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اين مقاله با هدف بررسي جايگاه و شخصيت فردوسي درنگارگري ايراني تهيه شده است .پرسش اصلي اين مقاله اين است كه
فردوسي چه جايگاهي را در هنر ايراني به خود اختصاص داده است؟ چه جنبه يا جنبههايي از شخصيت اين شاعر پارسيگوي
مورد توجه نگارگران قرار گرفته و چگونه به آن وجوه پرداخته شده است؟ بر اين اساس ضمن تدقيق در نگارگری ایرانی،
نگارههایی که شخصيت فردوسی در آنها تصوير شده ،انتخاب و تالش گردید تا ضمن خوانش ميان دو متن نوشتاري و تصويري
ويژگيهاي شخصيت فردوسي از آن میان معرفی شود .در سير اين پژوهش مشخص خواهد شد دو ويژگي شاخص فردوسي چون
سخنوري و آزادگي وي همواره مورد توجه هنرمندان و مستمسك ايشان براي خلق و آفرينش ادبي و هنري قرار گرفته است.
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ن سخنان منظوم
شاهنامه يكي از طوالنيترين و شيواتري 
فارسي است كه مضامين گوناگون حماسي ،اسطورهاي،
تغزلي و حكمي را دربردارد .جايگاه شاهنامة فردوسي نزد
جهانيان تا بدانجاست كه اندك مدتي پس از سرايش
آن ،مضامين ،روايتها و شخصيتهاي آن مورد توجه
محققان و پژوهشگران ايراني و غير ايراني قرار گرفت و با
الهام از اين منظومة ارزشمند ،آثار متعدد ادبي خلق شد
كه سخن گفتن از آنها پژوهشهاي مستقلي را ميطلبد.1
حوزههاي گوناگون هنر نيز از شاهنامه فردوسي غافل
نماندهاند ،كتابت صدها نسخه از اين اثر ،تصويرگري
بيش از ده هزار نگاره از مجالس و صحنههاي داستاني
شاهنامه ،اقتباس و خلق آثار متعدد موسيقايي ،نمايشي،
سينمايي و ...در دورههاي مختلف ،نشاندهندة اقبال
هنرمندان به شاهكار ارزندة اين شاعر ايراني است.
مضمون انساني ،موضوع ملي ،ادب و شخصيت مؤلف،
قابليتهاي تصويري و روايتهاي دلكش شاهنامه،
همچنين سنت نقاشي داستانهاي حماسي در دوران
باستاني موجب شد تا شاهنامه مهمترين كتاب ايراني
براي تصويرگري محسوب گردد؛ به گونهای که هيچ
اثر ايراني به اندازة شاهنامه مص ّور نشده است .افزون
بر شاهنامه ،شخصيت فردوسي نيز مورد توجه شاعران،
اديبان و هنرمندان قرار گرفته است و ایشان در متون
خود به داليل گوناگون از اين حماسه سرا با احترام ياد
كرده ،و در برابر خرد و توانمندي وي فروتني نمودهاند و
ضمن ارج نهادن به توانایی و قدرت شاعری وی ،شخصیت
آزادة او را ستودهاند .در اين مجال و متناسب با موضوع
اين نوشتار ،برآنيم كه تصوير فردوسي را در نگارگري
ايراني بررسي کنيم .برای این منظور نگارههايي بهویژه از
شاهنامه نگاريها ،که تصويري از فردوسي در آنها نقش
بسته است انتخاب ،و تالش میشود ضمن مطالعة نگاره
و متن روايت ،به خوانش وجوه مختلف شخصيتي این
شاعر ارجمند بپردازيم .پيش از آن الزم است اشارهاي
هرچند مختصر به روابط شعر و تصوير داشته باشيم.

