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فراز و فرود نگارگری در
دورۀ شاهتهماسب

مقدمه

در سدههای خنستنی اسالمی ،هنر تصو یرگری و
بهو یژه صورتگری از موجودات زنده ،در برابر کتابت و
خوشنو یسی ،رونق و اعتباری کمتر داشت .آچنه در این
دوران بیشتر متداول بود ،نقایش با طرحهای هندیس
و اسلیمی و ختایی روی ظروف و پارچهها و مهچننی
دیوارنگاریهایی در قصرهای خلفای اموی و عبایس بود.
اما بهمرور توجه به نقایش و هنر کتابآرایی بیشتر شد ،تا
جایی که در ٔ
دوره سلجوقیان انواع هنرهای کتابآرایی از
مجله نقایش گسترش یافت ،چنانکه برخی از آن با عنوان
«غلیان نقایش» یاد میکنند .در این دوره ،نسخ خطی
مصوری مهچون ورقه و گلشاه تولید شد.
با ورود مغوالن به ایران ،بهتقلید از فرهنگستانهای
سلطنیت دربارهای چنی ،کارگاههای سلطنیت متعددی
اجیاد شد که در آهنا نقایش ایراین با اقتباس سبکها
و منونههای چیین (تودههای ابر  ،صخره و حیوانات
اساطیری) پیشرفت قابلمالحظهای کرد .ایلخانان مغول
با عالقه به پردازش و تدو ین کتب خطی مصور پرداختند
و ،در نتیجه ،از این دوره نقایشهای ایراین به صورت هنر
درباری رمسیت یافت .مغوالن ،که برخالف حکومتهای
پیشنی نسبیت با دین رمسی و هنجارهای آن نداشتند،
بدون مالحظات مذهیب به گسترش هنر تصو یرگری
پرداختند.
با قدرت یافنت تیمور  ،اگرچه وقفهای در پیشرفت
شاخص به مسرقند ،مرکز حکومتش ،به محایت از
هنرمندان پرداخت .این رو یه ،که با حدت و شدت
بیشتری در زمان جانشینانش ادامه یافت ،پیشرفت و
حتول شگریف در برخی رشتههای هنری ،ازمجله نقایش،
اجیاد کرد ،چنانکه از نقایش این دوره با عنوان«عصر
زر ین نقایش ایران» یاد میکنند.
در این دوره ،با محایتهای امیران و شاهزادگان
تیموری ،بهو یژه شاهرخ و فرزندانش و سلطان حسنی
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صفو یان ،بهسبب برآمدنشان از تصوف ،نسبت به هنر تصو یرگری رو یکردی
تسامحآمیز داشتند .از مهنی رو ،عصر صفوی یکی از دورههای شاخص
تار یخ هنر ایران از  حلاظ رشد و توسعۀ تصو یرگری و نگارگری است .در
این دوره ،هنر کتابآرایی (بهو یژه کتابت و تصو یرگری) از رشد و گستریش
چشمگیر برخوردار شد .در این میان ،در ٔ
دوره شا ههتماسب هنر نگارگری
و تولید نسخههای نفیس به اوج خود رسید و در کارگاه سلطنیت او آثار
ماندگار و ارزمشندی پدید آمد که امروزه ز ینتخبش موزهها و کتاخبانههای
سراسر جهاناند .البته این تسامح ماندگار نبود .شاههتماسب طی دورۀ
طوالین حکومتش (حدود  53سال) رو یکرد یکساین نسبت به هنر نداشت.
نگاه او به هنر و هنرمندان را میتوان به دو مقطع جمزا تقسمی کردٔ :
دوره اول
دوره دوم را ٔ
دوره هنر پروری شاههتماسب نامید و ٔ
را میتوان ٔ
دوره رو یگرداین
شاههتماسب از هنر و هنرمندان .این مقاله ،ضمن برریس هنر نگارگری در
این مقطع و اشاره به شاخصتر ین مصادیق آن ،به این سؤال میپردازد که
چرا شاههتماسب بهیکباره از هنر رو یگردان شد و نتایج این تغییر رو یکرد
برای هنر ایران چه بود.

انواع هنرها پدید آمد ،اما او ،پس از انتقال هنرمندان

بایقرا و وز یر دانشمندش ،امیرعلیشیر نوایی ،کارگاههای
سلطنیت نقایش در هرات و شیراز راهاندازی شد و مکاتب
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هنری هرات و شیراز شکل گرفت .در این کارگاهها،
ٔ
شاهنامه حممد جوکی،
نسخ ارزمشند متعددی مهچون

نفوذ سران قزلباش افزوده شد و دیگر خبری از اقتدار
ٔ
روحیه سلحشوریاش نبود ،چنانکه وقیت
شاهامساعیل و

