين دو سلسله را  مى توان تحت عنوان 
ـ قاجاريه ناميد. هنرمندان  نقاشى چون ميرزا بابا،  مهر على، آقا صادق، ابوالحسن غفارى  واحد زنديه 

  (صنيع الملك)، محمد حسن و محمد على را مى توان از شاگردان  اين مكتب دانست.1 
فتحعلى شاه قاجار بر خالف سلف خود، آغا محمد خان، كه تمام  توان خود را در جنگ با  
همسايگان و گسترش قلمرو پادشاهى خود  صرف كرده بود، اهميتى خاص براى فرهنگ و هنر 
و دست اندر كاران آن قائل بود و گهگاه خود را به منزلة مدل نقاشى در  اختيار نقاشان هنرمند قرار 
مى داد. از جملة اين موارد مى توان  به تصويرى از فتحعلى شاه اشاره كرد كه در 1813م به قلم مهر 

 على كشيده شده است.  
هنر نقاشى بر روى بوم را در عهد قاجار هنر دربارى ناميده  اند. علت آن است كه از سويى 
نقاشى چهره در خارج از دربار  از نگاه دين مكروه محسوب مى شد و از سوى ديگر، اين تنها  شاهان 
و درباريان متمول بودند كه مى توانستند نقاشى چهرة  خود را،  بنا بر سليقه و ميزان تجمل پرستى 
شخصى شان سفارش  دهند و دستمزد نقاش ها را نيز متقبل شوند. هنرمندان نقاش  اين دوره 
نيز، كه سفارش دهنده اى خارج از محدودة دربار و  درباريان نداشتند، براى كسب معاش تن به 
خواسته هاى  درباريان مى دادند و آثار خود را مطابق با توقعات آنان به  تصوير مى كشيدند تا موضوع 

نقاشى هاى اين دوران ريشه در  دربار داشته باشد. 
خلق شاهنامة مذهب 535  ماتناداران به روزگار فتحعلى شاه  قاجار باز مى گردد، به روزگار 
حكومت شاهى كه اصرار در  بازسازى عادت ها و سنت هاى مرسوم در دوران شكوفا  و پر جالل 

 شاهان گذشتة ايران داشت.  
فاصله گرفتن نقاشان روزگار قاجار از قوانين خاص هنر  نگارگرى ايران در دوران قرون وسطا 
در روزگار قاجار كامالً  محسوس است. نگارگران كتاب هاى قديمى دست نويس نيز خود را تا  حدى 
خودساخته و رها از قيد و بندهاى هنر نقاشى در قرون  وسطا مى دانستند. سفارش دهندگان 
متمول آثار تذهيب شده  در اين دوره به خود اجازه مى دادند كه از نگارگر انتظار  داشته باشند تا 
سليقة شخصى آنان را اعمال كند. اما در تذهيب  نوشته ها و نقاشى هاى عهد قاجارشاهد تركيب 
خواسته هاى  سفارش دهنده هاى ثروتمند با سليقة هنرى نقاش هستيم كه  برخاسته از ديدگاه او 

1. رويين پاكباز، نقاشى ايران از ديرباز تا امروز (تهران: زرين و  سيمين، 1387)، ص141 .
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نسبت به فرهنگ و ادب ايران در قرون وسطاست. همين تلفيق سبب شده كه امكان تشخيص نكات 
مشابه و متفاوت  هنرى در اسناد دست نويس تذهيب شده در روزگار قاجار به  سادگى فراهم نباشد.  

در  مى توان  قاجار  را  روزگار  شدة  تذهيب  دست نويس هاى  از  شمارى  انگشت  تعداد 
مجموعه هاى سراسر جهان يافت. از آن بين مى  توان آثار با ارزشى چون شاهنامة كاللة خاورى  
(داراى   52 نگارگرى)، شاهنامة داورى اثر محمد بن وصال داورى و چند نسخه  از شاهنامه هايى 

(  384բ  ) ديباچة پايانى شاهنامة 535، سندشماره 384ب
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را نام برد كه در موزة رضا عباسى تهران  نگهدارى مى شود.1  بررسى نسخة شاهنامة دست نويس 
و تذهيب  شدة شماره 535 ماتناداران از 2012م در دستور كار قرار  گرفته است. از همان آغاز 
مشخص شد كه اين نسخة كمياب از نظر  رنگ پريدگى در جاى جاى سند و بخش آسيب ديدة 

