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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

چكيده
شاهنامه فردوسي محفوظ در کتابخانه ملي فرانسه به شماره ٤٩٠ متعلق به عصر صفويه است. با توجه به امضا 
و کاتب آن در تاريخ ذي قعده ١٠١٢ ه.ق (٣٠ آوريل ١٦٠٤ ميالدي) به دست محمد جان الکرماني کتابت آن به 

پايان رسيده است. اين نسخه داراي ٥٥ نگاره بدون امضا و رقم است.
هدف از اين پژوهش شناسايي و معرفي حامي، کارگاه و نگارگران آن است. به اين منظور از طريق بررسي 
ويژگي هاي اين نسخه همچون تذهيب، شيوه اجرايي نگاره ها و مقايسه تطبيقي و تاريخي آن با نسخ مشابه، 
هنرمندان، حامي و کارگاهي که اين نسخه در آن تهيه شده است را شناسايي و معرفي مي نمايد.سوال اصلي اين 
تحقيق حاضر آن است که کارگاه، سفارش دهنده و نگارگران شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه به شماره ٤٩٠ چه 
کساني هستند. روش اين تحقيقبر پايه مقايسه تطبيقي، تاريخي و بررسي شيوه هاي اجرايي نگاره ها مي باشد.

براي اين منظور از منابع مکتوب و اسناد تاريخي و کتابخانه اي استفاده مي شود.
ويژگي هاي بصرينگاره هاي شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه به شماره ٤٩٠، خصوصيات مکتب قزوين و اصفهان 
را نشان مي دهند. با توجه به جايگاه حبيب اهللا ساوه اي در آن مقطع تاريخي و تاثير شيوه اجرايي او در نگارهاياين 
شاهنامه بي ترديد مي توان برخي از نگاره هاي آن را به وي منتسب نمود، ساير نگاره هاي اين نسخه به شيوه 

محمد هروي اجرا شده است.
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روش تحقيق
 روش تحقيق در اين جستار بررسي تاريخي و تطبيقي 
است. براي اين منظور ابتدا نسخ مصور مشابه به لحاظ 
تاريخي معرفي مي شوند و سپس از طريق مقايسه عناصر 
بصري نگاره هاي آنها با تصاوير شاهنامه کتابخانه ملي 
اين  نگارگران  و  حامي  کارگاه،   ،٤٩٠ به شماره  فرانسه 

نسخه مورد شناسايي قرار مي گيرند.

پيشينه تحقيق
 شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه شعبه شرقي به شماره 
٤٩٠ به تاريخ ١٠١٢ ه ق و به رقم محمدجان کرماني براي 
جلوه هاي  نام»  به  ريشار  فرانسيس  کتاب  در  بار  اولين 
موجود  اطالعات  ولي  است  شده  معرفي  پارسي»  هنر 
کتابخانه اي  فهرست نويسي  برگه  حد  در  تنها  آن  در 
که  کارگاهي  و  سفارش دهندگان  نگارگران،  از  و  بوده 
اين نسخه در آن تهيه شده است اطالعاتي وجود ندارد. 
در ادامه فرانسيس ريشار به نقل از سچوکين در همان 
نقاشي ها  اين  که  بود  معتقد  مي نويسد «سچوکين  کتاب 
قزوين  و  شيراز  در  روزگار  آن  مختلف  هنرمندان  اثر 
هستند» (ريشار، ٢٠٣، ١٣٨٣). در اين پژوهش، به منظور 
مصور  شاهنامه  خطي،  نسخه  اين  نگارگران  شناسايي 
شاملو (محفوظ در کاخ نياوران) که از نظر سبک و شيوه 
اجرايي و همچنين زمان تاريخ توليد با شاهنامه مورد نظر 

مشابهت دارد، مورد مقايسه قرار مي گيرد.
ابوالفضل ذابح در معرفي شاهنامه شاملو در کتابچه اي با 
عنوان « پرده برداري از شاهنامه منحصر بفرد شاملو» از 
شاهنامه اي سخن مي گويد که خوشنويس آن محمد جان 
کرماني است و تاريخ رقم آن مربوط به ١٠٠٨ ه ق است 
و نگاره هاي آن را منسوب به سبک مکتب نقاشي اصفهان 
مي داند. حسيني راد در مقاله خود به نام «معرفي شاهنامه 
شاملو متعلق به کاخ موزه نياوران» نگارگران اين نسخه 
را محمد هروي و حبيب اله  ساوه اي (ساوجي يا مشهدي) 

معرفي نموده است.
از آنجاکه شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه با فاصله چهار 
است،  شده  توليد  و  تهيه  شاملو  شاهنامه  از  پس  سال 
همچنين کاتب اين دو نسخه، محمد جان الکرماني است 
مي توان با مقايسه نگاره هاي آنها، به شناسايي کارگاه، 
حامي و نگارگران شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه دست 

يافت.

معرفي شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه به شماره ٤٩٠
«نگارش اين منظومه معروف فردوسي، چنانکه از ترقيمه 
ورق ٤٦٩ نسخه بر مي آيد در اواخر ذي قعده ١٠١٢ه.ق 
(٣٠ آوريل ١٦٠٤ م) به دست محمدجان الکرماني به پايان 
داراي ٤٧٠  به خط نستعليق و  اين نسخه  رسيده است. 
برگ در اندازه٢٧/٥ × ٣٩/٥ سانتي متر است و اشعار در 

مقدمه
منبع  مهم ترين  ممتاز،  ادبي  جايگاه  بر  عالوه  شاهنامه 
و  نفيس ترين  زيرا  است،  ايران  نقاشي  تاريخ  بررسي 
بيشترين نسخه هاي مصور تاريخ نگارگري ايران از اين 
کتاب حماسي است. شاهان و حاکمان ايراني با سفارش 
و  برجسته  هنرمندان  به  شاهنامه  نسخه پردازي  و  تهيه 
صاحب نام خود، براي خويش پايگاه فرهنگي طلب نموده 
و از اين طريق مشروعيتي کسب مي کردند و کتابخانه هاي 

