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 چکيده     

به  کارهای عصر مغول و مکتب تبریز است. این نسخه مصوّریکی از شاه لخانیبزرگ ای شاهنامۀ      

ند. کان مییر بیخوبی روایت شاهان ایلخانی و ارتباطات فرهنگی و هنری آن روزگار را با زبان تصو

شیرازه  کار ایلخانی از دست حوادث روزگار مصون نمانده و به خاطر طمع صاحبانشهرچند این شاه

 نی را بهبرگ شده است، اما همان اوراق برجای مانده هم به خوبی اوج هنر ایلخابرگ آن گسسته و

ند و کررسی میهای تصویری بهای این نسخه را از منظر شاخصهگذارد. این پژوهش نگارهنمایش می

ند در ین پیوادهد که چگونه هنر ایران و شرق دور در این نسخه با هم گره خورده است. نشان می

ه ست. عالوامغولی و شیوۀ تصویرگری طبیعت )درخت، کوه و ابر( مشهود  –های چینی یش چهرهنما

ی صویرگرتمندی شاهان، شیوۀ های تصویری دیگر این نسخه نظیر نمادپردازی فرهبر این شاخصه

نسخۀ  نسخه با های اینشود. در برخی موارد نیز نگارهنگاری نیز بررسی میهای نبرد و سوگصحنه

حاصل بررسی  شود.اند قیاس میکه هر دو در یک دوره و یک سبک به تصویر درآمده التواریخامعج

ف با هم های مختلهنری فرهنگ اسلوب بزرگ ایلخانی شاهنامۀهای که در نگاره دهدنشان می

ه چشم ب سازیپردازی و منظرهدرآمیخته است: از سویی تأثیرپذیری از نقاشی چینی در چهره

ویر صاتها در نگاره مایۀها غلبه دارد، عالوه بر این بنورد، از سوی دیگر فرهنگ مغولی بر نگارهخمی

 فتهم پیش ریزانس هنظیر هنر ب های دوردستاین تأثیرپذیری تا فرهنگ ایران باستان ریشه دارد، حتّا

نگی ت فرهن سنّ ای بینافرهنگی دانست که چندیتوان این نسخه را شاهنامهاست. از این رو، می

 است.)مغول، چین، ایران باستان، بیزانس( را در یک نسخۀ واحد تلفیق کرده

 ، نگارگری، مغول، هنر چین، دموت.بزرگ ایلخانی ۀشاهنام :واژگان کليدی
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 مقدمه 

تباه ه به اشدد. گاگرهای مانوی باز میپیشینۀ نگارگری ایرانی به قبل از اسالم و نقّاشی     

ا برای رینیاتور اروپاییان واژۀ م»که شود، حال آنتور به هنر نگارگری اطالق میواژۀ مینیا

« بردندشد به کار میرنگ روی عاج نقّاشی میم. با آب۱۸های ظریفی که در سدۀ چهرهتک

ی و نسخ دربار لزوماً کوچک اندازه نیست (، اما نگارگری ایرانی۱تصویر ؛ ۹: ۱36۷مقدم اشرفی، )

رو، اطالق مینیاتور بر این از این (2شده است )تصویر زرگ و قطع سلطانی تولید میدر اندازۀ ب

 هنر ناآگاهانه و به دور از دقّت است.

ت عینیّ  آرایی عالوه بر زینت بخشیدن به نسخه، متن را نیز تجسّم وهنر کتاب       

 مانان آن رابخشد. با ورود اسالم به ایران، هنرهای تصویری تحریم شد، زیرا مسلمی

که  لق کردندخارگران تصاویری انتزاعی را دانستند. اما به مرور نگبرداری از کار خدا مینمونه

ریق طه این بآمد. های طبیعی تفاوت داشت و الگوبرداری از کار خدا به شمار نمیبا نمونه

ان متولیّ  ومان اکها به دلیل عالقۀ حنگارگری دوباره به مسیر خود ادامه داد و در بعضی دوره

دوست  تری پیدا کرد؛ نظیر دورۀ ایلخانی که حمایت ادیب فرهنگبه هنر، بالندگی بیش

ایی و آرتابکاهلل همدانی و تأسیس رَبع رشیدی بر رشد و رونق هنر خواجه رشیدالدّین فضل

 تصویرگری افزود. 

 

              

 االحرار جامی، کاتب ميرعلینسخة تخفه -2           جچهره روی عامينياتور اروپایی، تک -1           
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ترین مو از قدی را که یکی از نسخ برجستهبزرگ ایلخانی  شاهنامۀهای این پژوهش نگاره      

نجام شده هایی که در این زمینه اکند. پژوهشآید، بررسی میبه شمار می شاهنامهنسخ 

 شامل آثار زیر است:

 : نویسنده)دموت(، نشر عطار: این کتاب شاهنامۀ بزرگ ایلخانی (.۱3۹2حسینی، محمود ) -

، زیرا کندمی ّرفیدر این اثر دورۀ ایلخانی را مقطعی مهم و مؤثّر در رشد نقّاشی ایرانی مع

 موتدشاهنامۀ ها مندی در این دوره تولید شده است که یکی از آننسخ مصوّر ارزش

 شاهنامۀ بزرگی پرداخته، بخش دوم است. بخش اول کتاب به بررسی هنر ایلخان
 ست. های این نسخه را معّرفی کرده ارا معرّفی کرده و بخش سوم نگاره ایلخانی

واری ن سوگمقایسه تطبیقی آیی(. »۱3۹۷اعظم بهلول، توفیقی، پیوند و علیخانی، رویا ) -

ر، نقی ه، مطالعات تطبی«نگارۀ شاهنامۀ بایسنقریبا تک دموت در سه نگاره شاهنامۀ

های ها و تفاوت: این پژوهش شباهت۹3-۸۱، صص ۱6، شماره ۸پاییز و زمستان، دوره 

و  شاهنامۀ دموتآیین سوگ در دورۀ ایلخانی و تیموری را با مطالعه موردی دو 

 بندی بررسی کرده است.پردازی، رنگ و ترکیب، از منظر شخصیتبایسنقری

ی کتب تأثیر هنر چین بر مصوّرساز» (.۱3۹۴سرافرازی، عباس و لعل شاطری، مصطفی ) -

بخشی  .۱۰۸-۷۹، صص ۵، شماره 3مطالعات تاریخی جهان اسالم، سال، «عصر ایلخانان

گان کرد نگارنداختصاص دارد، اما روی شاهنامۀ بزرگ ایلخانیاز این مقاله به معرفی 

 اند.شناسی آن نپرداختهتاریخی است و به وجوه زیبایی

ست دن به از دربار قاجار تا رسید شاهنامۀ بزرگ ایلخانیذشت مقاالت زیر نیز به سرگ

 اند:دموت پرداخته

، شماره چیستا، «هایی دربارۀ تصاویر شاهنامۀ دوموتیادداشت(. »۱36۹گرابار، اولگ. ) -

 .۵۵۷ -۵6۹و بهمن، صص  ، دی۷۵ -۷۴

ورۀ کار نگارگری دترین شاهشاهنامۀ سلطان ابوسعید مهم(. »۱3۸۷خزایی، محّمد. ) -

 .  ۱۹-۱۴،  اسفند، صص کتاب ماه هنر، «ایلخانی

ی زبان تصویر، «بازنویسی سرگذشت شاهنامۀ بزرگ ایلخانی(. »۱3۸۸بلر، شیال. ) -
 .۹3-6۵ رابرت هیلن برند، ترجمه داود طبایی، تهران، فرهنگستان هنر، صص شاهنامه،

