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چكيده
با ظهور دولت صفوي، که درآن استقالل ايران همراه با تفکر شيعي اساس نظام حکومت قرار گرفت، شاهنامه  
نويسي نيز با هدف بيان دالوري ها و لياقت پادشاهان صفوي و ذکر حقانيت تفکر شيعي مجدداً مطرح شد. از 
اين آثار مي توان شهنامة ماضي اثر قاسمي گنابادي را نام برد. مقالة حاضر به بررسي نسخه اي از شهنامه 
ماضي مي پردازد که به صورتي خاص در کنار منظومة حماسي ديگري با عنوان ظفرنامه (تمرنامه) اثر هاتفي 
هم نشين شده است.  هدف اين پژوهش بررسي ويژگي هاي صفحه آرايي و ترکيب بندي و انگيزه هاي توليد 
اين نسخة بديع است. اين مقاله به روش توصيفي ـ تحليلي نوشته شده و اطالعات آن به روش کتابخانه اي 
جمع آوري شــده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد که در نحوة نگارش متن و کتابت اشعار در جدول هاي 
عمودي و در حاشية صفحات گونه اي صفحه آرايي جديد در کتاب آرايي ارائه شده و ويژگي هاي شخصيتي 
تيمور و شاه اسماعيل اول، به عنوان صاحبان قدرت، در ترکيب بندي خاص نمايش داده شده است. همچنين، 
انگيزه آفريننده اثر براي القاي جانشيني صفويان به جاي تيموريان با نمايش اسماعيل اول در کنار تيمور 

عامدانه صورت گرفته است و در القاي برتري و بزرگي اين دو در ترکيب بندي ها تأکيد شده است. 

واژگان كليدي 
کتاب آرايي، نگارگري، ترکيب بندي، صفحه آرايي، ظفرنامه، شهنامة ماضي، تيمور، شاه اسماعيل اول، قاسمي 

گنابادي. 
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مقدمه
کتاب آرايي در ايران پيشينه اي کهن دارد و نتيجة آن 
نقاط  اقصي  در  که  است  بسياري  بي بديل  آثار  آفرينش 
ايران و جهان پراکنده شده اند. يکي از اين آثار، که به رغم 
شده،  بررسي  کم  بسيار  منحصربه فردش  ارزش هاي 

شهنامة قاسمي است. 
متن اين اثر تحت تأثير اسکندرنامة نظامي و مکتب استاد 
گنجه است. قاسمي گنابادي، سراينده اشعار شهنامة ماضي، 
از شعراي قرن دهم و معاصر شاه اسماعيل و شاه تهماسب 

است.
 در اين مقاله به نسخه اي از اين منظومه پرداخته مي شود 
که بسيار ويژه است، زيرا در بخش اصلي (متن) اين نسخه 
شهنامة ماضي، در شرح و وصف جنگ هاي شاه اسماعيل 
در  (تمرنامه)،  ظفرنامه  (حاشيه)  فرعي  اول، و در بخش 

شرح و وصف نبردهاي تيمور لنگ، گنجانده شده است. 
در آن  زمان، باور به هالة تقدس پيرامون شاه اسماعيل اول 
و اينکه او به عنوان خلف آخرين جهانگشاي پيشين، تيمور 
لنگ، اما با هدف گسترش مذهب تشيع، دست بر شمشير 
براي  بود  موضوعي  همگي،  داد،  حکومت  تشکيل  و  برد 
آفرينش آثار ادبي و هنري، چنان که هنرمندان مي کوشيدند 
با انواع شيوه هاي هنري حقانيت و خاص بودن او را نشان 

دهند. 
در نسخة مورد بحث دوازده نگاره وجود دارد که برخي 
از آن ها متعلق به شهنامة ماضي (داستان واقع در متن) 
و برخي متعلق به تمرنامه (داستان واقع در حاشيه) است. 
نگارگر براي مشخص کردن ارجاع تصوير به داستان متن يا 
حاشيه کامًال روشن عمل کرده است. اين نوع صفحه آرايي 
پيشينه هاي متعددي در تاريخ هنرهاي سنتي دارد که در 

بخشي مجزا بررسي مي شود. 
استنساخ نسخه هاي خطي در دوره هاي مختلف تحوالت 
جهت  در  تازه اي  عناصر  دورة  هر  در  و  يافته  اساسي 
زيباسازي و بهره گيري بيشتر از کتاب به آن افزوده شده 
است. يکي از اين ويژگي ها، که از اواخر دوران سلجوقي 
شاهد استفاده از آنيم، نوشتن دو متن يا دو کتاب در يک 
نسخه است تا، ضمن استفاده بيشتر از متون متعدد در يک 
نسخه، در کاغذ نيز صرفه جويي شود و هنر کتاب آرايي 
و ساخت کتاب مطلوب تر و متعالي تر شود. هدف اصلي 
اين پژوهش دريافت ويژگي هاي زيبايي  شناختي اين اثر از 
وجوه مختلف، ازجمله کتاب آرايي، با تمرکز بر ارتباط متن 
و نگاره ها و ترکيب بندي آن است. همچنين سبک شناسي اثر 

از ديگر اهداف مدنظر است. 
اين پژوهش قصد دارد به پرسش هاي زير پاسخ دهد:

۱. ويژگي هاي خاص اين نسخه چيست؟
۲. ترکيب بندي  نگاره هاي اين نسخه چه ويژگي هايي دارد؟

۳. نگارگر با چه انگيزه و اهدافي دست به خلق چنين اثري 
زده است؟
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۴. نگارگر از چه شيوه هاي بصري درجهت اهداف خود 
بهره برده است؟ 

روش تحقيق در اين مقاله توصيفي ـ تحليلي و روش 
جمع آوري اطالعات کتابخانه اي است. 

پيشينه تحقيق
درمورد شهنامةماضي تاکنون پژوهشي شايسته صورت 
دربارة  که  منابع،  برخي  از  مي توان  اما  است،  نگرفته 
تيمور  دوران  تاريخ  و  فردوسي  شاهنامة  نسخه شناسي 
به صورت  شده اند،  نوشته  صفوي  اول  شاه اسماعيل  و 

غيرمستقيم استفاده کرد: 

خطي  ديوان هاي  فهرست  مانند:  نسخه شناسي  منابع 
کتابخانه سلطنتي (کاخ گلستان) اثر بدري آتاباي، نسخه  شناسي 
(پژوهش هايي درباره نسخه هاي خطي در ايران و جهان) 
تأليف سيدمحمود مرعشي نجفي (۱۳۹۰)، نامورنامه تأليف 

سيدعبدالمجيد شريف زاده (۱۳۷۰)؛
تيمور  نوائب  في  عجائب  المقدور  مانند:  تاريخي  منابع 
ابوالعباس  شهاب الدين  تأليف  تيمور)  شگفت آور  (زندگي 
احمد  بن محمد  بن عبداهللا معروف به ا بن  عربشاه در قرن 
هشتم و نهم هجري (۱۳۸۶)،   الصفا في سيرؤ  االنبياء 