جلد، در قسمت باال و  قسمت زيرالكى آن، نيازمند ترميم جدى است. 
بنا بر ديباچة كتاب  مى توان اين نسخه شاهنامة عهد قاجار را همرديف شاهنامة  بايسنقرى 
دانست. شاهنامة بايسنقرى با حمايت بايسنقر ميرزا در   833 ق نوشته شده و يك نسخه  از آن در 
موزة كاخ گلستان در  تهران ( به شمارة 716)  نگهدارى مى شود.2 شاهنامة بى نظير  بايسنقرى را 

در رديف شاهنامه هاى معروف دموت 3 (ايلخانى  بزرگ)  و شاه طهماسب4 قرار مى دهند.  
ديباچه اى كامالً خوانا در انتهاى اين نسخه  (به شمارة 384ب[  բ 384  ]) به  وضوح تاريخ 
نگارش شاهنامة ماتناداران را 1245ق مشخص مى كند. كاتب نام خود را در زير دست نويس 
اين چنين نگاشته:  محمد حسين بن على محمد خان آقا ولى،بندة ناچيز محمد كريم خانى  بيد 

شهرى. نام نگارگر و محل نگارش ذكر نشده است.  
شاهنامه شامل 390 برگ در ابعاد 22/5 ×  35 سانتى متر و هر برگ  به چهار ستون 27 
سطرى به ابعاد 2 ×   19 سانتى متر مساوى با دو  حاشيه تقسيم شده. عنوان هر صفحه به خط نسخ 
با رنگ قرمز و  نوشته هاى صفحات به رنگ سياه و به خط نستعليق شكسته خطاطى  شده.شمارش 
و بررسى صفحه ها حاكى از وجود بى كم و كاست  آنهاست. با اين حال، اندكى به هم ريختگى در 
ترتيب صفحات به  چشم مى خورد. عدم پيوستگى مفهومى آخرين كلمة هر صفحه با  كلمة نخست 

صفحة بعد شاهدى بر اين نقص است.    
روى جلد زير الكى كتاب، تصاويرى از ميدان هاى نبرد ديده مى شود. 

در مركز داخل جلد، كه به رنگ قرمز تيره رنگ آميزى شده،  ترنجى (نشانى حاوى تصويرى 
از گل و مرغ) به چشم مى خورد.    

1. على تقوى و ابوالقاسم رادفر، «تأثير و حضور شاهنامه در برخى  از هنرهاى ايرانى»، كهن نامة ادب پارسى. س 1، ش 2 (تهران: پاييز  و 
زمستان، 1389)، ص 5 و 6 .

2. بايسنقر ميرزا نوة تيمور لنگ، بانى مكتب نگارگرى هرات در ايران  بود و خدمات چشمگيرى در ترويج هنر نگارگرى در سطحى جهانى 
صورت  داد. نك: ديويد تالبوت رايس، هنر اسالمى، ترجمة ماه ملك بهار (تهران: انتشارات علمى و فرهنگى،   1381)، ص 236 و237.    

3. تجميع قطعات اين شاهنامه به سختى و در نهايت به طور ناقص  صورت گرفت زيرا دموت، كه موفق به فروش مجموعة كامل خود در غرب 
 نشده بود، نسخة شاهنامه را به قطعات جدا از هم تقسيم و  در نقاط گوناگون عرضه كرده بود.  نك: عبدالمجيد شريف زاده، تاريخ هنر نگارگرى 

(تهران: كمال  هنر، 1383)،  ص73. 
4. اين شاهنامه در عصر شاه اسماعيل اول، پايه گذار سلسلة صفويه، در  حدود 928 ق نوشته شده. 
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 ( kazm b  ) پشت جلد، شاهنامة 535، تصويرب 

 ( kazm a  ) روى جلد، شاهنامة 535، تصوير الف
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اين شاهنامة  بايسنقرى نيزهمچون ديگر نسخه هاى بايسنقرى  ده صفحة نخست را به 
توصيف بخش هاى ارزشمندى از زندگى فردوسى  اختصاص داده. الزم است يادآورى كنيم كه 
اطالعات عنوان شده در  اين مقدمه نه نوشتة فردوسى است و نه چكيده اى از قلم كاتب  اين 

