
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

شاهنامه فردوسیی( )مبتنی بر توصیف پهلوانبررسی تطبیقی تصاویر نگاگری شاهنامه بایسنغری با ادبیات حماسی   

 سیده فرشته عبدی1

 چکیده :

و در لغت به معنای دالوری و شجاعت است و در اصطالح شعری است داستانی با از انواع ادبی  از ییک حماسه

. در این نوع شعر شاعر هیچ گاه زمینه قهرمانی ، قومی و ملی که حوادثی خارق العادع در آن جریان دارد 

 عواطف شخصی خود را در اصل داستان وارد نمی کند و آنرا طبق میل خود تغییر نمی دهد . به همین سبب

با شرح قهرمانی های پهلوانانه و شخصیت های داستان خود هرگز دخالت نمیکند و به میل در سرگذشت 

تاریخ است . و در واقع گزارشی از اوضاع و احوال  خود در مورد آنها داوری نمیکند . حماسه شرح دوران قبل

ات حماسی و نگارگری ایران ادبی مردمان نخستین را ترسیم می کند .نخست و تاریخ صدور جهان و روزگار 

از هنرهای قدیم و پویای ایران بوده است که از دیرباز به یاری هم شتافته اند . ادبیات حماسی ایران با ظهور 

شید . شاهنامه فردوسی نابغه ای به نام فردوسی به نهایت خود رسید و نمونه کامل حکاسه را به تصویر ک

، رزمی ، و در عین حال غنایی و تغزلی است و همچنین بازگو  سرشار از صحنه های اسطوره ای ، تخیلی

کننده دیدگاه هنرمندان ایرانی به دنیا و نگاه فرازمینی او به هستی است که تمام این مفاهیم در اسطوره ها و 

نگارگر ایرانی نیز با دیدگاه هماهنگ با تفکراتی که ذکر شد پهلوانان حماسه آفرین شاهامه دیده می شود .

رکت کرد و در مکاتبی چون شیراز ، تبریز و هرات متبلور شد نگارگر ایرانی جهان را از دیدگاه واقع گرایانه ح

صرف نمی بیند چرا که با آن دید دیگر تصویر کردن اسطوره ها و پهلوانان و اساطیر غیر ممکن می شود و در 

گری ایرانی از دید معمول نیست و همه فضا و زمان و مکان نگارحد یک انسان عادی تنزل پیدا می کنند . 

شاهنامه ". اینها همراه و هماهنگ با ادبیات حماسی است و این مفاهیم در هر دو هنر دیده می شوند 

در میان شاهنامه های مصور و آراسته موجود در کتابخانه ها و موزه های جهان از نامورترین و  "بایسنغری 

ن شاهنامه نسخه کهن نگاره دار شاهنامه فردوسی از سده نهم هجری ت . . ایشناخته شده ترین نسخه ها س

. تصاویر شاهنامه بایسنغری است که از دید کتاب آرایی و ارزش های هنری از اهمیت فراوانی برخوردار است 

از بهترین و کاملترین نگاره های مکتب هرات است که در این پژوهش با ادبیات حماسی فردوسی قیاس شده 

نگرشی است بر این گونه کارها و بر اینکه چگونه می توان از قابلیت های ادبیات ایرانی و به ویژه ادبیات اند و 

  حماسی استفاده کرد .

 اسطوره ، مکتب شیرازکلید واژگان : شاهنامه بایسنغری ، نگارگری ، ادبیات حماسی ، شاهنامه فردوسی ، 
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 مقدمه 

هنرهای تاثیر گذار در فرهنگ ایران است که به تعبیری دیگر می  ی شک ادبیات ایران از غنی ترین و ازب

توان گفت ادبیات و شعر ایران از فرهنگ غنی و ریشه دار ایران جان گرفته و گوشه ای از هنر ایرانیان را 

 نشان می دهد . 

اتی باز خود را ادبیات ایران به حدی قوی بود که با تسلط قریب به دو قرن زبان عربی ، زبان فارسی با تغییر

صورت نمی یافت و احیا کرد . و این امر جز به همت بزرگ مردانی چون رودکی ، دقیقی ، فردوسی و امثالهم 

فردوسی در آسمان تابناک ادبیات فارسی خوش می درخشد و بی درنگ پذیرفت . در این میان نام و آوازه 

دوسی این بزرگ مرد طوس ارجع تر و روشنتر به هنگامی که سخن از احیای زبان فارسی می آید نام و یاد فر

. مردی که پس از سی سال تالش و تحقیق و پژوهش و با یاری استعداد فراوان به حد ذهنمان می آید 

زیادی زبان فارسی و اسطوره ها و افسانه های کهن تر از زمان خویش را به بهترین زبان و گونه ارائه کرد . 

انیم حتی اگر هنرمند و هنرجو نباشیم و با هنرهای تجسمی آشنایی نداشته هنکامی که ما شاهنامه می خو

تصاویر و صحنه ها قهرمانان و اسطوره ها در ذهنمان مجسم می گردد و انها را در خیال تصویر می باشیم 

 کنیم . 

می  حال اگر هنرمند و هنرجو باشیم و از ترکیب بندی و رنگ چیزی بدانیم این تصاویر در ذهنمان نقش

یلم در ذهنمان می پنداریم ، با قهرمانان زندگی می کنیم و با آنها همزاد بندند و آنها را حتی فراتر از ف

با ، دیو و دد را لمس میکنیم . همراه با قهرمانان در آوردگاه ذهن به جدال می پردازیم پنداری می کنیم 

گاهی به شاهنامه بایسنغری بیندازیم و به حال اگر نعشق آنان عاشق می شویم و با درد آنان می سوزیم . 

هنر نگارگری ایران می شناسند توجه نظرات بسیاری از کارشناسان که شاهنامه بایسنغری را از بهترین آثار 

کنیم . همراهی ادبیات با نگارگری ایران را به خوبی درک کرده و به قدرت نگارگری در آن زمان و تطبیق با 

می بریم . شکوه صالبت و قدرت ادبیات شاهنامه به حدی است که کتابها و تصاویر غنی آن دوره پی ادبیات 

بهره مختلفی در ادوار مختلف و بر اساس آن خلق شده اند و زیبایی تصویر بدون شک از ادبیات غنی ایران 

انی هنر نگارگری ایران از ساختارهای متصل به فرهنگ ایرگرفته و موجب خلق تصاویری زیبا شده اند . 