تصوير ٢-  صفحة آغاز شهنامة قاسمی؛  مأخذ :  همان 

تصوير ١-جلد شهنامة قاسمی؛  مأخذ : موزة ملی ايران



شماره۲۲ تابستان۹۱
۴۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

اثر محمد  بن خاوند شاه  بن محمود  الخلفاء  الملوک و  و 
ملقب به ميرخواند در قرن نهم هجري (۱۳۸۵)، حبيب  السير 
في  االخبار افراد البشر تأليف غياث الدين  بن همام  الدين ملقب 
به خواندمير، نوادة دختري ميرخواند در قرن نهم و دهم 
هجري (۱۳۶۲)، عالم آراي شاه اسماعيل از مؤلفي گمنام در 

قرن يازدهم هجري (۱۳۸۴). 
دورة  کمبريج  ايران  تاريخ  مانند:  معاصران  کتاب هاي 
نويسندگان  از  جمعي  و  لکهارت  الرنس  تأليف  تيموري 
بوات  لوسين  تأليف  تيموريان  مغول:  تاريخ   ،(۱۳۹۰)
(۱۳۸۹)، قدرت، سياست و مذهب در ايران عهد تيموري 
تأليف بئاتريس فوربس منز (۱۳۹۰)، ايران عصر صفوي 
قاجار  زند،  صفوي،  هنر   ،(۱۳۹۱) سيوري  راجر  تأليف 
تأليف جان روبرتو اسکارچا (۱۳۹۰)، تاريخ ايران کمبريج 
(دورةصفوي) تأليف الرنس لکهارت و جمعي از نويسندگان 
(۱۳۹۰)، هنر و معماري صفويه تأليف شيال کنبي (۱۳۸۸)، 
کتاب شناسي ادبيات دورة صفوية تأليف ابوالقاسم رادفر 
سيدعبدالمجيد  تأليف  ايران  در  نگارگري  تاريخ   ،(۱۳۹۰)

شريف زاده (۱۳۷۵).

معرفي مؤلف و نسخه 
به نقل از گلچين معاني، نام مالقاسمي ميرمحمدقاسم و نام 

پدرش عبداهللا و از اوالد امير سيد گنابادي است. اين خاندان 
هميشه پيشوا و مقتداي گناباد بودند و کالنتري آنجا به 
ايشان تعلق داشت. در سال ۹۵۷ق، که سام ميرزاي صفوي 
برادر  اميرابوالفتح  مي کرد،  تأليف  را  سامي  تحفة  تذکرة 
قاسمي به کالنتري گناباد اشتغال داشت (گلچين معاني، 
۱۳۴۶: ۷۰۷). سام ميرزا اضافه مي کند که «قاسمي چهار 
مثنوي دارد: يکي شهنامه يا سرگذشت شاه اسماعيل، دوم 
ليلي و مجنون، سوم کارنامه يا چوگان نامه، چهارم خسرو 
و شيرين. اما ميرزا عالءالدوله در کتاب نفائس المآثر از 
قاسمي چند منظومه ياد کرده است به نام شهنامة ماضي 
در شرح سلطنت شاه اسماعيل شامل ۴هزار و پانصد بيت، 
شهنامة نواب عالي در تاريخ سلطنت شاه تهماسب در ۴هزار 
و پانصد بيت، شاهرخ نامه در ۵هزار بيت، گوي و چوگان 
معروف به کارنامه در ۲هزار و پانصد بيت» (صفا، ۱۳۸۷: 

.(۳۶۳
برخي تعداد آثار و مثنويات قاسمي را چهار اثر و برخي تا 
هفت مثنوي ذکر کرده اند، اما خود او در مقدمة مثنوي زبدؤ 
االشعار، که در جواب مخزن  االسرار گفته، مجموع آثار خود 
را مشتمل بر ُنه مثنوي بدين شرح آورده است: «الحمداهللا 
و  که توفيقات سبحاني و تأييدات يزداني شامل حال و 
متکفل احوال اين شکسته بال يعني قاسمي حسيني خبابدي 
شده، از ترتيب نظم دو شاهنامه حقيقي تحقيقي فارغ البال 
شد، و آن اولين شکوفه اي بود که از نهال مراد سر زد و 
بعد از آن ميوه اي که از شاخ اميد حاصل شد کتاب ليلي و 
مجنون بود.» به  همين ترتيب، ضمن اشاره به نام کتاب ها، 

توضيحاتي درخصوص داستان هر يک بيان مي دارد.
نکتة مهم درباب نسخة موجود در موزة ملي ايران (شهنامة 
قاسمي) آن است که اين نسخه مربوط به شرح سلطنت 
شاه اسماعيل و معروف به شهنامة ماضي است و قاسمي 
شهنامة ديگري نيز با عنوان شهنامة نواب عالي، درخصوص 
سلطنت شاه تهماسب صفوي، دارد که به اين نسخه مربوط 

نمي شود. 
ذبيح اهللا صفا درخصوص اين نسخه مي نويسد: از شهنامة 
نواب عالي که شرح آن قبالً  گذشت چيزي نيافتم، اما از 
شهنامة ماضي، يعني شرح فتوح شاه اسماعيل، نسخةبسيار 
نفيسي در موزة ايران باستان وجود دارد و نسخه اي از آن 
هم به سال ۱۲۸۷ در بمبئي چاپ شده است. در پايان کتاب، 
شاعر شمه اي از بي وفايي جهان بيان کرده و پس از نظم 
ساقي نامه اي سخن از اتمام منظومة خود آورده و سرانجام 

چنين گفته است: 
بيا قاسمي گفت وگو تا به چند  

زبانت چو کلک از حکايت ببند
هاتفي و قاسمي، هر دو، پيرو نظامي بوده و خواسته اند در 
برابر اسکندرنامة او اثري پديد آورند، منتهي نخواسته اند از 
اسکندر مرده نقل دروغ کنند، و موضوع منظومة خود را 
از زندگي کساني مانند تيمور و شاهرخ و شاه اسماعيل و 

تصوير ٤-ظفرنامه،   مأخذ:  مستوفی ١٣٧٧، پيشگفتار، يک

تصوير ٣-  صفحة انجامة شهنامة قاسمی،  مأخذ:  همان
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شاه تهماسب گرفته اند.
از شهنامة نواب عالي، يعني شهنامة قاسمي، درباب زندگي 
تهماسب نيز نسخي در کتابخانة موزة بريتانيا موجود است 

و چنين آغاز مي شود: 
جهان داورا کبريايي تو راست 

خدايي تو را پادشايي تو راست  
و وقايع آن مخصوصاً  راجع است به روابط شاه تهماسب با 

سلطان بايزيد و سلطان سليمان عثماني. 
گلچين معاني نيز نسخة شهنامة ماضي، محفوظ در کتابخانة 
آستان قدس رضوي، را چنين معرفي مي کند:  دفتر اول 
است در وقايع زمان شاه اسماعيل ماضي در بحر متقارب 
که به سال ۹۴۰ق/ ۱۵۳۳م سروده شده و مشتمل است بر 

۴هزار بيت: 
بود عقد اين گوهر آبدار   

ز روي عدد چارباره هزار
به لطف از سر نظم اگر بگذري  روان

 پي به تاريخ آن آوري
از سر نظم (ن) که بگذرد ظم باقي مي ماند که به حساب 
جمل برابر است با ۹۴۰ که سال نظم شاهنامه است. نسخه 
ما ديباچه اي هم به نثر داشته و اکنون يک ورق از ميان آن 

باقي مانده است.
با توجه به توضيحات صفا و گلچين معاني و مقايسه آغاز 
و انجام کتاب در دو نسخة موزة ملي ايران و آستان قدس، 
مشخص مي شود که برخالف عقيده برخي که نسخه موزة 
ملي ايران را شهنامة نواب عالي و درباب زندگي شاه تهماسب 
مي دانند، اين نسخه مربوط به زندگي شاه اسماعيل است و 

شهنامة ماضي ناميده مي شود.