ٔ
ٔ
شاهنامه ابراهمیسلطان
شاهنامه نفیس بایسنقری و

هتماسبمیرزای خردسال به سلطنت رسید ،قزلباشان

تولید شد .مهچننی ،در این دوره ،هنرمندان شاخصی

بر امور خمتلف کشور حاکم شده بودند و دیگر قدرت

نظیر کمالالدین هبزاد و سلطانعیل مشهدی در نقایش

شاه حمیل از اعراب نداشت .بنابراین ،شاههتماسب که

و خوشنو یسی ظهور کردند ،چنانکه وقیت شاهامساعیل

در شروع حکومتش از یک سو با آشفتگیهای داخیل و

صفوی بر شیبکخان ازبک غلبه کرد و هرات را به

قدرتگرفنت قزلباشان و از سوی دیگر با هتامجات خارجی

تصرف خود درآورد ،وارث مکتب باشکوه نقایش تیموری

عثماینها در غرب و مشال غریب و ازبکان در شرق و
مشال شریق روبهرو بودٔ ،
اداره امور را به سران قزلباش

شاهامساعیل قبًال ،با فتح تبر یز  ،پایتخت ترکمانان

واگذاشت و خود به هنر  ،که جزو عالیق شخصیاش به

آققو یونلو ،کارگاههای سلطنیت نقایش ترکمان را نیز

مشار میرفت ،پناه برد.
در کنف محایت شاههتماسب ،هنر و هنرمند هبرهٔ
ٔ
دوره طوالین سلطنتش رو یکرد
فراوان بردند .اما او در
ٔ
یکساین نسبت به هنر و جامعه هنری نداشت .نگاه او

و گل سرسبد آن ،کمالالدین هبزاد ،شد.

تصاحب کرده بود .بدین ترتیب ،با انتقال هنرمندان و
ٔ
نقطه عطیف در تار یخ
مامیلک مکتب هرات به تبر یز ،
نقایش ایران اجیاد گردید و بار دیگر سنت نقایش ایراین
از شرق به غرب ایران انتقال یافت .چننی شد که مکتب
نگارگری جدید تبر یز  ،از تلفیق و ترکیب اندوختههای

به هنر را میتوان به دو ٔ
دوره کامًال جمزا از هم تقسمی کرد:
در ٔ
دوره اول ،یعین از زمان حمکراین والیت هرات تا حدود
سال 954ق ،به محایت کامل و جدی از هنر و هنرمندان

هنری سه مکتب هنری هرات ،شیراز و تبر یز شکل گرفت
که در اوج خود منشأ تولید ُنسخ نفیس و ارزمشندی در

رشتههای خمتلف ،بهو یژه نگارگری،پرداخت و با محایت

تار یخ نگارگری ایران شد که در نوع خود یبنظیر هستند.
ٔ
کتاخبانه سلطنیت
انتصاب هبزاد به ر یاست

او نسخههای نفیس و ارزمشندی کتابت و تصو یرگری
شد .لیکن ٔ
دوره دوم دورهای است که شاههتماسب ،به

تبر یز  ،بهدستور شاهامساعیل اول ،در سال 928ق و نقل

دالیل خمتلف ،از بسیاری از هنرها ،ازمجله نگارگری ،دوری

داستان معروف پهنانکردن هبزاد و هنرمند خوشنو یس گزید.
مورد عالقهاش ،شاهحممود نیشابوری ،در غاری در
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الف) ٔ
دوره رشد و اعتالی نگارگری و کتابآرایی

جر یان جنگ چالدران ،برای حفظ جان آهنا ،حکایت از
توجه و ٔ
یژه شاهامساعیل به هنر و هنرمندان دارد ،هرچند

هتماسبمیرزا دوساله بود که در سال 921ق از طرف پدرش

گرفتاریهای داخیل و خارجی به او فرصت پرداخنت

شاهامساعیل در معیت امیرخان موصللو به حکومت

جدی به هنرها ،بهو یژه نقایش ،را نداد.

هرات منصوب شد .ورود هتماسب کودک به شهری که

رویکرد هنری شاههتماسب

به «آتن ایران» ملقب شده 3و میراثدار فرهنگ و هنر

شکست ایران در جنگ چالدران تأثیرات عمییق بر
ٔ
روحیه شاهامساعیل گذاشت .او رفتهرفته دچار افسردگی

2

درخشان عصر تیموری و حمل زندگی هنرمندان شاخصی
بود بر گرایش او به انواع هنرها تأثیر فراواین داشت .در

و گوشهنشیین شد و ،با پرداخنت به لذایذ دنیوی،

مهنی زمان ،هبزاد نیز هنوز در هرات بود که اندکی بعد به
ٔ
4
کتاخبانه سلطنیت برگز یده شد.
تبر یز رفت و به ر یاست

تاحدودی مشروعیت گذشتهاش را از دست داد و دیگر

هتماسب هم در سال 928ق که امیرخان موصللو ،بهسبب

در بنی قزلباشان از جایگاه الوهییت که برای او برساخته

قتل شیخاالسالم هرات ،میرحممد یوسف ،به تبر یز

بودند برخوردار نبود .در مقابل ،روزبهروز بر قدرت و

فراخوانده شد ،مهراه با موصللو به تبر یز رفت.