اسالمی است . این هنر بیانگر عالم فرازمینی است و عالمی دیگر را باز می نماید . قوانین حاکم بر اصول 

نقاشی غربی نظیر هندسه مناظر ، مجسمه سازی ، نقطه عطف ، و امثال این مفاهیم در نگارگری آن دوران 

سطح کاغذ دست زده و به طریقی آنرا  نگارگر ایرانی نکوشیده تا به طبیعت دو بعدیجایی ندارد و هیچ گاه 

کامل مفهوم و گسسته فضا قادر شد سطح دو بعدی اثر را سه بعدی کند . نگارگری ایران با به کارگیری 

و وجود مادی را به مرتبه ای عالی تر از وجود و مبدل به تصویری از مراتب وجود سازد و افق حیات عادی 
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،  افوق این جهان لکن دارای زمان و مکان و رنگ و اشکال خاص خود آگاهی ارتقا دهد و ارا متوجه جهانی م

خلق شد . جهانی فراسوی این جهان مادی سوق دهد . شاهنامه بایسنغری در زمانی خاص و با شرایطی ویژه 

در آن زمان امور در دست افرادی با ذوق و عالقه مند به هنر بود و هنرمندان نامدار و کارکشته را از اقصا 

و بسیاری خود جذب شدند و با حمایت و درایت و البته هنر و خوش ذوقی نقاط ایران به هرات کوچاندند 

گر گوشه ای از حکمت و عرفان و دیدگاه که خود نمایانشاهزاده ای بنام بایسنغرمیرزا این اثر عظیم و ماندگار 

ایرانیان به هنر و تصویرسازی و نگارگری در مکتب هرات است نمایان می گردد . یا اندکی تامل در تصاویر 

ایران به خوبی قابل درک است و با توجه بیشتر به قدرت شاهنامه بایسنغری  همراهی ادبیات با نگارگری 

 ادبیات غنی آن دوره پی میبریم . نگارگری در آن زمان و تطبیق به 

 بیان مساله و سواالت تحقیق

هایی که بیش از هر کتاب دیگری، در طول تاریخ هنر نقّاشی ایران، فردوسی به عنوان یکی از کتاب اهنامهش

 ای از نظر تعامل و ارتباط میان ادبیّات و نقّاشی برخوردار است. اینتصویرسازی شده است، از جایگاه ارزنده

اثر گرانقدر، نوعی رساله فرهنگی، هنری و ادبی است که با پاسداشت و انتقال مفاهیمی چون نیکی و داد و 

ها و تصاویر بی بدیلش، به مخاطب عرضه دهش؛ اخالق و انسانیّت، آزادی و وطن دوستی را در خالل داستان

ها و آرزوهای نخبگان حاکم در رمانای از آدارد و تصویرگری شاهنامه در طول تاریخ این سرزمین، جلوهمی

شناخت و حتّی در مورد فاتحان غیر ایرانی هم مصداق شد. امری که حدّ و مرز نمیایران زمین برشمرده می

هایی که پس از های مغول و تیموری و حاکمان غارتگر آنهاست؛ سلسلهداشت. نمونه بارز این امر، سلسله

های متعدّدی از ای چون فردوسی، دست به تولید و تصویر نسخهاندک زمانی، تحت تأثیر حکیم فرزانه

های بر جای مانده از ترین نمونهزنند، به شکلی که حتّی آثار ایشان، در ردیف برترین و ارزشمندشاهنامه می

ز گیرد. بی شک عواملی چند، سبب توجّه بسیار به این اثر گرانقدر شده، امّا قطعا ًیکی اادوار دور قرار می

مهمترین این عوامل، تصویرپردازی استادانه و یا بهتر بگوییم؛ بیان تصویری فردوسی است امّا در این میان 

سواالتی مطرح است که سعی شده تا در طول تحقیق، با تحلیل تطبیقی شاهنامه فردوسی و شاهنامه 

مفاهیم و مضامین  بایسنقری، به آنها پاسخ داده شود. نخست اینکه آیا فردوسی به تطابق تصویری

اندیشیده است؟ اگر این گونه بوده، بازتاب این امر در تصاویر وی چگونه است؟ و سپس هایش میداستان

هایی میان تصاویر فردوسی و تصاویر شاهنامه بایسنقری وجود ها و یا تفاوتها و همگونیاینکه چه هماهنگی

ند جان کالم فردوسی را دریابند و تصاویری متناسب با ادارد؟ و آیا نگارگران شاهنامه بایسنقری، توانسته

ها و تصاویر وی، رقم زنند؟ در فرایند تحقیق و با بررسی تطبیقی تصویر پردازی در شاهنامه فردوسی اندیشه

های شاهنامه بایسنقری، نتایجی بدین قرار حاصل آمد: نخست، از آنجا که تصویر جزوی از ساختمان و نگاره
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ای تزیین در اشعار وی نیست، و شاعر تصاویری دقیقاً به جا و به دانسته شده و تنها گونهشعری فردوسی 

توان گفت که فردوسی به احتمال قریب به یقین، آگاهانه و از پیش دانسته، تصاویر تناسب موقعیت آورده، می

اشخاص، بسیار دقیق و  ها وپردازی فردوسی از لحظات و صحنهاش را رقم زده است. دوم این که تصویرشعری

های تصویر شده در شاهنامه بایسنقری، تا متناسب با حال و هوای موضوع و مضمون است. و سوم، نگاره

 -شدهکه مانع آزادی نگارگر می -های احتمالی دیگرهای مکتب هرات و برخی محدودیتجایی که ویژگی

 .با تصاویر شاهنامه فردوسی ارائه دهنداند در اغلب موارد، تصاویری متناسب اجازه داده، توانسته

یکی از باریک ترین مباحث ادبی است که تحقیق در آن در عین حال به سبب ریشه هر منظومه حماسی 

اینجا سخن از شعر حماسی واقعی است که تاریخی و  2.دالیلی که در طبیعت مطلب نهفته بسی دشوار است 

ملی است و تاریخ ملت را آنچنا بازگو میکند که ملت خود سینه به سینه نقل می کنند . ملت ها همه این 

گونه داستانها و روایت ها را داشته اند  زیرا که هیچ ملتی نمی تواد بی گدر از دورانهای بالخیز و پهلوان 

بزرگ مردانی که به وهم و گمان جوالن و هیجان بخشند ، شکل پیدا کند . ملت خاطره منشی و بی آوردن 

اینان را نگه می دارد . و به طور غریزی به شکلی شاعرانه در می آورد . و بدین شیوه تاریخ شگفت انگیزی را 

ریت یک قطعه شعر در برای مردمان دوره بربفراهم می آورد که با تار و پود حقیقت و افسانه بافته شده است .

حکم یک سند تاریخی یا یک نشریه رسمی بوده است برای انسان دوران تمدن . بررسی دقیق اشعار ملی که 

از چندی پیش آغاز شده روشن بخش طبیعت این روایت های کهن و دگرگونی ها یی شد که در نقل سینه 

 ا باز نمود . و نیز ریشه راستین شعر غنایی ربه سینه بر سر آنها رفته است 

امورد در همانطور که می دانیم شاهنامه بایسنغری در زمانی خاص و با شرایطی ویژه خلق شد . در آن زمان 

دست افرادی با ذوق و عالقه مند به هنر بود و هنرمندان زیادی به هرات دعوت شدند و بسیاری از آنها جذب 

یقی تصاویر نگاگری شاهنامه بایسنغری با ادبیات بررسی تطب ما در این پژوهش به بررسی و تحلیل شدند .