در  به شمارة ۴۳۶۲  ماضي  ويژگي هاي نسخة شهنامة 
موزة ملي ايران

جلد تيماج کتاب به شيوةضربي ساخته شده است و نقش 
کتيبه اي با نقوش اسليمي ماري و گل هاي ختايي در حاشيه 
دارد. نقش ترنج و سرترنج در متن مزين به نقوش اسليمي 
ماري و گل هاي ختايي است. متن و حاشيه طالاندازي شده 
و داراي سرطبلي است که روي جلد قرار مي گيرد و همان 
نقش را تداعي مي کند. اندازة جلد ۲۳۲ در ۳۵۰ ميلي متر، 
به قطر ۵ ميلي متر، و اندازة ترنج ۱۰۵ در ۱۴۰ ميلي متر است 

(تصوير ۱). 
داخل جلد به صورت سوخت معرق با نقش لچک و ترنج در 
متن و نقش کتيبه اي در حاشيه تزيين  شده است. لچک ها و 
ترنج با زمينة الجوردي و نقوش اسليمي به رنگ قهوه اي 
به شيوةمعرق و متن به شيوةضربي با همان نقوش اسليمي 
ماري و ختايي طال اندازي شده  است. کتيبه هاي حاشيه نيز 
با متن سبز و الجوردي و نقوش اسليمي به رنگ طاليي 
و  پشت  جلِد  داخل  و  يافته  تزيين  معرق  به شيوةسوخت 
سرطبل نيز به  همين روش تزيين شده  است. در صفحة 

سفيد قبل از آغاز کتاب، دست خطي وجود دارد که در باالي 
آن ُمهري خورده و مربوط به وقف آستانة ُصّفة صفويه 
است. در صفحة مذّهِب مرصع اولي، که به زيبايي تذهيب 
شده است، با قلم سفيداب به خط نستعليق اين ابيات نوشته 

شده است: 
خداوند بي چون خدايي تو راست   

ز اقليم جان پادشايي تو راست 
تعالي اللهي از تو بود همه  

وجود تو اصل وجود همه (تصوير ۲)   
اسليمي  نقوش  با  اول و دوم مشابه اند و  تذهيب صفحة 
دهن اژدري و اسليمي ماري و گل هاي ختايي در متن طاليي 
و الجوردي به زيبايي تزيين شده اند و در اطراف شرفه ها 
و حاشيه مزين به گلهاي ختايي به   شيوةحل     کاري دارند. در 
صفحة سوم کتاب، دو متن شهنامه و تمرنامه آغاز مي شود. 
ابيات تمرنامه در جدول حاشيه و ابيات شهنامه در جدول 
اصلي و به خط نستعليق زيبايي نگارش يافته است. در باالي 
صفحة، سرلوح مذّهب مرصع زيبايي نقش شده و به دور 
متن جدولي با کمند طال و سبز و آبي و سفيد آمده و بين 
سطور طالاندازي و محرر شده و با نقش گل تزيين يافته 
است. اندازة جدول با سرلوح ۱۴۰ در ۲۹۵ ميلي متر است. 

متن شهنامه با اين ابيات ادامه مي يابد: 
به هر چيز دارد خرد دسترس 

دليل خداوندي توست و بس   
نخوانم تو را آسمان و زمين   

تويي جمله اما نه آني نه اين 

تصوير ٥-  مجموعه اشعار سه شاعر ، ماخذ:  ريشار،  ١٣٨٣:  ٥٨
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اندازة جدول در اين قسمت که بيت نوشته شده، ۸۲ در ۱۲۰ 
ميلي متر است. در حاشيه، به قلم سفيداب نوشته شده است: 

«هاتفي، کتاب تمرنامه» و اين گونه آغاز مي شود: 
به  نام خدايي که فکر و خرد   

نيارد که با کنه او پي برد  
در حاشيه، سيزده بيت نوشته شده و داراي سه گوش هاي 
مذّهب است و باقي صفحات به  همين روش صفحه آرايي 
و نگارش يافته است. کاغذ برخي از اوراق ساده و برخي 
به شيوة ابري ساخته شده  است. نام کاتب، مذّهب، مجّلد و 

نگارگر، به سبب نبود رقم در نسخه، مشخص نيست. 

آغاز شهنامه
 خداوند بي چون خدايي تو راست به اقليم جان پادشايي تو راست

ازآنجاکه ختم اين منظومه در سال ۹۴۰ق/ ۱۵۳۳م است، 
نظم آن چندي پس از فوت شاه اسماعيل نيز ادامه داشته 
و در نتيجه در صفحة ۳۹ نسخة موزة ملي ايران ابياتي در 

مدح شاه تهماسب نيز آمده است (تصوير ۳). 
ابيات  و  داستان  کنار  در  شد،  اشاره  که  همان گونه  اما 
شهنامة قاسمي، محفوظ در موزة ملي ايران، متن تمرنامه 
نيز آمده است که در حاشية متن اصلي شهنامه نوشته شده 
است. تمرنامه در اواخر دورة تيموري درباب زندگي تيمور 
نوشته شد و به تيمورنامه نيز موسوم است. سراينده اين 
منظومه هاتفي، خواهرزاده جامي، شاعر معروف قرن نهم و 
دهم، معاصر سلطان حسين بايقرا و شاه اسماعيل صفوي، 

است. 
پايان شهنامه: در صفحة ۲۵۲، کتاب شهنامه با اين ابيات 

تصوير ٦- جنگ شعر فارسي، ماخذ:   همان : ٩٩

تصوير ٨- ديوان حافظ و سعدي ، همان : ۱۹۸تصوير ٧-  حديث شريف ، همان: ١١٠
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به پايان مي رسد: 
بيا قاسمي گفت وگو تا به چند     

                                        زبانت چو کلک از حکايت ببند
سخن گرچه سنجينده چون گوهر است    

                                     وليکن خموشي از آن بهتر است
کنـد چون زبان کوتهي شمع را    

                                           دهد روشني بيشتر جمع را
 مکن در سخن بيش از اين اهتمام

سخن بر همين ختم کن والسالم
تم الکتاب بعون اهللا و حسن توفيقه و الصلوة و السالم علي 

خير خلقه محمد و آل اجمعين.
صفويه  ُصفة  متبرکة  آستانة  ُمهر  دو  صفحة  پايين  در 
خورده است. احتماًال اين کتاب اندکي پس از سروده شدن 
و  زيبا  نگارة  يازده  است.  شده   مصور  و  نسخه برداري 
ترکيب دو کتاب شهنامه و تمرنامه در يک نسخه به شيوه اي 
از  خوب  بسيار  صفحه آرايي  و  تذهيب ها  با  حساب شده 
قدرت قلم و توان هنرمندان آن نشان دارد. در اين نسخه 
رقمي از نگارگر و کاتب و سال کتابت به چشم نمي خورد، 
اما ازآنجاکه شيوه و سبک نگاره ها مربوط به اواخر مکتب 
تبريز است، اين نسخه در زمان شاه عباس صفوي و به سال 
۱۰۱۷ق/ ۱۶۰۸م وقف آستانة شيخ صفي شده و از نسخ 