دربارة رابطة همنشيني و توالي شعر و نقاشي دو
حالت امكانپذير است .نخست اينكه متن اول يك متن
هنري و متن دوم يك متن شعري باشد كه در اين
صورت ،متن هنري تقدم زماني بر متن شعري دارد؛
در صورت دوم ،درست برعكس وضعيت پيشين متن
شعريِ متن اول و متن هنري (مانند نقاشي) ،متن
دوم است كه در اين حالت ،متن شعري تقدم زماني
نسبت به متن هنري دارد .در فرهنگ ايراني هر دو
وضعيت مشاهده مي شود؛ بنابراين ميتوان به اشعار و
منظومههاي شاعران متعددي اشاره كرد كه در توصيف
يك معماري يا نقاشي سروده شده است .دو كتاب دوحة
االزهار و روضة الصفات اثر عبدي بيك نمونة مناسبي
در اين مورد است .عبدي بيك در 951ق از طرف شاه
صفوي مأموريت يافت عمـارتهاي شاهي ،كاخها و
باغهاي آن را در قالب شـعرهایي توصيف كند .وي در
روضة الصفات به توصيف كاخها ،عمارتها و باغهاي
شرقي پرداخت و در دوحة االزهار شرح خيابانها ،باغها
و عمارتهای شاهي و مجلسهای نقاشي آنها را توصيف
كرد .شاعر در اين مجموعه به شرح كامل نقاشیهاي
ستون قزوين و ديگر كاخها و همچنين
ديواري كاخ چهل
ِ
شكلهای تذهيب و نقاشيهاي ديواري آن و عناصر
تشكيلدهندة نقاشيها و شكلهای زيباي پرندگان و
جانوران وحشي،پيكرهها و  ...ميپردازد( .ر.ك :اشراقي،
 )9-2 :1356اين توصيفها منبعي براي شناخت نقاشي
سدة دهم ايران به شمار ميرود .اما در اغلب موارد
آفرينش متن ادبي يا شعري مقدم بر متن هنري است
كه در اين حالت نيز گونههاي متفاوتي را ميتوان از
هم متمايز كرد .در نمونههايي كه در ادامه به آن اشاره
ميشود ،آفرينش متن ادبي و شعر مقدم بر متن هنري
نقاشي رخ داده است و هنرمند نگارگر ضمن پيش متن
قرار دادن متن ،در مواردي از خالقيتهاي شخصي و
دادههاي زماني (مانند طرح لباس پيكرهها ،يا شكل
معماري و )...براي تصويرگري استفاده كرده است .ضمن
آنكه در يك رابطه متقابل و تودرتويي ،ابياتي از شاهنامه
مطابق با روايت در نگاره درج شده است .براي تحليل
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نگارهها ،ابتدا اشارهاي كوتاه به متن روايي شده و سپس
صحنههاي مصور از اين اشعار بررسي و تالش ميشود
كه با خوانش متن و تصوير ،به معرفي شخصيت فردوسي
اهتمام ورزيم .صحنة مالقات فردوسي با شاعران درباري،
مواجهة فردوسي با بدعهدي سلطان محمود ،مالقات ابن
حسام و فردوسي و  ...از صحنههاي انتخاب شده براي
اين مطالعه ميباشد.

 .1روايت فردوسي و شاعران غزنه
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سرايش شاهنامه در سدة چهارمق بهپايان رسيده است.
اما در دورههاي پس از آن مقدمههاي مختلف به نثر و
نظم بر آن افزوده شد .يكي از مهمترین مقدمهها كه
به «مقدمة بايسنقري» شهرت دارد به سال 928ق
و در مكتب هرات براي اين اثر نگارش شد .برخي از
پژوهشگران شرفالدين علي يزدي مؤلف ظفرنامة
تيموري و تيمورنامه را مؤلف اين مقدمه ميدانند ،برخي
ديگر تأليف اين مقدمه را به حافظ ابرو نسبت مي دهند
(رياحي .)413 :1382 ،به هر حال اين مقدمه پس از
نگارش چنان مورد توجه قرار گرفت كه اساس نگاشتن
مقدمههاي شاهنامه در دورههاي پسين گرديد .در اين
مقدمه برخي از مهمترين وقايع زندگي فردوسي و شرح
نگارش شاهنامه روايت ميشود كه يكي از مهمترين اين
صحنهها ،صحنة مالقات فردوسي با شاعران غزنه است
كه نگارههايي هم براي آن تصوير شده است .در اين
مجال ضمن خوانش روايت براساس مقدمة شاهنامه،
رابطة ميان متن و تصوير را مورد مداقه قرار ميدهيم.
در مقدمة شاهنامة بايسنقري روايت ميشود كه
چون فردوسي براي شكايت از ظلمي كه از عامل طوس
به وي رسيده بود ،به غزنه سفر ميكند؛ در بيرون شهر
با  3تن از شعراي دربار غزنوي :عنصري ،عسجدي و
فرخي مواجه ميگردد که اين ديدار يكي از رويدادهاي
مهم زندگي فردوسي را رقم ميزند و منجر به سرايش
شاهنامه به سفارش سلطان محمود ميگردد .اصل واقعه
در مقدمه چنين ذكر شده است:

« ....در اين اثناي فردوسي به كنار باغي فرود آمد و
كس به شهر فرستاد تا بعضي دوستان را از رسيدن او
اعالم دهد .وضويي ساخت و دوگانه بگذارد؛ اتفاقاً شعراي
غزني عنصري و فرخي و عسجدي هر يك با غالمي
خوب صورت از حريفان گريخته صحبتي خلوت داشتند
در اين باغ و چون فردوسي از نماز فارغ شد ،خواست كه
زماني نزديك ايشان رود .چون متوجه شد ايشان با خود
گفتند كه اين زاهد خشك وقت (عيش) ما را منغّص
خواهد كرد ،واجب الدفعست .يكي از ايشان گفت :با او
بد مستي كنيم تا برود؛ عنصري از آن منع كرد .ديگري
گفت :هر يك مصراعي بگوييم در قافية مشكل و از او
التماس رابع كنيم ،اگر بگويد صحبت را شايد واال عذري
باشد .چون برسيد ،او را تلقّي نمودند و صورت حال
تقرر كردند و او جواب گفت :اگر توانم بگويم واال زحمت
ّ
ببرم .عنصري گفت :اين بقاعده است .»...سپس عنصري،
عسجدي و فرخي هريك به ترتيب  3مصرع به شرح زير
خواندند كه فردوسي با مصرع چهارم رباعي را كامل كرد:
«چون صورت تو ماه نباشد روشن
مانند رخت گل نبود در گلشن
مژگانت همي گذر كند بر جوشن
مانند سنان ديو در جنگ پشن
ايشانكيفيتجنگگيووپشنپرسيدند؛تقريريخوش
كرد چنانكه مجموع فضل او را مسلم داشتند .به مصاحبت
و مؤانست با آن طايفه مستانس شد( »...همان.)330 :
واقعة مذكور در نسخههای متعددی از شاهنامه به
تصویر در آمده است .در تمامي مجالس از اين رخداد،
مطابق با متن مقدمة شاهنامة بايسنقري ،فردوسی در
حال گفتوگو با شاعران درباری در فضاي باغ مجسم
شده است .نظر به اهميت موضوع در اينجا تنها به  3نمونه
اشاره ميشود .اولين نگاره از شاهنامة بايسنقري (تصوير
 )1انتخاب شده است .نگاره در بخش پايين صفحه و زير
متن نوشتاري قرار گرفته ،زمينة متن و نقاشي به رنگ
طاليي است .تصوير نشان دهندة بوستاني است كه در
آن دو پيكره نشسته و در حال گفتوگواند و پيكرهاي
در كنار ايشان ايستاده كه احتماالً شاعران دربار غزنه
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 .2نمودن فردوسي هنرش را به سلطان محمود
تصوير ديگري از فردوسي را ميتوان در البهالي متن
مقدمة شاهنامة شاه طهماسبي جستوجو كرد (تصوير
 .)4اين نگاره صحنة داخلي كاخ شاهي را نشان ميدهد.
در اين تصوير فردوسي روبهروي سلطان محمود و
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ميباشند و دو خدمتكار پشت سر ايشان قرار دارند .در
سمت راست پيكرهاي رو به شاعران ايستاده كه لباسي
آبي رنگ بر تن و دستاري روشن بر سر دارد .بر اساس
روايت به نظر ميرسد كه تصوير ،شخص فردوسي باشد
كه مشغول گفتوگو با يكي از شعراي درباري است.
جويباري كه از سمت راست تصوير و ميان دو درخت
ميگذرد ،در ادامة حركت به شكل حائلي ميان فردوسي
و ديگر پيكره ها قرار گرفته است و او را از ديگران متمايز
كرده است.
اين صحنه براي شاهنامة شاه طهماسبي به
سال٩٣٧ق دراندازة ٢٣٢×٢٦٧م نيز نقاشي شده كه
اكنون در مجموعة صدرالدين آقاخان در ژنو محفوظ
است (تصوير  .)2اگـر چـه برخــي ايـن مجلس را اثـر
كمـالالديـن بهـزاد دانستهاند ،اما اكثريت برآنند كه
نگاره منسوب به آقا ميرك و متعلق به مكتب دوم تبريز
است كه شاهنامة شاه طهماسبي در آن شكل گرفت
و به سامان رسيد (حسيني .)134 ،135 :1388 ،نگاره
بوستاني سرسبز آكنده از اشجار و رياحين و انواع گلها
و شكوفهها را نشان ميدهد .حتي درختان سرو نيز با
ساقههاي پر شكوفهاي پوشيده شدهاند تا تعادلي با ديگر
گل نگاره ،ايجاد شود .اجتماع شعراي
قسمتهاي پر ِ
غزنين با  3تن از نديمان و غالم سياه چردة همراهشان
بيش از نيمي از كل فضاي نگاره را به خود اختصاص
داده است .فردوسـي روبهروي ايشان در سمت چپ
تصوير و تقريباً در راستاي جدول نگاره به صورت تنها
ايستاده و ردايي به رنگ آبي برتن دارد .درخت سپيداري
او را از ديگر شعراي درباري جدا ساخته است .در باالي
روستايي
نگاره و در همان محوري كه فردوسي ايستاده،
ِ
بيل به دوشي تصوير شده است كه بهنظر ميرسد نگارگر
با اين انتخاب به انتساب فردوسي به خاندان كشاورز وي
اشاره دارد (همان).
نسخة ديگري از شاهنامه كه در مكتب هندوايراني
به سال  1068ق با  34نگاره كتابت شده ،در حال حاضر
در كتابخانة كاخ موزة گلستان نگهداري ميشود .يكي
از مجالس اين نسخه صحنة مناظرة فردوسي با شاعران