سلطنتي با وجود شاهنامه هاي نفيس اعتبار مي گرفت.
مکتب هنري قزوين و اصفهان آکنده از نسخه هاي آراسته 
شاهنامه با نگاره هاي جذاب و دلنشين است. شيوه هاي 
سنتي ايراني با نيازهاي زمان انطباق مي يابد. طبيعت گرايي 
و واقع گرايي موجود در مکتب نگارگري هرات در مکتب 
قزوين ادامه يافت. ترکيب بندي  ها پيچيده تر و رنگ بندي ها 
نهاد. صحنه هاي روزمره  تکامل  به  نيز رو  و طراحي ها 
زندگي در اين مکتب از موضوعات و مضامين پررونق به 
شمار مي آمد. تک چهره ها، چهره جوانان دختر و پسر و 

نيز سالخوردگان تصوير شد.
بين اليه هاي مختلف جامعه اصفهان  نفوذ در  با  نقاشي 
تصاويري  حضور  مي يابد.  چشمگير  انتشاري  و  شيوع 
گدايان،  دراويش،  جوانان،  پيشگان،  عاشق  چوپانان،  از 
نوازندگان، رقاصان، شمشيرزنان و فرنگيان اندک نيستند. 
نگارگران با تصاوير اين پيکره ها، مظاهر جامعه پيرامون 
و تعلق خاطر خود را نشان مي دهند. يعني سبکي نو و 
منشا در جامعه  که  آنها  ابداع و خالقيت  قوت  از  حاکي 
زيستي ايشان دارد. تجمل و تفنن از خصوصيات مکتب 
اصفهان است. شوکت نمايي شاهان صفوي در صحنه هاي 
رزم و بزم، گلگشت و فضاهاي رويايي، رمانتيک و تزئيني 
بر  جملگي  آرماني  الگوهاي  اين  کرد.  مشاهده  مي توان 

مبناي نمونه هاي عيني بوده اند.
موزه هاي  در  ايراني  نفيس  شاهنامه  از  متعددي  نسخ 
سراسر جهان نگهداري مي شوند و بسياري از جنبه هاي 
گوناگون آنها مورد شناسايي قرار نگرفته است و ابهاماتي 
در رابطه با کارگاه، حامي و نگارگران آنها وجود دارد. 
به همين دليل برخي از پژوهش هاي محققين بررسي اين 
گونه آثار است که با شيوه تطبيقي با ساير آثار مشابه 
و پژوهش در تاريخ خلق آنها پرده از ابهامات اين نسخ 

خطي بر مي دارند.
در  اين نسخ خطي مصور، شاهنامه محفوظ  از  از  يکي 
کتابخانه ملي فرانسه به شماره ٤٩٠ شعبه شرقي است که 

در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد.
هدف پژوهش حاضر معرفي حامي، سفارش دهنده نسخه 
پژوهش  اين  است.سؤال هاي  آن  نگارگران  شناسايي  و 
اين  نگاره هاي  بصري  ويژگي هاي   .١ است:  شرح  بدين 
است؟ ٢.  ايراني  نقاشي  مکتب  کدام  به  شاهنامه مربوط 

کارگاه، حامي و نگارگران اين نسخه مصور کدام اند؟
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٣٠ سطر در صفحه دوستوني نگارش شده اند. تذهيب هاي 
ورق هاي ٢پشت و ٣ (صفحه مزدوج) ورق هاي ٣ پشت 
و ٤ (صفحه مزدوج) آغازين متن با آرايه اي از توده هاي 
ابر بر روي زمينه طاليي با نقش هاي گياهي) آرايه هاي 
عنوان ها و ديگر تزيينات (که ويژگي آن ها زمينه طاليي و 
دسته هاي گل است) همه به سبک شيراز در آن روزگار 
که   ٢ و  پشت   ١ ورق هاي  نقاشي هاي  همچنين  هستند. 
ربطي به محتوي متن شاهنامه ندارند، نقاشي ٤٦٩ پشت 
(صفحه اي از حمام عمومي) (تصوير١) و در ورق ٤٦٧ 
(رقص درويشان زير درخت سرو) (تصوير ٢) که آن ها 
نقش مکتب  تأثير و  نيست،  به محتواي متن مربوط  نيز 
شاهنامه  اين  نگاره هاي  و  نسخه پردازي  در  را  قزوين 

نشان مي دهند.» (ريشار، ٢٠٣، ١٣٨٣) 
اين نسخه عالوه بر اين چند تصوير توصيف شده، داراي 
زمان  در  ترديد  بدون  که  مي باشد  نيز  ديگر  نگاره   ٥٠
کامال  آنها  سبک  و  شده اند  نقاشي  نگارشمتن  از  ديرتر 
متفاوت از ٥ نگاره اول است. ايوان سچوکين معتقد است 
که «نقاشي هاي شاهنامه ١٠١٢ ه.ق اثر هنرمندان مختلف 
مي باشد.»  قزوين  مکتبشيرازو  به  ومربوط  روزگار  آن 
(Stchoukine,1964,p208). مهرورق ٤٧٠پشت، نشان 
مي دهد که اين نسخه در دوران شاه عباس اول در اختيار 
صاحب منصب هرات و از وزراي وقت بوده و در جريان 
تصرف هرات به دست حاتم بيگ و سپس فرزند وي به 
نام ميرزا طالب خان نصيري اردوباري «واقعه نويس»در 

اوايل سده  در  نسخه  است.اين  گرفته  قرار  ه.ق)   ١٠٤١)
آمد.  در  فرانسه  ملي  کتابخانه  تملک  به  ه.ق  سيزدهم 

(ريشار، ٢٠٣، ١٣٨٣)
مشخصات شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه به شماره ٤٩٠

