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چکیده

ی
منابع تاریخی ،متون ادبی و آثار هنری عصر صفوی حکایت از وفور برپایی مجالس بزم و شادی دارد .این مجالس بخش 
از برنامههای دربار شاهان و شاهزادگان صفوی به مناسبتهای گوناگون بوده است .نگارگران مکتب تبریز دوم ،در مصورساختن
این جلوههاي با شكوه زندگی شاهان صفوی و درباريان تالش شایان توجهی داشتهاند .این در حالی است که متن سفرنامههای
برجای مانده نیز سندی معتبر در زمینة تاريخی و جامعهشناختی از این دوران است .این پژوهش کیفی ،باهدف بنیادی و با
رویکرد توصیفی-تحلیلی است و قصد آن این است تا ضمن شناخت شرايط اجتماعيِ طبقۀ حاکم و دربارِ دوران صفوی ،تأثیر
آن بر هنر نگارگری بر اساس نظریة بازتاب مورد تحلیل قرارگیرد .در این راستا و با هدف تحلیل محتوایی و جامعهشناختی
بزمنگارهها ،به این سؤال نیز پاسخ داده خواهد شد که؛ بزمنگارههای شاهانه تا چه میزان بیانگر شرایط و روابط اجتماعی طبقة
ِ
پژوهش بنیادی ،بزمنگاره «جشن سده» و«ضیافت عید فطر» بوده و م ّهمترین
حاکم و پادشاهان بوده است؟ جامعه هدف در این
نتایج حاصل از تحلیل یافتههای بدست آمده نشان میدهد ،هر سه اصل حکومت شاهان صفوی؛ پایبندی به تشیع اثنیعشری،
تصوف و فرهنگ ایران باستان نهتنها به عنوان ایدئولوژی ،بلکه بهعنوان سه رکن اساسی درحکومت سیاسی صفویان ،به میزان
قابلتوجهی در نگارگری منعکس شده و مشهود است .هرچند برطبق این رویکرد ،در بعضی از نگارههای بزم شاهانه ،به قصد
ایجاد پیوند معنایی میان شاهان با اساطیر شاهنامه و حاکمان ساسانی و همچنین اعتباربخشی به اقتدار و شکوه خود ،شاهد
بزرگنمایی غیرطبیعی و غیرواقعی مضامین و مراسم بودهایم.
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مقدمه
هنر نگارگری را همواره باید از پرروایتترین هنرها
در ایران دانست .در دنیایی از رنگها و نقشها میتوانیم
ت زندگی شاهان و طبقات
نکات بینظیری همانند کیفی 
اجتماعی مربوط به آنان را شاهد باشیم که در
منابعتاریخی کمتر به آنها پرداخته شد ه است .از
ی مختلف و بهطور اخص
آنجاییکه نگارگری در دورهها 
در مکتب تبریز دوم عمدتاً تحتنفوذ و حمایت طبقة
حاکم بودهاست ،نگارگران برای جلب رضایت آنان به
تصویرگری شاهان و درباریان و شیوة زندگی اینطبقة
اجتماعی میپرداختند .سفرنامههایی نیز که در ایندوره
تاریخی نوشته شدهاند ميتوانند بهعنوان اسنادي
مكتوب ،تکمیلکننده اطالعاتما در این زمین ه باشند.
مجالسبزم بهدلیل نمایششادی ،شکوه ،وفور نعمات،
ی پادشاهان و شاهزادگان با فرماندهان،
همنشین 
جنگجویان و حتی در مواردی با مرد م عادی ،جذابیتهای
زیادی را برای خلق یک اثر بصری بههمراه داشته.
بنابراین با توجه بهتعدد بسیار زیاد بزمنگارههایی که در
ن دوره پدید آمدهاند ،بررسی مضمون بزم درخور
ای 
اهمیت است .بزمهای شاهانه از موضوعاتیست که به
دفعات در نگارگریایرانی بهویژه در دورهصفوی با آن
مواجه هستیم ،مضمونی که عالوه برتحلیلهای بصری
میتوان آن را با رویکرد جامعهشناختی و مطالعات
اجتماعی و در نهایت از منظر تاریخی و مذهبی نیز
ی نمود .در دورة صفوی همانند دیگر دورهها،
بررس 
جشنها و مجالس بزم جلوههایی از فرهنگ جامعة
ایرانی بوده است که با شناخت اینمجالس میتوان به
بازشناسیفرهنگ و بهخصوص ارتباطهنر و فرهنگ در
ایران پیبرد.
روش تحقیق پژوهش
این پژوهش کیفی ،با هدف بنیادی و با رویکرد
توصیفی-تحلیلی است .روش گردآوری مطالعاتاسنادی
و منابعکتابخانهای بودهاست .در اينپژوهش با در نظر
ن عصر ،یعنی
ش مشخصي از نگارگريهايای 
گرفتن بخ 
ی شاهان و مطالع ه موردی دو نگاره مورد
نگارههایبزم 
نظر ،سعي در شناخت و بررسي شرايط و باورهای

اجتماعي درميان طبق ة شاهان و درباريان شده است.
انتخاب دو نگاره موجود به عنوان نمونه موردی براساس
دو رکن اساسی مذهبی و ملی در ساختار دولت صفوی
و بیشترین مناسبتهای بزم شاهانه براساس منابع از
جمله سفرنامهها بودهاند .به همین علت دو نگاره
«ضیافت عید فطر» و «جشن سده» براین اساس،
برمبنای رویکرد بازتاب مورد تحلیل قرار گرفتهاند.

پیشینه پژوهش
نگارگری ایرانی بستر مناسبی برای پژوهشها
میباشد و بهدلیل قابلیتهای ویژ ة خود ،امکان
ی متفاوت را داراست .بهطور ویژه در ارتباط با
خوانشها 
هنر نگارگری دورة صفویه ،پژوهشهای بسیار زیادی
انجام شدهاست که نتایج آن نشاندهندة دستاوردهای
مهمی در زمینةهنری و تاریخی بودهاست .اما در ارتباط
با بررسی نگارگری براساس رویکرد بازتاب موارد کمی
وجود دارد .در ارتباط با بزمنگارهها در میان منابع
دانشگاهی ،پایاننامه «بررسي سير تحول بزمنگاري در
نگارگري ايراني» نوشتة پانتهآ كشاورزپسيخاني (،)1389
به این نتیجه اشاره مینماید که نگارههای بزمی با توجه
به آداب و رسوم و سنن ایران باستان که در ادبیات به آن
اشاره شدهاست شکل گرفتهاند .همچنین در حوزة 
ن دوره پژوهش
ی بزم در ای 
جامعهشناختی و تاریخ 
ن درعصرصفویه» نوشتة
ی ایرا 
«جشنها و شادمانهها 
فاطم ه عبادپور ( )1392و «جشنها ،آیینها ،سرگرمیها
و تفریحاتدورة صفوی» نوشتةپروانهاحمدی (،)1395
ضمن توصیف و تشریح برخی از تفریحات و سرگرمیها،
جشنها ،اعیاد سنتی و مذهبی در دورة صفویه با نگاهی
تحلیلی و نقدی ،رویکرد عامةمردم ،رویکرد جشنها و
سرگرمیها و رفتار و عملکرد شاهانصفوی از برگزاری
نمایشها ،اعیاد و جشنها را مورد بررسی قرار دادهاند و  
به این نتیجه میرسند که برگزاری جشنهای باستانی و
مذهبی  برای تقویت و تحکیم پایههای سلطنت صفوی
امری الزماالجرا تلقی میشد .اما تفاوت پژوهش حاضر با
پژوهشهای پیشین در تمرکز بر تحلیل دو نگاره بزمی
شاهانه در دورة صفوی براساس رویکرد بازتاب میباشد
و ارائه پژوهشی متفاوت در تحلیل این دو نگاره براساس

�������������������������������� �)رطفدیع تفایض و ةدس نشج هراگن :یدروم هعلاطم( باتزاب درکیور ساسارب  مود زیربت بتکم رد هناهاش یراگن مزب یتخانش هعماج لیلحت

این رویکرد جامعه شناختی است .مطالعه منابع ذکر
شده در پیش برد پژوهش به عنوان راهنما و الگو بسیار
کمک رسان بودهاند.

