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هنر سلجوقی و شاهنامه “کاما”

تاریخ دریافت مقاله:92/5/15
تاریخ  پذیرش نهایی: 92/7/20

سیدعبدالمجید شریف زاده1

چکیده
یکی از دوره های شکوفایی هنر ایران دوران سلجوقی است. دوره ای که هنرهای گوناگون پس از ظهور اسالم متناسب با 
تفکرات و اعتقادات اسالمی شکل گرفت و رشد کرده و مراحل تحول و تطور خود را گذراند. در این دوره عالوه بر تحوالت 
هنری گوناگون شاهد اوج گیری و گسترش زبان و ادبیات فارسی، همراه با اندیشه های فلسفی  و عرفانی هستیم. دربارۀ 
هنر عصر سلجوقی کتاب های بسیاری می توان یافت. هرچند تا کنون اثری با تمرکز بر مبانی و اصول حاکم بر طرح و نقش 

عصر سلجوقی، نگاشته نشده است.
این مقاله ضمن نگاهی به ادبیات و هنر دوره سلجوقی ویژگی ها و چگونگی شکل گیری آن، به بررسی یکی از آثار پر 
اهمیت و قدیمی ترین شاهنامه فردوسی، معروف به "کاما" می پردازد و این شاهنامه را به عنوان یکی از اولین نمونه های 
تصویرگری شاهنامه معرفی کند. تا کنون درباره شاهنامه "کاما" تنها یک مقاله در سال 1352 توسط دکتر غروی نگاشته 
شده است که گرچه مفید است اما کافی نیست. شاهنامه "کاما" در موئسسه کاما در شهر بمبئی نگهداری می شده حداقل 
تا زمان نگارش مقاله دکتر غروی یعنی سال 1352 ، اما اکنون با توجه به پی گیری های انجام شده دیگر هیچ مدرک و 
نشانی از آن در دست نیست. متأسفانه تنها منابع موجود برای بررسی چند تصویر مربوط به کتاب "معرفی نسخه های 

شاهنامه فردوسی" است.

کلید واژه ها:
 ادبیات، هنر، تصویرگری، ورقه و گلشاه، شاهنامه کاما 

s-a-majidsharifzade@yahoo.com .1- نویسنده مسئول:هیئت علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
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مقدمه
برخی از محققان و نویسندگان خصوصاً محققان عرب سعی کرده اند که هنر سلجوقی را به عنوان یکی از شاخه های 
مکتب عباسی معرفی نمایند در حالی که هنر سلجوقی به دلیل ویژگی های خاص خود به هیچ وجه مشابهتی با مکتب 

عباسی نداشته و تنها به دلیل هم زمانی با هم آن را به غلط در یک مکتب قرار داده اند.
بررسی ویژگی های متفاوت مکتب سلجوقی از مکتب عباسی و موجب می شود یکی از مهمترین هنرهای این دوره 
یعنی تصویرگری را با عنایت بیشتری مورد توجه  قرار می دهیم. شاید یکی از شاخص ترین آثار نگارگری این دوره که با 
احتیاط به دوره سلجوقی و اواخر آن نسبت داده شده شاهنامه فردوسی معروف به "کاما" است. که به دلیل نداشتن تاریخ 
باید آن را بر اساس نگاره ها مورد بررسی قرار دهیم. مرحوم "مینوی" احتمال می دهدکه این شاهنامه مربوط به اواخر دوره 
سلجوقی و اوایل دوره مغول باشد. پس این پژوهش با نگاهی متمرکز بر ادبیات، نقش و رنگ و طرح عصر سلجوقی که 
سعی در شناخت و معرفی بهتر "شاهنامه کاما" که اثری گرانقدر است، دارد که البته چنین کاری در شناسایی دیگر آثار 
هنری عصر سلجوقی هم کار آمد خواهد بود. هنر این دوره را باید آغاز هنر اسالمی دانست چرا که تا پیش از آن هنرها 
در دوران اموی و عباسی بیشتر تلفیقی از هنر سرزمین های تحت سلطه مسلمانان بود، که در انواع گوناگون سبک ها و 
شیوه ها رشد یافته و متناسب با این تفکرات و اعتقادات ساخته و پرداخته شده بودند. تأثیر گسترش زبان فارسی در شکل 
گیری هنر منحصر به فرد دوره سلجوقی بسیار مؤثر است و هدف این پژوهش بررسی هنر دوره سلجوقی انتساب "شاهنامه 
کاما" به این دوره است. درنتیجه پرسشی که مطرح می شود این است: از طریق چه شاخصه هایی می توان اثبات کرد این 

شاهنامه مربوط به دوره سلجوقی است؟

گسترش ادبیات در دوره سلجوقی
در عصر سلجوقی زبان عربی، زبان رسمی و نوشتاری بود و پادشاهان فرمان های خود رابه زبان عربی صادر می کردند. 
با بر تخت نشستن آلب ارسالن )در سال 455 هـ . ق ( و فرمان او که دیوان ها به زبان فارسی باشد زبان فارسی رو به 
رشد و کمال گذاشت. با رواج زبان فارسی، ادبیات فارسی نیز رشد و رواجی قابل توجه یافت که ریشه در تالش های شعرا 
و نویسندگان پیش از آن در زمینه شعر و نثر داشت. حاکمان سلجوقی نه تنها از ادبیات حمایت می کردند بلکه برخی 
از آنان خود ادیبانی سخنور بودند با وزیرانی دانشمند و روشن فکر مانند "عمید الملک کندری" و دانشمند ادیب "نظام 
الملک طوسی" که تالش این دو وزیر را در عرصه های علم و ادب نمی توان انکار کرد. بدون شک وجود این مراکز جدید، 
فرصتی برای ظهور شماری از شاعران و نویسندگان جدید فراهم می کرد. پیروزی های سلجوقیان سبب شد زبان فارسی 

در سرزمین های فتح شده گسترش یابد و از آن دیار شاعران و نویسندگانی با استعداد سر برآورد.
از عوامل دیگر در توسعه دامنه ادبیات فارسی و رواج آن در عصر سلجوقی، استفاده از نثر و شعر فارسی در خانقاه ها 
بود. مناقشات مذهبی نیز در نوع خود از عوامل توسعه ادبیات فارسی در این عصر بود. این مناقشات سبب ایجاد نهضتی 
در تألیف کتاب های علمی فارسی به دست افراد مذهبی شد. افزون بر آن، با تدریس زبان عربی و ادبیات عربی در مدارس 

