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چكيده
در آغاز قرن دهم هجري، با قدرت يافتن صفويان، مذهب تشــيع در ايران رســمي شد. در طول تاريخ، 
مذهب به عنوان عاملي مهم در روند انديشــه ها و افكار ملت ها مطرح بوده اســت. از اين رو در هر دوره 
تأثيرات عميقي بر فرهنگ و هنر جوامع داشته است. در دورة صفويه نيز هنر از نهضت مذهبي ايجادشده 
در اين عصر بي بهره نماند و هنرمندان اين دوره توانستند با تأثيرپذيري از مذهب تشيع، افکار و عقايد 
خود را در آثار هنري و صنعتي توليدشــده منعكس نمايند. از جملــة اين هنرها نگارگري بود. با توجه 
به اينكه شاهنامه همواره يکي از مهمترين منابع الهام بخش تصويرگري براي هنرمندان ايراني محسوب 
مي شد، بستري مناسب براي نمايان ساختن تأثير و تأثرات فرهنگي هر دوره فراهم مي ساخت. شاهنامة 
طهماسبي نخستين اثر سترگ توليد شده در كتابخانه سلطنتي تبريز دوره صفوي است كه تصويرگري 
آن از دورة شاه اسماعيل اول آغاز و تا دورة شاه طهماسب ادامه پيدا کرد. اين پژوهش با هدف بررسي 
چگونگي تأثيرگذاري مذهب تشيع بر نگاره هاي شاهنامة شاه طهماسب به عنوان نخستين اثر قابل توجه 
دورة صفوي به مطالعة مضامين شيعي نگاره هاي اين شاهنامه مي پردازد و سعي در پاسخگويي به اين 
پرسش ها دارد: تغيير مذهب و رسمي شدن تشيع به چه ميزان بر نگارگري شاهنامة طهماسبي اثرگذاشته 
است؟ نمادهاي شيعي در قالب چه عناصري و در كدام صحنه ها و مجالس به تصوير درآمده اند؟ اين مقاله 
بر اساس شيوة يافته اندوزي از طريق مطالعات كتابخانه اي همراه با روش توصيفي-تحليلي به نگارش 

درآمده است. 
در همين راســتا از ميان تمامي نگاره هاي اين شــاهنامه (٢٥٨ نگاره) پانزده نگاره به واسطة دارا بودن 
نشان هاي شيعي به عنوان جامعة آماري در پژوهش حاضر انتخاب شدند. با بررسي و مطالعة نگاره هاي 
اين اثر، مي توان تأثيرات مذهب جديد (تشــيع) را كه به وضوح و با ظرافت و دقت فراوان در بسياري از 
نگاره هاي اين نسخه در قالب عناصري همچون ذکر نام حضرت علي(ع) در درفش ها و سردرفش هاي 

جنگي و تزئينات بناها و يا کاله دوازده ترك قزلباشان ترسيم شده اند مشاهده کرد. 
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مقدمه
دوران صفويه (١٧٢٢- ١٥٠١م/ ١١٣٥- ٩٠٧ ه.ق) عصر 
تاريخ  در  عطفي  نقطه  و  فرهنگ  و  صنعت  هنر،  طاليي 
در  را  عظمت  و  شکوه  از  حسي  همواره  كه  است  ايران 
ذهن ايرانشناسان تداعي مي کند. ايران در اين عصر، در 
زمينه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، مذهبي و 
هنري دچار تحوالت و دگرگوني مي گردد. از تحوالت مهم 
اين عصر مي توان به رسميت شناختن و تثبيت مذهب تشيع 
اشاره كرد. لذا عصر صفويان را مي توان سرآغاز تجلي 
سياسي شيعه در جغرافياي ملي ايران دانست. از آنجايي كه 
مسايل سياسي،  تأثير  تحت  همواره  تاريخ  در طول  هنر 
مذهبي، اجتماعي و فرهنگي زمان خود بوده است. تغييرات 
مانند ساير  به  نيز  را  اين دوران، هنر  و تحوالت مذهبي 
ابعاد جامعه تحت تأثير قرار داد، هنرمندان اين زمان عقايد 
و تفکرات شيعي و ارادات خود به حضرت رسول (ص)، 
حضرت علي (ع) و اهل بيت ايشان را با استفاده از آيات 
قرآني، اسماء الهي، احاديث، صلوات بر چهارده معصوم(ع)، 
اشعاري در مدح و يا رثاي ائمه اطهار (ع) در هرچه زيباتر 
ساختن آثار هنري خود، نشان مي دادند. نمود و نشانه هاي 
تحوالت اجتماعي و مذهبي عصر صفوي به ويژه تغيير 
ساير  از  بيش  شايد  دوره  اين  نگارگري  هنر  در  مذهب 
شاخه هاي هنري، قابل مشاهده باشد. شاهنامة طهماسبي 
از کتب به تصوير درآمده در ابتداي سلطنت صفويان است 
از همين رو نگاره هاي آن به خوبي نشان دهنده تحوالت 
اتفاق افتاه در حوزه فرهنگ و مذهب اين دوره است. اين 
شاهنامه كه حاوي ٢٥٨ نگاره است معرف سبک نگارگري 
نوين اين عصر در مکتب تبريز است. با بررسي نگاره هاي 
اين نسخه خطي مي توان آثار دست نگارگران تبريز همچون، 
سلطان محمد، مير مصور، دوست محمد، آقا ميرک، ميرزا 
عبدالعزيز، خواجه  ميرسيدعلي، خواجه  علي،  علي، مظفر 
عبدالصمد، شيخ محمد و قديمي را مشاهده نمود. نگاره هاي 
با توجه به سرگذشت پرفراز و نشيب  اثر ارزشمند  اين 
آن اکنون در موزه ها و مجموعه هاي خصوصي سراسر 
جهان پراکنده اند اما در پژوهش حاضر تمامي ٢٥٨ نگاره 
موجود در اين شاهنامه که در کتابي تحت عنوان شاهنامة 
شاه طهماسب چاپ مشترك موزة متروپوليتن و نشر ويژه 
گردآوري شده و به چاپ رسيده، مورد بررسي قرار گرفته 
است. در ميان نگاره هاي اين شاهنامه ١٤ نگاره به صورت 
مختلف  اشكال  به  تشيع  مذهب  از  نشانه هايي  مشخص 
دارند. البته در چندين نگاره نيز کاله ويژة قزلباشان عصر 
صفوي كه به صورت نمادين تعداد َتْرك هاي آن بر اساس 
تعداد ائمه اطهار(ع) بوده ترسيم شده که تنها يک نمونه به 

نمايندگي از مابقي ذکر شده است.
اين پژوهش در راستاي پاسخگويي به پرسش هايي چون 
تغيير مذهب و رسمي شدن تشيع به چه ميزان بر نگارگري 
شاهنامه طهماسبي اثرگذاشته است؟ نمادهاي شيعي در 

قالب چه عناصري و در كدام صحنه ها و مجالس به تصوير 
درآمده اند؟ و با هدف بررسي چگونگي تأثيرگذاري مذهب 
مطالعه  به  طهماسب،  شاه  شاهنامه  نگاره هاي  بر  تشيع 
پذيرفته  انجام  اين شاهنامه  در  نگاره ها  مضامين شيعي 

است.

روش تحقيق و جامعة آماري 
به  مكتوب  منابع  و  اسناد  بر  تكيه  با  حاضر  پژوهش 
ويژه آثار منتشر شده در رابطه با شاهنامه طهماسبي و 
نگارگري سبك تبريز و بر مبناي روش يافته اندوزي و از 
طريق پژوهش كتابخانه اي به صورت توصيفي-تحليلي به 
نگارش در آمده است. در اين پژوهش تمامي نگاره هاي اين 
شاهنامه (٢٥٨ نگاره) مورد بررسي و مطالعه قرار گرفت و 
سپس با توجه به اهداف مورد نظر تعداد ١٥ نگاره حاوي 
عناصر و نمادهاي شيعي به عنوان جامعه آماري پژوهش 

حاضر انتخاب گرديد. 