 ( kazm c  )   c  داخل جلد، شاهنامة 535 ، تصوير
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شاهنامه بلكه مجموعه اى از سخنان مردم عادى را شامل مى شود كه در سدة نهم هجرى و به 
هنگام كتابت شاهنامة  تحت حمايت  بايسنقر سينه به سينه نقل مى شده.1 

ـ ب( բ-007  ) آن شروع مى شود.  كاتب مانند  شرح بخش حماسى اين نسخه از صفحة 007
ـ ب ننوشته در  حالى كه نگارگر، در باالى صفحه،  مقدمة صفحة 002عنوانى براى  صفحة 007
محلى را براى عنوان باز  گذاشته است. مقدمه با فهرستى از نام پهلوانان، اميران و  پادشاهان و تاريخ 

به قدرت رسيدن آنان به پايان مى رسد. اين  فهرست با نقاشى هايى بى نظير همراه است.

ويژگى هاى سبك نگارگرى در  شاهنامة535 
شاهنامة ماتناداران ارمنستان حاوى 56 نگارگرى است كه نخستين  بار در گزارشى با عنوان 
«شاهنامة 535،  نمونه اى از هنر عهد  قاجار در مجموعة آفرينش»2چاپ شده است. ترتيب و 

شمارة  تصاوير به شرح زير است: 
تص.1/42ب، تص. 2/48الف، تص.3/63 الف، تص.4/63ب، تص. 5/68ب،  تص.6/81 الف، تص.7/91ب، 
تص.8/11 الف،تص. 9/112ب، تص.10/117ب،  تص.11/121ب، تص. 12/123ب، تص. 13/125ب،  تص. 
14/126، تص. 15/127،  تص.16/132، تص. 17/133ب، تص. 18/153ب،  تص.19/154ب،  تص.20/157،  
 تص.21/167الف، تص. 22/182 الف، تص.  23/201الف،  تص. 24/216ب،   تص.223./25ب،  تص.26/230ب،  
تص.27/237،  تص.28/247 الف،  تص.  29/263 الف،  تص.277/ 30،  تص.31/294 الف، تص. 32/328الف،  
 تص. 33/336 الف، تص. 34/336ب، تص.35/340ب،  تص.   36/347 الف،  تص.37/348 الف، تص.38/350،  
تص. 39/354الف، تص.   40/354ب، تص. 41/356ب، تص.42/357ب، تص.43/359الف،  تص.   44/361الف،  
تص. 45/361ب،  تص. 46/362الف،  تص. 47/362ب،   تص. 48/364ب،  تص. 49/366الف،  تص.50/366ب،  
تص.  51/369الف، تص.52/370ب، تص. 53/372الف، تص.   54/375الف،  تص. 55/378الف،  تص. 56/379الف. 

فهرست مرجع صفحه ها براى سهولت كار كسانى كه به ماتناداران  مراجعه مى كنند عيناً به 
زبان ارمنى در زير نويس آمده  است. 3

1. ايرج گلسرخى، روايت شاهنامه به نثر (تهران: علم،1381)، ص23. 
2. ايوت تجريان، از مجموعة مقاالت  آنتار ترنندوتس ( ايروان: بى نا،   2015)، ص 531-523. 

3.  1  /42բ, նկ.   2  /48ա, նկ.   3  /63ա, նկ.   4  /63բ, նկ. 5/68բ, նկ. 6/81ա, նկ. 7/91բ, նկ. 8/111ա, նկ. 9/112բ,   նկ. 10/117բ, 
նկ.11/121բ, նկ. 12/  12  3բ, 13/125բ, նկ. 14/126բ, նկ. 15/  127 բ, նկ.16/132ա, նկ.17/  133 բ,  նկ. 18/153բ, նկ. 19/  154 բ, 
նկ. 20/157բ, նկ. 21/  167 ա, նկ. 22/182ա, նկ. 23-/  201 ա, նկ. 24/216բ, նկ.   2  5  /  223 բ, նկ. 26/230բ, նկ. 27/  237 բ, նկ. 
28/247ա, նկ. 29/  263 ա, նկ. 30/277ա, նկ. 31/  294 ա, նկ.   32/328ա, նկ. 33/  336 ա, նկ. 3  4  /  336 բ, նկ. 35/340բ, նկ. 
36-/  347 ա, նկ. 37/348ա, նկ. 38/  350 ա, նկ. 39/   354ա, նկ. 40/  354 բ, նկ. 41/356բ, նկ. 42/  357 բ, նկ. 43/359ա, նկ. 
44/  361 ա, նկ. 45/361բ, նկ.   46/  362 ա, նկ. 47/362բ, նկ. 48/  364 բ, նկ. 49/366ա, նկ. 50/  366 բ, նկ. 51/369ա, նկ. 
52/  370 բ, նկ.   53/372ա, նկ. 54/  375 ա, նկ. 55/378ա, նկ. 5  6  /  379 բ: 
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 (  126 բ   ) بزم منيژه، دختر افراسياب براى پذيرايى از بيژن، شاهنامة 535، سند   126ب