و توجه ادیبان به آثار عربی، زبان فارسی با کلمات مفرد و مرکب عربی در هم آمیخت. 
آمیختگی اعراب و ایرانیان که نتیجه پیروزی در جنگ ها بود . پیش تر از دوره سلجوقی سبب به وجود آمدن اختالط 
ادبی شده و در نظم و نثر َدری که در آن وقت، خاص خراسان و ماورءالنهر بود، برگرفتن حکمت ها و حکایات از اشعار عربی، 
استدالل به آیات قرآن، به کارگیری ضرب المثل ها و داستان های عربی به تقلید از نثر عربی، به کارگیری کنایات، استعارات 
یا تشبیهات، موازنه، سجع و صنایع بدیعی رو به فزونی گذاشت. به کارگیری بیش از حد صناعات ادبی آن بود که معنای 
صریح و مورد نظر را مخفی می داشت، شعر تابع سبک عراقی )سبک ادبی دورۀ سلجوقی بین بین یا سبک سلجوقی است. 
سبک عراقی پس از حملۀ مغول رایج شد.( شد. تا جایی که کسی  چون نظامی عروضی سمرقندی در کتابی که دراواسط 
قرن ششم هجری نگاشت. نویسنده خوب را کسی می داند که از علم وعالم و حکیم و ادیب پیش از خود بهره گرفته باشد.

بدون شک توجه به ادبیات عرب تا بدین پایه، سبب کاهش بررسی دقیق زبان فارسی و یادگیری قواعد و فهم نکته های 
ظریف در پیش از دوره سلجوقی بود. نویسندگان فارسی زبان که گویی عرب شده بودند، به جز حروف ربط، ادوات و بعضی از 
افعال فارسی تقریباً بقیه واژه ها را رها کرده بودند. به طوری که افراد می توانستند به فارسی سره بنویسند رو به کاستی نهاد.
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در دوره پس از سلطان "سنجر" بی توجهی به حقایق و معنای عالی و صراحت لفظی ، باعث شد نویسندگان تنها به 
لفظ و ساختار ظاهری آن توجه کنند و با بیان الفاظ عربی و به کارگیری کنایه و اطناب در بیان، نوعی نثر فنی و پیچیده 

بیافرینند. این سبک به » نثر فنی « یا » روش ابولمعالی « معروف شد.
به هر حال با مطالعه آثار منثور در دوره سلجوقی در می یابیم که در نثر، موضوعات و روش های مختلفی مورد استفاده 
قرار گرفت و کتاب های علمی فارسی بیش از نظایر آن در دوران گذشته نوشته شد. علت آن نیز جدایی سیاسی ایران از 
حاکمیت بغداد و دوری مردم از زبان عربی بود با وجود توسعه احداث مدارس و اهتمام به تدریس ادبیات عربی در آن ها و 
آمیختگی زبان فارسی و عربی، توجه امیران، علما و مردم به کتاب های فارسی رو به فزونی و تمایلشان به کتاب های عربی 
رو به کاهش بود. در نتیجه، تألیفات فارسی در تفسیر، فقه، ملل و نحل، طب، ریاضی و نجوم، فلسفه، لغت و جز این ها 
پدید آمد. از آثار منثور دوره سلجوقی در زمینه عرفان و فلسفه می توان از کتب زیر نام برد: اسرارالتوحید فی مقامات 
الشیخ ابی سعید)درمعرفی شیخ ابوسعید و شرح کرامات واقوال او(، رساله آواز پر جبرئیل )در تصوف شیخ شهاب الدین 
ابولفتوح یحیی بن حبش سهروردی فیلسوف مقتول(، تذکره االولیاء )در مورد مقامات صوفیان، تاریخ زندگی 96 تن از 
رهبران و شیوخ(. در زمینه کتب تاریخی: مجمل القصص و التواریخ)25 باب جغرافیای مناطق معروف آن دوران(، تاریخ 
بیهقی که در زمینه نثر و زبان دارای سبک ویژه و نوآوری های خاصی است. در زمینه داستان و داستان های اخالقی: 
سیاست نامه)آداب معاشرت(،  قابوس نامه)44 باب برای اصالح گیالن شاه(، کیمیای سعادت )دینی و اخالقی(،کلیله و 
دمنه بهرامشاهی)ترجمه کلیله و دمنه(، چهار مقال » مجمع النوادر «)شرایط ویژه چهار طبقه نویسندگان، شاعران، ستاره 
شناسان و پزشکان(، سمک عیار)قصه های طوالنی در سه جلد. در مورد ایران و مناطق مجاور(، سندبادنامه)داستان های 
و  مرزبان نامه  مرزبان نامه(،  العقول)ترجمه  روضه  ادبی(،  و  الروایات)تاریخی  ولوامع  الحکایات  جوامع  هندی(،  قدیمی 
سیاست نامه » سیر الملوک« )در 54 باب در آداب و نظم شاهنامه(، که اغلب از کتبی هستند که هم اکنون نیز در سطح 

وسیعی چاپ و تکثیر می شوند مورد استفاده قرار می گیرند.)حلی، 1384 : 196 تا 215 ( 

شعر در دوره سلجوقی
در این قرون ، خراسان و نیشابور کانون علم و تصوف اسالمی بود و شیوخ صوفی از بالد عراق عرب و ماورالنهر به 
شهرهای پررونق آن روی می آوردند و از کتابخانه های مهم آن ها که از کتاب های علمی و عرفانی پر بود استفاده می کردند 

دراین مکتب، صوفیان بزرگی درخشیدند و هر یک به سهم خود گنجینه عرفان اسالمی را غنی تر ساخته بودند.
از نو آوری های ادبی و زبانی در این دوره باید به سجع خواجه عبداهلل انصاری اشاره کرد که  نخستین کسی است که 
درمیان نثر به مناسبت موضوع، شعر می آورد سجع او درمیان اهل قلم زمینه ای نداشت و در واقع همان شیوه مجلس 
گویان صفوی و اهل منبر است و آن را واسط نثر مرسل و نثر مصنوع می توان شمرد که نوعی وزن و حالتی از شعر در آن 
احساس می شود. اگر چه کوشیده است تا در اغلب موارد این نثر موزون را با آوردن قوافی به شعر نزدیکتر سازد، بسیار هم 
اتفاق افتاده است که تنها به وزن بسنده کرده و از آوردن سجع و قافیه چشم پوشیده است. )شریعت، 2536 : 17 و18 (

فرهنگ تشیع در ایران و توجه به شاهنامۀ فردوسی در ایران
سلجوقیان از نظر مذهب از اهل تسنن و متعصب بودند و به همه وسایل کوشیدند تا تمایالت نسبت به مذهب شیعه را 
در ایران ریشه کن کنند. ولی این گونه کوشش ها توجه ایرانیان را نسبت به تشیع تغییر نداد، زیرا اینان کمی بعد از غلبه 
اعراب شروع به قبول دین جدید کرده، مذهب شیعه با طریقه دوازده امامی خود اعتقاد همیشگی مردم ایران را به خود 
جلب کرد و این تمایل دینی در معماری دوره سلجوقیان انعکاس خود را نشان داد یکی رغبت و تعلق خاطر به تصوف 
یا عرفان اسالمی و دیگری محبت و اخالص به امامان و امامزاده ها و قدیسان محلی ایران، قبر عرفا و مقدسین برجسته 