هتماسب ،که در دهسالگی به حکومت رسیده بود،

ظر یفتر ین و خصویصتر ین هنر اسالمی ایران را نایش

از مهان اوان سلطنت خود ،عشق و عالقهای وافر به

از عدم توانایی او در سرکوب طوایف سرکش قزلباش در

نقایش داشت و «هرگاه از مشاغل جهانداری و ترددات

دهههای خنست حکومتش و یورشهای یبامان ازبکان

مملکتآرایی فراغی حاصل میشد به مشق نقایش تربیت

و عثمانیان به مرزهای شریق و غریب ایران میدانند .از آجنا

دماغ» میکرد 5.در نقایش شاگرد سلطانحممد نقاش،

که او بهمدت بیست سال امیدی به مهار این نیروهای

سرآمد نقاشان کارگاه سلطنیت تبر یز  ،بود 6.هتماسب

سرکش و آشوبگر نداشت ،از «جهان هتدیدگر » خود به

عالو هبر نقایش ،به خوشنو یسی نیز عالقهمند بود و به

هنر پناه برد 10.بر مبنای چننی نظری ،هنر مهچون پناه و

هنرمندان این دو حوزه توجه و التفات و یژهای داشت.

سنگری برای شاهی بود که در حماصرۀ نظامیان قزلباش

بهنوشتۀ بوداق منشی در جواهراالخبار« ،به خط نوشنت

بود ،نظامیاین که در ابتدای سلطنت صفوی حافظان آن

و تصو یر میل متام داشتند .استادان عد میاملثل که هر یک

بودند حال ادعای شراکت و گاه سلطه بر شاه را داشتند.
نظریل نیز به کارکرد و ٔ
یژه نقایش برای شاهامساعیل

مالعبدی نیشابوری و استاد شاهحممود نیشابوری و

و شاههتماسب اشاره میکند و اثر تسکنیخبش آن در

مالرسمتعیل هروی ،از نقاشان ،استاد سلطانحممد مصور

مقابل مشکالت خارجی ،هرجومرج در مرزها ،روابط

و استاد هبزاد مصور  ،و استاد میرک اصفهاین و میرمصور ،

دشوار و پیچیده با امپراطوری عثماین و خاننشنیهای

و دوستدیوانه ،پادشاه را بدین طایفه توجه و التفات متام

ازبک آسیای میانه و نابساماینهای داخیل را علت اصیل

بود» 7.این توجه و التفات تا حدی بود که صادیقبیک

گرایش دو پادشاه اول صفوی به نقایش عنوان میکند:

افشار در جممعاخلواص بالندگی و پیشرفت مظفرعیل،
ٔ
نوه خواهر کمالالدین هبزاد ،در نقایش را ،پس از هبزاد،

«میتوان گفت که دوسیت و معاشرت با هنرمندان ،حبث
دربارۀ آثار آنان ،اشتغال به نقایش و خطاطی و سراجنام

مدیون تالش و آموزش شاههتماسب میداند« :استاد ما

برریس و متاشای آثار پایانیافته برای شاهان صفوی

استاد مظفرعیل" نقاش شاهی" که نوۀ خواهر استاد هبزاد

نوعی فعالیت با هدف تسکنی رواین در مقابل سخیتها

است فضل و کمال خود را بعد از استاد مزبور به آموزش

و شکستهای فعالیت سیایس بود».
ّ
آچنه مسلم است شرایط سیایس و نظامی حاکم بر

قایض امحد مقی نیز در گلستان هنر ضمن متجید از

کشور و ساختار موجود قدرت بر رفتار و حتوالت روحی

هنرمنایی شاههتماسب در طراحی ،نقایش و خوشنو یسی،

شاههتماسب تأثیر عمیق داشت .البته عامل دیگری را

تصو یرگری چندین جملس از ایوان عمارت چهلستون
قزو ین ،ازمجله جملس یوسف و زلیخا و نارنج ُبری خواتنی

یتوان در عالقه و رو یکرد مثبت او به هنر در نظر
نیز م 

در فن خود یکتای یبمهتا بودند آوردند ،از خوشنو یسان،

و پرورش این پادشاه مدیون بود».