پيمان | شمارة 80
شاهنامة ماتناداران ...

ه ها
مقال

ه ها
مقال

ه ها
مقال

ه ها
مقال

95
 (  154 բ   )بزم رستم و برزويه، شاهنامة 535، سند 154ب
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صحنه پرداز اين شاهنامه مطابق روال نگارگرى عهد قاجار بر  زندگى پر از تجمل دربار در 
حضور شخصيت هاى اشرافى ،  نوازندگان و رقصندگان بزم هاى دربارى تأكيد دارد.  

نگاه شخصيت ها در برخى تصويرها رو به بيننده است. نقاش در  بيشتر تصويرهابه ارائة تنها 
سه چهارم صورت شخصيت ها بسنده  كرده است. زن ها بنا بر عرف نقاشى در اين عهد صورتى گرد 
 دارند كه با خط هاى پر رنگ احاطه شده. در بيشتر موارد، نيز  خالى بر گردن يا صورت خود دارند. 
خال و وصف شاعرانة آن را  بر سر و صورت زن ها در بيشتر نقاشى ها و آثار ادبى عهد  قاجار و سدة 
سيزدهم هجرى شاهد هستيم.  گوش زن ها در زير  گيسوان مواج پنهان شده اما گوشواره هاى 

ساده حتماً به نمايش  در آمده اند.   
حاالت صورت شخصيت ها خبر از راز درون آنان ندارند و خط ها و  سايه ها از خلق و خوى و 

حالت شخصيت در لحظه حكايت نمى كند.   
بى تفاوتى نگاه و حالت چهره ها بر اساس قوانين نانوشتة هنر  نگارگرى در عهد قاجار ترسيم 
شده. در مواردى، خاص تنها با  ايجاد تغيير در خطوط ابروان حالت روحى شخصيت را نشان 
مى  دهند. رنگ هاى خاكسترى و بلوطى تيره و روشن و گاه در  تركيب با سايه هاى آبى، سبز و 
بنفش، زمينة نگاره ها را با  بيشترين شباهت به طبيعت پر كرده. نگارگر در بيشتر موارد  رنگ قرمز و 
سايه هاى نارنجى و آجرى آن را در جاى جاى صحنه  به كار برده  و تنها به كمك رنگ هاى طاليى 

و قرمز كوشيده تا  توازن را در رنگ آميزى پردة نقاشى حفظ كند.  
نگارگر شاهنامة 535، برخالف نگاره هاى به كار رفته در تذهيب  نسخه هاى دست نويس 
قديمى، به عامل بعد توجه كامل داشته،  عمق مناسب صحنه ها را رعايت كرده و در نتيجه، موفق 