محلی مراکز روحانی نواحی و مناطق گردید.
گسترش و تحول عمیق زبان، نثر و شعر، در حوزۀ ادبیات و زبان فارسی که نشانۀ اهمیت و قدر دانی از این زبان در 
این دوره است، از یک طرف و تمایل ایرانیان به مذهب تشیع که مذهب مورد عالقۀ مردم علیرغم حکومت سنی مذهب 
است و با در نظر داشتن این موضوع که فردوسی نیز شیعه مذهب بود  عواملی بودند که باعث توجه ویژه هنرمندان به 

بازنویسی شاهنامه و تصویرگری آن در این دوره شد که نمونه بارز آن "شاهنامه کاما" است.
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طرح ونقش در دوره سلجوقی
گسترش هنرهای مختلف مورد توجه و حمایت بسیاری از سالطین و حکام سلجوقی قرار گرفت و هنر فلزکاری دراین 
دوره پیشرفت های چشمگیری کرد دراین دوره چهار شهر خراسان بزرگ، نیشابور، مرو )درترکمنستان امروز(، هرات وبلخ 
)در افغانستان امروز( به عنوان مراکز ساختن آثار فلزی شناخته شده اند . فلزکاری مکتب خراسان تا یورش مغول دراین 
مراکز ادامه یافت. آثار فلزی دوره سلجوقی گویای تغییر و تحول هنر فلزکاری از دوره ساسانی به بعد و بیانگر ویژگی های 

خاص مکتب خراسان است.)سرفراز،1380: 209 (
دراوایل عصر سلجوقی، پارچه ها طرحی ساده داشتند و در حجم زیادی تولید می شدند، اما بعدها طرح ها دقیق تر و 
پیچیده تر شدند. در همان دوره پارچه های بسیاری مرسوم بود. از جمله دو نوع از بافته های یاد شده پارچه های اطلسی و 
پارچه های حریر بود،که رنگ آن با تغییر نور تغییر می کرد. وجود پنجاه قطعه از حریر بسیار خوب در مقبره های سلجوقیان 
در ری، داللت بر مهارت هنری آن ها در تهیه مجموعه ای از نوشته ها و تصاویر انسان و حیوانات داشت. )حلی، 1384 :194 (

و  مجلل  و  زیبا  خطوط  و  زنده  نخل های  و  پیچاپیچ  تاک های  و  زندگی  مقدس  درخت  ساختن  در  هنرمندان  این 
شکل های نرم وظریف جانوران و صورت های متین و موقر و ترکیبات پر نقش یگانه و نمونه بوده اند. ) پوپ، 1338 : 79 (.

سفالگران دوره سلجوقی سفال هایی با لعاب یک رنگ، بدون لعاب، زرین فام، مینایی، نقاشی زیر لعاب و مشبک را با 
مهارت کامل انجام می دادند. از این دوره پیکره های مختلف انسان ها، مجسمه هایی از حیوانات و پرندگان به دست آمده است.

نقوش مسلط بر روی ظروف این دوره تصاویر ملهم از نگاره ها بود که متأسفانه نمونه های کمی از آن ها باقی مانده است. 
این نقوش، عموماً صحنه های مجلس پادشاهان را تصاویر کرده. گاهی اوقات مضمون های شخصی از وقایع مهم تاریخی 
و  بزم ها، زندگی مردم عادی و به ویژه داستان های شاهنامه فردوسی منعکس شده است. عالوه بر این، سفالگران مجالس 
شکار و سوارکاری را به نشانه دلیری نقش می کردند. در این دوره سفال سازی چه از حیث ساخت و طرح و چه از لحاظ 

ظرافت و تنوع نقش به نهایت پیشرفت خود رسید.)رفیعی، 1378 :83 و 84 (
خط و ادبیات در دوره قرون وسطی اسالمی )سلجوقی( که بر مبنای ادبیات زمان خود رونق می گیرد، به هنرمند 
سفالگر الهام می بخشد که از داستان های ادبی، اسطوره ای بهره گرفته، مضامین ادبی را با نقوش انسانی و انواع خطوط به 

زیباترین وجه به تصویر در آورد. )کیانی، 1379 : 66 (
با آن که کتاب های مصوری چند از این عصر به جای مانده و نیز چند نقاشی دیواری اما برای شناخت هنر نقاشی 

ایرانی عصر سلجوقی بهترین اسناد موجود کاشی ها و سفال های لعابدار منقوش این دوران می باشد.
سفال گران دوره سلجوقی تکنیک جالدادن ظروف سفالی را که در دوره عباسی شایع بود احیا کردند رنگ  ظروف 
جالدار ایران در دوره سلجوقی متنوع است و از سبز طالیی کمرنگ تا قهوه ای تیره روی لعاب سفید دیده می شود گاهی 
رنگ آبی یا آبی فیروزه ای نیز بکار رفته و این رنگ در چند بشقاب و ابریق که در موزه متروپولین است یافت می شود . 

)دیامند، 1336 : 177 و 178 (.

نقوش روی سفال ها و کاشی ها نشان دهنده گرایشات عمدۀ هنرمندان این عصر بر مضامین اسطوره ای در شاهنامه است.
سفالگران دوره سلجوقی سفال هایی با لعاب یک رنگ، بدون لعاب، زرین فام، مینایی، نقاشی زیر لعاب و مشبک را با مهارت 

کامل انجام می دادند. از این دوره پیکره های مختلف انسان ها، مجسمه هایی از حیوانات و پرندگان به دست آمده است.

