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علیرضااسماعیلی1

فرازوفرودنگارگریدر
دورۀشاهتهماسب


مقدمه 
و یرگری تصو  هنر اسالمی، خنستنی سدههای  در
و کتابت  برابر  در زنده، موجودات از یژهصورتگری بهو
این داشت.آچنهدر یسی،رونقواعتباریکمتر خوشنو
هندیس طرحهای با نقایش بود، متداول  بیشتر دوران
ومهچننی پارچهها و ظروف روی ختایی و اسلیمی و
قصرهایخلفایامویوعبایسبود. دیوارنگاریهاییدر
شد،تا کتابآراییبیشتر توجهبهنقایشوهنر امابهمرور
دورٔهسلجوقیانانواعهنرهایکتابآراییاز جاییکهدر
آنباعنوان مجلهنقایشگسترشیافت،چنانکهبرخیاز
ایندوره،نسخخطی »غلیاننقایش«یادمیکنند.در

مصوریمهچونورقه و گلشاهتولیدشد.
فرهنگستانهای باورودمغوالنبهایران،بهتقلیداز
متعددی سلطنیت کارگاههای چنی، بارهای در سلطنیت
اقتباسسبکها با ایراین نقایش آهنا  در که شد اجیاد
حیوانات و صخره ، ابر )تودههای چیین منونههای و
اساطیری(پیشرفتقابلمالحظهایکرد.ایلخانانمغول
پرداختند ینکتبخطیمصور باعالقهبهپردازشوتدو
ایندورهنقایشهایایراینبهصورتهنر نتیجه،از و،در
باریرمسیتیافت.مغوالن،کهبرخالفحکومتهای در
نداشتند، آن هنجارهای و رمسی دین با نسبیت پیشنی
یرگری تصو  هنر گسترش به مذهیب مالحظات بدون

پرداختند.
پیشرفت ،اگرچهوقفهایدر باقدرتیافنتتیمور
هنرمندان انتقال  از پس او، اما آمد، پدید هنرها انواع
از محایت به حکومتش،  مرکز مسرقند، به شاخص
شدت و حدت با که یه، رو این پرداخت. هنرمندان
و پیشرفت یافت، ادامه زمانجانشینانش  در بیشتری
برخیرشتههایهنری،ازمجلهنقایش، حتولشگریفدر
عنوان»عصر با دوره این نقایش  از چنانکه کرد، اجیاد

یننقایشایران«یادمیکنند. زر
ایندوره،بامحایتهایامیرانوشاهزادگان در
سلطانحسنی و فرزندانش و شاهرخ یژه بهو تیموری،
نوایی،کارگاههای دانشمندش،امیرعلیشیر یر بایقراووز
راهاندازیشدومکاتب هراتوشیراز سلطنیتنقایشدر

یکردی یرگریرو تصو تصوف،نسبتبههنر یان،بهسبببرآمدنشاناز صفو
دورههایشاخص صفوییکیاز مهنیرو،عصر داشتند.از تسامحآمیز
در است. نگارگری و یرگری تصو توسعۀ و رشد لاظ از ایران  هنر یخ تار
رشدوگستریش یرگری(از یژهکتابتوتصو کتابآرایی)بهو ایندوره،هنر
نگارگری دورٔهشاههتماسبهنر اینمیان،در شد.در برخوردار چشمگیر
آثار او کارگاهسلطنیت  در و رسید اوجخود به نفیس تولیدنسخههای و
ینتخبشموزههاوکتاخبانههای وارزمشندیپدیدآمدکهامروزهز ماندگار
دورۀ طی شاههتماسب نبود.  ماندگار تسامح این البته جهاناند.  سراسر
نداشت. یکردیکسایننسبتبههنر طوالینحکومتش)حدود53سال(رو
وهنرمندانرامیتوانبهدومقطعجمزاتقسمیکرد:دورٔهاول نگاهاوبههنر
یگرداین پروریشاههتماسبنامیدودورٔهدومرادورٔهرو رامیتواندورٔههنر
نگارگریدر وهنرمندان.اینمقاله،ضمنبرریسهنر هنر شاههتماسباز
ینمصادیقآن،بهاینسؤالمیپردازدکه اینمقطعواشارهبهشاخصتر
یکرد رو یگردانشدونتایجاینتغییر رو هنر چراشاههتماسببهیکبارهاز

ایرانچهبود. برایهنر
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کارگاهها، این  در گرفت. شکل  شیراز و هرات هنری
جوکی، حممد شاهنامٔه مهچون متعددی ارزمشند نسخ
ابراهمیسلطان شاهنامٔه و بایسنقری نفیس شاهنامٔه
شاخصی هنرمندان دوره، این  در مهچننی، شد. تولید
نقایش  در وسلطانعیلمشهدی کمالالدینهبزاد  نظیر
کردند،چنانکهوقیتشاهامساعیل  یسیظهور وخوشنو
به را هرات و کرد غلبه ازبک شیبکخان  بر صفوی
تصرفخوددرآورد،وارثمکتبباشکوهنقایشتیموری