هدف پژوهش
این پژوهش تأثیرپذیری بزمنگارههای شاهانه مکتب
ط سیاسی ،اجتماعی و مذهبی حاکم
دومتبریز را از شرای 
دراین دوره براساس رویکرد بازتاب مورد بررسی قرار
میدهد.
سؤال پژوهش
ی شاهانه
 .1با توجه به رویکرد بازتاب ،بزمنگاریها 
تا چه میزان بیانگر شرایط و روابطاجتماعی طبقةحاکم
و پادشاهان بودهاست؟
مبانی نظری پژوهش
جامعهشناسیهنر میکوشد ،هنرمند و اثر هنری را
ط زمانی ،مکانی و اجتماعی به نقد کشد و
از خالل شرای 
فرایند تولید اثرهنری را نه تنها از زاویه ساختار
زیباییشناسانه و ویژگیهای فردی هنرمند ،بلکه با
ع و کاملتر ،تمامی عوامل مؤثر را تحلیل
نگاهی جام 
وبررسی کند« .در واقع یک اثر هنری از دیدگاه
جامعهشناسی بخشی از یک فرآینداست که با همکاری
افراد متعددی که در نهادهایاجتماعیمختلف فعالاند
و روندهایتاریخی را پی میگیرند ،بهوجود آید .بر
ایناساس هنر جدا از زمینه و متن اجتماعیاش به
ت کامل درک نمیشود» (رامین .)۱۲۱:۱۳۹۱،نکتة
صور 
قابل توجه این است که مطالعه یک اثر هنری از دیدگاه
اجتماعی رموز پنهان شده در هنر را آشکار میسازد و
ط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
بازگوکنندة  شرای 
ک جامعه باشند تا از اینطریق ارتباطهنر با
فرهنگی ی 
جامعهای که در آن شکلگرفته بررسیشود و بهبررسی
چگونگی تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری آنها نسبت به
جامعه توج ه شود .در حوزة هنر ،مضمون اثر هنری تا
حدود زیادی به تاریخ اجتماعی و بررسی آن در متن
ی مطالعاتی
پیوندهایاجتماعی وابسته است .رویکردها 
ت جامعهشناختی یک اثر
زمین ه محور همچون مطالعا 

هنری ،در درک و دریافت آن بسیار مؤثر میباشد .این
امر بهویژه در دورهها و جوامعی از جمله عصر صفوی که
زمینه و بستر اجتماعی سهمی بهسزا در شکلگیری اثر
ل توجه است.
هنری داشته ،قاب 

رویکرد بازتاب
ی هنر که
یکیاز مهمترین رویکردها درجامع هشناس 
لتوجه
نقش آن در شناخت هر چه بهتر آثار هنری قاب 
است ،رویکرد بازتاب میباشد که توسط «ویکتوریا
الکساندر» و برخی دیگر از جامع هشناسانهنر در تقابل
با رویکرد شکلدهی مطرح شد .این رویکرد مبتنی بر
«انعکاس جامعه در آثار هنری» میباشد و بر این ایده
استوار است که هنر همواره چیزی دربارة جامعه به ما
میگوید ،چنانکه هنرحاوی اطالعاتی دربارة جامعه و
بازتاب واقعیتهای آن است( .الکساندر )54:1391،و به
بررسی تأثیرات مختلف جامعه بر چگونگی شکلگیری
آثار هنری میپردازد .همچنین عقیده دارد که آثار
ی موجود در جامعةهمعصر
هنری بازتابانندة جریانها 
خویش است .براساس این رویکرد هنر همانند آیینهای
جامعة معاصر خود را بازتاب مینماید و محتویات هنرها
ی موجود در جامعهای
از ارزشها و اعتقادات و جریانها 
که هنر در آن به وجود آمده نشأت میگیرد .البته باید
به این نکته اشاره نمود ،ممکن است این آیینه مانند
ی تخت نبوده و فقط بعضی ازحقایق را در خود
آیینها 
داشتهباشند ،اما به هرصورت این آیینه تخت باشد یا نه،
اگرچه ممکناست وقایع را به صورتکامل نشان ندهد
اما حداقل بخشی از آنها را بازنمایی خواهدکرد و گاهی
ل هنر
ی آن به صورتی نمادین است که اه 
بازنمای 
میتوانند از آن رمزگشایی نمایند .هنرها آنچه را که از
ظ محتوایی دریافت میکنند،
جامعةمعاصر خود به لحا 
گاهی به وضوح و گاهی با عد م صراحت در قالب رمز
بهطور نمادین به نمایش میگذارند .این نظریه در
حقیقت به بررسی تأثیر جامعه بر اثر هنری از طریق
مطالعه اثر هنری میپردازد .براساس این تئوری ،هنرها
واقعیت را به رمز برمیگردانند و آنچه را در جامعه وجود
دارد ،رمزگونه نشان میدهند؛ بنابراین شکل هنر از
قواعد زیباییشناختی تأثیر میپذیرد ،در حالیکه
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محتوای آن از جامعه نشأت میگیرد .در این رویکرد
ط مستقیم و
رابطة بین هنر و جامعه را بهعنوان یک خ 
ساده بیان میکند و چنین بازتابی ممکن است بخشهای
خاصی از واقعیت را شامل شود و بخشهای بسیاری را
نادیده انگارد .این رویکرد «تأثیرات مختلف جامعه بر
چگونگی شکلگیری آثارهنری را مورد بررسی قرار
میدهد( ».ترکاشوند .)۲۵:۱۳۸۸ ،بنابراین رویکردی
مناسب در بررسی ارتباط هنر و جامعه است .تأثیر
ک جامعه در شکلگیری آثار هنری آن به
ط ی 
شرای 
ی است که اغلب اثر هنری بهعنوان محصول و
گونها 
بازتاب شرایطحاکم به جامعه و بستر شکلگیری خویش
شناختهمیشود و هنر همواره اطالعاتی دربارةجامعه به
ما میگوید.
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بزم
بزم را مجلس شراب و جشن و مهمانی
(دهخدا،1372،ذیل بزم) تعریفکردهاند .مجلسیکه در
آن ،گروهی به قصد شادی و طرب گردهم آیند و از
وسایل و لوازمی نیز برای اینکار سود جویند .همچنین
در فرهنگفارسی معین در ذیل واژهجشن آمد ه است:
 .1مجلسشادمانی ،محفلنشاط  .2ضیافت ،مهمانی .3
سور و سرور ،شادی (معین .)1229: ۱۳۷۴ ،برگزاري
ي شادمانی از ویژگیهايفرهنگی
مراسمجشن و آیینها 
هر جامعهاي محسوب میشود .همة ملتها و اقوام در
همةسرزمینها ،روزهایی از سال را جشن میگیرند .با
ن گفت جشنهای
توجه به معنی لغوی جشن میتوا 
ایرانیان ریشه در اعتقاداتمذهبی آنان داشته و در واقع
مراس م شادی بوده که با انگیزة سپاسگزاری از نعمتهای
ن باستان شادی
خلق برپا میشد .به اعتقاد ایرانیا 
موهبتی است از جانب خداوند که مخصوص بشر آفریده
شده ،بنابراین ب ه منظور سپاس از چنین نعمتی سعی
داشتند که جشنهای خود را با شادی و نشاط همراه
سازند .در بند اول اغلب کتیبههایپادشاهانهخامنشی
ن زمین را آفرید،
آمده است« :بزرگ است اهورامزدا که ای 
ی مردم
ن آسمان را آفرید ،که انسان را آفرید ،که برا 
آ
شادی آفرید» (شارپ .)93:1346،آنچه از بررسی
منظومههای داستانی برمیآید این است که بزم از

ط شادی به
ن بسا 
هنرهای شاهانه بوده است و آراست 
شرط آنکه به بیتوجهیشاه به امور مملکت نمیانجامید
ن قدرتمند و با لیاقت بوده
یکی از ویژگیهای پادشاها 
است.همچنین دانستن هنرهای بزمی مانند هنرهای
رزمی ،نشانةکاردانی بزرگان شمردهمیشده و جز اصول
اولیهای بود ه که به شاهزادگان آموزش داد ه میشده
است؛ اما این به معنی نیست که بزم همیشه مورد تأیید
قرار میگرفته است ،بلکه هرگاه خطری کشور را تهدید
میکرده ،دفاع از آب و خاک میهن مهمتر از هر چیز
ی بزم عبارتند
دیگر ب ه حساب میآمدهاست .مناسبتها 
از :ازدواج ،تاجگذاری ،جشنهای ایرانی ،جشنهای
ل از جنگ ،آمدن فرستاده و
مذهبی ،پیروزی ،بزم قب 
ی مهم و هر رخداد خوشایند و
مهمان ،اقدام بهکار 
ع تاریخی و دستاول
بزمهای بیمناسبت .مطالعه مناب 
عصر صفوی حاکی از این نکته میباشد که برپایی
مجالسشادی و طرب که به حضور و فعالیت هنرمندان
عرصه موسیقی آراسته و پرشور و شوق بود ،بخشی از
برنامههای دربار شاهان و شاهزادگان صفوی در سفر و
ل میداده است .دربارة 
مناسبتهای گوناگون را تشکی 
بزمهايشاهانه آنچه که از آن سخن به میان آمدهاست
ي شاهانه ،خوانزرینی را
ت که «در بزمها 
بدینقرار اس 
مینهادند ،نبید میآوردند ،رامشگران مینواختند ،خوان
میآراستند و هرکس را که درخور چنین بزمی بود به
ي شاهانه ،مهمانان
بزمگاه میخواندند .در شبنشینیها 
شب را با شادي میگذراندند و بامداد به کار خویش
ن مییافت،
میپرداختند؛ زمانی که خوراك  پایا 
ي بزم میشتافتند»
برمیخاستند و به سو 
(اعتمادمقدم.)1350:156،

