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 چکیده

ايسنقری در شوند. شاهنامۀ بهای بايسنقری و طهماسبی، از شاهکارهای هنری و فرهنگی ايران محسوب میشاهنامه

شده است.  دوره تیموری و در مکتب هرات نگارگری شده و شاهنامۀ طهماسبی در دوره صفوی و در مکتب تبريز کتابت

ر آن قابل دارای سپرهای جنگی است که نقوش بسیار زيبا و غنی ب ،های نقاشی شده در اين دو نسخه ارزشمندصحنه

ا دسته بندی آن است که با بررسی نقوش سپرهای جنگی در دو شاهنامه، انواع نقوش راين پژوهش در پی مشاهده است. 

ب دو شاهنامه کیفی قرار دهد؛ تا دريابد نقوش غالکمی و و از نظر نوع طراحی و رنگ مورد بررسی و تجزيه و تحلیل 

با گردآوری  برای نیل به اين هدف بوده است؟ شاهنامۀ بايسنقریمتأثر از  شاهنامه طهماسبی سپرهای چیست؟ و نقوش

های سپردار هر دو شاهنامه استخراج و نقوش آن بیرون وصیفی، نگارهت-ای و اسنادی و به روش تحلیلیاطالعات کتابخانه

سی، لوتوس، آورده و شرح داده شد و مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت. نقوش شاهنامه بايسنقری را انواع نقوش هند

تر مدهند. کاربرد نقوش هندسی در شاهنامه طهماسبی کهای پنج و شش پر درشت تشکیل میگلشمسه، اسلیمی، 

تر و که ظريف به کار گرفته شده استشده و به جای آن انواع نقوش اسلیمی ماری، اسلیمی و ختايی و اسلیمی در هم، 

قوش روی آن ای است و نمشکی و سورمهاند. زمینه اکثر سپرهای شاهنامه بايسنقری به رنگ اکر، پر جالتر کار شده

و سیم شده طاليی، سبز، آتشی، آبی و اکر است در حالی که تقريبا تمام نقوش شاهنامه طهماسبی با رنگ طاليی تر

ت ترسیم سپرهای سن. ستا ای، نارنجی و سیاه تشکیل شدههای متنوع آبی، سبز، قرمز، سورمهزمینه نقوش غالبا از رنگ

 . اندنشده همانندسازیای شاهنامه طهماسبی، در ادامه شاهنامه بايسنقری است اما نقوش جنگی منقوش، بر

 جنگی سپرهای طهماسبی، نقوش شاهنامه هایبايسنقری، نگاره شاهنامه هاینگاره :هاکلیدواژه
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 مقدمه

آفرينش، همواره مورد توجه باشد.  ، آنقدر تأثیرگذار بود که در طول تاريخ و پس ازشاهنامه و اثر عظیمش فردوسی    

هايی ارزشمند از ادبیات ايران چون شاهنامه بود. آنها يکی از عالقه حکام و خلفای اسالمی حاکم بر ايران، کتابت نسخه

های سلطنتی خود کار و ... را در کتابخانهای از هنرمندان خوشنويس، نگارگر، مجلد، تذهیببرای اين منظور مجموعه

ای نفیس ردند تا برايشان کتاب بیافرينند. گاه اين آثار ارزشمند متاعی بود صرفا در گنجه پادشاه، گاه هديهکجمع می

برای کشور همسايه. در هر حال، بسیاری از اين نسخ خطی مکتوب، خلق شدند و تا به امروز باقی ماندند. اين کتب 

میت باالی فرهنگی و اجتماعیشان، تاريخچه نقاشی ايران های ارزشمندی هستند که جدای از اهباشکوه دارای نگارگری

توان از دل آنها بیرون کشید و هويت و سیر تحول تاريخی های هنری هر دوره را میشوند که نقوش و طرحمحسوب می

و  آرايیکتاب نظراز های ارزشمند است که شاهنامهيکی از اين شاهنامه بايسنقری، آنها را در بستر زمان مشاهده نمود. 

 نگارگری 22است  هرات که مربوط به مکتبارزش هنری از اهمیت فراوانی برخوردار است. اين کتاب ارزشمند و نفیس، 

ه است و هم تهیه شد و نوه تیمور گورکانی فرزند شاهرخ به سفارش شاهزاده بايسنقر میرزا مریق ۸۳۳دارد و در سال 

های نبرد اين شاهنامه در دست بعضی از جنگجويان . در صحنهشودنگهداری میايران  موزه گلستانکاخ کتابخانه  اکنون در

که روی اين سپرها نقوشی ترسیم شده است و جالب توجه است که اين نقوش با هم  نمودتوان مشاهده سپرهايی را می

 1۰است که متعلق به سده  ه فردوسیای نفیس از شاهنامنسخهنیز طهماسب شاهنامه شاهمتفاوت هستند. از طرفی 

 .های شاهنامه استها، اساطیر و داستاناز افسانه صفحه نگارگری 2۵۸طهماسب شامل شاهنامه شاه. است قمریهجری 

های نبرد در صحنهت. اس تهیه شده نويسان عهد صفوی و به خط نستعلیقترين نقاشان و خوشتوسط برجسته اين کتاب

توان مشاهده نمود. اين پرسش در ذهن دست بعضی از جنگجويان سپرهايی با نقوش متفاوت می اين شاهنامه نیز در

با  و اند؟بر يکديگر گذارده اتیتأثیرو چه اند گیرد که براستی اين نقوش بر چه الگو و معیاری ترسیم شدهشکل می

 توان به هويت صاحب سپر پی برد؟تشخیص نقش سپر، می

بندی نقوش سپرهای هر دو شاهنامه رابطه معناداری بین نقوش و است که ابتدا با دستهش در پی آن اين پژوه 

يه و تحلیل کیفی جنگجوی نگاره در يابد و پس از آن انواع اين نقوش را از نظر نوع طراحی و رنگ مورد بررسی و تجز

دريابد که  شاهنامهنقوش سپر دو  های مختلف هر سپر مشخص شود و در پايان با مطالعه تطبیقی بینقرار دهد تا طرح

ی شاهنامه طهماسباند و به چه میزان نقوش سپرهای اين نقوش پس از گذشت نزديک به يکصد سال چه تغییری کرده

  اند.متأثر بوده شاهنامه بايسنقریاز 

گامی در راه شناخت هنر ايرانی اسالمی است؛ اين  ،جدای از اينکه شناخت نقوش سپرهای اين دو شاهنامه ارزشمند

 تواند الگويی برای طراحان معاصر قرار گیرد.نقوش اصیل و زيبا می

 قیتحق نهیشیپ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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های بايسنقری های شاهنامهفردوسی بر نگاره ۀتأثیر بیان تصويری شاهنام» در رسالۀ خود با عنوان (1۳94) عصمتی

های های خیال در اشعار فردوسی، به طور مستقیم در نگارهمعادل تصويری صورتکه  رسیدبه اين نتیجه « و تهماسبی

ی های خیال، در شاهنامهبه همین دلیل تنوع و تعدد عناصر تصويری با کارکرد صورت و دوشمیتهماسبی مشاهده 

ور خیال )تشبیه، گری شاهنامه فردوسی با توجه به عناصری همچون ص. نوع روايتاستتهماسبی بیشتر از بايسنقری 

منجر و  های حماسیگیری نگارهها در شکلتأثیر آن باعثاستعاره، کنايه، اسناد مجازی(، اغراق شاعرانه، وزن عروضی و ... 