نفيس و ارزشمند اين دوره است.
پيشينة صفحه آرايي دو کتاب در يک نسخه به صورت 

متن و حاشيه 
نمونه  نوع صفحه آرايي، سه  اين  با  بيشتر  براي آشنايي 
از:  عبارت اند  که  مي شود  معرفي  ُنَسخ  اين گونه  از 
ظفرنامةمستوفي، مجموعه اشعار سه شاعر و جنگ شعر 
فارسي که دو نسخه نخست، مربوط به روزگار پيش از 

صفويه   اند و نسخه سوم به عصر صفويه نزديک تر است.
ظفرنامة مستوفي: ظفرنامه در قالب مثنوي و به تقليد از 
شاهنامة فردوسي در بحر متقارب سروده شده و در سال 
۷۳۵ ق/ ۱۳۳۴م به پايان رسيده و شامل ۷۵هزار بيت است 
اين نسخه که نگاره اي ندارد همراه است با  (تصوير ۴). 
۶۰هزار بيت از شاهنامة فردوسي. مستوفي براي تهيه متن 
قابل اعتماد و مورد پسند خود از شاهنامه نسخ متعددي از 
آن را ديده و مقابله کرده و اين اشتغال ادبي اولين کار عملي 

او بوده است (مستوفي، ۱۳۷۷: پيشگفتار، يک). 
مجموعه اشعار سه شاعر: اين مجموعه که حاوي اشعار 
سه شاعر است در سال ۸۲۰ق/ ۱۴۱۷م به شيوةجداگانه 
(ريشار، ۱۳۸۳: ۵۸،  است  کتابت شده  و حاشيه اي  متني 

تصوير ۵). 
جنگ شعر فارسي: يکي ديگر از نمونه هاي اين شيوه از 
استنساخ مربوط به جنگ شعر فارسي است. (تصوير ۶). 
در اين جنگ، آثاري از اين شاعران ديده مي شود: آصفي، 
ا بن يمين، امير خسرو، انوري، اوحدي، برهان، بساطي، حافظ، 
خاوري، خواجو، سعدي، سلمان، شاهي،  غزنوي،  حسن 

تصوير ٩- به تخت نشستن صاحبقران در بلخ نسخة شهنامة  قاسمی
 مأخذ: موزة ملی ايران 

تصوير ١٠- مأخذ: شريف زاده
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عبيد زاکاني، عراقي، عصمت، عضدي يزدي، عطار، عماد، 
قاسم انوار، قبولي هروي، کمال خجندي، کاتبي، مولوي، 
رباعيات،  (ساقي نامه،  ديگر  شعر  چندين  و  ناصرخسرو 
مفردات). اين نسخه ديباچه و نام گردآورنده ندارد. محل: 

احتماًال هرات، در حدود ۸۸۰ ق/ ۱۴۹۵م (همان:۹۹).
حديث شريف: نسخه ديگري که به اين شيوه تهيه شده 
است و مربوط به قرن نهم هجري است با نام حديث شريف 
در کتابخانة ملي فرانسه نگهداري مي شود (تصوير ۷). اين 
نسخه مجموعه اي است حاوي ۲۶ حديث از پيامبر اسالم 
که در ابتداي هريک ديباچه اي کوتاه آمده است. اندرزهاي 
عربي با خط مطال نوشته شده اند و پس از هر حديث عربي 
ترجمة فارسي آن به صورت يک رباعي آمده است. کاتب 
در حاشية صفحه ها متن عربي دعاهاي مختلف را، که در 
مواقع مختلف (براي نمونه هنگام خروج از خانه) خوانده 
مي شوند، خوشنويسي کرده است. شاعري که اين احاديث 
را به رباعي فارسي درآورده ناشناس است. خوش نويسي 
اين نسخة کوچک در ذيحجة ۸۹۱ق/ نوامبر ۱۴۸۶م به پايان 
رسيده  و کاتب نام خود را زين العابدين بن  محمد الکاتب 

امضا کرده است (همان: ۱۱۰).
ديوان حافظ و ديوان سعدي: از نسخه هاي ديگر کتابخانة 
ملي فرانسه که به شيوةدو کتاب در يک نسخه تهيه شده 
است ديوان حافظ و سعدي است (تصوير ۸). اين نسخه 
مزين به دوازده پرده نقاشي به سبک شيراز، به تاريخ حدود 

سال ۹۸۰ق/ ۱۵۷۲م است (همان: ۱۹۸).

بررسي نگاره هاي نسخة شهنامة ماضي و ظفرنامه 
به منظور شناخت دقيق تر ترکيب بندي مجالس اين نسخه، يک 
نگاره از حاشيه (مجلس اول: به تخت نشستن صاحبقران در 
بلخ) و يک نگاره از متن (مجلس هفتم: مجلس بزم) تجزيه و 
تحليل شده و ديگر نگاره ها در بين آن ها، به صورت اجمالي، 

معرفي مي شوند. 
منظور از متْن ابيات مندرج در ستون هاي عمودي است که 
به منظومة شهنامة ماضي تعلق دارد و منظور از حاشيه 
ابيات گنجانده شده در ستون هاي افقي است که به منظومه 

ظفرنامه يا تمرنامه متعلق است. 
مجلس اول: به تخت نشستن صاحبقران در بلخ ( تمرنامه، 

صفحة ۳۰ در نسخه)
در اين مجلس به تخت نشستن تيمور در بلخ تصوير شده 
است. نگاره در سمت چپ تصوير از کنار جدوِل متن اصلي 
آغاز مي شود که شهنامه است و بخشي از حاشيه را در 
بر گرفته، اما متن شهنامه دست نخورده و ابيات آن کامل 
نوشته شده است. بدين ترتيب، مشخص مي شود که تصوير 
مربوط به متن تمرنامه است. در چهار رديف افقي از پايين 
به باال گروهي از خادمان و درباريان و نگهبانان ايستاده و 
نشسته اند که با ظرافت و دقت بسياري تصوير شده اند و 
کاله و دستار قزلباش بر سر دارند. نگارگر داخل کاخ را با 

تصوير ١٢- مأخذ: همانتصوير ١١-  مأخذ: همان
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حوض آبي در پايين و سقف کاخ در باال تصوير کرده و 
داخل آن را با نقوش هندسي و گل هاي ختايي تزيين کرده 
است. اندازة نگاره ۱۰۰ در ۲۲۰ ميلي متر است. اين نگاره 
که تصوير آن مربوط به موضوع حاشيه است به خوبي 
بيان کنندة نحوة قرارگرفتن نگاره در حاشيه و خارج شدن از 
قاب براي ايجاد فضاي مناسب در ترکيب بندي است. منظور 
از قاب در اين صفحه فضاي ايجادشده از پيوستن دو نقطه 
تقاطع جدول در سمت راست به يکديگر و پيوستن آن ها به 
دو نقطه ديگري است که پايان ستون هاي افقي در سمت 
چپ را نشان مي دهند و مي توانند با يک خط عمودي به هم 

بپيوندند. 
به منظور نشان دادن مراحل انجام کار و خالقيت به کار رفته 
در هر مرحله، نحوة ترسيم نگاره از آغاز تا انجام مرحله  به 
مرحله و جداگانه ارائه مي شود و توضيح هريک در توضيح 
مربوط به آن مي آيد. همچنين براي بهتر نشان دادن استادي 
نگارگران اين اثر، از استخراج طرح خطي و ترسيم خطوطي 
که به صورت غيربصري، اما محسوس، به القاي انديشه اي 

خاص در نگاره کمک مي کنند استفاده شده است. 