جشنها و اعیاد مذهبی
شواهد تاریخی حکایت از آن دارد که اعیاد و
جشنهای مذهبی همانند مراسمهای عزاداری در این
دوره مورد توجه صفویان قرار داشته .دولت صفوی در
دورة اسالمی بیش از هر ساختار سیاسی دیگری در
ترویج شعایر مذهبی گامبرداشت« .ایرانیان عید ملی و
مذهبی بسیار دارند...میان اعیاد مذهبی دو عید از همه
مهمتراست :عیدفطر و عیدقربان( ».شاردن.)449:1372:
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از اعیاد و جشنهایی کهتوجه ناظران را پساز مراس 
م
خاص محرم به خود جلب نمود ه عید قربان است و با
مراس م خاصی که همراه قربانیکردن شتر بود برگزار
میشد« .در روز عیدقربان طبق دستور پادشاه صفوی
ترتیب انواع بازیهایسرگر م کننده و مفرح دادهمیشد،
ن جایگاه را برایشاه ترتیبمیدادند و بزرگان
لذا بهتری 
و درباریان منتظر میماندند تا پادشا ه در جایگاه
مخصوص قرارگیرد و هرکدام بهترتیب اینعید را به او
ک گویند و دست او را به نشانه تقدس ببوسند»
تبری 
(ترکمان« ،)۷۳۹:۱۳۳۵ ،این جشن ب ه مدت سه روز
ی بود که مردم فارغ از هر گونه
ادامهداشت و این در حال 
ک هفته را تا صبح ،در
دادوستد بودند...و تمام شبهایی 
شیپور و سرنا میدمیدند و صدای موسیقی شنیده
میشد» (کارری« .)۹۴ :۱۳۴۸ ،بعد از قربانیشتر زمینه
برای مهمانی و تفریح و شادی فراهم میآمد»...
ن توجه در خصوص عید غدیر
(دالواله .)۱۳۸۰:۹۴۰،ای 
نیز وجود داشت و باشکو ه خاصی در پایتخت و سایر
ن میگرفتند .پادشاهان صفوی خود را از
شهرها جش 
اوالد امامعلی(ع) میدانستند و در حکومتداری ،خود
ی مینمودند .مطابق
را مدافع و در ترویج آن نیز سع 
کتاب قواعدالسالطین از زمانشا ه طهماسب عید غدیر
ت خاصی به دست آورد و
در نظر پادشاه صفوی اهمی 
پس از آن به سنت بزرگی تبدیل شد ،تا آنجا که شاه
طهماسب عید غدیر را بر سایر اعیاد ارجحیت میداد.

جشنهای ایرانی
از دیگر مناسبتهای بزم ،جشنهای ایرانی است.
ی را میتوان عالوه بر پیوند با پدیدههای
جشنهایایران 
ی پیشینیان نیز
ی مذهب 
طبیعی در پیوند با باورها 
دانست« .در ایران از کهنترین زمان ،جشنهای
ن جمله جشنهاییکه
گوناگونی بر پا میشدهاست؛ از آ 
در هر ماه به مناسبت تقارن نام روز با نام ماه برگزار
ب خاصی همراه بودهاست ،برخی
میشده و هر یک با آدا 
ب ه سبب اهمیت ویژهای که تاریخ برگزاریشان داشته،
رفتهرفت ه پررنگتر شدهاند و سرانجام نوروز ،مهرگان و
ن جشنهای ایرانیان باقی
سده بهعنوان بزرگتری 
ت عید
ماندهاند» (رجبی .)10-9 :1375 ،تاريخ براهمي 

ي گواهي ميدهد و در
نوروز در نزد شاهانصفو 
ی و
ن از نحو ة برگزار 
ن و سفیرا 
سفرنامههای سیاحا 
ن اطالعاتی سودمند یافت میشود؛ روز اول
جزئیات آ 
بهار برایایرانیان روز اولسال است که نوروز میگویند
و یکیاز اعیاد بزرگ آنهاست .در اینروز تمام بزرگان
ی سال م شاه به دربار حاضر میشوند (تاورنیه،
برا 
ن نوروز در عصر صفوی ،شاه
« ،)635:1336در جش 
لباسنو پوشيده از وزرا و ديگر اميران ،حاكمان و بزرگان
ت مينمود» (دالواله،
ي هدايايي درياف 
ي و يهود 
مسيح 
ي جديد و داروغه در
 .)60:1348در زمان صفويه ،امرا 
ن ميشدند (همان .)203:در زمان شاه
نوروز تعيي 
ن نوروز ،همانند گذشته با شكوه تمام
طهماسب جش 
ن نوروز بهرویدادهای
ل کرد 
برگزار میشد .بعدها با وص 
مهمی مثل غدیرخم و یا جلوس و بر کرسیخالفت ،به
آن رنگ تشیع زدند (صفا .)86:1395 ،شاردن نیز در
ارتباط با عید نوروز اشار ه مینماید« :نوروز ،یگانه عید
ملیو غیر مذهبیایرانیان و در نظر آنان سختگرامی
ن را بهطرزی با شکوه
و ارجمند است و مراسم آ 
برپامیدارند .بهاعتقاد آنان جمشید ،چهارمینشاهانشاه
ایران بانی و پدید آورنده این جشن بزرگ و ملی بوده
ت بدیع و باستانی بیانگر اینحقیقتاست
است .اینسن 
ش ذوق اینسرزمین از روزگارانکهن به
ن خو 
ک ه مردما 
افزایش و کاهشنور و گرمیخورشید و اعتدالربیعی،
توج ه خاصداشته و نخستینروز بهار را که آغاز بیداری
و شکفتگی طبیعت است خجسته و فرخنده
میشمردهاند» (شاردن .)449:1349 ،همچنین
ب کارگزارانحکومت و
«اهدایهدایا به شاه از جان 
نمایندگانسیاسی و همچنین اعطایخلعت از جانب
س طرب که با
ل مجال 
پادشاه بهوزیران و امیران ،تشکی 
نوازندگی و آواز همراه بود و مجموعهای از سرگرمیها
چون شعبدهبازی ،سوارکاری ،چوگان بازی ،کشتی
پهلوانان و سیر و شکا ر شاهانه در دشت و صحرا از جمله
مواردیهستند که عموماً وقایعنگارانصفوی با تکلفات
بسیار ادیبان ه در شرح و وصف ایننوعرسومات درجشن
سلطانی نوروز پرداختهاند» (ترکمان 871 :1382 ،و
.)898

21

فصلنـامۀ علمی

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

جشن سده
یکی از جشنهایمهم ایرانیاست که در دهمینروز
از ما ه بهمن ب ه هنگا م شب برگزار میشود .مهرداد بهار
عقیدهدارد که اینجشن از اعیاد بومی غیر آریایی بوده
و در دینزرتشت رسمیت نداشته و تنها از دورة اردشیر
بابکان در شمار اعیاد رسمی درآمده است
(بهار .)630:1360،جشنسده پس از اسالم نیز با عنوان
«سدق» ،در میان اعراب متداول شد .از جمله مهمترین
ن جشن ،آتشافروختن
و اصلیترین آداب مربوط بهای 
بودهاست .برگزاری جشنسده ،از جمله آیینهاییست
که زرتشتیان در عصر صفوی در غرب اصفهان و نجفآباد
اجرا میکردند.
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مکتب تبریزدوم
سبکتبریز را باید حاصلتلفیق و ترکیب دو سنت
ی ماند ه بود ،نام
هنری که از ترکمانان و تیموریان باق 
ن مذهب
ت یافت 
نهاد ،اما ورود صفویان ب ه تبریز و رسمی 
ک هنری نوید
تشیع فصل تازهای را در دگرگونی سب 
ی مکتب تبریز در عصرصفوی
میداد .مضامین نقاش 
ت زندگانی دربار سالطین و
شامل نمایششکوه و عظم 
امراء ،باغهایخرم و سرسبز عمارات و ابنیهزیبا و عالی،
لباسهایفاخر ،مجالسانس و طرب ،صحنههایشکار
ص این
ن شاخ 
و بزم و جنگاوری میباشد« .از نگارگرا 
ن محمد نقاش،
دوره میتوان به کمالالدینبهزاد ،سلطا 
مظفر علی ،عبدالرشید شیرازی ،آقا میرک و دوست
محمد نام برد» (یاوری .)40:1389،عالمتیا میل ة قرمز
رنگ در عمامه یا کال ه دوازد ه ترک که بهنشانه حمایت
ن صوفیان قزلباش از زمان
ب تشیع در میا 
از مذه 
ک تبریز
شیخحیدر رواج یافته بود ،از ویژگیهای سب 
ن عالمت خانوادگی ،در
صفوی محسوب میشود .ای 
نگارههای ابتدایی این دوره ،فقط بهرنگ سرخ دیده
میشود ،گویا این نوعکاله پساز مرگشا ه طهماسب
ن ویژگی در هنر نگارگري
تقریباً از میان رفت .حذف ای 
ش منزلت قزلباشان
صفويان را میتوان از تبعات كاه 
دانست .نقاشان مكتب تبريز ،پرترههاي زيادي از شاه،
شاهزادگان ،شاعران ،سرداران ،نقاشان ،زنان حرم و
اعيان تصویر نمودند« .هدف نگارگر دربار ،ارائة تصويري