 زبان تصویری شاهنامه، ،«شاهنامۀ بزرگ ایلخانی در دوره قاجار(. »۱3۸۸بلوم، جاناتان. ) -

 .۴۵-6۵رابرت هیلن برند، ترجمه داود طبایی، تهران، فرهنگستان هنر، صص 
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 ند:ابررسی کرده بزرگ ایلخانی شاهنامهدو پژوهش زیر رابطه متن و تصویر را در 

، «گ ایلخانیبررسی رابطه میان متن و تصویر در شاهنامۀ بزر(. »۱3۹2آور، عاطفه. )نام -

ط ر ارتباین اثگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی: در اشناسی ارشد، دانشنامه کارپایان

ه شده بررسی شده و در نهایت نشان داد« بیت مصوّر»متن و تصویر بر مبنای نظریۀ 

 ر ازاست که محل قرارگیری، شکل و قطع تصویر تصادفی انجام گرفته و عناصر تصوی

 ر حسببین حال جای بیت مصور در صفحه اند. با اطرحی ثابت و نمادین پیروی نکرده

بیت  تیجهاتفاق صورت نگرفته و مکان قرارگیری آن از پیش تعیین شده بوده است. در ن

ن آتبط با ا مرمصور به مثابه نشانه و عالمتی از سوی خطاط برای نگارگر بوده تا تصویر ر

 ترسیم کند.

ملی  دومین همایش، «دموتغلبه تصویر بر متن در شاهنامۀ (. »۱3۹6فدایی، مریم. ) -
هش مرداد: این پژو ۱۸مشهد، بازشناسی مشاهیر و مفاخر خراسان در ادب پارسی، 

ای هگیری این نسخه دانسته و ویژگیرا علت اصلی شکل شاهنامۀ دموتهای نگاره

ری تررنگکند. نویسنده معتقد است که تصویر انسان نمود پسبکی تصاویر را بررسی می

تری شده بل از خود دارد و به ترسیم عواطف و حاالت انسانی توجه بیشنسبت به نسخ ق

ۀ ش عمدها به صورت مستطیل است و بخاست. از نظر کادر و اندازه تصویر، کادربندی

فحه فضای صفحه را اشغال کرده و در مجموع در این نسخه تصویر بر ساختار کلی ص

 غالب است.

ط یک کرد تاریخی دارند و یا فقانجام گرفته یا رویهای که پژوهشبا توجّه به این      

و  سخۀ مهمناند، هنوز جا دارد این بررسی کرده شاهنامۀ بزرگ ایلخانیموضوع خاص را در 

تر وجوه متعّدد این نسخه های بیشتا با پژوهش تر بررسی شود و نیاز هستمند بیشارزش

، تصویری هاینسخه را از منظر شاخصههای این واکاوی و معرّفی شود. پژوهش حاضر نگاره

ا بآن را  کند و در برخی مواردشناسی و تأثیرپذیری از هنر چین بررسی میوجوه زیبایی

رد ارند موهای مشترکی دکه هر دو در یک دوره به تصویر درآمده و ویژگی التواریخجامع

 دهد.  قیاس قرار می

 . مکتب تبریز1

های پهناوری را از خراسان تا ری نابود ساخت و رزمینریزی سقوم مغول با جنگ و خون

تخت تبریز را به عنوان پای نانالنهرین گسترش داد. آسیطرۀ قدرتش را در سراسر ایران و بین
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تر آثار هنری در این شهر پدید آمد و مکتب هنری این عصر به انتخاب کردند، از این رو بیش

ه با عنوان سبک مغولی و سبک رشیدیه )اشاره به مکتب تبریز شهرت یافت. از این مکتب گا

(، با حضور ۷۱6-۷36در دورۀ ابوسعید آخرین حاکم ایلخانی )شود. ربع رشیدی( نیز یاد می

احمد موسی، فصل جدیدی در نقّاشی  ایرانی به وجود آمد که در دوران آل جالیر و ترکمانان 

 موریان در هرات و ماوراءالنهر گسترش یافت.النّهرین و در عصر تیدر تبریز، شیراز، بغداد، بین

سازی دیگر رسم صورت»نویسد: بهرام میرزا چنین میمرقع دوست محّمد هروی در دیباچۀ 

در دیار ختا و در دیار فرنگ به آب و رنگ شد تا عطارد تیز قلم، نشان سلطنت به اسم سلطان 

گشای پدر خود است، پردهابوسعید خدابنده مرقوم ساخت. استاد احمد موسی که شاگرد 

چهره تصویر شد و تصویری که حاال متداول است او اختراع کرد و از جمله مواضعی که در 

-معراجو  کلیله و دمنهو  ابوسعیدنامهزمان پادشاه مشارالیه از او بر صفحۀ روزگار واقع است، 

که در به خط موالنا عبداهلل صیرفی و تاریخ چنگیزی به خط خوب معلوم است  نامه

از  .(26۹: ۱3۷2)دوست محمّد هروی، « خانۀ پادشاه مرحوم سلطان حسین میرزا بودکتاب

های چینی و مغولی، توان به این موارد اشاره کرد: ترسیم چهرههای مکتب تبریز میویژگی

-تحرّک و جنبش به جای سکون، تأثیرپذیری از هنر بیزانس در نمایش چین و چروک لباس

های دار درختان، صخرهیوۀ تصویرگری طبیعت نظیر ترسیم تنۀ پیچیده و گرهها، تغییر در ش

های بریده، ابرهای موّاج، دقت در ترسیم گیاهان و اعضای بدن حیوانات، ترسیم تیز، دشت

 ای نظیر اژدها.موجودات افسانه

 انزواز ود، ادر عصر ایلخانی هنر تصویرگری که در صدر اسالم با تحریم مواجه شده ب      

ه به د و به دلیل عالقمغوالن با فرهنگ ایران درآمیختنتری یافت. برون آمد و رونق بیش

رفتن گخان و قدرت زمان با اسالم آوردن غازانهم تری کردند.توجّه بیش شاهنامهتاریخ، به 

کار ترین شاهمهمنگاری رشد یافت. گاه حکومتی ایلخانی، شاهنامهعناصر ایرانی در دست

ست. از ا« شاهنامۀ دموت»معروف به  خانیشاهنامۀ بزرگ ایلمانده از مکتب اول تبریز ایبرج

و گشا اناریخ جهت، التواریخجامعتوان به دیگر نسخ مهم که در این دوره به تصویر درآمدند می