پيشينة تحقيق
در اغلب پژوهش هاي انجام شده در زمينة نگارگري دورة 
نگارگران  نگاره ها،  به  اشاراتي کوتاه و موردي  صفوي، 
و ويژگي هاي کلي شاهنامة شاه طهماسب شده است اما، 
نظر به اهميت اين اثر، مكتوبات به نگارش درآمده در زمينه 
معرفي جلوه هاي مختلف آن، اندک بوده است. مهمترين 
 A Kings Book» :اثر در اين رابطه کتابي است با عنوان
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 «of Kings  The Shahnameh of Shah Tahmasp

در  آمريکايي  استوارت کري ولش هنرشناس  که توسط 
و  ديكسون  كه  کتابي  و  آمده  در  نگارش  به  سال ١٩٧٦ 
کري ولش در سال ١٩٨١ با عنوان «شاهنامه هوتون١» به 
نگارش درآورده اند و در آن بررسي هنري نسبتًا مفصلي 
از نگاره ها و نگارگران آن ارائه شده است و نيز کتابي ديگر 
تحت عنوان «عناصر هنر شيعي در نگارگري و کتيبه نگاري 
تيموريان و صفويان» به قلم مهناز شايسته فر كه در سال 
١٣٨٤ منتشر شد و در آن نمادهاي مذهبي شيعي در دو هنر 
نگارگري و كتيبه نگاري به صورت كلي بررسي شده است. 
از مقاالتي که در اين زمينه به چاپ رسيده است مي توان 
ايراني در مينياتورهاي شاه  از مقاله هاي«جلوه ناب هنر 
طهماسبي» نوشتة حبيب اهللا آيت اللهي ( ١٣٧٤)، «بررسي

مکتب دوره تبريز با استفاده از نگاره هاي شاهنامه شاه 
طهماسب» نوشته مريم يزدان پناه، غالمعلي حاتم و سيد 
در  شيعي  عناصر  و  «مضامين   ،(١٣٨٩) سلطاني  حسن 
هنر عصر صفوي با نگاهي به هنر قالي بافي، نگارگري و 
فلزکاري» نوشته محمد افروغ (١٣٩٠)، و «بررسي نقوش 

بايسنقري»  و  طهماسبي  شاهنامة  نگاره هاي  در  پرچم 
نوشته رضوان احمدي پيام (١٣٩٣) نام برد اما تاکنون در 
مورد نمادهاي شيعي در شاهنامة شاه طهماسب به عنوان 
نخستين و مهمترين اثر حوزه نگارگري در دوره صفويه 

هيچگونه پژوهشي صورت نگرفته است.
شاهنامة شاه طهماسبي

تأسيس  از  پس  صفويه  سلسلة  پايه گذار  اسماعيل  شاه 
کتابخانة سلطنتي تبريز و ايجاد کارگاه هاي آن تصميم به 
تهية نسخه اي بسيار نفيس از شاهنامة فردوسي گرفت، 
که فاخرتر از شاهنامه هاي پيش از خود (شاهنامة بزرگ 
مغولي و شاهنامة بايسنقري) باشد. اما او قبل از اتمام اين 
اثر ارزشمند در سال ٩٣٠ ه.ق. فوت کرد و کار تهية نسخه 
تحت حمايت و نظارت جانشين او، طهماسب ميرزا، دنبال 
شد. نسخة کامل شدة شاهنامه به خط نستعليق داراي ٧٥٨ 
ورق کاغذ در قطع سلطاني بزرگ و با ٢٥٨ مجلس نقاشي، 
روايت هاي حماسي شاهنامه را به نمايش مي گذارد (امامي، 
١٣٧٤: ٩٩). در صفحات نخستين کتاب، روي شانزدهمين 
عبارت  آن  وسط  کتيبة  در  که  است  شمسه اي  آن  برگ 
«کتابخانه سلطان االعظم و الخاقان... المظفر السلطان شاه 
طهماسب الحسيني الصفوي بهادرخان» نقش شده است 
غير از اين کتيبه اطالعات مشخص ديگري درباره کاتبان، 
نگارگران و مذهبان آن در کتاب نيامده است (قاسمي، ١٣٨٨: 
٥٧). هنرمنداني که در مصورسازي اين شاهنامه مشارکت 
به  صفوي  عصر  نقاشان  بزرگترين  زمرة  در  داشته اند 
رقم  اساس  بر  نقاشان  از  تن  پانزده  نام  مي آيند.  شمار 
برخي از نگاره ها مشخص شده است. استوارت کري ولش 
هنرشناس آمريکايي و متخصص نقاشي ايراني و هندي که 
طي چندين سال نسخة شاهنامه را از نزديک بررسي کرده و 
حاصل تحقيقات خود را در کتابي با عنوان شاهنامة هوتون 
با همکاري ديکسون منتشر کرده تنها توانسته امضاي دو 
نقاش يکي ميرمصور و ديگري دوست محمد را در بين تمام 
نگاره هاي نسخه بيابد. بقية نقاشان تنها به واسطة سبک 
کارشان شناخته شده اند. نقاشاني که به احتمال قوي در 
داشته اند  مشارکت  شاهنامه  اين  نگاره هاي  تصويرگري 
عبارتند از: سلطان محمد، آقا ميرک، ميرمصور، ميرزاعلي 
پسر  ميرسيدعلي  قاسم علي،  قديمي،  محمد،  پسر سلطان 
ميرمصور، عبدالصمد، عبدالعزيز، عبدالوهاب، باشدن قراء، 
در  محمد.  شيخ  و  محمد  دوست  مظفرعلي،  ميرزامحمد، 
دوران مصورسازي اين نسخه مديريت کارگاه سلطنتي بر 
عهده سلطان محمد بوده که از توانمندترين استادان زمان 
تأثير زيادي در خلق  به حق  خويش محسوب ميشده و 
طراحي ها، نگاره ها، خوشنويسي و تذهيب هاي کتاب داشت. 
بعدها امر مديريت اين کتاب مدتي به ميرمصور و مدتي نيز 
به آقاميرک سپرده شد (شاد قزويني، ١٣٨٢: ١٨ و ١٧). در 
مورد سرگذشت اين شاهنامة نفيس و اينکه چگونه به دربار 
عثماني رسيده مي توان به گفته هاي بوداق قزويني مورخ 

تصوير ٢. بازگشت خدمتکاران رودابه به قصر، منسوب به عبد 
العزيز، موزه متروپوليتن، مأخذ: همان:١٢٠.

1.The Houghton Shahname



عصرصفوي و نويسنده کتاب جواهر االخبار اشاره کرد. 
او در کتاب خود در ذکر صورتي از هدايا که دولت ايران 
به جهت جلوس سلطان سليم دوم به تخت سلطنت در سال 
١٥٦٥م./ ٩٧٣ ه.ق و همچنين استحکام عهد و ميثاق ميان 
دو دولت به دربار عثماني اعزام ميدارد سخن از شاهنامه اي 
ميگويد که همراه هدايا بوده و در دوران شاه گذشته (شاه 
اسماعيل اول) توسط هنرمنداني توانا اجرا شده و کار اتمام 
آن بيست سال به طول کشيده است (منشي قزويني، ١٣٧٨: 
٢٣١ و ٢٢٦). لذا به احتمال قريب به يقين، نسخه اهدايي را 

مي توان همان نسخه شاه طهماسبي دانست.
اين شاهنامه در سال ١٨٠٠م. جزئي از کتابخانه سلطنتي 
عثماني در استانبول بوده، اما بعد از آن مشخص نيست 
مجموعه  و  پاريس  از  سر  ١٩٠٣م.  سال  در  چگونه  که 
خصوصي بارون ادموند دو روچيلد٢ در آورده و سپس 
در سال ١٩٥٩م. به آرتور هوتون مجموعهدار آمريکايي 
(امامي، ١٣٧٤: ٢٠٢).  ميشود  برده  آمريکا  به  و  فروخته 
وي پس از جدا كردن برگ هاي اين نسخه تعداد ٧٨ نگاره 
را به موزة متروپوليتن اهدا کرد و مابقي را براي فروش 
با  ايران در سال ١٣٧٢ ه.ش،  به حراجي ها سپرد. دولت 
از  اثر دوکونينگ٣ که قبل  تابلوي زن شمارة ٣  تعويض 
انقالب (دهة ١٩٧٠) براي دربار ايران خريداري شده بود و 
در آن زمان در اختيار موزهة هنرهاي معاصر قرار داشت 
شاه  شاهنامة  باقيماندة  برگ    ١١٨ گرفتن  پس  به  موفق 
طهماسب گرديد. ديگر برگ هاي اين شاهنامه در موزه هاي 

جهان و مجموعه هاي خصوصي پراكنده است.
در يک بررسي کلي از مراحل تکامل سبک ٢٥٨ اثر نقاشي 
شاهنامه مي توان به سه مرحلة اساسي اشاره کرد: مرحلة 
نخست مربوط به زماني است که سلطان محمد به عنوان 
امور را تحت تسلط خود داشته  امور هنري همه  متولي 
است. مرحله دوم به رهبري ميرمصور و مرحله سوم نيز 
زير نظر آقاميرک صورت پذيرفته است. بهزاد، اگرچه در 
سال ٩٢٨ ه.ق توسط شاه اسماعيل به رياست کتابخانه 
در  که  ميآيد  نظر  به  ولي  بود،  شده  منصوب  سلطنتي 
شکل گيري شاهنامة طهماسبي نقش چنداني نداشته است 
با اين حال نفوذ وي قويًا در ميان نقاشان درباري به ويژه 
مانند  شاهنامه  جوانتر  نسل  نقاشان  يا  و  محمد  سلطان 
ميرزاعلي و مظفرعلي که از دست پروردگان بهزاد بودند 

ديده مي شد(سودآور، ١٣٧٤: ١٤٧). 
بررسي نمادهاي شيعي در نگاره هاي شاهنامة طهماسبي

در طول تاريخ ايران، دين يکي از مهمترين عوامل شکل دهندة 
دورة  طول  در  دين  و  هنر  بين  ارتباط  است.  بوده  هنر 
اسالمي بيش از هر زمان ديگر گسترش يافت. هنرمندان 
مسلمان تحت تعاليم دين اسالم توانستند بسياري از مفاهيم 
معنوي را در قالب نقش ها و نمادهاي تزئيني ارائه کنند. هنر 
شيعي هنري برخوردار از مضامين مذهب تشيع است كه 
در آن اعتقادات، باورها، شعائر، مضامين و فرامين مذهب 

