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مرتضوي، (» ترين شكل و صورت قابل تصور انسجام كامل و حفظ وحدت موضوع در عالي
و صيانت از زبان، فرهنگ و هويت ايراني، بسياري از اديبان و هنرمندان ايراني و ) 12: 1369
  .ايراني را مستقيم يا غيرمستقيم وامدار خود كرده استغير

اند؛ اما  در زبان و ادب فارسي و آثار ادبي، بسيار گفته و نوشته شاهنامهدر تأثير و حضور 
بركنـار مانـده باشـد،     شـاهنامه توان يافت كـه از تـأثير    با وجود آنكه كمتر هنر ايراني را مي

ي در هنرهاي ايراني و نوع تعاملي كه با آنها برقرار چنان كه بايد به حضور اين حماسة مل آن
شود برپاية منابع موجود، تأثير و حضور  در اين گفتار كوشش مي. كرده، پرداخته نشده است

كـاري و   ترين هنرهاي ايراني همچون نگـارگري، تـذهيب، كاشـي    در برخي از مهم شاهنامه
  .اختصار بررسي شود هنرهاي نمايشي، به

  
  نگاري شاهنامه. 1

دركنـار مضـامين بلنـد     شـاهنامه هاي اساطيري  هاي تصويري و نوع پرداخت روايت قابليت
شمار  ترين متون ايراني براي تصويرگري به ساز آن شد تا اين اثر يكي از مهم حماسي، زمينه

ها  هاي بسياري را متأثر از داستان نگارگران ايراني نگاره نگاري، شاهنامهآيد و با پيدايش هنر 
  1.درمعرض ديد همگان قرار دهند شاهنامههاي اساطيري و پهلواني  و شخصيت

  
  نگاري در دورة مغول و ايلخانان شاهنامه) الف

ويژه شعر فارسي، بـه   هاي هفتم و هشتم هجري، با الهام از ادبيات به نگارگري ايران در سده
يار تأثيرگذار بوده و در اين ميان، رويكرد و توجه ايلخانان بس. شكوفايي خاصي دست يافت

  :همراه داشته است دو پيامد مهم را براي نگارگري ايران به
اي بـراي نگـارگران شـد؛ و     هاي هنر چيني به ايران كه منبـع الهـام تـازه    يكي، انتقال سنت

ديگري، بنيانگذاري نوعي هنرپروري كه سنت كارگروهي هنرمندان در كتابخانـه ـ كارگـاه    
تداوم اين وضع در زمان اينجويـان، مظفريـان و جاليريـان، بـه     ...] . [سلطنتي را پديد آورد

  )60: 1383پاكباز، . (گيري يك سبك نومايه در نگارگري ايراني انجاميد شكل
شده، به پيش  هاي انجام مصور براساس پژوهش شاهنامةترين  تاريخ قديم: كاما  شاهنامه

شناسي كاماي  هداري آن در مؤسسة شرقدليل نگ اي كه به شاهنامهگردد؛  ق برمي 650از سال 
غـروي،  ( .تصـوير دارد  45ورق و  309، شـاهنامه ايـن  . معروف است شاهنامة كاماهند، به 

  )41 ـ 43: 1352
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تصـوير، اوج   120بـا   2دمـوت  شـاهنامة مشهور بـه   رشيدي شاهنامة :رشيدي شاهنامة
ـ    شاهنامهاز اين . پيشرفت نقاشي عهد ايلخاني است ه سـفارش خواجـه   كه چنـد هنرمنـد ب

. انـد، اكنـون صـفحات چنـداني دردسـت نيسـت       اهللا همداني پديـد آورده  رشيدالدين فضل
ق و تـاريخ اتمـام آن را    730سازي اين كتـاب را سـال    پژوهشگران، زمان آغاز به كار آماده

ايـن   )60: 1383پاكبـاز،  ( .اند ق ذكر كرده 775، 750، 740، 736هاي متفاوتي همچون  سال
هاي هشتم تـا دهـم هجـري،     مصور، دربردارندة عناصر ويژة نگارگري ايراني سده شاهنامة

هـاي   پـردازي  هـاي شـفاف و درخشـان، حاشـيه     ازجمله نظم عالي، تركيبات پيچيده، رنـگ 
 .ت و نگـاه اسـت  حـاال مشخص و استادانه و توانايي القاي عواطف و هيجانات از، طريـق  