آقا و خانم  ابریشم وپشم، بنفش و زرد، مجموعه  تصویر 2- پارچه 
ادوارد جکسن هلمس، کتاب شاهکارهای هنر ایران ص 134

ای  پشم، سفید وسرمه  و  ابریشم  پارچه  تصویر1- 
53 × 30 سانتی متر مجموعه مور در دانشگاه بیل

کتاب شاهکارهای هنر ایران ص 133
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نقوش مسلط بر روی ظروف این دوره تصاویر ملهم از نگاره ها بود که متأسفانه نمونه های کمی از آن ها باقی مانده است. 
این نقوش، عموماً صحنه های مجلس پادشاهان را تصاویر کرده. گاهی اوقات مضمون های شخصی از وقایع مهم تاریخی 
و  بزم ها، زندگی مردم عادی و به ویژه داستان های شاهنامه فردوسی منعکس شده است. عالوه بر این، سفالگران مجالس 
شکار و سوارکاری را به نشانه دلیری نقش می کردند. در این دوره سفال سازی چه از حیث ساخت و طرح و چه از لحاظ 

ظرافت و تنوع نقش به نهایت پیشرفت خود رسید.)رفیعی، 1378 :83 و 84 (
خط و ادبیات در دوره قرون وسطی اسالمی )سلجوقی( که بر مبنای ادبیات زمان خود رونق می گیرد، به هنرمند 
سفالگر الهام می بخشد که از داستان های ادبی، اسطوره ای بهره گرفته، مضامین ادبی را با نقوش انسانی و انواع خطوط به 

زیباترین وجه به تصویر در آورد. )کیانی، 1379 : 66 (
با آن که کتاب های مصوری چند از این عصر به جای مانده و نیز چند نقاشی دیواری اما برای شناخت هنر نقاشی 

ایرانی عصر سلجوقی بهترین اسناد موجود کاشی ها و سفال های لعابدار منقوش این دوران می باشد.
سفال گران دوره سلجوقی تکنیک جالدادن ظروف سفالی را که در دوره عباسی شایع بود احیا کردند رنگ  ظروف 
جالدار ایران در دوره سلجوقی متنوع است و از سبز طالیی کمرنگ تا قهوه ای تیره روی لعاب سفید دیده می شود گاهی 
رنگ آبی یا آبی فیروزه ای نیز بکار رفته و این رنگ در چند بشقاب و ابریق که در موزه متروپولین است یافت می شود . 

)دیامند، 1336 : 177 و 178 (.
نقوش روی سفال ها و کاشی ها نشان دهنده گرایشات عمدۀ هنرمندان این عصر بر مضامین اسطوره ای در شاهنامه است.

خطاطی
خط های رایج در عصر سلجوقی بسیار بود. حتی راوندی مورخ ذکر می کند که او هفتاد نوع خط را فرا گرفته بود. 
سلجوقیان دو نوع خط عربی، کوفی و نسخ، را بیش از سایر خطوط به کار می بردند. در روزگار آنان خط نسخ به نهایت 

رشد و کمال خود رسید.
خط نسخ به عراق رفت. نوشتن و خطاطی به واسطه آن پیشرفت کرد و بر سر در مساجد و مأذنه ها و گنبدهای بغداد 
نقش بست. خط کوفی ایرانی در قرآن های سلجوقی تحول بزرگی ایجاد کرد، به طوری که دیگر نیازی به تذهیب آن ها 
نبود. منظور از خط کوفی ایرانی خطی است که خطاطان ایرانی با بهره گیری از خط کوفی عباسی اختراع کردند. با این 

تفاوت که درآن مد نمود بیشتری نسبت به جر داشت.
قرآن های تزئین شده با دقیق ترین و جدیدترین تصاویر و نقش ها، از ارزشمندترین نوشته های هنری قدیمی محسوب 
می شوند. سلجوقیان، تذهیب کاران را با ارزش ترین هنرمندان به حساب می آوردند و عجیب نبود که ایران، دانشمندان و بزرگان 
دین و ادب، هنر تذهیب را فرا گرفتند. تذهیب کاران در آن هنگام به دلیل نیاز هنرشان به مواد گران قیمت، مثل طال، سنگ 
الجورد و کاغذهای مرغوب، از پشتیبانی و تشویق بزرگان برای تضمین شکوفایی هنرشان بی نیاز نبودند . )حلی،  1384 : 191 (

دو یاسه ورق که در موزه متروپولین وجود دارد. نشان می دهد چگونه خط و تزئین با هم ترکیب شده و اشکال برگ 
نخلی با مرکب قهوه ای کشیده شده است. در نوع دیگری از خط کوفی که به نام کوفی گلدار معروف است، حروف با اشکال 
برگ نخلی زینت یافته. این نوع سبک خط در قرن یازدهم و دوازدهم در زمان سلجوقیان درایران بکار می رفت و در مصر 

هم در دوره فاطمی 359 تا 567 هـ ) 969 تا 1171 م ( رواج داشت .) دیامند ، 1336 : 79 و 80 (.

تصویرگری
از این عصر کتاب های مصور و متعددی که بیشتر آن ها درباره علوم و دانش های مختلف است به جای مانده است که 
بررسی نقاشی های آن ها مکمل شناختی است که در این زمینه از سفال های مینایی بدست آورده ایم. تصاویر نسخه ای 
نقاشی  نمایشگر شیوه  بهترین  کتاب  این  نگاره های  دارد.  فراوان  اهمیت  "وین"  دولتی  کتابخانه  درباره طب جالینوسی 
الخاص که به کتابخانه آستان قدس رضوی تعلق دارد. درباره خواص  از کتاب مفید  سلجوقی بشمار می رود. نسخه ای 
گیاهان و دفع بیماری ها توسط محمد ابن زکریای رازی پزشک نامدار ایرانی تألیف شده است. در این نسخه نقش انسان 
و حیوان و گیاهان گوناگون به فراوانی به کار رفته است. تصاویر روی متن نخودی رنگ کاغذ بی آن که اطراف آن ها رنگ 
آمیزی شده باشد منقوش گشته است. به وجهی که اندام ها مستقیماً بر روی زمینه کاغذ خودنمایی می کنند. نقاشی های 
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این نسخه در سال 600 هجری قمری نگاشته شده است در عین سادگی دارای حالت بسیار می باشد. یک نسخه نیز از 
خواص االشجار متعلق به همان دوره در کتابخانه مذکور نگهداری می شود.

مینیاتورهای برخی از این کتاب ها دارای ارزش بسیار است. از این جمله باید از یک نسخه کتاب "سمک عیار" که به 
کتابخانه بود لیان ) Bodleian Library ( تعلق دارد نام بریم. متن کتاب به خط یک خوشنویس ایرانی که از ارجان 

فارس برخاسته نگاشته شده و نقاشی های آن نیز به احتمال زیاد کار یک ایرانی است.)تجویدی، 1375 : 57 تا 62 (
دیوان مصور “ورقه وگلشاه” در کتابخانه توپ قاپوسرای استانبول نگهداری می شود نقاشی های آن در زمره عالی ترین 