 حماسی )مبتنی بر توصیف پهلوانی( شاهنامه فردوسی می پردازیم . 

 سواالت پژوهش به شرح ذیل بیان می شوند :

تا چه حدی ادبیات حماسی شاهنامه فردوسی در تصاویر و نقاشی های شاهنامه بایسنغری تاثیر داشته  – 1

 است ؟

 تصاویر شاهنامه بایسنغری تا چه حد بازگو کننده و منعکس کننده ادبیات شاهنامه فردوسی اند ؟ – 2

 ایجاد فضای تصویری در بایسنغری تا چه میزان است ؟ – 3

                                                           
 مول ، ژول – شاهنامه فردوسی – ترجمه دیباچه ، جهانگیر افکاری ، تهران ، انتشارات و آموزش انقالب اسالمی ، 1331 ، جلد اول ص 4 2
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 تاثیر دو جانبه ادبیات و تصاویر تا چه حد است ؟ – 4

 

  ادبیات و پیشینه تحقیق 

ل گری به طور جامع و دقیق به نگاره های ایرانی پرداخته شده )نقاشی ایران ( نوشته بازیدر کتابهایی چون 

 و همچنین در مورد بعضی از تصاویر شاهنامه بایسنغری تحلیل هایی داشته .است 

و  –) نقاشی ایران از دیرباز تا امروز ( نوشته روبین پاکباز هنر نگارگری ایران نوشته : ب کتابهایی دیگر چون 

رابینس ، )سیر تاریخی نقاشی ایرانی ( نوشته : لورنس بینیون . ج . و س ویلکنیسون ، باربل گری . ) نقاشی 

نوشته اکبر تجویدی ، کتابهایی هستند که به تحلیل آثار برخی از ایرانی از کهن ترین زمان تا دوران صفوی ( 

به داشته اند اما هیچ یک به ظور اخص  هنرمندان پرداخته اند و بعضا نیم نگاهی به شاهنامه بایسنغری

 شاهنامه بایسنغری نپرداخته اند. 

 اهداف تحقیق 

بررسی تطبیقی تصاویر نگاگری شاهنامه بایسنغری با ادبیات حماسی )مبتنی بر هدف اصلی این تحقیق 

 توصیف پهلوانی( شاهنامه فردوسی می باشدد و اهداف فرعی به شرح ذیل بیان می شوند :

 ی تصویر هایی که در شاهنامه بایسنغری گویای صحنه های حماسه شاهنامه فردوسی هستند .بررس  -1

 بررسی هماهنگی میان تصاویر شاهنامه بایسنغری با ادبیات حماسی شاهنامه . – 2

 

 فرضیات تحقیق

 . تصویر های نگارگری در شاهنامه بایسنغری بیانگر صحنه های حماسی در شاهنامه فردوسی میباشد  - 1

و ادبیات حماسی شاهتامه فردوسی هماهنگی برخوردار میان تصاویر نگارگری شاهنامه بایسنغری و   - 2

 است . 
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 روش تحقیق 

روش تحقیق در این پژوهش بصورت مراجعه به کتابخانه ها و تهیه منابع و فیش نویسی می باشد همچنین 

 . استادان هنر و شاعران انجام شد با مراجعه به مقاالت و مجالت و مصاحبه با 

 

 مکتب هرات 

 طرزبه و یافت ادامه نگارگرى هنر، افتاد اتفاق که هایىخشونت و هاویرانى همه با، تیموری دورهء رد

 که آمد فراهم پایتخت این در کوتاهى هنرى مرکزیت و بود سمرقند تیمور پایتخت. کرد ترقى آورىشگفت

 .شد هرات مکتب طلیعهء واقع در

 بایقرا حسین سلطان دوره در سبک این. شد گذاریپایه هرات در شاهرخ زمامداری زمان در هرات مکتب

 .شودمی متوقف رشدش هاازبک حملهء با میالدی 1051 سال در اما، کندمی زیادی پیشرفت

 و میرزا بایسنقر کارگاه و یابد می تداوم نیز دوران این در بود ایران به ایلخانان ورود رهاورد که کارگاهی سنت

 .شود می هرات مکتب هنرمندان فعالیت مرکز بایقرا حسین سلطان کارگاه سپس

 دوران در را دوم تبریز مکتب بعدها شاگردانش که است بهزاد الدین کمال دوران این هنرمند مهمترین

 .آورد شمار به ایرانی نگارگری مکاتب اوج را آن بتوان شاید که مکتبی.  دهند می شکل صفوی

دوران تيموريان در اواخر قرن چهارم ميالدي با تاخت و تازهاي حاكم بي رحمي به نام تيمور از سرزمين 

سبكي كه به نام تيموري معروف شد، تحول طبيعي نقاشي ايراني در قرن "آسياي مركزي، آغاز شد. 

شاهزادگان حامي نقاشان نسل دوم  چهاردهم ميالدي است و ارتباطي به حمله بيشتر آن ندارد. در واقع اين 

شاهرخ "(. 2639،31.  )گري، "و سوم مكتب تيموري بودند كه نام مزبور را دقيقاً برازنده اين سبك ساختند

پسر تيمور در هنگامي كه هنوز پدرش زنده بود و در خراسان حكمراني مي كرد و در همان زمان با تشويق 
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نروايي خويش مركز فرهنگي مهمي به وجود آورد به طوري كه شهر از صنعتگران و دانشمندان در حوزه فرما

مشهد در آن روزگار يكي از مراكز هنري به شمار مي آمد و در حقيقت مي توان با توجه بدان كه مكتب 

هرات دنباله شيوه اي است كه در مشهد بنيان گذاشته شده بود بدين جلوه هنر نام مكتب خراسان داد ولي از 

از انتقال پايتخت شاهرخ به هرات اين شهر به سهم خود مركز بزرگي در زمينه هنرهاي آنجا كه پس 

گوناگون از جمله در قلمرو هنر نقاشي گرديد و به ويژه در زمان سلطنت پسر وي بايسنغر هنرمندان بزرگي 

 "ده اندياد كر از اين شهربرخاستند. از اين رو پژوهندگان هنر از جلوه از نقاشي به نام مكتب هرات

موقعي كه او حاكم "(. بايسنغر پسر شاهرخ مردي هنرمند و هنردوست بود  2611،262و  261)تجويدي،

عمومي قسمت هرات گرديد كتابخانه ديگري با هنرستان و دارالفنون از براي ترويج و تكثير پيشه و هنر 

بردست و سرآمدي را جمع ترتيب داده و در آنجا نقاشان و تذهيب كارها و خوشنويسان و جلدسازهاي ز

آوري نمود.اين بنگاه هنري كارهاي مهمي را به نوبت خود در نقاشي و تذهيب انجام داد. استادان از شيراز و 