  )34: 1381كنباي، (
  
  دورة اينجويان فارسنگاري در  هشاهنام) ب

اي بـه   هنرمندان شيراز در سدة هشتم هجري، با حفظ سنت نگارگري ايرانـي، توجـه ويـژه   
هجري، از حدود هشـت نسـخة    751تا 730هاي پژوهشگران، بين سال. نشان دادند شاهنامه
سبب ابعـاد خـود    اند كه برخي از آنها به كنند كه در شيراز مصور شده ياد مي شاهنامهمصور 

  .اند هاي كوچك معروف شاهنامهبه 
 ق 731نگاره، متعلق به سـال   92هاي كوچك با  شاهنامهترين نسخة مصور از مجموعة  كهن

ق  733كتابت نسخة ديگر در سـال  . شود است كه در موزة توپقاپوسراي تركيه نگهداري مي
يـن نسـخه   ا. شود پطرزبورگ نگهداري مي پايان يافته است و در كتابخانة ملي روسيه در سن

الدين حسن نيز شـهرت دارد،   قوام شاهنامةنسخة ديگر اين مجموعه كه به . نگاره داردت 49
كتابـت  . نگاره است 140محمدالموصلي كتابت كرده و دربردارندة  بن ق حسن 741به تاريخ  
؛ 92: 1387آژنـد،  ( .اتمـام رسـيده اسـت    ق بـه  753نگاره در سال  108با  شاهنامهچهارمين 
  )54: 1383 آدامووا،

هاي قرمز و زرد  هاي نسخ خطي شيراز تركيب رنگ ترين ويژگي مشترك كلية نگاره اساسي
ها و ديگر  طرح. ها است هاي بارز اين نگاره طراحي پرتحرك و زنده، از ديگر ويژگي. است

دقـت و   عنوان تصـاوير بـي   اند كه اغلب از آنها به اجزاي تصاوير چنان آزادانه ترسيم گشته
دقتي موجـود در تصـاوير نـه ناشـي از      توان گفت كه بي حال مي درعين. برند نه نام ميناشيا

. بودن نقاش در اتخـاذ شـيوة هنـري خـالق خـويش اسـت       اي ضعف بلكه حاكي از حرفه
  )56: 1383آدامووا، . (رنگاري استنمايي ديوا تصاوير اين نسخ آشكارا متأثر از بزرگ
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  نگاري در دورة تيموريان شاهنامه) ج
ــه    ــا تشــكيل حكومــت در ســمرقند و هــرات، دركنــار توجــه ب تيمــور و جانشــينان او، ب

ها و ديگر مسائل سياسي، در راستاي دستيابي به اهداف خاص خود از توجـه   كشورگشايي
آرايي در اين دوره نيز بـا نگـارگري و تـذهيب     هنر كتاب. به هنر و صنعت نيز غافل نبودند

ادامـه يافـت و    گلسـتان و  كليلـه و دمنـه  نظـامي،   خمسه هاي ، منظومهشاهنامهآثاري چون 
  .يادگار ماند هاي بسياري براي دوران بعد به نسخه

گـرفتن حكومـت    ــ بـا دردسـت    ميرزا فرزند شاهرخ  ـ بايسنقرميرزا :شاهنامة بايسنقري
ازجملـه آثـاري كـه    . هاي ادبي از خود نشـان داد  اي به مصوركردن كتاب هرات، توجه ويژه

معـروف   شـاهنامة بايسـنقري  مصوري است كه به  شاهنامةاو تدارك ديده شده،  سفارش به
نگـاره   22شـود،   اين شاهكار مكتب تيموري كه اكنون در كاخ گلستان نگهداري مـي . است

 833سال  كتابت آن را جعفر تبريزي به. درستي دانسته نيست دارد كه مصور يا مصوران آن به
  .اتمام رسانده است ق به

هاي درشـت و تـك درختـان     دار، گلبوته هاي ريش بلندقامت و موقر با چهره پيكرهاي
 شـاهنامة هـاي   هـاي كـامالً متعـادل نگـاره     بنـدي  سرسبز از عناصر شاخص در تركيب

  )73: 1383پاكباز، . (آيند مار ميش هاي اين زمان به بايسنقري و ديگر نسخه

ـ بـا اسـتقرار در    ندان شاهرخ ميرزااز ديگر فرز ـ سلطان ابراهيم :سلطان ابراهيم شاهنامة
. نگاري از خود نشـان داد  شاهنامهاي به هنرهاي مختلف ازجمله  شيراز، توجه و اهتمام ويژه