تشيع در قالب نمادهاي تصويري و يا نوشتاري مرتبط 
با نخستين امام شيعيان حضرت علي (ع) و فرزندانش به 

صورت مستقيم و يا غيرمستقيم متجلي مي شود. 
با رسمي شدن آيين تشيع از زمان شاه اسماعيل تبليغ، 
اشاعه و ترويج اين آيين به عنوان يک اصل و با اتکا بر 
شيوه هاي متعدد مورد توجه جدي حاکميت سياسي قرار 
گرفت. توجه شاهان به اجراي مراسم و جشن هاي مذهبي 
ائمه اطهار عليهم السالم به  و آيين هاي سوگواري براي 
از  (ع)، استقبال  امام حسين  براي  ويژه مراسم عزاداري 
حضور علماي شيعه از اقصي نقاط سرزمين هاي اسالمي 
به ويژه لبنان از جمله اقدامات حکومتي در جهت گسترش 
آيين تشيع بود. همچنين در بخش هنر و صنعت، هنرمندان 
نشانه هاي  و  نمادها  که  مي شدند  تشويق  صنعتگران  و 
اعتقاد به آيين تشيع را بر آثار هنري و اشياء مختلف ترسيم 
بر کاشي ها،  (ع)  نام چهارده معصوم  نمايند. حک شدن 
ظروف فلزي، سفالين، سنگابه ها و محراب هاي اين دوره 
نمونه هايي چند از اين موارد هستند. حتي شعار و شهادت 
شيعي يعني «اشهد ان ال اله اال اهللا و محمداً رسول اهللا و 
عليًا ولي اهللا» که در حاشيه آن اسامي دوازده گانه ائمه(ع) 
نوشته شده بود، بر روي سکه  هاي اين دوران حک مي شد. 
نوشته  سکه  ديگر  روي  در  که  پادشاه  عناوين  و  القاب 
مي شده بيانگر ميزان گرايش و نوع پيوند او با مذهب شيعه 
بوده، و به اشکال مختلفي همچون: کلب آستان علي، غالم 
علي بن ابي طالب، بنده شاه واليت عباس بر سکه ها مورد 

استفاده قرار مي گرفت (قائيني، ١٣٧٦: ٣٩). 
نگارگري نيز همچون هنرهاي ديگر اين عصر از تأثيرات 
مذهب جديد و رسميت يافته بي نصيب نماند. گرچه نگاره ها 
تصوير  به  را  شاهنامه  در  شده  توصيف  داستان هاي 
نشان  نگاره ها،  از  برخي  وکنار  گوشه  در  اما  کشيده اند 
و نمادهاي شيعي به چشم مي خورد که نشاني از اهميت 
ورود نمادهاي اين مذهب در هنر و به صورت خاص در 
اين نسخه خطي است. حک شدن نام حضرت علي (ع) در 

تصوير ٣. فريبرز در مقابل کلباد، منسوب به شيخ محمد، مأخذ: 
موزه آقاخان.

مطالعة   تأثيرپذيري   نگاره هاي 
شاهنامة  طهماسبي از تغيير مذهب 

در دورة صفوي
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

کنار نام پيامبر(ص)، اسامي پنج تن آل عبا و صلوات بر 
ائمه معصومين (ع)، بر درفش ها، سر درفش ها و تزئينات 
با  قزلباشان  به همراه کاله  نگاره ها  در  معماري موجود 
از  نمادي  و  بوده  دورة صفويه  خاص  که  ترک،  دوازده 
نمادهاي  کنندة عناصر و  بازگو  مذهب آن هاست، همگي 
شيعي موجود در اين شاهنامه اند. در اين بخش نگاره هاي 
مورد  طهماسبي  شاهنامه  در  شيعي  نشان هاي  داراي 

بررسي قرار خواهند گرفت:

کشتي نجات
بي شک يکي از مهمترين و گوياترين جلوه هاي تشيع در 
نگاره هاي شاهنامة طهماسبي را مي بايست نگارة موسوم 
به کشتي نجات دانست. فردوسي در ابيات نخستين شاهنامه 

به شيعه بودن خود معترف است:
«برين زادم و هم برين بگذرم 

چنان دان كه خاك پي حيدرم»  
(فردوسي، ١٣٨٤: ٧)

گرچه شاهنامه به عنوان غني ترين منبع ادبي و حماسي در 
طول سده ها و دوره هاي مختلف هزاران بار نسخه برداري 
و تصويرگري شده است اما اين نخستين باري است كه 
شاهنامه فردوسي در دوره حكومتي شيعي و به فرمان 
حاكماني شيعي مذهب تصويرگري شده است . بنابراين 
نگاره كشتي نجات نخستين بار در اين شاهنامه ترسيم 

شده است.
در آغاز شاهنامه، فردوسي عقايد و باورهاي مذهبي خود 
را در قالب اشعار بيان مي کند. او در اين اشعار خود را بندة 
اهل بيت پيامبر(ص) معرفي كرده و جهان را به درياي طوفاني 
تشبيه و پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) ايشان را کشتي هاي 
نجاتدهندة بشريت در اين جهان معرفي مي  کند. اين اشعار 
توسط نگارگران شاهنامة طهماسبي بصورت دستمايه اي 
مناسب براي نشان دادن تشيع حکومت صفوي قلمداد شده 
و به صورت نگارهاي به تصوير کشيده شده است، که در 
آن کشتي هاي در درياي طوفاني در حال حرکت هستند 
و در ميان آن ها تنها يک کشتي به ساحل نجات رسيده 
و آن حامل پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) است. به مانند اين 
نگاره در شاهنامه هاي مصور قبل وجود نداشته و در دوره 
صفوي براي اولين بار به جهت نشان دادن اعتقادات شيعي 
ولش  کري  گرچه  است.  شده  کشيده  تصوير  به  جامعه 
اعتقاد دارد که سياهان آفريقايي، چيني ها و اروپاييان بر 
کشتي پيامبر(ص)، امام علي (ع) و امام حسن (ع)، حسين 
 (Welch, 1976: 84) يافته اند  نجات  و  شده  سوار  (ع) 
ولي احتمال اينكه شخص سياه پوست بالل حبشي مؤذن 
پيامبر(ص) و بقيه افراد صحابه ايشان همچون سلمان و 
ابوذر بوده اند بيشتر منطقي به نظر مي رسد. در هر صورت 
در تفكر شيعي تمام جهان فارغ از رنگ و نام و مليت در 
بيت مطهرش  اهل  و  ياري حضرت رسول(ص)  صورت 

نجات خواهند يافت(تصوير ١). اين نقاشي در ميان اولين 
شاه  معاصر  و  محمد  سلطان  پسر  ميرزاعلي  کارهاي 
ميان  را  وي  دورة شكوفايي  كه  مي گيرد  قرار  طهماسب 
از روي  او پس  تا ٩٧٦ ه.ق مي دانند.  سال هاي ٩٢٦ ه.ق 
گرداندن شاه طهماسب از هنر همچون بسياري از هنرمندان 
اين زمان به مشهد مهاجرت كرده و در کارگاه هنري ابراهيم 
ميرزا برادرزاده شاه طهماسب مشغول به فعاليت شده و با 
حمايت هاي ابراهيم ميرزا، در كنار ديگر هنرمندان مکتب 
مشهد را رونق بخشيد(سودآور، ١٣٧٤: ١٥٥- ١٥٣). اين 

نگاره امروزه در موزه متروپوليتن نگهداري مي شود.

برگشتن خدمتکاران رودابه به قصر
 داستان رودابه و زال از داستان هاي عاشقانة شاهنامه 
است. نگارة مورد بررسي بازگشتن نديمه هاي رودابه به 
قصر از خبر آوردن زال براي رودابه و پرخاش نگهبان با 
آنان را به تصوير کشيده است. از عناصر شيعي موجود 
در اين نگاره کتيبه اي است که در يك نوار افقي در بخش 
فوقاني کاخ رودابه با كاشي سفيد بر زمينة الجوردي رنگ، 
صلوات بر حضرت محمد(ص) و ائمة معصومين (ع) را 
علي  االمام  المصطفي  محمد  علي  صل  «اللهم  عبارت  با 
المرتضي» نقش كرده است (تصوير ٢). در گوشة ديگر اين 
نوار، نام امام زين العابدين(ع) و امام علي النقي(ع) به گونه اي 
نوشته شده كه به نظر مي رسد نام ديگر ائمه اطهار(ع) در 
زير جداول اشعار ادامه داشته است. اين نگاره نيز نخستين 
نگاره در ميان شاهنامه هاي مصور با درود بر تمامي ائمه 
معصومين(ع) است. اين نگاره را کري ولش تنها به جهت 
سبک شناختي به عبدالعزيز با همکاري قديمي و قاسم علي 
 The shahnama of shah tahmasp,) منتسب دانسته است
338 :2014). قاضي احمدمنشي قمي در کتاب گلستان هنر 

قاسم علي را نقاشي مي داند که در کتابخانة اميرعلي شير 
داشته  بسياري  هم نشيني  آقاميرك  با  و  آموخته  نقاشي 
است (منشي قمي، ١٣٥٢، ١٣٣)، اما مؤلف تاريخ رشيدي 
و   (٣١٨  :١٣٨٣ شناخته(دوغالت،  بهزاد  شاگرد  را  وي 
هروي نيز از نظر سبك شناسي وي را پيرو سبك بهزاد 
مي داند(هروي، ١٣٤٩: ٧). همچنين سودآور عبدالعزيز را 
پسر عبدالوهاب ُمذَهب از اهالي کاشان دانسته و بر اساس 
از امضاهاي وي، كه خود را «شاگرد حقيِر بهزاد»  يكي 
معرفي كرده، در مشخص مي شود كه در مكتب بهزاد عليم 
به  اما در مورد قديمي  ديده است(سودآور، ١٣٧٤: ١٦٦). 
جز اينکه مدتي در کتابخانة سلطنتي شاه طهماسب فعاليت 
داشته، اطالعاتي در دست نيست (شاد قزويني، ١٣٨٢: ١٧). 