(. يكي از شاهكارهاي 2613،31)محمدحسن،  "تبريز و سمرقند به هرات آمده و در آنجا تمركز پيدا نمودند

بخانه گلستان تعلق دارد و از آنجاكه به دستور و با تشويق هنر اين دوران شاهنامه است كه آن هم به كتا

شاهزاده بايسنغر نگاشته و مصور شده است به نام وي شهرت يافته است. نقاشي هاي اين كتاب از نظر رنگ 

آميزي و تناسبات اجزا، گوناگون تصوير در نهايت استحكام و زيبايي رقم گرديده است. بررسي نقاشي هاي 

وبي تداوم سنت هاي پيشين مينياتور ايراني را در هنرستان هرات روشن مي سازد گرچه  نام اين نسخه به خ

نقاش اين مينياتورها هنوز به طور قطعي شناخته نشده است ولي خوشنويسي كه اشعار اين شاهنامه را نوشته 

و خوشنويس طراز بايسنغرميرزا كه خود كتابشناس  "است ميرزا جعفر مشهور به جعفر بايسنغري مي باشد. 

هجري قمري مكتب  211اولي بود از جواني به سفارش كتاب هاي نفيس پرداخت. تا اواسط سال هاي 

نقاشي بايسنغري شكل شامخ و بايسته خود را يافته بود. اغلب نگاره هايي كه براي بايسنغر ميرزا ساخته 

متعارف، هنرمندان كتابخانه بايسنغر شدند  از نظر اندازه بزرگند ولي در عوض تكرار تركيب هاي آرام و 

ميرزا به تجربيات تازه اي از نظر بيان، حركت، شكل گل و گياه و صخره ها، دست زند در تركيب بندي 

هاي نگارگران اين دوره  هيچ عنصر نسنجيده و ناموزوني به چشم نمي خورند، خواه موضوع نگاره شاهزاده 

با گرگ ها، ساختار هندسي و نظم موجود در نگاره هاي دوره اي در حال تفرج باشد يا نبرد اسفنديار 

بايسنغر ميرزا، اغلب ولي نه هميشه، براساس ارتباط هماهنگ ميان سطوح افقي و اريب و ضرباهنگ ظريف 

(. هنر در ايران از آغاز، معنوي و با تكيه بر خيال بوده و 31و  32، 2632)كن باي، "در سرتاسر اثر است
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نتزاعي داشته است و در نگاره هاي شاهنامه بايسنغري كه از بهترين آثار نگارگري ايران در گرايش به هنر ا

ه.ق در هرات  921تا  203مكتب هرات مي باشد به خوبي مشهود است اين رشد هنري در بين سال هاي 

د شكل مي گيرد. اگرچه در آن دوران شعرهاي حماسي و حماسه سرايي چون شعر غنايي مورد توجه نبو

ولي تصويرسازي و نگارگري براي اشعار حماسي ازمهم ترين و اصلي ترين موارد تصويرسازي بود. 

تصويرسازي براي  شاهنامه كه سرآمد حماسه هاي ايران است در اكثر مكاتب قبل و بعد از هرات از موارد 

ست چرا كه حماسه اصلي بوده و هميشه مدنظر و مورد توجه شاهان، درباريان، نقاشان و خطاطان بوده ا

سرايي يك ملت، تاريخ آن مردم است و اصوالً حماسه براي ملت هايي كه در حال شكل گيري بودند حكم 

يك اصل را داشت  اين امرمهمي است كه تمامي افراد ملتي در دوران مختلف در آن دخالت كنند و ذي نفع 

ر دشمنان اصلي و مانند اين ها چنان كه  در باشند. مانند موضوع تشكيل مليت و تحصيل استقالل و دفاع براب

شاهنامه و حماسه هاي ملي جهان مشاهده مي شود. هنر نگارگري ايران نيز از ساختارهاي برخاسته و متصل 

به فرهنگ و ارزش هاي ايراني، اسالمي برخاسته است، هنر نگارگري ايران بر اصل تقسيم بندي منفصل 

 يرا به قول سيد حسين نصر: فضاي دوبعدي تصويري استوار است ز

... فقط به اين نحو مي توان هر افقي از فضاي  دوبعدي مينياتور را مظهر مرتبه اي از وجود و نيز از جهتي "

(. نگارگري ايران با بكارگيري كامل مفهوم و 2613،23ديگر مرتبه اي از عقل و آگاهي دانست ) نصر،

به تصويري از مراتب وجود سازد و افق حيات عادي و  گسسته فضا قادر شد سطح دوبعدي اثر را مبدل

وجود مادي را به مرتبه اي عالي تر از وجود آگاهي ارتقاء دهد و او را متوجه جهاني مافوق اين جهان، لكن 

تصوير "داراي زمان و مكان و رنگ ها و اشكال خاص خود، جهاني فراسوي اين جهان مادي سوق دهد. 

يشتر به تصاوير شاهنامه بايسنغري نگاه كنيم و آن را با شاهنامه فردوسي تطبيق اگر با دقت و حوصله ب "1

در كالم فردوسي ايجاز و مساوات همه به جاي خود "دهيم به هماهنگي و همراهي بيشتري پي مي بريم. 

بكار رفته است. در وصف ميدان جنگ و وصف پهلوانان و يا برشمردن مردانگي ها و بزرگي ها آنان كالم 

سخن پرداز بزرگ ايران معموالً با اطناب همراه است و چون از اين موارد و يا نظاير آن ها بگذريم غالباً در 

شاهنامه با مساوات برابر مي شويم كه گوينده طوس با نهايت قدرت تناسب ميان الفاظ را نگاه داشته و از 

(. حال با تأكيد به عبارات مرحوم 2611،133)صفا، "طريق سادگي و صراحت فكر و لفظ را حفظ كرده است

استاد ذبيح اهلل صفا كه به حق در تحقيق و بررسي ادبيات ايران زبان زده هستند مي توانيم مساوات و ايجاز 

را در شعر شاهنامه با تصاوير مورد بحث مقايسه كنيم. همانطور كه قبالً ذكر شد تناسب  و مساوات در 
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يراني سرچشمه مي گيرد كه تمام اجزا را دقيق مي بيند و از كوچك ترين نگارگري ايران از ديدگاه هنرمند ا

و كم ارزش ترين بوته و گياه نيز نمي گذرد و آن را به دقت صورت سربند و لباس شاه و حاكم و شخصيت 

محوري داستان، ترسيم و ريزپردازي مي كند و گوياي اين مدعا تصوير آغازين شاهنامه بايسنغري است. 

و ارتباط خوشايند بين شعر و تصوير را در يكي از نگاره هاي شاهنامه بايسنغري كه به تخت هماهنگي 

 نشستن و زمامداري جمشيد است را بررسي مي كنيم. 