غزنه است ( تصوير  .) 3در اين نگاره  4پيكره نشسته
در حال گفتوگو در ميان منظرهاي به تصوير كشيده
شدهاند كه بخش عظيمي از تصوير را به خود اختصاص
دادهاند .زمينة نقاشي ساده به رنگ زرد با گياهان و
درختچههايي اندك تزيين شده است .براساس اسامياي
كه در كنار پيكرهها ذكر شده ،شاعران به ترتيب از سمت
چپ :فردوسي ،فرخي ،عنصري و عسجدي ميباشند.
همچنان كه در اين نگاره مشاهده ميشود ،فردوسي به
شكل جواني با آرايش و پوششي غير ايراني و پوستي
تيره در كنار ساير شاعران تصوير شده است.
يادآوري ميشود كه واقعة مناظرة فردوسي با
شاعران غزنه در ديگر مقدمههاي شاهنامه نيز تقريباً به
همين شيوه نگارش شده است ،تنها در مقدمة شاهنامة
فلورانس كه به سال 614ق نگارش يافته ،طبعآزمايي
فردوسي با  3شاعر دربار محمود بر خالف ديگر نمونهها
در دربار و در مجلس مهماني سلطان اتفاق ميافتد .در
اين مقدمه آمده است فردوسي كه براي تظلمخواهي
به غزنه ميرود ،توسط ماهك ـ شعبدهكار ،از ندماي
سلطان محمود ،داستان رستم و اسفنديار را كه به نظم
درآورده ،به سمع و نظر سلطان میرساند .سلطان ضمن
ديدار با فردوسي ،شاعران درباري را احضار و منظومة
فردوسي را به ايشان مينماياند و از ايشان مي خواهد
كه براي انتخاب بهترين فرد به منظور سرايش داستان
سيرالملوك آزمايشي ترتيب دهند كه بنا به پيشنهاد
عنصري مناظرهاي انجام ميشود ،در نهايت عنصري
پس از شنيدن اشعار فردوسي بر دست وي بوسه زده ،و
ميگويد كه كس از اين بهتر سخن نميگويد و سلطان
نظم كتاب را به فردوسي ميسپرد (همان229 :ـ.)225
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درباريانش ايستاده ،و مشغول خواندن كتابي است كه
در دست دارد .سلطان نشسته بر تخت در ميان برخي
از درباريان قرار گرفته كه به فردوسي مينگرد .زنان و
مرداني در درون و بيرون كاخ برخي مشغول گفتوگو و
برخي به انجام امور مختلف مشغولند .نگارگر اين نگاره
نيز چون تصاوير پيشين صحنهاي را براي تصويرگري
انتخاب نموده است كه بر توانايي فردوسي در سرايش
شاهنامه تأكيد ميكند .جمالت و ابيات نوشته شده بر
كادرهايي بر باال و پايين نگاره نيز بر اين نكته صحه
ميگذارد .به ويژه اينكه متن نوشتاري كادر با اين جمله
آغاز گرديده است كه :مجلس سلطان متحير شدند و
آفرين و تحسين بسيار كردند .در ادامه ابيات نيز به
ستايش سلطان محمود از فردوسي اشاره شده است
(نك :كري ولش29 :1384 ،ـ.)28