اين برگ از نگاره در اختيار موزه متروپوليتن است.

اولين «جنگ از دوازده رخ» فريبرز در مقابل کلباد  
دوازده رخ نام جنگي تن به تن بين پهلوانان ايراني و توراني 
در  گرفت.  در  به خونخواهي سياوش  که  است  شاهنامه 



اين صحنه فريبرز در اولين رزم از جنگ دوازده رخ در 
نبردي تن به تن کلباد توراني را مي کشد. پشت سر فريبرز 
و در سمت راست تصوير، درفش وي نقش شده که عبارت 
«يا اهللا، يا محمد، يا علي» بر روي آن نوشته شده است. 
باالي  بر  موجود  كوچك  درفش  روي  بر  عبارت  همين 
کاله خود او نيز ديده مي شود (تصوير ٣). اين نگاره به 
 The shahnama of shah)شيخ محمد منسب شده است
tahmasp, 2014: 349)، در معرفي شيخ محمد در کتاب 

از  محمد  شيخ  «موالنا  است:  آمده  اينچنين  هنر  گلستان 
دارالمومنين سبزوار است و پسر موالنا شيخ کمال ثلث 
نويس است(منشي قمي، ١٣٥٢: ١٤٢). اين نگاره در موزة 

آقاخان در تورنتو نگهداري مي شود. 

رزم رهام با بارمان
رزم رهام پسر گودرز با بارمان توراني پنجمين رزم از 
جنگ دوازده رخ در شاهنامه است. در اين صحنه پشت سر 
هر دو جنگاور درفشي ديده مي شود. اما بر روي درفش 
رهام بخشي از آية ١٣ سورة شريفة صف «نصر من اهللا 
و فتح قريب و بشر المومنين» به همراه يا محمد يا علي 
نقش بسته است که از ديگر نمادهاي شيعي اين شاهنامه 
محسوب مي شود (تصوير ٤). يکي از انواع درفش هاي که 
در دورة صفويه رايج بوده درفش هايي با آيه هايي از قرآن 
مجيد بوده که آية ذكرشده و همين طور آيات سورة نصر 
از رايج ترين آنان بوده است (شاطري، ١٣٧٩: ٢٠١؛ رضوان 
قهفرخي، ١٣٩٣: ١١٨) چرا که از ديرباز عالئم و کلماتي 
که روي درفش هاي جنگي نوشته مي شد نه تنها در حکم 
شعار و پيام لشگر و کشور محسوب مي شد بلکه اعتقاد 
بر اين بود که اين واژه ها شانس پيروزي در جنگ و غلبه 
بر دشمن را مضاعف مي نمود(صابي، ١٣٤٦: ٧٢، ١٥٩). 
درفش هاي نصرت آيات در تمام مدت حکومت صفويان از 
آنچنان رواجي برخوردار بوده است که در متون و اشعار 
نيز به كرات بدان اشاره شده است. به طور مثال، ميرسنجر 
شاعر شهير دورة شاه عباس اول در يکي از اشعار خود 
بر درفش  كتيبة موجود  به  به صراحت  ضمن مدح شاه 

صفويان اشاره کرده است: 
«لواي سفيدش كه  افراخته ست 

قزلباش را سرخ رو ساخته ست 
زبان جنبدش، طوق نصرت نصيب 

به نصر من اهللا و فتح قريب»(سنجر، ١٣٨٧: ٤٤٩) 
وحيد قزويني نيز در کتاب عباسنامه در شرح زندگي شاه 
عباس دوم به کرات از عباراتي همچون «رايات نصرت آيات» 
يا «اعالم نصرت شعار» سخن  گفته که اشاره اي است بر نقش 
اين درفش ها و طلب يمن از اين آيات در ميادين نبرد(وحيد 
قزويني، ١٣٢٩: ٢٢-٢٠ و ١٨٩-١٨٧؛ تصوير ٥). به همين 
دليل نقش درفش هاي واقعي صفويان را به وفور مي توان بر 
روي نگاره ها و در دستان قهرمانان اسطوره هاي نقش شده 

مشاهده کرد. اين نگاره منسوب به قاسم علي از نگارگران 
 (Canby, 2014, 349) تبريز دوم است  برجسته مکتب 

و در موزة متروپوليتن نگهداري مي شود.

کشته شدن شيده به دست کيخسرو
کيخسرو در پي انتقام مرگ پدرش سياوش که به دست 
افراسياب کشته شده بود به جنگ با وي برخاست. وي، پس 
از نپذيرفتن صلح، با شيده پسر افراسياب وارد جنگ تن به 
تن مي شود. در صحنة تصويرشده از اين جنگ همچون 
نگاره پيشين بر روي درفش کيخسرو آيه ١٣ سورة صف 
«نصر من اهللا و فتح قريب و بشر المومنين» همراه با نام 
حضرت محمد (ص) و حضرت علي (ع) به چشم مي خورد 
(تصوير ٦). ترسيم درفش نصرت آيات براي کيخسرو كه 
در اوستا به ويژگي هاي بارز وي اشاره شده و در يشت ها 
از او به عنوان متحدکنندة ايران و بهترين پادشاه، شريفترين 
و کاملترين انسان ياد شده (اوستا، ١٣٨٥: ٣٠٦، ٣٤٩، ٤٢٦، 
٤٥٣، ٤٩٩؛ فريد و پويان مجد، ١٣٩١: ٥٦)، نشان از اهميت 
اين درفش و نمادهاي ترسيم شده برآن است. هنرمند با 
اثر را  اين  ايران و تشيع  داشتن اشراف کامل به فرهنگ 
ترسيم کرده است. در غير اين صورت ترسيم درفشي با 

تصوير٤. رزم رهام با بارمان، منسوب به قاسم علي، مأخذ: موزه 
متروپوليتن.

 

تصوير٥ . نمونه درفش نصرت آيات دوره صفوي،  مأخذ:
 www.metmuseum.org
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آيهاي از قرآن براي داستاني از قبل از اسالم منطقي به نظر 
نمي رسد. اين آيه در بردارندة وعده خداوند به مومنان و به 
ويژه شيعيان به پيروزي نهايي و با ظهور منجي و مهدي 
البشر  است. خير  بر زمين  موعود(عج) و گسترش عدل 
نوشته شده بر روي درفش به معني بهترين انسان ها، لقب 
حضرت رسول اکرم (ص) است (دهخدا، ١٣٧٧: ١٠١٩٦). 
با توجه به نام حضرت علي (ع) حديثي از حضرت رسول 
(ص) در مورد امام علي (ع) به ذهن مي رسد که فرموده اند: 
«ها علي بن ابي طالب خير البشر و من ابي فقد کفر». هشدار، 
که علي بهترين انسان هاست و هر کس  واليت او را  نپذيرد  
به خدا  کفر ورزيده است (بحاراالنوار، ج ٢٦، ٣٠٦، روايت 
٦٦ و ٦٨) و نيز اشاره اي است به خود حضرت علي (ع) كه 
مي فرمايند: «يا علي انت خير البشر ال يشک فيه اال کافر». 
اي علي تو، بهترين انسان ها هستي و در آن جز کافر شک 
نمي کند (همانجا). اين کلمه، اشاره به رهبري دارد که در اين 
نگاره کيخسرو خونخواه سياوش و در مذهب تشيع امام 
زمان (عج) خونخواه سيدالشهدا (ع) است. هنرمند با ذکاوت 
خود نشانه ها را بر روي درفش اسطوره اي در شاهنامه 
قرار داده است که از نظر حضور و برقراري حق و عدالت، 

نزديکترين شخص به منجي است. 
 (Canby,2014:350)اين نگاره از آثار قاسم علي شناخته شده
نگهداري  تهران  معاصر  هنرهاي  موزه  در  اکنون  هم  و 

مي شود. 