شود و دربردارندة  كه اكنون در كتابخانة بادليان آكسفورد نگهداري مي سلطان ابراهيم شاهنامة
  .نگاره است، حاصل همين رويكرد وي است 47

هـاي آن گرچـه بـه پـاي شـاهنامة بايسـنقري        امه ظريف و زيبا است و نگـاره كتابت اين شاهن
  )95: 1387آژند، . (دهد ي نشان ميخوب رسد، تكامل و تكوين نگارگري مكتب شيراز را به نمي
  

  نگاري در دورة صفويان شاهنامه) د
اي بـه   در دورة صفويان، با پيدايش مكاتب هنـري تبريـز، قـزوين و اصـفهان، توجـه ويـژه      

هاي جذاب  با نگاره شاهنامههاي آراستة  آكنده از نسخه«اين مكاتب . شود نگاري مي شاهنامه
يابـد و حتـي    هـاي سـنتي ايرانيـت، بـا نيازهـاي زمـان انطبـاق مـي         شـيوه . و دلنشين است

، شـاهنامه [...]. شـود   خواني متون تغزلي و داستاني ايران ارجمند مـي  خواني و قصه شاهنامه
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. شـود  هاي سياسي و اجتماعي صـفويان بـراي تـودة مـردم مـي      د و انديشهوسيلة بيان عقاي
پردازنـد و زيبـاترين    چشمي و رقابت مي وهم به چشم شاهنامهآرايي  شاهزادگان براي كتاب

  )354: 1385آژند، ( ».ورزند آورند و بدان فخر مي ها را از اين حماسة ايران فراهم مي نسخه
در دورة صـفويه و   شاهنامهترين نسخة مصور  و نفيسترين  مهم :تهماسبي شاهنامة شاه

آوردن ايـن   در فـراهم . است 3هوتون شاهنامةمعروف به  تهماسبي شاهنامة شاهمكتب تبريز، 
اند، هنرمنداني همچون  ق دانسته 946ق و  930ترتيب حدود  نسخه كه آغاز و انجام آن را به

 258بـا   شـاهنامه اين ) 106: 1384ژند،آ( .اند محمد، ميرمصور و آقاميرك نقش داشته سلطان
گيـري هنـر    تـوان شـكل   درحقيقت نوعي نگارخانة منقول هنري اسـت و در آن مـي  «نگاره 

ق  935ق تـا تكـوين و تكامـل آن در ميانـة دهـة       920نگارگري دورة صفوي را در دهـة  
  )115 :همان( ».مشاهده كرد

عبدالرشيد ديلمـي معـروف بـه    كه به نام كاتب آن،  شاهنامهاين نسخة  :شاهنامة رشيدا
هاي اين نسـخه را احتمـاالً محمـد     نگاره. نگاره دارد 93صفحه و  738رشيدا شهرت يافته، 

اكنـون در كـاخ    اين نسخة ناتمـام هـم  . يوسف، از شاگردان رضا عباسي، مصور كرده است
  .شود گلستان نگهداري مي

بـا شـانزده نگـاره،     عباسي شاهشاهنامة توان به  هاي مصور اين دوره مي شاهنامهاز ديگر 
 شـاهنامة نگـاره و   42بـا   سـليمان  شـاه  شـاهنامة نگـاره،   192بـا   عبـاس ثـاني   شـاه  شاهنامة
 )61 ـ 80: 1385آژند، ( .نگاره اشاره كرد 148با  خان قرچقاي

  
  نگاري در دورة قاجار شاهنامه )ه

زشــمند و همچــون ميراثــي ار شــاهنامهآرايــي و تصــويرگري  در دوره قاجــار نيــز كتــاب
هاي مصـور   شاهنامهيادگارمانده از نياكان مورد توجه هنرمندان قرار گرفت كه حاصل آن  به

هـا   شـاهنامه از ميـان ايـن   . شـود  هاي ايران و جهان نگهداري مي متعددي است كه در موزه
نگاره اشاره كرد كـه در كتابخانـة مجلـس     52معروف به كاللة خاور با   شاهنامةتوان به  مي

هاي مصـور دورة قاجـار    شاهنامهدر موزة رضا عباسي نيز چند نسخه از . شود ي مينگهدار
كـه كتابـت آن بـه خـط نسـتعليق اسـماعيل        نگاره 19اي با  شاهنامهاست، ازجمله  موجود

