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مقدمه
هنرنگارگریراهموارهبایدازپرروایتترینهنرها
درایراندانست.دردنیاییازرنگهاونقشهامیتوانیم
نكاتبینظیریهمانندکیفیتزندگیشاهانوطبقات
در که باشیم شاهد را آنان به مربوط اجتماعی
از است. شده پرداخته آنها به کمتر منابعتاریخی
آنجاییکهنگارگریدردورههایمختلفوبهطوراخص
تحتنفوذوحمایتطبقة تبریزدومعمدتاً درمكتب
به آنان رضایت جلب برای نگارگران بودهاست، حاکم
تصویرگریشاهانودرباریانوشیوۀزندگیاینطبقة
اجتماعیمیپرداختند.سفرنامههایینیزکهدرایندوره
اسنادي بهعنوان ميتوانند شدهاند نوشته تاریخی
مكتوب،تكمیلکنندهاطالعاتمادراینزمینهباشند.
مجالسبزمبهدلیلنمایششادی،شكوه،وفورنعمات،
فرماندهان، با شاهزادگان و پادشاهان همنشینی
جنگجویانوحتیدرمواردیبامردمعادی،جذابیتهای
داشته. بههمراه بصری یکاثر برایخلق را زیادی
بنابراینباتوجهبهتعددبسیارزیادبزمنگارههاییکهدر
درخور مضمونبزم بررسی پدیدآمدهاند، دوره این
به ازموضوعاتیستکه بزمهایشاهانه اهمیتاست.
دفعاتدرنگارگریایرانیبهویژهدردورهصفویباآن
مواجههستیم،مضمونیکهعالوهبرتحلیلهایبصری
مطالعات و جامعهشناختی رویكرد با را آن میتوان
نیز مذهبی و تاریخی منظر از نهایت در و اجتماعی
دورهها، دیگر همانند دورۀصفوی در نمود. بررسی
جامعة فرهنگ از جلوههایی مجالسبزم و جشنها
ایرانیبودهاستکهباشناختاینمجالسمیتوانبه
بازشناسیفرهنگوبهخصوصارتباطهنروفرهنگدر

ایرانپیبرد.

روش تحقیق پژوهش
رویكرد با و بنیادی هدف با کیفی، پژوهش این
توصیفی-تحلیلیاست.روشگردآوریمطالعاتاسنادی
ومنابعکتابخانهایبودهاست.دراینپژوهشبادرنظر
گرفتنبخشمشخصيازنگارگريهاياینعصر،یعنی
نگارههایبزمیشاهانومطالعهموردیدونگارهمورد
باورهای و شرایط بررسي و شناخت در سعي نظر،

شدهاست. درباریان و شاهان طبقة درمیان اجتماعي
انتخابدونگارهموجودبهعنواننمونهموردیبراساس
دورکناساسیمذهبیوملیدرساختاردولتصفوی
از منابع براساس شاهانه بزم مناسبتهای بیشترین و
نگاره دو علت همین به بودهاند. سفرنامهها جمله
اساس، براین سده« »جشن و فطر« عید »ضیافت

برمبنایرویكردبازتابموردتحلیلقرارگرفتهاند.

پیشینه پژوهش
پژوهشها برای مناسبی بستر ایرانی نگارگری
امكان خود، ویژۀ قابلیتهای بهدلیل و میباشد
خوانشهایمتفاوتراداراست.بهطورویژهدرارتباطبا
زیادی بسیار پژوهشهای دورۀصفویه، نگارگری هنر
انجامشدهاستکهنتایجآننشاندهندۀدستاوردهای
مهمیدرزمینةهنریوتاریخیبودهاست.امادرارتباط
بابررسینگارگریبراساسرویكردبازتابمواردکمی
منابع میان در بزمنگارهها با ارتباط در دارد. وجود
دانشگاهی،پایاننامه»بررسيسیرتحولبزمنگاريدر
نگارگريایراني«نوشتةپانتهآکشاورزپسیخاني)1۳89(،
بهایننتیجهاشارهمینمایدکهنگارههایبزمیباتوجه
بهآدابورسوموسننایرانباستانکهدرادبیاتبهآن
حوزۀ در همچنین گرفتهاند. شكل شدهاست اشاره
پژوهش دوره این در بزم تاریخی و جامعهشناختی
نوشتة درعصرصفویه« ایران شادمانههای و »جشنها
فاطمهعبادپور)1۳9۲(و»جشنها،آیینها،سرگرمیها
وتفریحاتدورۀصفوی«نوشتةپروانهاحمدی)1۳95(،
ضمنتوصیفوتشریحبرخیازتفریحاتوسرگرمیها،
جشنها،اعیادسنتیومذهبیدردورۀصفویهبانگاهی
تحلیلیونقدی،رویكردعامةمردم،رویكردجشنهاو
سرگرمیهاورفتاروعملكردشاهانصفویازبرگزاری
نمایشها،اعیادوجشنهاراموردبررسیقراردادهاندو
بهایننتیجهمیرسندکهبرگزاریجشنهایباستانیو
مذهبیبرایتقویتوتحكیمپایههایسلطنتصفوی
امریالزماالجراتلقیمیشد.اماتفاوتپژوهشحاضربا
پژوهشهایپیشیندرتمرکزبرتحلیلدونگارهبزمی
شاهانهدردورۀصفویبراساسرویكردبازتابمیباشد
وارائهپژوهشیمتفاوتدرتحلیلایندونگارهبراساس
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ذکر منابع مطالعه است. شناختی جامعه رویكرد این
شدهدرپیشبردپژوهشبهعنوانراهنماوالگوبسیار

کمکرسانبودهاند.

هدف پژوهش
اینپژوهشتأثیرپذیریبزمنگارههایشاهانهمكتب
دومتبریزراازشرایطسیاسی،اجتماعیومذهبیحاکم
قرار بررسی مورد بازتاب رویكرد براساس دوره دراین

میدهد.

یؤال پژوهش
1.باتوجهبهرویكردبازتاب،بزمنگاریهایشاهانه
تاچهمیزانبیانگرشرایطوروابطاجتماعیطبقةحاکم

وپادشاهانبودهاست؟

مِانی نظری پژوهش
جامعهشناسیهنرمیکوشد،هنرمندواثرهنریرا
ازخاللشرایطزمانی،مكانیواجتماعیبهنقدکشدو
ساختار زاویه از تنها نه را اثرهنری تولید فرایند
با بلكه هنرمند، ویژگیهایفردی و زیباییشناسانه
تحلیل را مؤثر عوامل تمامی کاملتر، و جامع نگاهی
دیدگاه از هنری اثر یک واقع »در کند. وبررسی
جامعهشناسیبخشیازیکفرآینداستکهباهمكاری
افرادمتعددیکهدرنهادهایاجتماعیمختلففعالاند
بر بهوجودآید. میگیرند، پی را روندهایتاریخی و
به متناجتماعیاش و زمینه از جدا هنر ایناساس
صورتکاملدرکنمیشود«)رامین،1۲1:1۳91(.نكتة
قابلتوجهایناستکهمطالعهیکاثرهنریازدیدگاه
اجتماعیرموزپنهانشدهدرهنرراآشكارمیسازدو
و اقتصادی اجتماعی، سیاسی، شرایط بازگوکنندۀ
فرهنگییکجامعهباشندتاازاینطریقارتباطهنربا
جامعهایکهدرآنشكلگرفتهبررسیشودوبهبررسی
به نسبت آنها تأثیرگذاری یا چگونگیتأثیرپذیری
جامعهتوجهشود.درحوزۀهنر،مضموناثرهنریتا
بررسیآندرمتن و تاریخاجتماعی به زیادی حدود
وابستهاست.رویكردهایمطالعاتی پیوندهایاجتماعی
اثر مطالعاتجامعهشناختییک زمینهمحورهمچون

هنری،دردرکودریافتآنبسیارمؤثرمیباشد.این
امربهویژهدردورههاوجوامعیازجملهعصرصفویکه
زمینهوبستراجتماعیسهمیبهسزادرشكلگیریاثر

هنریداشته،قابلتوجهاست.