کشته شدن سلم به دست منوچهر
در نبرد نهايي منوچهر و سلم توراني، سلم مجبور به عقب 
 نشيني مي شود و منوچهر سر او را در حال عقب نشيني 
مي برد و بر نيزه مي كند. در سمت راست اين صحنه و 
ديده  سياه  رنگ  به  درفشي  منوچهر  سپاهيان  ميان  در 
مي شود که در وسط آن عبارت «نصر من اهللا و فتح قريب 

و بشر المومنين يا محمد يا علي» نقش شده و حاشيه آن 
نيز به اشعار فارسي مزين شده است. اين نگاره جزو آثار 
عبدالعزيز قرار داده شده که به سرپرستي سلطان محمد 
به اجرا در آمده و امروزه در تملك موزه هنرهاي معاصر 

تهران است (Ibid: 337) (تصوير ٧). 

کشته شدن بارمان به دست قارن
نشانه هاي  كه  طهماسبي  شاهنامه  نگاره هاي  ديگر  از 
شيعي در آن مشاهده مي شود، مجلس کشته شدن بارمان 
توراني و قاتل قباد به دست قارن است. در اين تصوير 
در ميان سپاهيان قارن که در سمت چپ نگاره به تصوير 
درآمده اند، دو درفش به رنگ هاي قرمز و سبز به چشم 
مي خورد که بر روي يکي عبارت «نصر من اهللا و فتح قريب 
و بشر المومنين يا محمد يا علي» و بر روي ديگري «اهللا 
محمد علي» نقش بسته است (تصوير ٨). اين نگاره منتسب 
به سلطان محمد با همکاري مي ر سيد علي است. اسکندر 
را هم طراز  ه.ق سلطان محمد  قرن ١٠  تاريخ نگار  منشي 
بهزاد مي داند. به گفتة او هر دو استاد (سلطان محمد و 
بهزاد) از نظر ظرافت قلم شهره آفاق بودند و در کتابخانه 
شاه طهماسب فعاليت داشتند (اسکندر منشي، ١٣٨٢: ١٧٤). 
عنوان  به  بهزاد  همراه  به  او  از  قزويني  بوداق  همچنين 
استاد و معلم شاه طهماسب در يادگيري فن نقاشي ياد 
مي کند (منشي قزويني، ١٣٧٨:١٤٤). ميرسيدعلي نيز فرزند 
ميرمصور يکي از نقاشان برجسته اين عصر است. او که 
خود از هنرمندان نگارستان تبريز به شمارمي رفته به همراه 
تعدادي ديگر از نگارگران به دربار همايون شاه گوركاني به 
هند مهاجرت کرده و مکتب نقاشي هند و ايراني را به وجود 

آوردند (کريم زاده تبريزي، ١٣٧٠: ١٨٩).

جنگ اسکندر با فور هندي 
اين نگاره جنگ اسکندر با فور هندي را به علت سرپيچي 
او از اسکندر نشان مي دهد. در بين سپاهيان اسکندر که 
در سمت راست تصوير جانمايي شده اند درفشي بزرگ 
ديده مي شود که همانند نگاره هاي پيشين عبارت «نصر 
علي»  يا  محمد  يا  المومنين  بشر  و  قريب  فتح  و  اهللا  من 
به  نگاره  اين  تصويرگري   .(٩ مي دهد(تصوير  نشان  را 
عبدالوهاب نسبت داده  شده  است. در مورد اين نقاش عصر 
شاه طهماسب اطالعاتي در دست نيست و از او در منابع 
تاريخي ذکري به ميان نيامده است. نگاره هاي منتسب به 
او را تنها با توجه به ويژگي هاي سبک شناختي شناسايي 
آثار  نگاره جزو  اين  قزويني، ١٣٨٢: ١٧).  (شاد  کرده اند 

محفوظ در موزه هنرهاي معاصر تهران است.

شکست نگهبانان خسرو پرويز از شورشيان
در اواخر سلطنت خسرو پرويز شورشي در مي گيرد و 
شورشيان به اعتراض بر بي عدالتي خسرو و به نفع شيرويه 

تصوير ٦. کشته شدن شيده به دست کيخسرو، منسوب به قاسم 
  Canby, 2014: 248 :علي، موزه هنرهاي معاصر، مأخذ



(پسر خسرو پرويز) با نگهبانان خسرو وارد جنگ مي شوند. 
و  طهماسبي  شاهنامة  نگاره هاي  از  درگيري  اين  صحنة 
منتسب به دو نگارگر يعني عبدالوهاب و باشدن قراء است 
که اطالعات خاصي جز نام در برخي منابع از آن ها ذکر 
نشده است (همانجا؛ احمدي نيا، ١٣٩٣: ٤٥). در ميان جمع 
شورشيان، درفشي قرمز رنگ مشاهده مي شود که كتيبه 
مياني آن عبارت «نصر من اهللا و فتح قريب و بشر المومنين 
محمد علي» است (تصوير ١٠). تعلق اين درفش به جمع 
معترضان عدالت خواه و شباهت تام عبارات آن به درفش 
صفويان نشاندهنده همذات پنداري آن ها در عدالت خواهي و 
كسب مشروعيت از اين راه است. اين نگاره اکنون در موزه 

هنرهاي معاصر نگهداري مي شود. 

کودتا عليه شاه فرايين گراز
پادشاهي فرايين از داستان هايي است كه در شاهنامه در 
بخش مربوط به دوره ساساني نقل مي شود. پادشاهي او 
تنها پنجاه روز به طول کشيد چرا كه، به علت ناراضي بودن 
از بي عدالتي شاه، بزرگان به همراه هرمزد شهران گراز، 
عليه او كودتا كرده و توطئه قتل او را چيدند. اين نگاره به 
شکار رفتن گراز و کشته شدن او به دست شهران خود 
است. در اين تصوير درفشي در دست يکي از سربازان 
با  هم راستا  آن  بر روي  که  ديده مي شود  طرفدار هرمز 
اعتقاد صفويان شيعي مذهب و بدون نظم منطقي زمان 
اتفاق افتادن حادثه(که متعلق به قبل از اسالم است) عبارت 
«اهللا محمد علي» نوشته شده است (تصوير ١١). اين نگاره 
را به دوست محمد نسبت داده اند. وي از جمله هنرمندان 
اين نسخة ارزشمند است که پاي يکي از آثار خود را به 
رقم دوست محمد مزين كرده است. بسياري دوست محمد 

را با دوست ديوانه که بوداق قزويني او را شاگرد بهزاد و 
استاد شيخ محمد معرفي مي کند و همچنين با دوست محمد 
گواشاني پسر سليمان، کاتب و خوشنويسي که مرقع بهرام 
ميرزا را در سال ٩٥١ ه.ق تنظيم کرده و ديباچه اي بر آن 
نگاشته و در آن نام هنرمندان هم عصر خود را فهرست 
کرده يکي مي دانند اما غافل از اينکه دوست محمد گواشاني 
خود را در ديباچه اش دوست محمد الکاتب معرفي مي کند 
(کفايت، ١٣٨٥: ١٢٤- ١١٤). اين نگاره جزء نگاره هاي بوده 

که از طرف آرتور هوتون به موزه متروپوليتن اهدا شد.

جنگ رستم با کاموس
اين نگاره برگي ديگر از شاهنامة طهماسبي است که در 
اختيار موزة هنرهاي معاصر تهران است و تصويرگري آن 
به عبدالوهاب منتسب شده است. اين صحنه جنگ ايرانيان 
و تورانيان و کشته شدن کاموس به دست رستم را نشان 
مي دهد. در اين تصوير سه درفش جنگي به موازات يکديگر 
در بين سپاهيان ايراني به چشم مي خورد که بر باالي هريك 
از آن ها سردرفشي مجزا با نام «اهللا»، «محمد»؛ و»علي» (ع) 

ديده مي شود (تصوير ١٢). 
سردرفش ها، به عنوان يكي از عناصر متشكلة درفش، با 
ظهور سلسلة صفوي و رسمي شدن مذهب تشيع، اهميت 
اظهار  براي  مناسبي  جايگاه  عنوان  به  و  يافته  بيشتري 
اعتقاد به تشيع، تشخيص داده مي شود به وجهي كه بر 
از دوره صفوي که بيشتر  روي سردرفش هاي بسياري 
به صورت ترنجي شکل مسطح يا حجيم ساخته مي شدند، 
در كنار نام خدا و پيامبر اكرم (ص)؛ نام حضرت علي (ع) 
و ائمه معصومين (ع) نيز حک مي شد. اين امر تا بدانجا 
نگاره هاي رسم شده در كتبي  پيش مي رود كه حتي در 

به  منسوب  منوچهر،  دست  به  سلم  شدن  کشته  تصوير٧. 
  .(Ibid: 107) :عبدالعزيز، موزه هنرهاي معاصر، مأخذ

تصوير ٨. کشته شدن بارمان به دست قارن، منسوب به سلطان 
محمد و مير سيد علي، مجموعه خصوصي.
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به  مربوط  تاريخي  يا  پهلواني  اساطيري،  موضوعات  با 
پيش از اسالم نيز درفش هايي با نام“اهللا»، “محمد(ص)»، 
“علي(ع)“به وفور به چشم مي خورد. اين سردرفش ها از 
صفحه اي فلزي (بيشتر از جنس فوالد، برنج يا برنز) به 
شکل مدور يا ترنجي شکل با تزئينات سراژدري، اسماء 
نقره كوبي،  كسا)  پنج تن(اهل  سنتي  نشان  يا  نام  و  الهي 
كنده كاري يا مشبک کاري ساخته مي شد(شاطري، ١٣٧٩: 

٢٢٥-٢٢٢؛تصاوير ١٣و ١٤).
 