اي كـه بـه نـام كاتـب آن يعنـي       شـاهنامه و ديگـر،  اتمام رسيده  ق به1243شيرازي در سال 
ايـن نسـخه بـه خـط نسـتعليق در      . معروف است ريشاهنامة داووصال داوري به  محمدبن

  .نگاره دارد 68ق كتابت شد و 1274تاريخ 
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اي ياد كرد كه در كاخ گلستان نگهـداري   شاهنامههاي مصور اين دوره بايد از  شاهنامهاز ديگر 
كـه آقـا نجفعلـي اصـفهاني و شـاگردانش آن را       شـاهنامه نگارة ايـن   41موضوع اصلي . شود مي
است و عمومـاً   شاهنامههاي مشهور  شدن شخصيت هاي نبرد و كشته صحنه«اند،  ردهتصوير درآو به

هاي بزرگ رنگ روغني و ديوارنگارة بناهـا   هاي حماسي آن همان موضوعاتي است كه پرده نقش
  )103: 1387شين دشتگل، (» .اي آذين بخشيد خانه را با جريان مكتب هنري قهوه

  
 دورة قاجار هاي مصور چاپ سنگي در شاهنامه) و

رواج يافـت و درنتيجـه    شـاهنامه رفته چاپ سنگي  در دورة قاجار با رواج صنعت چاپ، رفته
 شاهنامههاي  ها و شخصيت ها كه اغلب به تصاويري از داستان امكاني فراهم آورد تا اين نسخه

  .اند، دردسترس مخاطبان بيشتري قرار گيرد بوده آراسته
هـا،   پـردازي  اين شيوه ديگر اجازة آن رنگ. نيز تأثير گذاشت البته شيوة جديد، در كيفيت نسخ

طراح ناچار بود با مركب نه چندان روان چاپ طراحي . داد ها را نمي ها و زرافشاني طالاندازي
، سطحي نازل يـا حتـي متوسـط    شاهنامههاي چاپ سنگي  ولي اين باعث نشد كه نسخه. كند

لحاظ تزئينات،  هاي برتر آن دوره به ي، جزء كتابهاي چاپ سنگ شاهنامهدرواقع . داشته باشند
  )240: 1387بوذري، ( .ها و مجالس بودند تذهيب

) ق1266(ة چاپ بمبئي نسختوان به  مي شاهنامههاي مصور چاپ سنگي  از نخستين نسخه
قلي  با تصويرگري ميرزاعلي) ق 1265 ـ 1267(اكبر، نسخة چاپ تهران  با تصويرگري ميرزاعلي

اكثـر  . با تصويرگري اسـتاد سـتار تبريـزي اشـاره كـرد     ) ق1275(نسخة چاپ تبريز و  4خوئي
تصـويرهاي  : آلبوم شـاهنامه توان در كتاب  هاي مذكور و سه نسخة ديگر را مي شاهنامهتصاوير 

منتشـر   1384 كه به سعي و اهتمام اولـريش مـارزلف در سـال    ،فردوسي ةچاپ سنگي شاهنام
 5.ه است، يافتشد

  
  نگاري در دورة معاصر شاهنامه) ز

اي به چاپ نفـيس   در دورة معاصر، با رواج روزافزون صنعت چاپ و نشر كتاب، توجه ويژه
اي اشاره كرد  شاهنامهتوان به  هاي مصور مي شاهنامهازجملة اين . شده است شاهنامهو آراستة 

هنگـي  كه با نگارگري، تذهيب و تشعير استاد مجيد مهرگان و خط علي سجادي در مركز فر
. چـاپ رسـيده اسـت    چـاپ مسـكو بـه    شـاهنامة انتشاراتي فرهنگسراي فردوسي برپاية متن 

گـزينش   بـه  شـاهنامه اي از  نيز عنوان دو اثـر اسـت كـه يكـي برگزيـده      هاي شاهنامه داستان
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هـايي از اسـتاد محمـدباقر آقـاميري و اسـتاد صـادق        محمدحسن شيرازي است كه با نگـاره 
حراب به چاپ رسيده است و اثر ديگر، با مقدمه و گزينش دكتر صندوقي در انتشارات پيام م

هـايي از اسـتاد محمـود فرشـچيان و خـط اسـتاد محمـدعلي         علي رواقي و تشعير و نگـاره 
  .مندان عرضه شده است گرجستاني در انتشارات نگار به عالقه