وگلسرسبدآن،کمالالدینهبزاد،شد.
،پایتختترکمانان یز شاهامساعیلقبًال،بافتحتبر
نیز را ترکمان نقایش سلطنیت کارگاههای یونلو، آققو
و هنرمندان انتقال با ترتیب، بدین بود. کرده تصاحب
یخ تار  در عطیف نقطٔه ، یز تبر به هرات مکتب مامیلک
سنتنقایشایراین دیگر نقایشایراناجیادگردیدوبار
شرقبهغربایرانانتقالیافت.چننیشدکهمکتب از
اندوختههای ترکیب و تلفیق  از ، یز تبر جدید نگارگری
شکلگرفت یز وتبر هنریسهمکتبهنریهرات،شیراز
اوجخودمنشأتولیدُنسخنفیسوارزمشندیدر کهدر
هستند. نوعخودیبنظیر یخنگارگریایرانشدکهدر تار

سلطنیت کتاخبانٔه یاست ر به هبزاد انتصاب 
سال928قونقل شاهامساعیلاول،در ،بهدستور یز تبر
یس خوشنو هنرمند و هبزاد پهنانکردن معروف داستان
در غاری  در نیشابوری، شاهحممود عالقهاش، مورد
یانجنگچالدران،برایحفظجانآهنا،حکایتاز جر
وهنرمنداندارد،هرچند یژٔهشاهامساعیلبههنر توجهو
پرداخنت فرصت او به خارجی و داخیل گرفتاریهای

یژهنقایش،رانداد. جدیبههنرها،بهو

ویکرد هنری شاه هتماسب  ر
بر عمییق تأثیرات چالدران جنگ  در ایران شکست
افسردگی روحیٔهشاهامساعیلگذاشت.اورفتهرفتهدچار
دنیوی، لذایذ به پرداخنت با و، شد گوشهنشیین و
دستدادودیگر تاحدودیمشروعیتگذشتهاشرااز
جایگاهالوهییتکهبرایاوبرساخته بنیقزلباشاناز در
و قدرت  بر  بهروز روز مقابل،  در نبود.  برخوردار بودند

اقتدار  از خبری  دیگر و افزودهشد قزلباش سران نفوذ
شاهامساعیلوروحیٔهسلحشوریاشنبود،چنانکهوقیت
قزلباشان رسید، سلطنت به خردسال هتماسبمیرزای
قدرت ودیگر بودند حاکمشده کشور خمتلف امور  بر
که بنابراین،شاههتماسب اعرابنداشت.  از شاهحمیل
یکسوباآشفتگیهایداخیلو شروعحکومتشاز در
باهتامجاتخارجی سویدیگر قدرتگرفنتقزلباشانواز
و شرق در ازبکان و غریب ومشال غرب در عثماینها
قزلباش سران به را  امور ادارٔه بود، روبهرو شریق مشال
،کهجزوعالیقشخصیاشبه واگذاشتوخودبههنر

میرفت،پناهبرد. مشار
وهنرمندهبرٔه کنفمحایتشاههتماسب،هنر در
یکرد رو سلطنتش طوالین دورٔه  در او اما بردند. فراوان
وجامعٔههنرینداشت.نگاهاو یکسایننسبتبههنر
همتقسمیکرد: رامیتوانبهدودورٔهکامًالجمزااز بههنر
زمانحمکراینوالیتهراتتاحدود دورٔهاول،یعیناز در
وهنرمندان هنر سال954ق،بهمحایتکاملوجدیاز
یژهنگارگری،پرداختوبامحایت رشتههایخمتلف،بهو
یرگری تصو و کتابت ارزمشندی و نفیس نسخههای او
کهشاههتماسب،به شد.لیکندورٔهدومدورهایاست
هنرها،ازمجلهنگارگری،دوری بسیاریاز دالیلخمتلف،از

ید. گز

الف( دورٔه رشد و اعتالی نگارگری و کتاب آرایی
طرفپدرش سال921قاز هتماسبمیرزادوسالهبودکهدر
حکومت به موصللو  امیرخان معیت  در شاهامساعیل
هراتمنصوبشد.2ورودهتماسبکودکبهشهریکه
فرهنگوهنر به»آتنایران«ملقبشده3ومیراثدار
تیموریوحملزندگیهنرمندانشاخصی درخشانعصر
فراواینداشت.در گرایشاوبهانواعهنرهاتأثیر  بودبر
هراتبودکهاندکیبعدبه در هنوز مهنیزمان،هبزادنیز
یدهشد.4 یاستکتاخبانٔهسلطنیتبرگز رفتوبهر یز تبر
سال928قکهامیرخان موصللو، بهسبب هتماسبهمدر
یز تبر به یوسف، میرحممد هرات، شیخاالسالم قتل