 . ه استها با متن ادبی شدظريف و حساس زبان تصويری نگاره ۀبه رابط

ی بايسنقری های رزمی دو شاهنامهتزيینات سپر در نگارهی تطبیقی مطالعه»خود با عنوان نامه در پايان (1۳9۵) زادهلطفی

ها، بیش از بقیه بکار رفته و تنها يک مورد دو نقش هندسی و گیاهی و تلفیق آنکه  رسیدبه اين نتیجه « و طهماسبی

ای و گرههای چندپر، دواير ساده، کنها و ستارههای دو شاهنامه رويت شد. از میان نقوش، گُلنقش انتزاعی درکل سپر

 باشند. درهای عینا تکرارشده میواره، در بین تزيین سپرهای دو شاهنامه مشترک، و دارای مشابهدار و نقوش پنجهشیار

بندی شاهنامه دارای ترکیبهای دوهای بايسنقری، تمامی سپربندی کُلی تزيینات، به جز يک نمونه از سپربررسی ترکیب

ها، های دو شاهنامه مشابه و شامل زردها، آبیهای بکار رفته در تزيین سپررنگ .باشندمی متقارن، شعاعی و تکرار شونده

ها، تزيینات سپر، با موضوع نگاره، باشد. در برخی از نگارهها میها و بنفشها، و درصد کمتری از سبزها و مشکیقرمز

باشد. ی بايسنقری صادق میشته و بیشتر درمورد شاهنامهاند، اما جامعیت نداسپاه از يکديگر رسم شده بر تمايز دو مبنی

مجموع تاثیرپذيری دو شاهنامه از پیشینیان خود محدود بوده و تاثیر مستقیمی از تزيینات بايسنقری بر طهماسبی در

ورسازی، و يا علت تفاوت در دوره و تاريخ مصتوان بهشاهنامه وجود دارد را میهايی که بین تزيینات دوديده نشد. تفاوت

نويسنده پايان نامه زحمت زيادی برای . و تعدد نگارگران دانست تفاوت در نگارگران و مهارتشان و سرپرستان کتابخانه

رسد. جامعه آماری اين پايان نامه تحقیق خود انجام داده است اما پژوهش خالی از اشتباه نیست و کامل به نظر نمی

های است که تعداد کلی نگاره هنگار 1۷۵رزمی، از  ۀنگار 4۰ی بايسنقری، و نگاره 22رزمی، در بین  ۀنگار ۷متشکل از 

ها در دو . در برخی ديگر از نتايج پايان نامه مانند بررسی رنگبیش از اين استسپردار و سپرهای موجود در دو شاهنامه 

و تعداد، نحوۀ اجراء و  نیستدو شاهنامه مشابه های سپر رنگرسد چراکه گیری اشتباه به نظر میشاهنامه نیز نتیجه

 پرداخته شود. پژوهشاين  بهيابد که ضرورت می؛ سپرها نیز متفاوت است نقش هندسی و گیاهیشکل 

 قیروش انجام تحق

تواند بصورت اين پژوهش از نظر نوع هدف از نوع تحقیقات بنیادی است هرچند نتايج و دسته بندی نقوش در آن می

ها قرار گیرد. پژوهش سعی در روشن نمودن نوع و جايگاه نقوش سپرهای مورد استفاده طراحان و برخی سازمانکاربردی 

ای در شناخت نقوش موجود در دوره های شاهنامه بايسنقری و طهماسبی دارد تا با اين مهم دريچهموجود در نگاره

 يخیرتا -توصیفیروش  بهسپر است؛ بگشايد. تحقیق تیموری و صفوی آن هم بر سطح يک دايره که در اينجا همان سطح 

های شاهنامه بايسنقری و طهماسبی و مطالب تصاوير موجود از نگاره ،های تحقیقداده .گرفت هداخو منجاا همبستگیو 

برداری و مشاهده از منابع اسنادی و از طريق ابزار فیش ای،است که بصورت کتابخانهپژوهش هنر درباره اين دو شاهنامه 

های تحقیقاتی و فضای مجازی استخراج و جمع ها و پروژهنامهب و مقاالت علمی و پژوهشی، پايانو مآخذی چون کت

وش نق های شاهنامه بايسنقری و طهماسبی،. با بررسی، مطالعه و مقايسه نقوش سپرهای موجود در نگارهستآوری شده ا

کمی بندی شده و انواع اين نقوش از نظر نوع طراحی و رنگ مورد بررسی و تجزيه و تحلیل سپرهای هر دو شاهنامه دسته

و  نقوش هر سپر با طبقه اجتماعی  شوندهای مختلف بکار رفته آشکار و تبیین کیفی قرار خواهند گرفت تا انواع طرحو 



 97فصل زمستان  32ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال چهاردهم، شماره پ -نشریه علمی

 

 
 طهماسبی و بایسنقری شاهنامه هاینگاره در جنگی سپرهای نقوش بررسیعنوان مقاله:   

135 
 

 

های نقوش هر ها و تفاوتشباهت ،بین نقوش سپر در دو شاهنامهمشخص شود سپس با مطالعه تطبیقی صاحب سپر 

شاهنامه مشخص شود و تغییرات اين نقوش پس از گذشت نزديک به يکصد سال مشخص شوند. و از اين طريق میزان 

 هويدا شود. شاهنامه بايسنقریی از شاهنامه طهماسبتأثیرپذيری نقوش سپرهای 

 

 ری قشاهنامه بایسن

انواع شاهنامه . است برخوردار ای ويژه جايگاه از و دارد مهمی بسیار نقش ايران، نگارگری هنر در فردوسی، شاهنامه

(. پیوستگی نگارگری با ادبیات 16: 1۳94توان مشاهده نمود)شاطری و اعراب، های مختلف نگارگری ايران میرا در مکتب

های ايرانی بر هم منطبق هستند. نگارگران خیال در شعر و نگاره های ايرانی است و صورهای اساسی نگارهفارسی از ويژگی

 (.2۷1: 1۳94حتی در تبیین اصول فنی کارشان تحت تأثیر ادبیات هستند)محمدی و همکاران، 

آنچه مربوط به مکتب هرات است در قلمرو جغرافیايی کنونی ايران  در مکتب هرات کتابت شد. ریقشاهنامه بايسن

 و تحلیل به که هنگامی ولی شودمی مشاهده نیز دور خاور مردمان فرهنگی نفوذ آنها تصويری هنرهای در»جای ندارد و 

 خواهد روشن ايرانی، فرهنگ به قلمروها اين بودن متعلق بپردازيم، مناطق اين فرهنگی پودهای و تار شناسی باز

. اين نسخۀ است مربوط به دوره تیموری ،فردوسیای از شاهنامۀ ری، نسخهقشاهنامه بايسن (.۳۳: 1۳۸۵ تجويدی،)«شد

آيد، در کتابخانۀ سلطنتی سابق در به فردِ مصوَّر و مذهَّب، که از شاهکارهای هنر ايرانی عصر اسالمی به شمار می منحصر

صفحه نگارگری، جدول  22صفحه، با  ۳46سانتیمتر، در  ۳۸*26.۵شود. قطع آن موزه کاخ گلستان تهران نگاهداری می

ری قکتابت شاهنامۀ بايسن .(۳29: 1۳۸۵)پاکباز، دار، شمسه دار و مجلّد است که به خط خوش نستعلیق نوشته شده است

. اين (116 :1۳6۳)بیانی، انجام داده است ری، شاگرد خواجه میر علی تبريزی قبن علی تبريزی، معروف به بايسن را جعفر