ن از نگاري در دورة معاصر، خلق سي نگاره براساس سي داسـتا  شاهنامهاز ديگر كارهاي 
اند و اميد است در  است كه جمعي از هنرمندان معاصر، در فرهنگستان هنر آغاز كرده شاهنامه
  6.مندان قرار گيرد اي نزديك درقالب كتابي نفيس دردسترس عالقه آينده
  

  شاهنامهكتابت و تذهيب . 2
ر نگاري همواره با برخي از ديگر هنرها و فنـون همـراه بـوده اسـت تـا حاصـل كـا        شاهنامه

 شاهنامهدر اين ميان، كتابت . يادگار بماند سال به هاي اي منسجم براي سال صورت مجموعه به
  .مصور بوده است شاهنامةهاي يك  به خط خوش و تذهيب آن غالباً از بايسته

از سدة هفتم هجـري اسـت كـه از جملـة آنهـا       شاهنامههاي بازمانده از  ترين نسخه كهن
گفتني اسـت  . اشاره كرد) ق 675(و نسخه موزة بريتانيا ) ق 614(توان به نسخة فلورانس  مي

هاي موجود تا سدة هشتم هجري عموماً به خط نسخ است و از سـدة نهـم بـه بعـد      شاهنامه
  .اند از خط نستعليق بهره برده شاهنامهغالباً كاتبان در نگارش 

ده است، هنرمندان ها و جلدها را كه از ديرياز در ايران مرسوم بو تذهيب و آراستن كتاب
كه گوياي عمق رابطة آنان با اين حماسة  اند؛ كار برده به شاهنامههاي  اي در نسخه به طرز ويژه
تـر   كند تـا ايـن اثـر هرچـه آراسـته      درواقع هنرمند از هيچ كوششي فروگذار نمي. ملي است

ن هـاي زريـ   هاي تذهيبي زرين، سرفصـل و سـرلوحه   حاشيه. دردسترس مخاطبان قرار گيرد
سازي با كاغذ زرافشان يا الـوان، قطـاعي    هاي جواهرنشاني، سرترنج، حاشيه مرصع با ظرافت

به كـار   شاهنامهكه از جمله وظايف مذهبان بوده، به بهترين شكلي در بسياري از نسخ خطي 
ذوقي را به تأمل و فراگرفتن معاني و تصاوير كتاب  اي كه هر بينندة صاحب گونه رفته است به

  7.واندخ فرامي

  

  كاري كاشي. 3
از اواخر دورة سلجوقي تا به . ها نيز درخور توجه است فردوسي در كاشي شاهنامةانعكاس 

يا تصاويري عمومـاً    نقش بستهفام و مينايي  زرينهاي  بر كاشي شاهنامهامروز، يا متن اشعار 



 در برخي از هنرهاي ايراني شاهنامه تأثير و حضور   8

  1389پاييز و زمستان سال اول، شمارة دوم، نامة ادب پارسي،  كهن

هـا   ن دو در كاشـي تصوير كشيده شده يا از تلفيقـي از ايـ   به شاهنامههاي  برگرفته از اسطوره
هاي ششم و هفتم،  معتقد است كه در سده) 210 ـ 211: 1382 ،واتسون(. استفاده شده است

شوند و در اين زمينه به ابيات  اي شكل ديده مي هاي ستاره غالباً برروي كاشي شاهنامهاشعار 
  : كند زير اشاره مي

ــرد ــان و خ ــد ج ــام خداون ــه ن كـــزين برتـــر انديشـــه برنگـــذرد ب
ــاي  خداونــد نــام و خداونــد جــاي ــد روزي ده رهنمـــ  خداونـــ

ــداد     گونــه برداشــت يــادز موبــد بــرين ــي روز از بام ــتم يك ــه رس  ك
د دلـش سـاز نخجيـر كـرد كمر بست و تركش پر از تيـر كـرد    غمي بـ 

هايي كه به شكل ستاره و خاج بوده و در تزيين گنبدها و ديوارهاي  روي كاشي«درواقع 
هـا   هاي شكستة كاشي ها تنها در حواشي و كناره گرفتند، كتيبه استفاده قرار مي عمارات مورد
ها برروي ديـوار بسـيار    ها پس از نصب كاشي به همين جهت، خواندن كتيبه. اند نقش گشته

  با اين. گشت ها ديگر جزء اصلي نقش و نگار ديواري محسوب نمي دشوار بود و متن نوشته
آالت نـه تنهـا حـاكي از شـهرت عظـيم       ها و ديگر سـفال  كاشي همه، نگارش كتيبه برروي