رفت. یز فراخواندهشد،مهراهبا موصللوبهتبر
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بود، رسیده حکومت به دهسالگی  در که هتماسب،
به وافر اوانسلطنتخود،عشقوعالقهای مهان از
مشاغلجهانداریوترددات نقایشداشتو»هرگاهاز
مملکتآراییفراغیحاصلمیشدبهمشقنقایشتربیت
نقاش، سلطانحممد شاگرد نقایش  در میکرد.5 دماغ«
هتماسب بود.6 ، یز تبر سلطنیت کارگاه نقاشان سرآمد
عالقهمندبودوبه یسینیز نقایش،بهخوشنو عالوهبر
یژهایداشت. هنرمندانایندوحوزهتوجهوالتفاتو
جواهراالخبار،»بهخطنوشنت بهنوشتۀبوداقمنشیدر
یک میلمتامداشتند.استادانعدمیاملثلکههر یر وتصو
یسان، خوشنو فنخودیکتاییبمهتابودندآوردند،از در
و نیشابوری شاهحممود استاد و نیشابوری مالعبدی
نقاشان،استادسلطانحممدمصور مالرسمتعیلهروی،از
، ،واستادمیرکاصفهاینومیرمصور واستادهبزادمصور
ودوستدیوانه،پادشاهرابدینطایفهتوجهوالتفاتمتام
بود«.7اینتوجهوالتفاتتاحدیبودکهصادیقبیک
مظفرعیل، پیشرفت و بالندگی جممع اخلواص   در  افشار
هبزاد، نقایشرا،پساز کمالالدینهبزاد،در نؤهخواهر
مدیونتالشوآموزششاههتماسبمیداند:»استادما
استادهبزاد استادمظفرعیل"نقاششاهی"کهنوۀخواهر
بهآموزش استادمزبور استفضلوکمالخودرابعداز

وپرورشاینپادشاهمدیونبود«.8
گلستان هنرضمنمتجیداز در قایضامحدمقینیز
یسی، طراحی،نقایشوخوشنو هنرمناییشاههتماسبدر
چهلستون عمارت ایوان  از جملس چندین یرگری تصو
ین،ازمجلهجملسیوسفوزلیخاونارنجُبریخواتنی قزو
یسد: ومینو اونسبتمیدهد به را یبا ز زنان و  مصر
رغبت یر بدوحالبهمشقنسختعلیقومشقتصو »در
و میفرمودند آن برکاتصرف با اوقات و داشتند متام
متامی طراحیوچهرهگشاییبر استادیبدلگشتندودر
یزهاقالموحرکاتمنونه نقاشانفایقآمدندوبرکاتر
هزار وچندین حتسنی راصدهزار اجنامش  معجز ارقام

ینالزماست«.9 آفر
متایل و پناهبردن اصیل علت پژوهشگران برخی
یعین کتابآرایی،  هنر هم آن ، هنر به شاههتماسب

اسالمیایرانرانایش ینهنر ینوخصویصتر یفتر ظر
سرکوبطوایفسرکشقزلباشدر عدمتواناییاودر از
دهههایخنستحکومتشویورشهاییبامانازبکان
آجنا وعثمانیانبهمرزهایشریقوغریبایرانمیدانند.از
ایننیروهای کهاوبهمدتبیستسالامیدیبهمهار
«خودبه »جهانهتدیدگر نداشت،از سرکشوآشوبگر
مهچونپناهو مبنایچننینظری،هنر پناهبرد.10بر هنر
حماصرۀنظامیانقزلباش سنگریبرایشاهیبودکهدر
ابتدایسلطنتصفویحافظانآن بود،نظامیاینکهدر
شاهراداشتند. بودندحالادعایشراکتوگاهسلطهبر
یژٔهنقایشبرایشاهامساعیل بهکارکردو نظریلنیز
در آن تسکنیخبش  اثر و میکند اشاره شاههتماسب و
روابط مرزها،  در هرجومرج خارجی، مشکالت مقابل
وپیچیدهباامپراطوریعثماینوخاننشنیهای دشوار
ازبکآسیایمیانهونابساماینهایداخیلراعلتاصیل
گرایشدوپادشاهاولصفویبهنقایشعنوانمیکند:
»میتوانگفتکهدوسیتومعاشرتباهنرمندان،حبث
آنان،اشتغالبهنقایشوخطاطیوسراجنام بارۀآثار در
صفوی شاهان برای پایانیافته  آثار متاشای و برریس
مقابلسخیتها نوعیفعالیتباهدفتسکنیروایندر