رویکرو باستات
یكیازمهمترینرویكردهادرجامعهشناسیهنرکه
نقشآندرشناختهرچهبهترآثارهنریقابلتوجه
»ویكتوریا توسط که میباشد بازتاب رویكرد است،
الكساندر«وبرخیدیگرازجامعهشناسانهنردرتقابل
بارویكردشكلدهیمطرحشد.اینرویكردمبتنیبر
»انعكاسجامعهدرآثارهنری«میباشدوبراینایده
استواراستکههنرهموارهچیزیدربارۀجامعهبهما
میگوید،چنانکههنرحاویاطالعاتیدربارۀجامعهو
بازتابواقعیتهایآناست.)الكساندر،5۴:1۳91(وبه
بررسیتأثیراتمختلفجامعهبرچگونگیشكلگیری
آثار که دارد عقیده همچنین میپردازد. هنری آثار
هنریبازتابانندۀجریانهایموجوددرجامعةهمعصر
خویشاست.براساساینرویكردهنرهمانندآیینهای
جامعةمعاصرخودرابازتابمینمایدومحتویاتهنرها
ازارزشهاواعتقاداتوجریانهایموجوددرجامعهای
کههنردرآنبهوجودآمدهنشأتمیگیرد.البتهباید
مانند آیینه این اشارهنمود،ممكناست نكته این به
آیینهایتختنبودهوفقطبعضیازحقایقرادرخود
داشتهباشند،امابههرصورتاینآیینهتختباشدیانه،
اگرچهممكناستوقایعرابهصورتکاملنشانندهد
اماحداقلبخشیازآنهارابازنماییخواهدکردوگاهی
هنر اهل که است صورتینمادین به آن بازنمایی
میتوانندازآنرمزگشایینمایند.هنرهاآنچهراکهاز
جامعةمعاصرخودبهلحاظمحتواییدریافتمیکنند،
قالبرمز باعدمصراحتدر بهوضوحوگاهی گاهی
در نظریه این میگذارند. نمایش به نمادین بهطور
ازطریق اثرهنری بر تأثیرجامعه بررسی به حقیقت
مطالعهاثرهنریمیپردازد.براساساینتئوری،هنرها
واقعیترابهرمزبرمیگردانندوآنچهرادرجامعهوجود
از شكلهنر بنابراین میدهند؛ نشان رمزگونه دارد،
حالیکه در میپذیرد، تأثیر زیباییشناختی قواعد
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رویكرد این در میگیرد. نشأت جامعه از آن محتوای
رابطةبینهنروجامعهرابهعنوانیکخطمستقیمو
سادهبیانمیکندوچنینبازتابیممكناستبخشهای
خاصیازواقعیتراشاملشودوبخشهایبسیاریرا
بر جامعه »تأثیراتمختلف رویكرد این انگارد. نادیده
قرار بررسی مورد را آثارهنری شكلگیری چگونگی
رویكردی بنابراین .)۲5:1۳88 )ترکاشوند، میدهد.«
تأثیر است. جامعه و ارتباطهنر بررسی در مناسب
به آن هنری آثار شكلگیری در جامعه یک شرایط
و محصول بهعنوان هنری اثر اغلب که است گونهای
بازتابشرایطحاکمبهجامعهوبسترشكلگیریخویش
شناختهمیشودوهنرهموارهاطالعاتیدربارۀجامعهبه

مامیگوید.

بزی
مهمانی و جشن و شراب مجلس را بزم
)دهخدا،1۳7۲،ذیلبزم(تعریفکردهاند.مجلسیکهدر
از و آیند گردهم طرب و شادی قصد به گروهی آن،
وسایلولوازمینیزبرایاینکارسودجویند.همچنین
درفرهنگفارسیمعیندرذیلواژهجشنآمدهاست:
1.مجلسشادمانی،محفلنشاط۲.ضیافت،مهمانی۳.
برگزاري .)1۲۲9: )معین،1۳7۴ وسرور،شادی سور
مراسمجشنوآیینهايشادمانیازویژگیهايفرهنگی
هرجامعهايمحسوبمیشود.همةملتهاواقوامدر
همةسرزمینها،روزهاییازسالراجشنمیگیرند.با
جشنهای گفت میتوان جشن لغوی معنی به توجه
ایرانیانریشهدراعتقاداتمذهبیآنانداشتهودرواقع
مراسمشادیبودهکهباانگیزۀسپاسگزاریازنعمتهای
شادی باستان ایرانیان اعتقاد به میشد. برپا خلق
موهبتیاستازجانبخداوندکهمخصوصبشرآفریده
ازچنیننعمتیسعی بنابراینبهمنظورسپاس شده،
داشتندکهجشنهایخودراباشادیونشاطهمراه
سازند.دربنداولاغلبکتیبههایپادشاهانهخامنشی
آمدهاست:»بزرگاستاهورامزداکهاینزمینراآفرید،
آنآسمانراآفرید،کهانسانراآفرید،کهبرایمردم
بررسی از آنچه )شارپ،9۳:1۳۴۶(. آفرید« شادی
از بزم که ایناست برمیآید منظومههایداستانی

به شادی بساط آراستن و است بوده هنرهایشاهانه
شرطآنكهبهبیتوجهیشاهبهامورمملكتنمیانجامید
یكیازویژگیهایپادشاهانقدرتمندوبالیاقتبوده
هنرهای مانند هنرهایبزمی دانستن است.همچنین
رزمی،نشانةکاردانیبزرگانشمردهمیشدهوجزاصول
میشده داده آموزش شاهزادگان به که بوده اولیهای
است؛امااینبهمعنینیستکهبزمهمیشهموردتأیید
قرارمیگرفتهاست،بلكههرگاهخطریکشورراتهدید
ازهرچیز ازآبوخاکمیهنمهمتر میکرده،دفاع
دیگربهحسابمیآمدهاست.مناسبتهایبزمعبارتند
جشنهای جشنهایایرانی، تاجگذاری، ازدواج، از:
و آمدنفرستاده ازجنگ، قبل بزم پیروزی، مذهبی،
و خوشایند رخداد هر و مهم بهکاری اقدام مهمان،
تاریخیودستاول بزمهایبیمناسبت.مطالعهمنابع
برپایی که میباشد ایننكته از حاکی صفوی عصر
مجالسشادیوطربکهبهحضوروفعالیتهنرمندان
عرصهموسیقیآراستهوپرشوروشوقبود،بخشیاز
برنامههایدربارشاهانوشاهزادگانصفویدرسفرو
دربارۀ است. میداده تشكیل را مناسبتهایگوناگون
بزمهايشاهانهآنچهکهازآنسخنبهمیانآمدهاست
بدینقراراستکه»دربزمهايشاهانه،خوانزرینیرا
مینهادند،نبیدمیآوردند،رامشگرانمینواختند،خوان
میآراستندوهرکسراکهدرخورچنینبزمیبودبه
بزمگاهمیخواندند.درشبنشینیهايشاهانه،مهمانان
خویش بهکار بامداد و میگذراندند شادي با را شب
مییافت، پایان خوراک که زمانی میپرداختند؛
میشتافتند« بزم سوي به و برمیخاستند

)اعتمادمقدم،1۳50:15۶(.

 ش  ها و اعیاو ماهِی
و اعیاد که دارد آن از تاریخیحكایت شواهد
جشنهایمذهبیهمانندمراسمهایعزاداریدراین
دورهموردتوجهصفویانقرارداشته.دولتصفویدر
در سیاسیدیگری ساختار هر بیشاز دورۀاسالمی
ترویجشعایرمذهبیگامبرداشت.»ایرانیانعیدملیو
مذهبیبسیاردارند...میاناعیادمذهبیدوعیدازهمه
مهمتراست:عیدفطروعیدقربان.«)شاردن:۴۴9:1۳7۲(.
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ازاعیادوجشنهاییکهتوجهناظرانراپسازمراسم
خاصمحرمبهخودجلبنمودهعیدقرباناستوبا
برگزار بود قربانیکردنشتر همراه که خاصی مراسم
میشد.»درروزعیدقربانطبقدستورپادشاهصفوی
ترتیبانواعبازیهایسرگرمکنندهومفرحدادهمیشد،
لذابهترینجایگاهرابرایشاهترتیبمیدادندوبزرگان
جایگاه در پادشاه تا میماندند منتظر درباریان و
مخصوصقرارگیردوهرکدامبهترتیباینعیدرابهاو
ببوسند« بهنشانهتقدس را او ودست گویند تبریک
سهروز مدت به »اینجشن ،)7۳9:1۳۳5 )ترکمان،
ادامهداشتوایندرحالیبودکهمردمفارغازهرگونه
دادوستدبودند...وتمامشبهاییکهفتهراتاصبح،در
شنیده صدایموسیقی و میدمیدند سرنا و شیپور
میشد«)کارری،9۴:1۳۴8(.»بعدازقربانیشترزمینه
میآمد...« فراهم شادی و تفریح و مهمانی برای
)دالواله،1۳80:9۴0(.اینتوجهدرخصوصعیدغدیر
سایر و پایتخت در باشكوهخاصی و داشت وجود نیز
از را خود پادشاهانصفوی میگرفتند. جشن شهرها
اوالدامامعلی)ع(میدانستندودرحكومتداری،خود
مطابق مینمودند. سعی نیز آن ترویج در و مدافع را
کتابقواعدالسالطیناززمانشاهطهماسبعیدغدیر
درنظرپادشاهصفویاهمیتخاصیبهدستآوردو
پسازآنبهسنتبزرگیتبدیلشد،تاآنجاکهشاه
طهماسبعیدغدیررابرسایراعیادارجحیتمیداد.