  )21: 1383آدامووا، (» .آورد بود، بلكه موجبات ترويج بيشتر آن را نيز فراهم مي شاهنامه
ها غالبـاً   بر كاشي شاهنامههاي  ها و داستان كاربرد تصاوير منقوش برگرفته از شخصيت
هـا،   هـا، دروازه  هـا، عمـارت   هـا، كـاخ   باغبراي آرايش نماهاي دروني و براي تزيين سردر 

بـا  «هاي تهـران قـديم    ها بوده است؛ از جمله آنكه دروازه ها و زورخانه خانه ها، قهوه حمام
هاي زيبايي تزيين يافته و با هشت منارة كوتاه و ظريـف بـا تصـاويري از پهلوانـان      كاشي

تم و سـهراب و رسـتم و   هـاي نبـرد رسـ    باستاني ايران مانند رستم، گيو و گودرز و صحنه
شـهري،  (» .يافته بودافراسياب و رستم و اشكبوس و رستم و ديو سفيد و امثال اينها زينت 

 )18/ 1 ج :1376

  
  و هنرهاي نمايشي شاهنامه. 4

و  شاهنامهفرد فردوسي در  هاي منحصربه پردازي ها و شخصيت نوع پرداخت و تنوع داستان
يراني، زمينة رشد و بالندگي برخي از انواع هنرهاي توجه ويژة وي در حفظ و بقاي هويت ا

خـواني، تئـاتر و    شاهنامهنمايشي را در ايران فراهم آورد؛ كه از جملة آنها به اختصار دربارة 
  .شود نويسي توضيح داده مي نمايشنامه
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بـوده، هنـر    شـاهنامه ازجمله هنرهاي نمايشي كه بسيار متأثر از  :خواني شاهنامهنقالي و 
ويـژه عامـة مـردم بـا      خواني است كه نقش به سزايي در آشنايي ايرانيـان بـه   شاهنامهيا نقالي 

درستي آشـكار   خواني به شاهنامهتاريخ دقيق شروع . فرهنگ حماسي و اساطيري داشته است
در زمان  شاهنامهنامي را راوي  ، بودلفچهارمقالهنيست؛ اما اگر بنا به گفتة نظامي عروضي در 

خـوان در   شاهنامه، شايد بتوان به اعتباري وي را نخستين )79: 1376نظامي، (فردوسي بدانيم 
  . شمار آورد اش به معناي ابتدايي
خواني در ادوار مختلف، با توجه بـه نـوع رويكـرد حاكمـان، بـا فـراز و        شاهنامهنقالي و 

واني خ شاهنامهكارآمدن صفويان و سياست خاص آنان،  با روي 8.هايي همراه بوده است نشيب
اي نوظهور بـود، رونقـي روزافـزون     ها كه خود پديده خانه ويژه در قهوه در كوي و برزن و به

اي  اين روند در دورة قاجار نيز گسترش چشمگيري داشت و خاص و عام را به گونـه . يافت
  . متوجه خود ساخت

كرد و هم  مي استفاده شاهنامهنقال درميان داستان، هم از شعرهاي «خواني غالباً  شاهنامهدر 
نمود و ضمن خواندن شعر و گفـتن   هايي را از زبان خود با شاخ و برگ بسيار بيان مي قسمت

هـا و   كـوفتن دسـت   رفتن و نشستن و برخاستن و بـرهم  دادن دست و پا، راه داستان، با حركت
. افزود دادن چوب و يا عصايي كه در دست داشت و جز آن، بر شدت تأثير داستان مي حركت

اي  آورد و تماشاچي را در بهت به لذت آميخته آوري خشمناك فرياد برمي گاه از زبان رزم.] [..
داد و لبخند آرامـي   اي را به صداي خود مي برد و گاه نرمي گفتار پندآميز پير جهانديده مي فرو

تم و رسـ «هاي  ها، داستان خواني شاهنامهدر اين ) 59: 1355ميرشكرايي، (» .نشاند ها مي را بر دل
ها بيشتر به  غالباً مخاطب بيشتري داشت تا بدانجا كه اين داستان» رستم و اسفنديار«و » سهراب
البتــه ميــان  )60همــان، (عامــة مــردم معــروف بــود كشــي و اسفندياركشــي دربــين  ســهراب
  :اند؛ ازجمله آنكه هايي نيز قائل شده خواني و نقالي، تفاوت شاهنامه