جدول هاي داخلي متن، نگاره و نحوة قرار گيري لچک ها
ابتدايي  طرح  جدول کش،  خالقيت  نشان دادن  به منظور 
جدول ها و نحوة قرارگيري لچک ها به صورت جداگانه نشان 
و  تفکر  براساس  کامًال  تقسيم بندي ها  اين  مي شود.  داده 
طراحي دقيق انجام شده و خطوط پيونددهنده انتهاي دو 

جدول افقي با ضلع دو لچکي که به درون جدول معطوف 
شده اند موازي اند. اين شيوه کمک مي کند که نظمي مناسب در 
کتابت خطوط و به طبع ترسيم نقوش در مرحلة بعد مراعات 
شود. ازآنجاکه نگارة مدنظر مربوط به منظومه تمرنامه 
يعني بخش مربوط به حاشيه است، از همان ابتدا فضاي 
آن در بخش کناري در نظر گرفته مي شود و قسمت مياني 
صفحه در سمت راست به ابيات شهنامة ماضي يعني متن 
مختص مي شود، اما چنان که در تصاوير بعد خواهيم ديد، 
هنگامي که نگاره به متن، يعني شهنامة ماضي، اختصاص 
دارد، بخش مياني سمت راست نيز بدان اختصاص مي يابد. 
اين شيوه اي خالقانه براي نشان دادن انتساب نگاره به متن 

اصلي است که شايد در نگاه نخست کمتر به نظر آيد. 

به  اختصاص يافته  کتابت در حاشيه و فضاي  فضاي 
کتابت متن و حاشيه 

در تصاوير ۱۰ و ۱۱، دقيقًا فضاي هريک از متون کتابت شده 
و نگاره قابل تشخيص است و، ازآنجاکه متن اصلي در 
جاي خود نوشته شده، نگاره با استفاده از بخشي از فضاي 
تشخيص  دليل،  به  همين  است.  درآمده  اجرا  به  حاشيه 

اختصاص نگاره به حاشيه به سادگي فراهم مي شود.

نحوة قرارگيري پيکره ها در مقابل پيکره تيمور 
در تصاوير ۱۲ و ۱۳، به منظور نشان دادن موقعيت خاص 
و ممتاز تيمور، صرفًا پيکرة او به شکل تک پيکره  تصوير 

تصوير ١٤- مأخذ: همانتصوير ١٣- مأخذ: همان
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شده و جز او در کنار هر پيکره  پيکره اي ديگر نيز قرار 
گرفته است. نگارگر بدين وسيله توانسته است بدون اشارة 
مستقيم به تيمور او را نشان دهد، حتي اگر تخت او نيز در 

تصوير نباشد.

طراحي فضاي معماري و بناهاي نگاره 
نگارگر  مي شود،  مالحظه   ۱۴ تصوير  در  که  همان طور 
به معماري  به خوبي موفق شده است بخش هاي مربوط 
بنا را در نهايت تناسب با خطوط شکسته جدول ترسيم 
کند و بدين وسيله چند خط افق ايجاد کند که از طريق آن 

جاي گيري افراد در طرح خطي مشخص شود. 

نحوة قرارگيري پيکره ها و عناصر معماري براساس 
خطوط افقي 

به ويژه  نگاره،  عناصر  ديگر  و  پيکره ها  قرارگرقتن  نوع 
عناصر معماري، در تصوير ۱۵ آمده است. در اين ترکيب بندي 
خاص، که حالت کلي عمودي دارد، به صورت توسط نگارگر 
چيره دست چينش شده که به تبعيت از خطوط افقي جدول 
حاشيه و خط نستعليق متن، خطوط افقي متعددي را در 
چشم رهنمون مي شود. البته منظور اين نيست که خطوط 
عناصر  ديگر  يا  دهندة چهره ها  پيوند  دقيقًا  فرضي  افقي 
تصويري با يکديگرند، بلکه نحوة قرارگرفتن آن ها، به نوعي، 

خطوط افقي را در ذهن تداعي مي کند. 

تصوير ١٦- مأخذ: همانتصوير ١٥- مأخذ: همان

تصوير ١٧- مأخذ: همان
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ايجاد فضاي مثلثي در قاب 
در تصوير۱۶، مثلث ها عالوه بر نحوة ترکيب بندي در نگاره 
نقاط تمرکزي براي بيننده ايجاد مي کند. در متن نگاره نيز 
مي توان ترکيب هاي مثلثي يافت. اين ويژگي با ترکيب مايل 
کتابت حاشيه (تمرنامه) و لچکي هاي مقابل آن هماهنگي به 

وجود مي آورد. 
شکل مثلث نيروي برون مرکزي دارد، زيرا با داشتن سه 
گوشة تند نيروهايش را تبذير کرده و به بيرون رها مي کند. 
مثلث بسيار گرم است. اين شکل، صورت هندسي شعله 
باال  به  و شراره اي را تداعي مي کند که متصاعد شده و 
مي رود، اما به شرطي که بر پايه استوار باشد. در غير اين 
صورت، نزول آب و «هبوط» را به  خاطر مي آورد. بنابراين، 
مثلث در هر حالتي که باشد تحرک و پويايي و در يک کالم 
حرارت و گسترش را نمودار مي سازد (آيت اللهي، ۱۳۸۸: 
۱۷۰-۱۷۱) که در اين نگاره مي تواند نمادي از پويايي و 
جهانگيري تيمور باشد، تيموري که در زمينة جهانگشايي 
سلف شاه اسماعيل اول محسوب شده و در اين نسخه کنار 
او قرار مي گيرد. نکته ديگر اين است که رنگ زرد بر توان 
مثلث افزوده (همان: ۱۷۰)، ولي رنگ آبي که ازنظر رواني، 
مکمل و متضاد رنگ زرد است (همان: ۱۵۲) مثلث را معتدل 
کرده و مانع تبذير نيروهاي آن مي شود (همان: ۱۶۱). در 
مثلثي  قاب  نمي دهد  اجازه  غالب  آبي  رنِگ  نيز  نگاره  اين 
حالت هجومي بگيرد، و توان تيمور را با نوعي سنگيني و 

وقار همراه مي سازد. 

ترکيب چليپايي نگاره 
در تصوير ۱۷، محل قرار گيري پادشاه در سمت راست 
نگاره به  نظر مي آيد. اما با درنظرگرفتن ترکيب بندي کل اثر 
و ترسيم خطوط عمودي و افقي چليپايي مشخص مي شود 
که پادشاه در مرکز چليپا و در محل تقاط دو خط قرار دارد. 
به  اين سبب، در مرکز صفحه چشم را به خود جلب مي کند 
و در عين حال در مرکز نگاره نيز قرار ندارد. بدين طريق، 
نگارگر در ظاهر اثر زيبايي و تنوع و در بطن آن تمرکز 

ايجاد مي کند، بدون اينکه در ظاهر مشخص باشد. 