فهرست  کتب  از  يک  هيچ  در  شاهنامه  اين  مشخصات 
نسخ خطي نيامده است، تنها فرانسيس ريشار در کتاب 
«جلوه هاي هنر پارسي» در حد برگه شناسه کتابخانه اي 
تعداد  اندازه،  جلد،  شامل  آن  استو  گفته  سخن  آن  از 
صفحات و کاتب و رقم و تاريخ و شرح مختصر از تعداد 
هنرمندان  کتاب  در  نيز  سچوکين  است.  آن  نگاره هاي 
زمان شاه عباس « در مورد نگاره هاي آن که متعلق به 
مکتب شيراز و قزوين مي باشد سخن گفته است. ولش 
شاهنامه  نسخه  دو  «از  شاه  «هنرمندان  کتابخود  در 
مصور شده و زيبا و نفيس که در کارگاه هرات نوشته 
 ١٠١٢ ديگري  و  ق  ه   ١٠٠٨ يکي  رقم  و  تاريخ  و  است 
به خط  ه ق مي باشد مي گويد « هر دو نسخه شاهنامه 
نستعليق است و شيوه نگارش آنها چندان متفاوت نيست، 
همچنين نگاره هاي آنها از نظر سبک و اسلوب شباهت هاي 
زيادي را نشان مي دهد » (Welch,1976,104). از آنچه 
نگاره هاي  کتابت  مورد  در  شناسان  نسخه  و  مورخان 
شاهنامه ١٠١٢ ه ق کتابخانه ملي فرانسه گفته اند مي توان 
نتيجه گرفت که اين شاهنامه در کارگاه هرات کتابت شده 
شيوه  آنکه  نگاره هاي  خصوصيات  به  توجه  با  و  است 
فاصله چند ساله  با  نشان مي دهد  را  و اصفهان  قزوين 

فرانسه،  ملي  کتابخانه  شاهنامه  حمام،  در  پادشاه  تصوير١. 
Shanama project :شعبه شرقي فارسي، شماره ٤٩٠، مأخذ
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است.  شده  مصورسازي  اصفهان  سلطنتي  کارگاه  در 
آنچه از مهر ها و امضاي اشخاص در صفحه آستر بدرقه 
مشاهده مي شود، شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه ابتدا به 
يکي از وزراي شاه عباس تعلق داشته و در تاريخ١٠٤١ 
ه ق به ميرزاطالب خان نصيري واقعه نويس وزير اعظم 
شاه صفي تعلق يافت و سرانجام در اوايل قرن ١٣ ه ق به 

تملک کتابخانه ملي فرانسه در آمد.

سرلوح نسخه
شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه (١٠١٢ ه ق) با جلدي از جنس 
چرم حنايي گاو، و عطف ان از جنس چرم سرخ صحافي 
شده است. متن شاهنامه در صفحه سر لوح، در دو ستون، 
که بين آنها طال اندازي و دندان موشيو محرر شده آغاز 
مي شود. تذهيب هاي ورق هاي ٢ پشت و ٣ (صفحه مزدوج) 
يا  متن  آغازين  مزدوج  (صفحه   ٤ و  پشت   ٣ ورق هاي 
آرايه اي از توده هاي ابر بر روي زمينه طاليي با نقش هاي 
گياهي) آرايه عنوان ها و ديگر تزيينات (که ويژگي آنهازمينه 
طاليي و دسته هاي گل است)، همه به سبک شيرازدر آن 
روزگار هستند. سر لوحداراي رنگ هاي گرم از جمله قرمز، 
رنگ  اين شيوهاز  است.  رنگ  و الجورديپر  قهوه اي  اکر، 
آميزينيمه دوم سده ٩ ه ق، در کتابآرايي بيشتر به کار رفته 

است. (ريشار، ٢٠٣، ١٣٨٣).
در جدول کشي ها الجوردي در کنار زرپهن محرر و قرمز 
با رنگ طاليي روي  قرار گرفته است. سر عنوان ها  تند 
زمينه هاي سفيدبا اسليمي هاي ظريف الجوردي، قرمز و 
طاليي در وسط حاشيه هاي مذهب مرصع نگاشته شده 

اند.ادامه متن شاهنامه در صفحات بعد از سر لوحکتابت 
ابعاد  با  کشي  جدول  صفحاتداراي  تمامي  اند.  شده 
٢٥٠×١٣٥ سانتي متر است. هر صفحه داراي دو ستون و 
٣٠ سطرو ٥٨ بيت شعر است. ورق هاي ٦١، ١٧٢و ٤٣٤ از 
وسط صفحه ها کنده شده اند که با توجه به کلمات رکامه 
پايين صفحه هاي راست نسخه و مغايرت کلمات شروع 

صفحه هاي چپ، قابل تشخيص است. (همان).

نگاره هاي شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه 
بارگاه حضرت  که  دارد  قرار  دولت  مجلسي  ورق ١  در 
در  اند.  کرده  را تصوير  بلقيس  ملکه  و  (ع)  نبي  سليمان 
تن  چند  ميان  در  (ع)  نبي  سليمان  راست  سمت   ١ ورق 
از نزديکان خود ديده مي شود از جمله آصف وزير، يک 
منشي، چند مرد، تعدادي ديو، حيوانات زميني مختلف و 
سيمرغ و پرندگاني که معموال تخت سليمان ديوان را حمل 
مي کنند. در پايين پاي حضرت و در پشت چادر و بارگاه 
سليمان نظاره گر بر صحنه ترسيم شده اند. ورق ٢ سمت 
چپ، بلقيس ملکه سبا، در ميان تعدادي فرشته، نديمه و جن 
ملکه سبابا  ديدار  (تصاوير ٣و٤).  ديده مي شود.  پري  و 
سليمان در قرآن کريم (سوره نمل آيات ١٧تا ٤٤) نقل شده 
و موضوع آن در بسياري از متون کهن مربوط به تاريخ 
پيامبران بازتاب يافته است و در نسخه هاي خطي مصور 
از  وي  به  مربوط  وتصاوير  سليمان  داستان  شده،  ياد 
جايگاه ويژه برخوردار است. افزودن دو مجلس رزم و بزم 
در ابتداي شاهنامه هاي مصور، سنتي است که از گذشته 
دوردر شاهنامه نگاريمرسوم بوده است، مانند شاهنامه 

شناسايي و معرفي نگارگران       و   حاميان   
نسخه   خطي   شاهنامه   فـردوسي
 کتابخانه ملي فرانسه به شماره ٤٩٠

تصوير٣. بر تخت نشستن سليمان نبي (ع)،شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه، 
شعبه شرقي فارسي، شماره ٤٩٠، مأخذ: همان.