ری از تأثیرپذی -۱فتاد: ادر نتیجۀ عالقۀ ایلخانان به هنر دو امر اتّفاق  اشاره کرد. الحیوانمنافع

 گیری مجموعۀ رَبع رشیدی.کلش -2هنر چین. 
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 الف( تأثيرپذیری از هنر چين

انی به وان مگردد، یعنی هنگامی که پیرارتباط هنری ایران و چین به دورۀ مانی باز می

ر ی هنای برای تجلّچین مهاجرت کردند و حکومت اویغور با پذیرفتن آیین مانوی زمینه

ینی در های تأثیرپذیری از هنر چنمونه (2۸3: ۱3۷۰)یرشمن مانوی در چین پدید آورد. گ

امانی سدوم  چنین در اوایل قرن چهارم هجری زمان نصرنقّاشی مانوی را نشان داده است. هم

ۀ شاهنام مقدمۀکه در را مصوّر کنند چنان کلیله و دمنهاز نقّاشان چینی دعوت کرد تا 
ون مین بیرکلیله و دمنه و شاناق و رام و راچون شاه هندوان که »آمده است:  ابومنصوری

وانایی تاشند و هان بتران نشسته بود، گفت: مردم باید که تا اندر این جآورد ]...[ یک روز با مه

ن ب ر[ پس امیر نصدارند، بکوشند تا از او یادگاری بود، تا پس از مرگ او نامش زنده بود ]...

ین د، تا اردانین داشت تا از زبان تازی به پارسی گاحمد دستور خویش را، خواجه بلعمی، بر آ

م ا به نظترمود نامه به دست مردمان اندر افتاد و هرکسی دست به او اندر زدند و رودکی را ف

و اامه از ناین  وآورد و کلیله و دمنه اندر زبان خرد و بزرگ افتاد و نام او بدین زنده گشت 

 «دن آنخوان وافزودند، تا هرکس را خوش آید دیدن  یادگاری بماند. پس چینیان تصاویر اندر

ن احمد . آثار نقّاشان چینی که به دستور نصرب(: سی و هشت۱3۸۵ابومنصوری،  شاهنامۀ)مقدمۀ 

ز آن اادبی  برجای نمانده است و فقط از طریق اشارات متونرا مصوّر کردند  کلیله و دمنه

 اطالع داریم.

 ود را ازتر تقویت شد. آنان حکومت خدر دوره ایلخانان بیشارتباط هنری ایران و چین       

ردند و کسهیل شرق آسیا تا غرب اروپا گسترش دادند و به این ترتیب ارتباط شرق و غرب را ت

 های ارتباط فرهنگی و هنری ایران و چین گسترش یافت. به دنبال آن راه

-ه از کاغذهای طوماری، ترسیم چهرهتأثیرپذیری نگارگری ایرانی از هنر چین در استفاد      

ای نظیر سیمرغ و اژدها، شیوۀ های چینی و مغولی، تصویرگری موجودات موهوم و افسانه

نویسی بسیار های متمادی به نقّاشی و خوششود. چینیان در دورهآمیزی دیده میرنگ

ین نقّاشی و آمد. در هنر چدادند و هنرهای دیگر برای آنان صنعت به شمار میاهمیّت می

که ابزار به کار رفته نظیر قلم مو، مرکب، کاغذ یا نویسی ارتباط تنگاتنگی دارند؛ کما اینخوش

ابریشم و نحوۀ آفرینش آثار در این دو هنر بسیار به هم شبیه است و سرزندگی و ریتم خط و 

از عناصر چینی نویسی تأثیر پذیرفته است. در ابتدا تأثیرپذیری ضربات قلم در نّقاشی از خوش
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ای در هنر گونههای ایرانی مشهود و تاحدّی ناشیانه بود اما به مرور این عناصر بهدر نگاره

 اسالمی آن تقویت شد.  –ایران محو شد که رنگ و بوی بومی به خود گرفت و جوهره ایرانی 

 ب( رَبع رشيدی

وه کیان ر دامنۀ ولمند تبریز در شمال شرقی این شهر و درَبع رشیدی از بناهای ارزش

ع رَب»هلل افضل گذارش خواجه رشیدالدّینداخل باروی غازانی ساخته شد و آن را به نام بنیان

ر رَبع پردازی سبب شد که دخواندند. عالقۀ وافر خواجه رشیدالدّین به نسخه« رشیدی

ان و اتبار کترین امکانات را در اختیآرایی برپا کنند و بههای هنری کتابرشیدی کارگاه

دینار رایج  زیادت از شصت هزار»کند نقل می (۵3۹: ۱33۸)الحضره مصوّران قرار دهند. وصاف

ین این مجموعه ممتازتر«. شددر اجرت نسخ و تحریر و نقش و تصویر و جلد صرف می

و با  آمدشمار می کز علمی و فرهنگی عصر ایلخانی بهترین مرمؤسسۀ موقوفه و بزرگ

ی، ، عرفانکردهای مختلف مذهبیشد. رَبع رشیدی عملل و کارآمد اداره میبدیمدیریتی بی

ود بشده  کرد فضا و مکان مناسبی طراحیآموزشی، درمانی و اجتماعی داشت و برای هر عمل

ای در دست است که تمام جزئیات نامهی وقفاز رَبع رشید (.۵۹-۴۷: ۱3۷۹)سعیدنیا، 

دن شته شکمدیریتی را به دقت نگاشته است. پس از  ساختمانی، تشکیالت اداری، فرهنگی و

فت. به راراج خواجه رشیدالدّین رَبع رشیدی دوبار غارت شد و بسیاری از نسخ نفیس آن به ت

 است.دهنمان این ترتیب رَبع رشیدی متروک شد و امروز جز اتالل مخروبه چیزی از آن برجای

 .  شاهنامة بزرگ ایلخانی2

هجری، اوج  ۷3۷تا  ۷3۰مورّخ ۱شاهنامۀ ابوسعیدی/ دموتیا  یلخانیشاهنامۀ بزرگ ا     

شاهنامۀ دهد. این نسخه تا پیش از پیدا شدن رفت نّقاشی سبک ایلخانی را نشان میپیش
از آن رو که در عهد  شاهنامهاین  شد.تلقّی می شاهنامهترین نسخه مصوّر ، قدیمکاما

نیز نام گرفته است.  شاهنامۀ ابوسعیدیسلطنت ابوسعید و به حمایت وی کتابت شده 

سطر و شش ستون، به خط نسخ و با  3۱در  ۴۱× 2۹در ابعاد  شاهنامۀ بزرگ ایلخانی

یار و چند نگارگر دیگر، زیرنظر الدّین، احمد موسی، عبدالحیّ، امیر دولتنگارگری شمس

بک مکتب اول تبریز هایی به سالّدین محّمد )فرزند خواجه رشیدالدّین( و نگارهخواجه غیاث