نمونه های هنر تصویری در دوران سلجوقیان بشمار می رود.
این نسخه ممتاز طبق تحقیقات بعمل آمده در اواخر قرن 4 و اوایل قرن 5 هجری نگاشته و مصور شده است. متن تعداد 
زیادی از هفتاد و یک مینیاتور این کتاب به رنگ های قرمز و آبی و سبز رنگ آمیزی شده. بخش ساده متن با گل ها و پرندگان 
و انواع پیچک های تزئینی آرایش شده است. از نظر شیوه نقاشی تصاویر این کتاب بالفاصله نقوش سفال های لعابدار همان 
دوران را بخاطر می آورد متن کتاب به شعر فارسی است و نقاشی های آن در نهایت زیبایی و ظرافت. هنرمند همه جا به رسالت 
خویش دایر به اجتناب از بکاربردن سایه و روش و پرسپکتیو تصنعی و مراعات کیفیت دو بعدی اثر خویش وفادار مانده است. 
رنگ ها بر طبق اصول توازن درسطح بر بنیاد نقاشی های دیواری ایران باستان در کنار هم گذاشته شده و کیفیت پسی و پیشی 

افراد و اشیاء نه به وسیله فن مرایای غربی بلکه براساس تنظیم سطوح بر روی هم نمایانده  شده است. )همان، 64 و 65 (

تا سده چهارم هجری قمری انواع گوناگونی از کاغذ پدید آمده بود که دائماً تنوع آن ها رو به فزونی می رفت. گران ترین 
نوع آن ها، کاغذ نسبتاً ضخیمی بود که » زرافشان « می کردند. )بازل گری، 1354 : 33(

کتاب “ورقه وگلشاه” قصه طوالنی عشق بی سرانجام دو دلداده است. نسخه خطی این متن در استانبول وهفتاد و یک نگاره 
دارد. این نسخه تاریخ ندارد ولی احتماالً مربوط به سال 596 هجری قمری است. نام نقاش از رقم وی “عبدالملک ابن محمد 
الخوئی” بدست می آید. احتماالً این نسخه در جایی در آذربایجان مصور شده و برخی از محققان آن را نسخه ای ترکی تلقی کرده اند.

تقریباً همه تصاویر کتاب در فضاهای چهارگوش افقی که نساخ برای آن ها در نظر گرفته ترسیم شده اند. این فضاها باریک اند 
و بعضی مواقع چنین به نظر می رسد که تصاویر که با وجود سادگی به شکلی حیرت انگیز سرزنده اند، در صدد شکستن چارچوب 
تنگی اند که آن ها را در برگرفته است. تصاویر آکنده از پیکره های انسان و اسب اند که بعضی مواقع در پس زمینه های تک رنگ 
آبی یا سرخ کشیده شده اند و در مواقع دیگر پس زمینه ها مزین و مرکب اند از اسلیمی های بزرگ که به پرده هایی شباهت دارند 
که در حکم پس زمینه منظره روی صحنه نمایش اند. ترکیب بندی نقاشی ها ابتدایی، پیکره ها ساده شده و حرکات حداقلی، اما 

پرمعناست. فضاهای خالی اغلب با حیوانات برگرفته از جانور نامه هایی که هنوز چشم انتظار پژوهش اند پر شده است.
گاهی اوقات جزئیات اشیاء جالبند و به نظر می رسید انعکاس مشاهده مستقیم چیزهایی که نقاش دید است باشند با این حال 
همه این احکام کلی استثنا پذیرند و در این نسخه حتی مواردی از سه بعد نمایی کالسیک در بازنمایی فضا وجود دارد. به ویژه وقتی 
که صفحه عاری از هرگونه تزئین در حکم پس زمینه به کار برده شده است. شگفتی دیگر این نسخه به دو نگاره آخر آن مربوط 
می شود که حضرت محمد )ص( را نشان می دهد که وارد ماجرا می شود و دو دلداده را نجات داده پایانی خوش به داستان می دهد.

تصویر 3- شموط و شماط با پریان، سمک عیار،کتاب 
آشنایي با رنگ آمیزي در آثار هنري ایرانیان ص 73

تصویر 4- یک مجلس از نگاره های ورقه و گلشاه )عبدالملک 
ابن محمدالخوئی( کتاب نگاهی به هنر نقاشی ایران ص 64
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از آن جا که در روایات اسالمی هیچ گاه پیامبر اسالم معجزه گر توصیف نشده و موارد بازنمایی وی به شکل نقش آفرین 
ساده ماجرا بسیار نادر است، به نظر می رسد متن ماجراهای ورقه وگلشاه از فرهنگی ایرانی زبان یا ایرانی خوان با ترکیب 
از عناصر مسیحی برگرفته شده باشد که چنین وضعیتی عماًل در آذربایجان یا آناتولی امکان پذیر بوده که با مسیحیان 

شرقی یا قفقازی برخوردار از سنت زنده کتب مصور هم جوار بودند. )گرابار، 1383 : 43 و 44(
مصور ساختن کتاب در این دوران به شیوه ای خاص و با خصوصیاتی بیشتر ایرانی و کنار گذاشتن خصلت هایی که در 
شیوه عباسی رواج داشت هم چون خصوصیات نژادی و لباس هایی به سبک مسیحی، ادامه یافت از این زمان کتب متعددی 
به دست آمده است ولی نمونه های موجود مشابهت کاملی با سفالینه های لعاب دار این دوران دارد و همان  نقش ها را با 

جزئیات ودقت کامل بر روی سفال ها می بینیم.
احتماالً طراحان و نگارگران این سفالینه ها همان هایی هستند که تصاویر مربوط به کتاب ها را نقش کرده و ظروف 
زیبایی ساخته اند که هر یک به منزله شاهکاری از هنر نگارگری در آن دوران است. داستان بهرام گور و آزاده در شاهنامه 
از موضوعاتی است که بارها برروی سفالینه ها و ظروف این دوران نقش گردیده و خصوصیات هنری ساسانی را به وضوح 
حفظ کرده است. »کریستین پرایس« در کتاب تاریخ هنر اسالم به کاسه ای زیبا اشاره می کند که در آن بهرام گور را بر 

پشت شتری می بینیم که به شکار پرداخته و آزاده نوازنده خویش را که چنگ می نوازد بر ترکش سوار کرده است.
کاسه ای که امروزه در اختیار مجموعۀ »مرتیزشیف« است از این نمونه به شمار می آید. این موضوع بارها برروی ظروف 
نقره ساسانی و روی گچ بری ها و نقاشی های دیواری کاخ هایشان نقش گردیده است. آزاده بهرام را بر آن می دارد که پای 
پسین آهویی را به گوش او بدوزد و بهرام نیز بی درنگ چنین می کند. آزاده از این چیره دستی بهرام چندان شگفتی نشان 
نمی دهد و بهرام که خشمگین شده بود وی را از پشت شتر به زمین می اندازد. این هر دو واقعه را در یک تصویر می بینیم، 

آزاده هم بر پشت شتر دیده می شود و هم بر زمین.
یکی از کاسه های به دست آمده که در اختیار»پارتیش واتون« است، کاسۀ لعابداری است که احتماالً در کارگاه های 
ساوه به کوره رفته و هنرمند در ضمن کتیبه ای که دور ظرف نقش شده تاریخ ساخت آن را اول محرم 583 هجری قمری 
ذکر کرده است. این کاسه مرد یا زنی را نشان می دهد که بر خری سوار است، رنگ خاکستری حیوان با رنگ قرمز پاالن 

که بر رویش قرار داده شده تناسب چشمگیری دارد.
در گالری »هنر فریر« در واشنگتن بشقاب بزرگ قرار دارد، که صحنه حمله به یک دژ را نشان می دهد و اسامی 

مهاجمان به وضوح نوشته شده است. بی تردید این صحنه بازنمایی رویدادی است که تا کنون شناسایی نشده است.