وشکستهایفعالیتسیایسبود«.11
ماستشرایطسیایسونظامیحاکمبر

ّ
آچنهمسل

وحتوالتروحی رفتار موجودقدرتبر وساختار کشور
را البتهعاملدیگری عمیقداشت. تأثیر شاههتماسب
نظر در یکردمثبتاوبههنر عالقهورو میتواندر نیز
از که صفوی بار در بر گرفت:فضایهنریفعالحاکم
آن کودکیدر دورٔهشاهامساعیلشروعشدهوهتماسباز
پرسیت رشدومنوکردهوذوقهنریاشحتتآموزشوسر
هنرمندانبزرگیمهچونسلطانحممدوهبزادپرورشیافته
دورۀاول،هنرمنداننگارگریکهدر حال،در هر بود.در
کارگاهسلطنیتنقایششاهامساعیلاولگردآمدهبودند،از
آنان شدند. گستردٔهشاههتماسببرخوردار محایتهای
ماندگاریرا یباییشناسانٔهاوآثار راستایتأمنیذوقز در
شد، یز بهاوجگیریمکتبهنریتبر خلقکردندکهمنجر
هنرمنداینمهچونکمالالدینهبزاد،سلطانحممدعرایق،
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صادیقبیک ینالعابدین، میرز مظفرعیل، ، میرمصور
استرآبادی،سیاوشبیکگرجی،استاد ،عبداجلبار افشار
موالنا عبدالرزاق، خواجه حیوه، حممد خلیفه درویش،
حاجیحممد،قصریبیککوسه،موالناعبداهللشیرازی،
چهرهگشا، قاسمعیل اصفهاین، آقامیرک شیخزاده،
مقی، نظری موالنا میرزاعیل، موالنا دوستدیوانه،
میرسیدعیل،موالناقدمیی،خواجهعبدالوهاب،خواجه
اصفهاین،میرزاغفار قزلباش، آقاحسننقایش، یز عبدالعز
صحاف، یزی تبر قاسمبیک موالنا دهلوی، میرحسن
میرنقاش عرایق، قاسم اردبییل، برجعیل حممدبیک،

یینودوستحممدگواشاین.12 اصفهاین،حسنیقزو
کمالالدینهبزادتاسال921ق، میرسد بهنظر
به نقایش آموزش  مأمور شاهامساعیل طرف  از که
مهراهاو وحضر سفر هتماسبمیرزایخردسالشد،در
یزیوآقامیرک اینسالمهراهباسلطانحممدتبر بودواز
داد. نقایش مشق هتماسبمیرزا به هرات  در اصفهاین
هنرمندانمکتبهرات، سال928ق،باسایر سپسدر
کتاخبانۀ یاست ر و آمد  یز تبر به بهاتفاقهتماسبمیرزا،
مرگشاهامساعیل، سلطنیترابرعهدهگرفت.هبزاد،پساز
بایق شاههتماسب خدمت در 930ق،مهچنان سال  در
،در یز تبر سال942قدر ماندو،تازماندرگذشتشدر

رأسکتاخبانۀسلطنیتبود.13
خدمتشاههتماسب کهدر میانهنرمنداین در
فرزند نقاش، مظفرعیل موالنا به نسبت او یا گو بودند،
بیشتری التفات هبزاد، خواهرزادۀ و حیدرعیل موالنا
شاهمرحومبارها ،»از داشت.بهگفتۀصادیقبیکافشار
استادهبزادترجیحمیداد...]وبه کهویرابر شنیدم
قطعههایخود"نقاش شاهی"  شدهبودکهدر وی[امر

یسد.«.14 بنو
نگارگری،بهصنعتفرش شاههتماسب،عالوهبر
طرحهایی خودش شده گفته داشت.  وافر عالقۀ هم
برایفرشکشیدهاست.15مهچننی،کتابتنسخٔهخطی
کتاخبانٔهمیلسالتیکوف گوی و چوگانعاریف،موجوددر
او به تقدمیشدهاست، بهقایضجهان که را، روسیه،
فرزندان شاههتماسب،دوتناز کنار نسبتمیدهند.16در

ابراهمیمیرزا،پسر نوهاش، و وی،هبراممیرزاوساممیرزا
اینمیان،هبراممیرزابه بودند.در اهلهنر هبراممیرزا،نیز
رابهاعیلمرتبه یر نقایشمیلمتامداشت»ومشقتصو
کتاخبانۀآناعیلحضرتفردوسمنزلت رسانیدهبودودر
مشغویل کاتبانونقاشانسرآمدبودندومهیشهبهکار نیز