 (. ۱۱۵: ۱3۹2)حسینی، خانه رشیدیّه تبریز تولید شده است تهیّه شد. این نسخه در کتاب

 
1 . Georges Demotte 
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های خاور سنّت النّهرینِی پیش از مغول باهای ایرانی و بینهای این نسخه، سنّتدر نگاره      

تلفیق شد. تأثیرات دیگر کای هنرمندانه با یگونهگن بهآمیخت و عناصر هنری ناهمدور در

سیم ای نظیر اژدها و ققنوس، نحوۀ ترهنر چینی، بیش از همه در ترسیم موجودات افسانه

شود. نگارگران این افزارها و مجالس شکار دیده میها، جنگها، ابرها، چهرهدرختان، صخره

و در  کرده نسخه برای اوّلین بار به نمایش حاالت عاطفی انسان و نمودن عمق و حجم توجه

 اند. یافتهتوجّهی دستهای قهرمانی و سوگ به نتایج قابلبیان مضمون

علی شاه، برای پرداخت پول عطر و لباس که محمّداین نسخه در دربار قاجار بود تا این      

زنانش این نسخه را به معرض فروش گذاشت. در مورد نحوۀ انتقال این نسخه به اروپا تنها 

های پاریس به فروش گذاشت که چون جر ارمنی آن را در یکی از هتلدانیم که یک تامی

نهاد خرید آن داده شد که به علّت مبلغ باال پیش ۱خریداری پیدا نکرد، به دیکران کلکیان

( نسخه را در دار فرانسویمجموعه. سپس دموت )(۵۵۷: ۱36۹)گرابار، توافق صورت نگرفت 

نسخه  دموتمعروف شد. « شاهنامۀ دموت»س به خریداری کرد و از آن پ 2۰اوایل قرن 

به انگیزۀ سود  کامل را به موزه هنری متروپولیتن عرضه داشت ولی موزه آن را نپذیرفت و او

و بقیّۀ اوراق آن صورت پراکنده فروخت های آن را بهتر، شیرازۀ نسخه را باز کرد و برگبیش

هشت مجلس این  ۱۹۱3در سال  داران پاریس،یکی از مجموعه 2هم گم شد. هنری وور

شاهنامۀ تصویر از  22. (۱۹: ۱3۸۷)خزایی، وپنج هزار فرانک خرید نسخه را به قیمت سی
گاه هنر ایرانی در برلینگتن در نمایش ۱۹3۱بار در سال برای نخستین بزرگ ایلخانی

طور به نگاره و چند صفحه از متن آن ۵۸در حال حاضر تنها  لندن به نمایش در آمد. 3هاوس

 پراکنده در بیست موزۀ جهان موجود است. 

خته هم درآمی های مختلف باهنری سرزمین اسلوب شاهنامۀ بزرگ ایلخانیهای در نگاره      

رد، خوشم میبه چ سازیپردازی و منظرهاست: از سویی تأثیرپذیری از نقاشی چینی در چهره

ویر ا در تصاهگارهمایه نرد، در کنار این دو بنها غلبه دااز سوی دیگر فرهنگ مغولی بر نگاره

نس هم نر بیزانظیر ه های دوردستاین تأثیرپذیری تا فرهنگ ایران باستان ریشه دارد، حّتا

ه ال کردها شیوه بیزانسی را دنبپیش رفته و در نمایش جزئیاتی نظیر چین و شکن لباس

 است.

 
1 . Dikran Kelekian 
2 . Henri Vere 
3 . Burlington House 
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 ر گالری هنری فریر واشنگتند، محفوظ 1986.103S، شمارة شاهنامة بزرگ ایلخانیکند، گير میاردشير اردوان را دست -3

 های تصویری. بررسی شاخصه3

مشابه  هایکه آن را از نمونهای دارد وجوه تصویری برجسته شاهنامۀ بزرگ ایلخانی

از  یرپذیریه، تأثسازد. از جمله ترسیم هالۀ فّر به نشانۀ مشروعیّت و قداست پادشامتمایز می

-خته مینگاری که در ادامه به آن پرداهای جنگ و سوگنقّاشی چین، شیوۀ ترسیم صحنه

 ونمادها  از طریقدهد که در هنر ایران فرّه ایزدی های انجام شده نشان میپژوهش شود.

ما، هنظیر  های متعّددی از جمله هالۀ نور، دستار، شمسه، تاج، تخت و پرندگانیمایهنقش

 .(۱۴3-۱22: ۱3۹۴وان و دیگران، )ماهعقاب و شاهین نمود تصویری پیدا کرده است 

 . فرّه ایزدی 1.3

فرّ در اصطالح اوستایی، »بخشید فرّه ایزدی بود. چه به پادشاه مشروعیّت میدر ایران باستان آن

حقیقتی الهی وکیفیتّی معنوی است که چون برای کسی حاصل شود او را به شکوه و جالل و مرحلۀ 

: ۱3۸6)یاحقّی، « کندرساند و صاحب قدرت و نبوغ و خرّمی و سعادت میتقدّس و عظمت معنوی می

برتری یابد از پرتو این فروغ است که  گنانفرّ فروغی است ایزدی به دل هر که بتابد از هم». مدخل فرّ(

ای گستر و دادگر شود. در سانسکریت کلمهکسی به پادشاهی رسد، برازنده تاج و تخت گردد و آسایش

مطابق فرّ موجود نیست اما شکی نیست که ریشۀ این کلمه در سانسکریت سَور به معنی خورشید است و 

زامیاد  هایشت. یشت نوزدهم از کتاب (3۱۴، ۱3۷۷وود، )پوردا« هور و در فارسی هوروخر استاوستا در 

یشت نامید زیرا در آن از فرّه کیانی بهتر است آن را کیان (3۰۹)همان: یشت نام دارد که طبق نظر پورداوود 

ستاییم، ]آن فرّ[ بسیار فرّ کیانی نیرومند مزدا آفریده را ما می»آمده است  هایشتسخن رفته است. در 
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بارزترین نمود . (32۱ همان:)« دست، پرهیزگار، کارگر، چیست را که برتر از سایر آفریدگان استستوده، زبر

تصویری فرّه، هالۀ نور است، نظیر هالۀ نور گرداگرد سر حضرت مریم مقدس و ائمۀ اطهار که شاهدی بر 

در پرستش خورشید قداست آنان است و  شاید برداشتی از آیین مهرپرستی در ایران باشد. هالۀ نور ریشه 

دیگر متفاوت است مثالً هالۀ ها با یکهای کهن دارد اما نوع، رنگ، اندازه و شکل این هالهو نور در تمدّن

شود که ای با سه خط به جهت باال، چپ و راست ترسیم مینور دور سر حضرت مسیح گاه به شکل دایره

 ۱های آشوری، این نیرو را معموالً مِلمّودر متن .(66: ۱3۹۵زاده و احمدی، )بایرامبه تثلیث اشاره دارد 

 النّهرین و حتّارایج در جنوب بیندهد و احتمااًل اصطالحی معنا می« درخششِ پرهیبت»خوانند که می

ای درخشان و پرهیبت بر گرد سر شاهان، به مقدم بر عصر سومریان است. ملمّو را با پرتوهای تابان یا هاله