 .(م14۳۰ق /  ۸۳۳) در هرات ساخته شدای باذوق و هنرپرور و ادب دوست بود، که شاهزادهرزا می رقبه فرمان بايسن کتاب

 )فردوسی،رسیده است پايانبه قمری  ۸۳۳و در جمادی االولی  شدهآغاز  قمری ۸29از  ظاهرا کار خوشنويسی کتاب

 از بخشی هم مطهر محمد موالنا، کتابت شده است؛ ریقبايسن جعفر اگرچه قسمت عمده کتاب، توسط .(1۰و  9 :1۳۵۰

ها با نقاشی ارتباط های حاشیه نگاره(. خوشنويسی12۳: 1۳۸۷کرده و بخشی از کتاب به خط اوست)آژند،  کتابت را آن

دادند اهمیت تشخیص میبینا متنی دارند. خوشنويسان در گزينش ابیات دست داشتند. حتی در مواردی ابیاتی را که بی

بیشتر است که  هزار بیت، ۵۸های اين شاهنامه از شمار بیت (.۳2: 1۳۸۸کردند)بهنام، اصلی حذف میاز البه الی ابیات 

سوخت است که برای تکنیک ه، جلد شاهنام (.29: 1۳۸9)گل کرم، رسدبه دور از اصالت کافی به نظر می برخی از آنها

طرحِ تذهیب بريده شده و بر سطح مقوای پوشیده از  بُر از رویهای چرم نازک از پوست برّه يا آهو با نقشتهیه آن، تکه

از  الدين آمده است.نام موالنا قوام در گزارش جعفر بايسنقری، (.2۵: 1۳9۵)هدايت، ای چسبانیده شده استمیشنِ قهوه

(. ۸9، 1ج  :1۳6۳ )کريم زاده تبريزی،زندگان جلد شاهنامه ياد شده استالدين تبريزی به عنوان يکی از سااستاد قوام

 در نگارگری (.۸4۰: 1۳۵۳ آتابای،)داردممتاز  رنگ آب مینیاتور مجلس 22جمعاً  و است صفحه ۷۰۰ دارای نسخه

 و بلندقامت پیکرهای (.12۳: 1۳۸۷اند)آژند، داشته دست تبريزی علی موالنا و مصور اهلل خلیل میر شاهنامه بايسنقری،

 کامالً متعادل هایبندیترکیب در شاخص عناصر از سرسبز، درختان تک و درشت هایگلبوته دار،ريش هایچهره با موقر

سیّدی احمد نقاش،  لی احتماالها رقم نقاش را ندارد ونگارگری (.۷۳: 1۳۸۳پاکباز، )است بايسنقری شاهنامه هاینگاره

در تذهیب و علی مصوِّر، خلیل مصوِّر، ولی اللّه، سیمی نیشابوری، موالنا شهاب، سیف الدين، غیاث الدين و کمال مذهّب 

 (.۳9 :1۳۵9 )منشی قمی،اندنگارگری اين نسخه نقش داشته
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 طهماسبی شاهنامة

يران با عنوان مکتب تبريز شکل گرفت که اوج های نوين در هنر نگارگری ادر دوران هنرپروری شاه طهماسب، شیوه

از آنجا که طهماسب در زمان به سلطنت رسیدن تنها ده  (.4۰: 1۳9۳نیا، تحول و تکامل در نقاشی ايرانی بود)احمدی

شد و اين امکان را برای شاه جوان فراهم سال داشت، امور سیاسی دربار صفوی توسط امیران و اتابکان قزلباش اداره می

هايی که شاهنامه در دست تهیه بود، شیوه ت که دانش تصويری خود را وسعت بخشد. ضمن اينکه در خالل سالساخ

 مبنا یگررنگاه.ق.  9۵6ل سا در ادبهز تفاو از پس(. 1۰: 1۳۸۷نگارگری صفويان تکوين و رشد الزم را يافت)کنبی، 

 مکتب ينا یگررنگا هشیو وی نمدآ نتیجۀ در و شد هبرگزيد تبريز سلطنتی کتابخانه ياستر به او یجا به محمد نسلطا

 دوره تبريز سلطنتی کتابخانه در شده تولید سترگ اثر نخستین طهماسبی شاهنامۀ .(2۵1: 1۳۸9 ی،محمد)کرد تغییر

 شاطری و احمدکرد) پیدا ادامه طهماسب شاه دورۀ تا و آغاز اول اسماعیل اهــش دورۀ از آن تصويرگری که است صفوی

تا کمال  م(1۵2۰ه.ق. ) 92۷آن  تکوين مرحله از را یصفو نقاشی لتحو انمیتو نسخه ينا در .(6۳: 1۳96طجری، 

 حرکت يک شاهنامه يیآرا بکتا و رشنگا د.کر لنباد آن را از پس م( و1۵۳۰ه.ق. ) 9۳۷ی هالسا ودحد پختگی آن

  (.121: 1۳91، فريدبود) نیايرا فرهنگ از پشتیبانی و يیاگر ملی حس يشافزا جهت در و سیاسی

 نقش ،نمیکرد شرکت جنگی هیچ در و داشت رنجور تنی که م(1۵9۵-1۵۷4 )حک سوم مراد سلطان دورۀ »در

 احراز برای شديدی رقابت دولتمردان اين بین دلیل همین به. داشتند عهده به امیران از تعدادی را سپاهیان فرماندهی

 خود رقیبان بر ،دوست کتاب سلطان به بها گران نسخههای تقديم با که میکرد سعی هريک و میگرفت باال مقام اين

 ايرانی پادشاهان جانب از مصور نسخ هديۀ از بارزی نمونۀ خود طهماسبی شاهنامۀ (.191: 1۳۸۵، گیرد«)چاغمن پیشی

 مانع و کرده ثابت عثمانی سالطین به را خود ارادت وسیله اين به که است عثمانی پادشاهان به پیشکش برای

 توسط شاه میالدی 1۵6۸سال  در شاهنامه اين (.۳۰: 1۳94 ر،ظاهو میشدند)محمدزاده  ايران به متعدد لشکرکشیهای

 کتابخانه در قرن سه مدت طهماسبی، شاهنامه (.126: 1۳92 آروند،)شد هديه عثمانی دوم سلیم سلطان به طهماسب

 اين میالدی نوزدهم قرن پايان در. نبود شناخته قاپی توپ ديوارهای از خارج ولی شد،می نگهداری عثمانی سلطان

م. در نمايشگاه 19۰۳برای نخستین بار در سال  (.۵۳: 1۳۷6گرديد)رابینسن،  پاريس روچیلدهای مجموعه وارد شاهنامه

از  و (1۵2-1۳4: 1۳۷4هنرهای اسالمی، در موزه هنرهای تزئینی پاريس در معرض تماشای هنردوستان قرار داد)ذکاء، 

های بلورسازی میالدی آرتور هاتِن، بازمانده کارخانه 19۵9سال  .قرار گرفت پژوهشگران حضور معرف که بود آنجا

 .تغییر نام داد« شاهنامه هاِتن»خريد و شاهنامه طهماسبی در محافل هنری اروپا به روچیلد کورنینگ آن را از نوه بارون 

هايی برگ .هديه داد« متروپولیتن»صفحه از اين شاهنامه را به موزه  ۷۸بدهی مالیاتی، برای رهايی از  19۷۰او در سال 