شده  نوعى هماهنگى بين نگاره هاى گوناگون به وجود آورد. 
قوانين سنتى نگارگرى ايرانى در قرون وسطا تا حدى رعايت شده  اما نگارگرى هاى شاهنامة 
535 بيشتر تحت تأثير مكتب نقاشى قاجارى  است. از بررسى نازك بينانة مجموعة نگاره هاى 
شاهنامه مى توان  رد قلم بيش از يك نگارگر را پى گرفت. در حالى كه نامى از  چند نقاش برده نشده 
به نظر مى رسد كه استادى ماهر نگارگرى  نخستين گروه از نقاشى هاى مجموعه را در دست داشته 
در حاليكه  شاگرد يا شاگردان او موفق به تكميل كار در حد هنر استاد  خود نشده اند. تركيب رنگ ها 
با سايه هايى ماليم از آبى  آسمانى و بنفش و خاكسترى مايل به سبز در نخستين نقاشى ها  عموماً 
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 (  42բ   ) - افراسياب بر باالى دست رستم، شاهنامة 535،سند 42ب
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رعايت شده. گذر روان و نرم از سايه هاى تيره به روشن  با قلمزنى ظريف نقاش و با لطافت صورت 
گرفته تا ابعاد در  صحنه به وضوح نمايان شوند. نگارگر در مقاطعى با استفاده از  رنگ طاليى موفق 
به مرزبندى نقش ها و حفظ توازن رنگ ها شده  است.                                                                      
رد پاى مشاركت شاگرد يا شاگردان استاد نگارگر را مى توان  در تناقض نسبى سبك 
رنگ آميزى و نوع قلمزنى نگارگرى ها پى  گرفت. اين گروه از نقاشان پريشانى و شتاب خود را 
در اتمام   كار با قلمزنى نسبتاً خشن، خطوط نا همگون و رنگ هاى تيره تر  و غليظ در مرز بندى 
شكل ها و تغيير نرم و يكنواخت رنگ در  حين عبور از يك زمينه و شكل به زمينه و شكلى ديگر 
بروز  داده اند. تفاوت سبك مشهود در تصوير هاى شاهنامة 535 هم زمان  گوياى دقت مخصوص 

نقاشان ايران در قرون وسطا و سهل  انگارى عمومى در رعايت قوانين متعارف نگارگرى است.   
تفاوت محسوس در سبك خوش نويسى، نوعى دوگانگى را در نگارش  نشان مى دهد. در 
ديباچة كتاب تنها از يك خوش نويس نام برده  شده اما از آغاز تا صفحة 195 ب (   195բ  ) و از 
صفحة 265 الف (   265ա  ) تا پايان دست خط متعلق به استادى ماهر است در حالى  كه خطاطى 
صفحات بين اين دو صفحه  سبكى متفاوت دارد.  متن  هردو قسمت به خط نسخ ولى با دو 
دست خط گوناگون است و  عنوان ها نيز با يك قلم و به خط نستعليق شكسته نگاشته شده.  از 
بررسى دقيق خوش نويسى سراسر كتاب مشخص مى شود كه استاد  خوش نويس قسمت خود را 
با ظرافت و همگون و با رعايت قوانين  ظريف خط پارسى نگاشته در حالى كه شاگرد يا شاگردان 
وى با  دست خطى درشت تر،كه جاى دادن كامل كلمات و حروف را در محدودة  ستون ها را مشكل 

و حتى نا ممكن مى سازد، توازن و زيبايى  مجموعه را تا حدى به هم ريخته اند.       
از آنجا كه رسم بر ذكر نام خوش نويسى است كه نگارش كتاب را  به پايان مى برد مى توان 
نتيجه گرفت كه محمد حسين بن على  محمد خان آقا ولى، خوش نويسى بوده كه كتابتشاهنامة 
535 را  آغاز كرده و در مرحلة دوم به پايان برده است. بررسى كامل  سبك و سياق هنر به كار رفته 
در شاهنامة ماتناداران آشكار مى سازد كه دست خط كتاب متعلق به دو خوش نويس و نگارگرى ها 

 متعلق به دست كم دو نقاش از يك مكتب واحد است. 
نگارگرى صفحة 48الف (  48ա   ) شاهنامة 535 تفاوتى عمده با نگاره هاى شاهنامه هاى 