دادند. ملمّو حامی شاه و دور دارنده دشمنان وی بود، اما اگر شاهی س نشان مینشانه حرمت و تقدّ

)بهار، ماند دفاع میشد و وی در برابر دشمنان بیداد، ملمّو از او گریزان میحمایت الهی را از دست می

یّت او از پادشاه با هالۀ فرّ ترسیم شده تا تأکیدی بر مشروع شاهنامۀ دموتهای . در نگاره(۴3۷: ۱3۷۵

تواند از این جانب اهورامزدا باشد. الزم به ذکر است که هالۀ نور در نقّاشی چینی هم کاربرد دارد و می

 (. ۴راه یافته باشد )تصویر  شاهنامۀ ایلخانیطریق به 

 
 1۹۸۶.104بت ثسازد، گالری هنری فریر، شماره اسکندر سد آهنين را می -4

 
۱ . Melamm 
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( با هالۀ نورانی 6)تصویر « کشتن اژدها»( و ۵)تصویر « کشتن گرگ شاخدار»های بهرام گور در نگاره

اهریمن  رایی بروی اهفرّ ترسیم شده، زیرا اژدها و گرگ هر دو نمادهای اهریمنی هستند و پیروزی نیروها

کشد، ا میای چارپرا در زیر پ ای که بهرام آزادهمندی اوست. اما در نگارهمشروعیّت شاه و فره دهندۀشانن

یست و نهورایی کرد بهرام، ابهرام فاقد هالۀ نور ترسیم شده گویا نگارگر چنین تعبیر کرده که این عمل

 (.۷ گویی فرّه در این نگاره از وی گسسته است )تصویر

   
 1۹۶0.1۹0گاه هاروارد، شماره ثبت خانة دانشدار، کتابر نگارة نبرد بهرام گور با گرگ شاخدهالة فرّ  -5

            

 ۶5۸. 1۹43الة فرّ در نگارة نبرد بهرام گور با اژدها، موزة کلولند، شماره ثبت ه -۶
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 1۹۷5.1۹3گاه هاروارد، شماره ثبت خانة دانشدم نمایش هالة فرّ در نگارة کشتن آزاده به دست بهرام گور، کتابع -۷

داده  وت نشانفرّه ایزدی با سه نمود متفا« سخن گفتن بهرام گور با نرسی»در نگاره       

نظر  است. طبقی . تاج یکی از نمادهای فرّه ایزد(۸)تصویر ه شده است: هالۀ نور، تاج، دستارچ

وّر تاج را شکل مد وبوکورددوبوکور شکل مدوّر تاج، به دایره نورانی دور سر قدّیسن )هالۀ نور( شبیه است.  

، کند که تاجصریح میتیاد کرده و « طوق اقتدار»از تاج با عنوان  داند والگوی دایره مرتبط میبا کهن

نۀ ت نشابخش برترین اندام آدمی ]سر فرمانروای جسم[ و زیوری آسمانی است، به همین جهزینت

بها و دُر و شود.  فلزات گرانسلطنت، شوکت و حشمت خسروی و نشان افتخار تاجدار محسوب می

ه گیاهی ک چنان که برگ وبخشد، همدار قدرتی فوق زمینی میگوهری که تاج با آن ساخته شده، به تاج

تاک( نماد  نیزوش:های خدایان باستان نهاده شده )زئوس: بلوط، آپولون: خرزهره، بن دیوبر سر پیکره

مندی تاج و کاله یاد ز فرها شاهنامهدر  .(۸-۹۷: ۱3۷3)دوبوکور، رود  شمار مینیروهای فوق طبیعی به

 :(۱۵۷-۱۱۹: صص ۱3۹۴وان و دیگران، )ماهشده است 

 ساااتبر چاااون ببااار و باااازو میاااان تناااگ

 
 برآیاااد بااه ابااار فااااااارّ تاجااتهماای  

 (۴۸۱: ۱3۸6)فردوسی،                      

دهد که ها گرفته تا تصاویر نسخ خطی، نشان مینگارهترین تصاویر، از سنگبررسی قدیم      

ها نگاره. در سنگ(2۰-۱۱: ۱3۸3)سودآور، دستارچه یکی دیگر از نمادهای فرّه ایزدی است 

شود که نماد فرّه ایزدی است. این دستان فرشته یا اهورامزدا به پادشاه اعطا می سربند با

معنای لغوی ای در دست پادشاه به تصویر درآمده است. سربند بعدها در قالب دستارچه

است. ترکیب « پیروزی»یکی از معانی دست »دستارچه با دست و فّر در ارتباط است 
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که خاصّه این دۀ پیروزی باشد که همانا خاصیّت فّر است،تواند به معنی آورنمی« آر-دست»

این » .(۱۵)همان: « سان است)یعنی فّر( در پهلوی به هزوارش و یک« خرّه»و « دست»نگارش 

نامد به عنوان نماد قدرت در می« خاص دستارچۀ»آن را  تاریخ وصّافمال که صاحب دست

ابوریحان بیرونی  آثار الباقیهای از در نسخه شود. ابتدادست بسیاری از پادشاهان دیده می

-که در تصاویر آن همگی پادشاهان دستارچه شاهنامۀ ابوسعیدیق( و بعد در ه.  ۷۰۷)مورّخ 

ای در دست دارند و از آن پس در دست اکثر فرمانروایان ترک نسب ممالک اسالمی ظاهر 

 .(۱۱)همان: « شودمی

در « اننوشیروابخشش »ۀ نور، تاج و دستارچه در نگارۀ تلفیق سه نماد فرّه ایزدی هال      

 ون بخشش تواند تأکید مضاعف بر اهورایی بودن ایشود که میدیده می شاهنامۀ ایلخانی

 .(۹)تصویر کرد باشد سازی این عملبرجسته

  
 ۹۹4صر خليلی، شماره ثبت سخن گفتن بهرام گور با نرسی، مجموعة نا -۸
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 1۹42.2ثبت  الری هنری فریر، شمارهبخشش انوشيروان، گ -۹

 . تأثيرپذیری از نقّاشی چين2.3

ای رهین دوچرانان به هنر و ارتباط با در دورۀ ایلخانی تحت تأثیر عالقۀ برخی از حکم

ز بعث اجدید در نگارگری آغاز شد که به موجب آن نقّاشان به مرور از سبک سلجوقی من

نر چین بنای همو در نهایت بر مکتب بغداد فاصله گرفته و از رهاورد هنر چینی بهره گرفتند 

ق(،  ۷۰3-6۹۴خان )رانان ایلخانی از جمله غازانمضامین جدیدی را خلق کردند. حکم

 اللّه همدانیالدّین فضلدوستی نظیر خواجه رشیدق( و درباریان فرهنگ ۷۱6-۷۰3الجایتو )

 رق دورشی هاهای هنری چین را رواج دادند و از هنر مصوّرسازی نسخ به سبک نگارهسبک

وزافزون رهای نقّاشی روم شرقی، به دلیل حضور استقبال کردند. عالوه بر چین، تأثیر اسلوب

های ترکستانی نیز در های هنری مانوی در نقّاشی چهرهمبلّغان مسیحی در ایران و سنّت

 نقّاشی این دوره ادامه یافت.