8

گرفت :فضای هنری فعال حاکم بر دربار صفوی که از
ٔ
دوره شاهامساعیل شروع شده و هتماسب از کودکی در آن

«در بدو حال به مشق نسخ تعلیق و مشق تصو یر رغبت

رشد و منو کرده و ذوق هنریاش حتت آموزش و سر پرسیت

متام داشتند و اوقات با برکات صرف آن میفرمودند و

هنرمندان بزرگی مهچون سلطان حممد و هبزاد پرورش یافته

استادی بدل گشتند و در طراحی و چهرهگشایی بر متامی

بود .در هر حال ،در دورۀ اول ،هنرمندان نگارگری که در

نقاشان فایق آمدند و برکات ر یزه اقالم و حرکات منونه
ارقام معجز اجنامش را صدهزار حتسنی و چندین هزار

کارگاه سلطنیت نقایش شاهامساعیل اول گرد آمده بودند ،از
ٔ
گسترده شاههتماسب برخوردار شدند .آنان
محایتهای
ٔ
در راستای تأمنی ذوق ز یباییشناسانه او آثار ماندگاری را

برخی پژوهشگران علت اصیل پناهبردن و متایل

خلق کردند که منجر به اوجگیری مکتب هنری تبر یز شد،

شاههتماسب به هنر  ،آن هم هنر کتابآرایی ،یعین

ن هبزاد ،سلطانحممد عرایق،
هنرمنداین مهچون کمالالدی 

آفر ین الزم است».

9

فراز و فرود نگارگری در دورۀ شاههتماسب

مصر و زنان ز یبا را به او نسبت میدهد و مینو یسد:

11
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میرمصور  ،مظفرعیل ،میرز ینالعابدین ،صادیقبیک

وی ،هبرام میرزا و ساممیرزا و نوهاش ،ابراهمی میرزا ،پسر

افشار  ،عبداجلبار استرآبادی ،سیاوشبیک گرجی ،استاد

هبرام میرزا ،نیز اهل هنر بودند .در این میان ،هبراممیرزا به

درو یش ،خلیفه حممد حیوه ،خواجه عبدالرزاق ،موالنا

نقایش میل متام داشت «و مشق تصو یر را به اعیل مرتبه

حاجیحممد ،قصریبیک کوسه ،موالنا عبداهلل شیرازی،

رسانیده بود و در کتاخبانۀ آن اعیلحضرت فردوسمنزلت

شیخزاده ،آقامیرک اصفهاین ،قاسمعیل چهرهگشا،

نیز کاتبان و نقاشان سرآمد بودند و مهیشه به کار مشغویل

دوستدیوانه ،موالنا میرزاعیل ،موالنا نظری مقی،

داشتند و نسخهها پرداختند».
با این اوصاف ،در ٔ
دوره اول سلطنت شاههتماسب،

میرسیدعیل ،موالنا قدمیی ،خواجه عبدالوهاب ،خواجه

عبدالعز یز اصفهاین ،میرزاغفار قزلباش ،آقاحسن نقایش،

با جتمع خنبگان هنری دو مکتب ترکمان و هرات در تبر یز ،

میرحسن دهلوی ،موالنا قاسمبیک تبر یزی صحاف،

پیشرفت مهم و شگریف در جمموعهسازی و کتابآرایی

حممدبیک ،برجعیل اردبییل ،قاسم عرایق ،میرنقاش

ایران (خوشنو یسی ،تصو یرگری ،تذهیب ،تشعیر  ،جتلید و

اصفهاین ،حسنی قزو یین و دوستحممد گواشاین.

12

کتیبهنو یسی) به وجود آمد که بهحلاظ وسعت و امهیت

به نظر میرسد کمالالدین هبزاد تا سال 921ق،

در تار یخ هنر ایران کمنظیر یا حیت یبنظیر است .در این

که از طرف شاهامساعیل مأمور آموزش نقایش به

دوره ،نسخههای نفیس و ارزمشندی کتابت و تصو یرگری
ٔ
شاهنامه
شد که از شاخصتر ین آهنا میتوان به

هتماسبمیرزای خردسال شد ،در سفر و حضر مهراه او
بود و از این سال مهراه با سلطانحممد تبر یزی و آقامیرک
اصفهاین در هرات به هتماسبمیرزا مشق نقایش داد.
سپس در سال 928ق ،با سایر هنرمندان مکتب هرات،

ٔ
مخسه شاههتماسب اشاره کرد .مهچننی،
شاههتماسب و
ٔ
مرقع شاههتماسب و مرقع هبرام میرزا در موزه تو پقایپ
ٔ
ٔ
کتاخبانه
فالنامه منسوب به شاههتماسب در
استانبول،

بهاتفاق هتماسبمیرزا ،به تبر یز آمد و ر یاست کتاخبانۀ

ٔ
پرنگاره تیموری در کاخ ٔ
ٔ
موزه
ظفرنامه
درسدن آملان و

سلطنیت را برعهده گرفت .هبزاد ،پس از مرگ شاهامساعیل،

گلستان از دیگر نسخ مهم این دوره ب همشار میروند.
ٔ
ٔ
شاهنامه هوتون نیز
شاهنامه شاههتماسب ،که به

در سال 930ق ،مهچنان در خدمت شاههتماسب بایق

18

ماند و ،تا زمان درگذشتش در سال 942ق در تبر یز  ،در

مشهور است ،بزرگتر ین و نفیستر ین شاهنامهای است
ٔ
دوره شاههتماسب و بهنوعی در تار یخ نگارگری
که در

در میان هنرمنداین که در خدمت شاههتماسب

ایران کتابت و تصو یرگری شده است .پیش از این،
ٔ
ٔ
ٔ
شاهنامه دموت در
دوره سلجوقیان،
شاهنامه کاما در

رأس کتاخبانۀ سلطنیت بود.