گالری و تعدادی ديگر از آن به گالری های ديگر چون شد.  لندن فروخته حراج کريستیشاهنامه در اين های از نقاشی

همزمان  ،سال بعدچند  .رسید رضا عباسیموزه تازه تأسیس  بهلندن فروخته شد و از آن میان تنها يک نسخه « اگینو»

، 1۳۷2مانده بود. در سال مجلس در مجموعه هاتن باقی 11۸های آن نسخه، مجلس نقاشی 2۵۸با درگذشت هوتن، از 

د و رک، موافقت بودکه بنا به وصیت پدر مأمور فروش شاهنامه شاه طهماسبی شده هوتن دولت ايران با پیشنهاد فرزند 

گشت)آيت اللهی،  و اين تعداد نسخه به ايران باز شدمعاوضه  اثر ويلم دکونینگ ۳ه اين شاهنامه، با تابلوی زن باقیماند

های به همراه تذهیب ،افشان گری شده روی کاغذو متر( سانتی 4۸×۳2شاهنامه تهماسبی در قطع سلطانی ) (.91: 1۳۷9

های شیال (. تنها اطالعاتی که اثر طبق نوشتهleoni, 2000: 23-25شده است)کار برگ، به خط نستعلیق  ۷۵9غنی در 

، نام شاه آينده، ۵21و  6۰دهد، نام دو هنرمند دوست محمد و میرمصور در صفحات کنبی و کری ولش، درباره خود می

 9۳4 در تصوير اردشیر و گلنار به سال 21۳و يگانه تاريخ کتاب در کتیبه صفحه  2۰2شاه تهماسب، باالی درگاه برگ 

خستین برگ شاهنامه تهماسبی، با (. ن۳: 1۳94ه.ق. )سال چهارم سلطنت شاه طهماسب( است. )افهمی و احمديان، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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است؛ سلطان محمد نگارگر،  های ايرانی، جزو مجموعه موزه آقاخانترين نقاشیاز شناخته شده« دربار کیومرث»عنوان 

سازی مصور (.Saadi-Nejad, 2009: 42)نقاشی کار کرده است نقاش برجسته دربار صفوی، به مدت سه سال بر روی اين

 مشترک بصری عناصر از استفاده ،متعدد نگارگران وجود با (.4۵: 1۳۸۵)صداقت، اين نسخه، بیست سال طول کشید

است)بنی اسدی،  شده ،کامل روايت يک صورت به هانگاره بصری انسجام و تداوم ايجاد و هم به نگارهها نزديکی باعث

)کريمی، در اين انسجام نقش بسزايی داشته است با فرهنگ ايرانی، شنايیآ به سببن محمد نقاش (. سلطا۵: 1۳9۳

1۳9۵ :1۵.) 

 : بررسی نقوش سپرهای جنگی در شاهنامه بایسنقری

است که در آن  هايیهای اين شاهنامه نفیس دارای صحنهنگاره از نقاشی ۸نگاره دارد که  22شاهنامه بايسنقری 

توان چنین نام را میو تعداد سپرهای موجود در هر نگاره، نگاره  ۸عناوين اين توان سپرهای جنگی را مشاهده نمود. می

 به ايران جنگسپر(، 2۰) چین خاقان و رستم رزمسپر(، ۳) سیاوش بريدن سرسپر(، 1)بايسنقر سلطنتی برد: شکارگاه

 شدن ، کشتهسپر(1۰) چهارم هرمز پادشاهی زمان در شاه ساوه پادشاهی به ترکان يا خاقان و چوبین بهرام سرداری

 به توران سپاه با کیخسرو رهبری به ايران سپاه نبردسپر(، 4)افراسیاب و رستم نبردسپر(، 9)اسفنديار دست به ارجاسب

 .سپر(2)پیران و گودرز نبردسپر(، 1۰)افراسیاب رهبری

تقسیم شود؛ سپرهايی که قسمت داخلی آنها قابل رويت است و سپرهايی که  اگر شیوه ترسیم سپر به دو قسمت

دهند و جالب توجه بیرون آن پیداست؛ بیشتر سپرهای منقوش در شاهنامه بايسنقری، قسمت بیرونی سپر را نشان می

قوش روی است که قسمت داخلی، نقش خاصی ندارد و عموما قسمت بیرونی منقوش ترسیم شده است و چنانچه کلیت ن

سپر به سه دسته هندسی، گیاهی و حیوانی تقسیم شود؛ بیشترين سهم را نقوش هندسی به خود اختصاص خواهند داد 

شاهنامه  نگارۀ سپردار ۸از آنجايی که و بعد از آن نقوش گیاهی و تنها يک نمونه نقش حیوانی قابل مشاهده است. 

 گنجد؛ نگارنده سعی کرده تا سپرهای مشابهسپرها در اين مقاله نمیتک تک اين نقوش سپر دارد و بررسی  ۵9 بايسنقری

 .و توضیح دهد نمودهبررسی  1آنها را در قالب جدول را در يک رديف آورده و

 یسنقریبا شاهنامه در یجنگ یسپرها نقوش یبررس: 1 جدول

 تصوير تعداد شرح رديف

ای دهند و سپر فاقد نقش و صرفا زمینهقسمت داخلی سپر را نشان میسپرهای به اين شکل، عمدتا  1

ساده است که اکثرا از دو رنگ قرمز و طاليی تشکیل شده است. رنگ طاليی بصورت دايره باريکی صرفا 

دهد و فقط دواير خطی مشکی متحدالمرکز، نقش داخلی اين نوع سپرها را محیط دايره را شکل می

 دهند.تشکیل می

6 

 
های ايرانی و تنها نقش حیوانی موجود بر اين سپر يکی از منحصر بفردترين نقوش سپر در تمام نگاره 2

سپر در دو شاهنامه بايسنقری و طهماسبی است. اگرچه هويت حیوان نقش شده کمی نامفهوم است؛ 

ی نشسته آيد که نقش شیر يا اژدهايولی به وضوح پاهای نقش به پای شیر شبیه است و به نظر می

 گیری شده است.ای سیاه با ظرافت قلمباشد که با رنگی طاليی بر زمینه

1 

 
سپرهای از اين دست، تقريبا شبیه به هم هستند. نقش کامال هندسی است و لوتوسی در مرکز سپر  ۳

و  ای، تیره و ... يکی در میان به دور لوتوس قرار گرفتههای رنگی زرد و سورمهقرار دارد و مستطیل

اند و اين ترفند هنرمند، سبب شده تا نقش سپر در خطای رفته رفته به سمت محیط دايره بزرگتر شده

( به نظر آيد. بايد در نظر داشت نقوش op artباصره با حجم ديده شود و مانند آثار هنرمندان آپ آرت )

ها است يا برخی گلبرگ پر12پر و برخی ديگر ۸اين سپرها کامال يکسان نیست و در برخی لوتوس میانی 

۳2 
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های رنگی نیز در سپرهای مختلف متفاوت های مستطیلاند و اندازهتر هستد يا نقطه دار ترسیم شدهپهن

 است.

ها از داخل ای مشکی دورگیری طاليی دارد. گلبرگاين سپر، لوتوس بزرگی در میان دارد که بر زمینه 4

ای شده و هنرمند با ترسیم دو حلقه طاليی به دور سپر دورگیری آبی دارند و وسط گلبرگ فیروزه

 آورد.ترکیب بسیار زيبايی را ايجاد کرده است که دم طاووس را به ياد می

1 

 
سپرهای به اين شکل، نیز شبیه به هم هستند حاشیه سپر نقشی شبیه به اسلیمی ماری دارد و در  ۵

اند. بايد توجه داشت قوش به رنگ اُکر ترسیم شدهمرکز لتوسی قرار گرفته است. زمینه سپر سیاه و ن

 که نقوش لوتوس و اسلیمی اين سپرها نیز با هم متفاوت است.