در همان موزه ظرفی کوچک ولی معروف وجود دارد که با تصاویر صحنه هایی مجزا که در سه ردیف مرتب شده بدون 
شرح که داستان بیژن و منیژه، یک زوج دیگر از شاهنامه را نشان می دهد.

از آن جا که این ماجرا مربوط به حماسه بزرگ شاهنامه است، تا مدت ها بر اساس نظریاتی که در اصل برای هنر مسیحی 
تدوین شده، این طور تصور می شد که تصاویر این ظرف از تصاویر یک نسخه خطی برگرفته شده اند، اما پژوهشی که اخیراً انجام 

منیژه،  و  بیژن  داستان   -7 تصویر 
قرن چهارم هـ . ق، کتاب مروری بر 

نگارگری ایرانی ص 47

هفتم  قرن  قلعه،  یک  تسخیر   -6 تصویر 
بر  مروری  کتاب  فریر.  هنر  گالری  .ق.  هـ 

نگارگری ایرانی ص 46

تصویر 5- بهرام گور و آزاده، ری سدۀ 
ایران در موزه  آثار  . ق، کتاب  هفتم هـ 

متروپولیتن ص 39
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گرفته ثابت کرده است که چنین نیست و حاشیه های تزئینی ملهم از سنت شفاهی نقالی است. )گرابار، 1383 : 45 و 46 (.
محمد بن علی راوندی مؤلف کتاب »راحه الصدور« اشاره می کند که در زمان حکومت سلطان رکن الدین طغرل بن 
ارسالن »هنرمندان آسوده بودند و هر خطاطی ده جا مکسب داشت«. وی در سنه 580 هجری قمری در صدد ترتیب 
دادن مجموعه مصور اشعار بود که آن را »زین الدین محمود« می نوشت و » جمال نقاش اصفهانی« صورت هر شاعری 
را نقاشی کرده است. در رساله »صور الکواکب«، »حسن بن الرحمن بن عمر الصوفی« ) 291 ـ 376 هجری قمری( که 
برای فخرالدوله دیلمی تألیف گردیده و نسخه خطی آن در عصر مؤلف نوشته شده است، صورت های فخرالدوله دیلمی 
و مؤلف کتاب نقاشی شده اند و 48 صورت آسمانی را نیز با کمال مهارت در آن تصویر کرده اند . از کتب مصور این دوره 
شاید قدیمی ترین آن »اندرزنامه« باشد که تاریخ 483 هجری را دارد و کریستین پرایس آن را »کهن ترین مینیاتور« می 

داند که در گرگان به سال 475 تا 483 نوشته و به تصویر کشیده شده است.)شریف زاده،1375: 75 تا 76 (.
محمد علی فروغی در مکتوب خیالی نوشته است: شاهنامه هم از حیث کمّیت، هم کیفّیت بزرگترین اثر ادبیات و 
نظم فارسی است. بلکه می توان گفت یکی از شاهکارهای ادبی جهان است و اگر من همیشه در راه احتیاط قدم نمی زدم 
و از این که سخنانم گزافه نماید احتراز نداشتم می گفتم شاهنامه معظم ترین یادگاری ادبی بشریست)افشار، 1347: 6 (.

شاهنامه کاما
"شاهنامه کاما"یکی از قدیمی ترین نسخ شاهنامه است که تا کنون شناسایی شده مربوط به دورۀ سلجوقیان است. اولین 
بار این کتاب توسط مرحوم غروی طی مقاله ای در سال 1352 در مجله هنر و مردم معرفی می شود که بنابر نظر مرحوم 
مینوی این شاهنامه مربوط به دوره سلجوقی است. اما بر اساس پی گیری های مکرر اینجانب از مؤسسه شرق شناسی کاما 
در بمبئی این اثر ارزشمند تاریخی ایران جستجوهای فراوانی برای یافتن ردپایی از این اثر انجام شد که متأسفانه در هیچ 
کتاب و هیچ سایتی درباره این شاهنامه اطالعاتی موجود نیست و اگر هست تنها اشاره ای کوتاه درباره محل نگهداری این 
شاهنامه به دست می دهد. ظاهراً این شاهنامه در مؤسسه کاما در شهر بمبئی نگهداری می شده که با توجه به استعالم 
شخصی مؤسسه مدعی شده که شاهنامه به فردی ناشناس فروخته شده و دیگر در اختیار آن مؤسسه نیست و امکان 
تحقیق در خصوص آن را متأسفانه از دست دادیم. اما آن چه مورد پژوهش قرار گرفت بر اساس چند تصویر منحصر به فرد 
که در کتاب "معرفی نسخه های شاهنامه فردوسی" چاپ شده و مورد استفاده این مقاله قرار گرفته است. قطع این کتاب 

29 × 23 سانتی متر است. تعداد کل ورق های آن 309 و تعداد تصاویرش 45 است.)شریف زاده ، 1375: 77(.