13

بودند ،گو یا او نسبت به موالنا مظفرعیل نقاش ،فرزند
موالنا حیدرعیل و خواهرزادۀ هبزاد ،التفات بیشتری
داشت .بهگفتۀ صادیقبیک افشار « ،از شاه مرحوم بارها
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17

شنیدم که وی را بر استاد هبزاد ترجیح میداد [ ...و به
وی] امر شده بود که در قطعههای خود " نقاش شاهی"
بنو یسد.».

14

ٔ
دوره ایلخانان و شاهنامههای حممد جوکی ،بایسنقری و
ابراهمیسلطان در ٔ
دوره تیموری کتابت و مصورسازی شده

بودند ،اما هیچکدام بهحلاظ حجم صورتگری و نفاست
ٔ
شاهنامه شاههتماسب منیرسند .این نسخه ،با
به پای

ٔ
نسخه شاهنامه است که تا این حد
 258نگاره ،تهنا

شاههتماسب ،عالوهبر نگارگری ،به صنعت فرش

مصور شده است .در ده سال اول سلطنت شاههتماسب،

هم عالقۀ وافر داشت .گفته شده خودش طرحهایی
ٔ
نسخه خطی
برای فرش کشیده است 15.مهچننی ،کتابت

که قزلباشان ادارۀ امور را در اختیار گرفته بودند ،او با
فراغ بال به محایت از تولید این اثر نفیس پرداخت .این

ٔ
کتاخبانه میل سالتیکوف
گوی و چوگان عاریف ،موجود در

نسخۀ کمنظیر طی بیست سال 19و بهقویل یس سال،

روسیه ،را ،که به قایض جهان تقدمی شده است ،به او

حتت نظارت کمالالدین هبزاد ،کتابت و تصو یرگری شده

نسبت میدهند 16.در کنار شاههتماسب ،دو تن از فرزندان

است.

20

در جر یان این تصو یرگری ،سبک درباری ترکمان به

نایش از تغییر رو یکرد شاههتماسب و کاهش محایت او از

سبک درباری صفوی منتقل شد و با ورود هنرمندان

هنرمندان کارگاه سلطنیت دانست.

تیموری به تبر یز  ،از سبک هرات نیز برای غنای

ب) ٔ
دوره نزول نگارگری و کتابآرایی و آوارگی هنرمندان

روی هم «شادتر ین مسفو ینها را» پدید آورده و در آن
ً
22
تقر یبا متام و یژگیهای نقایش ایراین را میتوان دید.

چنانکه اشاره شد ،هنر نگارگری در دورۀ شاههتماسب

نگارههای آن استفاده شد 21.نگارههای این نسخه

این نسخه دارای تذهیبهای بسیار ز یبایی در سرلوح،

بر یک منوال نبود .با تغییر رو یکرد شاه از طر یقت به
ً
شر یعت ،این محایت کاهش یافت .این دوره که تقر یبا

مشسه و کتیبههاست .شاههتماسب ،پس از مرگ

از سال 941ق شروع میشود ،مهراه با آغاز رو یگرداین

سلطان سلیمان قانوین ،زماین که دیگر عالقهای به
ٔ
نسخه نفیس را مهراه با
هنر و هنرمندان نداشت ،این

شاههتماسب از انواع هنرهاست .این موضع منیف بهتدر یج
شدت یافت ،تا سال 957ق که قایض جهان ،وز یر اعظم

هدایای گرانهبای دیگری به دربار سلطان سلمی دوم

و هنردوست شاههتماسب ،مورد غضب قرار گرفت و از

عثماین فرستاد.

23

ٔ
دوره اول
از دیگر نسخههای مهم که در
شاههتماسب کتابت و صورتگری شده است نسخهٔ
ٔ
ٔ
مخسه شاههتماسیب،
مخسه نظامی ،معروف به
نفیس

ٔ
کتاخبانه بر یتانیا نگهداری
است .این نسخه هماکنون در
ٔ
نسخه
میشود و برخی نو یسندگان آن را «نفیستر ین

کار برکنار شد و دو سال بعد درگذشت .درخصوص
26

عوامل تغییر رو یکرد شاههتماسب اظهارنظرهای متفاویت
شده است .برخی آن را نایش از مقتضیات سیاست
داخیل و برخی نایش از حتوالت روحی او دانستهاند.