9 

 
توان ديد. از پر بر آن نقش بسته را می 6در مرکز اين نوع سپرها عمدتا نقش گردان طاليی، که گلهای 6

اشیه طاليی، نقوش اسلیمی ياقوتی نظر ترکیب بندی رنگی کامال شبیه به هم هستند. نقش مرکز و ح

 ای است.و زمینه سورمه

 

6 

 
اند. نمونه سپرهای از اين دست، نقوش بسیا زيبايی دارند و نقش گل و بته را بر سپر به نمايش گذاشته 11

های پر با شاخه6گل طاليی  6زيبايی از اين نوع سپرها، نقش روبروست. لوتوسی در مرکز قرار دارد و 

 ها، دوايرگل ريز زرشکی رنگ به دور آن حلقه زده است رنگ طاليی گل ۳غنچه سرخ رنگ و  ۳مواج و 

 ای زمینه ترکیب زيبايی را خلق کرده است.های ياقوتی حاشیه با سورمهدور سپر و خال

۳ 

 
برگ در مرکز و يک ستاره شش پر، به دور آن تشکیل شده  1۰نقش اين سپر، از يک لوتوس چرخان  12

ای است. بر روی ستاره لوتوس، ستاره و حاشیه سپر طاليی و بسیار زيباست و زمینه سپر سورمه است.

ای سپر، نقش اسلیمی ماری ياقوتی مشاهد های سبز و بر زمینه سورمهنقوش گل صورتی با برگ

 شود.می

1 

 
  ۵9 جمع

 )نگارندگان(

 : بررسی نقوش سپرهای جنگی در شاهنامه طهماسبی

توان سپرهای جنگی را مشاهده نگاره از اين شاهنامه می 66دارد که در  صفحه نگارگری 2۵۸طهماسب شاهشاهنامه 

های سپردار اين های سپردار در اين شاهنامه بسیار زياد است؛ عناوين تعدادی از نگارهاز آنجايی که تعداد نگاره نمود.

 هماون جنگ در ايرانیان کمک به رستم ، آمدنسپر(1) را جادو دست رهام انداختن توان چنین نام برد:شاهنامه را می

 پیروزیسپر(، 2) فريدون توسط ضحاک شدن کشیده بند بهسپر(، 1) دماوند کوه در ضحاک کشیدن بند بهسپر(، ۷)

 گیو و فرنگیس کیخسرو راندن آب در اسب و نمودن توکلسپر(، 1) پرويز خسرو قتل توطئهسپر(، 11) بارمان بر قارن

 ضحاک ديدن خوابسپر(، 2) شاه ساوه پادشاهی به ترکان يا خاقان و چوبین بهرام سرداری به ايران جنگسپر(، 1)

 نبرد به کاموس و خاقان رفتنسپر(، 2) کشانی کهار با رستم کردن رزمسپر(، 2) هندی فور با اسکندر رزمسپر(، ۳)

 سیاوش توسط بلخ فتحسپر(، 1۰) ايرانیان به پیران زدن شبیخونسپر(، 4) فرود توسط طوس اسب زدنسپر(، ۷) ايرانیان

 نوذر شدن کشتهسپر(، 1) فريبرز بدست کلباد شدن کشتهسپر(، 1۳) رستم توسط شاه کافور قلعه فتحسپر(، ۸) رستم و

 جنگ در قباد و تور گفتگویسپر(، 2) رود اروند از فريدون گذشتنسپر(، 1) او نشستن تخت بر و افراسیاب دست به

 .سپر(9) کاموس و رستم نبردسپر(، 6) رستم با چنگش نبردسپر(، ۸)
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قسمت داخلی آنها قابل  قسمت تقسیم شود؛ سپرهايی که سهبه بايست شاهنامه طهماسبی در شیوه ترسیم سپر 

قسمت بیرونی  قسمت داخلی و ها قابل مشاهده است و سپرهايی که همزمانآن یبیرونقسمت سپرهايی که  رويت است،

سپر را داخلی ، قسمت طهماسبیدر شاهنامه  کارشدهبیشتر سپرهای  اند.رخ ترسیم شدهنشان داده و به صورت نیم را

نقش بسیار  ،قسمت بیرونینیست اما مانند شاهنامه بايسنقری، نسبت به نقش فاقد قسمت داخلی،  . اينجادهندنشان می

به سه دسته هندسی، گیاهی و  اين شاهنامه، نیز ش روی سپرچنانچه نقو .شده استکمتری دارد و عموما کم نقش، کار 

 اصالو  هندسیبه خود اختصاص خواهند داد و بعد از آن نقوش  گیاهیحیوانی تقسیم شود؛ بیشترين سهم را نقوش 

در سپر دارد و  291 طهماسبیشاهنامه  نگارۀ سپردار 66از آنجايی که . در اين شاهنامه وجود نداردنمونه نقش حیوانی 

؛ نگارنده سعی کرده تا سپرهای مشابه را در يک رديف نیستبررسی نقوش تک تک اين سپرها اين مقاله، مجالی برای 

 بررسی و توضیح دهد. ،2آورده و آنها را در قالب جدول

 یطهماسب شاهنامه در یجنگ یسپرها نقوش یبررس: 2 جدول

 تصوير تعداد شرح رديف

بیشتر سپرها در شاهنامه طهماسبی از اين نوع نقش هستند که غالبا قسمت داخلی سپر را نشان  1

دهند. زمینه سپر با انواع رنگها که غالبا سرد هستند کامال ساده نقش شده است و روی آن نقشی می

را های رنگی پنج و شش پر کوچک و ظريفی های رنگی مختلف يا گلتوان نقطهوجود ندارد يا می

 مشاهده نمود. در مرکز سپر دسته سپر قرار دارد.

141 

 

ها و دهند. زمینه آنها به انواع رنگسپرهايی مانند اين نقش، غالبا قسمت بیرونی سپر را نشان می 2

های ماری ظريفی اکثرا يکدست است. در مرکز آنها نقوش لوتوس قرار دارد و کل سطح سپر را اسلیمی

 ده است.به رنگ طاليی، پوشان

24 

 
ای در مرکز قرار دارد و نوارهای چرخان سپرهای از اين دست، نقشی هندسی و اُپتیک دارند. غالبا دايره ۳

 دهند.رنگی، نقش سپر، را تشکیل می

24 

 
اين نوع سپرها، واقعا در نگارگری ايرانی قابل توجه و تازه است چرا که نگارگر تالش نموده تا به نوعی  4

بیرونی سپر و گودی داخل سپر را نشان دهد و در آن هر دو فضا قابل مشاهده است و به نوعی حجم 

های بعد را به نمايش بگذارد. غالبا روی سپر منقوش و طاليی است و داخل سپر بدون نقش و به رنگ

 سرد است.

24 

 
تلف رنگی نقش شده است. های مخسپرهای بدين شکل، بسیار زيبا هستند. غالبا نقوش طاليی بر زمینه ۵

ای در مرکز سپر قرار دارد و نقوش ختايی گل و بته که بسیار ظريف و زيبا ترسیم شده اينجا نیز شمسه

 است به دور آن در حال گردش هستند.