دست نويس موجود دارد و نيازمند بررسى بيشتر است. 
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 (  23բ   ) ـ ب صحنة كشتن شيرها به دست افراسياب، شاهنامة 535، سند 23
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 (   48ա  )ـ الف صحنة كشتن ديو سفيد به دست رستم، شاهنامة 535، سند   48
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موضوعى كه نگارگر آن را در اين اثر پرورش داده به دوران  پادشاهى كيكاووس باز مى گردد. 
صحنةكشته شدن ديو سفيد،1  كه در اين اثر به تصوير كشيده شده،يكى از نگاره هايى است  كه 
در بخشى از همة شاهنامه ها، چه آنهايى كه نگارگرشان پيرو  مكتبى خاص بوده و چه آنهايى كه 
نگاره هايى معدود را در كل  كتاب جاى داده اند، عرضه شده است.  تصوير حماسة كشته شدن 
ديو  سفيد در تلفيقى موفق با نوشتة همان صفحه بر موضوع صحنه تأكيد  دو چندان كرده است.  
تصوير در مركز صفحه ولى بدون رعايت  محدودة چهارگوش متعارف در پرده هاى نقاشى جاى 
داده شده. صحنه  در اين تصوير خاص، در گوشة راست قسمت باال و دو گوشة زيرين،  از مرز 
متعارف نقاشى ها خارج شده و به محدودة دست خط هاى  مجاور تجاوز كرده است.  برخورد مشابه 
نزد ديگر نقاشان متعلق  به سبك هاى ديگر قرون وسطا نيز نشان از تمايل نقاشان دوره هاى گذشته 
به انحراف از قوانين متعارف دارد.   اين تصوير نمايشگر كشته شدن ديو سفيد به دست رستم است.  
 داستان مكتوب حكايت از خشونت بسيار در برخورد رستم با ديو  دارد در حالى كه نقاش چهرة 
رستم را آرام نشان داده است. در  قسمت چپ نقاشى شاهنامة 535، به جز رستم، ديو سفيد و 
اوالد  مرزبان، شاهد حضور چندين جنگاور و در زير آنان سه ديو ديگر  هستيم. در شاهنامه هاى 
ديگرى چون شاهنامة شمارة 2-1948، موجود  در موزة فيتز ويليام دانشگاه آكسفورد،2 شاهنامة 
دست نويس  معروف به رشيديه (شمارة 2239) موزة گلستان تهران،3 شاهنامة  بايسنقرى (شمارة 
716) در موزة گلستان4 و شاهنامة شمارة 176 در  مجموعة اوسلى معروف به شاهنامة سلطان 
ابراهيمى،5تنها  اوالد مرزبان،كه در عمق صحنه به درخت بسته شده، به جمع رستم و  ديو سفيد 

اضافه شده و اثرى از ديوهاى متعدد و جنگجوها در  عمق تصوير نيست.   
نگارگرصفحة 48الف (   48ա   ) شاهنامة 535 ماتناداران به طور  مشخص در ابداع اثر خود 
از تركيب موضوع ديگر نگارگرى ها  استفاده كرده. قهرمانان تصوير نه تنها در شكل ظاهرى شبيه 
 يكديگر هستند بلكه در ويژگى هاى روحى و روانى نيز تكرار  يكديگرند. نگارگر كمتر به تصوير 
كردن احساسات قهرمانان و  شخصيت هاى خود پرداخته. تعجب را تنها در يكى از جنگاوران به 
 تصوير كشيده كه با چهره اى غرق در آرامش انگشت نشانة خود را  در كنار لبانش قرار داده است.  

1. خوان هفتم،  يكى از هفت خوانى كه رستم مجبور به عبور از آنها  بود. 
2. Firuza  Abdullaeva, Charles Melville,   Fitzwilliam Museum, Cambridge MS 22-1948, fol. 23v, 2. Firuza  Abdullaeva, Charles Melville,   Fitzwilliam Museum, Cambridge MS 22-1948, fol. 23v, The Persian Book of The Persian Book of 
Kings: Ibrahim Sultan’s  Shahnama Kings: Ibrahim Sultan’s  Shahnama (Oxford: Bodleian Library, University of Oxford , 2008), p. 80 (Oxford: Bodleian Library, University of Oxford , 2008), p. 80 
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او احساس نگرانى دو جنگاور  كنارى را در ابروان آنها تصوير كرده در حالى كه اوالد  مرزبان، كه با 
طناب به بند كشيده شده، به ظاهردر نگرانى  عميق ترى فرو رفته است.  

وى با استفاده از سه صحنه در يك تصوير كوشيده تا به  تصوير عمق بخشد. او براى قرار 
دادن قهرمانان خود در دوردست  و در عمق تصوير، شكل ديو ها و انسان هارا در ابعاد كوچك تر 
 نقاشى كرده. رنگ آميزى ماليم تر اسب ها و شكل ها به نگارگر،  براى نشان دادن عمق يارى رسانده 
است. درختى كه اوالد با  طناب به آن بسته شده با مقدار نسبتاً فراوانى از رنگ سبز  ترسيم شده 
كه مختص نقاشى هاى واقع گرايانة برروى بوم در آن  زمان بوده. ابرها در تصوير 48 الف (   48ա  )  با 
طرح و رنگ  خاص ابرها در تصويرهاى ديگر مانند تصوير شمارة 42ب،  فرق  دارد. تركيب موفق 

رنگ هاى آبى، سبز و سفيد در اين تصوير  حالتى طبيعى تر به تكه هاى ابر داده است.  