 بدين اندرونسال پنجاه رنج

 بپيمود وزين چند بنهاد و گنج

 دگر پنجه انديشه جامه كرد

 كه پوشند به هنگام بزم و نبرد

 و فر زكتان و ابريشم و موي

 قصب كرد پرمايه ديبا و خز

 چو شد بافته شستن و دوختن

 گرفتند از و يكسر آموختن

 چو اين كرده شد ساز ديگر نهاد

 زمانه بدو شاد و او نيز شاد

در اين شعر عنصر زمان نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند كه در شعر حماسي از اهميت زيادي برخوردار 

فرماست اين ابهام و عدم توجه به فواصل و مكان از لوازم حماسه هاي است و در آن گونه اي ابهام حكم

فوق منطقي بودن تفكر اساطيري كه نمونه هاي همنوع  آن هنوز در جهان يافت مي "طبيعي و واقعي است. 

شود. از مميزات اين تفكر است بديهي است كه چنين تفكري فوق منطقي انسان عصر اساطير، هنر و 

ويش را مي طلبد. هنرمند اين عصر سعي دارد در صور محسوس و خيالي خويش صورت هنري خاص خ

سال  10(. در تصوير زمامداري جمشيد 2632،212)مددپور، "جهاني بهتر از جهان بشري را فرود آورد
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زندگي و پادشاهي كه در چند بيت آمده در اين نگاره بي زمان و مكان گنجانده شده كه اين امر در نقاشي 

مكن است و همان طور كه اشاره شد از خصوصيات نگارگري ايراني است كه با تكيه بر خيال و با ايران م

گرايش به هنر انتزاعي مي باشد. در مجلس هشتم كه نبرد رستم و ديو سفيد را نمايش مي دهد. تصوير در 

نزار و همه جا حماسي و پرتحرك است. فضا برخالف نگاره قبلي پرتحرك و شلوغ تر است وحركت چم

صخره و نگاه فردي كه در كنار درخت بزرگ سمت راست ايستاده، همه و همه چشم در جهت موضوع  

اصلي كه نبرد و رزم و غلبه رستم بر ديواست را نشان مي دهد و براي اينكه اين موضوع بيشتر توجه بيننده 

ير چون ستوني استوار و عمود اين را جلب كند در زمينه تيره و پرتگاه قرار گرفته و نوشته ها و كلمات در ز

منحني ها و  ترك هاي باالي صحنه را كه سراسر شور است، كنترل مي كنند. ساختار هندسي و نظم در اين 

نگاره براساس ارتباط دقيق بين سطوح افقي و اريب و ريتم ظريف در تمام نگاره است. در سمت راست 

ه به آن سمت تحرك پيش بيايد بنابر اصول فيزيك، زمان تصوير درخت و صخره از كادر بيرون  رفته اند ك

وجود دارد و اين زمان در نگاره هاي ايراني نشان دهنده زماني فلسفي و ماندگار و جاودانگي است. 

همانطور كه در اول بررسي اين نگاره به اسطوره و چگونگي نگرش به پهلوانان اشاره شد جنبه هايي از 

ماند و به زمان سپرده مي شود كه قابل بازماندن در يادها باشد و اين اعمال مقدس  زندگي پهلوانان به ياد مي

است و افعالي كه شبيه به افعال ايزدان باشد. در اين داستان هم رستم با ازخودگذشتگي ها و دالوري ها 

و در تصوير  ديوها را كه نشان تباهي و فسادند از ميان برداشته و دست به اعمال مقدس و جاودانه مي زند

اين هماهنگي در شعر و نگاره خود را به رخ ما مي كشد و بيننده ريزبين و نكته سنج را متحير مي كند. 

 رنگ ها و فرم ها رنگ ها و فرم ها در تصوير تنوع زيادي دارند كه نسبت به ريتم تند شعر و پويايي كلمات

 تر و پوياتري دارند.  تند هم ريتم

 پیدایش

 بایسنقر. بود هرات مکتب یا هنری سبک بزرگ مشوقان جمله از شاهرخ پدرش و میرزا بایسنقر شاهزاده

 شکوفایی، را هرات در بایسنقر ماندگاری دالیل از یکی مورخان و داشت هرات در ماندن به شدیدی گرایش

 شهر آن در را خود فکری و هنری سرشار عالیق توانستمی بایسنقر که دانندمی شهر آن در فرهنگی حیات

 .کند تعقیب خوبی به

 به ملقّب بعدها، تبریزی جعفر موالنا و بازگشت 323 در ترکمانان با پیروزمندانه نبرد   از بایسنقر آنکه از پس

 به تبدیل هرات، آورد همراه به تبریز از را فن استادان سایر و نستعلیق خط مسلّم استاد، بایسنقری جعفر
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، هنر به بایسنقر و وی توجّه و هرات در قدرت تمامی تسخیر در شاهرخ توفیق.  شد خوشنویسی هنر مرکز

 اعتبار و اهمیت پیشین مهم مراکز که شد سبب و کشاند هرات به ایران نقاط اقصی از را هنرمندان از بسیاری

 .گیرد قرار نازلتر ایمرتبه در و بدهد دست از را خود

 

 خود که بایسنقری جعفر به معروف تبریزی جعفر موالنا راهنمائی به خطاط و کاتب نفر چهل او حمایت تحت

 دستمزدهای پرداخت بوسیله وی. بودند مشغول کتب استنساخ به است علی میر بن عبداهلل شاگرد نیز او

 و داشتمی نگاه خود نزد را تذهیب و خوشنویسی استادان هنرمندترین، شاهانه و فراوان انعام اعطاء و گزاف

 کتابهای. آوردندمی وجود به صحافی و جلدسازی، تذهیب، درخط را هنری آثار ترینظریف وی برای آنان

 دقت و حرمت کمال در هست که هرجا و است متفرق جهان تمام در اکنون هم شاهزاده این وسیع کتابخانه

 .شودمی نگاهداری

 

 

 هرات مکتبگذری بر 

 دوره در پدیدآمده هایکتاب و بود معروف سازی کتاب دارالصنایع نامبه هرات در بایسنقر هنری کانون

 و صحافی تمام زیبایی به که هستند هاخوشنویسی تریناستادانه و مینیاتورها تریننفیس شامل بایسنقری

 .اندگشته جلدآرایی

 کار به مشغول میرزا بایسنقر امر به هرات شاهی بزرگ کتابخانه در که خطاط و خوشنویس و نقاش هنرمندان

. ساختند مصوّر را سعدی گلستان و بوستان، مجنون و لیلی، شاهنامه هایکتاب همچون زیادی آثار، بودند

 مکتب در. است معروف «هرات مکتب» به ایران هنر تاریخ در که آورد پدید را جدیدی سبک آثار این مجموع

 اجرا پیرایه بی و ساده خطوط با مینیاتورها و گشته ترسیم وکوچک ریز صورت به هاانسان تصاویر هرات

 .اندشده

 نفیس هایکتاب مصورکردن هنر برای مرکزی صورت به همچنان هرات م1433 در بایسنقر مرگ از پس