تصوير ٤. بر تخت نشستن ملکه بلقيس، شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه، 
شعبه شرقي فارسي، شماره ٤٩٠، مأخذ: همان 
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(٧٣١و٧٣٣ ه ق) ولي اين مجالس عموم اشامل يک رزم و 
.(Brend&Melville,2010,209) يک بزم است

حامي و سفارش دهنده شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه 
در زمان عثماني ها قبايل ترک در حلب، بعد از شيخ جنيد 
در راه طريقت اردبيل پاي نهاده و در صف مريدان ايشان 
قرار گرفتندو در شکل گيري حکومت صفوي نقش اساسي 
تا چند نسل  ايفا نمودند.از زمان شاه اسماعيل صفوي، 
شاه   .(٥٩-٦٠  ،١٣٧١ (سومر،  يافتند  اميراالمرايي  مقام 
به حمايت عليقلي خان والي هرات و طايفه  اولنيز  عباس 

شاملو و با پشتيباني ايشان به سلطنت رسيد.
اسکندر بيک ترکمان در تاريخ عالم آراي عباسي نوشته 
ه.ق   ١٠٠٧ اول  عباس  شاه  سلطنت   ١٢ سال  «در  است 
کل  االمرايي  امير  به  را  (شاملو)  ترکمان  خان  حسين 
خراسان برگزيدو دارالسطنه هرات را به وي واگذار نمود» 
(ترکمان، ١٣٨٧، ٤٣٢) اسکندر بيک در ادامه شرحي کامل 
از شرايط حاکميت و شيوه اداره امور توسط حسين خان 
نوشته است و مي گويد شاه عباس اول پس از مدتي به 
مشهد سفر کرد و به دارالسلطنه هرات رفت.«شاه عالميان 
و سپهر عاشيان در باغ شهر نزول فرمودند و حسين خان 
با اشراف و بزرگان استقبال نمودندو هدايايي نفيس و در 
خور عرضه داشتند و در آن ميان کتب نفيس تقديم بارگاه 
نمودند.»(ترکمان، ١٣٥٤، ٥٩٨). حسيني راد در مقاله خود 
با عنوان معرفي شاهنامه شاملو مي گويد «شاهنامه کاخ 
موزه نياوران به تاريخ ١٠٠٨ ه.ق احتماال در اين تاريخ به 
شاه عباس اول به عنوان هديه تقديم شده است» (حسيني 

راد، ٤٧، ١٣٩٢).
با تأکيد بر اين دو مطلب مي توان گفت اشتياق و زمينه الزم 
براي سفارش شاهنامه ديگر با اين کيفيت و خصوصيت 

در شاه عباس اول بوجود آمد و از آنجا که وي مدتي 
درهرات اقامت کرد  دور از ذهن نيست که با هنرمندان 
چيره دستکارگاه هرات آشنا شده و ايشان را با خود به 
قزوين و سپس به اصفهان برده باشد زيرا اسکندر بيک 
شرح اقامت شاه را چنين بيان مي کند « شاه عادل و سپهر 
رکاب، طوايف ازبک را راند و آسايش مردم بازگردانيدو 
امارت بلخ و سايرواليات خراسان را آباد نموداز جمله 
 ،٩٨٠ (ترکمان،  است»  داشته  خرم  را  فارياب  و  ميمند 
١٣٥٠). مطلب ديگر آنکه فاصله زماني کتابت دو نسخه 
شاهنامه ١٠٠٨ ه.ق در (کاخ موزه نياوران) و شاهنامه 
است  چهار سال  فرانسه)  ملي  (کتابخانه  در  ه.ق   ١٠١٢
از اين رو احتماًالابتدا شاهنامه ١٠٠٨ ه.ق به شاه عباس 
کتابت  هرات  در  وي  اقامت  مدت  در  و  شده  هديه  اول 
است.  شده  آغاز  کارگاه  همان  در  ه.ق   ١٠١٢ شاهنامه 
حال با تاکيد بر گفته سچوکين در کتاب «هنرمندان دوره 
(کتابخانه  مورد شاهنامه ١٠١٢ه.ق  در  که  عباس»  شاه 
فرانسه) مي گويد : « نقاشي هاي اين شاهنامه اثر هنرمندان 
Stcho-) « مختلف استو با کتابت آن فاصله زماني دارد

.(kine,1964,209
پارسي  نيز در کتاب « جلوه هاي هنر  فرانسيس ريشار 
« در معرفي شاهنامه ٤٩٠ با تاريخ (١٠١٢ه.ق) به همين 
نکته اشاره کرده است و پنجاه نگاره از اين نسخه مصور 
را متعلق به زماني ديرتراز کتابت آن مي داند «چهار نگاره 
البه  نگاره  پنجاه  اما  نيست  مربوط  بامتن شاهنامه  اول 
از داستانهاي شاهنامه هستند» (ريشار، ٢٠٣،  الي متن 
١٣٨٣). از ايننوشته ها چنين بر مي آيد که شاهنامه ١٠٠٨ 
کارگاه  همان  در  استو  شده  کتابت  هرات  کارگاه  ه.قدر 
پايان  به  نيز  آن  نگاره هاي  و  شده  مصورسازي  هرات 
رسيده است، اما شاهنامه ١٠١٢ ه.ق در کتابخانه هرات 

تصوير٥: از سمت راست به ترتيب : نگاره ملکه بلقيس، شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه به شماره ٤٩٠، مأخذ: همان. نگاره مجلس جشن 
و طرب، محمد هروي، مکتب قزوين، کتابخانه ملي فرانسه، مأخذ: خزايي، ١٣٧٨، ٢٣٥.نگاره رودابه دختر مهراب در باغ، مکتب قزوين و 

اصفهان، شاهنامه کاخ موزه نياوران.