داشتندونسخههاپرداختند.«17
دورٔهاولسلطنتشاههتماسب، باایناوصاف،در
، یز تبر باجتمعخنبگانهنریدومکتبترکمانوهراتدر
کتابآرایی و جمموعهسازی در وشگریف مهم پیشرفت
،جتلیدو یرگری،تذهیب،تشعیر یسی،تصو ایران)خوشنو
یسی(بهوجودآمدکهبهلاظوسعتوامهیت کتیبهنو
این است.در یاحیتیبنظیر ایرانکمنظیر یخهنر تار در
یرگری دوره،نسخههاینفیسوارزمشندیکتابتوتصو
شاهنامٔه به میتوان آهنا ین شاخصتر  از که شد
شاههتماسبومخسٔهشاههتماسباشارهکرد.مهچننی،
پقایپ تو موزٔه  در میرزا هبرام مرقع و شاههتماسب مرقع
کتاخبانٔه  در شاههتماسب به منسوب فالنامٔه  استانبول، 
موزٔه کاخ  در تیموری پرنگارٔه ظفرنامٔه و آملان درسدن

میروند.18 نسخمهمایندورهبهمشار دیگر گلستاناز
شاهنامٔهشاههتماسب،کهبهشاهنامٔههوتوننیز
ینشاهنامهایاست ینونفیستر است،بزرگتر مشهور
نگارگری یخ تار  در بهنوعی و شاههتماسب دورٔه  در که
این،  از پیش است. شده یرگری تصو و کتابت ایران
در دموت شاهنامٔه سلجوقیان، دورٔه  در کاما شاهنامٔه
دورٔهایلخانانوشاهنامههایحممدجوکی،بایسنقریو
دورٔهتیموریکتابتومصورسازیشده ابراهمیسلطاندر
بودند،اماهیچکدامبهلاظحجمصورتگریونفاست
با ایننسخه، بهپایشاهنامٔهشاههتماسبمنیرسند.
حد این تا که است شاهنامه نسخٔه تهنا نگاره، 258
دهسالاولسلطنتشاههتماسب، شدهاست.در مصور
با او بودند، گرفته  اختیار  در را  امور ادارۀ قزلباشان که
نفیسپرداخت.این تولیدایناثر فراغبالبهمحایتاز
سال، بهقویلیس و سال19 بیست طی  کمنظیر نسخۀ
یرگریشده حتتنظارتکمالالدینهبزاد،کتابتوتصو

است.20
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به ترکمان باری در سبک یرگری، تصو این یان جر  در
هنرمندان ورود با و منتقلشد باریصفوی در سبک
غنای برای  نیز هرات سبک  از ، یز تبر به تیموری
نسخه این نگارههای شد.21 استفاده آن نگارههای
آن آوردهودر را«پدید ینمسفوینها رویهم»شادتر
دید.22 میتوان را ایراین نقایش یژگیهای و متام 

ً
یبا تقر

سرلوح، یباییدر ز ایننسخهدارایتذهیبهایبسیار
مرگ  از پس شاههتماسب، کتیبههاست. و مشسه
به عالقهای  دیگر که زماین قانوین، سلیمان سلطان
وهنرمنداننداشت،ایننسخٔهنفیسرامهراهبا هنر
دوم سلمی سلطان  بار در به دیگری گرانهبای هدایای

عثماینفرستاد.23
اول دورٔه  در که مهم نسخههای  دیگر  از
نسخٔه است شده صورتگری و کتابت شاههتماسب
شاههتماسیب، مخسٔه به معروف نظامی، مخسٔه نفیس
یتانیانگهداری کتاخبانٔهبر است.ایننسخههماکنوندر
نسخٔه ین »نفیستر را آن یسندگان نو برخی و میشود
میالدی« شانزدهم قرن  سراسر واقع  در و اول نیمٔه
808( ورق 404  بر مشتمل نسخه این میدانند.24
قطعسلطاینوحاویمنتکاملپنجمثنوی صفحه(،در
ینبه17قطعه یخاجنامآن949قومز نظامیاست.تار
کتیبٔه ودهها نقایش،یکجفتمشسه،سرلوحمزدوج
خایص یژگیهای و دارای نسخه این است. مذهب
آن کتابت و است  ممتاز یسی خوشنو بهلاظ است:
،بهقلمشاهحممودنیشابوری بهصورتیکدستواستوار
منونههای ین هبتر  از آن تذهیب است.25 گرفته صورت
این نقایش جمالس اگرچه است. صفوی دورٔه تذهیب
قیاسبا258نگارٔهشاهنامٔه حیثتعداددر نسخهاز
ین شاههتماسباندکاست،امابهلاظکیفیتباهبتر
نقایشهایشاهنامهقابلمقایسهاست.ایننقایشها،
شاهنامٔهشاههتماسبپدیدآمده،حاصلقلم کهپساز
دورانخپتگیواستادینقاشاینمهچونسلطانحممد،
این آقامیرکاصفهاین،میرزاعیلومیرسیدعیلاست.از
آنمیتوانجست. صفویرادر کمالنقایشعصر رو
بودننگارههایایننسخهرامیتوان سویی،کممشار از

یکردشاههتماسبوکاهشمحایتاواز رو تغییر نایشاز
هنرمندانکارگاهسلطنیتدانست.