 فرمان به که مرقعی یا آلبوم مقدمه در، محمد دوست گزارش طبق. ماند باقی طوالنی نسبتاً مدت برای

 و میرزا بایسنقر که سنتی، بود کرده فراهم م1044 سال در صفوی شاهزادگان از یکی میرزا بهرام ابوالفتح
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 حالتی به م1441 سال تا بایسنقر پسر عالءالدوله حمایت و سرپرستی به، بودند گذاشته بنا پدرش شاهرخ

 .ماند باقی زنده

 خصوصیات

 ازمبادلهء احتماالً که بود دور شرق عناصر وجود، آن ویژگیهای از یکی. داشت را خود ویژگی هراتی سبک

 خانبالق به سیاسی هیئتهای همراه هرات هنرمندان که است مشهور. شدمی ناشی چین و ایران میان سفیر

 شرح بعدها، بود برگزیده را او بایسنقر که، نقاش الدین غیاث نام به، آنان از یکی؛ اندداشته شد و آمد( پکن)

 هنرمند دست در چینی عناصر این منتهی. استآمده ابرو حافظ تاریخ در شرح این که نوشت را خود سفر

 مآبی چینی بند از ایرانی نگارگری هنر رهایی را هرات مکتب که طوری به گیرد می ایرانی بوی و رنگ ایرانی

 .داند می اول تبریز دوره

 با که دهدمی یکدیگر بر تصاویر متقابل تأثیر به خاصی اهمیت، هراتی سبک ویژگیهای بررسی در گری بازیل

 بی و خشکی با مغایر کامالً ، تحرک و سَرزندگی این که کندمی خاطرنشان او. اندگرفته جان دارمعنی اشارات

 لبة نزدیک در افق قرارگرفتن با هاصحنه، همچنین. است جالیری مکتب هاینگارگری در هاچهره روحی

 هانگارگری این در عمده رنگهای، سبز و آبی به متمایل ایفیروزه هایزمینه. اندیافته بیشتری عمق، باالیی

 .هستند

 واقع، متقارن غیر و متقارن های بندی ترکیب به توان می هرات مکتب فرد به منحصر خصوصیات دیگر از

 در کاری ریزه، تصویر کل در آبی رنگ بودن غالب، قلمگیری در رنگ تنوع، گیاه و گل ترسیم در گرایی

 بندی ترکیب از استفاده، زمانی چند نمایش، صحنه مرکز در تراکم، اندام طراحی ترسیم در مهارت، معماری

 .کرد اشاره دایره

 هرات مکتب

 کتب

 در که کرد اشاره بایسنقری شاهنامه به توانمی استشده خلق هنری مکتب این در که آثاری مهمترین از

 تهیه( گورکانی تیمور نوهء و شاهرخ فرزند) میرزا بایسنقر شاهزاده سفارش به( میالدی) 1435 سال

 کاخ موزه در نخورده دست صورت به خوشبختانه است صحنه 22 شامل که ارزشمند کتاب این. استشده

 .است موجود گلستان
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 دیوان،  گلشن مرقع، نظامی خمسه، سعدی بوستان، جوکی محمد شاهنامه، بایسنقری دمنه و کلیله

 در بایقرا حسین سلطان و شاهرخ پادشاهی دوران در که است کتبی دیگر از بهشت هشت و میرعلیشیرنوایی

 .شد تصویرسازی هرات

 هنرمندان

، باغشمالی پیراحمد(، مجلد) الدین قوام( ، خوشنویس)  بایسنقری جعفر چون هنرمندانی شاهرخ دوران در

 .بودند مشغول فعالیت به بایسنقرمیرزا کتابخانه در سبزواری شاهی امیر و الدین غیاث خواجه، خلیل میر

 سلطانعلی چون هنرمندانی بایقرا حسین سلطان رسیدن سلطنت به و شاهرخ مرگ از بعد

)  هروی محمد حاجی، خراسانی میرک اهلل روح(، مذهب)  یاری، بهزاد ادین کمال( ، خوشنویس)مشهدی

 .بودند مشغول نفیس خطی نسخ تولید به شاهی کتابخانه در مظفر شاه و منصور( ، قلم سیاه محمد

 

 

 شاهنامه بایسنغری 

 و آراییکتاب دید از که است هجری نهم سده از فردوسی شاهنامه دارنگاره کهن نسخه، بایسنقری شاهنامه

 هرات سبک به نگارگری 22، نفیس و ارزشمند کتاب این. است برخوردار فراوانی اهمیت از هنری هایارزش

 تیمور نوه و شاهرخ فرزند) میرزا بایسنقر شاهزاده سفارش به( خورشیدی 351) قمری 333 سال در و دارد

 برنامه در 1333 سال در شودمی نگهداری گلستان موزه کاخ کتابخانه در که اثر این. استشده تهیه( گورکانی

 .شد ثبت ایران سوی از نشانی عنوانی به یونسکو جهانی حافظه

 این و. است کرده هدیه گلستان موزه کاخ کتابخانه به، گروسی امیرنظام را بایسنقری شاهنامه کنونی نسخه

 از برخی در نفیس و باارزش نسخه این. شودمی نگهداری کتابخانه در که است سال 115 از بیش شاهنامه

 .است شده داده نمایش جهانی مهم هاینمایشگاه
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  هاویژگی

 (خورشیدی 351) بایسنقری شاهنامه از ایصفحه

 از جهان هایموزه و هاکتابخانه در موجود آراسته و مصور هایشاهنامه میان در «بایسنقری شاهنامه»

 چون مشهوری هاینسخه به نسبت را کتاب این ویژگی چند. هاستنسخه ترینشدهشناخته و نامورترین

 :بخشدمی برتری، اندآمده پدید آن از پس و قبل که «طهماسبی شاه شاهنامه» و «دموت شاهنامه»

 شیرازه تا نشده آن مالکان قربانی، یادشده نسخه دو خالف بر که است آن نسخه این امتیاز برترین و نخستین

 .کنند پراکنده جهان کنار و گوشه در را آن هایبرگ و بگسلند هم از را هاآن

 میان در نخورده دست و کامل اینسخه «بایسنقری شاهنامه»، نسخه این متن در افتادگی چند جزبه

 .آیدمی شمار به نخست رده و نامی هایشاهنامه

، نگارگری. است مانندکم خود نوع در که است آن آراستگی و زیبایی، نفاست خاطر به نسخه این دیگر امتیاز

 نسخه این خوشنویسی در حال این با. است شده انجام ویژه مهارتی با کتاب هایآرایه دیگر و تجلید، تذهیب

 البته که. است نستعلیق قلم گیریشکل آغاز با آن کتابت همزمانی خاطر به هم آن که، آیدمی نظر به ضعیف

 هایقلم با رقابت قابل و مطرح خط یک عنوان به نستعلیق قلم گسترش در کتاب این اهمیت بر امر این خود