را پـيش   شـاهنامه سرايي، تحرك چنداني ندارد؛ تنها كتاب  نخوان در مجلس داستا شاهنامه
گاه اشعار آن را با صداي رسـا   كند و گه هاي آن را بازگو مي گشايد و داستان روي خود مي

كنـد، نمـايش نيـز     اما نقال با حركات و رفتارهاي خود، آنچه را كه نقل مـي [...]. خواند  مي
انـدازد،   كند و ماننـد آنهـا تيـر مـي     ش تصور ميهاي خودش را همان پهلوان داستان: دهد مي

  )مقدمه 27: 1377افشاري، . (گيرد كند و گاه كشتي مي سواري مي زند، اسب شمشير مي
درواقـع دايـرة   . خواني را بايد از انـواع نقـالي دانسـت    شاهنامهرسد  نظر مي حال آنكه به

اي  هاي حماسـي و اسـطوره   بر نقل خواني است و افزون شاهنامهشمول نقالي بسيار فراتر از 
 .هايي همچون مذهبي، غنايي و پهلواني نيز نام برد بايد از نقل
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گيري برخي  اي كه نبايد از نظر دور داشت، نقش نقاالن و روايات شفاهي در شكل نكته
هاي مكتوب اعم از منثور و منظوم كـه بعـدها    داستان«درواقع . است شاهنامههاي  از داستان

. الن قرار گرفت، در بدو امر ازطريق سينه و حافظة همين نقاالن مكتوب شددستماية هنر نقا
ها تنها  گونه داستان عنوان حافظ پرشور اين دارانة فردوسي به آزادسرو به اشارة دقيق و امانت

هـاي   هـاي آنـان آبشـخور داسـتان     يك نمونه از وجود نقاالن سخنوري است كـه اندوختـه  
ـ   اسطوره  ؛ نيـز  2/213ج : 1383اشـرفي،    نصـري (» .وده اسـت اي، حماسي و تـاريخي ب

  )67: 1387بيضايي، 
نويسـي در ايـران، بسـياري از     با رشد و گسـترش نمايشـنامه   :نويسي و تئاتر نمايشنامه

 شـاهنامه، اي  هاي حماسي و اسـطوره  ها، مضامين و شخصيت نويسندگان با توجه به داستان
، تا سـال  هاي نمايشي شاهنامه قابليتات كتاب براساس مستند 9.هايي خلق كردند نمايشنامه

اجرا درآمده  نوشته شده كه برخي از آنها نيز به شاهنامهنمايشنامه متأثر از  121حدود  1382
چـاپ   كـه در ايـران بـه    شاهنامهنخستين نمايشنامه برگرفته از ). 135: 1384حنيف، (است 

باشـي در سـال    اكبرخـان آجـودان   ينام داشت كه ابراهيم پسر ميرزاعل» تئاتر ضحاك«رسيد، 
  )3ـ 4: 1354فروغ، ( .از تركي به فارسي ترجمه كرده بود. ش. ه 1384

بــه روي صــحنه رفــت،  شــاهنامههــاي  هــايي كــه براســاس داســتان اولــين نمايشــنامه
، عبدالحسـين نوشـين   .ش. ه1314مناسبت هزارة فردوسي در سال  هايي بود كه به نمايشنامه

  )51: 1386فنائيان، . (نوشته بود» رستم و تهمينه«و » قباد«، »زال و رودابه«ي ها متأثر از داستان
نويسان  ، داستان رستم و سهراب بيشتر مورد توجه نمايشنامهشاهنامههاي  از ميان داستان

زاده، غالمعلي فكري، محمد مقدم، فرهنگ ارجمند و  بوده است و كساني مانند حسين كاظم
  )41 ـ 37: 1345فروغ، ( .هايي براساس آن خلق پرداختند مهمنوچهر شيباني، نمايشنا

  
  گيري نتيجه

گذرد، اديبان و هنرمندان بسـياري از   فردوسي مي شاهنامةدر طول هزار سالي كه از سرايش 
بـر حـوزة زبـان، ادب و فرهنـگ ايـران، بـر        افزون شاهنامه. اين حماسة ملي تأثير پذيرفتند
كـاران ايرانـي، بـا الهـام از      وده اسـت و هنرمنـدان و صـنعت   هنرهاي ايراني نيز تأثيرگذار ب