پيران نظر رستم را براي صلح مي شنود
اين نگاره صحنه مالقات رستم با پيران وزير افراسياب در 
خالل جنگ ايرانيان و تورانيان را به تصوير كشيده است. در 
ميان سپاهيان ايراني دو درفش با سردرفش هاي شيعي به 
چشم مي خورند که بر روي يکي تنها نام «اهللا» و ديگري نام 
«محمد و علي» به چشم مي خورد (تصوير ١٥). همچنان كه 
پيش از اين نيز ذكر شد، اين سردرفش ها در دوره صفوي 
اين  کشيدن  تصوير  به  صحنه  داشته است.  رواج  بسيار 
ديدار به عبدالوهاب نگارگر کارگاه شاه طهماسب منتسب 
است. اين نگاره هم اکنون متعلق به موزه هنرهاي معاصر 

تهران است.

بيژن هومان را در جنگ تن به تن مي کشد
در ادامة جنگ دوازده رخ، نبردي ميان بيژن از سپاه ايران 
و هومان از لشکر توران در مي گيرد که در نهايت هومان 
چگونگي  و  تن  به  تن  نبرد  اين  صحنه  مي شود.  کشته 
کشته شدن هومان به دست بيژن از صحنه هاي اين نگاره 
است. عبدالوهاب نگارگر اين تصوير در صحنه مورد نظر 
خود دو درفش به رنگ هاي زرد و قرمز نقش کرده که بر 
قرار  (درفش هومان) سردرفشي  قرمزرنگ  روي درفش 
داده که بر آن نام جالله «اهللا» به همراه اسماء خمسه و 
٥ تن آل عبا يعني«محمد، علي، فاطمه، حسن و حسين» 
آورده شده و بر روي درفش زردرنگ (درفش بيژن) نيز 
سردرفشي ديده مي شود که بر روي آن آيه« نصر من اهللا 
و فتح قريب و بشر المومنين» به همراه «يا محمد يا علي» 
نوشته شده است. حضور اين آيه بر روي سردرفش بيژن 
مي تواند نشانگر نماينده نيروي خير بودن و وعده خداوند 
به مومنان براي پيروزي باشد (تصوير ١٦). اين نگاره از 

نگاره هاي موجود در موزة هنرهاي معاصر تهران است. 
 

بهرام تاج ريونيز را بهدست مي آورد
رخ  توران  و  ايران  ميان  كه  جنگ هايي  از  ديگر  يکي  در 
مي دهد يکي از شاهزادگان ايراني به نام ريونيز در ميدان 
نبرد کشته مي شود. بيم افتادن تاج او به دست تورانيان 
مي رفت تا اينکه بهرام با رشادت هاي خود تاج را از سر 
ريونيز بر مي گيرد. در اين صحنه که جزء آثار منتسب به 
قديمي است، سردرفشي در قسمت باال سمت چپ نگاره 

(سپاه تورانيان) به چشم مي خورد که به حرف اول اسم 
حضرت علي (ع) اشاره دارد و به گونه اي طراحي شده که 
نام اين امام بزرگوار را تداعي مي کند (تصوير ١٧). تشابه 
حرف عين در اين سردرفش با حرف عين استفاده شده 
از دوره صفويه  باقيمانده  از سردرفش هاي  در بسياري 
همچون نمونه آورده شده از موزه آقاخان در تورنتو در 
همين پژوهش اين ظن را قوي تر مي سازد. اين اثر ارزشمند 
متعلق به موزه متروپوليتن و جزء نگاره هاي اهدا شده از 

سوي هوتون است.

کاله قزلباشان
درباره چگونگي شکل گيري اين تاج نظرات متفاوت و گاه 
متناقضي وجود دارد. مي توان گفت معتبرترين اطالعات 
صفوي  آراي  عالم  کتاب  در  تاج  اين  ساخت  پيرامون 
چنين ذکر شده است: «شبي سلطان حيدر در خواب ديد 
که شهريار مسند هدايت و واليت، حضرت علي (ع) ظاهر 
گشته و فرمودند: که اي فرزند وقت آن شده که از نسل تو 
فرزند ما خروج کند و کاف کفر را از روي عالم براندازد و 
اما مي بايد از براي صوفيان و مريدان خود تاجي بسازي 
از سقرالط١ سرخ و آن حضرت مقراض در دست داشت و 
تاج را بريد و به دوازده ترک قرار داد. چون سلطان حيدر 
بيدار گرديد آن روش را در خاطر داشت و به همان روش 
تاجي بريد و صوفيان را مقرر کرد که هر کدام تاجي بدان 
نحو ساخته بر سر گذارند و آن را تاج حيدري نام نهادند. 
چون همه تاج بر سر نهادند به عرف ترکي به آن ها قزلباش 
گفته شد» (عالم آراي صفوي، ١٣٥٠، ٣٠). اين موضوع را 
اسکندربيک منشي نيز نقل مي کند و اين تاج دوازده ترک 
بيک  (اسکندر  اثني عشريت برمي شمرد  را عالمت تشيع 
منشي، ١٣٨٢: ١٩). محمد کريم يوسف جمالي بيان مي کند 
« گروهي بر اين عقيده اند که حسن بيگ چنين کالهي را 
و  است  داده  خود  فرزند  به  را  آن  تقليد  دستور  و  ديده 

تصوير ٩. جنگ اسکندر با فور هندي، منسوب به عبدالوهاب، 
  .(Ibid: 275) :موزه هنرهاي معاصر، مأخذ

١.سقراالت/ سقالطون: نوعي پارچه 
ابريشمي زري دوزي شده که آن را 
در بغداد مي بافتند و شهرت بسيار 
رنگ  به  نفيس  اي  پارچه  داشت 
ذيل   :١٣٦٢ (معين،  کبود  يا  سرخ 

واژه سقراالت).



گروهي هم بر اين عقيده اند که کاله قزلباش در زمان شاه 
اسماعيل اول توسط فردي به نام مير عبدالوهاب طرح ريزي 
شد و به حضور شاه آورده شد» همچنين او معتقد است 
که اختالف بين شيعه و سني عامل اصلي طراحي اين کاله 
به عنوان نماد دولت صفوي بوده است (يوسف جمالي، 
١٣٧٧: ٧٨-٨١). فيگوئرا از سياحان دوره صفوي کاله را 
اينگونه توصيف مي کند: «اين کاله ها از نوعي ماهوت کلفت 
قرمز رنگ با آستر پنبه اي ساخته شده که مي تواند در برابر 
ضربات شمشير دو دم قديمي تاب آورد. دهانه اين کاله 
چنان تنگ است که با فشار آن را بر سر مي گذارند اما پس 
از آنکه سر در آن فرو رفت، کمکم تا ته گشاد مي شوند. 
چين خوردگي ها يا ترک هاي اين کاله نبايد از دوازده ترك 
کمتر يا بيشتر شود و اين نشان مذهب صفويان است که 
شيخ حيدر اردبيلي مروج آن است. در سطح فوقاني مرکز 
اين کاله ها که همه ترک ها بدانجا منتهي مي شود، ميله چوبي 
محکم و کوچکي استوار شده به بلنداي چهار و پهناي يک 
انگشت که قسمت بااليش مانند خود کاله صاف است. در 
حول اين ميله چوبي از پايين تا باال دوازده ترک هست که 
در مرکز سطح فوقاني به هم مي پيوندند چنان که اين دوازده 
ترک را به وضوح مي توان ديد. ترک هاي موجود در روي 
کاله با دوازده ترک روي ميله مرتبط اند. اين چوب نيز قرمز 
رنگ است. روي اين کاله پارچه اي ظريف و طويل مي بندند 
که چند بار دور آن مي گردد، و به شکل عمامه اي مطبوع 
در مي آيد و انتهاي دوازده ترک کاله از آن بيرون مي ماند. 
برخي اوقات جز ميله چيزي پيدا نيست چون پارچه بقاياي 
کاله را مي پوشاند»(فيگوئرا، ١٣٦٣: ٢٦٨- ٢٦٧ و کمپفر، 
١٣٦٣: ١٢٣- ١٢٢). تاج حيدري يا کاله قزلباشان نخستين 
حرکت دولت صفوي براي تمايز نوع پوشش سر نسبت به 
حکومت سني قبل بود که به دست شيخ حيدر طرح ريزي 
شد. در بيشتر نسخ مصور اين دوره پيکره ها با اين نوع 
کاله ترسيم شده اند که يا به تنهايي و يا با دستار همراهند. 
به جرئت مي توان گفت که کاله قزلباشي در ميان تمامي 
نگاره هاي شاهنامة طهماسبي وجود دارد و همانگونه كه 

پوشاك افراد حاضر در صحنه ها از پوشاك دوره صفويه 
تبعيت مي كند، پوشش سر نيز از اين قاعده مستثني نيست. 
بدين ترتيب نگارگران برگ هاي اين شاهنامه افراد حاضر 
در صحنه ها را با پوشش سري تصويركرده اند كه گويا 
استفاده از كاله دوازده ترك با نشان شيعي براي تمامي 
افراد بشر، امري است بديهي. در اين بخش تنها اشاره به 

يك نمونه از اين نگاره ها بسنده شده است. 