(محمد شفيع، ٢٣٤، ١٩٦٧).
در کتاب « تذکره هفت قلمي » نوشته غالم محمدهفت قلمي 
از جاني ابن محمد قاسم سخن به ميان آمده است« جاني 
ابن محمد قاسم از خوشنويسان ماهر و نادره عصر خود 
بودو نستعليق را به استاديرسانيده » (هفت قلمي، ٢٣٤، 
١٣٧٧) در رقم هاي به جاي مانده از محمد جان الکرماني 
« ابن محمد» آمده است، بنابراين قاطعانه مي توان محمد 
جان الکرماني را با آنچه هروي و هفت قلمي ذکر کرده اند 
نام  به  خود  کتاب  در  هروي  مايل  نجيب  دانست.  يکي 
کارگاه  معرفي  در  اسالمي»  تمدن  در  آرايي  کتاب   »
حاکم  مي نويسد«  ترکمان  خان  حسين  زمان  در  هرات 
و  بود  استوار  آگاه و صاحب خرد و بس  هرات مردي 
حامي هنرمندان، هنروران و خطاطان، در زمان وي نسخ 
ارزشمند و فاخر به رشته تحرير در آمد و به صورتي 
آراسته مصور شد از جمله شاهنامه اي به خط نستعليق و 
بسيار خوش که آن رامحمد الکرماني کتاب نمود» (مايل 

هروي، ١٢٥٣، ١٣٧٢).

هنرمندان شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه 
از  اما  مي باشد،  امضا  و  رقم  فاقد  نسخه  اين  نگاره هاي 
شيوه اجرايي و سبک و سياق آنها مي توان پي برد که 
حداقل سه يا چهار هنرمند، نقاشي هاي اين نسخه را بر 
عهده داشته اند. از آنجا که اين نسخه در سال ١٠١٢ ه قو 
در مرکز هرات کتابت شده استاز برجسته ترين نگارگران 
آن عصر در اين خطه از حبيب اهللا ساوه اي مي توان نام 
بردکه حاکم وقت حسين خان ايشان را از قم به هرات برد 
و سرپرستي کارگاه هرات را به وي سپرد، و پس از آن 
به خدمت شاه عباس اولدر آمد و در قزوين و سپس در 
اصفهان مشغول به کار شد. ولش در کتاب خود «  شاه 

کتابت آن آغاز شده و با فاصله زماني چند سال (فاصله 
اتقال پايتخت از قزوين به اصفهان) در زمان شاه عباس 
اولدر کارگاه سلطنتي اصفهان نگاره هاي آنبه پايان رسيده 
خراسان  واليت  منصب  در  سال   ١٩ خان  است. حسين 
مرگش  از  پس  او  شايستگي  سبب  به  و  داشت  جاي 
پسرش حسن خان ترکان شاملو به اميراالمرايي خراسان 
منصوب شد. در زمان حاکميت اين پدر و پسرچند نسخه 
توجه  مورد  کتب  ساير  شد.  مصور  و  کتابت  شاهنامه 
ايشان اشعارعبدالرحمان جامي و خمسه نظامي نيز بود. 
با توجه به شواهد تاريخي ذکر شده به نقل از اسکندر 
ترکمان، نجيب مايل هروي، سچوکين مي توان نتيجه گرفت 
نياورانو  موزه  کاخ  در  محفوظ  ق  ه  که شاهنامه ١٠٠٨ 
شاهنامه ١٠١٢ ه ق محفوظ در کتابخانه ملي فرانسه تحت 
نظارت هنرمندان يک کارگاه تهيه و نسخه پردازي شده 
است. شباهت نگاره ها به لحاظ ساختارو شيوه اجرايي نيز 
دليلي براي اثبات اين ادعا است و از سوي ديگر نام کاتب 
الکرماني  اين دو نسخه شاهنامه مصور که محمد جان 

است، اين احتمال را قوت مي بخشد.

کاتب شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه 
رسم الخط اين شاهنامه بسيار زيبا است و بر اساس ترقي 
مه ورق ٤٦٩ به دست محمد جان الکرماني در ذي قعده 
١٠١٢ ه ق به اتمام رسيده و رقم خورده است. در کتاب 
مهدي بياني با عنوان « احوال و آثار خوشنويسان» نامي 
از محمد جان الکرماني آورده نشده است. مولوي محمد 
شفيع در کتاب «هنروران خط و خطاطان» از محمد جاني 
نام برده است.« وي در دارالحکومه در نزد والي هرات 
جايگاهي بس بزرگ داشته استو رسم الخط وي به غايت 
مي نمود»  کتابت  هروي  به شيوه  و  بوده  و خوش  زيبا 

تصوير6. از سمت راست به چپ، نگاره انوشيروان تخته نرد را به جاي شطرنج به راجاي هندي مي دهد (شاهنامه کتابخانه ملي 
فرانسه به شماره 490) مأخذ: همان، نگاره چوپان (اثر محمد هروي)،کتابخانه ملي فرانسه، مأخذ: همان، 236، نگاره رودابه دختر 

مهراب در باغ، شاهنامه کاخ موزه نياوران.  
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هرات  در  او   » مي نويسد:  اصفهان»  هنرمندان  و  عباس 
در خدمت عباس ميرزا بود و همراه او به قزوين منتقل 
شدو از نقاشان دربار به شمار مي آمد. حبيب اهللا ساوه اي 
الطير  منطق  آرايي  کتاب  در  که  بود  هنرمنداني  از جمله 
شرکت داشت و نگاره هاي او در اين نسخه توانايي قلم 
او را نشان مي دهد.او در ساخت و  توانمندي و ذوق  و 
دست  هم  عباس  شاه  براي  فردوسي  شاهنامه  پرداخت 
داشت و نه نگاره از اين نسخه را رقم زد. از قرار معلوم 
ميرزا محمد شريف، وزير شاه عباسبر اين پروژه نظارت 
داشته است » (Welch,1973,983). با توجه به شواهد 
تاريخي منظور ولش از شاهنامه مورد نظر همين شاهنامه 
کتابخانه ملي فرانسه (١٠١٢ ه ق) است. زيراولش آشکارا 
سخن  عباس  وزيرشاه  نظارت  تحت  پروژه  انجام  از 
مي گويدو مشخص مي کند اين شاهنامه در کارگاه سطنتي 
اصفهان يا قزوين صورت گرفته است. قاضي احمد قمي 
نيز در کتاب خود « گلستان هنر» نوشته است : « موالنا 
بغايت آدمي صفت و درويش  حبيب اهللا ساوه اي مردي 
و  آمد  قم  به  از ساوه  ندارد  نظير  در شبيه کشي  است 
مدتي در قم به چهره کشي مشغول بود و در چابکي و 
چرب دستي انگشت نماي جهان شد و روز به روز در 
ترقي است.نواب حسين خان حاکم قم او را مالزم ساخته 
به هرات برد. نواب کامياب سپهر رکاب، شاه عادالو را 
به  اصفهان  السلطنه  دار  در  حاال  گرفته  خان  حسين  از 
خدمت همايون اشتغال دارد و در سلک نقاشان خاصه 
شريفه جاي دارد» (قمي، ١٥١، ١٣٥٩).قاضي احمد قمي 
خراسان  در  ساوجي  طوالني  اقامت  دليل  به  مي نويسد: 
(قمي، ١٣٦٦، ١٠٨). نيز گويند.  اله مشهدي  را حبيب  او 