گـويي مـتن و   . يادگـار گذاشـتند   ، هنرهاي فاخري از خـود بـه  شاهنامهها و مضامين  داستان
شود آنان با رويكـرد و   ، با نفوذ در ذهن و ضمير هنرمندان ايراني، سبب ميشاهنامهمضمون 

  .دازنداي، آثار خود را خلق بپر نگرشي حماسي و اسطوره
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هـاي   و قابليـت  شـاهنامه هـاي اسـاطيري و حماسـي     پرداخت و توصيف دقيق روايـت 
هـاي آن بـه آفـرينش     تصويري آن، بسياري از نگارگران را برآن داشت تا براسـاس صـحنه  

هـاي مختلـف    در دوره شـاهنامه هاي خطي  بخش نسخه هايي مبادرت ورزند كه زينت نگاره
شـاهنامة  ، كاما شاهنامةبايد از  شاهنامهي مصور معروف ها در اين ميان، از نسخه. شده است

  . اند نام برد كه شهرت جهاني يافته تهماسبي  شاهنامة شاه، شاهنامة بايسنقري، رشيدا
. كاري و فلزكاري نيز درخور توجه است هاي كاشي در هنرها و صناعت شاهنامهحضور 

سلجوقيان تا به امـروز، ابيـاتي از   آمده از دورة  دست ها و ظروف فلزي به بر برخي از كاشي
طـرز   هـاي آن يـا تركيبـي از آن دو بـه     هـا و داسـتان   يا تصوير برخي از شخصـيت  شاهنامه
  . است  اي نقش بسته ماهرانه

هـاي   ها و نقش و حضور شخصـيت  همچنين با پرداخت آگاهانه و تنوع داستان شاهنامه
و مهم بـراي خلـق هنرهـاي نمايشـي     اي و حماسي در آن، همواره از منابع اساسي  اسطوره

  .رود شمار مي خواني و تئاتر به شاهنامههمچون نقالي، 
بـافي،   توان در هنرهايي همچـون سـينما، موسـيقي، فـرش     را مي شاهنامهردپاي حضور 

جو كرد؛ كه براي پرهيز از اطناب كـالم،  و سازي نيز جست و مجسمه 11بري گچ 10فلزكاري،
  .شود به همين مقدار بسنده مي

  
  نوشت پي

 
ميان هنرمندان رواج بسيار داشته است تا بدانجا  شاهنامهها و مضامين  دن داستانتصويركشي به. 1

گرابـر،  . (انـد  را بـيش از ده هـزار تصـوير دانسـته     شاهنامههاي مصورشده از  كه تعداد صحنه
1383 :97.( 

، هـر يـك از   شـاهنامه از   فروش پاريسي اسـت كـه بـا خريـداري ايـن نسـخه       دموت، عتيقه. 2
 .صورت مجزا فروخت را بههاي آن  نگاره

تهماسب به سلطان سليم دوم عثماني اهدا كرد كـه سـرانجام در    را شاه شاهنامهاين نسخه از . 3
كه در موزة متروپوليتن  شاهنامهنگارة اين  78جزء . به مالكيت آرثر هوتون درآمد 1959سال 

ها  ست، باقي نگارهداران ا شود و چند نگارة ديگر كه در دست برخي از مجموعه نگهداري مي
  .به ايران بازگردانيده شده است شاهنامهو متن 

: چاپ سنگي، نك شاهنامهقلي خوئي در اين نسخة  براي بررسي هنر تصويرگري ميرزا علي .4
  .1388يي،  صمدي و الله
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: 1387بوذري، : ، نكشاهنامه آلبومو نيز كتاب  شاهنامههاي چاپ سنگي  براي نقد و بررسي نسخه. 5

 .239 ـ 243
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پردازي، كشمكش، پيچيدگي،  گو، شخصيتو ده عنصر نمايشي پيرنگ، گفت براي شناخت كاركرد. 9

 .23 ـ 81: 1384حنيف، : ، نكشاهنامههاي  بحران، تعليق، اوج، زمان و مكان در داستان

برروي فلز، از ديرباز شايع بوده است و هم اكنون نيـز ايـن آثـار     شاهنامهتصاوير برگرفته از  خلق .10
ازجمله، خـانم سـيلويا اولـد بـه     . توان مشاهده كرد هاي معروف دنيا مي موزهشده را در اكثر  زني قلم

اين . نقش بسته است شاهنامهها و تصاويري از  كند كه برروي آن شخصيت تاس كوچكي اشاره مي
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 .267ـ290
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