کشته شدن افراسياب به دست کيخسرو
نگاره مورد نظر مربوط به صحنه کشته شدن افراسياب 
انتقام خون سياوش به دست کيخسرو است. در اين  به 
تصوير هر دو نوع كاله کاله حيدري (با دستار و بدون 
نگاره  اين   .(١٨ (تصوير  است  داده شده  نشان  دستار) 
منتسب به باشدن قراء از هنرمندان کتابخانه سلطنتي تبريز 
است. اين نگاره امروزه در موزه هنرهاي معاصر تهران 

نگهداري مي شود. 

بحث و تحليل 
تغيير مذهب و به رسميت شناختن آئين تشيع توسط شاه 
بود.  صفويه  دوران  تغييرات  مهمترين  از  اول  اسماعيل 
توجه به دين رسمي و ملي گرايي از جنبه هاي بارز حکومت 
صفوي بود. در اين دوران با برگزاري مراسم ديني از يك 
سو و جشن هاي ملي از سويي ديگر پيوندي عميق ميان 
دين و مليت برقرار شد. نمود اين جريان در کارهاي هنري 

اين دوران نيز قابل مشاهده است.
به  ايران  ادبيات  عرصه  در  حضورش  بدو  از  شاهنامه 
عنوان دستمايه اي مناسب براي مضامين هنري شناخته 
شد. اين کتاب که در برگيرندة روايات تاريخي، حماسي- 
پهلواني و اسطوره اي پيش از اسالم ايران است، همواره 
و در طول دوران مختلف اسالمي به جهت نسخه برداري 
و تصويرپردازي مورد توجه سالطين ايران حتي شاهان 
غيرايراني همچون سالجقه و يا ايلخانان مغول بوده است. 
پس از دو نسخه ارزشمند شاهنامه كه در دورة ايلخاني 

تصوير١٠. شکست نگهبانان خسروپرويز از شورشيان، منسوب 
به عبدالوهاب و باشدن قراء،  مأخذ:  همان: ٣٢١ .

 

دوست  به  منسوب  گراز،  فرايين  عليه شاه  کودتا  تصوير ١١. 
 .(Ibid: 323) محمد، مأخذ: موزه متروپليتن
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(شاهنامة  تيموري  و  دموت)  يا  مغولي  بزرگ  (شاهنامة 
اين بار در  بايسنقري)، نسخه برداري و تصويرگري شد، 
ابتداي دورة صفوي، شاهنامه اي با نام شاهنامة طهماسبي 
با حضور بزرگترين نگارگران عصر صفوي توليد شد. با 
بررسي و مطالعه نگاره هاي اين شاهنامه مي توان به سبک 
و  اجتماعي  اين عصر و شرايط سياسي،  نقاشان  هنري 
مذهبي حاکم بر جامعة صفوي پي برد. نمادها و نشانه هاي 
به  و  مذهب  تغيير  از جمله  اين عصر  تغييرات  از  برخي 
رسميت شناخته شدن آئين تشيع را به وضوح مي توان در 
نگاره هاي اين شاهنامه ديد. در ميان ٢٥٨ نگاره اين شاهنامه، 
نگاره هايي که نشان هاي شيعي در آن ديده مي شود بدون 
احتساب کاله قزلباش ١٤ نگاره است که مي توان آن ها را 
از نظر نوع نشان و نماد به ٤ گروه کلي تقسيم بندي کرد: 
١. کشتي نجات، ٢. تزئينات وابسته به معماري، ٣.درفش ها 

و ٤. سردرفش ها.
در دورة صفويه کتيبه نويسي بر روي بناها به عنوان تزئينات 
وابسته به معماري رواج فراواني داشته است. بر روي اين 
کتيبه ها ادعيه و آيات قرآني، صلوات بر پيامبر اكرم(ص) 
و اهل بيت(ع) ايشان و اشعار فارسي نوشته  مي شده است. 
در شاهنامة طهماسبي نيز هنرمندان ديده هاي خود از بناهاي 
کاخ هاي  و  بناها  كاشي كاري  تزئينات  روي  بر  را  واقعي 
به تصوير درآمده در نگاره ها نقش کرده اند اين کتيبه ها 

نشاندهندة اعتقادات شيعي حاکم بر جامعه صفوي است. 
در تصويرگري نشان هاي شيعي در شاهنامه طهماسبي، 
هستند.  دارا  را  كميت  بيشترين  سردرفش ها  و  درفش ها 
نماد و نشان هاي شيعي بر روي درفش هاي هشت نگاره 
از  و  نقش شده است  ديگر  نگاره  چهار  و سردرفش هاي 
ميان  نبرد  مجالس  ميان  از  نگاره ها  اين  اغلب  آنجايي كه 
پهلوانان ايراني و توراني انتخاب شده است، استفاده از اين 
عناصر در اين صحنه ها بي شك با جنگ هاي صفويان و 
عثمانيان ترك نژاد سني مذهب بي ارتباط نبوده است چرا 
كه اين پيكارها از سوي هر دو طرف مخاصمه با رنگ و 
بوي مذهبي هدايت مي شد و شعار صفويان در اين نبردها، 
جهاد براي گسترش تشيع و استيال دادن آن بر مرزهاي 
همجوار بود. از همين رو نقش واقعي درفش و سردرفش 
صفويان به صورت آيات قرآني و نام حضرت علي(ع) اکثرًا 
در درست پهلوانان ايراني كه در سمت راست تصاوير و 

با رداي صفويان نقش شده اند و براي برقراري عدالت در 
حال مبارزه هستند، قرار گرفته اند. آن ها نمايندگان نيروي 
خير هستند و افعالشان در راستاي پيروي از احکام الهي 
است. در نگاره کشته شدن هومان به دست بيژن دو سر 
درفش با نام حضرت علي (ع) براي هر دو جنگاور ديده 
مي شود که به دليل داشتن آيه قرآني «نصر من اهللا و فتح 
قريب و بشر المومنين» بر سر درفش بيژن عالوه بر عبارت 
يا علي مي توان او را نماينده خير و اين آيه را نشانه اي 
بر حقانيت ايرانيان در اين نبرد و استمداد آن ها از نيروي 
الهي و غيبي دانست. در نگاره ديگر (کشته شدن شيده به 
دست کيخسرو) عالوه بر آيه قرآني و عبارت يا محمد، 
يا علي عبارت «خير البشر» نيز بر درفش کيخسرو ديده 
مي شود، اين عبارت اشاره اي است به حديثي از حضرت 
رسول (ص) در باب حضرت علي (ع) كه وي را بهترين 
آدميان و با واليتي برحق معرفي كرده اند. وجود اين عبارت 
بر درفش کيخسرو با توجه به آمدن نام او در اوستا به 
آخرالزمان  در  (مصلح)  سوشيانس  ياري کنندة  عنوان 
مي تواند بيانگر اين نکته باشد که او به دليل شناخته شدن 
به عنوان شريفترين و کاملترين انسان ها از نظر اوستا، حق 
دارد درفش منجي آخرالزمان شيعه را براي برپايي حق به 

همراه داشته باشد. 
از صحنه هاي جنگي که نمادهاي شيعي در صحنه هايي از 
آن جانمايي شده است، جنگ دوازده رخ است. دوازده رخ 
جنگي تن به تن ميان پهلوانان ايراني و توراني كه در زمان 
پادشاهي کيخسرو، و به خونخواهي سياوش درگرفت. در 
چند نگاره از اين جنگ از جمله صحنه هاي رزم فريبرز با 
کلباد، رهام با بارمان و بيژن با هومان نمادها و نشانه هاي 
شيعي با وضوح هرچه تمامتر ترسيم شده اند و انتقام خواهي 
از خون به ناحق ريخته سياوش که توسط پهلوانان ايراني 
گرفته مي شود، به گونه اي تلويحي نمايانگر مژده اي است 
به شيعيان است که خون مجاهدان در راه خدا به ويژه سيد 

الشهداء (ع) بر زمين نخواهد ماند.
کاله قزلباشان (که کاله رايج اوايل دورة صفوي است) كه 
١٢ ترك آن با تآثير از ١٢ اما شيعيان طراحي شده را تقريبًا 
در تمامي نگاره هاي شاهنامه طهماسبي مي توان ديد لذا 
به ذکر تنها يک نگاره به نمايندگي از تمامي تصاوير اکتفا 
شد. بيشترين تعداد نگاره ها با مضامين شيعي حاصل کار 
هنرمندي به نام عبدالوهاب با ٥ نگاره است. او با جانمايي 
و درفش هاي  بر روي سردرفش ها  علي(ع)  نام حضرت 
نگاره هاي خود، بر ميزان اثربخشي فرهنگي و مذهبي آثار 
نگاره و ٣  با ٣  قاسم علي  او  از  افزوده است. پس  خود 
هنرمند ديگر اين شاهنامه به نام هاي عبد العزيز، قديمي و 
باشدن قراء هر کدام با ٢ نگاره که عبدالعزيز و قديمي در 
يک نگاره با قاسم علي (نگاره ٢) و باشدن قراء در نگاره 
شمارة ٩ به صورت مشترک با عبدالوهاب، نمادهاي شيعي 

را در نگاره هاي خود ترسيم کرده اند(جدول ١).