 ش  های ایرانی
جشنهایایرانیاست. مناسبتهایبزم، دیگر از
جشنهایایرانیرامیتوانعالوهبرپیوندباپدیدههای
نیز پیشینیان مذهبی باورهای با پیوند در طبیعی
جشنهای زمان، کهنترین از ایران »در دانست.
گوناگونیبرپامیشدهاست؛ازآنجملهجشنهاییکه
برگزار نامماه با نامروز تقارن بهمناسبت ماه درهر
میشدهوهریکباآدابخاصیهمراهبودهاست،برخی
داشته، برگزاریشان تاریخ که اهمیتویژهای بهسبب
رفتهرفتهپررنگترشدهاندوسرانجامنوروز،مهرگانو
باقی ایرانیان جشنهای بزرگترین بهعنوان سده
ماندهاند«)رجبی،9:1۳75-10(.تاریخبراهمیتعید

در و ميدهد گواهي شاهانصفوي نزد در نوروز
و برگزاری نحوۀ از سفیران و سفرنامههایسیاحان
اول روز یافتمیشود؛ اطالعاتیسودمند جزئیاتآن
بهاربرایایرانیانروزاولسالاستکهنوروزمیگویند
ویكیازاعیادبزرگآنهاست.دراینروزتمامبزرگان
)تاورنیه، میشوند حاضر دربار به شاه سالم برای
شاه صفوی، عصر در نوروز جشن »در ،)۶۳5:1۳۳۶
لباسنوپوشیدهازوزراودیگرامیران،حاکمانوبزرگان
مسیحيویهوديهدایایيدریافتمينمود«)دالواله،
۶0:1۳۴8(.درزمانصفویه،امرايجدیدوداروغهدر
شاه زمان در )همان:۲0۳(. ميشدند تعیین نوروز
شكوهتمام با گذشته همانند نوروز، جشن طهماسب
برگزارمیشد.بعدهاباوصلکردننوروزبهرویدادهای
مهمیمثلغدیرخمویاجلوسوبرکرسیخالفت،به
نیزدر آنرنگتشیعزدند)صفا،8۶:1۳95(.شاردن
ارتباطباعیدنوروزاشارهمینماید:»نوروز،یگانهعید
ملیوغیرمذهبیایرانیانودرنظرآنانسختگرامی
شكوه با بهطرزی را آن مراسم و است ارجمند و
برپامیدارند.بهاعتقادآنانجمشید،چهارمینشاهانشاه
ایرانبانیوپدیدآورندهاینجشنبزرگوملیبوده
است.اینسنتبدیعوباستانیبیانگراینحقیقتاست
کهمردمانخوشذوقاینسرزمینازروزگارانکهنبه
افزایشوکاهشنوروگرمیخورشیدواعتدالربیعی،
توجهخاصداشتهونخستینروزبهارراکهآغازبیداری
فرخنده و خجسته است طبیعت شكفتگی و
همچنین .)۴۴9:1۳۴9 )شاردن، میشمردهاند«
و کارگزارانحكومت جانب از بهشاه »اهدایهدایا
جانب از اعطایخلعت همچنین و نمایندگانسیاسی
پادشاهبهوزیرانوامیران،تشكیلمجالسطربکهبا
نوازندگیوآوازهمراهبودومجموعهایازسرگرمیها
کشتی چوگانبازی، سوارکاری، شعبدهبازی، چون
پهلوانانوسیروشكارشاهانهدردشتوصحراازجمله
مواردیهستندکهعموماًوقایعنگارانصفویباتكلفات
بسیارادیبانهدرشرحووصفایننوعرسوماتدرجشن
و 871 :1۳8۲ )ترکمان، پرداختهاند« سلطانینوروز

.)898
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 ش  یده
یكیازجشنهایمهمایرانیاستکهدردهمینروز
ازماهبهمنبههنگامشببرگزارمیشود.مهردادبهار
عقیدهداردکهاینجشنازاعیادبومیغیرآریاییبوده
ودردینزرتشترسمیتنداشتهوتنهاازدورۀاردشیر
است درآمده رسمی اعیاد شمار در بابكان
)بهار،۶۳0:1۳۶0(.جشنسدهپسازاسالمنیزباعنوان
»سدق«،درمیاناعرابمتداولشد.ازجملهمهمترین
واصلیترینآدابمربوطبهاینجشن،آتشافروختن
بودهاست.برگزاریجشنسده،ازجملهآیینهاییست
کهزرتشتیاندرعصرصفویدرغرباصفهانونجفآباد

اجرامیکردند.

مکام  تِریز  ووی
سبکتبریزرابایدحاصلتلفیقوترکیبدوسنت
نام بود، مانده باقی تیموریان و ترکمانان از هنریکه
نهاد،اماورودصفویانبهتبریزورسمیتیافتنمذهب
نوید هنری سبک دگرگونی در را فصلتازهای تشیع
عصرصفوی در مكتبتبریز مضامیننقاشی میداد.
شاملنمایششكوهوعظمتزندگانیدربارسالطینو
امراء،باغهایخرموسرسبزعماراتوابنیهزیباوعالی،
لباسهایفاخر،مجالسانسوطرب،صحنههایشكار
این نگارگرانشاخص »از میباشد. وجنگاوری بزم و
دورهمیتوانبهکمالالدینبهزاد،سلطانمحمدنقاش،
دوست و میرک آقا شیرازی، عبدالرشید علی، مظفر
محمدنامبرد«)یاوری،۴0:1۳89(.عالمتیامیلةقرمز
رنگدرعمامهیاکالهدوازدهترککهبهنشانهحمایت
زمان از صوفیانقزلباش میان در تشیع مذهب از
تبریز ویژگیهایسبک از یافتهبود، رواج شیخحیدر
در عالمتخانوادگی، این صفویمحسوبمیشود.
دیده بهرنگسرخ فقط ایندوره، نگارههایابتدایی
میشود،گویاایننوعکالهپسازمرگشاهطهماسب
تقریباًازمیانرفت.حذفاینویژگیدرهنرنگارگري
قزلباشان منزلت کاهش تبعات از میتوان را صفویان
ازشاه، نقاشانمكتبتبریز،پرترههايزیادي دانست.
و زنانحرم نقاشان، سرداران، شاعران، شاهزادگان،
اعیانتصویرنمودند.»هدفنگارگردربار،ارائةتصویري

ابروان چهرههايگرد، است. درباریان و شاه از آرماني
قوسي،ترکیبساکن،خطوطظریف،حالتتزییني،از
تبریز مكتبنگارگري چهرهپردازي ویژگيهاي دیگر
)پولیاکوا ۶1:1۳85-59(؛ )کریماف، است« صفوي
دیدگاه بازتاب تبریز مكتب ورحیموا،1۳81:1۳7(،
صفويودرجهتستایشسلسلةجدیدشمردهميشد.
از قزلباش کاله همانند »یامفتحاالبواب« عبارت
و است صفوی مكتبتبریز معرف نشانههایعمومی
برحضورمشیتخداوندواستعارههرآنچهبرسرپهلوانان
میآیددرمداروحدتوخواستخداونداست.دراین
دورانکارگاههنريتبریز،معیاريبرايتولیدنگارههاي
نظامي سیاسي، یكپارچگي و گردید سبکدرباري
حكمفرمادرکلکشوروزیرپوششیکسلسلةمتمرکز
بامذهبيیكپارچهکهتوسطشاهاسماعیلاولآغازشد
نوعي و بود بهثباترسیده ودردورۀشاهطهماسب
هماهنگيویكپارچگيدرنگارگريدرباريتبریزحاصل
بیشتر، جالل و شكوه برای ایندوره نقاشی در شد.
شیوههایتكنیكیراپرمایهتروعالوهبرزرافشانکردنکاغذ
رنگهایگوناگون، با باد و ابر کاغذهای از استفاده و
حواشیراگاهباتشعیرحیواناتطالییرنگیابادرختان
وشاخوبرگهاپرمیکردند.درنقاشیهایایندوران
شكوهوعظمتاینعصرکهمتأثرازتحوالتبزرگیدر
غیر بود، اقتصادی و اجتماعی مسائلفرهنگی، عرصه
و هویداست صفوي، عصر عظمت و است انكار قابل
مضامینآثارباوضعیتحیاتدرباريواشرافيمرتبط
است.پیكرههاپوششفاخردارندوطرزترسیم،منتها
درجةنازکيودّقتراداراست)زکيمحمدحسن،1۳7۲(.
به همچنان ترکیببندي »ضربآهنگ مكتب این در
موضوعتصاویروابستهاست،نقاشيهايجشنوسرور،
حالتخاموشمتفكرانهايدارد،مجالسشكاروچوگان
پرتحرکاند،مملوازجزئیاتوفضابهسويباالوروبه
شكلها مجالسبزم، در یافتهاست. گسترش داخل
)اشرفی،1۳۶7: است« بعديتر دو فضا و یكنواختتر
طهماسب شاه زمان در همچنین .)9۶-10۳
دارند، گرایش بهایستایي بهطورکلي ترکیببنديها
تجملوتزییندراوجاستوصحنههايدرباريپراز
پیكرههستند)پاکباز،1۳80-9۳-91(.شایدباشكوهترین
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دورۀ درمكتبتبریز انجامیافته پروژه مفصلترین و
»اینشاهنامه باشد. طهماسبی شاهنامةشاه صفوی
نشاندهندۀتمامیجزئیاتسبکهاینگارگریایراندر
نگارههای در کلی بهطور است. آن گوناگون مراحل
جلوهگراست« آگاهانه و بینظیر مالحتی شاهنامه

)آژند،517:1۳89(.