آرماني از شاه و درباريان است .چهرههايگرد ،ابروان
قوسي ،تركيب ساكن ،خطوط ظريف ،حالتتزييني ،از
ديگر ويژگيهاي چهرهپردازي مكتب نگارگري تبريز
صفوي است» (كريماف)59-61:1385 ،؛ (پولياكوا
ب تبريز بازتاب ديدگاه
ورحيموا ،)1381:137،مكت 
ش سلسلةجديد شمردهميشد.
ت ستاي 
صفوي و درجه 
عبارت «یامفتحاالبواب» همانند کال ه قزلباش از
نشانههای عمومی معرف مکتب تبریز صفوی است و
برحضور مشیتخداوند و استعار ه هر آنچه برسر پهلوانان
ت خداوند است .در اين
میآید در مدار وحدت و خواس 
دوران كارگاههنريتبريز ،معياري برايتوليد نگارههاي
سبك درباري گرديد و يكپارچگي سياسي ،نظامي
حكمفرما در كلكشور و زير پوشش يك سلسل ة متمركز
ل اول آغازشد
با مذهبييكپارچه كه توسط شا ه اسماعي 
و در دورة شا ه طهماسب به ثبات رسيد ه بود و نوعي
ي درباريتبريز حاصل
هماهنگي و يكپارچگي در نگارگر 
شد .در نقاشی این دوره برای شکوه و جالل بیشتر،
شیوههایتکنیکی را پرمایهتر وعالوه بر زرافشانکردنکاغذ
و استفاده از کاغذهای ابر و باد با رنگهایگوناگون،
حواشی را گاه با تشعیرحیوانات طالییرنگ یا با درختان
ی این دوران
و شاخ و برگها پر میکردند.در نقاشیها 
شکوه و عظمت اینعصر که متأثر از تحوالتبزرگی در
عرصه مسائل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی بود ،غیر
قابل انکار است و عظمت عصر صفوي ،هويداست و
ي مرتبط
ت درباري و اشراف 
مضامينآثار با وضعيت حيا 
ش فاخر دارند و طرز ترسيم ،منتها
است .پيكرهها پوش 
درجةنازكي و  د ّقت را دار است (زكيمحمدحسن.)1372،
در این مکتب «ضربآهنگ تركيببندي همچنان به
موضو ع تصاوير وابسته است ،نقاشيهايجشن و سرور،
ي دارد ،مجالسشكار و چوگان
ت خاموشمتفكرانها 
حال 
پرتحركاند ،مملو از جزئيات و فضا بهسوي باال و رو به
داخل گسترش يافتهاست .در مجالس بزم ،شكلها
يكنواختتر و فضا دو بعديتر است» (اشرفی:۱۳۶۷ ،
 .)۹۶-۱۰۳همچنین در زمان شا ه طهماسب
تركيببنديها بهطوركلي به ايستايي گرايش دارند،
تجمل و تزيين در اوج است و صحنههايدرباري پر از
پيكره هستند (پاكباز .)91-93-1380،شاید باشکوهترین
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و مفصلترین پروژه انجامیافته درمکتبتبریز دورة 
صفوی شاهنامة شا ه طهماسبی باشد« .این شاهنامه
ی نگارگریایران در
نشاندهندة تمامیجزئیات سبکها 
ل گوناگون آن است .بهطور کلی در نگارههای
مراح 
شاهنامه مالحتی بینظیر و آگاهانه جلوهگراست»
(آژند.)۵۱۷ :۱۳۸۹،

ساختار اجتماعی وسیاسی در دورةصفوی
حكومت صفوي يكي از پرقدرتترين حكومتهاي
بعد از اسالم در ايران و ب ه صورت حكومتيمركزي بوده
است .مردمايران در اين سالها به فضاي رشد و پيشرفت
قابل مالحظهاي دست پيدا كردند .س ه اصل اعتقادی
طریقت صفوی یعنی پایبندی به تشیع اثنیعشری،
ن باستان نه تنها به عنوان ایدئولوژی،
تصوف و فرهنگ ایرا 
بلک ه بهعنوان س ه رکن اساسی و اصلی در حکومت
 يك اجتماع
ي 
ی صفویان مدنظر بوده« .جامعهصفو 
سیاس 
يك و گرجي،كه
ل از عناصرترك،تاج 
تركيبي بود ،متشك 
شا ه در راسهر م جامعهقرارداشت ،در قاعد ه هر م مردم
ق روستايي ،صنعتگران،
ن مناط 
عادي شامل :دهقانا 
ن و تجاركوچك شهرها بودند .بينشا ه و مردم،
دكاندارا 
ي در
ي و کشوری و تودهاي از مقاماتروحان 
اشرافلشكر 
ف متفاوت قرار داشتند»
ف با وظاي 
سطوح مختل 
س دیوانساالری
(اولئاريوس .)328:1379:وزیرکه در را 
ت کشوري و
بود و لقب اعتمادالدوله را داشت ،اشرافی 
لشکري ،سران فئودال ایاالت قزلباش که دولت صفوي
توسط حمایت آنها به قدرترسیدهبود؛ «شیخحیدر،
پدر شاهاسماعیلاول ،مؤسسسلسلهصفوی ،در خواب
از حضرتعلی(ع) فرمانیافت ه بود برای پیروانش کالهی
متمایز و ارغوانی رنگ ،یادبو ِد دوازد ه امام شیعه
طرحریزی نماید و به اینترتیب ،وی آنها را بر آنداشت
ن پس ب ه جای کال ه معمولترکی ،ایننوع کاله را
تا از آ 
بر سر بگذارند» (سیوری .)344:1349 ،قزلباش در لغت
به معنای سرخسر است و این جنگجویان چادرنشین
نشانه امتیاز عمامهای که دوازده ترک ارغوانی داشت به
افتخار دوازده امام شیعه بر سر مینهادند« .قزلباشان
ش میتراشیدند و سبیلهای دراز میگذاشتند و
ری 
کاکلی بر سرتراشید ه خود باقی میگذاشتند» (راوندی،

 .)۳۷۷ :۱۳۵۴شاردن نیز ب ه جایگاه مهم آنان در دربار
اشاره مینماید« :قزلباشها در دربار و جامعهایرانی نفوذ
و قدرت فراوان یافتند و دارای تسلطزیاد شدند .نفوذ
ل مه م دربار و امور
وسلطه آنان چندانشد که مشاغ 
مربوط به رهبریجنگ را در اختیار خود گرفتند و
اعتبارشان چندان فزونی یافت که ن ه تنها سپاهیان و
ت یافتند»
دربار ،بلکه ملت ایران به نام قزلباش شهر 
(شاردن .)1192:1374 ،روحانیون نیز به دلیل جایگاه و
اهمیتدادن دولتصفوي به تشیع و توجه ویژه به آنان
به ویژه در دوره شاه طهماسب بهتدریج در اموراجتماعی
ع شدند .دالواله در فصلی از
و سیاسی مملکت مؤثر واق 
ل حکومتی و درباری را معرفی
سفرنامة خود مشاغ 
کردهاست .او ذکر میکند :طبقة ایرانیها که عبارتست
ی دربار و حکام والیات و روسای قشونی و از
از اعضا 
مهمترین این مناصب به این موارد اشارهمینماید :مهتر:
ت شاه و همیشه در کنار شاه بودهاست و به
رئیس خلو 
واسطة این نزدیکی همیشگی ب ه خصوص در زمانهایی
که شاه در سن کم به سلطنت میرسید ،تا زمانیکه شاه
به سن رشد برسد ،بعضی از مهترها در تما ِم آن مدت،
ی داشتهاند و درتمام مملکت فرمانروا
ت حقیق 
سلطن 
بودهاند .قلیچ قورچیسی :شمشیر شاه را نگاه میدارد.
اریاج قورچی سی :تیروکمان شاه را حمل میکند.
ی باشی :رئیس بزرگ تشریفات است و
ایشیک آقاس 
ب منصب در زیر فرمان او هستند.
چندین نفر صاح 
مهماندارباشی :کسی است که سفرای کبار را داخل
ت که خوان در
ی باشی :شخصی اس 
میکند .سفرهچ 
جلوی شاه میگسترانیده است .شرابچیباشی :نظارت
شرابها و میخانه شاه با او بوده است .مشعلچیباشی:
رئیس مشعلداران بودهاست و تدارک و روشنی دربار به
عهده او بوده .نقاشباشی :رئیس نقاشها بوده است اما
نقاشهایاو فقط نگارگری کار میکردهاند .شاه بهعنوان
تنها سرمايهگذار امپراتوري حائز اهميتاست ،همچنین
ی دورة صفویه حاکی از تداو م سنتهای
ساخت طبقات 
طبقهبندی اجتماعی ایراناست که در دورة  اوستایی
ریشه دارد .نظریة اساسی چهار طبقة اجتماعی مبتنی بر
شاه ،اشرافیت نظامی ،اشرافیت مذهبی و روستاییان
است که در دورة  صفوی هم ادامه داشت»
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(آژند .)۲۰۱:۱۳۸۰،دورة صفوي ،گذشته از آنكه از حيث
ت ملي از اين
ع مذهبي ايران و ايجاد يك وحد 
تثبيت وض 
راه ،بسيار مهم بوده ،از ساير جهات هم قابل توجه و
ت ملي و
ت است .با ظهور دورة صفوي كه يك دول 
اهمي 
ايراني بوده ،نزديك دو قرن و نيم با وحدت و سربلندي
و تجديد رسو م ملي و ادامةحيات معنوي ،زندگيكرد و
به احیای سنن ملی ـ باستانی پرداخت .شاردن با
پرداختن به موضوعات فرهنگی از قبیل جشنها و موالید
یا سوگواریها و عزاداریها و آداب و رسوم ،در واقع بر
این امر تأکید دارد که در دورة صفویه و به مدد این
دولت ،ما شاهد ارتقای فرهنگ قومی به سطح فرهنگ
ملی هستیم (گودرزی .)304:1387،دولت صفویه در
ت عديده شد و در روابطخود
اينمدت ،مانع از مهاجما 
ظ مقام و حيثيت
ن عهد ،رعايت حف 
با مللبزرگ دنياي آ 
تاريخي خود را نمود به همينجهات و داليلديگر است
كه دور ة صفوي را با دورة ساساني مقايسه ميتوان كرد
زيرا ايران با شرايط همانندي در اين هر دو دوره به وضع
خود ،سر و سامان ثابتي بخشيد كه در يك عهد ممتد
ت مذهبي و توام ساختن قدرتديني
باقي بود و با سياس 
ت مركزي
وسياسي با يكديگر اداره شدند و ايران وحد 
يافت و با قدرت واحد ادارهشد و در هر دو دوره تجارت
و صنعت در ايران رايج بود و با تسلط سرداران يا درباريان
و هجوم يك قومخارجي خاتمه يافتند .رفاه و آسايش
ممتدي كه ايرانيان ،مدتهايدراز از آن بيبهره بودند،
در اين دو قرن و نيم باعث توسعة آباديها و كثرت
جمعيت و رواجصنعت و تجارت گرديد.شهرها و آباديها
و ساختمانها و مدارس و مساجد و رباطها و
ف مملكت پديد
كاروانسراهاي بسيار در اطراف و اكنا 
آمد( .صفا.)1356 ،