-۱2۷۹م( و یوآن )۱2۷۹ -۹6۰در دو دورۀ سونگ ) تربیشتأثیرپذیری از هنر چین       

گذاری سلسلۀ یوآن آغاز شد. روابط رانی مغوالن در چین با بنیانم( مشهود است. حکم۱36۸

های حاکم چین که سلسلۀ یوآن را بنیان کردند، مقدّمات حضور گسترده ایلخانان با مغول

هولت در این ها در تبریز را فراهم آورد و به این طریق عناصر فرهنگی هنری چین به سچینی
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سو و عرضۀ محصوالت مندان و هنرمندان چینی در تبریز از یکدوره رواج یافت. حضور دانش

هنری موجبات آشنایی نگارگران ایرانی با هنر دورۀ سونگ و یوآن را فراهم آورد که 

ثبت شده است. سلسلۀ سونگ به دست  التواریخجامعسرگذشت آن در بخش تاریخ چین در 

خود نّقاش و خوشنویس بود بنیان شد. در هنر این دوره به تصویر پرندگان،  کائوتسونگ که

ای شد. نقّاشان این دوره اسلوب خاص خود را داشتند و از تمام حیوانات و گیاهان توجّه ویژه

های عظیم، پیکرۀ آدمیان که در کردند. نمایش عمومی منظرۀ کوهامکانات قلم استفاده می

هایی که در گرفت، جادهشد و تحت عظمت اشکال طبیعی قرار میمی ابعاد کوچک نشان داده

)مرادخانی و دیگران، های نّقاشی این دوره است شد، از ویژگیدوردست و میان درختان محو می

دهد که بررسی نقّاشی ایرانی پیشامغولی نشان می (22: ۱3۸۴). به گفته بازل گری (۷ :۱3۹۰

رسید، نقّاشی چینی، نگارگری ایرانی به نیروی بیان و تخیّل نمی جز با پیوند نگارکری ایران و

 زیرا در اثر این پیوند، نبوغ ایرانی از بند آزاد شد. 

ک ی، تحرّمغول های چینی وتأثیرپذیری نگارگری ایرانی از نّقاشی چینی در ترسیم چهره      

و  م تنۀ پیچیدهو جنبش به جای سکون، تغییر در شیوۀ تصویرگری طبیعت نظیر ترسی

ن و م گیاهاهای بریده، ابرهای موّاج، دقّت در ترسیهای تیز، دشتدار درختان، صخرهگره

ینی رهای چشود. طوماای نظیر اژدها دیده میاعضای بدن حیوانات، ترسیم موجودات افسانه

ا بی که که با مختصر شاخ و برگ برای محیط زندگی حیوان یا پرنده ترسیم شده و مناظر

پولک یا کهای ایلخانی راه یافت. تصویر آب به صورت پولشد، به نگارهمرکب خلق میآب

 ای دیگرهز نمونهای، آبی و خاکستری اها و درختان به رنگ قهوهدار کوهموّاج، خطوط دندانه

 .(2۸: ۱3۸۴)گری، این تأثیرپذیری است 

ده و شمان کشیچاکم یعنی مغول با های نژاد حها شبیه چهرهچهره شاهنامۀ ایلخانیدر       

شته ک»ارۀ پردازی در نگاست. نمونۀ این چهرهبادامی، صورت گرد و دهان کوچک ترسیم شده

ز نی واریخجامع التعصر آن یعنی شود در نسخۀ هممشاهده می« شدن نوذر به دست افراسیاب

 (.۱۱-۱۰پردازی را شاهد هستیم )تصاویر همین شیوۀ چهره



 

 3۴۰  1401 پایيز و زمستان، 34پياپی ، )ویژه نامه( هجدهم، شماره دومپژوهشنامة ادب حماسی، سال 

 

 
 

   

  55-103ماره ثبت شکشته شدن نوذر به دست افراسياب، مجموعة نلسون آتکينز، ، شاهنامة دموتهای مغولی، چهره -01

 خان به اسالمازان، گرویدن غالتواریخجامعهای مغولی، چهره -11

ها و کل کوههای ایلخانی از چین عاریت گرفته شده، شبارزترین عنصری که در نگاره      

الطین سگرای چینی است که انحصاراً در دست های واقعدرختان است و منبع آن نّقاشی

نی، اشی چیتحت تأثیر نقّ شاهنامۀ بزرگ ایلخانیهای . در نگاره(2۸: ۱3۸۴)گری، بوده است 

ه ر درآمده تصویدار ترسیم و عمدتًا فقط از نمای نزدیک بتنۀ درختان به صورت پیچیده و گره

ن شابه آمهای گونه که نمونهو شاخ و برگ درخت موضوع تصویرگری قرار نگرفته است همان

ذکر است که در نسخه  (. الزم به۱۴-۱3-۱2بینیم )تصاویر را در نقّاشی چینی می

را شاهد  ه.ق، مکتب تبریز دقیقاً همین شیوۀ تصویرگری درختان ۷۱۴مورّخ التواریخجامع

 (.۱۵هستیم )تصویر 

 
     1211. ۸1۹4، موزة بریتانيا، شماره شاهنامة دموترستم و شغاد،  -12
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   35.54دیترویت، شماره ثبت  ، موسسة هنریشاهنامة دموتنبرد اردشير و اردوان،  -13

   
 تنة درختان در نقّاشی چينی  -14

  
 ه.ق، مکتب تبریز ۷14، التواریخجامعمقدس بودا، درخت  -15  

یر به د و همین تصوشودرپیچ ترسیم میدر نقّاشی چینی به صورت موّاج و پیچابر     

ا ری که آن اه گونهبایرانی است  در نگارگرییافته است. ابر از أجزاء مهم  نگارگری ایرانی راه

ند و اانستهاین هنر دالی، ابر، واق، گره( ، فرنگی، فصگانه )خطاییهای هفتیکی از شاخه

 :ابر(ذیل  :۱36۷)ذکاء، ر وصف آن چنین سروده است ه.ق( د ۹۸۸-۹2۱بیگ شیرازی )عبدی
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 و فرنگاای گونااه گونااه ابااربااه هاام 

 میااااان اباااار اساااالیمی پدیاااادار

 نماااااییبریاااده در کمااااال خاااوش
 

 ز ساااااایمرغ آمااااااد و اژدر نمونااااااه 

 چاااو مااااهی زیااار ماااوج بحااار زخّاااار

 خطااااایی ابااااریمی و ز گااااچ، اساااال
 

 –ای آبی های که به ابر چینی شهرت یافته است مقتبس از نقوش ظروف و گلدانشیوه     

 دارای زمینۀ هنفوذ کرده است. این نوع سفالین جا به نگارگریبوده و از آنساخت چین  سفید