یاخاار ا اماعی وییایی ور وورت  صفوی
ازپرقدرتترینحكومتهاي حكومتصفويیكي
بعدازاسالمدرایرانوبهصورتحكومتيمرکزيبوده
است.مردمایراندراینسالهابهفضايرشدوپیشرفت
اصلاعتقادی سه کردند. دستپیدا مالحظهاي قابل
تشیعاثنیعشری، به پایبندی یعنی صفوی طریقت
تصوفوفرهنگایرانباستاننهتنهابهعنوانایدئولوژی،
حكومت در اصلی و رکناساسی سه بهعنوان بلكه
سیاسیصفویانمدنظربوده.»جامعهصفويیکاجتماع
ترکیبيبود،متشكلازعناصرترک،تاجیکوگرجي،که
شاهدرراسهرمجامعهقرارداشت،درقاعدههرممردم
صنعتگران، روستایي، مناطق دهقانان شامل: عادي
دکاندارانوتجارکوچکشهرهابودند.بینشاهومردم،
اشرافلشكريوکشوریوتودهايازمقاماتروحانيدر
داشتند« قرار متفاوت وظایف با مختلف سطوح
)اولئاریوس:۳۲8:1۳79(.وزیرکهدرراسدیوانساالری
و اشرافیتکشوري داشت، را اعتمادالدوله لقب و بود
لشكري،سرانفئودالایاالتقزلباشکهدولتصفوي
توسطحمایتآنهابهقدرترسیدهبود؛»شیخحیدر،
پدرشاهاسماعیلاول،مؤسسسلسلهصفوی،درخواب
ازحضرتعلی)ع(فرمانیافتهبودبرایپیروانشکالهی
شیعه امام دوازده یادبوِد رنگ، ارغوانی و متمایز
طرحریزینمایدوبهاینترتیب،ویآنهارابرآنداشت
تاازآنپسبهجایکالهمعمولترکی،ایننوعکالهرا
برسربگذارند«)سیوری،۳۴۴:1۳۴9(.قزلباشدرلغت
چادرنشین جنگجویان این و است سرخسر بهمعنای
نشانهامتیازعمامهایکهدوازدهترکارغوانیداشتبه
»قزلباشان مینهادند. سر بر دوازدهامامشیعه افتخار
و میگذاشتند سبیلهایدراز و میتراشیدند ریش
کاکلیبرسرتراشیدهخودباقیمیگذاشتند«)راوندی،

۳77:1۳5۴(.شاردننیزبهجایگاهمهمآناندردربار
اشارهمینماید:»قزلباشهادردرباروجامعهایرانینفوذ
نفوذ تسلطزیادشدند. دارای و یافتند فراوان قدرت و
امور و دربار مهم مشاغل که چندانشد آنان وسلطه
و گرفتند خود اختیار در را رهبریجنگ به مربوط
و تنهاسپاهیان نه که یافت فزونی اعتبارشانچندان
یافتند« شهرت قزلباش نام به ملتایران بلكه دربار،
)شاردن،119۲:1۳7۴(.روحانیوننیزبهدلیلجایگاهو
اهمیتدادندولتصفويبهتشیعوتوجهویژهبهآنان
بهویژهدردورهشاهطهماسببهتدریجدراموراجتماعی
وسیاسیمملكتمؤثرواقعشدند.دالوالهدرفصلیاز
معرفی را درباری و حكومتی مشاغل سفرنامةخود
کردهاست.اوذکرمیکند:طبقةایرانیهاکهعبارتست
از و روسایقشونی و والیات وحكام دربار اعضای از
مهمتریناینمناصببهاینموارداشارهمینماید:مهتر:
رئیسخلوتشاهوهمیشهدرکنارشاهبودهاستوبه
واسطةایننزدیكیهمیشگیبهخصوصدرزمانهایی
کهشاهدرسنکمبهسلطنتمیرسید،تازمانیکهشاه
بهسنرشدبرسد،بعضیازمهترهادرتماِمآنمدت،
فرمانروا مملكت درتمام و داشتهاند حقیقی سلطنت
بودهاند.قلیچقورچیسی:شمشیرشاهرانگاهمیدارد.
میکند. حمل را شاه تیروکمان قورچیسی: اریاج
و است تشریفات رئیسبزرگ باشی: ایشیکآقاسی
هستند. او فرمان زیر در منصب صاحب نفر چندین
داخل را کبار سفرای که است کسی مهماندارباشی:
در خوان که است شخصی باشی: سفرهچی میکند.
جلویشاهمیگسترانیدهاست.شرابچیباشی:نظارت
شرابهاومیخانهشاهبااوبودهاست.مشعلچیباشی:
رئیسمشعلدارانبودهاستوتدارکوروشنیدرباربه
عهدهاوبوده.نقاشباشی:رئیسنقاشهابودهاستاما
نقاشهایاوفقطنگارگریکارمیکردهاند.شاهبهعنوان
تنهاسرمایهگذارامپراتوريحائزاهمیتاست،همچنین
ساختطبقاتیدورۀصفویهحاکیازتداومسنتهای
اوستایی دورۀ در که ایراناست طبقهبندیاجتماعی
ریشهدارد.نظریةاساسیچهارطبقةاجتماعیمبتنیبر
روستاییان و مذهبی اشرافیت نظامی، اشرافیت شاه،
داشت« ادامه هم صفوی دورۀ در که است
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)آژند،۲01:1۳80(.دورۀصفوي،گذشتهازآنكهازحیث
تثبیتوضعمذهبيایرانوایجادیکوحدتمليازاین
و توجه قابل سایرجهاتهم از بوده، مهم بسیار راه،
اهمیتاست.باظهوردورۀصفويکهیکدولتمليو
ایرانيبوده،نزدیکدوقرنونیمباوحدتوسربلندي
وتجدیدرسوممليوادامةحیاتمعنوي،زندگيکردو
با شاردن پرداخت. باستانی ـ ملی  سنن احیای به
پرداختنبهموضوعاتفرهنگیازقبیلجشنهاوموالید
یاسوگواریهاوعزاداریهاوآدابورسوم،درواقعبر
این مدد به و دورۀصفویه در که دارد تأکید امر این
دولت،ماشاهدارتقایفرهنگقومیبهسطحفرهنگ
در صفویه دولت )گودرزی،۳0۴:1۳87(. هستیم ملی
اینمدت،مانعازمهاجماتعدیدهشدودرروابطخود
بامللبزرگدنیايآنعهد،رعایتحفظمقاموحیثیت
تاریخيخودرانمودبههمینجهاتودالیلدیگراست
کهدورۀصفويرابادورۀساسانيمقایسهميتوانکرد
زیراایرانباشرایطهماننديدراینهردودورهبهوضع
خود،سروسامانثابتيبخشیدکهدریکعهدممتد
باقيبودوباسیاستمذهبيوتوامساختنقدرتدیني
وسیاسيبایكدیگرادارهشدندوایرانوحدتمرکزي
یافتوباقدرتواحدادارهشدودرهردودورهتجارت
وصنعتدرایرانرایجبودوباتسلطسردارانیادرباریان
وهجومیکقومخارجيخاتمهیافتند.رفاهوآسایش
ممتديکهایرانیان،مدتهايدرازازآنبيبهرهبودند،
کثرت و توسعةآباديها باعث نیم و قرن دو این در
جمعیتورواجصنعتوتجارتگردید.شهرهاوآباديها
و رباطها و مساجد و مدارس و ساختمانها و
کاروانسراهايبسیاردراطرافواکنافمملكتپدید

آمد.)صفا،1۳5۶(.

یاخاار ماهِی ور وورت صفویه
بنیاناین است. دینساالر عصری صفوی، عصر
شالوده و گذاشتهشد مذهبتشیع پایة بر سلسله
تأسیسآنبردورکنقرارداشت:شیعهوایرانوشاه
اسماعیلبیشتربرشیعهتمرکزداشت؛زیرادرآنزمان
اکثریتایرانیانسنیمذهببودندوبهسرعتمذهب
ایرانیانرابرگرداند.اعالمتشیعدوازدهامامیبهعنوان

میتوان را تازهتأسیسصفوی دولت رسمی مذهب
نظر در شاهاسماعیلاول تصمیم و مهمتریناقدام
گرفت،چراکهباایناقدام،تشیعیكیازپایههایقدرت
نخستین دورۀ »در گردید. صفوی نوبنیاد خاندان
حكومتصفوي،دینودولتدورويیکسكهبودندو
وجود مشخصي مرز سیاسي، و مذهبي نهاد میان
با دیگران،1۳80(.شاهاسماعیل و )سیوری نداشت«
رسمیتبخشیدنبهمذهبتشیع»موجبتمایزدولت
صفويازهمسایگانسّنيمذهب،استحكامجنبههاي
فرهنگيوهنريشیعيووحدتملّيوهنريگردید«
)اسكارچیا،۳:1۳8۴(،ویاعیادمذهبیراکهتاآنزمان
تمامتر هرچه باشكوهی میشد، توجه آنها به کمتر
سیاست در مهم بسیار ارکان از یكی میکرد. برگزار
به آنان ارادت و عالقه ابراز صفوی، شاهان مذهبی
خاندانعلی)ع(بود.درحقیقترسمیتیافتنمذهب
فروماندۀهویت دورکن ملی، تأسیسدولت و شیعی
انقالبصفویتكمیلشد. با بهشمارمیآیدکه ملی
»رجالبنیانگذارصفویراهنجاتایران،کسباستقالل
وبازسازیملیراهمانندنیاکانخوددراتحاددینو
دولتوتأسیسدولتمتمرکزدرایراندانستهاند.اما
دلیلدیگربراياینكهصفویاناینمذهبرابراينیل
بهمقاصدخودانتخابکردندایناستکه،مردمایران
)گودرزي، بودند« پیامبر خاندان دوستداران از
5۳:1۳78(.تمایالتشدیدومتعصبانهمذهبیشاهان
صفویکهدرمراحلیتوامباخرافاتنیزشدهبود،به
کلیههنرهاتأثیرونمودخودرابرجاگذاشت.»ازنظر
پایهگذاران دست به که تشیعصفوی هابزباوم، اریک
نقشبزرگ درآمد، رسمی بهصورت صفویه سلسلة
اجزای بخش انسجام هویتایرانی، حفظ در تاریخی
پراکندۀآنویكپارچگیسیاسیدرایرانداشتهاست«
»با صفویه دولت همچنین .)155:1۳8۳ )اشرف،
رسمیتبخشیدنبهتشیع،نظریهایراپدیدارساختند
کهنهتنهابرقوتوقوامدولتآنهاافزود،بلكهمفهوم
جدیدیازهویتملیرانیزساختوایرانراازاستحاله
درامپراتوریهایپیرامونخودیعنیعثمانییامغوالن
نجاتداد.صفویان،ایرانرابهکانونتشیعوسنتهای
فرهنگیوخودآگاهیایرانیانتبدیلکردند.اینتشیعنه
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برفرهنگعربی،کهبرفرهنگایرانی-ترکیاستواربود«
واقعمیتوانگفتکهدولت در )آژند،۴15:1۳8۴(.
تازهتأسیسصفویکهازمذهبتشیعبهعنوانیكیاز
ارکانقدرتخویشبهرهمیجست،سیاستیهوشمندانه
درعرصههنردرپیشگرفتوباالگووخطمشیدادن
بههنرمندانوحمایتازآندستهآثارهنریکهنمایانگر
صفوی خاندان مشروعیت و حقانیت منعكسکننده و
بود،بهگونهایضمنیبهدنبالسیاسینمودنهنراز
طریقعرضهمضامینمذهبیمرتبطباتشیعبودوهنر
ازعاملمذهبکهرسمیتیافتهبود،بیتأثیرنماند؛هنر
ومذهببههمنزدیکترگردیدوموردتشویقروحانیت
شیعيقرارگرفتوروایتگرداستانائمه)ع(گردیدکه
نمونههایشدرنسخخمسةنظاميوشاهنامةطهماسبي
الّشهدايکاشفي روضة و میرخواند روضةالصفاي یا
تصاویرشان در را روحانیت و معنویت صفویه هست.
ترویجفرهنگ باهنرتصویرگريدر و گسترشدادند