 .3روايت فردوسي و صلة سلطاني

(آزمايش.)169 :1382 ،
در مقدمة شاهنامة فلورانس از اين واقعه با تفاوتي
اينگونه سخن به ميان آمده است كه چون فردوسي
مشاهده كرد ،در بدرههاي اعطايي سلطان به جاي زر،
سيم است ،دانست كه كار حسن ميمندي است ،آن را
برگرداند با اين عنوان كه به سلطان بگو اين خدمت را نه
از بهر مال كردم كه اگر از جهت زر بودي ،بنده اضعاف
اين زر به شمع داده است و سوزانيده تا اين كتاب به
نظم درآورده است؛ وليكن از جهت بزرگواري و هنر تا
قيامت باز گويند و بنده از نعمت خداوند نه چندان پيش
خور كه محتاج باشد (همان.)231 :
مواجهة فردوسي به بدعهدي سلطان از ديگر
صحنههايي است كه توسط نگارگران به تصوير درآمده
است .هنرمندان در چنين نگارههايي به تصوير همزمان
چند صحنه در يك كادر اقدام كردهاند كه در آن هم
فضاي اندروني و بيروني حمام (شامل شاهنشين ،رخت َ
كن
و )...و هم فضاي بيرون از گرمابه همزمان نمايش داده
شده است .در اين نگارهها اغلب پيکرههاي متعددي
در حال انجام کارهاي مختلف نشان داده شدهاند .از
اينرو مطابق کارکرد هر يک از ايشان ،کارکنان گرمابه
اعم از پادو ،جامه دار ،دالک و ...را در نقاشي ميتوان
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از ديگر وقايع مهم زندگي فردوسي كه از روح بزرگ
و شجاعت و بلند نظري وي حكايت ميكند ،صحنة
واكنش فردوسي با بدعهدي سلطان محمود است.
براساس روايات ،سلطان محمود متعهد ميشود كه
حقالزحمة سرايش شاهنامه را معادل يك درم طال براي
هر بيت ،پس از انجام كار توسط شاعر ،به وي بپردازد.
پس ازآنكه فردوسي شاهنامه را در  60هزار بيت به شاه
ارائه ميكند ،حسن ميمندي وزير سلطان با بدخواهي
مانع اجراي تعهد سلطان ميشود .بنا به مقدمة شاه
طهماسبي اينگونه استدالل ميآورد كه« :شادي مفرط
چون غم بياندازه هادم اساس حيات است 60 .هزار درم
نقره در صرهها كرد و پيش فردوسي فرستاد .او در حمام
بود ،چون بيرون آمد ،غالم شاه بدره پيش او نهاد .بگشاد
 ...چون ديد كه سيم است 20 ،هزار از آن به حمامي داد
و بر در حمام شخصي فقاعي ميفروخت 20 ،هزار ديگر
بدو داد و  20هزار ديگر بدان غالم داد كه آورده بود و
با او گفت :بايد كه حضرت پادشاه بداند كه اين مأمور
رنجي كه در اين كار كشيد نه از بهر اكتساب دينار و درم