، گل و رندههای هندسی، پراه با نقوش لعابی آبی و الجوردی با طرحلعابِی سفید شفّاف، هم

 .(2۰3-۱۹۷: ۱3۷۹بخش فرد، )کامگیاه است 

های رهدر نگا های نقّاشی چینی است وهای تیز و ابرهای موّاج از ویژگیترسیم صخره      

 (.2۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱6شود )تصاویر هم شبیه آن دیده می التواریخجامعو  شاهنامۀ دموت

      

 های تيزو ابرهای مواج، نقّاشی چينیصخره -1۶

 3۸۹. 1.2014، بيرون آمدن اسکندر از ظلمات موزة هنری داالس، شماره ثبت شاهنامة دموتتيز، های صخره -1۷
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 التواریخجامعهای تيز، نگارة صخره -1۸

     
  1.2014.3۹0ته شدن فور به دست اسکندر، موزة هنری داالس، شماره ثبت کش -1۹

 گاه ادینبروگخانه دانش، نگارة محفوظ در کتابالتواریخعجامابرهای مواج معراج حضرت رسول،  -20

 . جنگ و نبرد3.3

است که هم به صورت نبرد تن  شاهنامۀ بزرگ ایلخانیهای قالب جنگ و نبرد از موضوع

به « جنگ رشنواد با رومیان»و هم نبرد دو لشکر نظیر « نبرد اردشیر و اردوان»یر به تن نظ

ای به مندانههای نبرد دو لشکر ساختار تصویریِ مبتکرانه و هوشتصویر درآمده است. در نگاره

( و 2۱)تصویر « نبرد سپاه اسکندر با هندیان»های های آن را در نگارهکار رفته است که نمونه

بینیم. در هر دو نگاره سپاه پیروز از سمت راست و ( می22)تصویر « نواد با رومیانجنگ رش»

رانند به شوند و سپاه مغلوب را از سمت چپ و پایین تصویر بیرون میباالی تصویر وارد می

سوم را سپاه مغلوب اشغال تر از یکای که تقریباً دو سوم تصویر را سپاه پیروز و کمگونه

این ترتیب صحنۀ پیروزی و شکست به خوبی به زبان تصویر بیان شده است.  اند. بهکرده

 رود.های نّقاشی چینی به شمار میترسیم ابرهای موّاج در هر دو نگاره از شاخصه
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 1۹55.1۶۷گاه هاروارد، شماره ثبت خانة دانشتابنبرد سپاه اسکندر با هندیان، ک -21

 
 .  1۹1۹.130گاه هاروارد، شماره خانة دانشجنگ رشنواد با روميان، کتاب -22

 نگاری. سوگ4.3

به کرّات به تصویر  بزرگ ایلخانیشاهنامۀ مرگ و سوگواری از موضوعاتی است که در 

های تصویری های سوگ هم از نّقاشی چینی و هم سنّتدرآمده است. در تصویرگری صحنه

-وارانی با چهرهسوگ« ع جنازۀ اسفندیارتشیی»ایران باستان الهام گرفته شده است. در نگارۀ 



 
 

  3۴۵ بزرگ ایلخانی ةمصوّر شاهنام ةبينافرهنگی: بررسی نسخ ةشاهنام
 

 

بینیم که گیسوان را افشان کرده و در چهار ردیف گرداگرد تابوت اسفندیار های مغولی را می

کنند. جامۀ سوگواران اند. تابوت طالیی رنگ اسفندیار را سه اسب حمل میرا فراگرفته

آلود سوگ ی بر فضای حزنگیری شده است تا از سویآمیزی نشده و فقط با ظرافت قلمرنگ

های تری داشته باشد و از سوی دیگر فقط تابوت طالیی رنگ اسفندیار و اسبتأکید بیش

حامل آن در مرکز توجّه قرار گیرد. در باالی تصویر ابرهای پیچان به سبک نّقاشی چینی و در 

تواند در است و میدو رنگ آبی و قرمز به تصویر درآمده است. کاربرد رنگ قرمز برای ابر از نوا

زمینه آسمان تأکید بر خون رنگ بودن آسمان و نماد سوگ باشد. سه درنای سپید در پس

های صاف آبی در حال پرواز هستند. درنا از پرندگانی است که در هنر تزیینی چین نمونه

طبق  توان آن را از نقوش وارداتی هنر چین به ایران دانست.شود و میفراوانی از آن دیده می

تواند جا میدرنا در هنر چین نماد طول عمر است و در این (22: ۱3۸۷پور، )طالبنظر محّققان  

 (23نماد عمر کوتاه اسفندیار باشد )تصویر 

   
 .    33.۷0شييع جنازة اسفندیار، موزة متروپوليتن، شماره ثبت ت -23

 شاهنامة دموتنمایی تصویر درنا و ابر در نگارة بزرگ 
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 نا در نقّاشی چينتصویر در -24

ه کسفندیار ای که تابوت اگونهاساس نسبت طالیی است بهبندی این نگاره برترکیب      

ده موضوع اصلی نگاره است در مرکز تصویر و اسب بدون سوار ولی در یک سوم چپ دی

. این دهدیشود. نگارگر با گردش اسپیرالی نگاه مخاطب را بر همۀ عناصر تصویر چرخش ممی

 فندیار راپیکره است که همگی بدون دستار و با گیسوان پریشان تابوت اس 3۵ره شامل نگا

 . (۸6: ۱3۹۷)بهلول و دیگران، کنند دنبال می

د و شول میتابوت ایرج بر روی شتر حم« سوگواری فریدون بر تابوت ایرج»در نگارۀ       

وگ در س جورد و ردای شنگرفاند. فریدون با جامۀ الواران اطرافش را فراگرفتهجمع سوگ

. اندتهدرد. ابرهای موّاج به سبک چینی بر زمینۀ آسمان آبی نقش بسایرج گریبان می

 دارای های طالیی و صورت گرد که مانند آدمیانخورشید درست در مرکز آسمان با اشعه

د به توانبخشی خورشید می(. جان2۵گر این سوگ است )تصویر اجزای چهره است نظاره

سوی  ا که اززدی رارتباط خورشید و میترا ارجاع داشته باشد تا از این طریق بار دیگر فرّه ای

ای ناکام زادهرج شاهشود یادآور باشد و به زبان تصویر بیان کند که ایمیترا به پادشاه اعطا می

ستان و بنگارۀ طاق مند بود. در خصوص ارتباط میترا و فرّه ایزدی جا دارد از سنگامّا فره

 (.26تصویر میترا و اهورامزدا برای اعطا فرّه ایزدی به شاپور یاد کرد )تصویر 
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 1۹۸۶.101واری فریدون بر تابوت ایرج، گالری هنری فریر، شماره ثبت سوگ -25

 نگارة طاق بستاندر سنگتصویر ایزد مهر  -2۶

(. در این 2۷است )تصویر « زاری بر مرگ اسکندر»نگارۀ این نسخه ترین سوگمعروف      

ا یپشت  ها ازنگاره جسد اسکندر بر سکویی در مرکز تصویر ترسیم شده است. اکثر پیکره

ش از صویره تکاند تا تمرکز تصویر بر تابوت اسکندر باشد. مادر اسکندر رخ ترسیم شدهنیم