شیعيکوشیدند)شایستهفر،۲05:1۳8۴(.

تحلیِ نیاره های  ش  یده و عید تلر برایاا 
رویکرو باستات

دراینبخشبهبررسیوتحلیلجامعهشناختیدو
عامل پرداختهمیشود. بازتاب رویكرد براساس نگاره
برجنبة عالوه موردی نمونه دو این انتخاب در اصلی
بصریورواییایندونگاره،مناسبتبزمایندواثربا
توجهبهساختاراجتماعیومذهبیحاکمبرایندوره
بودهاست.بدینمنظورنخستموضوعهرنگارهتحلیل
وتوصیفمیشود،زیرااغلبنگارگراندرالبالیاجزای
تصویریوعناصروفضایاثر،مفاهیمذهنیوپنهانی

خودرانشانمیدادهاند.

نیاره  ش  یده
شكار به هوشنگشاه روزی روایتفردوسی، به
را تیرهتن و سیاهرنگ ماری راهخود سر بر و میرود
رادیده، اینموجود باراست اوکهنخستین میبیند.
میهراسدوبرایکشتناوسنگیبهسویمارپرتاب
از اما میرود، خطا به اگرچهسنگهوشنگ میکند،
برخورددوسنگآتشیپدیدآمد.هوشنگبهشكرانه

پیدایشآتشبهنیایشپروردگارمینشیندوازآنپس،
آنراجاویدانوفروزانمیداردوفروغاهوراییمینامد
ومردمرابهپرستشآنفراخواندوبهجشنوشادمانی

میپردازدوآنراجشنسدهناممیگذارد:
شــب آمــد برافروخــت آتــش چــو کــوه
گــروه بــا  او   گــرد  در  شــاه  همــان 
ــورد ــاده خ ــب و ب ــرد آن ش ــن  ک ــی جش یک
فرخنــده  کــرد جشــن  آن  نــام  ســده 
یــادگار ایــن  ســده   مانــد  هوشــنگ  ز 
شــهریار دگــر   او  چــون  بــاد  بســی 

و جشن کلمات، تنها جشن وصف در متن در
قدح، تعدادی تصویرگر نگاره، در اما آمده؛ بادهخواری

جاموهمچنینظرفیباانارراتصویرکردهاست.
انارسمبل عامیانه، و باورهایاساطیری »براساس
زندگی که هرجا است. جاودانگی و باززایی و باروری
استانارنیزجاییبرایخودبازکردهاست.همراهیاو
باآدمیازابتدایخلقتتابازگشتبهمنزلابدی،گویای
نوعیقداستاستتاحدیکهگاهآنرابهمقامالوهیت

تصویر1. نگاره جشن سده شاهنامه شاه طهماسبی، منسوب به سلطان محمد،تبریز، 
منبع: )آژند،113:1394(
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پاشاییفخری،1۳9۴:۳7۲(. )عادلزاده، نیزمیرساند«
اگرچهداستاندرفصلزمستانودربهمنماهاست،اما
نظر از شاه میدهد. خبر آتش تولد از شكوفه وجود
موقعیتدرقلبتابلوقرارداردوباالترازدیگرانبرروی
قالینفیسیبهسبکقالیهایدورۀصفویهنشستهودر
حالنوشیدناستوکالهیباپرهایبلندوزیبابرسر
وجامهایفاخربرتنکردهاست.ازمواردیکهجلب
توجهبهپیكرهپادشاهراتقویتمینمایند،اندازۀپیكر
پیكرههای سایر از که دلیل این به میباشد، هوشنگ
موجوددرنگاره،تاحدودیبزرگترنشاندادهشدهاست
هنر در اوست، شخصیت بودن مهم بر تأکیدی و
نگارگری،پیكرههاوافرادباتوجهبهرتبهومقامشان،
تغییر این که است تغییراتمیشده اندازهشانشامل
بصریصورت مبانیسواد ویژگیهای و اصول براساس
میگیرد)تصویر۲(ودرراستایجایگاهشاهدرساختار
نظر از صفوی جامعه زیرا است، بوده صفوی دولت
ساختاراجتماعی،سیستمیسلسلهمراتبیداشتوبه
نقلازسیوریهرمیشكلبودودرراسهرم،شاهقرار
صحبت مشغول زوج دو شامل پیكرههایی داشت.
میباشندودردوسمتآتشقرارگرفتهاند.پیكرههایی
نیزکهشاملمردانوزنانمیباشنددرحالیکهاسبابی
ازسمت نگاره به ورود حال در میباشد دستشان در

راستوچپمیباشندتابهاینبزمملحقشوند.نگارگر
تنهادرهنگام باحذفلحظةرویدادحادثهو آگاهانه
ترسیم دایرهشكل ترسیمفضایجشنسدهمحیطی
بهتصویر روایت این رادر قهرمان تاکمال کردهاست
نگارههای اکثر برخالف نگاره بزم این باشد.در کشیده
بزمی،حضورموسیقیونوازندگانبهچشمنمیخورد.

مضمونایننگارهجشنسدهمیباشد.جشنسده
ازاعیادملیوکهنایراناستکههرسالدراولماه
شهر در مقرر جشنهای از و میشد برگزار اسفند
اصفهانبهشمارمیرفت)والهقزوینی،55۲:1۳8۲(.این
جشنبرگرفتهازداستانهایاسطورهایاساطیرماست
ودرآیینودینزرتشت،بینایرانیانقدیمبهجشنها
داستانکشف و ویژهایشدهاست.جشنسده توجه
آتشازجشنهاییاستکههمازلحاظمذهبوهمدر
نزدمردممعمولیاهمیتبسیاریداشتوبهآنتوجه
فراوانیمیشده.سدهتاریخچهایتقریباًشبیهبهسایر
جشنهایایرانیدارد.اینجشنبهگواهیتاریخاساساً
میان در تنها نه دورۀصفویان تا که جشنیملیست
اجرا هم درباریان بین در حتی بلكه عادی مردمان
میشدهاستوهمانندجشنهایدیگردورانصفوی،به
با ارتباط در است. بوده وچراغانی بندی آذین همراه
چگونگیبرپاییجشنسدهآمدهاست:»اینجشندر
طولقرنهاهمچنانادامهپیداکرد.درجشنهایسده،
آتشبزرگیدربیرونخانههابرپامیکردندومردمبر
گردآنمیخواندندومیرقصیدندوهرکسباآوردن
از نشان این و میکرد درآنشرکت آتش برای چوب
داشت« سرمایزمستان و پلیدی و شیطان با جنگ
پهناور دشتی در آتشافروزی این .)1۳75 )هینلز،
جمع خار و بوته کوهها، فراز بر و میگرفت صورت
و پادشاهان حضور با که مجلسهایی در میکردهاند.