27

اسکندربیک منشی در عاملآرای عبایس علت یبتوجهی
شاههتماسب به نقایش و نقاشان را مشغلههای حکومیت

میدانند 24.این نسخه مشتمل بر  404ورق (808

آن کار منییافتند و استادان مذکور نیز صورت هسیت را از

صفحه) ،در قطع سلطاین و حاوی منت کامل پنج مثنوی

رنگآمیزی حیات پرداختند .آن حضرت کمتر متوجه آن

نظامی است .تار یخ اجنام آن 949ق و مز ین به  17قطعه
ٔ
کتیبه
نقایش ،یک جفت مشسه ،سرلوح مزدوج و دهها

کار میشدند 28».وی در ادامه به اخراج هنرمندان از کارگاه
سلطنیت و رهاشدن آنان اشاریت چننی دارد« :اصحاب

مذهب است .این نسخه دارای و یژگیهای خایص

کتاخبانه را ،بعضی که در حیات بودند ،مرخص ساخته

است :بهحلاظ خوشنو یسی ممتاز است و کتابت آن

بودند که بهجهت خود کار میکردند ».قایض امحد مقی

بهصورت یکدست و استوار  ،بهقلم شاهحممود نیشابوری

نیز در گلستان هنر توجه شاه به مهمات امور مملکت و

صورت گرفته است 25.تذهیب آن از هبتر ین منونههای
تذهیب ٔ
دوره صفوی است .اگرچه جمالس نقایش این
ٔ
ٔ
شاهنامه
نگاره
نسخه از حیث تعداد در قیاس با 258

رفاه حال رعیت را دلیل رو یگرداین و دلگیری او از «وادی
خط و مشق و نقایش» عنوان میکند.
ّ
آچنه مسلم است شاههتماسب پس از یک دهه

شاههتماسب اندک است ،اما بهحلاظ کیفیت با هبتر ین

دوریگز یدن از سیاست و پناهبردن به هنر  ،زماین که

نقایشهای شاهنامه قابل مقایسه است .این نقایشها،
ٔ
شاهنامه شاههتماسب پدید آمده ،حاصل قلم
که پس از

بر امور مسلط گردید ،رفتهرفته برآن شد تا به یکهتازی
ٔ
صحنه سیاست داخیل خامته خبشد.
سران قزلباش در

نحممد،
دوران خپتگی و استادی نقاشاین مهچون سلطا 

بنابراین ،اندکاندک از طر یقت صفوی ،که طوایف

آقامیرک اصفهاین ،میرزاعیل و میرسیدعیل است .از این

قزلباش داعیهدار آن بودند ،فاصله گرفت و به شر یعت

رو کمال نقایش عصر صفوی را در آن میتوان جست.

روی آورد و ،با توبه و استغفار  ،طر یق زهد و عبادت

از سویی ،کممشار بودن نگارههای این نسخه را میتوان

در پیش گرفت 30.او ،ضمن کاهش وابستگی خود به

29

فراز و فرود نگارگری در دورۀ شاههتماسب

ٔ
نیمه اول و در واقع سراسر قرن شانزدهم میالدی»

او ذکر کرده است« :در اواخر از کثرت مشاغل فرصت

81

ً
ٔ
منطقه جبل
قزلباشان ،حتتتأثیر فقهایی که عمدتا از
عامل لبنان وارد ایران شده بودند 31،بر شر یعت تأ کیدکرد
ٔ
«کلمه توبه و انابه بر زبان راند ،و امیان به غالظ و
و
شداد یاد کرد ،امرا و مقربان کلهم از صغار و کبار از ترک
و تاجیک و بنده و آزاد ،فقیر و غین ،رعیت و نوکر بدین

فراهم نگردید .در نتیجه ،تولید نقایشهای تکبرگی
و مرقعسازی جایگز ین کارهای بزرگ و درباری شد و
ٔ
روزمره مردم بهمرور
مفاهمی اجتماعی و صحنههای زندگی

دولت عظمی فائز گشتند» 32.هرچه شا ههتماسب زاهدتر

به مضامنی نقاشان ٔ
دوره صفوی افزوده شد 37.رواج و

میشد و از لذایذ دنیوی دوری میگز ید ،یبتوجهیاش

رونق نگارههای تکبرگی نیز بهسبب توجه طبقات مرفه

به هنر و هنرمندان بیشتر میشد ،چنانکه وی ،که

جامعه به نقایش بود .این امر شکلگیری ساخت جمدد
مرقعات با سیمای جدید را که از ٔ
دوره تیموری شروع شده

و گوشهای خواجه عبدالعز یز نقاش را که در فن نقایش
از شاگردان کمالالدین هبزاد بود ،بهسبب تقلید مهر شاه