از آنچه قاضي احمد قمي گفته است چنين بر مي آيد که 
مهاجرت اين نقاش از ساوه به قم و کسب تجربه و شهرت 
در آنجا و پس از آن سفرش به هراتبه همراه حاکموقت 
حسين خان ترکمان و آشنايي با شاه عباس اول و سپس 
همسفرشدنش با او و رفتن به قزوين و اقامتي چند ساله 

همچون  کارگاه هايي  رايج  آموختن سبک هاي  آنجاو  در 
فراهم  او  باربراي  پر  توشته اي  قزوين،  و  هرات، شيراز 
اهللا ساوه اي در کارگاه هرات در  نتيجه حبيب  آورد. در 
زمان حاکميت حسين خان، نقش اساسي در ايجاد تغييرات 
و تحوالت سبک ها و شيوه هاي نگارگري ايفا نمود و در 
بوجود آمدن زمينه هاي انتقال تجربيات و سبک و شيوه 
نگارگران مکتب قزوين به مکتب اصفهان تاثير بسزا داشته 
است، به همين دليل تاثيرات سبک هرات، قزوين و اصفهان 
است  شده  هنرمنداجرا  اين  توسط  که  نگاره هايي  در 
کامال مشهود مي باشد. خصوصيات برخي از نگاره هاي 
شاهنامه کتابخانه ملي فرنسه (١٠١٢ ه ق) نيز شيوه کار 
نقاشان قزوين و اصفهان را نشان مي دهدو با آثارحبيب 
اهللا ساوه اي شباهت بسيار دارد و مي توان هنرمند آنها را 

يکي دانست.
 ١٠١٢ مصور  شاهنامه  نسخه  نگاره هاي  نيز  سچوکين 
و  شيراز  هنرمندان  اثر  را  فرانسه  ملي  کتابخانه  ق  ه 
قزوين مي داند و مي گويد « نگاره هاي شاهنامه ١٠١٢ ه 
ق (کتابخانه ملي فرانسه) از نظر سبک و سياق طراحي 
St-) هستند»  قزوين  و  شيراز  هنرمندان  آثار  اجرااز  و 

اين  نقاشي هاي  اگرچه  choukine,1964,280).بنابراين 
برخي  مي شود  هستند،  نقاش  نام  و  امضا  فاقد  نسخه 
از  داد.  نسبت  اهللا ساوه اي  به حبيب  را  آن  نگاره هاي  از 
سوي ديگرمهارت وي در چهره پردازي و شبيه سازيبه 
درجه اي از استاديرسيده که شاه عباس وي را  از هرات 
به قزوين مي برد. احتماال شاه عباس اولبا ديدن نگاره هاي 
شاهنامه ١٠٠٨ ه ق (محفوظ در کاخ موزه نياوران) که 
وقت  حاکم  و  بود  شده  اجرا  ساوه اي  اهللا  حبيب  توسط 
هرات حسين خان آن را به شاه اهدا نموده، بيش از پيش 
با اين هنرمند چيره دست آشنا شده و او را با خود به 

پايتخت قزوين و سپس به اصفهان برد. 
نقاش ديگر شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه را مي توان محمد 
هروي معرفي نمود که در اواخر سده دهم و اوايل سده 
يازدهم هجري قمري در هرات فعال بوده است.به گفته 
پردازي چيره  « محمد هروي چهره  تبريزي  زاده  کريم 
دستو در شبيه سازيبي نظير و نادره است » (کريم زاده 
تبريزي، ١١٠٣، ١٣٧٠). همچنين مصطفي عالي افندي در 
کتاب « مناقب هنروران « از محمد هروي به عنوان نقاش 
ماهرو يگانه در کارگاه هرات نام مي برد و اورا هنرمند 
معرفي  ترکمان  خان  حسين  نزد  يافته  قرب  و  خاصه 
مي نمايد: « محمد هروي شاگرد محراب به مرتبه استادي 

رسيده و باهر االيجاداست » (عالي افندي، ١٠٤، ١٣٦٩).
شماره  به  مرقع  يک  در  طرحي  او  دار  رقم  کارهاي  از 
يک  و  است  پاريس  گيومه  کتابخانه  به  متعلق   ١٥٧٢
چشم اندازکوهستاني با تعدادي پيکره را نشان مي دهد و 
رقم محمدي مصور را دارد. (ريشار، ٢٢٣، ١٣٨٣). ميان 
از نگاره هاي  با برخي  اين طراحي  چهره ها و پيکره هاي 

قيصر،  قصر  در  کتايون  با  گشتاسب  چپ)  (سمت  تصوير7. 
شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه به شماره 490، مأخذ: همان،(سمت 
راست) نگاره رودابه دختر مهراب در باغ، شاهنامه کاخ موزه 

نياوران.