تصویر 3. چوپانتصویر2. اندازه پیکر هوشنگ نسبت به سایرین
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که میکردهاند نصب شمعهایی میشد، برپا بزرگان
هنگامغروبافروختهمیشد.جاللوجبروتدربارگاه
پادشاهاندرآثاریهمچونجشنسدهسلطانمحمدبه
میشود. مخاطب شگفتی سبب که است اندازهای
همچنیننكتةدیگرگذشتهازهنراودرنشاندادنزرق
وبرقالبسهشاهوهمراهانش،نگاهعمیقهنرمندنسبت
بهمسئلةتفاوتطبقةباالوطبقهپایینجامعهاست.او
درکنارهمقرارگرفتنایندوقشردرجشنیملیرابا
بزمشاهانه بامضمون نگارهای نشاندادنچوپانیدر
نشاندادهاست)تصویر۳(.اوباترسیمچوپاندرحال
کارروزانه،زندگیروزمرهمردمانعادیرادرکنارطبقه
در نمودهاست. ترسیم هم کنار در درباریان و شاه
بسیاریازاینآثارایندوره،بهجزحكایتاصلیداستان،
میتوانبهآدابورسوموپوششدرآندورهنیزپیبرد
داستان روایتاصلی درکنار را جریانزندگی یک و
کشفنمود.درارتباطباظروفبارنگطالیی،ظریفو
از الهام با میرسد بهنظر نقوشاسلیمی، دارای
همچنین شده. کار صفویه دوره فلزکاری ویژگیهای
به جامهای و فرمکاله ازجمله عناصر و ابزارها
رنگ و نقوشگیاهی به توجه با تصویرکشیدهشده
طالییشانرانیزباتوجهبهدورهخود،ترسیمنموده
است.درموردآدابنشستنپادشاهنیزمیتوانگفتکه
»نحوۀنشستنهوشنگازسنتتصویریایرانیحكایت
مینماید.ایننوعنشستنپادشاهرامیتواندربسیاری
ازنگارههایایرانینیزمشاهدهنمود.پادشاهعموماًچهار
در نیز پری مینهد، بردوش ردایی، و مینشیند زانو
باالیتاجشوجوددارد،دستیرابهنماداقتداربرزانو
به موضوعداستان، فراخور دستیدیگر، با و میگذارد
حالتیمینمایدکهنشانسخنگفتن،حیرت،یامانند
ایننگاره،جامیبردستداردباتوجهبههمیننكته
ميتوانپيبهمقصودداستانبرد،چراکهپادشاهجامي
ازجشنبودننگارهاست« ایننشاني بردستداردو
ساختار بازتاب رویكرد براساس )فرید،7۶:1۳91(.
دربارۀجامعه زیادی نكات بیانگر میتوانند اسطورهها
باشند.پادشاهدرهیبتهوشنگقرارگرفتهاستوخود
رابهصورتیکقهرماندرجامعهنشاندادهاستکه
تواناییهایزیادیداردودرصورتتهدیدجامعهتوسط

دشمنانباآنهامیجنگدوآنانراشكستمیدهدو
جامعهایامنراایجادمینمایدکهدرمقابلنیزسبب
پیبردنجامعهبهتفاوتمیانخودوقهرمان)پادشاه(
میشودوجایگاهویژهیویتثبیتمیشود.ازطرفی
باستان ایران از آنان تأثیرپذیری و عالقه نمایانگر نیز
این بر تأکید و دادن نشان پررنگ برای و میباشد
ایدئولوژی،شاهانخودرابهشكلاسطورههایایرانیو
پادشاهانافسانهایبهتصویرمیکشیدند.براساساین
تأثیرپذیریرویدادهایایندورهراباتصاویراسطورههای
که را شاهنامه صفویان مینمودند. ترکیب ایرانی
دربردارندۀفرهنگاصیلایرانیبود،منبعیمناسبدر
طرفی از میدانستند. خود آموزههای انتقال جهت
و سیاسی حرکتی شاهنامه داستانهای تصویرگری
از افزایشحسملیگراییوحمایت تالشیدرجهت
فرهنگایرانیدرآندورانبودهاستوحسغرورملی
رویكردی با صفوی حاکمان و شاهان برمیانگیزد. را
جدیدازملیگراییواحیاهویتملیازطریقبرپاییو
احیاسنتهایباستانیملیوهمچنینبرگزاریجشنها
وآیینهاییازجملهعیدنوروزوجشنسدهکهریشه
برای تالش پی در بازمیگردد، باستان ایران به آنان
ایجادهمگراییواتحادملیدرترکیباجتماعیایران

بودهاند.

نیاره شیاتت عید تلر
را حافظ از غزلی سلطانمحمد، ایننسخه، در

بهتصویردرآوردهاست:
ــاران در انتظــار ــد اســت و موســم گل و ی »عی
ــار« ــه روی شــاه ببیــن مــاه و مــی بی ســاقی ب

اینغزلبهخطرقاعنوشتهشدهوآنچهکهدرابتدا
بهذهنمتبادرمیشود،توصیفحافظاز اینغزل از
»این خاصاست. زمان و موقعیت در )عیدفطر( عید
نقاشیدربارهموضوعشعریاستکهحافظدرمدحشاه
شجاعازحاکمانسلسلهآلمظفرسرودهاست«)سودآور،
باالیکوشكیکهشاهزادهدر 1۴1:1۳7۴(.درکتیبة
»الهادی نام نشستهاست، تختزرین برروی ایوان
)قاضی(ابوالمظفرساممیرزا«استودوبیتاولوپنجم
ابیاتدیگر،دریکردیف است. بسته نقش همانغزل
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رویچهارقابکتیبهدرقسمتباالیدیواردیدهمیشوند.
و داشته نظر در را فطر عید غزل این در حافظ
سلطانمحمددرایننگارهساممیرزارادرجشناینعید
ترسیمنمودهاست.منظورازعیددرادبیاتفارسی»عید
فطر«است.»فطردرلغتبهمعنایروزهگشادناست،
مقابلصوم.شبوروزاولماهشؤالرابدینمناسبت
فطرگویندوآنازاعیادبزرگاسالمیاست«)حسینی،
17۲۴:1۳۶۶(.دردهخدانیزعیدبهمعنی»روزجشن
)روز شادیکنند مردم آن در که مبارکیاست روز و
جشناهلاسالم(.شبعید،شبیکهروزبعدازآناین
وبهخصوصعیدفطرباشد،شبیکههاللماهراببینند
این بگیرند«)دهخدا،1۴۶9:1۳77(.در راعید فردا تا
رویتماه و شاه مهمانان شادمانی و جشن نیز نگاره
توسطعدهایبربامساختمانمفهومعیدفطرراتداعی
میکنند.شاهبهجوانیکهدستارپَردارنشانازارتباطاو
باخاندانشاهیدارد،هدیهایمیدهد.اعطایخلعتاز

است.در بوده مرسوم مراسمها این در پادشاه جانب
و شاهزاده همراهان از جمعی او، تخت پیشگاه
کردهاند. برپا شادمانی به را جشنعید نوازندگان،
براساسمنابعتاریخی،درجشنهایمذهبیازجمله
عیدفطراعیان،بزرگانوعلماشرکتداشتهاندوجهت
عرضتبریکوتهنیتعیدنزدشاهحضورمییافتند.در
میهمانان از پذیرایی به ساقی دو نگاره پایین قسمت
خدمتگزاران مهمترین از )تصویر5(، هستند مشغول
وظیفه آنها بودهاند. ساقیان بزم، مجالس به مربوط
داشتندکهدراینمراسمشراب،مهمترینآشامیدنیدر
بزمرابهمیهمانانعرضهدارند.درهردوطرفتخت،
و وسالحداران نشستهاند امیرانصفوی و شاهزادگان
تخت دور دورتا ایستادهاند. او سر پشت او نگهبانان
شاهزادهبادیوارکوتاهچوبیاحاطهشدهودرباریانو
خویش، اهمیترتبه و جایگاه نسبت به محافظان
پشتسر شاه به نسبت خود مراتب سلسله براساس
شاهزادهصفکشیدهوبقیهمیهمانانومردمعادیدر
قسمتپایینتربهدوراوحلقهزدهاند.عنصراصلیدر
و جزئیات، از پر که میباشد کاخ معماری ایننگاره
از »بهرهگیري استفادهشدهاست. چارچوب، بهعنوان
فضايمعمارانه،بهمنظورتصویرجشنهايدرباري،از
شیوههايمعمولنّقاشانصفويبودوسلطانمحمداین
)آژند، رساند« کمالخود اوج به شاهنامه در را شیوه
19۳:1۳77(.صفویاندرطراحیکوشکهاوباغسازی
الهام ازمنظرهسازیهنرساسانی همچونچهلستون
در تقریباً شاهزاده .)11:1۳85 )جوادی، بودند گرفته
تمرکز و بیشتر تأکید ترسیمشدهوسبب تابلو مرکز
چشمدرایننقطهمیشود)تصویر۶(وتأییدیبرمقام
ساختار براساس قدرتی مقام باالترین بهعنوان شاه
برطبق طرفی است.از دوره این سیاسی و اجتماعی

تصویر4-نگاره آغاز ضیافت عیدفطر- دیوان حافظ،تبریز، صفوی، 932 ه.ق، 
دارای رقم سلطان محمد،محل نگهداری: موزه هنری فاگ، دانشگاه هاروارد،  

)آژند، 1384،151(

تصویر 5. ساقیان در حال پذیرایی



29

��������������������������������� تحلیِ  ام ه شناخای بزی نیاری شاهانه ور مکام تِریز ووی  برایاا رویکرو باستات  ملال ه موروی: نیاره  ش  یدت و شیاتت عیدتلرت