برگ،   873  ، کاما  نسخه   -10 تصویر 
 ، شاهنامه  نسخه  های  معرفی  کتاب 

فردوسی ص 18

نسخه  پادشاهی ساسانیان،  ـ   8 تصویر 
شاهنامه  نسخه های  معرفی  کتاب  کاما، 

فردوسی ص چهارده

تصویر 9- آغاز کتاب، گفتار اندر ستایش 
نسخه  معرفی  کتاب  کاما،  نسخه  خرد، 

های شاهنامه فردوسی ص 15
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این کتاب را با بدترین وجه صحافی کرده اند یعنی با بی دقتی خاص وصله کاری و سپس ته کتاب را سوراخ و با نخ های 
کلفت ریسمانی دوخته اند در نتیجه حتی ورق شماری آن در صورتی که با بی دقتی و شتاب صورت می گرفت بدان لطمه 
می زد و از این رو الزم بود که هرچه زودتر کتاب از بند نامطلوب این صحافی ناشیانه رهایی یابد. هنگام صحافی کتاب 
را با درهم ریختگی کامل مرتب ساخته اند و حتی ورق اول کتاب که در یک روی آن قسمتی از فهرست مطالب و سال 
پادشاهی پادشاهان است و در روی دیگر آغاز کتاب است یعنی گفتار اندر ستایش خرد برعکس چسبانده شده وصفح اول 
کتاب در وضع موجود به جای آن که حاوی بخشی از فهرست باشد. گفتار اندر ستایش خرد و صفحه دوم گفتار اندر نعت 
محمد)ص( آورده شده و در صفحه پنج و شش داستان دقیقی شاعر، در ستایش سلطان محمود است و نخستین عنوان 
اصلی کتاب در ترتیب فعلی پادشاهی هوشنگ است. نظم کتاب را در هنگام صحافی اخیر بهم زده اند زیرا در بسیاری از 
صفحات اثر رنگی عنوان های صفحه مقابل هست در صورتی که در وضع فعلی تصویر و عنوان که به مرکب سرخ نوشته 
شده نخستین تصویر کتاب در صفحه ششم فعلی و نمایشگر دربار سلطان محمود است و آخرین تصویر مربوط است به 

اسکندر و دارا که البته جای آن در کتاب نیست)غروی، 1352: 41و 42 (
هیچ گونه مهر یا امضاء یا یادداشتی در خود کتاب نیست، اما در روی یک قطعه کاغذ نازک کوچک این یادداشت ها 
نوشته شده است:Shah-nameh belonging to Mr.Peshtonjee Dastur of Bulsar   که ماشین شده 

Said to beoldeest – copy : وسپس با مداد جوهری
بنا به تشخیص و نظر استاد مینوی : این شاهنامه بدون تاریخ به  عصر پیش از نفوذ مغول در نقاشی ایران تعلق دارد.

مغوالن در سال 617 هجری به ایران حمله کردند و اگر این اثر در سال های آخر قرن ششم یا اوایل قرن هفتم صورت پذیر 
نشده باشد به هر حال پیش از سال 650 یعنی درهمان سال های ترک تازی مغوالن ساخته و پرداخته شده و از شاهنامه 
موزه بریتانیا قدیمی تر است. بایدپس از تنظیم مجدد محتوی کتاب و بررسی و تطبیق آن با شاهنامه ای کامل گفت: که 

این شاهنامه چقدر افتاده دارد و این افتاده ها در کجاها هستند. )غروی ، 1352: 44 (.

تصویرگری"شاهنامه کاما"
اگر چهره پردازی، رنگ گذاری و ترکیب بندی این نگاره را با نمونه های نگارگری این دوره مثل "سمک عیار" و" ورقه و 
گلشاه" مقایسه کنیم می توانیم بگوییم که شاهنامه کاما از دو نمونه دیگر قدیمی تر و از نظر ترکیب بندی ساده و ابتدایی است.

مقایسه تصویری؛ اگر داستان بهرام و آزاده در “شاهنامه کاما” را مقایسه کنیم با نمونه های سفالی که از این داستان 
وجود دارد می بینیم که شیوه کار وترکیب بندی یکی است. بهرام و آزاده سوار بر شتر و در کنار هم هستند. بهرام رو به 
سمت چپ و آزاده به پشت او و رو به سمت راست است. این نگاره به طور مستطیل باریک در بین اشعار است. دارای 
ابتدایی ست. پس زمینه کار با صخره ها و کوه ها تزیین شده است. هر چند نمونه سفالی دارای  ترکیب بندی ساده و 

ترکیب بندی محکم تر و رنگ گذاری قوی تر، با پس زمینه متنوع و زیباتر است.
در نگاره کشتی گرفتن بهرام گور حدود 10 صورت وجود دارد که تمام ترکیب بندی را با صورت های آدم ها و هیکل 
آن ها پر شده و هیچ چیز دیگری در تصویر وجود ندارد. شنگل نشسته بر تخت و اشخاص در اطراف او قرار گرفته اند و 

درجلو بهرام در حال کشتی گرفتن است.ترکیب بندی دراین کارساده و ابتدایی است.

تصویر 11- پادشاهی اردشیر )بهمن(، 
معرفی  کتاب  فرامرز.  کردن  دار  بر 

نسخه های شاهنامه فردوسی ص 9

تصویر 12- یک مجلس از نگاره های ورقه 
و گلشاه )عبدالملک ابن محمدالخوئی( کتاب 

نگاهی به هنر نقاشی ایران ص 64

شماط  و  شموط    -13 تصویر 
عیار،کتاب  سمک  پریان.  با 
آثار  در  آمیزي  رنگ  با  آشنایي 

هنري ایرانیان ص 73
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در نگاره بر تخت نشستن بهرام، بهرام در وسط کار بر روی تختی نشسته و ستون های باالی تخت نمایان است. که در نمونه 
داستان بیژن و منیژه نقش شده بر روی سفال این دوره نیز دیده می شود. در سمت راست او شخصی با ریش بلند نشسته که 
از نظر چهره پردازی متأثر از چهره های عربی یا نژاد سامی در مکتب بغداد است که نشان دهنده تأثیر پذیری از نگارگری پیش 
از خود است و به همین دلیل می توان دلیل دیگری باشد بر مقدم بودن این شاهنامه نسبت به نمونه های دیگر تصویرگری در 

ادبیات دوره سلجوقی چون “ورقه و گلشاه”یا “سمک عیار” که کاماًل تأثیرات مکتب بغداد از آن زدوده شده است.

به طور کلی می توان خصوصیات تصویرگری “شاهنامه کاما” را به این شکل خالصه کرد:

ویژگی های مشترک
1 ـ صورت سازی بر اساس چهره های نژاد زرد پوست که با صورت های مدور، ابروهای کمانی و چشم های بادامی.

2 ـ از نظر قرار گرفتن هاله طالیی)تقدس( در پشت سر ندارد.
3 ـ از نظر تنوع رنگ و استفاده از رنگ های قرمز، سبز، آبی وسیاه است و همین طور بهره گیری از نقوش بر روی 
لباس ها با نقش هایی از گل ها و نقوش هندسی تزئین شده در حالی که در دوره قبل یعنی مکتب بغداد لباس ها با چین 
پالن  بدون  و  ساده  بسیار  کلی  ترکیب بندی  نظر  از  که  این  است. ضمن  مسیحی(  بیزانسی)  مکتب  از  متأثر  و چروک 
بندی) قطعه بندی های رایج در تصویرگری نگارگری های بعدی است(. در عین این که همچون سایر تصاویر نگارگری 
فاقد پرسپکتیو است. قلم گیری که در این آثار هست هنوز به ویژگی های خاص دوره های بعد که دارای شیوه های تند و 