۵4 

 
ای طاليی در مرکز و  نقوش برگ و گل طاليی به دور اند: شمسهسپرهايی مانند اين، چنین نقش شده 6

 سطحی به رنگی کامال ساده و سرد، ترسیم شده است.آن، که بر 

1۵ 

 
۷ 

بزرگ در مرکز  انتزاعی اند. سپر تشکیل شده از يک لوتوسسپرهای از اين دست، غالبا هندسی و ساده

 .کندپُر میو تقريبا تمام سطح داخلی سپر را  را تشکیل داده های زياد، نقشکه با برگ

9 

 
  291 جمع
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 )نگارندگان(

 : بایسنقری و طهماسبی تحلیل و ارزیابی کلی نقوش سپرهای جنگی شاهنامه

نگاره شاهنامه  ۸است. از بین اين مجالس،  2۵۸و شاهنامه طهماسبی  22های شاهنامه بايسنقریتعداد کلی نگاره    

شاهنامه بايسنقری مربوط . بیشترين تعداد سپر در استنگارۀ شاهنامه طهماسبی دارای سپرهای جنگی  66بايسنقری و 

سپر در آن وجود دارد و بیشترين تعداد سپر در شاهنامه طهماسبی مربوط  2۰چین است که  خاقان و رستم به نگاره رزم

سپر در آن قابل مشاهده است. تعداد کلی سپرهای جنگی در  1۳رستم است که  توسط شاه کافور قلعه به نگاره فتح

عدد است. اگرچه تعداد سپرهای شاهنامه طهماسبی بیشتر از  291نامه طهماسبی و در شاه ۵9شاهنامه بايسنقری 

 های سپر دار در هر دو شاهنامه، میانگین سپر به تعداد نگاره،سپرهای شاهنامه بايسنقری است اما نسبت به تعداد نگاره

تر است؛ از طرفی ترسیم اولدر شاهنامه بايسنقری ترسیم قسمت بیرونی سپر متد در شاهنامه بايسنقری بیشتر است.

قسمت داخلی سپر در شاهنامه طهماسبی رواج بیشتری يافت و ترسیم سپر بصورت نیم رخ در شاهنامه بايسنقری اصال 

وجود ندارد؛ گويا در شاهنامه طهماسبی اين شیوه ابداع شده است. کاربرد نقوش هندسی در شاهنامه بايسنقری بیشتر 

کاربرد نقوش گیاهی در شاهنامه طهماسبی بیشتر از شاهنامه بايسنقری است.  ر عوض؛ داز شاهنامه طهماسبی است

نمايد. نقش حیوانی روی سپر تنها يک نمونه نادر در شاهنامه بايسنقری موجود است که به گمان قوی نقش شیری را می

کاربرد رنگ سرد در شاهنامه  فیری بیشتر از شاهنامه طهماسبی است؛ از طرشاهنامه بايسنقسپرهای کاربرد رنگ گرم در 

طهماسبی بیشتر از شاهنامه بايسنقری است. شاهنامه طهماسبی از تنوع و جالی رنگی بیشتری برخوردار است. اگرچه 

تر از شاهنامه بايسنقری ها ظريفگیریتعداد سپرهای کم کار در شاهانمه طهماسبی بیشتر است اما ظرافت نقوش و قلم

های پنج و شش پر درشت شاهنامه بايسنقری را انواع نقوش هندسی، لوتوس، شمسه، اسلیمی، گلسپرهای است. نقوش 

تر شده و به جای آن انواع نقوش اسلیمی ماری، دهند. کاربرد نقوش هندسی در شاهنامه طهماسبی کمتشکیل می

نیز اينجا بسیار  ،پرهای پنجد. گلانتر و پر جالتر کار شدهشود که ظريفاسلیمی و ختايی و اسلیمی در هم، ديده می

ای است و نقوش روی آن اند. زمینه اکثر سپرهای شاهنامه بايسنقری به رنگ اکر، مشکی و سورمهظريف و کوچک شده

است در حالی که تقريبا تمام نقوش شاهنامه طهماسبی با رنگ طاليی ترسیم شده  خاکیطاليی، سبز، آتشی، آبی و 

اند. مقايسه کمی و ای، نارنجی و سیاه تشکیل شدهبا از رنگ های متنوع آبی، سبز، قرمز، سورمهاست و زمینه نقوش غال

توان مشاهده موردی دو شاهنامه را در جدول مطالعه تطبیقی نقوش سپرهای شاهنامه بايسنقری و طهماسبی می

 (.۳نمود)جدول 

 
 یطهماسب و یسنقریبا شاهنامه یسپرها نقوش یقیتطب مطالعه: 3 جدول

شاهنامه  

 بايسنقری

شاهنامه 

 طهماسبی

 توضیحات

 است. 2۵۸ و شاهنامه طهماسبی 22های شاهنامه بايسنقریتعداد کلی نگاره 66 ۸ تعداد نگاره های دارای سپر

  تعداد کلی سپر

۵9 

 

291 

 خاقان و رستم بیشترين تعداد سپر در شاهنامه بايسنقری مربوط به نگاره رزم

سپر در آن وجود دارد و بیشترين تعداد سپر در شاهنامه  2۰چین است که 

سپر در  1۳رستم است که  توسط شاه کافور قلعه طهماسبی مربوط به نگاره فتح

 آن وجود دارد.

-میانگین تعداد سپر به نگاره

 های دارای سپر

 

۷.۳۷۵ 

 

4.4 

 بیشتر استمیانگین سپر به تعداد نگاره، در شاهنامه بايسنقری 
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سپرهايی که قسمت بیرونی آن 

 ترسیم شده است

 

۵۳ 

 

11۷ 

 تر است.در شاهنامه بايسنقری ترسیم قسمت بیرونی سپر متداول

 

سپرهايی که قسمت داخلی آن 

 ترسیم شده است

 

6 

 

1۵۰ 

 ترسیم قسمت داخلی سپر در شاهنامه طهماسبی رواج بیشتری يافت.

 

سپرهايی که بصورت نیم رخ 

 شده اند.ترسیم 

 

۰ 

 

24 

ترسیم سپر بصورت نیم رخ در شاهنامه بايسنقری اصال وجود ندارد؛ گويا در 

 شاهنامه طهماسبی اين شیوه ابداع شده است.

  نقوش هندسی روی سپر

۳4 

 

۳۳ 

 کاربرد نقوش هندسی در شاهنامه بايسنقری بیشتر از شاهنامه طهماسبی است.

  نقوش گیاهی روی سپر

19 

 

2۵۸ 

 نقوش گیاهی در شاهنامه طهماسبی بیشتر از شاهنامه بايسنقری است.کاربرد 

  نقوش حیوانی روی سپر

1 

 

۰ 

 نقش حیوانی روی سپر تنها يک نمونه نادر در شاهنامه بايسنقری موجود است.

  سپرهای تقريبا با رنگ گرم

41 

 

99 

 کاربرد رنگ گرم در شاهنامه بايسنقری بیشتر از شاهنامه طهماسبی است.

  سپرهای تقريبا با رنگ سرد

1۳ 

 

192 

کاربرد رنگ سرد در شاهنامه طهماسبی بیشتر از شاهنامه بايسنقری است. 

 شاهنامه طهماسبی از تنوع و جالی رنگی بیشتری برخوردار است.

  سپرهای با نقوش پر کار

۵2 

 

11۷ 

انسجام سپرهای با نقوش پر کار در شاهنامه بايسنقری بیشتر است و نقوش از 

 باالتری برخوردار هستند.