ساختار مذهبی در دورة صفویه
ی دین ساالر است .بنیان این
عصر صفوی ،عصر 
سلسله بر پای ة مذهب تشیع گذاشته شد و شالوده
تأسیس آن بر دو رکن قرار داشت :شیعه و ایران و شاه
اسماعیل بیشتر بر شیعه تمرکزداشت؛ زیرا در آنزمان
ی مذهب بودند و بهسرعت مذهب
اکثریت ایرانیانسن 
ایرانیان را برگرداند .اعالم تشیع دوازده امامی ب هعنوان

ب رسمی دولت تازه تأسیس صفوی را میتوان
مذه 
مهمترین اقدام و تصمیم شاه اسماعیل اول در نظر
ی قدرت
گرفت ،چرا که با این اقدام ،تشیع یکیاز پایهها 
خاندان نوبنیاد صفوی گردید« .در دورة  نخستين
حكومتصفوي ،دين و دولت دو روي يك سكه بودند و
ميان نهاد مذهبي و سياسي ،مرز مشخصي وجود
نداشت» (سیوری و دیگران .)1380 ،شاه اسماعیل با
ب تشيع «موجب تمايز دولت
رسميتبخشيدن به مذه 
ي مذهب ،استحكام جنبههاي
صفوي از همسايگان س ّن 
فرهنگي و هنري شيعي و وحدت ملّي و هنريگرديد»
(اسكارچيا ،)3:1384 ،وی اعیاد مذهبی را که تا آن زمان
کمتر به آنها توجه میشد ،با شکوهی هرچه تمامتر
برگزار میکرد .یکی از ارکان بسیار مهم در سیاست
مذهبی شاهان صفوی ،ابراز عالقه و ارادت آنان به
ن مذهب
ت رسمیت یافت 
خاندان علی(ع) بود .در حقیق 
ت ملی ،دو رکن فروماند ة هویت
س دول 
شیعی و تأسی 
ملی به شمار میآید که با انقالب صفوی تکمیل شد.
«رجالبنیانگذار صفوی راهنجاتایران ،کسباستقالل
و بازسازی ملی را همانند نیاکان خود در اتحاد دین و
دولت و تأسیس دولت متمرکز در ایران دانستهاند .اما
ن مذهبرا براينیل
ل دیگر براياینک ه صفویانای 
دلی 
ت که ،مردمایران
ن اس 
ب کردند ای 
ب ه مقاصد خود انتخا 
ن پیامبر بودند» (گودرزي،
از دوستداران خاندا 
 .)53:1378تمایالت شدید و متعصبانه مذهبی شاهان
ی که در مراحلی توام با خرافات نیز شده بود ،به
صفو 
کلیه هنرها تأثیر و نمود خود را بر جاگذاشت« .از نظر
اریک هابزباوم ،تشیع صفوی که ب ه دست پایهگذاران
ت رسمی درآمد ،نقش بزرگ
سلسل ة صفویه به صور 
ظ هویت ایرانی ،انسجا م بخش اجزای
تاریخی در حف 
پراکندة آن و یکپارچگیسیاسی در ایرانداشتهاست»
(اشرف .)۱۵۵:۱۳۸۳ ،همچنین دولت صفویه «با
ت بخشیدن بهتشیع ،نظریهای را پدیدار ساختند
رسمی 
که نهتنها برقوت و قوام دولت آنها افزود ،بلکه مفهوم
ت ملی را نیز ساخت و ایران را از استحاله
جدیدی از هوی 
در امپراتوریهای پیرامونخود یعنی عثمانی یا مغوالن
ن تشیع و سنتهای
نجاتداد .صفویان ،ایران را به کانو 
فرهنگی و خودآگاهی ایرانیان تبدیلکردند .اینتشیع نه

�������������������������������� �)رطفدیع تفایض و ةدس نشج هراگن :یدروم هعلاطم( باتزاب درکیور ساسارب  مود زیربت بتکم رد هناهاش یراگن مزب یتخانش هعماج لیلحت

بر فرهنگعربی ،که بر فرهنگایرانی-ترکی استوار بود»
(آژند .)۴۱۵ :۱۳۸۴ ،در واقع میتوان گفت ک ه دولت
تازهتأسیسصفوی که از مذهبتشیع ب هعنوان یکی از
ت خویش بهر ه میجست ،سیاستیهوشمندانه
ن قدر 
ارکا 
در عرصههنر در پیشگرفت و با الگو و خطمشیدادن
به هنرمندان و حمایت از آندسته آثار هنری که نمایانگر
ن صفوی
و منعکسکننده حقانیت و مشروعیت خاندا 
ی نمودن هنر از
ی ضمنی به دنبال سیاس 
بود ،به گونها 
طریق عرضه مضامینمذهبی مرتبط با تشیع بود و هنر
از عاملمذهب که رسمیتیافته بود ،بیتأثیر نماند؛ هنر
و مذهب به هم نزديكتر گرديد و مورد تشويق روحانيت
شيعي قرار گرفت و روايتگر داستان ائمه(ع) گرديد كه
نمونههايش در نسخ خمسةنظامي و شاهنامةطهماسبي
يا روضةالصفاي ميرخواند و روض ة الشّ هداي كاشفي
هست .صفويه معنويت و روحانیت را در تصاويرشان
گسترش دادند و با هنر تصويرگري در ترويج فرهنگ
شيعي كوشيدند (شايسته فر.)205:1384،

تحلیل نگارههایجشن سده و عید فطر براساس
رویکرد بازتاب
در اینبخش به بررسی و تحلیل جامع هشناختی دو
نگاره براساس رویکرد بازتاب پرداخته میشود .عامل
اصلی در انتخاب این دو نمونه موردی عالوه برجنبة
ن دو اثر با
بصری و روایی این دونگاره ،مناسبت بزم ای 
توجه به ساختار اجتماعی و مذهبی حاکم بر ایندوره
بود ه است .بدینمنظور نخست موضوع هر نگاره تحلیل
و توصیف میشود ،زیرا  اغلب نگارگران در البالی اجزای
تصویری و عناصر و فضای اثر ،مفاهی م ذهنی و پنهانی
خود را نشان میدادهاند.
نگاره جشن سده
به روایت فردوسی ،روزی هوشنگشاه ب ه شکار
ی سیاهرنگ و تیرهتن را
میرود و بر سر راه خود مار 
ن بار است این موجود را دیده،
میبیند .او که نخستی 
میهراسد و برای کشتن او سنگی به سوی مار پرتاب
میکند ،اگرچه سنگ هوشنگ به خطا میرود ،اما از
برخورد دو سنگ آتشی پدید آمد .هوشنگ به شکرانه

پیدایش آتش به نیایش پروردگار مینشیند و از آنپس،
آن را جاویدان و فروزان میدارد و فروغاهورایی مینامد
و مردم را ب ه پرستش آن فراخواند و بهجشن و شادمانی
میپردازد و آن را جشنسده نام میگذارد:
شــب آمــد برافروخــت آتــش چــو کــوه
همــان شــاه در گــرد او بــا گــروه
یکــی جشــنکــرد آنشــب و بــاده خــورد
ســده نــام آن جشــن فرخنــده کــرد
ز هوشــنگ مانــد ایــن ســده یــادگار
بســی بــاد چــون او دگــر شــهریار
در متن در وصف جشن تنها کلمات ،جشن و
بادهخواری آمده؛ اما در نگاره ،تصویرگر تعدادی قدح،
جام و همچنین ظرفی با انار را تصویر کردهاست.
«براساس باورهای اساطیری و عامیانه ،انار سمبل
باروری و باززایی و جاودانگی است .هرجا که زندگی
است انار نیز جایی برایخود باز کردهاست .همراهی او
با آدمی از ابتدایخلقت تا بازگشت به منزلابدی ،گویای
نوعیقداست است تا حدیکه گاه آنرا بهمقامالوهیت