بود فكيف اين محقر كه در آن هنگام كه چراغ ضمير
بر آتش فكرت افروختهام ،به اضعاف آن شمع معتبر
سوخته ،بلكه بناي آن بر تخليد ذكر و ناموس نهاده و
ابواب ثناي جميل بر چهره احوال خود گشاده است»
(رياحي .)343 :1382 ،فردوسي با اين تمهيد بي نيازي و
وارستگي خود را نمايان ميكند .فردوسي در هجونامهاي
كه پس از اين واقعه عليه سلطان محمود مينويسد ،به
اين امر اشاره ميكند و ميآورد:
به پاداش گنج مرا درگشاد
به من جز بهاي فقاعي نداد
فقاعي بيرزيدم از گنج شاه
از آن من فقاعي خريدم به راه
فقاعي به از شهرياري چنين
كه نه كيش دارد نه آيين و دين
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 .4فردوسي و كشتي تش ّيع
فردوسي در آغاز شاهنامه ضمن بيان عقايد خود به
كشتي نشستگاني اشاره ميكند كه نمايندگان فرقههاي
تشيع
مذهبي هستند و در ادامه ميآورد كه بركشتي ّ
پيامبر(ص) و حضرت علي و حسنين(ع) قرار دارند كه
هر كس به ايشان متوسل شود ،از درياي پر تالطمي كه
عاقبت همه را در خود غرق مينمايد ،نجات مييابد.
او خود را از متوسلین به ائمة معصومين در کشتی
صحه
شيعه ميداند و با این تمهيد بر شیعی بودن خود ّ
میگذارد .اين موضوع نيز در نگارهاي منسوب به ميرزا
علي فرزند سلطان محمد براي شاهنامة شاه طهماسبي
در تبريز به تصوير درآمده است (تصوير .) 6در اين
نگاره افرادي سوار بر كشتي بر روي آب تصوير شدهاند.
تقريباً در مركز تابلو و در زير اتاقك كشتي بزرگتر
دو پيكره نشسته با روي پوشيده و هالهاي بر گرد سر
ديده ميشود كه به نظر پيامبر(ص) و حضرت علي(ع)
هستند .دو پيكرة ايستاده در اطراف ايشان كه با همين
شيوه ترسيم شدهاند ،نيز حسنين(ع) ميباشند .در
روبهروي ايشان پيكرههاي به صورت ايستاده يا نشسته
بدون روبند تصوير شدهاند كه به نظر ميرسد فرد مسنی
كه با لباسي قرمز رنگ حاضر به خدمت ايستاده است
و به روبهرو مينگرد ،شخص فردوسي است و هنرمند
نگارگر با اين تدبير به زیبایی به اعتقادات دينی و شيعي
بودن فردوسي و رستگاري وي اشاره نموده است.

 .5مالقات فردوسي و ابن حسام
تصوير ديگري از فردوسي در نگاره اي از کتاب حماسی
خاوراننامه نقش بسته است .این کتاب که به 830ق به
ن خوسفی بیرجندی
دست موالنا محمد بن حسامالدی 
معروف به ابن حسام سروده شده به شرح زندگی حضرت
علی(ع) و توصيف كارزارهاي ايشان و يارانشان اختصاص
یافته است .این اثر با حدود  22500بیت بهرغم تفاوت
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تشخيص داد .يادآوري ميشودکه حمامها در گذشته
کارکردهاي مختلف داشته است .روحاالميني در اين
رابطه مينويسد :حمامهاي عمومي تنها مكاني براي
شستوشو نبود ،بلكه بيشتر نقش پاتوق را براي مردم
داشته ،و محلي براي ديد و بازديد ،رتق و فتق امور
و مسائل اجتماعي ،خريد و فروش ،تدريس و تعليم،
خبرگيري و خبررساني بوده است[ .]...در اين مكانها
بهويژه حمامهاي عمومي نه خبري پنهان ميماند
و نه تأخيري در انتشار آن روي ميداد .اين محلها
رسانههاي خبري آن زمان بودند؛ خبر بخشيدن صلة
سلطان محمود به حمامي و فقاعي در ورودي حمام
عمومي -كه معتبرترين سند بينيازي فردوسي و رد
ت ـ از همين
كردن بذل و بخشش سلطان محمود اس 
رسانه به همه جا رسيد (روحاالميني.)41،42:1386 ،
از نگارههاي مص ّور از اين موضوع به نگارهاي متعلق به
شاهنامهاي از مكتب قزوين محفوظ در موزة رضا عباسي
اشاره مي شود (تصوير  .) 5اين نسخه كه به نام كاتبش
قوام بن محمد شيرازي به شاهنامة قوام شهرت يافته،
داراي  38مجلس ميباشد .نگارة مورد نظر نشان دهندة
همزمان  3صحنة درون ،بیرون و پشت بام حمام است.
دو سوم نقاشی ،فضاي داخل حمام را با پيكره هايي در
حالتهاي مختلف کارکردن و شستوشو نشان ميدهد.
تقریباً در میانة این فضا پیکرهای نشسته بر روي زيرانداز
تصویر شده که شخص حمامي مشغول اصالح يا
شستوشوي سر اوست؛ نظر به جایگاه ویژهاي که این
پیکره از نظر موقعيت مکانی به خود اختصاص داده ،به
نظر میرسد این شخص فردوسی است؛ ضمن آنكه در
سمت چپ كه احتماالً در بیرونی حمام است ،همان فرد
در حال دادن بدرهاي (احتماالً حاوی هدية سلطاني)
به فقاعي نشان داده ميشود و پيكرهايي ديگر ناظر بر
صحنه هستند .قسمت باالي نگاره با كادر متن نوشتهاي،
از بخش زيرين تفكيك شده و دو فضاي متفاوت را نشان
ميدهد .در سمت راست پشت بام كارگرانی در حال
تهية آب براي حمام نشان داده شدهاند .چنين صحنهاي
با تغييراتي اندك در نسخههاي ديگر از شاهنامه تصوير