تصوير ١٢. جنگ رستم با کاموس، منسوب به عبدالوهاب، موزه 
. Ibid: 222 :هنرهاي معاصر، مأخذ



تصوير ١٨. کشته شدن افراسياب به دست کيخسرو، منسوب به 
باشدن قراء، موزه هنرهاي معاصر، مأخذ:همان: ٢٥١. 

تصوير ١٧. بهرام تاج ريونيز را به دست ميآورد، منسوب به 
قديمي، موزه متروپوليتن مأخذ: همان: ٢١٠ .

 

به  منسوب  بيژن،  دست  به  هومان  شدن  کشته   .١٦ تصوير 
.(Ibid: 235)  :عبدالوهاب، موزه هنرهاي معاصر، مأخذ

تصوير ١٥. پيران نظر رستم را براي صلح ميشنود، منسوب به 
(Canby, 2014: 224) :عبدالوهاب، موزه هنرهاي معاصر، مأخذ

 

تصوير١٣. سردرفش صفوي با اسماء مقدس اهللا، محمد و علي، 
 www.agakhanmuseum.org :موزه آقاخان تورنتو، مأخذ

 

تصوير١٤. سردرفش صفوي با اسماء مقدس اهللا، محمد و علي، 
www.davidmus.dk :موزه ديويد، مأخذ
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مکان نگارگراننگاره
نگهداري

ويژگي ها و نمادها 
شيعي

تصاويرگروه

کشتي  حامل پيامبر(ص)  و موزه  متروپوليتنميرزا عليکشتي تشيع
 اهل بيت(ع) ايشان

كشتي نجات

برگشتن خدمتکاران 
رودابه به قصر

عبدالعزيز، 
قديمي و قاسم 

علي

تزئينات کارشيکاري کاخ موزه  متروپوليتن
رودابه

تزئينات وابسته 
به معماري

  

موزه  آقاخان، شيخ محمدفريبرز در مقابل کلباد
تورنتو

نام حضرت علي(ع) بر 
روي درفش

درفش ها
 

درفش هانام علي(ع) بر درفش رهامموزه  متروپوليتنقاسم عليرزم رهام با بارمان

کشته شدن شيده به دست 
کيخسرو

موزه  هنرهاي قاسم علي
معاصر تهران

نام علي(ع) بر درفش 
کيخسرو

درفش ها

کشته شدن سلم به دست 
منوچهر

عبدالعزيز به 
سرپرستي سلطان 

محمد

موزه  هنرهاي 
معاصر تهران

يا محمد يا علي به همراه 
آيه نصر من اهللا بر روي 

درفش

درفش ها

کشته شدن بارمان به 
دست قارن

سلطان محمد با 
همکاري مير 

سيد علي

مجموعه  
خصوصي

نام علي(ع) بر درفش 
جنگي

درفش ها

جنگ اسکندر با فور 
هندي

موزه  هنرهاي عبدالوهاب
معاصر تهران

يا محمد يا علي به همراه 
آيه نصر من اهللا بر روي 

درفش

درفش ها

شکست نگهبانان 
خسروپرويز از شورشيان

عبدالوهاب و 
باشدن قراء

موزه  هنرهاي 
معاصر تهران

نام حضرت علي(ع) بر 
روي درفش جنگي

درفش ها

کودتا عليه شاه فرايين 
گراز

عبارت اهللا محمد علي بر موزة  متروپوليتندوست محمد
روي درفش

درفش ها

موزه  هنرهاي عبدالوهابجنگ رستم با کاموس
معاصر تهران

نام حضرت علي(ع) بر 
روي سردرفش

سردرفش 

پيران نظر رستم را براي 
صلح مي شنود

موزه  هنرهاي عبدالوهاب
معاصر تهران

نام حضرت علي(ع) بر 
روي سردرفش

سردرفش 

بيژن هومان را در جنگ 
تن به تن مي کشد

موزه  هنرهاي عبدالوهاب
معاصر تهران

کلمه اهللا به همراه ۵ تن آل 
عبا بر روي سردرفش

سردرفش 

 

بهرام تاج ريونيز را 
بدست مي آورد

حرف عين بر روي موزه  متروپوليتنقديمي
سردرفش

سردرفش 

کشته شدن افراسياب 
بدست کيخسرو

موزه  هنرهاي باشدن قراء
معاصر تهران

کاله دوازده کاله قزلباش
ترك قزلباشان

جدول ۱. عناصر شيعي در نگاره هاي شاهنامه طهماسبي،مأخذ: نگارندگان.



نتيجه
از ويژگي هاي عمدة دورة حکومت صفويه به رسميت شناختن مذهب شيعه در ايران بود که ابعاد گستردهاي 
در تمامي عرصه هاي جامعه داشت. صفويان شيعي مذهب براي رونق اين مذهب، که تحکيم کنندة حاکميت 
سياسي آنها نيز محسوب مي شد، از تمامي امکانات عيني و ذهني خود بهره گرفتند. هنر در طول تاريخ همواره 
بهترين زمينه ها را براي بيان اعتقادات و باورهاي مذهبي جوامع فراهم مي آورده است. در دورة صفويه نيز 
زمينه اي مناسب براي رونق باورهاي مذهبي شيعه ايجاد شد. در هنر نگارگري نمودهايي از تفکرات شيعي 
اين دوره، همچون آيات قرآني، احاديث قدسي و نبوي، صلوات بر ائمه(عليهم السالم)، نام حضرت علي(ع) و 

فرزندان وي را مي توان شاهد بود.
شاهنامة شاه طهماسب به عنوان شاهکار نگارگري ايراني و نخستين اثر سترگ دوره صفوي از اين امر 
مستثني نبود و به عنوان نخستين اثر شاخص نگارگري، وسيله اي مناسب جهت ارائه شعارهاي مذهبي 
صفويان به انتخاب شد و دقيقًا به همين دليل و به صورت حساب شده اين نسخه باشكوه و ارزشمند بعدها 
به عنوان نماينده ادب و فرهنگ؛ و هنر پارسي و در واقع در قالب اثري مملو از نشانه هاي ظريف و باريك 
بينانه اما غير قابل چشم پوشي از شعائر مذهبي صفويان به دربار عثماني اهدا شد. گرچه نگاره هاي شاهنامه 
شاه طهماسبي از خط اصلي داستان ها و حماسه هايي که فردوسي در کتابش ذکر کرده، تبعيت مي نمايد اما 
دست هنرمند تصويرگر همچنان در وارد نمودن جلوه هاي اعتقادي و مذهبي به تصاوير باز بوده است و بر 
همين اساس مي توان در بسياري از نگاره هاي اين نسخه، تأثيرات تفکرات شيعي حاکم بر جامعه را مشاهده 
نمود. جلوه هايي همچون وجود کاله خاص قزلباشان( با دوازده ترک خود که نمودي از اعتقاد به دوازده 
معصوم(ع) بود)، ذکر نام حضرت علي(ع) بر درفش ها يا سر درفش هاي اين دوره به تنهايي و يا نام پنج تن 

آل عبا، نمونه هايي از اين تاثيرات است. 
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In the beginning of the 10th century A.H., Safavids came to power so Shiism became the 

official sect of religion. Throughout history, religion has served as an important factor in the 

thoughts and ideas of nations, so in each period, religion has had a profound influenceon 

culture and art in societies. In the Safavid period, art benefited fromreligious movement 

and artists were able to reflect the influence of the sect of Shiism, their thoughts and ideas 

in their art and industrial works. One of these arts was illustration and painting.Since the 

Shahnamehhas always been considered as one of the most important sources of inspiration 

for illustrators and painters, it provided an appropriate background to reveal the cultural 

influences in every period.Shahnameh of Shah Tahmaspwas the first great work produced 

in the royal library of Tabriz, which its illustrations started fromthe reign of king Ismail I 

and continued till king Tahmasp’s period.This study with the aim of investigating the impact 

of Shiism on the paintings of Shahnameh of Tahmasp, as the first significant work in the 

Safavid Period, studies theirs Shiite themes, and attempts to answer the following questions: 

how much the paintings of Shahnameh of ShahTahmasp were affected by the change and 

formalization of the sect? In form of what elements and in which scenes and events were the 

Shiite symbols brought into the picture? So among all the paintings of the Shahnameh (258 

images), fifteen paintings were selected as statistical population because they had Shiite 

symbols. Following the study of the illustrations and paintings of this work, the impact of 

the new religion (Shia) which was clearlydepicted in many paintings of this version can be 

seen in the form of elements such as the name of Imam Ali (as) on the war flags and upper 

parts of war flags and also decorations of monuments and twelve caps of Ghezelbash hat.

This article is written based on library sources, usinganalytical-descriptive method.

Keywords: Shahnameh of Shah Tahmasp, SafavidPainting, Tabriz School II, Shia Arts, 

Shiism.
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