دیدگاهتصوفوتشیعدرایندوره،پادشاهصفویبه
عنوانیکشیخ،مرشدویکانسانکاملمیباشدوبا
هدفنشاندادنشاهبهعنوانمقامیباالوالهیاورابا
رعایتتناسباتترسیممینمودند.شخصیتهاییکهدر
اطرافساممیرزانشستهاندبررویمنحنیحسابشدهای
قرارگرفتهاند)تصویر7(.عیدفطربادیدنماهنوتوسط
سهمومنوفردآگاهانجاممیشودوبراساسآموزههای
سمت در ميشود. خوانده عید نماز اسالمی، و دینی
و ایستادهاند گروهی عمارت، پشتبام در نگاره راست
بارؤیتهاللماهتوسط»منجمباشی«درحالیکههالل
ماهنورابادستخودبهفردیجوانترنشانمیدهد،
دست شادمانه دیگران و )تصویر8( است شده تصویر
بهدعابرداشتهاند.دراصولومبادیاسالمیرویتماهنو
و تأیید از پس قرارگیرد.  روحانیون تأیید به بایستی
منجم میشود. آغاز شاه حضور با جشن آنان فتوای
باشیدردورۀصفوی:»رئیسمنجمانبودواینشغل
و پیشگویی به پادشاهانصفوی که اعتقادی سبب به
است« بوده بسیارمهم داشتهاند منجمین احكام
گوشه در نگاره پایین قسمت در )فلسفی،71:1۳17(.
ترسیم نواختنموسیقی نوازندگاندرحال چپگروه
بزمهایشاهانصفوی شدهاند)تصویر9(.موسیقیدر
بخشیجدانشدنیبودهاستوازهنرهایموردتوجهو

رایجعصرصفویوازطرفیازمظاهرسلطنتیبهشمار
میرفتهاست.هنرمنداننوازنده،هنرخودرادرحضور
مورد عموماً و میکردند ارائه شاهانه بزمهای در شاه
آنان با ارتباط در شاردن بودند. صفوی شاهان توجه
اشارهمینمایدکهاینگروههادرردیفهاییدرمقابل
شاهمینشستهاندوبهنوبتسازهایخودمینواختند.
دایره)دف(،رباب،عودازسازهایرایجدرایندوره،در
نوازندگان میرسد نظر به میشود. دیده نگاره این
کالههای و لباس دربار، دیگر خدمة همانند درباری،
معموالً داشتهاند. تن بر صفوی مخصوص میلهدار
حكومتهايدینيازجملهحكومتصفوی،خودرابه
اجرايآیینهايمذهبيموظفمیدانستهاندوحكومت
رویهایداشت.در ماهیتمذهبياشچنین با صفوی
به را فطر عید دالواله برگزارمیشد. نمازعید اینروز،
عنوانبزرگترینعیدمسلمیننقلمینمایدودربارۀ
محض »به میدارد: بیان فطر عید مراسم برپایی
ازشهرخارجمیشدندوبه اهالی طلوعخورشیدتمام
برپا را عید نمازجماعت درآنجا تا میرفتند صحرایی
میگویند« »مصلی« محل آن به که کنند،
شرکت به در»خلدبرین« )دالواله،9۲7-9۲8:1۳80(.
شاهاسماعیلاولدرسال915ه.قدرمراسمعیدفطر
درهراتاشارهشده:»چونمصادفباپایانماهصیام

تصویر7. چیدمان شخصیت های اطراف شاهزاده به صورت منحنیتصویر6 . موقعیت شاه در مرکز نگاره
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روزهداران قفلدهان هالل زرین کلید به و بود
قدم تشریف عیدگاه به واالجاه پادشاه گشودهگردید،
ارزانیداشته،بهلوازموآدابوسننروزعیدقیامنمودو
بعدازمراجعتازعیدگاهبهلوازمجشنعیشوعشرت
آنروزسعیداشارتفرمود«)والهاصفهانی،۲01:1۳7۲(.
چراغانیوبرگزاریجشنازبرنامههایویژهواصلیاین
برنامههای اینماه شبهای طول تمام در بود. اعیاد
باشمعهاو سرگرمکنندهایدرمیدانبزرگشهرکه
به مردم و میشد برگزار بود، روشنشده چراغدانها
پایكوبیمشغولبودندوامكانتفریحوسرگرمیبرای
مردمعادیدرکوچهوبازارفراهممیشد.بعدازعیدفطر
»سهروزمتوالیجشنبودودراینسهروزشیپورهاو
سرناونقارههاازصدابازنمیایستاد«)کاتف،1۳57:77(.
امانكتةقابلذکردرارتباطباایننگاره،دستكاریکتیبه
موجوددرنگارهاست.درزمانیکهایناثرکشیدهشده،
قیومیت تحت و شد هرات حاکم نوجوان میرزا سام
حسینخانشاملوقرارگرفت.بعدهابادخترشازدواج
کردواینپیوندموجباستحكامسلطنتشد.درسال
9۳9ه.قهنگامیکهشاهطهماسبدرتبریزباعثمانیها
شاه برایشكست نقشهای حسینمیرزا شد، درگیر
طهماسبکشیدتاسرنگونیحكومتاورافراهمکندو
تغییرات و بنشاند بهسلطنت او جای به را ساممیرزا
میرزاست.« سام ریاستجویی دلیل به کتیبه
کتیبه واژههای دستكاری )منشیقمی،1۶1:1۳8۳(.
نشانمیدهدکهساممیرزاتمایلداشتتاموقعیتشرا
در طهماسب که مینمود تصور و دهد ارتقا دربار در
مقابلعثمانیهامغلوبخواهدشدوازاینجهتدستور
تغییردرکتیبهراداد.»الهادی«ازواژههایمترادفبانام
شاهاسماعیلبودودرضربرویسكهها،ونیزکتیبه

افزودن میشد. دیده اصفهان مسجدجامع در سنگی
واژهالهادیشایدبهدلیلبودکهساممیرزاخودراادامه
دهندهاهدافسلسلهصفویوپدرشانشاهاسماعیل،
میدانسته.نوشتهرویقابکتیبههنوزبهنامساممیزا
استواینموضوعبیانگرایناستکهکتابخطیپس
که شاهطهماسب، مالكیت تحت هرگز تغییرش، از
قرارنگرفت. بود اینکتاب تدوین و نگاره بانیاصلی
»المظفر«ازالقابانحصاریشاهطهماسببودواحتماال
قرار طهماسب شاه نام ساممیرزا نام بهجای درآغاز
داشت.درباریاننزدیکبهشاهزادهبااحترامدرمقابلاو
نشستهاند،درحالیکهسایرافراددرپیشزمینهتصویر
بهگفتگومشغولندونوعپوششدرباریانوبهخصوص
با است. پوششقزلباشان نشانگر آنها دستار و کاله
پیكرهها نوعپوشش و تغییرکتیبه داستان به توجه
توطئة از درباریان حمایتاحتمالی فرضیه میتوان
درست تاحدودی را طهماسب شاه علیه ساممیرزا
به  اصلی متن در آنكه با فطر، نگارهعید در دانست.
مسایلتاریخیاشارهاینشده،امامشاهدهنامشاهزادهو
نوشته او تخت محل بر که دعاهایی همراه به شاه یا
شدهاستمیتواندنشانیازستایشنسبتبهاوباشدو
ممكناستاینفرضیهراتشدیدنمایدکهباتوجهبه
تصویر بودهاست، رایج درباریان چهرۀ ترسیم اینكه
شاه یا و ساممیرزا چهرۀ براساس تصویری شاهزاده،
طهماسبکهدرکتیبهبهناماواشارهشدهاست،باشد.
یادآور بنایمعماری، روی بر بهکاررفته تزیینات
بناهای هندسی تزئینات و رنگارنگ کاشیکاریهای
اثر، این در نگارگر مجموع در است. صفوی دوران
جنبهسیاسیوپیاممدنظروهمپیاممذهبیراباترسیم
رؤیتماهنووشادیبهمناسبتعیدفطررامنعكس

تصویر 9. گروه نوازندگان در حال نواختن موسیقیتصویر8. رویت کنندگان هالل ماه
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نشانميدادند را درباریان که تصاویري معموالً نموده.
پیامیدوجانبهداشت،ازطرفیروایتمتنرابهتصویر
درآوردهوازسويدیگرپیاميرادربارۀحامیسفارش
دهندهالقاميکردند.برگزاریبسیاریازاعیاد،درایران
در که دردورۀشاهطهماسب بهویژه و اسالم پساز
باشكوه بودهاست، تاریخنویسان سرآمده تشیعگری
برگزارمیشدهاستوعالوهبردرباریان،عموممردمدر
کنارآنانشرکتداشتندکهحاکیازانسجامووحدت
افرادمختلفجامهدربرگزاریآیینهایمذهبیدارد.
بیت1وبیت5بهپادشاهانوسلطنتاشارهمیکندو
برمقامو تأکیدبسیار اثرنشانه واردکردنآندراین
شأنشاهزادهایکهکهبررویتختنشستهاستدارد.

عوامل مهمترین از دوره هر در موجود سیاست
بوده هنری آثار و جریانات روند و تولید بر تأثیرگذار
است.همچنینتشیعدرایندورهبررویآثارهنری
تأثیربسیاززیادیداشتهاست.براساسرویكردبازتاب،
درایننگارههنرمندازیکسوآیینهایدینیرایجدر
زمانةخویشوازسویدیگرپیامسیاسیراانعكاسداده
است.بهبیاندیگربارسمیتمذهبتشیعدرایندوره،
ایامی در مذهبی آیینهای براساس مردم و دولت
بخش و مینمودهاند برگزار جشن فطر عید همچون
مهمیازفرهنگجامعهمحسوبمیشدهاستودولت
این در بود. مذهبی مناسک و شعائر برپایی دنبال به
به جشن برگزاری از بخشی محمد، سلطان نگاره
مناسبتاعیادمذهبیازجملهعیدفطرکهازمناسبت
هایمهممذهبیدرآندورهبودهاستراباهنرخویش،

بازتابدادهاست.