تصویر .1نگاره جشن سده شاهنامه شاه طهماسبی ،منسوب به سلطان محمد،تبریز،
منبع( :آژند)113:1394،
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نیز میرساند» (عادلزاده ،پاشاییفخری.)۱۳۹۴:۳۷۲،
ن ماه است ،اما
اگرچه داستان در فصلزمستان و در بهم 
وجود شکوفه از تولد آتش خبر میدهد .شاه از نظر
موقعیت در قلب تابلو قرار دارد و باالتر از دیگران بر روی
ی نفیسی به سبک قالیهای دور ة صفویه نشسته و در
قال 
حال نوشیدناست و کالهی با پرهایبلند و زیبا بر سر
ی فاخر بر تن کرده است .از مواردی که جلب
و جامها 
توجه به پیکره پادشاه را تقویت مینمایند ،اندازة پیکر
هوشنگ میباشد ،به این دلیل که از سایر پیکرههای
موجود در نگاره ،تا حدودی بزرگتر نشان داده شدهاست
و تأکیدی بر مهم بودن شخصیت اوست ،در هنر
نگارگری ،پیکرهها و افراد با توجه به رتبه و مقامشان،
اندازهشان شامل تغییرات میشده است که این تغییر
براساس اصول و ویژگیهای مبانیسواد بصری صورت
میگیرد (تصویر )2و در راستای جایگاه شاه در ساختار
دولت صفوی بوده است ،زیرا جامعه صفوی از نظر
ساختار اجتماعی ،سیستمی سلسله مراتبی داشت و به
نقل از سیوری هرمی شکل بود و در راس هرم ،شاه قرار
داشت .پیکرههایی شامل دو زوج مشغول صحبت
میباشند و در دو سمت آتش قرار گرفتهاند .پیکرههایی
نیز که شامل مردان و زنان میباشند در حالی که اسبابی
در دستشان میباشد در حال ورود به نگاره از سمت

تصویر .2اندازه پیکر هوشنگ نسبت به سایرین

راست و چپ میباشند تا به این بزم ملحق شوند .نگارگر
آگاهانه با حذف لحظة رویداد حادثه و تنها در هنگام
ن سده محیطی دایره شکل ترسیم
ترسیم فضای جش 
کردهاست تا کمال قهرمان را در این روایت به تصویر
کشیده باشد.در این بز م نگار ه برخالف اکثر نگارههای
بزمی ،حضور موسیقی و نوازندگان به چشم نمیخورد.
مضمون این نگاره جشنسده میباشد .جشن سده
از اعیاد ملی و کهن ایران است که هر سال در اول ماه
اسفند برگزار میشد و از جشنهای مقرر در شهر
اصفهان به شمار میرفت (واله قزوینی .)552:1382،این
جشن برگرفته از داستانهای اسطورهای اساطیر ماست
و در آیین و دین زرتشت ،بین ایرانیان قدیم به جشنها
توجه ویژهای شده است .جشن سده و داستان کشف
ظ مذهب و هم در
آتش از جشنهایی است که هم از لحا 
نزد مردم معمولی اهمیت بسیاری داشت و به آن توجه
فراوانی میشده .سده تاریخچهای تقریباً شبیه به سایر
ی تاریخ اساساً
ن جشن به گواه 
جشنهایایرانی دارد .ای 
جشنی ملیست که تا دور ة صفویان نه تنها در میان
مردمان عادی بلكه حتی در بین درباریان هم اجرا
میشدهاست و همانند جشنهای دیگر دوران صفوی ،به
همراه آذین بندی و چراغانی بوده است .در ارتباط با
چگونگی بر پایی جشن سده آمده است« :اینجشن در
طول قرنها همچنان ادامه پیدا کرد .در جشنهایسده،
ش بزرگی در بیرون خانهها بر پا میکردند و مردم بر
آت 
گرد آن میخواندند و میرقصیدند و هر کس با آوردن
چوب برای آتش درآن شرکت میکرد و این نشان از
جنگ با شیطان و پلیدی و سرمای زمستان داشت»
ی پهناور
(هینلز .)1375 ،این آتش افروزی در دشت 
صورت میگرفت و بر فراز کوهها ،بوته و خار جمع
میکردهاند .در مجلسهایی که با حضور پادشاهان و
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بزرگان برپا میشد ،شمعهایی نصب میکردهاند که
هنگام غروب افروخته میشد .جالل و جبروت در بارگاه
پادشاهان در آثاری همچون جشن سده سلطانمحمد به
اندازهای است که سبب شگفتی مخاطب میشود.
همچنین نکتة دیگر گذشته از هنر او در نشان دادن زرق
و برق البسه شاه و همراهانش ،نگاه عمیق هنرمند نسبت
به مسئلة تفاوت طبقة باال و طبقه پایین جامعه است .او
درکنار هم قرار گرفتن این دو قشر در جشنی ملی را با
نشان دادن چوپانی در نگارهای با مضمون بزم شاهانه
نشان داده است (تصویر .)3او با ترسیم چوپان در حال
کار روزانه ،زندگی روزمره مردمان عادی را در کنار طبقه
شاه و درباریان در کنار هم ترسیم نموده است .در
ت اصلیداستان،
بسیاری از اینآثار ایندوره ،به جز حکای 
ن دوره نیز پیبرد
میتوان به آداب و رسوم و پوشش در آ 
و یک جریان زندگی را درکنار روایت اصلی داستان
ف نمود .در ارتباط با ظروف با رنگطالیی ،ظریف و
کش 
دارای نقوش اسلیمی ،به نظر میرسد با الهام از
ویژگیهای فلزکاری دور ه صفویه کار شده .همچنین
ابزارها و عناصر ازجمله فرمکاله و جامهای به
تصویرکشیدهشده با توجه به نقوش گیاهی و رنگ
طالییشان را  نیز با توجه به دوره خود ،ترسیم نموده
است .درمورد آداب نشستن پادشاه نیز میتوانگفت که
ت تصویریایرانی حکایت
«نحوة نشستنهوشنگ از سن 
ن پادشاه را میتوان در بسیاری
ن نوع نشست 
مینماید .ای 
از نگارههایایرانی نیز مشاهدهنمود .پادشاه عموماً چهار
زانو مینشیند و ردایی ،بردوش مینهد ،پری نیز در
باالیتاجش وجود دارد ،دستی را به نماد اقتدار بر زانو
میگذارد و با دستیدیگر ،فراخور موضوع داستان ،به
حالتی مینماید که نشان سخنگفتن ،حیرت ،یا مانند
این نگاره ،جامی بر دست دارد با توجه به همين نکته
ميتوان پي به مقصود داستان برد ،چرا که پادشاه جامي
بردست دارد و این نشاني از جشن بودن نگاره است»
(فرید .)76:1391،براساس رویکرد بازتاب ساختار
ت زیادی دربارة جامعه
اسطورهها میتوانند بیانگر نکا 
باشند .پادشاه در هیبت هوشنگ قرارگرفتهاست و خود
را بهصورت یکقهرمان در جامعه نشاندادهاست که
ی دارد و در صورت تهدید جامعه توسط
تواناییهایزیاد 

دشمنان با آنها میجنگد و آنان را شکست میدهد و
جامعهای امن را ایجاد مینماید که در مقابل نیز سبب
ن خود و قهرمان (پادشاه)
پیبردن جامعه بهتفاوت میا 
میشود و جایگاه ویژهی وی تثبیت میشود .از طرفی
نیز نمایانگر عالقه و تأثیرپذیری آنان از ایران باستان
میباشد و برای پررنگ نشان دادن و تأکید بر این
ایدئولوژی ،شاهان خود را به شکل اسطورههای ایرانی و
پادشاهان افسانهای به تصویر میکشیدند .براساس این
تأثیرپذیری رویدادهای این دوره را با تصاویر اسطورههای
ایرانی ترکیب مینمودند .صفویان شاهنامه را که
دربردارندة فرهنگ اصیل ایرانی بود ،منبعی مناسب در
جهت انتقال آموزههای خود میدانستند .از طرفی
ی سیاسی و
تصویرگری داستانهای شاهنامه حرکت 
تالشی در جهت افزایش حس ملیگرایی و حمایت از
فرهنگ ایرانی در آن دوران بوده است و حس غرور ملی
را برمیانگیزد .شاهان و حاکمان صفوی با رویکردی
جدید از ملیگرایی و احیا هویت ملی از طریق برپایی و
احیا سنتهای باستانی ملی و همچنین برگزاری جشنها
و آیینهایی از جمله عید نوروز و جشن سده که ریشه
آنان به ایران باستان بازمیگردد ،در پی تالش برای
ایجاد همگرایی و اتحاد ملی در ترکیب اجتماعی ایران
بودهاند.