ر دو دویخته آهای کند. پردهپشت سر نمایان است، خود را بر روی تابوت انداخته و شیون می

 (3۵: ۱3۸۷)آورد. طبق نظر بلر های نمایش را پدید میای شبیه به صحنهسوی اتاقک صحنه

اهان بر پادشن مقاتزیینات و اشیای به کار رفته در این نگاره یادآور رسوم ایلخانان در آراست

ناخته شهای همایهای جناغی شکل که در تزیین دیوار به کار رفته و از نقشاست نظیر ترنجی

ایۀ پدان بزرگ در چهارسوی تخت گذاشته شده که شده مقبرۀ اولجایتو است. چهار شمع

و  جوردالها به سبک هنر فلزکاری عصر ایلخانی است. ارسطو، استاد اسکندر، با جامۀ آن

ش چین . نمایبر سر تابوت اسکندر ایستاده و به نشانۀ حزن سر را خم کرده استمحاسن بلند 

 (.2۹ها در این نگاره تحت تأثیر هنر بیزانس است )تصویر و شکن لباس

نگارۀ سوگ سیاوش در پنجکنت به تصویر درآمده است این نگاره با الهام از سنگ       

ای جان را در حجرهای است که پیکرۀ بیههای هر دو نگاره به گون(. همانندی2۸)تصویر 

واران را با چهرۀ محزون و گیسوان افشان در دو سوی آراسته در مرکز تصویر و جمع سوگ

ای نگارۀ سوگ سیاوش، جسد سیاوش با جامهدهد. در سنگراست و چپ تصویر نشان می

یچۀ بزرگ در بخش دار آرمیده که گنبدی در باال، سه درشاهانه در کوشک یا اتاقی پنجره

واری و گیسو میانی و پنج دریچۀ کوچک در پایین دارد. در هر گوشه زنی در حال سوگ

افشاندن ترسیم شده است. بیرون کوشک دو بخش وجود دارد: سمت راست عزاداران زن و 
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گین و پریشان که برخی آالت موسیقی شبیه نی و ساز زهی در دست های غممرد با چهره

کردند. ااًل اشاره به این دارد که مطربان و قوّاالن بخارا سوگ سیاوش را روایت میدارند و احتم

شوند که همانا تصویری از نور گرد سر دیده می در سمت چپ تصویر سه پیکرۀ بزرگ با هالۀ

ای محزون مشغول انجام خدایان است. یکی از خدایان چهار دست دارد و خدای دیگر با چهره

 . (6۴: ۱3۸۷ی، )حصورمناسک است 

        
 .  1۹3۸.3زاری بر مرگ اسکندر، گالری هنری فریر، شماره ثبت  -2۷

 سوگ سياوش، دیوارنگارة پنجکنت -2۸   

 
 نقاشی بيزانس، نمایش چين و شکن لباس -2۹

 گيرینتيجه

شناسی و با تکیه بر را از منظر زیبایی شاهنامۀ بزرگ ایلخانیهای این پژوهش نگاره 

های ررسی قرار داد. حاصل بررسی روشن کرد که نگارههای تصویری مورد بترین شاخصهمهم

این نسخه برای تأکید بر مشروعیّت پادشاه او را با نمادهای فرّه ایزدی اعم از هالۀ نور، 

دهد )کشتن آزاده جا که پادشاه عملی ناشایست انجام میدهند. آندستارچه و تاج نشان می
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جا که عملی شایسته یزدی از او گسسته و آنتوسّط بهرام( فاقد هالۀ نور است گویی فرّه ا

دهد از نمادهای دیگر فّر یعنی دستارچه و تاج هم برای تأکید و تأیید عمل او انجام می

 شود. استفاده می

ترین حه واضاز بارزترین وجوه تصویری این نسخه تأثیرپذیری از نّقاشی چینی است ک      

رپذیری است. از دیگر نمودهای شاخص این تأثیمغولی  –پردازی چینی نمود آن در چهره

ه، سیم شددار درختان که از نمای نزدیک ترشیوۀ تصویرگری طبیعت است به ویژه تنۀ گره

-کار می فور بهوهای تیز، ابرهای پیچان و ترسیم پرندگانی نظیر درنا که در هنر چین به کوه

 و صبغۀ ر شودانی از هویّت خود دورود. البتّه این تأثیرپذیری باعث نشده که نگارگری ایر

ای نهدستاامهای خکه هرچند نگارگران ایرانی در ابتدا تقلیدشرق دور بر آن غلبه پیدا کند، بل

ای نهگود بهقویت شهای هویّتی تداشتند؛ امّا به مرور ابتکار جای تقلید صرف را گرفت و بنیان

 ت.اسالمی داش –که حاصل کار در نهایت هویّت ایرانی 

قط رد را نه فهای نبخوبی از زبان تصویر استفاده کرده و صحنهنگارگران این نسخه به     

کردند و داری از پیروزی و شکست ترسیمکه تجّسم جانریزی، بلنمایش جنگ و خون

سلطه  اصر تصویرهم گذاشتند که سپاه فاتح بر تمام عنای کنار گونهبندی تصویر را بهبترکی

کادر  که لشکر مغلوب صحنۀ رزم را ترک گوید و به سمت خروج از، حال آنداشته باشد

 تصویر متمایل باشد. 

با نمایش احساس و تأکید بر عواطف نگاری از دیگر موضوعات این نسخه است که سوگ     

از برخی نمادهای هنر چین  کند و در این مسیر حتّامی راهها، مخاطب را با خود همدر نگاره

چون اسفندیار تأکید گیرد تا بر مرگ ناگزیر جوانی همدرنا، نماد طول عمر، بهره مینظیر 

کند که از سویی در ای ترسیم میتری داشته باشد یا صحنۀ مرگ اسکندر را به گونهبیش

مقابر ایلخانی نظیر مزار های ایرانی نظیر سوگ سیاوش و از سوی دیگر یادآور پیوند با سنّت

دو سنّت ایرانی و مغولی را درهم  شاهنامۀ بزرگ ایلخانیبه این طریق  اولجایتو باشد.

توان آن را صرفاً ایرانی دانست چرا که ردپای هنر دهد که نه میآمیزد و ترکیبی ارائه میمی

گر توان مُهر چینی و مغولی بر آن زد زیرا روایتجای آن مشهود است و نه میچین در جای

مندی نشان از اهورامزدا و ست و در سوگ نشان از سیاوش و در فرها شاهنامهداستان شاهان 

کند تا فرهنگ ایرانی ای است که در مرز میان این دو سنّت حرکت میمیترا دارد. پس نسخه
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های که از آیین زمان خویش نیز غافل نیست و در تأثیرپذیری از جریانچنانرا پاس دارد هم

 یشتن است.رایج روزگار خود، فرزند زمان خو
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