صحنة كشتن ديو سفيد به دست رستم، شاهناِمة شمارة 2-1948، موجود در موزة فيتز ويليام دانشگاه  آكسفورد
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103 صحنة كشتن ديو سفيد به دست رستم، شاهنامة دست نويس معروف به رشيديه (شمارة 2239)، موزة كاخ  گلستان تهران
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صحنة كشتن ديو سفيد به دست رستم، شاهنامة بايسنقرى (شماره 716)، موزة كاخ گلستان تهران
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صحنة كشتن ديو سفيد به دست رستم، شاهنامة (شماره 176)، مجموعةاوسلى،معروف به شاهنامةسلطان  ابراهيمى
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نكات ريز مختص نگارگرى هاى قرون وسطا و نقاشى عهد  قاجار، مانند ريزه كارى هاى رعايت 
شده در پوشش و تزيينات  خاص آن دوره، در اين تصويرنيز ديده مى شود ولى به طور كلى 
 قوانين به كار گرفته شده در نگارگرى هاى شاهنامة 535 با سبك  و سياق  به كار گرفته شده در 
نگارگرى هاى ايران در دوران  قرون وسطا تفاوت دارد. نوع پوشش قهرمانان تصويرها و موضوع 
 صحنه هاى گوناگون تصاويركه بر اساس نحوة زندگى روزمرة دوران  خود به پرده كشيده شده 
(126ب /   126բ  )، نشان مى دهند كه  نگارگرى پرده ها درسده هاى هجدهم و نوزدهم ميالدى انجام 
 گرفته است. گفتنى است كه در دورة قاجار نوگرايى در هر  زمينه اى تشويق مى شد و نقاشانى كه 
هنگام رونوشت برداشتن از  آثار پيشين چيزهاى نويى به كار مى افزودند مى توانستند  رابطة حماسه 

و نگارگرى آن را مستحكم تر كنند.                     
 

نسخة دست نويس و مذهب شاهنامة 535 ماتناداران ارمنستان را  با سبك و سياق خاص 
خود مى توان آيينة دوران قاجار خواند.  نگارگرى هاى اين شاهنامه را مى توان پيروى از نوگرايى 
همراه با  برداشت ها و راهكارهاى استثنايى هنرى دانست. اميد است كه با دست يابى به كتاب هاى 
قديمى دست نويس و زرنگارى ديگرمتعلق به دورة  شاهنامة 535 ماتناداران، نورى بر نقاط تاريك 

باقى مانده تابانده  شود.  

بخش اسناد عربى زبان در ماتناداران، مخزن ملى اسناد  دست نويس ارمنستان.
پاكباز، رويين. نقاشى ايران از ديرباز تا امروز. تهران: زرين و  سيمين، 1387.

تجريان، ايوت. از مجموعة مقاالت  آنتار تزنندوتس.ايروان: بى نا،   2015.
تقوى، على و رادفر، ابوالقاسم. «تأثير و حضور شاهنامه در برخى  از هنرهاى ايرانى». كهن نامة ادب

     پارسى. س 1، ش 2.پاييز  و زمستان، 1389.
رايس، تالبوت. هنر اسالمى. ترجمة ماه ملك بهار. تهران: انتشارات علمى و فرهنگى،   1381. 

سمسار، محمد حسن و سراييان، فاطمه. كاخ گلستان (آلبوم خانه) . تهران: كتاب آبان، 1390.
شاه نظريان، آس. نمونه اى از شاهنامة دست نويس. مجموعة منتشر  شده به مناسبت هزارمين

     سال تولد فردوسى. ايروان:بى نا،   1934. 
شريف زاده، عبدالمجيد. تاريخ هنر نگارگرى. تهران: كمال  هنر، 1383.

گلسرخى، ايرج. روايت شاهنامه به نثر.تهران: علم،1381.

Abdullaeva, Firuza   & Melville, Charles. The Persian Book of Kings: Ibrahim 
Sultan’s  Shahnama. Oxford: Bodleian Library, University of Oxford , 2008.