سپرهای با نقوش ساده و کم 

 کار 

 

2 

 

1۷4 

اگرچه تعداد سپرهای کم کار در شاهانمه طهماسبی بیشتر است اما ظرافت نقوش 

 تر از شاهنامه بايسنقری است. ها ظريفگیریو قلم

 (گان)نگارند

 

  گیرینتیجه

شاهنامه بايسنقری و های هر دو در نگاره سپرمعنادار بین نقوش هر سپر و طبقه اجتماعی صاحب ای تشخیص رابطه

های نگاره دشوار است. از چرا که تعیین هويت واقعی بسیاری از شخصیت کار بسیار پیچیده و مشکلی است؛طهماسبی، 

ای اند تا مقايسهم آنها سپردار ترسیم نشدهها قابل تشخیص هستند؛ در تماطرفی افرادی مانند رستم که در تمام نگاره

های مختلف، منطقی به بین سپرها صورت گیرد. اگرچه مشاهده سپر با نقوش يکسان، متعلق به يک شخصیت در نگاره

ها حتی با تغییراتی اندک از يکديگر متفاوتند و رعايت اصول تنوع در انتخاب نقوش مد رسد اما اکثر نقوش نگارهنظر می

 رسد.بنابراين تشخیص هويت شخص از روی نقوش سپر عمال غیرممکن به نظر مینگارگر بوده است. نظر 

توان شاهنامه بايسنقری و طهماسبی، به طور کلی می هاینگارهسپرهای های بکار رفته بر رنگبا بررسی انواع طرح و 

در شاهنامه  )انواع اسلیمی و گل و بته( گیاهیچنین گفت که کاربرد نقوش هندسی در شاهنامه بايسنقری و کاربرد نقوش 

سپرهای  یرنگ در شاهنامه بايسنقری موجود است. ترکیب )شیری نشسته( نقش حیوانی تنها يک استطهماسبی بیشتر 

زمینۀ اکثر سپرهای شاهنامه رنگ ست. ، متنوع، سرد و پرجالشاهنامه طهماسبی و گرمپخته و شاهنامه بايسنقری 

در حالی که تقريبا تمام  کار شدهای است و نقوش روی آن طاليی، سبز، آتشی، آبی و اکر شکی و سورمهاکر، م بايسنقری

ای، های متنوع آبی، سبز، قرمز، سورمهنقوش شاهنامه طهماسبی با رنگ طاليی ترسیم شده است و زمینه نقوش از رنگ
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-ظريفشاهنامه طهماسبی  سجم و نقوش سپرهایمن شاهنامه بايسنقرینقوش سپرهای  اند.نارنجی و سیاه تشکیل شده

شروع ترسیم نیمرخ سپر و تالش برای نشان دادن بعد و حجم سپر، از شاهنامه طهماسبی است و نمونه قبلی در  .ترند

 شاهنامه بايسنقری وجود ندارد.

برداشته باشد کامال بعید را الگو قرار داده باشد و از آن رونوشت  بايسنقریشاهنامه  ،شاهنامه طهماسبیاينکه هنرمند 

توان تأثیر ناخواستۀ انتقال نقش يا سنتی اند. البته در مواردی مینشده همانندسازی اصال نقوشرسد؛ چراکه به نظر می

را از مکتب قبل به طور کامل احساس کرد؛ به طور مثال قرار دادن نقشی مدور مانند لوتوس در مرکز سپر و پر کردن 

های مکتب قبل از هرات يعنی اين محور، در هر دو  شاهنامه تکرار شده است و حتی در نگارهمابقی سطح سپر حول 

ايلخانی نیز قابل مشاهده است. اشتراک دو شاهنامه در ترسیم سادۀ اکثر سپرهايی که قسمت داخلی آنها نشان داده 

شاهنامه بايسنقری بر طهماسبی باشد. در موارد تواند در ادامه سنت ترسیم سپر، يا تأثیر شده، نیز از مواردی است که می

   ای قابل مشاهده نیست.کلی ديگر مانند انواع نقش و انواع رنگ تأثیر قابل توجه

   

 

 منابع و مآخذ

 جلد دوم، تهران: کتابخانه سلطنتی. .خطی هایدیوان فهرست .(1۳۵۳) .بدری آتابای، .1

فصلنامه نقد  .شاهنامه طهماسبی: از هاروارد تا فرهنگستان هنر هاینگاره(. 1۳9۳) .جوادنیا، محمداحمدی .2

 .۳۷-۵4، (2و  1سال اول )، کتاب

 .12۵-1۳2، (9۳پانزدهم ) سال ،بخارا. جهان های موزه در ايران فرهنگی میراث (.1۳92) .امیر آروند، .۳

 تهران: فرهنگستان هنر. .مکتب نگارگری تبریز )قزوین و مشهد((. 1۳۸4) .آژند، يعقوب .4

 تهران: فرهنگستان هنر.  .سیمای سلطان محمد نقاش(. 1۳۸6) .آژند، يعقوب .۵

 تهران: فرهنگستان هنر. .مکتب نگارگری هرات(. 1۳۸۷) .آژند، يعقوب .6

-های ايرانی )بررسی نسخه نگارهپیکره بندی و موضوع در نگاره(. 1۳94) .الهداافهمی، رضا و احمديان، بنت .۷

 .1-16، (1۰سال پنجم )، نشریه مطالعات تطبیقی هنر .شاهنامه تهماسبی(های 

های فصلنامه هنر .جلوه ناب هنر ايرانی در مینیاتورهای شاه تهماسبی(. 1۳۷9) اهلل.اللهی، حبیبآيت .۸

 .9۰-9۵، (1۰) سال سوم ،تجسمی

 از طهماسبی شاه شاهنامۀ در ضحاک داستان با مرتبط نگارههای بررسی(. 1۳9۳) .علیاسدی، محمدبنی .9

 .4-26، صص (۳2) سال نهم، نگره .تصويرسازی منظر

، شاهنامه فردوسی پیش متن سترگ شاهنامه طهماسبی )بر بنیاد نظريه ترامتنی ژنت((. 1۳۸۸بهنام، مینا ) .1۰

 .۳۰-۳2، (14۷سال سوم )، کتاب ماه ادبیات

 : دانشگاه تهران.تهران ،1جلد .احوال و آثار خوشنویسان (.1۳6۳) .بیانی، مهدی .11

 .سیمین و زرين نشر: تهران .نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز .(1۳۸۳) .رويین پاکباز، .12

 تهران: نگاه. .المعارف هنردایره(. 1۳۸۵) .پاکباز، رويین .1۳

 .قاپی توپ کاخ نسخههای در عثمانیان و صفويان فرهنگی روابط(. 1۳۸9) .زرين ،تنیندی و فیلز ،چاغمن .14

 .191-2۰9، (۵) سال دوم، هنر گلستان اشراقی. اردشیر مهترج



 97فصل زمستان  32ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال چهاردهم، شماره پ -نشریه علمی

 

 
 طهماسبی و بایسنقری شاهنامه هاینگاره در جنگی سپرهای نقوش بررسیعنوان مقاله:   

143 
 

 

 .تهران دانشگاه: تهران .نامه لغت(. 1۳۷2) .اکبر علی دهخدا، .1۵

، ماهنامه فرهنگی و هنری کلک .ماجرای خريد شاهنامه شاهی )شاهنامه هوتن((. 1۳۷4) .ذکاء، يحیی .16