شاهنامه (١٠١٢ ه ق) کتابخانه ملي فرانسه شباهت زيادي 
و  بلند  قامت  با  زنانه  پيکره هاي  ويژه  به  مي شود  ديده 
مخصوص  کاله  سربندهابا  و  کوچک  گرد  صورت هاي 
خصوصياتي استکه از طريق آن مي توان گفت که نگارگر 
باشد.اين شيوه  آنها همان محمد هروي شاگرد محراب 
است.  قزوين  مکتب  نگارگري  خصوصيات  از  اجرايي 
بارگاه  نگاره  در  هروي  محمد  شيوه  و  سبک  ويژگي، 
بلقيس در شاهنامه ١٠١٢ ه.ق کتابخانه  سليمان و ملکه 

ملي پاريس کامال نمايان است. (تصوير ٤) 
گرچه نگاره هاي اين نسخه بدون امضا مي باشد اما بسياري 
سياق  و  ريشار سبک  و  مانند سچوکين  پژوهشگران  از 
نگاره هاي آن رامتعلق به نگارگران سبک شيراز، قزوين و 
اصفهان مي دانند. به هرحال نگاره هاي اين نسخه دوره انتقال 
مکتب قزوين به اصفهان رانشان مي دهد. با انتقال پايتخت 
از قزوين به اصفهان و جابه جايي کارگاه سلطنتي به مرکز 
جديدفرهنگ و هنر، ميراث تحوالت مکتب قزوين در اواخر 
سده دهم به شهر اصفهان منتقل شد. تغيير و تحوالت در 
صادقي،  کاشاني،  اصغر  همچون  قزوين  هنرمندان  آثار 
محمدي و رضا رخ نمود.اين نسخه شاهنامه نيز در بستر اين 
تغيير و جابه جايي شکل گرفته و ساخته شد، به همين دليل 
شيوه اجرايي نگاره هاي آن پيوندي آشکار با آثارنقاشان 
اواخرسده دهم و اوايل سده يازدهم ه قدر قزوين و اصفهان 
را نشان مي دهد. در واقع خالقيت هنرمنداني که تا حوالي 
سال ١٠٠٦ ه ق در کتابخانه سلطنتي هرات و پس از آن در 
قزوين فعال بوده اند، در مکتب اصفهان به شکوفايي رسيده 
و از سوي ديگر در هرات و در کتابخانه حسين خان و حسن 
خان (ترکمان) حاميان نسخ مصور نيز دنبال شد و مورد 
حمايت قرار گرفت. در مجموع قلم چند نگارگردر نقاشي هاي 
شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه مشاهده مي شود که مهم ترين 
آنها حبيب اهللا ساوه اي يا مشهدي و محمد هروي هستند که 
شيوه اجرايي ايشان در نگاره هاي اين نسخه قابل تشخيص 
است. نگاره ها با پيکره هاي درشت و دستارهاي بزرگ از 
اصفهان  مکتب  نگاري  پيکره  ويژگي هاي  و  خصوصيات 
(صفويه) است. اين شيوه اجرايي در آثار حبيب اله ساوجي 
نگاره هاي  با  را  انها  شباهت  و  مي شود  ديده  (مشهدي) 

شاهنامه کتابخانه فرانسه اثبات مي کند.
در برخي از نگاره ها زنان قدبلند و کشيده اندام ترسيم شده اند 
و قامت آنها در مقايسه با پيکره مردان بلندتر به نظر مي آيد، 
در  مي شود.  ديده  هروي  محمد  آثار  در  اين خصوصيت 
صخره نگاري، چهره پردازي، کشيدن اسب ها و رنگ آميزي 
ظرافت در طراحي و اجرا و ترکيب بندي هاي سنجيده به همراه 
تذهيب زيبا در اين نسخه خطي مصور، نشان از ازرشمندي، 

نفاست و کم نظير بودن اين شاهنامه در آن روزگار است.

مقايسه نگاره ها
اين سه نگاره از نظر طراحي چهره و پيکره زنان و مردان، 

همچنين طرح لباس، گره شال کمر، دستارهاي مردان و 
لچک زنان شباهت هاي بسياري را نشان مي دهد. همچنان 
که اين شيوه طراحي و اجراي نگاره ها از خصوصيات و 

ويژگي هاي آثار محمد هروي است (تصوير٥).
سه نگاره چوپان (اثر محمد هروي)،انوشيروان تخته نرد 
(شاهنامه  مي دهد  هندي  راجاي  به  شطرنج  جاي  به  را 
نگاره رودابه دختر مهراب در  فرانسه) و  کتابخانه ملي 
باغ (شاهنامه کاخ موزه نياوران) به لحاظ شيوه طراحي 
پيکره ها، چهره ها و دستارهاي مردان شباهت هاي بسياري 
را نمايان مي سازد و اين ويژگي ها نشان مي دهد که تمامي 
اين نگاره ها در يک کارگاه و توسط يک هنرمند مديريت و 

اجرا شده است. (تصوير٦).
اين نگاره نيز شيوه طراحي پيکره زنان و مردان، همچنين 
طرح لباس، لچک و دستارها، شيوه محمد هروي را نشان 
مي دهد. از ديگر خصوصيات آثار اين هنرمند صورت هاي 
گرد و کوچک، قامت بلند زنان نسبت به مردان بيش از 
هروي  محمد  که  مي رساند  اثبات  به  را  فرض  اين  پيش 
اين نسخه مشارکت داشته  در تهيه و اجراي نگاره هاي 
است. همچنان که اين خصوصيت تصويري در نگاره هاي 

شاهنامه کاخ موزه نياوران ديده مي شود (تصوير٧).
در نگاره ديدار خسرو پرويز و شيرين در مقابل عمارت 
(شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه)،چهره دو تن از پيکره هاي 
اين دو نگاره (مردي که در درگاه درب ايستاده و مالزم 
اله  حبيب  نگاره  با  را  بسياري  شباهت  پرويز)  خسرو 
حالت  مي دهد.  نشان  دست،  به  تفنگ  جوان  مشهدي، 
ايستاده و وضعيت قرار گيري پيکره مرد در درگاه درب 
نمايان  پيش  از  بيش  را  شباهت  اواين  کمر  شال  وگره 
مي سازد. اين نکته قابل توجه يعني به کارگيري دو شيوه 
اجرايي محمد هروي و حبيب اله مشهدي (ساوه اي) در 
يک نگاره همکاري آنها را در يک کارگاه نسخه پردازي 

آشکار مي سازد (تصوير ٨).