نایجه گیری
بامطالعهمنابعتاریخیعصرصفویمیتواندریافت
برنامههای از بخشی شادی، و بزم مجالس برپایی که
گوناگون مناسبتهای در وشاهزادگانصفوی شاهان
تا داشتند تالش هم دوره این نگارگران و بودهاست
به را درباریان و شاه شكوه با جلوههای بیشتر هرچه
تصویردرآورند.مهمترینمناسبتهایبزمدرایندوره،
تاجگذاریپادشاهانوجلوسبرتختشاهی،برگزاری
شاهنامه و بودند مذهبی اعیاد و ایرانی جشنهای

بهعنوانیکاثرمنظوموبینظیرکهبهتفصیلبهاین
نگارگران بودموردتوجهدرباریانو رویدادهاپرداخته
قرارداشت.سفارشتصاویرشاهنامهتوسطشاهانصفوی
و شاهنامه ارزش شد باعث سلطنتی کتابخانههای در
باشكوه دوران و شده آشكارتر جامعه در آن مفاهم
ایرانیانحفظ تاریخیایراندرحافظةملی باستانیو
قهرمانان با پنداری باهمذات بتوانند تاحاکمان شود
مردم سوی از بیشتری مشروعت کسب شاهنامه،
داشتهباشند.نگارگرانعصرصفویبهدلیلوابستگیهای
حامیان سالیق از پیروی و دربار به معنوی و مالی
مضامین از برخی به پرداختن از قصدشان سلطنتی،
کشیدن تصویر به ادبی، کتابهای در شده مطرح
واقعیتزندگیحاکمانویانمایشقدرتآنانبودکه
اینامررابهگونهایهنرمندانهبهانجامرساندهاند:تعداد
فراوانکاخها،حضورسالطینصفوی،کتیبههاییمزین
بهنامشاهدرنگارههاهمگیبیانگرآنندکهحاکمیتتا
خلقشده آثار و مكاتبهنری کیفیت بر اندازه چه
تأثیرگذاربودهاست.ازسوییدیگر،گستردگیحضور
قزلباشاندرنگارههانشاندهندۀبازتابقدرتواهمیت
ایننیرویاجتماعیدرساختارحكومتصفویاست.در
برگرفتهاندودر رادر بزمنگارهها،قزلباشانشاه اکثر
بخشهایگوناگونحضوردارند.هنربهعنوانتجلیگاه
نمایش و انعكاس در دولت شوکت و قدرت نیرومند
قابل نقش صفوی حاکمان دینی و مذهبی گرایشات
توجهیراعهدهداربودهاست.دورۀصفویه،دورۀتغییرات
و بود ومذهبی اجتماعی درساختارسیاسی، اساسی
دولتبهصورتهدفمنددرجهتگیریهایاجتماعی،
مذهبیوفرهنگینقشداشت.وحدتمذهبیایرانیان
درایندوره،یکعنصراساسیبرایتكوینهویتملی
درایرانبود.جشنهایملیومذهبیوآیینهایرایج
درعهدصفویدرتحكیموحدتملیوحفظهویت
فرهنگیازجایگاهویژهایبرخورداربودهاند.حضورمردم
عادی)طبقاتپایین(درکنارافرادطبقاتباالبهویژه
شاه،درایندونگارهبامناسبتهاییمذهبیوسیاسی
نشانازانسجاماجتماعيکهدولتصفویهبهدنبالآن

بودهاست،دارند.
بزمهاییبامناسبتاعیادمذهبیهمچونعیدفطربا



32

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی                   سال دهم، شامرۀ ۴۰، پاییز 1400

حضورمردمهرچهباشكوتربرگزارمیشدوسببتفریحو
شادیمردممیشدهاستوازطرفیهویتمذهبیاین
دورهرازندهنگهمیداشتهاست.خاندانصفویباآشتی
به در کشور رسمی مذهب و فرهنگی سنتهای دادن
وجودآوردنیکهویتجمعیبرایایرانیاننقشمؤثری
ایفاکردند.پادشاهانصفوی،همچونشاهاسماعیلخود
رابانمونههایافسانهایواسطورهایمانندکیومرثقیاس
میکردوعناصراصلیحكومتباستانی،بازتاببیواسطة
همچون نگارههایی در تبریز مكتب درنگارگری را خود
جشنسده،بابهتصویرکشیدنبرپاییواحیاسنتهای
باستانیوملیوبرگزاریجشنهاییهمچونسدهونوروز

یافتهبودند.
تبریز، مكتب در بهخصوص نگارگراندربار، هدف
انعكاستصاویریآرمانیازشاهودیگردرباریانبودهاست.
براساسرویكردبازتاب،سهاصلحكومتشاهانصفوی
ایران اثنیعشری،تصوفوفرهنگ پایبندیبهتشع که
باستانبودندوبنیانمشروعیتشانبراینسهاصلاستوار
بود،درنگارگریهاانعكاسیافتهودیدهمیشوند.هرچند
بهدلیلتالشبرایپیونددادنشاهانبااساطیرشاهنامه
موارد شاهد نگارهها از دربعضی ساسانی، حاکمان و

غیرطبیعیوغیرواقعینسبتبهآندورانهستیم.

کاابنامه
ابوالعالءسودآور»نگارگریدردورانصفویه«ترجمةمهدیحسین،

فصلنامههنر،تابستانوپاییز1۳7۴،ش1۲5-۲9،178
الكساندر،ویكتوریا.)1۳91(.جامعهشناسیهنرها.ترجمةاعظم
راودراد،تهران:مؤسسهتالیفترجمةونشرآثارهنریمتن.

احمد ترجمة اولئاریوس. سفرنامه .)1۳۶۳( آدام. اولئاریوس،
بهپور.تهران:سازمانانتشاراتیوفرهنگیابتكار.

ومشهد. قزوین و مكتبنگارگریتبریز )1۳9۴( آژند،یعقوب.
تهران:فرهنگستانهنر.

انتشارات تهران: نّقاش، سلطانمحمد .)1۳8۴( یعقوب. آژند،
فرهنگستانهنر.

جامعه در بازتاب رویكرد و »اثرهنری نازبانو، ترکاشوند،
شناسیهنر)مطالعهموردی:نگارهبهرامگوردرقصرهفت
زمستان تجسمی هنرهای - هنرهایزیبا فصلنامه گنبد«،

1۳88،ش۴0،ص۲5-۳5.
عالم تاریخ .)1۳9۳( ایرج. افشار، اسكندربیک، ترکمان،
پانزدهم سال از شاهعباس سلطنت وقایع آرایعباسی:

پادشاهی،تهران:ج۲،امیرکبیر.
جوادی،شهره،)1۳85(.»بررسیجایگاههنردردورانصفوی«،

فصلنامهباغنظر،ش،5.
الدین شعاع ترجمة دالواله. سفرنامه .)1۳70( پیترو. دالواله،

شفا.تهران:انتشاراتعلمیوفرهنگی.
دهخدا،علیاکبر.)1۳77(لغتنامهدهخدا.زیرنظرمحمدمعینو
سیدجعفرشهیدی.تهران:مؤسسهانتشاراتوچاپدانشگاه.

رجب،پرویز.)1۳87(.جشنهایایراني؛تهران:آرتامیس.
نقاشی در انسان »جایگاه رحیمی،حنیف)اردیبهشت1۳99(،

عصرصفوی«.سخنرانییادبودپروفسورمائیسنظرلی.
تفضلي، تقي ترجمة سفرنامهسانسون؛ .)1۳۴۶( سانسون.

تهران:زیبا.
احیا و صفویه سارا؛ سرحدی، .)1۳9۳( عباس. سرافرازی،

سنتهایملیوباستانی،مشهد:دانشگاهفردوسیمشهد.
ترجمة صفوی، عصر در ایران .)1۳79( راجر. سیوری،

کامبیزعزیزی،تهران:نشرمرکز.
ترجمةاقبال شاردن.ج۴، سفرنامه .)1۳7۲( ژان. شاردن،

یغمایی.تهران:توس.
عادلزاده،پروانهوپاشاییفخری،کامران،)1۳9۴(»بررسیانار
بازتابآندرادبفارسی«.فصلنامهتخصصی دراساطیرو
سبکشناسینظمونثرفارسی)بهارادب(،س8،ش۲7،ص

.۳7۲-۳۶8
نگارههایسلطانمحمد«،کتاب )1۳91(.»بررسی امیر فرید،

ماههنر.ش1۶۶.
کیكاووس ترجمة کمپفر. سفرنامه .)1۳۶۳( انگبرت. کمپفر،

جهانداری.تهران:خوارزمی.
کنبای،شیالر.)1۳87(.نقاشیایرانی،ترجمةمهدیحسینی،

تهران:دانشگاههنر.
گودرزی،حسین؛)1۳87(.تكوینجامعهشناختیهویتملی
ایرانی. تمدن تهران: صفویه، دوره بر تأکید با ایران در
خالصهالتواریخ .)1۳8۳( احمدبنحسین. منشیقمی،

)ج1وج۲(تهران:مؤسسهچاپوانتشاراتدانشگاه.
نظرلی،مائیس.)1۳90(.جهاندوگانهمینیاتورایرانی،ترجمة

عباسعلیعزتی،تهران:انتشاراتمتن.
زمان در ایران .)1۳8۲( محمدیوسف. والهقزوینياصفهاني،
شاهصفيوشاهعباسدوم؛تصحیحمحمدرضانصیري،تهران:

چ۲،انجمنآثارومفاخرفرهنگي.
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