کند)نازکی و کلفتی خطوط( نرسیده است.
در دوره های قبل خصوصاً در مکتب بغداد پس زمینۀ اثر فاقد رنگ گزاری است و از رنگ کاغذ استفاده شده در حالی 
که در دوره سلجوقی رنگ گزاری می شود. در “شاهنامه کاما” رنگ آمیزی به این صورت است که ابتدا پس زمینۀ کار 
رنگ گزاری شده اما ترکیب بندی هنوز پیچیدگی های دوره های بعد را حتی در اواخر دوره سلجوقی پیدا نکرده و تزئینات 

از  مجلس  یک  زن،  چهره   -15 تصویر 
وگلشاه)عبدالملک  ورقه  نگاره های 
هنر  به  نگاهی  کتاب  محمدالخوئی(  ابن 

نقاشی ایران ص 64

پادشاهی  زن،  چهره   -14 تصویر 
فرامرز.  کردن  دار  بر  اردشیر)بهمن(، 
شاهنامه  نسخه های  معرفی  کتاب 

فردوسی ص 9

تصویر 16- چهره زن، شموط و شماط با 
رنگ  با  آشنایي  عیار،کتاب  سمک  پریان. 

آمیزي در آثار هنري ایرانیان ص 73

. ق،  آزاده، ری سدۀ هفتم هـ  تصویر 18- بهرام گور و 
کتاب آثار ایران در موزه متروپولیتن ص 39

تصویر 17-  بهرام آزاده، کتاب معرفی نسخه های شاهنامه 
فردوسی ص 16
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لباس ها هم بر روی آن ها هنوز به ترکیب بندی هایی با جزئیات فراوان تر در اشکال و تنوع بیشتر در رنگ ها نرسیده است.
در حالی که صورت های نژاد زرد با هاله های طالیی پشت سر آن ها دیده می شود)که شاید تأثیر از هنر بیزانسی هم 
بتوان تلقی کرد( .که البته گفته می شود که هنر بیزانس هم متأثر از نقاشی های مانوی است. در مکتب سلجوقی، نقش ها و 
تزئینات بر روی متن رنگ آمیزی شده پدیدار گشته اند. بدین صورت که ابتدا صفحه اصلی را رنگ آمیزی و سپس نقوش و 
نگاره ها را رنگ آمیزی می کردند، این رنگ معموالً سرخ بوده است که زمینه را با آن می پوشاندند. در نسخه های خطی، این 
نقاشی ها مستقیماً بر روی صفحه کتاب انجام می گرفت و از چین و چروک در لباس ها به شیوه های نقاشی مسیحی، رایج در 
مکتب عباسی خبری نیست و لباس ها را با ُگل و گیاه و نقوشی به سبک اسلیمی تزئین می کردند.)شریف زاده ، 1375: 78 (

مرحوم غروی در مقاله پژوهشی در شاهنامه)3( در ذیل تصویر اشاره می کند:»رسم الخط بسیار کهن کتاب مي توان 
به قدمت آن پي برد. این کتاب به احتمال قریب به یقین کهنسال ترین شاهنامه مصور جهان است با 45 تصویر. خط آن با 

خط نسخۀ کهن التفهیم بیروني، از قرن پنجم، متعلق به همین کتابخانه قابل قیاس است.« )غروی، 1352، 53(

نتیجه گیری

شاهنامه "کاما" که از قدیمی ترین نسخ شاهنامه است به چندین علت می تواند منسوب به دوره سلجوقی باشد. با 
بررسی نگاره های دوره سلجوقی و شباهت های نگاره ها و نقوش در این دوره در مقایسه با تصویرگری در شاهنامه "کاما" 
مشخص می شود که صورت سازی ها، ترکیب بندی ها، زمینه سازی ها و به طور کلی خصوصیات تصویرگری در شاهنامه 
"کاما" خصوصیات تصویرگری دوره سلجوقی است و از اولین نمونه های هنر تصویرگری در این دوره، چرا که  به نظر 
می رسد که پیش تر از نمونه های تصویرگری معروف این دوره مثل کتب "ورقه و گلشاه" و"سمک عیار" تصویرگری شده 
است زیرا تصاویر آن نسبت به این دو کتاب ساده تر و به آن ترکیب بندی و طراحی و رنگ گذاری نرسیده است. بنابر این 

شاهنامه "کاما" از اولین نمونه های هنر تصویرگری دوره سلجوقی است.
تصویرگری سلجوقی بیش از این که در کتاب شکل گرفته باشد در سفال خودش را نشان داده و تبلور پیدا کرده، 

تصویر 21- داستان بیژن و منیژه، قرن چهارم هـ . ق
کتاب مروری بر نگارگری ایرانی ص 47

تصویر 20- برتخت نشستن بهرام چوبینه.کتاب معرفی 
نسخه های شاهنامه فردوسی ص 19

تصویر 19- کشتی گرفتن بهرام گور در بارگاه 
شنگل و هنر نمودن. کتاب معرفی نسخه های 
شاهنامه فردوسی ص 17
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ترکیب بندی ها، صورت سازی های نگارگری در دوره سلجوقی بیشتر بر روی سفال یافت می شوند. این ترکیب بندی ها 
روی سفال بسیار محکم تر و رنگ گذاری ها بسیار متنوع تر از آثار کتابی سلجوقی است. صورت ها به شیوه صورت سازی 
سلجوقی و نژاد زرد پوست است. تصاویر عموماً در متن خوشنویسی شده  قرار گرفته است. در صفحه آغازین آن سر لوحی 

به خط کوفی دارد. با وجود آن که بقیه متن به خط نسخ اولیه نگاشته شده است.
این پیچیدگی، درکتب بعدی دوره سلجوقی کامل تر و دقیق تر شده است، به طوری که در "سمک عیار" تصاویر در 
پس زمینه ای از درخت و مرغ است. و در نگاره های "ورقه و گلشاه" نیز زمینه اسلیمی ها، فضای کار را درست کرده اند. 
در ترکیب بندی "ورقه و گلشاه" آدم ها و تصاویر بر روی زمینه اسلیمی و مانند ترکیب بندی سفال زرین فام خط بر روی 

زمینه اسلیمی قرار گرفت است.
اما در شاهنامه "کاما" آن فضا سازی ها صورت نگرفته است و فضاها ساده ترند و زمینه، رنگی ساده دارند. از دیگر 
عواملی که می توان برای انتساب شاهنامه کاما به دوره سلجوقی ذکر کرد گسترش و رشد حیرت انگیز زبان و ادبیات 
فارسی در زمینه نثر و شعر است و اهمیت ویژه ای که این زبان پیدا می کند. پس با در نظر داشتن این مسأله نگارش 

شاهنامه به عنوان مهم ترین احیاء کننده زبان فارسی مورد توجه قرار می گیرد.
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