ب( دورٔه نزول نگارگری و کتاب آرایی و آوارگی هنرمندان 

دورۀشاههتماسب  در نگارگری  هنر اشارهشد، چنانکه
به یقت طر از یکردشاه رو  تغییر با نبود. منوال یک بر

ً
یبا کهتقر کاهشیافت.ایندوره یعت،اینمحایت شر
یگرداین رو  آغاز با مهراه میشود، شروع 941ق سال  از
یج انواعهنرهاست.اینموضعمنیفبهتدر شاههتماسباز
اعظم یر شدتیافت،تاسال957قکهقایضجهان،وز
از و گرفت  وهنردوستشاههتماسب،موردغضبقرار
درخصوص درگذشت.26 بعد سال دو و شد  برکنار  کار
یکردشاههتماسباظهارنظرهای متفاویت رو عواملتغییر
سیاست مقتضیات  از نایش را آن برخی است. شده
حتوالتروحیاودانستهاند.27 داخیلوبرخینایشاز
عامل آرای عبایسعلتیبتوجهی اسکندربیک منشیدر
شاههتماسببهنقایشونقاشانرامشغلههایحکومیت
کثرتمشاغلفرصت  از اواخر کردهاست:»در  اوذکر
صورتهسیترااز نیز منییافتندواستادانمذکور آنکار
متوجهآن رنگآمیزیحیاتپرداختند.آنحضرتکمتر
کارگاه ادامهبهاخراجهنرمنداناز میشدند.«28ویدر کار
سلطنیتورهاشدنآناناشاریتچننیدارد:»اصحاب
حیاتبودند،مرخصساخته کتاخبانهرا،بعضیکهدر
میکردند.«قایضامحدمقی کار کهبهجهتخود بودند
مملکتو گلستان هنرتوجهشاهبهمهماتامور  در نیز
»وادی یگرداینودلگیریاواز رفاهحالرعیترادلیلرو

خطومشقونقایش«عنوانمیکند.29
یکدهه از ماستشاههتماسبپس

ّ
آچنهمسل

که زماین ، هنر به پناهبردن و سیاست  از یدن دوریگز
گردید،رفتهرفتهبرآنشدتابهیکهتازی مسلط امور بر
صحنٔهسیاستداخیلخامتهخبشد. قزلباشدر سران
طوایف که صفوی، یقت طر  از اندکاندک بنابراین،
یعت گرفتوبهشر آنبودند،فاصله قزلباشداعیهدار
عبادت و زهد یق طر ، استغفار و توبه با و، آورد روی
به خود وابستگی کاهش ضمن او، گرفت.30 پیش  در



14
00

ن 
ستا

تاب
 و 

هبار
 /

 23
نر 

ن ه
ستا

گل

82

جبل منطقٔه  از 
ً
عمدتا که فقهایی  حتتتأثیر قزلباشان،

کیدکرد یعتتأ شر عامللبنان واردایرانشدهبودند،31بر
و بهغالظ امیان و راند، بان ز  بر انابه و توبه و»کلمٔه
ترک از وکبار صغار شداد یادکرد،امرا ومقربانکلهماز
بدین وغین،رعیتونوکر وتاجیکوبندهوآزاد،فقیر
گشتند«.32هرچهشاههتماسبزاهدتر دولتعظمیفائز
ید،یبتوجهیاش لذایذدنیویدوریمیگز میشدواز
که وی، چنانکه میشد،  بیشتر هنرمندان و  هنر به
دادبیین روزگاریمشوقوحامیهنرمندانبود،دستور
فننقایش نقاشراکهدر یز وگوشهایخواجهعبدالعز
شاه شاگردانکمالالدینهبزادبود،بهسببتقلیدمهر از
بههندوساختبراتصدتوماینبهاسم اثنایسفر در