ترکيب بندي دوراني در نگاره 
در تصوير ۱۸، وجود ترکيب بندي دوراني در نگاره ارتباطي 
مستحکم ميان پيکرة تيمور و اطرافيان او پديد آورده است 
و ضمن نشان دادن موقعيت پايدار او در ميان اطرافيانش، که 
مي توانند نمادي از عناصر حکومتش باشند، هماهنگي آن ها 
را به تصوير مي کشد. در عين حال، تداعي شدن ترکيب بندي 

دوراني موجب تلذذ چشم و ذهن مي شود. 
مجلس دوم: به شکار رفتن صاحبقران (صفحة ۷۷ در نسخه)

اين نگاره نيز مربوط به داستان تمرنامه است که در حاشيه 
نوشته شده است (تصوير ۱۹). تيمور در پايين تصوير با 
تاجي بر سر شمشير را به پشت شيري فرود آورده است 

تصوير ١٩- به شكار رفتن صاحبقران، نسخه شهنامة قاسمي، ماخذ:  تصوير ١٨- مأخذ: همان
موزة ملی ايران
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و در اطراف او سه سوار جوان با تير و کمان و شمشير 
به شکار گور و گوزن پرداخته اند. زمينة پايين سبز روشن 
است که با گل بوته هايي تزيين شده و زمينة اصلي به رنگ 
آبي روشن است و به صخره هايي ختم مي شود. در پشت 
صخره ها، دو مرد با تير و کماني در دست تصوير شده اند 
با قوشي در دست ديده  بر اسب  و جوان ديگري سوار 
مي شود. آسمان طاليي با لکة ابري به رنگ سبز و قرمز و 
دو اردک در حال پرواز تصوير شده است. ظرافت، دقت 
و ساخت  وساز و ترکيب بندي مناسب از قدرت و توانايي 
ميلي متر   ۱۷۲ در   ۱۰۰ نگاره  اندازة  دارد.  نشان  نگارگر 

است. 
از  بسياري  نگاره،  اين  ترکيب بندي  و  قاب بندي  درمورد 

ويژگي هاي يادشده درباره نگاره قبلي صدق مي کند.
مجلس سوم: نبرد صاحبقران با نقش خان (صفحة ۸۷ در 

نسخه)
اين نگاره نيز مربوط به داستان تمرنامه است که در حاشيه 
تصوير شده و صحنة کارزار دو سپاه را نشان مي دهد. 

اندازة نگاره ۱۰۰ در ۱۷۲ ميلي متر است (تصوير ۲۰).
شاه منصور  سپاه  با  صاحبقران  نبرد  چهارم:  مجلس 

(صفحة ۹۳ در نسخه)
در تصوير ۲۱، دو سپاه در صحنة رزم در حال نبردند. 
در وسط تصوير، سپاهي سوار بر اسبي با کال ه خودي که 
در باالي آن پرچم سرخي دارد شمشير را بر پشت سرباز 

دشمن فرود مي آورد. ساخت و ساز، لباس ها و صورت ها 
به شيوةمکتب تبريز است. اين نگاره نيز مربوط به کتاب 
تمرنامه است و، همچون نگاره هاي قبل، در حاشيه تصوير 
شده است و رقمي در آن ها ديده نمي شود. اندازة نگاره ۹۵ 

در ۱۷۲ ميلي متر است.
مجلس پنجم: نبرد شاه با سپاهين شروان (صفحة ۱۲۴ 

در نسخه)
اين نگاره مربوط به متن (شهنامة ماضي) است و جنگ 
ميان دو سپاه را تصوير کرده است. نگاره، از داخل، جدول 
اصلي مربوط به تمرنامه را در بر مي گيرد. شاه در وسط 
تصوير سوار بر اسبي سفيد در پيشاپيش سپاه و تيري را 
از کمان رهانيده است. سپاه شروان در اين نگاره به صورت 
انسان هايي با سرگرگ تصوير شده اند که به دور کمرآن ها 
پارچه اي بسته شده و بدنشان به رنگ هاي طوسي و نارنجي 
۱۷۵در۱۳۰  نگاره  اندازة  است.  شده  رنگ آميزي  سبز  و 

ميلي متر است (تصوير ۲۲).
مجلس ششم: نبرد صاحبقران با ديوان کوهستان کتور 

(صفحة ۱۲۷ در نسخه)
است  تمرنامه  کتاب  به  مربوط  (تصوير ۲۳)  مجلس  اين 
که در حاشيه تصوير شده است و نبرد سپاه تيمور را 
با ديوان نشان مي دهد. سپاهيان با شمشير و تير و کمان 
و دستارهايي به دور کاله پوستي در حال نبرد با ديوان 
تصوير شده اند. زمينه به رنگ کرم و آسمان طاليي است. 

تصوير ٢٠- نبرد صاحبقران با نقش خان، نسخه شهنامه قاسمی،   ماخذ: 
همان

تصوير ٢١-  نبرد صاحبقران با سپاه شاه منصور،  نسخه شهنامة 
قاسمی  ماخذ:  همان
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اندازة نگاره ۹۷ در ۱۷۰ ميلي متر است.
مجلس هفتم: مجلس بزم (شهنامه، صفحة ۱۴۲ در نسخه)

اين نگاره نيز مانند نگاره ۹ (مجلس اول) به صورت کامل 
گيالن  و  شروان  شکست  از  پس  مي شود.شاه  بررسي 
داد و دهش پرداخت و  به  تبريز عزيمت کرد و  به سوي 
بر  نگاره، شاه  اين  در  آراست.  اطراف شهر  در  مجلسي 
تختي درون خيمه هاي افراشته نشسته است و گروهي از 
ايستاده اند. در  درباريان و خادمان در اطراف نشسته و 
باال و پشت تپه ها، چند جوان با کاله و دستار در زمينة 
طاليي آسمان ايستاده اند و ساير افراد با کاله هاي قزلباش 
به رنگ سياه و قرمز بر سر ديده مي شوند. کاله ها، لباس ها 
و تزيينات چادرها همگي از شيوةمکتب تبريز صفوي نشان 
دارد، ولي رقمي از نگارگر ديده نمي شود. اين نگاره مربوط 
از متن  شهنامه است که جدول اصلي و بخشي  به متن 
تمرنامه را در حاشيه در بر مي گيرد. صورت سازي هاي 
دقيق و زيبا، نقوش به کاررفته و رنگ آميزي و ترکيب خوب 
نگاره ۱۳۰  اندازة  دارد.  نشان  توانا  نقاشي  قلم  از  نگاره 
از  در ۲۰۵ ميلي متر است. در تصوير ۲۵، فضاي هريک 
متون کتابت شده و نگاره کامًال مشخص است و، ازآنجاکه 
متن اصلي در جاي خود نوشته شده، نگاره با استفاده از 
بخشي از فضاي حاشيه به اجرا درآمده است. به  همين 
دليل، تشخيص اختصاص نگاره به حاشيه به سادگي فراهم 

مي شود. 