 .بود موثر قدیمی ششگانه

 که آنسان. است شده افزوده شاهنامه بر بار نخستین برای که است ایمقدمه کتاب این امتیاز سومین

، آورد شمار به تیموری شاهزاده تریندوست هنر را او باید که، میرزا بایسنقر دستور به پیداست

 هاینسخه و پیشین هایمقدمه تلفیق با مفصل ایمقدمه و شد گردآوری شاهنامه از انبوهی هاینویسدست

 خود متن و تاریخی مطالب درستی دید از مقدمه این اگرچه. شد نوشته شاهنامه این برای، همزمان دیگر

 بیشتر رواج مایه آن گردآوری که آنجا از ولی، دارد ضعفی نقاط الحاقی اشعار افزودن خاطر به و شاهنامه

 .است انگیزستایش آن گردآورندگان کوشش، شده جهان سراسر در بلکه ایران در تنها نه شاهنامه

  نگهداری محل

 به خورشیدی 1305 سال در و شده ثبت گلستان موزه کاخ کتابخانه در 113 شماره به «بایسنقری شاهنامه»

 را «بایسنقری شاهنامه» کنونی نسخه، موجود شواهد برپایه. است شده منتشر تهران در لوحی چاپ گونه

 از بیش شاهنامه این و. است کرده هدیه کتابخانه به( ق.ه 1311 - 1231) ایرانی رجال از، گروسی امیرنظام

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 از برخی در نفیس و باارزش نسخه این. شودمی نگهداری گلستان موزه کاخ کتابخانه در که است سال 115

 .است شده داده نمایش جهانی مهم هاینمایشگاه

  مشخصات

 .دارد صفحه 155 و است رحلی قطع به «بایسنقری شاهنامه»

 .است بایسنقری جعفر خفی کتابت با و نستعلیق قلم به بیت 3 سطر هر و سطر 31 دربرگیرنده صفحه هر

 .است شده کتابت نخودی خانبالغ کاغذ روی خورشیدی 351./ق.ه 333 سال در نفیس نسخه این

، زرین زمینه بر رقاع قلم به کتیبهای گیرنده بر در، عالی مُذهّب شمسه یک با «بایسنقری شاهنامه»

 .شودمی آغاز میرزا بایسنقر القاب و نام دربرگیرنده

، ترنج دو نقش به مذهب صفحه دو این در و است شکارگاه تصویر دربرگیرنده نسخه سوم و دوم هایصفحه

 .شودمی دیده شاهزاده آن القاب و نام

 زر آن سطرهای میان و شده آراسته مرصّع و مذهّب هایحاشیه با شاهنامه متن آغاز صفحه دو همچنین

 .است شده اندازی

 .است شده آراسته آبرنگی مینیاتور تصویر 22 با «بایسنقری شاهنامه» نسخه

 الجوردی زمینه بر زرین مُعرق   سوخت و بیرون در روغنی حاشیه دو با پوش زر ضربی   چرمی ، نسخه این جلد

 .است داخل در

 باشدمی ذیل شرح به که باشدمی موجود تهران در ملک ملی موزه و کتابخانه در شاهنامه از دیگری نسخه

 

 تهران ملک کتابخانه

 فارسی:نسخه زبان: زبان

 فردوسی شاهنامه: اصلی عنوان

 .ق4 قرن -- فارسی شعر: موضوع
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 هجری 0 قرن 413 سال:) وفات( قمری هجری 4 قرن 321 سال:) تولد ابوالقاسم، فردوسی(: ان)پدیدآور

 (قمری

 سعیدابی بنیوسف مطهربن محمدبن، نیشابوری قاضی: خطاط

 هجری 1 قرن 333 سال:) وفات( قمری هجری 1 قرن 352 سال:) تولد تیموری بایسنقر: کتابخانه مالک

 (قمری

: شاهنامه آغاز... متعال خدای الملک ملک ثنای* کمال اهل کنند که به آن سخن افتتاح: مقدمه آغاز: آغاز

 نگذرد بر اندیشه برتر کزین*  خرد و جان خداوند بنام

 دارد که آنکس هر: شاهنامه انجام. نامدار ای تو بر فلک زجور* زار بنالید و اشک ببارید: مقدمه انجام: انجام

 .آفرین کند من بر مرگ از پس*  دین و رای و هش

 :کتابت وضعیت

 هرات: کتابت محل

 . شده نوشته تیموری شاهزاده، میرزا بایسنقر برای: بنام شده کتابت

 قمری هجری 1 قرن -333 سال: کتابت تاریخ

 نستعلیق: متن: خط نوع

 31: متن: سطرها تعداد

 ترمه نوعی: کاغذ نوع

 2/24: عرض، 3/34: طول -( ر345- پ1) 050: اوراق اندازه و تعداد

(/ پ311 دوم مجلس -ر313 اول مجلس)  تصویر مجلس دو/ نفیس مذهب سرلوح هشت دارای: هاآرایش

 هاینوشته/ خزانه رسم به ترنج یک/ مذهب شمسه دو: دارای/ ستونی شش/ الجورد تحریر با مطال مجدول

 . سفیدآب با ترنج و هاسرلوح و هاشمسه

 زرین و الجورد و شنگرف عناوین: به عناوین

 رستم و سهراب تصویر پشت مرغش زمینه بوته و گل روغنی: جلد نوع
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 رستم و سهراب تصویر - درون: تزیینات

 .اول برگ ظهر در معتمدالدوله سجع با بیضوی مهر: مالک: مهر سجع و نقش

 .محمدحسین سجع با کوچک بیضوی مهر: مالک

 .1301شد بازدید مهر: سایر

 .ملک ملی کتابخانه: کتابخانه

 :نسخه( های)یادداشت

 .نسخه آخر برگ در یادداشت یک و است اول برگ ظهر در یادداشت دو. 1

 .است آمده شاهرخ پسر بایسنقر میرزا حالشرح عنوان صفحه در. 2

 .است بوده قاجاری شاهزاده معتمدالدوله میرزا فرهاد. ق1213 سال در نسخه این مالک. 3

 .است شده نوشته میرزا بایسنقر کتابخانه برای مجلد یک در شاهنامه انضمام به نسخه این. 4

  جهانی شهرت

 آن مینیاتورهای و درآمده نمایش به رم و پاریس، پترزبورگ سن، لندن در اینکه سبب به شاهنامه این

. است نامی بسیار غرب در شده چاپ ایران به مربوط جلد در هنر دنیای هایکتاب سری در یونسکو وسیلهبه

 تبریزی جعفر خط به خورشیدی 351 سال در و هستند سالم همه بایسنقری شاهنامه نگارگری تابلوی 22

 «بایسنقری شاهنامه» کنونی نسخه. است شده اهدا میرزا بایسنقر به و شده کتابت بایسنقری جعفر به معروف