 .1۳4-1۵2، (6۸-۷۰سال ششم )

 .مولی: تهران آژند. يعقوب . ترجمهایران نگارگری هنر(. 1۳۷6) .و ب. ن،ورابینس .1۷

 از طهماسبی شاهنامة هاینگاره تأثیرپذیری مطالعة(. 1۳96) .شاطری، میترا و احمد طجری، پروانه .1۸

 . 6۳-۷2، صص (42سال دوازدهم )، نگره .صفوی دورة در مذهب تغییر

 فصلنامه .نگارگری در سپید ديو و رستم به مربوط هاینگاره بررسی(. 1۳94) .شاطری، میترا و اعراب، علی .19

 .1۵-2۷، (۵) سال دوم، اسالمی هنر نگارینه

، مطالعات هنر اسالمی .شاهنامه شاه تهماسبی شاهکار مصورسازی مکتب تبريز(. 1۳۸۵) .صداقت، فاطمه .2۰

 .4۵-۷2، (۵) سال سوم

های بايسنقری و تأثیر بیان تصويری شاهنامه ی فردوسی بر نگاره های شاهنامه ( 1۳94) .حسین، عصمتی .21

 .دانشگاه شاهد، رساله برای اخذ مدرک دکتری .تهماسبی

 تهران: فرهنگستان هنر. .شاهنامه شاه طهماسبی(. 1۳9۳) ، ابوالقاسم.فردوسی .22

شاهنامة فردوسی از روی نسخه خطی بایسنقری که در کتابخانة (. 1۳۵۰) .فردوسی، ابوالقاسم .2۳

 : افست.تهران .شودسلطنتی نگاهداری می

(، 166) سال پانزدهم ،هنر هما بکتا (.محمد نسلطا جشن سده )اثر رهنگا سیربر (.1۳91) .میر، افريد .24

12۵-12۰. 

احوال و آثار نقاشان قدیم ایران و برخی از مشاهیر نگارگر  (.1۳6۳) .علی محمد، زاده تبريزیکريم .2۵

 .Ltd: لندن .هند و عثمانی

سال اول ، روایت تاریخ .سبیطهما هشا شاهنامه در هسد جشن رهنگا علمی نقد (.1۳9۵) .کريمی، شهرزاد .26

(1) ،16-1. 

 حسن افشار، تهران: مرکز. . ترجمهعصر طالیی هنر ایران(. 1۳۸۷) .کنبی، شیال .2۷

پایان نامه برای  .بررسی تصوير زن در شاهنامه بايسنقری و شاهنامه تهماسبی .(1۳۸9) .شهره، گل کرم .2۸

 .دانشگاه الزهرا، اخذ مدرک کارشناسی ارشد

، نگره .عثمانی نگاری شاهنامه سنت در طهماسبی شاهنامه تأثیر(. 1۳94) .عادل ر،ظاهو مهدی ، محمدزاده .29

 .2۷-۳۷، (۳4) سال دهم

ی های رزمی دو شاهنامهی تطبیقی تزيینات سپر در نگارهمطالعه(. 1۳9۵لطفی زاده، سیده ياسمن. ) .۳۰

 .سمناندانشگاه ، اخذ مدرک کارشناسی ارشد پایان نامه برای. بايسنقری و طهماسبی

 .انسیررفا :انتهر .نیایرا نقاشی و یگررنگا شناسی سبک و یخرتا. (1۳۸9) .مونای، رامحمد .۳1

شاهنامه فردوسی پیش متن شاهنامه شاه (. 1۳94) محمدی، سید محتشم ؛ بازياری، ايوب و ريیسی، مهوش. .۳2

تهران: انجمن علمی زبان و ادبیات  .ادبیات فارسیهای زبان و هشتمین همایش پژوهش، طهماسبی

 .2۵۷-2۷2فارسی.

 : منوچهری.تهران .احمد سهیلی خوانساری تصحیح .هنر گلستان (.1۳۵9) .احمد منشی قمی، .۳۳

 و شاهنامه بايسنقری مغولی، بزرگ شاهنامه در اژدها( دگرگونی)استحاله  مطالعه(. 1۳9۵) .هدايت، نرجس .۳4

 .اصفهان هنر دانشگاه، نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد پایان، یطهماسب شاهنامه



 97فصل زمستان  32ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال چهاردهم، شماره پ -نشریه علمی

 

 
 طهماسبی و بایسنقری شاهنامه هاینگاره در جنگی سپرهای نقوش بررسیعنوان مقاله:   

144 
 

 

35. Ferdowsi. (2011). The Shahnama of shah Tahmasp, the Persian book of Kings. New 

York: The Metropolitan Museum of Art, Distributed by Yale University Press, 

Newhaven and London. 

36. Leoni, F. (2000). The Shahnama of Shah Tahmasp, In Heilbrunn Timeline of Art 

History. New York:  The Metropolitan Museum of Art. 

37. Saadi-Nejad, Manya. (2009). Mythological Themes in Iranian Culture and Art: 

Traditional and Contemporary Perspectives. Iranian Studies, 42 (2), 231-246. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 97فصل زمستان  32ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال چهاردهم، شماره پ -نشریه علمی

 

 
 طهماسبی و بایسنقری شاهنامه هاینگاره در جنگی سپرهای نقوش بررسیعنوان مقاله:   

145 
 

 

Studying the Motifs on Shields in Miniatures of Baysonghor and Shah Tahmasp 

Shahname 

 

Ahmad Zare Abarghouei, PhD student in Philosophy of Art, Department of Philosophy of Art, 

Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran. 

E-mail: ahmadzare62@gmail.com 

 

Javad Dadejani, Instructor, Faculty of Art and Architecture, University of Kordestan, Sanandaj. 

E-mail: j.dadejani@uok.ac.ir 

 

Abstract 

    Beyznqiri and Tahmasbi Shahnamehs are considered to be artistic and cultural masterpieces of 

Iran. The Shahnameh of Baisnqiri has been photographed at the Herat School during the Timurid 

period whereas the Tahmasebi Shahnameh has been written in the Tabriz school during the 

Safavid period. The scenes depicted in these two precious versions contain war shields that are 

very beautiful and rich in motifs. This research, by examining the designs of war shields in the 

two Shahnamehs, seeks to classify different types of motifs as well as examine and make a 

quantitative and qualitative analysis in terms of design and color, in order to determine the 

dominant designs of the two Shahnamehs. Also, this study tries to find out to what extent the 

designs of Tahamsbi Shahnameh have been influenced by Baisnqiri Shahnameh. For achieving 

this goal, library and documentary information were collected, and by analytical-descriptive 

methods the drawings of the two Shahnamehs containing war shields were selected and the motifs 

were extracted and described and studied comparatively. The motifs of Shahnameh Baisnqiri 

contain all kinds of geometric motifs, Lotus, Shamsa, Eslimi, five and six large flowers. The use 

of geometric designs in the Tahmasebi Shahnameh has been reduced, and instead of those, Eslimi 

and Khataee types were used which are more delicate and elaborate. Most of the Shahnameh 

shields backgrounds are black, dark blue, and its motifs are golden, green, fire and blue, while 

almost all the motifs of the Tahmasebi Shahnameh are drawn in golden colors and the background 

of motifs is often made up of various colors of blue, green, red, black, orange and black. The 

tradition of drawing the shields in Tahmasebi Shahnameh is in the continuation of Shahnameh 

Baisnqary, but the motifs have not been copied. 
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