ازآنجاکه اين نگاره به متن يعني منظومه شهنامة ماضي 
نيز،  صفحة  راست  سمت  مياني  بخش  مي شود،  مربوط 
برخالف نگاره هاي تمرنامه، براي نگارگري اختصاص يافته 
است و با اين حرکت نوآورانه نشان داده مي شود که نگاره 

مدنظر به منظومه متن تعلق دارد، نه منظومة حاشيه. 

نحوة قرارگيري لچک هاي کناري و جدول هاي داخل متن 
به همراه ابيات 

متن  به  نگاره  اين  ازآنجاکه  شد،  اشاره  همان طورکه 
مختص  که  راست،  سمت  مياني  بخش  دارد،  اختصاص 
اشعار منظومه متن (شهنامه) است، در اينجا به نگاره داده 
مي شود و فقط بيتي در باال و بيتي در پايين، از ابيات متن، 

نگاره را در بر مي گيرد (تصوير ۲۶). 

نحوة قرارگرفتن پيکرة شاه اسماعيل اول و ديگر پيکره ها 
در نگاره 

اگر پيکره شاه اسماعيل به تنهايي در زمينة نگاره بنشيند، 
او را در مرکز قاب چهارگوشي مي بينيم که به يک ذوزنقة 
عمودي متصل مي شود (تصوير ۲۷). يعني نگارگر طوري 
او را در نگاره نشانده است که حالت نوعي پرتوافشاني 
و گشايش را تداعي کند. هنگامي که ديگر پيکره ها نيز به 
او ديده مي شوند  پيکره پشت سر  پنج  آن اضافه شوند، 
که حالت ياران خاصة او را دارند. اين ويژگي چه بسا با 

تصوير ٢٢- نبرد شاه با سپاهيان شروان، نسخةشهنامة  قاسمی، 
مأخذ: همان

تصوير ٢٣-  نبرد صاحبقران با دیوان کوهستان کتور، نسخه شهنامه 
قاسمی ، ماخذ:  همان
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عقايد شيعي در ارتباط باشد که در آن عدد پنج معاني و 
ارزش هاي فراواني دارد (تصوير ۲۸). ديگر پيکره ها نيز يا 
براي شرفيابي يا براي نظارة شاه اسماعيل آمده اند و بدين 
وسيله هدف نگارگر در اعتبار بخشيدن به او تحقق مي يابد؛ 
يعني نگارگر با اين نوآوري مي کوشد شاه اسماعيل را منبع 

فيض نشان دهد. 

نحوة طراحي حاشيه و سراپرده در نگاره 
در طرح خطي، هنر نگارگر در طراحي فضاي مورد بحث، 
يعني سراپرده شاه اسماعيل، به خوبي مشخص مي شود. 
(تصوير ۲۹) نکتة درخور توجه اينجاست که فقط پيکرة 
افرادي که در راستا يا زير اين سراپرده قرار دارند کامل 
ترسيم شده است و ديگر پيکره هاي واقع در پشت يا باالي 
آن نيمه و ناقص است. احتماًال نگارگر با اين روش کوشيده 
است به صورت غيرمستقيم کمال و وجود کامل اطرافيان و 
نزديکان شاه اسماعيل را در مقابل ديگران، که از او دورترند، 
نشان دهد و با شيوه اي بسيار جالب و نامحسوس و بدون 
هيچ توهين نزديکان تحت حمايت شاه اسماعيل را افراد اکمل 

نمايانده است. احتماًال سراپرده نمادي از عنايت اوست.

موقعيت پيکرة شاه اسماعيل اول در نگاره
با ترسيم کادر مربع جدول متن و ترسيم چليپاي نصفه 
هريک از اضالع در بخش کادر اصلي اين نگاره، يعني قاب 

مربوط به اشعار متن که در اينجا به نگاره اختصاص يافته 
است، مشخص مي شود که نگارگر پادشاه را دقيقًا در مرکز 
مربع قرار داده و بدين وسيله بار ديگر او را از ديگران 

شاخص تر نمايانيده است (تصوير ۳۰). 

بر  حاشيه  جدول  انتهاي  مورب  خطوط  امتداد  تقاطع 
پيکرة شاه اسماعيل اول 

با ترسيم خط مايل جدول حاشيه و ادامة آن نوعي ترکيب بندي 
مثلثي ايجاد مي شود که چشم بيننده را از حاشيه سمت چپ 
به سمت رأس مثلث و داخل متن در جايي که پادشاه نشسته 
است هدايت مي کند. با اين شيوه، نگارگر بار ديگر شاه اسماعيل 

را در مرکز توجه بيننده قرار مي دهد (تصوير ۳۱). 

هدايت ديد ناظر از پايين به باالي نگاره 
شخص  دو  موقعيت  و  سراپرده  نوک پيکاني  شکل هاي 
نشسته بر يمين و يسار پادشاه ديد ناظر را به سمت باال 
هدايت کرده و نوعي تعالي براي نگاره به ارمغان آورده 

است (تصوير ۳۲).

معماري  عناصر  و  پيکره ها  قرارگيري  منظم  نحوة 
براساس خطوط افقي 

مطالب اين بخش مانند مطالبي است که در همين موضوع 
براي تصوير ۱۵ ذکر شد. 

تصوير ٢٥-  ماخذ: شريف زادهتصوير ٢٤- مجلس بزم، نسخة شهنامة قاسمی، ماخذ:   همان
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نحوة ترکيب بندي و خطوط عمودي در نگاره
خطوط عمودي در راستاي نقوش چادرها و نحوةقرارگيري 
پيکره افراد که خطوطي عمودي را در تصوير ايجاد مي کنند 
اين  بيان تصويري  نشان دهندة استحکام و استواري در 
که  نيست  اين  منظور  البته   .(۳۴ (تصوير  است  مجلس 
خطوط عمودي فرضي دقيقًا پيونددهندة چهره ها يا ديگر 
اين است که  بلکه منظور  با يکديگرند،  عناصر تصويري 
نحوة قرارگرفتن آن ها، به نوعي، خطوط عمودي را در ذهن 

تداعي مي کند. 

ترکيب بندي هاي مثلثي درون نگاره 
با توجه به ويژگي هاي يادشده دربارة شکل مثلث، در اين 
بخش نيز نگارگر با استفاده از ترکيب بندي هاي مثلثي دروني 
در نگاره کوشيده است پويايي و گسترش بارگاه صفوي را 
به  صورتي نمادين نشان دهد (تصوير ۳۵). در صفحة ۱۶۹ 

اشعار مربوط به متن تمرنامة به پايان مي رسد:

الهي چو اين نقش فرخ نهاد 
به آخر رسيد آخرش خير باد   

الکتاب  تم  است:  شده  نوشته  چنين   ۱۷۰ صفحة  در  و 
بعون اهللا و حسن توفيقه و الصلوؤ و السالم علي محمد و 

آله اجمعين
در اينجا متن و حاشيه يکي مي شود و مشخص مي شود که 
متن و حاشيه، هر دو، مربوط به شهنامة ماضي اثر قاسمي 

است.
در   ۱۷۹ (صفحة  يعقوبيان  با  شاه  نبرد  هشتم:  مجلس 

نسخه) 
در اين نگاره نيز دو گروه در حال نبرد تصوير شده اند که 
سوار و پياده در حال جنگ اند (تصوير ۳۶). زمينة به رنگ 
با آبي الجوردي رنگ آميزي شده  آبي روشن و آسمان 
است. در پشت صخره ها نيز در دو سوي نگاره دو گروه 
از سپاهيان تصوير شده اند که در کرنا مي دمند و بيرق هايي 

در دست دارند. اندازة نگاره ۱۳۰ در ۲۰۵ ميلي متر است.