شده که به ذكر همين نمونه اكتفا ميشود.
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 .6فردوسي درنگارگري معاصر
شخصيت فردوسي مورد توجه نگارگران معاصر هم قرار
گرفته است .در اين رابطه ميتوان به نگارة «بسي رنج
بردم در اين سال سي» اثر پرويز حاصلي (تصوير  ) 8و
عود نوازي باربد اثر عباس جمال پور اشاره كرد كه در
 1387ش براي شاهنامة فرهنگستان هنر تصوير شده
است .در اين آثار نيز بیشتر بر جنبة خلق شاهنامه و
شخصيتپردازيهاي آن به وسيلة فردوسي توجه نشان
داده شده است.
يادآوري مي شود در پردههاي مختلفي از نقاشي
قهوهخانهاي و نقاشي معاصر نيز ميتوان تصاويري از
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فردوسی است كه در بحر متقارب مثمن مقصور يا
محذوف سروده شده ،و برای خوسفي لقب فردوسی
ثانی را به ارمغان آورده است (خوسفي.)19 :1387 ،
ابن حسام خود در ابیاتی ضمن معرفي كتابش به
ستايش فردوسي و شاهنامه اش پرداخته ،و سروده است:
مر این نامه را خاوران نامه نام
نهادم که در خاوران شد تمام
نمیرد دل پاک ابن حسام
که زندست او را بدین نامه نام
اگر طوسی از شاهنامه سخن
بارایش رستم افکند بن
سخن در بلندی به جایی رساند
که اندیشه از درک آن بازماند
ولی نامه من به نام علی است
می صافی من ز جام علی است
خوسفي در ابياتي از منظومهاش صحنهاي از ديدار
مجازي خود با فردوسي و الهام گرفتن از اين شاعر بزرگ را
شرح داده و با صفات متعدد از وي به نيكي ياد ميكند:
نگه كردم از سوي گلشن به باغ
فروزان دل از خرمي چون چراغ
خرامان بپاي گل و نارون
همي گشت فردوسي اندر چمن...
يكي شعله بر سر عصايي به دست
ميانه بباال نه باال نه پست...
برفتم به نزديك او بي درنگ
درآوردم او را بآغوش تنگ
بدو گفتم اي اوستاد سخن
بدادي به شهنامه داد سخن
زبان تو آب زاللست وبس
بيان تو سحر حاللست و بس
دلت مخزن گنج دانش است و بس
ترا در سخن پايه برتريست...
لبت در سخن گفتن مثنوي
پديد آورد معجز عيسوي