شاه،ببرند.33
چتر ، هنر به شاههتماسب نگرش  تغییر با
باریبرداشتهشدونقاشانو هنرهایدر محاییتاشاز
معاشوبقای هنرمندانکارگاهسلطنیتبرایامرار دیگر
ویاحمکرانان حامیانداخیلهنر بهسایر یر خودناگز
به شاههتماسب، منیف یکرد رو این بردند. پناه خارجی
ایراناجنامید،اما،در کتابآراییدر تضعیفوزوالهنر
اینمیان،وجودبرخیحاکمانحمیلهنردوستباعث
رونیقنسیب برخیوالیاتایراناز کتابآراییدر شدهنر
مناطیقبودکههبرٔهبیشتری یکیاز شود.شیراز برخوردار
سایر اینسیاستشاهبردوبازدهیکارگاههایآناز از
که بود دیگری ایالت خراسان گرفت.34 پیشی نواحی
برادرزادٔه و هبراممیرزا فرزند ابراهمیمیرزا، محایت حتت
حکومت به 963ق سال  در که شاههتماسب، حمبوب
هنرمندانشد. مأوای  و مأمن بود، یدهشده برگز مشهد
در ینحامیانهنر بزرگتر از ابراهمیمیرزابهیکی بعدها
آن حاصل که شد35 مبدل هجری دهم قرن دوم نیمٔه
بود،نسخهای اورنگجامی هفت  تولیدنسخٔهخطی
اول دورٔه نفیس نسخههای شبیه کیفیت بهلاظ که
کهبنیسالهای963 شاههتماسباست.ایننسخه،
واشنگنت یر گالریفر تا972قتولیدشده،هماکنوندر

نگهداریمیشود.36
سفارش ،دیگر هنر صفویاز بار باعدممحایتدر

هنرمندان گروهی  کار امکان و نشد داده بزرگ کارهای
بزرگیمهچونشاهنامهومخسٔهشاههتماسب رویآثار
تکبرگی نقایشهای تولید نتیجه،  در نگردید. فراهم
و شد باری در و بزرگ کارهای ین جایگز مرقعسازی و
مفاهمیاجتماعیوصحنههایزندگیروزمرٔهمردمبهمرور
و رواج شد.37 افزوده دورٔهصفوی نقاشان مضامنی به
بهسببتوجهطبقاتمرفه رونقنگارههایتکبرگینیز
شکلگیریساختجمدد جامعهبهنقایشبود.اینامر
دورٔهتیموریشروعشده مرقعاتباسیمایجدیدراکهاز

بودبهدنبالداشت.38
برای سیاست  تغییر این نتیجٔه ین یانبارتر ز اما
هنرمندانرشتههای یادیاز ایرانمهاجرتتعدادز هنر
هند، گورکاین مغوالن  بار در به نقاشان، ازمجله خمتلف،
سال957ق ازبکانبودکهاز

ً
سالطنیعثماینوبعضا

بنیرفتهبود از بار محایتهایدر شروعشدهبود.دیگر
ینهنرمندانایراینجمبور بااستعدادتر یادیاز وتعدادز
بارهای بهدر بودندبرایگذرانزندگیویافنتآیندهایهبتر
بدون کشورها این ترتیب، بدین ببرند. پناه  مذکور
آنانهبرهمند بٔهگرانقدر وجتر هنر سرمایهگذاریخایصاز
سنت نقایشاز آجناکهترکانعثمایندر شدند.البتهاز
نبودند،بهنسبتمغوالنهند،هبرٔه قویبومیبرخوردار
یننقاشاین مهمتر نقاشانایراینبردند.از هنر کمتریاز
سالطنیعثماینمهاجرتکردند،میتوانبه  بار کهبهدر
یزی،شاگردسیاوشبیکگرجی، شاهقیلوویلجان تبر
شاههتماسبنیز بار یننقاشدر کرد.39برجستهتر اشاره
بار ،بهدر وسخاومتندتر که،براییافنتحامیاینقدردانتر

خبارامهاجرتکرد،شیخزادهبود.40 ازبکاندر
مغوالنهندکه بار مهاجرتهنرمندانایراینبهدر
دورٔهمهایونشروعشدهبودتازمانسلطنتاکبرشاه از
هنرمندان  از یادی ز  مشار مدت، این  در یافت.41 ادامه
و میرسیدعیل ، میرمصور مهچون ایراین  نامدار نقاش
عبدالصمدشیرازیبههندمهاجرتکردندو،باخلقآثار
مکتببزرگنگارگریایرانوهندشدند. ،پایهگذار فاخر
سال  در شاههتماسب  بار در به کوتاهمدتمهایون پناه
بود، بنیرفنتعالقٔهشاهبههنر 950ق،کهمصادفبااز
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باعثشدمهایون،هنگامبازگشتبههند،بسیاریاز
هنرمندانواهلقلمایرانرابهسویخودجلبکند.وی
از که کرد رابههنددعوت بهرواییتهفتنقاشایراین
مههبهمیرسیدعیلوآثارشعالقهمند میانآنانبیشاز
مدیت برای  نیز مهایون مرگ  از پس میرسیدعیل بود.
او،اکبرشاه،رابرعهده یاستکارگاهنقاشانپسر طوالینر
داشتوبهسبباستعدادولیاقتشبهنادرامللکملقب
پادشاهان مههجانبٔه محایتهای مهنی  اثر  بر گردید.42
اینمهاجرتهاچنان ایراین، هنرمندان از گورکاینهند
گسترشیافتکهنسخههایمتعددیبهسبکوسیاق
نگارگری  بهمرور و شد  مصور و کتابت گورکانیان   بار در
گورکانیانهندبهرقییبجدیبراینگارگریایرانعصر
مهاجرتها این مثبت جنبٔه البته شد. تبدیل صفوی
بان گسترشز یباییشنایسایراینونیز اشاعٔهفرهنگوز