تصوير ٢٨- ماخذ:  همانتصوير ٢٧- ماخذ:  همانتصوير٢٦-  ماخذ:  همان
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مجلس نهم: نبرد صاحبقران با نامرادسلطان (صفحة ۱۷۹ 
در نسخه)

در ميانة نگاره، سپاهي سوار بر اسب کماني در دست دارد 
و در دو سوي او دو گروه از سپاهيان تصوير شده اند. 
در پايين نگاره، چند سرباز در حال نبردند و يکي از آنان 
نيزه اي را بر سينة دشمن فرود آورده و سرباز زخمي در 
اثر برخورد نيزه به عقب خم شده است. آسمان به رنگ 
آبي روشن و زمينة به  رنگ بنفش رنگ آميزي شده است 

(تصوير ۳۷).
در قلعه (صفحة ۲۰۶  دهم: حصاري شدن دشمن  مجلس 
در نسخه)در سمت راست تصوير ۳۸، قلعه اي با باروها 
و کنگره هايي نشان داده شده است که گروهي از سربازان 
در حال حمله و رخنه به درون آن اند. ديوارها با نقوش 
هندسي تزيين شده و در باالي آن چند سپاهي در حال 
دفاع اند و صورت چند زن و مرد از دريچه اي ديده مي شود. 

در پايين، دو سرباز ديگر از نردباني باال مي روند که به 
ديوار قلعه تکيه داده شده است. در باال و پشت تپه در زمينة 
آبي الجوردي آسمان گروهي از سپاهيان با پرچم ها و کرنا 

سوار بر اسب ديده مي شوند. 
نبرد سپاه صاحبقران با سپاه خراسان  مجلس يازدهم: 

شيبک خان (صفحة ۲۳۴ در نسخه)
در اين نگاره نيز نبرد دو سپاه تصوير شده است و سواري 
در  سپاهياني  و  دست  در  شمشير  با  تصوير  وسط  در 

اطراف ديده مي شوند. 
زمينة به رنگ آبي روشن و آسمان به رنگ آبي الجوردي 
است. ترکيب، صفحه آرايي، صورت سازي، و ساخت و ساز 
لباس ها و زمينه نيز چون نگاره هاي پيش است (تصوير 

 .(۳۹
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 تبيين جنبه های نوآورانه و خالقيت
تصويری در شهنامه قاسمی

نتيجه
دربارة ويژگي هاي خاص نسخة شهنامة ماضي، مي توان گفت صفحه آرايي به نحوي انجام شده که 
نگاره هاي مربوط به متن (شهنامه ماضي) فضاي مربوط به کتابت متن را به خود اختصاص مي دهد، 
اما نگاره هاي مربوط به حاشيه (تمرنامه) هرگز در بخش مربوط به کتابت متن واقع نمي شود. اين 
يکي از ظريف ترين و درعين حال خالقانه ترين شيوه هاي صفحه آرايي براي تشخيص نگاره هاي دو 
منظومة جداگانه، اما همراه هم، از يکديگر است. درهمان ترکيب بندي  نگاره هاي اين نسخه، مي توان 
گفت تمامي ترکيب بندي ها به طور دقيق مورد تأمل قرار گرفته و بعد اجرا شده است، به نحوي که غرور، 
توانايي، پويايي و تعالي تيمور و شاه اسماعيل را القا کند. دربارة انگيزه و هدف نگارگر در خلق چنين 
اثري، مي توان نتيجه گرفت که همنشيني اسماعيل اول در کنار تيمور کامًال عمدي بوده و اسماعيل 
به عنوان خلف تيمور، که آخرين جهانگشاي پيش او شناخته مي شد، جهانگشاي مشروع و زنده به 
حساب مي آمده است. در نتيجه، ضمن انجام نوعي صفحه آرايي خاص، با توجه بيشتر به اسماعيل 
اول، بر جانشيني صفويان به جاي تيموريان، که در آن زمان ازبکان مدعي آن بودند، تأکيد مي کند. 
دربارة شيوه هاي بصري به کاررفته درجهت اهداف نگارگر، مي توان گفت تنظيم  خطوط مفهومي افقي 
و عمودي يا ترکيب بندي مثلثي امتداد يافته از خطوط پاياني جدول هاي حاشيه (افقي)، همگي، در القاي 
مفهومي خاص بر دريافت مخاطب مؤثرند. اين مفاهيم به طور مستقيم در راستاي اِعمال اهدافي خاص 
مانند برتر نشان دادن پيکرة پادشاه در برابر ديگر پيکره ها عمل مي کنند که نشان از قصد نگارگر و 
جدول کش در تأکيد بر جايگاه واالي شاه اسماعيل دارد و بدين گونه شاخص ساختن پيکرة پادشاه در 
ميان خطوط افقي فرضي، يا استفاده از ترکيبات مثلثي با معناي پويايي و تصاعد انرژي براي تيمور که 

تصوير ٣٩-نبرد صاحبقران با سپاه خراسان شيبک خان، ماخذ:   همانتصوير ٣٨-حصاری شدن دشمن در قلعه ، ماخذ:  مأخذ:  همان
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سلف شاه اسماعيل است، بر قدرت و توانايي سرشار او صّحه مي گذارد. يعني شيوة تلفيق متن و نگاره 
کامًال هدفمند در پي القاي برتري و بزرگي شاه اسماعيل اول و تيمور است. 
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With the appearance of Safavid dynasty that Iranian independence interwoven with Shia thought, 

formed governmental foundation, Epopee Writing was considered aiming expression of authority and 

courage of Safavid Kings as well as legitimacy of Shia thought i.e.Heidari Invasion (HamlehHeidari), 

authored by MirzaBazel and Past Epopee (ShahnameMazi) by GhasemiGonabadi are two sampels 

of this type.This paper tries to study a special version of Past Epopee (ShahnameMazi) which is 

accompanied with another heroic epopee named Zafarnameh (The Epistle of Victory) (Timor 

Nameh) by Hatefi in a special form.This research aims to investigate the particular features of these 

illustrations like: page layout، composition and production motivations of this unique version. This 

article have been written by descriptive-analytical research method and the information was gathered 

using the library. The results show a modern page layout in book design in writing verse and poem 

in vertical tables and margins simultaneously tries to indicate Timour and Shah Esmail personalities 

as high-rank authority in composition. On the other hand،the creator of art work in order to show 

Safavid substitution with Timurid, has deliberately drawn Shah Ismail I, beside Timur and also  has 

emphasized on their superiority and great inspiration in composition.

Key words: Book Design،Illustration،Composition،Page Layout،Zafarnameh (The Epistle of 

Victory), Past Epopee (ShahnameMazi)،Teymour،Shah Esmail I, GhasemiGonabadi.
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