بود بهدنبال داشت.
ٔ
اما ز یانبارتر ین نتیجه این تغییر سیاست برای

در اثنای سفر به هند و ساخت برات صدتوماین بهاسم

هنر ایران مهاجرت تعداد ز یادی از هنرمندان رشتههای

روزگاری مشوق و حامی هنرمندان بود ،دستور داد بیین

38

با تغییر نگرش شاههتماسب به هنر  ،چتر

خمتلف ،ازمجله نقاشان ،به دربار مغوالن گورکاین هند،
ً
سالطنی عثماین و بعضا ازبکان بود که از سال 957ق

محاییتاش از هنرهای درباری برداشته شد و نقاشان و

شروع شده بود .دیگر محایتهای دربار از بنی رفته بود

دیگر هنرمندان کارگاه سلطنیت برای امرار معاش و بقای

و تعداد ز یادی از بااستعدادتر ین هنرمندان ایراین جمبور

خود ناگز یر به سایر حامیان داخیل هنر و یا حمکرانان

بودند برای گذران زندگی و یافنت آیندهای هبتر به دربارهای

خارجی پناه بردند .این رو یکرد منیف شاههتماسب ،به

مذکور پناه ببرند .بدین ترتیب ،این کشورها بدون
ٔ
جتربه گرانقدر آنان هبرهمند
سرمایهگذاری خایص از هنر و

شاه ،ببرند.

33

تضعیف و زوال هنر کتابآرایی در ایران اجنامید ،اما ،در
این میان ،وجود برخی حاکمان حمیل هنردوست باعث

شدند .البته از آجنا که ترکان عثماین در نقایش از سنت
قوی بومی برخوردار نبودند ،بهنسبت مغوالن هندٔ ،
هبره
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شد هنر کتابآرایی در برخی والیات ایران از رونیق نسیب
برخوردار شود .شیراز یکی از مناطیق بود که ٔ
هبره بیشتری

کمتری از هنر نقاشان ایراین بردند .از مهمتر ین نقاشاین

از این سیاست شاه برد و بازدهی کارگاههای آن از سایر

که به دربار سالطنی عثماین مهاجرت کردند ،میتوان به

نواحی پیشی گرفت 34.خراسان ایالت دیگری بود که
ٔ
برادرزاده
حتت محایت ابراهمیمیرزا ،فرزند هبراممیرزا و

شاهقیل و ویل جان تبر یزی ،شاگرد سیاوشبیک گرجی،
اشاره کرد 39.برجستهتر ین نقاش دربار شاههتماسب نیز

حمبوب شاههتماسب ،که در سال 963ق به حکومت

که ،برای یافنت حامیاین قدردانتر و سخاومتندتر  ،به دربار

مشهد برگز یده شده بود ،مأمن و مأوای هنرمندان شد.

ازبکان در خبارا مهاجرت کرد ،شیخزاده بود.

بعدها ابراهمیمیرزا به یکی از بزرگتر ین حامیان هنر در
ٔ
نیمه دوم قرن دهم هجری مبدل شد 35که حاصل آن

40

مهاجرت هنرمندان ایراین به دربار مغوالن هند که

از ٔ
دوره مهایون شروع شده بود تا زمان سلطنت اکبرشاه

ٔ
نسخه خطی هفت اورنگ جامی بود ،نسخهای
تولید
ٔ
که بهحلاظ کیفیت شبیه نسخههای نفیس دوره اول

نقاش نامدار ایراین مهچون میرمصور  ،میرسیدعیل و

شاههتماسب است .این نسخه ،که بنی سالهای 963

عبدالصمد شیرازی به هند مهاجرت کردند و ،با خلق آثار

تا 972ق تولید شده ،هماکنون در گالری فر یر واشنگنت

فاخر  ،پایهگذار مکتب بزرگ نگارگری ایران و هند شدند.

نگهداری میشود.

36
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کارهای بزرگ داده نشد و امکان کار گروهی هنرمندان
ٔ
مخسه شاههتماسب
روی آثار بزرگی مهچون شاهنامه و

با عدم محایت دربار صفوی از هنر  ،دیگر سفارش

ادامه یافت 41.در این مدت ،مشار ز یادی از هنرمندان

پناه کوتاهمدت مهایون به دربار شاههتماسب در سال
ٔ
عالقه شاه به هنر بود،
950ق ،که مصادف با از بنی رفنت

باعث شد مهایون ،هنگام بازگشت به هند ،بسیاری از

عالقهمند به هنر و هنرمندان یکباره تغییر رو یه داد و از

هنرمندان و اهل قلم ایران را بهسوی خود جلب کند .وی

هنر رو یگردان شد عوامل خمتلیف عنوان شده است .صرف

بهرواییت هفت نقاش ایراین را به هند دعوت کرد که از

نظر از اینکه دگرگوین در حاالت روحی شاههتماسب را

میان آنان بیش از مهه به میرسیدعیل و آثارش عالقهمند

یکی از عوامل این حتول بدانمی ،که چننی است ،شاید
ْ
مهمتر ین عامل وضعیت اسفبار داخیل و خارجی ایران
در ٔ
دهه خنست سلطنت شاههتماسب باشد :دورهای که