نگاره ضیافت عید فطر
در این نسخه ،سلطانمحمد ،غزلی از حافظ را
بهتصویر درآورده است:
«عیــد اســت و موســم گل و یــاران در انتظــار
ســاقی بــه روی شــاه ببیــن مــاه و مــی بیــار»
اینغزل به خطرقاع نوشتهشد ه و آنچهکه در ابتدا
از این غزل به ذهن متبادر میشود ،توصیف حافظ از
ن خاصاست« .این
عید (عیدفطر) در موقعیت و زما 
نقاشی درباره موضوع شعریاست که حافظ در مدح شاه
شجاع از حاکمان سلسلهآلمظفر سرودهاست» (سودآور،
 .)141:1374در کتیبة باالی کوشكی که شاهزاده در
ایوان برروی تختزرین نشسته است ،نام «الهادی
(قاضی) ابوالمظفر ساممیرزا» است و دو بیت اول و پنجم
همان غزل نقش بسته است .ابیات دیگر ،دریکردیف
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تصویر-4نگاره آغاز ضیافت عیدفطر -دیوان حافظ،تبریز ،صفوی 932 ،ه.ق،
دارای رقم سلطان محمد،محل نگهداری :موزه هنری فاگ ،دانشگاه هاروارد،
(آژند)1384،151 ،

روی چهارقابکتیبه درقسمت باالیدیوار دیده میشوند.
حافظ در این غزل عید فطر را در نظر داشته و
ن عید
ن نگاره ساممیرزا را در جشن ای 
سلطانمحمد در ای 
ترسیم نمودهاست .منظور از عید در ادبیات فارسی «عید
فطر» است« .فطر در لغت به معنای روزهگشادن است،
مقابل صوم .شب و روز اول ماه شؤال را بدین مناسبت
فطر گویند و آن از اعیاد بزرگاسالمی است» (حسینی،
 .)۱۷۲۴:۱۳۶۶در دهخدا نیز عید به معنی «روز جشن
و روز مبارکی است که در آن مردم شادیکنند (روز
جشن اهلاسالم) .شب عید ،شبی که روز بعد از آن این
و بهخصوص عید فطر باشد ،شبی که هاللماه را ببینند
تا فردا را عید بگیرند» (دهخدا .)۱۴۶۹:۱۳۷۷،در این
ن شاه و رویت ماه
نگاره نیز جشن و شادمانی مهمانا 
توسط عدهای بر با م ساختمان مفهوم عید فطر را تداعی
پردار نشان از ارتباط او
میکنند.شاه بهجوانی که دستار َ
ی خلعت از
با خاندانشاهی دارد ،هدیهای میدهد .اعطا 

جانب پادشاه در این مراسمها مرسوم بوده است.در
پیشگاه تخت او ،جمعی از همراهان شاهزاده و
نوازندگان ،جشن عید را ب ه شادمانی برپا کردهاند.
براساس منابع تاریخی ،در جشنهای مذهبی از جمله
عیدفطر اعیان ،بزرگان و علما شرکت داشتهاند و جهت
عرض تبریک و تهنیت عید نزد شاه حضور مییافتند .در
قسمت پایین نگاره دو ساقی به پذیرایی از میهمانان
مشغول هستند (تصویر ،)5از مهمترین خدمتگزاران
مربوط به مجالس بزم ،ساقیان بودهاند .آنها وظیفه
داشتند که در این مراسم شراب ،مهمترین آشامیدنی در
بزم را به میهمانان عرضه دارند.در هر دو طرف تخت،
شاهزادگان و امیران صفوی نشستهاند و سالحداران و
نگهبانان او پشت سر او ایستادهاند .دورتا دور تخت
شاهزاده با دیوا ر کوتاه چوبی احاطه شده و درباریان و
محافظان به نسبت جایگاه و اهمیت رتبه خویش،
براساس سلسله مراتب خود نسبت به شاه پشتسر
شاهزاده صفکشیده و بقیه میهمانان و مردم عادی در
قسمت پایینتر به دور او حلقه زدهاند .عنصر اصلی در
ی کاخ میباشد که پر از جزئيات ،و
این نگاره معمار 
بهعنوان چارچوب ،استفاده شده است« .بهرهگيري از
فضاي معمارانه ،به منظور تصوير جشنهاي درباري ،از
ن صفوي بود و سلطانمحمد اين
شيوههايمعمول نقّاشا 
شيوه را در شاهنامه به اوج كمالخود رساند» (آژند،
 .)193:1377صفویان در طراحی کوشکها و باغسازی
همچون چهلستون از منظرهسازی هنر ساسانی الهام
گرفته بودند (جوادی .)11:1385 ،شاهزاده تقریباً در
مرکز تابلو ترسیم شد ه و سبب تأکید بیشتر و تمرکز
چشم در ایننقطه میشود (تصویر )6و تأییدی بر مقام
شاه بهعنوان باالترین مقام قدرتی براساس ساختار
اجتماعی و سیاسی این دوره است.از طرفی برطبق
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تصویر . 6موقعیت شاه در مرکز نگاره

ن دوره ،پادشاه صفوی به
دیدگاه تصوف و تشیع در ای 
ک انسان کامل میباشد و با
عنوان یک شیخ ،مرشد و ی 
هدف نشان دادن شاه به عنوان مقامی باال و الهی او را با
رعایت تناسبات ترسیم مینمودند .شخصیتهایی که در
ی حسابشدهای
اطراف ساممیرزا نشستهاند بر روی منحن 
قرار گرفتهاند (تصویر .)7عید فطر با دیدن ما ه نو توسط
سه مومن و فرد آگاه انجام میشود و براساس آموزههای
دینی و اسالمی ،نماز عيد خوانده ميشود .در سمت
تبام عمارت ،گروهی ایستادهاند و
راست نگاره در پش 
بارؤیت هاللما ه توسط «منجمباشی» در حالی که هالل
ماه نو را با دست خود به فردی جوانتر نشان میدهد،
تصویر شده است (تصویر )8و دیگران شادمانه دست
بهدعا برداشتهاند .در اصول و مبادی اسالمی رویت ماه نو
بایستی به تأیید روحانیون   قرارگیرد .پس از تأیید و
فتوای آنان جشن با حضور شاه آغاز میشود .منجم
باشی در دورة صفوی« :رئیس منجمان بود و این شغل
به سبب اعتقادی که پادشاهانصفوی به پیشگویی و
احکام منجمین داشتهاند بسیارمهم بوده است»
(فلسفی .)۷۱:۱۳۱۷،در قسمت پایین نگاره در گوشه
چپ گروه نوازندگان در حال نواختن موسیقی ترسیم
شدهاند (تصویر .)9موسیقی در بزمهای شاهان صفوی
بخشی جدا نشدنی بودهاست و از هنرهای مورد توجه و

تصویر .7چیدمان شخصیتهای اطراف شاهزاده به صورت منحنی

رایج عصر صفوی و از طرفی از مظاهر سلطنتی به شمار
میرفته است .هنرمندان نوازنده ،هنر خود را در حضور
شاه در بزمهای شاهانه ارائه میکردند و عموماً مورد
توجه شاهان صفوی بودند .شاردن در ارتباط با آنان
اشاره مینماید که این گروهها در ردیفهایی در مقابل
شاه مینشستهاند و به نوبت سازهای خود مینواختند.
دایره (دف) ،رباب ،عود از سازهای رایج در این دوره ،در
این نگاره دیده میشود .به نظر میرسد نوازندگان
درباری ،همانند خدمة دیگر دربار ،لباس و کالههای
میلهدار مخصوص صفوی بر تن داشتهاند .معموالً
حكومتهايديني از جمله حکومت صفوی ،خود را به
اجرايآيينهايمذهبي موظف میدانستهاند و حكومت
صفوی با ماهيت مذهبياش چنين رویهای داشت .در
این روز ،نمازعید برگزارمیشد .دالواله عید فطر را به
عنوان بزرگترین عید مسلمین نقل مینماید و دربارة 
برپایی مراسم عید فطر بیان میدارد« :به محض
طلوعخورشید تمام اهالی از شهر خارج میشدند و به
صحرایی میرفتند تا درآنجا نماز جماعت عید را برپا
کنند ،که به آن محل «مصلی» میگویند»
(دالواله .)927-928:1380،در«خلدبرین» به شرکت
شاهاسماعیلاول در سال  915ه.ق  درمراسم عیدفطر
در هرات اشاره شده« :چون مصادف با پایان ماه صیام
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بود و به کلید زرین هالل قفلدهان روزهداران
گشودهگردید ،پادشاه واالجاه به عیدگاه تشریف قدم
ارزانی داشته ،به لوازم وآداب و سنن روزعید قیام نمود و
بعد ازمراجعت از عیدگاه به لوازمجشن عیش و عشرت
آن روز سعید اشارتفرمود» (واله اصفهانی.)201:1372،
چراغانی و برگزاری جشن از برنامههای ویژه و اصلی این
اعیاد بود .در تمام طول شبهای این ماه برنامههای
ن بزرگ شهر که با شمعها و
سرگرمکنندهای در میدا 
چراغدانها روشنشده بود ،برگزار میشد و مردم به
پایکوبی مشغول بودند و امکان تفریح و سرگرمی برای
مردم عادی در کوچه و بازار فراهم میشد .بعد از عیدفطر
«سهروز متوالی جشن بود و در این سهروز شیپورها و
سرنا و نقارهها از صدا باز نمیایستاد» (کاتف.)1357:۷۷،
اما نکتة قابلذکر در ارتباط با ایننگاره ،دستکاریکتیبه
موجود درنگاره است .در زمانیکه این اثرکشیده شده،
سا م میرزا نوجوان حاک م هرات شد و تحت قیومیت
حسینخان شاملو قرار گرفت .بعدها با دخترش ازدواج
کرد و این پیوند موجب استحکا م سلطنت شد .درسال
 ۹۳9ه.ق هنگامی که شا ه طهماسب درتبریز با عثمانیها
درگیر شد ،حسینمیرزا نقشهای برای شکست شاه
ت او را فراهم کند و
طهماسب کشید تا سرنگونی حکوم 
ساممیرزا را به جای او به سلطنت بنشاند و تغییرات
کتیب ه به دلیل ریاستجویی سا م میرزاست».
ی کتیبه
(منشیقمی .)161:1383،دستکاری واژهها 
ل داشت تا موقعیتش را
نشان میدهد که سا م میرزا تمای 
در دربار ارتقا دهد و تصور مینمود که طهماسب در
ن جهت دستور
مقابل عثمانیها مغلوب خواهد شد و از ای 
تغییر درکتیبه را داد« .الهادی» از واژههایمترادف با نام
شا ه اسماعیل بود و در ضرب رویسکهها ،و نیز کتیبه