اینسرزمنیهابود. فاریسدر

نتیجه 
پنجاهوسهسالٔه سلطنت دورٔه  در نگارگری، یژه بهو ، هنر
فرازوفرود این کرد. طی  بسیار فرازوفرودی شاههتماسب
یک  از دارد.  هنر و فرهنگ  بر سیاست  تأثیر  از نشان
پادشاهی شاههتماسب، سلطنت خنست دهٔه  در سو،
خمتلف، رشتههای هنرمندان  از نهتهنا که میمنایاند رخ
محایت  شعر و یسی خوشنو نگارگری، بهخصوص
آتشداردودر دسیتبر مههجانبهمیکند،بلکهخودنیز
ایندوره، است.در برخیرشتههایهنریصاحبنظر
ینجمموعههاینسخخطیهستمی شاهدخلقنفیستر
، سویدیگر یخنگارگریایرانمیدرخشند.از تار کهدر
و هنر دورٔهدومسلطنت،شاههتماسباندکاندکاز در
هنرمندانفاصلهمیگیردوتاآجناپیشمیرودکهکارگاههای
سلطنیتراتعطیلکردهوهنرمندانرااخراجمیکند.بهمرور
هنرمندانرشتههایخمتلفتنگمیشود عرصهچنانبر
آنانبراییافنتحامیواسبابمعیشت،با کهبسیاریاز
وجتربه،سرزمنیمادریراترککردهوراهی هنر کولهباریاز

مغوالنهندوسالطنیعثماینمیشوند. دربار
شاههتماسِب که شد چه اینکه درخصوص

یهدادواز رو وهنرمندانیکبارهتغییر عالقهمندبههنر
یگردانشدعواملخمتلیفعنوانشدهاست.صرف رو هنر
حاالتروحیشاههتماسبرا اینکهدگرگویندر از نظر
کهچننیاست،شاید عواملاینحتولبدانمی، یکیاز
ایران داخیلوخارجی وضعیتاسفبار 

ْ
ینعامل مهمتر

دهٔهخنستسلطنتشاههتماسبباشد:دورهایکه در
یقتصفویرا طوایفخمتلفقزلباشوسرانآنان،کهطر
پرداختندوزمام منایندگیمیکردند،بهرقابتبایکدیگر
گرفتندوعمًالشاهرااز دست رادر کشور داخیل امور

گذاشتند. کنار تعینیسیاستهایداخیلکشور
مشالشرقوغربدر از پیوستهکشور مرزهانیز در
داشتوهیچگونه معرضهتاجمازبکانوعثمانیانقرار
چننیشرایطی مرزهاحاکمنبود.در ثباتوآرامشیدر
دهسالگیبه سلطنت بودکهشاههتماسبنوجوان،کهدر
وهنرمندانپناهبردوخودراسرگرم رسیدهبود،بههنر
احیای  فکر به انفعال، دهه یک از پس اما، ساخت،
ینراهرابرایرسیدنبهاین قدرتخودبرآمد.اوهبتر
وسیله بدین تا یافت، یقت طر  از گرفنت فاصله هدف
آید. فایق آنان  بر و کند کنترل را قزلباش سران قدرت
یعت مادیکهبهنظرشباشر امور بسیاریاز بنابراین،از

ید. ،دوریگز سازگارینداشت،ازمجلههنر
هنری  آثار تولید  در رکود یکردی رو چننی نتیجۀ
هنرمندان  از بسیاری آوارگی و صفوی  بار در  در  فاخر
یکرد،در رو واقع،هبرۀاصیلاینتغییر شاخصبود.در
وسپس هند گورکانیان  درجۀخنست،نصیبحکومت 
از کشورها این سالطنی محایت شد. عثماین  بار در
شکلگیریمکاتبهنریتازهایرا هنرمندانایراینمهاجر
ارزمشندی یپداشتوباعثتولیدآثار اینکشورهادر در
ینتخبشموزههاوکتاخبانههایجهان شدکههماکنونز
غربوشرقایرانادامه نگارگریدر است.اگرچههنر
میان سیطرۀفرهنگیوهنریایراندر یافت،امانشاناز
در که سیطرهای داشت،مهان امپراتوریهایمهگنش
در و داشت وجود عثماین و هند  در فاریس بان ز نفوذ
نیز ایراین معماری غلبۀ  در نفوذ، این  بر عالوه هند،

میتوانمشاهدهکرد.
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