بود .میرسیدعیل پس از مرگ مهایون نیز برای مدیت
طوالین ر یاست کارگاه نقاشان پسر او ،اکبرشاه ،را برعهده

طوایف خمتلف قزلباش و سران آنان ،که طر یقت صفوی را

داشت و بهسبب استعداد و لیاقتش به نادرامللک ملقب
گردید 42.بر اثر مهنی محایتهای مهه ٔ
جانبه پادشاهان

منایندگی میکردند ،به رقابت با یکدیگر پرداختند و زمام

گورکاین هند از هنرمندان ایراین ،این مهاجرتها چنان

امور داخیل کشور را در دست گرفتند و عمًال شاه را از

گسترش یافت که نسخههای متعددی به سبک و سیاق

تعینی سیاستهای داخیل کشور کنار گذاشتند.

دربار گورکانیان کتابت و مصور شد و بهمرور نگارگری

در مرزها نیز پیوسته کشور از مشال شرق و غرب در

گورکانیان هند به رقییب جدی برای نگارگری ایران عصر
ٔ
جنبه مثبت این مهاجرتها
صفوی تبدیل شد .البته

معرض هتاجم ازبکان و عثمانیان قرار داشت و هیچگونه
ثبات و آرامشی در مرزها حاکم نبود .در چننی شرایطی

ٔ
اشاعه فرهنگ و ز یباییشنایس ایراین و نیز گسترش زبان

بود که شاههتماسب نوجوان ،که در دهسالگی به سلطنت

فاریس در این سرزمنیها بود.

رسیده بود ،به هنر و هنرمندان پناه برد و خود را سرگرم

نتیجه

ساخت ،اما ،پس از یک دهه انفعال ،به فکر احیای
قدرت خود برآمد .او هبتر ین راه را برای رسیدن به این

دوره سلطنت پنجا هوسه ٔ
ٔ
ساله
هنر  ،بهویژه نگارگری ،در

هدف فاصله گرفنت از طر یقت یافت ،تا بدین وسیله

شاههتماسب فرازوفرودی بسیار طی کرد .این فرازوفرود

قدرت سران قزلباش را کنترل کند و بر آنان فایق آید.

نشان از تأثیر سیاست بر فرهنگ و هنر دارد .از یک
سو ،در ٔ
دهه خنست سلطنت شاههتماسب ،پادشاهی

بنابراین ،از بسیاری از امور مادی که بهنظرش با شر یعت
سازگاری نداشت ،ازمجله هنر  ،دوری گز ید.

بهخصوص نگارگری ،خوشنو یسی و شعر محایت

فاخر در دربار صفوی و آوارگی بسیاری از هنرمندان

مههجانبه میکند ،بلکه خود نیز دسیت بر آتش دارد و در

شاخص بود .در واقع ،هبرۀ اصیل این تغییر رو یکرد ،در

برخی رشتههای هنری صاحبنظر است .در این دوره،

درجۀ خنست ،نصیب حکومت گورکانیان هند و سپس

شاهد خلق نفیسترین جمموعههای نسخ خطی هستمی

دربار عثماین شد .محایت سالطنی این کشورها از

که در تار یخ نگارگری ایران میدرخشند .از سوی دیگر ،
در ٔ
دوره دوم سلطنت ،شاههتماسب اندکاندک از هنر و

هنرمندان ایراین مهاجر شکلگیری مکاتب هنری تازهای را
در این کشورها در یپ داشت و باعث تولید آثار ارزمشندی

هنرمندان فاصله میگیرد و تا آجنا پیش میرود که کارگاههای

شد که هماکنون ز ینتخبش موزهها و کتاخبانههای جهان

سلطنیت را تعطیل کرده و هنرمندان را اخراج میکند .بهمرور

است .اگرچه هنر نگارگری در غرب و شرق ایران ادامه

عرصه چنان بر هنرمندان رشتههای خمتلف تنگ میشود

یافت ،اما نشان از سیطرۀ فرهنگی و هنری ایران در میان

که بسیاری از آنان برای یافنت حامی و اسباب معیشت ،با

امپراتوریهای مهگنش داشت ،مهان سیطرهای که در

کولهباری از هنر و جتربه ،سرزمنی مادری را ترک کرده و راهی

نفوذ زبان فاریس در هند و عثماین وجود داشت و در

دربار مغوالن هند و سالطنی عثماین میشوند.

هند ،عالوه بر این نفوذ ،در غلبۀ معماری ایراین نیز

هتماسب
درخصوص اینکه چه شد که شاه
ِ

میتوان مشاهده کرد.

فراز و فرود نگارگری در دورۀ شاههتماسب

رخ میمنایاند که نهتهنا از هنرمندان رشتههای خمتلف،
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