 کمیته طرف از رسمی طور به نشان این 1331 سال در. است رسیده ثبت به جهانی حافظه در 1333 خرداد

 .شد اهدا گلستان موزه کاخبه یونسکو جهانی حافظه ملی

 

 ادبیات حماسی و شاهنامه 

وری، وطن دوستی الشعر یا منظوم های است مبتنی بر توصیف و تعریف اعمال پهلوانی، مردانگی، دحماسه، 

و بزرگی های قومی، علیه دشمنان و بیگانگان و بیان سرافرازی یک ملت؛ و طبیعی است که در زمان اشغال 

قهرمانی، جهت ارج و های پهلوانی و  یک سرزمین توسط نیروهای بیگانه، مجموعه ای از داستان ها با منش
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ن و نشان دادن مظاهر شر و فساد دشمن، در بین مردم، دهان به القرب نهادن به صفات دلیرانه جنگاوران و یَ 

می و مذهبی در ایران، خاوران نامه، در باب امام شیعیان الیکی از کتب حماسی ادبیات اس .دهان نقل شود

و  )ص)ادث تاریخی، جنگهای ایشان در حیات پیامبراست. داستان هایی که مبتنی بر حو (ع)حضرت علی 

وریهای اوست. این اثر که در دوران حکومت ترکمنان قرهقویونلو و آق ً الهنگام خالفت و شجاعت ها و د

ت شیعی خود، به جهت کسب حمایت التمای .جنبه شیعی دارد امالقویونلو در ایران به نگارش درآمده ک

ذهب سنی و گاها علمای شیعی و سیاسی و در جلب رضایت عامه مردم در های ً حاکمان ترکمنی علیرغم م

جهت بسط و گسترش هنرها، بر اساس نظر شیعیان، کوشش های فراوانی کردند. از این روی در نگاره های 

با هاله  (ع)این دوره، از عناصر مذهبی همچون مسجدها، مناره ها، برپایی نماز، تصویرسازی ائمه معصومین 

های شیعی استفاده شده و این نشانگر مجاز بودن شیعه  رانی، کتیبه های قرآنی و دیگر عناصر و نشانههای نو

به عنوان یک قهرمان مسلمان یکی از رایجترین  (ع)زندگانی حضرت علی  .گرایی در آن زمان بوده است

ترین و قویترین همواره به عنوان یکی از شجاع (ع)مضامین تصویرسازی بوده است. چرا که حضرت علی 

 مردان و پرچمدار سپاه اسالم مطرح بوده و هست. 

حماسه نوعی از اشعار وصفی است که مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی ها و افتخارات و بزرگی 

های قومی یا فردی باشد به نحوی که شامل مظاهر مختلف زندگی آنان گردد . ریشه هر منظومه حماسی 

رین مباحث ادبی است که تحقیق در آن در عین حال به سبب دالیلی که در طبیعت مطلب یکی از باریک ت

نهفته بسی دشوار است . شاعر افسانه های کهن کارنامه ها را گردآوری می کند و در عین محفوظ داشتن 

ن آن داستا ریشه آنها و تا جایی که ممکن باشد حفاظت شکل اولیه کار مایه ها اثری هنری می آفریند .

 بزرگان و نامداران در فاتر ثبت بود و فردوسی بنای شاهنامه خود را بر آن دفاتر نهاده بود .

اما عالمی که او می دید و وصف می کرد فقط در خیال او موجود بود و به قوه شاعری او در میان در می آمد 

و به اشعار فصیح بلیغ بلندی به زبان شیرین و نیرومند فارسی توصیف می شد . الزمه یک منظومه حماسی 

صیف پهاپلوانی ها و که در عین توتنها جنگ و خونریزی نیست بلکه منظومه حماسی کامل آن است 

مردانگی های قوم نماینده عقاید و آرا و تمدن او نیز باشد و این خاصیت در تمام منظومه های حماسی مهم 

ه عبارت دیگر . دیگر خصائص منظومه های حماسی ابهام زمان و مکان در آن است بجهان موجود است 

صراحت و روشنی وقایع بیشتر باشد صراحت و منظومه حماسی در زمان و مکان محدود نیست زیرا هر چه 

 روشنی وقایع بیشتر است و در نتیجه وقایع داستانی و اساطیری به تاریخ نزدیکتر می شود .
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 نتیجه گیری 

باشد . در آن زمان که فاصله ای که در عصر ما بین هنرها ایجاد شده می توان دوری هنرها و عدم وفاق آنها 

کت یاق ایرانی و متناسب با فرهنگ و جامعه گیش می رفت نقاشی نیز پا به پای آن حرادبیات به سبک و س

می کرد و به یاری هم می رفتند . با ذکر مثال هایی که در مقاله ذکر شد هماهنگی نگاره ها را با مضامین 

ظر مضامین و حتی از نرابطه رنگ و فرم با ادبیات ، ارتباط ترکیب بندی با ریتم ، سبک و صنایع ادبی 

فلسفی متوجه می شویم . تحلیل و تطبیق انجام شده به اندازه توان با وضعیت موجود . چنین بود از جمله 

نتایجی که می توان به آن اشاره کرد این است که : ویژگی های هنری ادبیات شاهنامه در زمان خلق 

لق تصاویر بسیار زیبا و هماهنگ با به خاطر تلقی و بلوغ نگارگری در آن زمان موجب خشاهنامه بایسنغری 

نوع شعر حماسی شاهنامه شده اند که بررسی آن با بیانی جدید موجب نشان دادن گوشه ای دیگر از هنر 

و نگارگری که به داستان وفادارند و توجه به . توجه به نوع هنر تصویر سازی غنی این مرز و بوم می باشد 

برای هنرهای تجسمی از موارد مورد توجه ی و مدد گرفتن  از ادبیات استفاده از رنگ ها ، فرم و ترکیب بند

شاهنامه بایسنغری است . عدم پرداخت واقع گرایانه بدین سبب بود که نگارگر عالم فرازمینی و تا حدی 

تمثیل گونه حماسی و اسطوره ای را با پرداخت و نگرشی واقعگرایانه به پیش پا افتادگی نیفکند و به جهانی 

ی وفادار بماند . و در زمانی که این تصاویر با این کیفیت و غنای بصری و بر رمزآلود و تمثیلی ادبیات حماس

ادبیات و زیباییهایی فرم و رنگ خلق می شد هنوز خبری از بزرگان نقاشی غرب اساس تفکر عمیق و همراه با 

ودمان به و ... نبود . وچه نیک است که با شناخت فرهنگ بصری و ادبی خپون لئوناردو داوینچی . میکل آنژ 

خوودباوری رسیده و دست به خلق آثاری نو بزنیم و با تحلیل و تطبیق این مباحث و تاثیر گرفتن از آن می 

توانیم گامی نو در خلق هنرهای تجسمی با بیانی بدیع و همگام با ادبیات و خصوصا فرهنگ غنی خویش 

 برداریم.
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