تصویر  .9گروه نوازندگان در حال نواختن موسیقی

سنگی در مسجد جامع اصفهان دیده میشد .افزودن
واژهالهادی شاید به دلیل بود که ساممیرزا خود را ادامه
ف سلسله صفوی و پدرشان شا ه اسماعیل،
دهنده اهدا 
میدانسته .نوشته روی قابکتیبه هنوز به نام سام میزا
ب خطی پس
ن است که کتا 
استو این موضوع بیانگر ای 
ت مالکیت شاه طهماسب ،که
از تغییرش ،هرگز تح 
بانیاصلی نگاره و تدوین اینکتاب بود قرار نگرفت.
«المظفر» از القابانحصاری شاهطهماسب بود و احتماال
درآغاز بهجای نام ساممیرزا نام شا ه طهماسب قرار
داشت .درباریان نزدیک بهشاهزاده با احترام در مقابلاو
نشستهاند ،در حالیکه سایر افراد در پیشزمینه تصویر
به گفتگو مشغولند و نوع پوششدرباریان و به خصوص
کاله و دستار آنها نشانگر پوشش قزلباشان است .با
توجه به داستان تغییرکتیبه و نوع پوشش پیکرهها
میتوان فرضی ه حمایت احتمالی درباریان از توطئة
ساممیرزا علیه شا ه طهماسب را تاحدودی درست
دانست .در نگاره عید فطر ،با آنکه در متن اصلی  به
مسایل تاریخی اشارهای نشده ،اما مشاهده نام شاهزاده و
یا شاه به همراه دعاهایی که بر محل تخت او نوشته
شدهاست میتواند نشانی از ستایش نسبت به او باشد و
ممکن است این فرضیه را تشدید نماید که با توجه به
اینکه ترسیم چهرة  درباریان رایج بوده است ،تصویر
شاهزاده ،تصویری براساس چهرة  ساممیرزا و یا شاه
طهماسب که در کتیبه به نام او اشاره شدهاست ،باشد.
تزیینات بهکاررفته بر روی بنایمعماری ،یادآور
ت هندسی بناهای
ی رنگارنگ و تزئینا 
کاشیکاریها 
ن صفوی است .در مجموع نگارگر در این اثر،
دورا 
جنبهسیاسی و پیام مدنظر و هم پیام مذهبی را با ترسیم
رؤیت ماه نو و شادی به مناسبت عید فطر را منعکس
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نموده .معموالً تصاويري كه درباريان را نشانميدادند
ت متن را بهتصوير
پیامی دوجانبه داشت ،از طرفی روای 
درآورده و ازسوي ديگر پيامي را دربارة حامی سفارش
دهنده القا ميكردند .برگزاری بسیاری از اعیاد ،در ایران
پساز اسالم و به ویژه دردورة شاه طهماسب که در
تشیعگری سرآمده تاریخنویسان بوده است ،باشکوه
برگزار میشدهاست و عالوه بر درباریان ،عمو م مردم در
کنار آنان شرکت داشتند که حاکی از انسجام و وحدت
افراد مختلف جامه در برگزاری آیین های مذهبی دارد.
بیت 1و بیت 5به پادشاهان و سلطنت اشاره میکند و
ن اثر نشانه تأکید بسیار بر مقام و
وارد کردن آن درای 
شأن شاهزادهایکهکه بر رویتخت نشستهاست دارد.
سیاست موجود در هر دوره از مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر تولید و روند جریانات و آثار هنری بوده
است .همچنین تشیع در این دوره بر روی آثار هنری
تأثیر بسیاز زیادی داشته است .براساس رویکرد بازتاب،
در این نگاره هنرمند از یکسو آیینهایدینیرایج در
زمانة خویش و ازسوی دیگر پیامسیاسی را انعکاس داده
است .به بیان دیگر با رسمیت مذهب تشیع در این دوره،
دولت و مردم براساس آیینهای مذهبی در ایامی
همچون عید فطر جشن برگزار مینمودهاند و بخش
مهمی از فرهنگ جامعه محسوب میشده است و دولت
به دنبال برپایی شعائر و مناسک مذهبی بود .در این
نگاره سلطان محمد ،بخشی از برگزاری جشن به
مناسبت اعیاد مذهبی از جمله عید فطر که از مناسبت
های مهم مذهبی در آن دوره بوده است را با هنر خویش،
بازتاب داده است.

نتیجهگیری
با مطالعه منابع تاریخی عصر صفوی میتوان دریافت
که برپایی مجالس بزم و شادی ،بخشی از برنامههای
شاهان و شاهزادگان صفوی در مناسبتهای گوناگون
بوده است و نگارگران این دوره هم تالش داشتند تا
هرچ ه بیشتر جلوههای با شکوه شاه و درباریان را به
تصویر درآورند .مهمترین مناسبتهای بزم در ایندوره،
تاجگذاری پادشاهان و جلوس بر تختشاهی ،برگزاری
جشنهای ایرانی و اعیاد مذهبی بودند و شاهنامه

بهعنوان یک اثر منظوم و بینظیر که بهتفصیل به این
رویدادها پرداخته بود مورد توجه درباریان و نگارگران
قرارداشت .سفارش تصاویر شاهنامه توسط شاهانصفوی
در کتابخانههای سلطنتی باعث شد ارزش شاهنامه و
مفاهم آن در جامعه آشکارتر شده و دوران باشکوه
باستانی و تاریخی ایران در حافظة ملی ایرانیان حفظ
شود تا حاکمان بتوانند با همذات پنداری با قهرمانان
شاهنامه ،کسب مشروعت بیشتری از سوی مردم
داشتهباشند .نگارگران عصر صفوی بهدلیل وابستگیهای
مالی و معنوی به دربار و پیروی از سالیق حامیان
سلطنتی ،قصدشان از پرداختن به برخی از مضامین
مطرح شده در کتابهای ادبی ،به تصویر کشیدن
واقعیت زندگی حاکمان و یا نمایش قدرت آنان بود که
این امر را به گونهای هنرمندانه به انجام رساندهاند :تعداد
فراوان کاخها ،حضور سالطين صفوی ،کتیبههایی مزین
به نام شاه در نگارهها همگی بیانگر آنند که حاکمیت تا
چه اندازه بر کیفیت مکاتب هنری و آثار خلق شده
تأثیرگذار بوده است .از سویی دیگر ،گستردگی حضور
قزلباشان در نگارهها نشاندهندة بازتاب قدرت و اهمیت
این نیروی اجتماعی در ساختار حکومت صفوی است .در
اکثر بزم نگارهها ،قزلباشان شاه را در برگرفتهاند و در
بخشهای گوناگون حضور دارند .هنر بهعنوان تجلیگاه
نیرومند قدرت و شوکت دولت در انعکاس و نمایش
گرایشات مذهبی و دینی حاکمان صفوی نقش قابل
توجهی را عهدهدار بوده است .دورة صفویه ،دورة تغییرات
اساسی در ساختار سیاسی ،اجتماعی و مذهبی بود و
دولت به صورت هدفمند در جهتگیریهای اجتماعی،
مذهبی و فرهنگی نقش داشت .وحدت مذهبی ایرانیان
در این دوره ،یک عنصر اساسی برای تکوین هویت ملی
در ایران بود .جشنهای ملی و مذهبی و آیینهای رایج
در عهد صفوی در تحکیم وحدت ملی و حفظ هویت
فرهنگی از جایگاه ویژهای برخوردار بودهاند .حضور مردم
عادی (طبقات پایین) در کنار افراد طبقات باال بهویژه
شاه ،در این دو نگاره با مناسبتهایی مذهبی و سیاسی
نشان از انسجام اجتماعي که دولت صفویه به دنبال آن
بوده است ،دارند.
بزمهایی با مناسبت اعیاد مذهبی همچون عیدفطر  با
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حضور مردم هرچه باشکوتر برگزار میشد و سبب تفریح و
شادی مردم میشده است و از طرفی هویت مذهبی این
دوره را زنده نگه میداشته است .خاندانصفوی با آشتی
دادن سنتهای فرهنگی و مذهب رسمی کشور در به
وجودآوردن یک هویت جمعی برای ایرانیان نقش مؤثری
ایفا کردند .پادشاهان صفوی ،همچون شاه اسماعیل خود
را با نمونههای افسانهای و اسطورهای مانند کیومرث قیاس
میکرد و عناصر اصلی حکومت باستانی ،بازتاب بیواسطة
خود را درنگارگری مکتب تبریز در نگارههایی همچون
جشن سده ،با به تصویر کشیدن برپایی و احیا سنتهای
باستانی و ملی و برگزاری جشنهایی همچون سده و نوروز
یافته بودند.
هدف نگارگران دربار ،بهخصوص در مکتب تبریز،
انعکاس تصاویری آرمانی از شاه و دیگر درباریان بودهاست.
ن صفوی
براساس رویکرد بازتاب ،سه اصل حکومت شاها 
که پایبندی به تشع اثنیعشری ،تصوف و فرهنگ ایران
باستان بودند و بنیان مشروعیتشان بر این سه اصل استوار
بود ،در نگارگریها انعکاس یافته و دیده میشوند .هرچند
به دلیل تالش برای پیوند دادن شاهان با اساطیر شاهنامه
و حاکمان ساسانی ،دربعضی از نگارهها شاهد موارد
غیرطبیعی و غیرواقعی نسبت به آن دوران هستیم.
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