زبانت بگفتن چو فرمان دهد
چو باد مسيحا دمت جان دهد
به باغ سخن چون تو بلبل كجاست
زهر نغمه صد گونه دستان توراست
نسيم از تو يابد بهار سخن
تويي آب در جويبار سخن ...
اين موضوع دستماية كار يكي از مص ّوران كتاب
خاوراننامه قرار گرفته است 2.اين نگاره كه امروزه در
موزة متروپوليتن نگهداري ميشود ،صحنة مالقات
فردوسی و ابن حسام را نشان ميدهد (تصوير  .) 7تصوير
در ميانة صفحهاي قرار گرفته كه  20بيت از ابيات مرتبط
با موضوع ،در چهار ستون ،در باال و پايين آن مشاهده
ميشود .نگاره پالت رنگي نسبتاً محدودي دارد و فضايي
سبز با درختان شکوفه دار و چمنزار و گلهای مرغزار و
عناصر تزیینی را نشان ميدهد كه در سمت راست آن
بنايي قرار گرفته كه از در و پنجرههاي آن اشخاصي به
بيرون مينگرند .در ميان چمنزار  3پيكره ايستاده تصوير
شدهاند كه يكي خدمتگزاري است كه در عقب ايستاده و
دو ديگر فردوسي و ابن حسام هستند .نگارگر با انتخاب
محاسن سفيد براي فردوسي و دادن عصايي در دست،
وي را به شكل پيري فرزانه تصوير كرده كه درحال دادن
توضيحاتي به ابن حسام است.
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 .9صفا ،ذبيحاهلل1384( .ش) ،حماسه سرايي در ايران از قديميترين
عهد تاريخي تا قرن چهاردهم هجري؛ تهران :اميركبير.
 .10نامورمطلق ،بهمن1387( .ش) ،اسطوره متن بینافرهنگی
(مجموعه مقاالت) ،تهران :انتشارات علمي فرهنگي.
1389( ------------ .11ش) ،اسطوره متن بینانشانهاي ،حضور
شاهنامه در هنر ايران (مجموعه مقاالت)؛ تهران :انتشارات علمي
فرهنگي.
 .12ولش،كري1384( .ش) ،نسخه نگارههاي عهد صفوي؛ ترجمة
محمدرضا تقا؛ تهران :فرهنگستان هنر.
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در اين مقاله كوشش شد تصويري از شخصيت واالي
حكيم فردوسي با نگاهي به هنر و ادبيات ايراني ارائه
شود .در اين مطالعه مشخص گرديد که هنرمندان
راجع به اين شخصيت ماندگار فرهنگ و هنر ايراني
چگونه ميانديشند و چگونه اين خيال و تصورات توسط
هنرمندان به تصوير درآوردهاند .آنچه اين پژوهش
را با اهميت جلوه میدهد ،توجه و تأمل نگارگران در
انتخاب صحنههاست .هنرمندان صحنههايي را براي
تصويرگري انتخاب كردهاند كه بر ويژگيهاي خاص
و بارز از شخصيت فردوسي همچون توانايي هنري و
استغنا ،اعتقادات شيعي ،آزادگي ،بينيازي و وارستگي
وي تأكيد مينمايد؛ مانند صحنة مناظرة فردوسي با
شاعران برجستة غزنه و صحنة بخشيدن صلة سلطاني.
همانگونه که شاهدیم امروزه كمتر كسي است كه از
جوانمردي و دانش ،آزادگي و دينداري حكيم فردوسي
سخن نگويد .مالحظه شد این توجه سابقهای دیرینه
داشته و چنین ویژگیهایی از شخصیت فردوسی همواره
و در همة دوران مورد توجه قرار گرفته است .در اين
نوشتار با ذكر مثالهايي محدود تنها به گوشهاي از
زواياي شخصيت فردوسي از البهالي برخي از منابع
هنري ايراني پرداخته شد .جستوجو در تمامی منابع
ادبی و هنری فرصت بيشتري را میطلبد كه اميد است
در مجالي ديگر محقق شود.

سبك شيراز تركمني نسخهاي از خاوراننامه مص ّور شده كه از فرهاد
شيرازي به عنوان يكي از نگارگران آن نام ميبرند .صفحات این کتاب
امروزه پراکنده شده و بسیاری از مینیاتورهای آن در مجموعههای
آمریکا و کتابخانة چستربيتی و نيز قسمتي از این نگارهها (در حدود
 115قطعه) در موزة کاخ گلستان تهران محفوظ است.

.1
نگارة شاهنامة بايسنقري
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.2
نگارة شاهنامة شاهطهماسبي

.3
شاهنامة مكتب هندوايراني سال 1068
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.4
مقدمة شاهنامة شاهطهماسبي
نمودن فردوسي هنرش را به سلطان محمود

.5
شاهنامة قوام
مجلس سوم :فردوسي در حمام
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.6
شاهنامة شاه طهماسبي
كشتي تشيع

.7
خاوراننامه
مالقات فردوسي و ابنحسام

] [ Downloaded from kimiahonar.ir on 2022-12-03

.8
اثر پرويز جاسبي
شاهنامة فرهنگستان
بسي رنج بردم در اين سال سي
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