شناسايي و معرفي نگارگران       و   حاميان   
نسخه   خطي   شاهنامه   فـردوسي
 کتابخانه ملي فرانسه به شماره ٤٩٠

تصوير ٨.نگاره ديدار خسرو پرويز و شيرين در مقابل عمارت 
(شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه به شماره ٤٩٠) مأخذ: همان، 
نگاره جوان تفنگ به دست، حبيب اله مشهدي، مکتب اصفهان، 
موزه دولتي برلين بخش هنر اسالمي، مأخذ: آژند، ١٣٨٥، ١٧٤



شماره۴۶  تابستان۹۷
۱۱۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نتيجه
اين پژوهش به سواالت مطرح شده در ابتداي نوشتار (شناسايي کارگاه، حامي و نگارگران نسخه مصور 
شاهنامه) اينگونه پاسخ مي دهد که شاهنامه کتابخانه ملي فرانسه به شماره ٤٩٠ به تاريخ ١٠١٢ ه.ق 
مربوط به اوايل سده ١١ ه.قو در زمان انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان شکل گرفته و در آغاز تحوالت 
و دگرگوني هاي هنر نسخه پردازي و نگارگري، تهيه و ساخته شده است. گرچه کتابت آن در هرات به 
دست محمد جان الکرماني و به حمايت و سفارش حاکم وقت، حسن خان شاملو به پايان رسيده است اما 
نگاره هاي آن در شهر اصفهان زماني ديرتراز نگارش متن آن، نقاشي شده اند. نگاره هاي اين شاهنامه 
بدون رقم و فاقدنام هنرمند است اما با توجه به شواهد مکتوب تاريخي و در مقايسه با نسخ مشابه مصور 
و تک نگاره هاي محمد هروي و همچنين نگاره هاي شاهنامه کاخ موزه نياوران (نگاره رودابه دختر مهراب 
در باغ و نگاره انوشيروان و شطرنج، نگاره ملکه بلقيس) متعلق به محمد هروي است ونگاره ديدار خسرو 
پرويز و شيرين در مقابل عمارت متعلق به حبيب اله مشهدي است، پس مي توان اين دو هنرمند را که از 

نقاشان نام آور آن روزگار بودند را به عنوان نگارگران اين نسخه معرفي کرد.
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comparatively and historically with similar copies, artists, patron, and the workshop in which this 
version has been created. The main question of the present research is that, “what is the ordering 
workshop”, and “who are the illustrators” of Shahnameh of National Library of France, numbered 
490. The methodology of this research is based on a comparative, historical comparison and 
reviewing of the executive methods of the illustration. For this purpose, written references, and 
historical and library documents are used. It is concluded that both manuscripts were transcribed 
under supervision of the same workshop artists. The similarity between paintings in terms of 
structure and executive method also support this claim. On the other hand, the name of the writer 
of these two illustrated copies of Shahnameh, i.e. Mohammad Jan Al-Kermani, reinforces this 
probability. The scribe of this copy has not signed it, but from its execution method and its style 
and register we can find out that at least three of four artists, have cooperated in creating the 
paintings of this copy.
Since this copy is transcribed in 1012 AH and in Herat City, as one of the most prominent painters 
of this era, we can name Habibullah Savoji. The ruler of that era took him from Qom to Herat and 
assigned the responsibility of the workshop to him. After that, he was recruited by Shah Abbas 
I and began his work first in Qazvin and then in Isfahan. Welch in his book “Shah Abbas and 
Isfahan Artists” writes “He was in the service of Abbas Mirza in Herat and was transferred to 
Qazvin along with him and was considered one of the court painters”. The visual features of the 
illustrations of Shahnameh of French National Library represent the characteristics of the Qazvin 
and Isfahan schools. Considering the position of Habibollah Savoji at that historical period and 
the influence of his operational method on the illustration of this version of Shahnameh, some 
of its illustrations can be undoubtedly attributed to him; other illustrations of this version were 
performed in the manner of Mohammad Heravi. In fact, creativity of the artists who have been 
active by 1006 AH in royal library of Herat and then in Qazvin, has flourished in Isfahan school, 
and on the other hand, is followed and supported in Herat and in the library of Hossein Khan and 
Hassan Khan (Turkman), two patrons of illustrated manuscripts. In sum, cooperation of several 
painters can be seen in the paintings of the Shahnameh existing in National Library of France. 
Two of the most notable of these painters are Habibullah Savoji (Mashhadi) and Mohammad 
Heravi, whose manner of execution is recognizable in this copy of Shahnameh.
Keywords: Persian Miniature, Qazvin School, Isfahan School, Illustrated Shahnameh, 
National Library of France
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The Shahnameh of Ferdowsi, kept in the National Library of France, registered under number 
490 and transcribed by Mohammad Jan Al-Kermani in 1012 AH, was first introduced in 
“Manifestation of Persian Art” by Francis Richter, but the data presented there has been limited 
to a library registration form that merely referred to the painters, orderers, and the workshop 
where this copy of the book was produced. Quoting Stchoukin, Richter writes in the same book 
that “Stchoukin believes these paintings are the works of numerous artists of that era in Shiraz 
and Qazvin”. Transcription of this well-known poetry book by Ferdowsi, as it can be found 
out from the signed page of the book, page 469, was performed in the late Dhu al-Qidah of 
1012 AH (April 30, 1604 AD). This copy includes 50 paintings that without doubt have been 
painted later than the texts, considering that their transcription and style are entirely different 
from the first five paintings. The specifications of this copy of Shahnameh are not mentioned 
in any of the manuscript books listing, except for Francis Richter’s book. Richter believes that 
fifty paintings existing in this illustrated copy belong to a time later than its transcription. “The 
first four paintings are not related to the Shanameh’s text, but the fifty other ones inserted into 
the Shahnameh manuscript correspond to the Shahnameh stories”. This manuscript is described 
compared to the 1008 AH copy of Shahnameh kept in Niavaran palace-museum. The 1008 AH 
copy of the Shahnameh is transcribed and illustrated in Herat workshop, while transcription of 
the 1012 AH Shanameh has begun in Herat library, but its paintings have been completed some 
years later (the interval between transferring the capital from Qazvin to Isfahan) in the era of Shah 
Abbas I in a royal workshop in Isfahan. 
The purpose of this research is to identify and introduce the patron, workshop and its illustrators. 
For this purpose, this research identifies and introduces this version, through the examination of 
the features such as illumination, the method of painting of the illustrations and comparing it, 
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