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چكيده
درفش، به دليل ارتباط و نسبت با باورهاي ملي، مذهبي و اسطوره اي داراي فرم ها و نقشمايه هاي متعددي 
است که مي تواند به عنوان عامل شناسايي هويت و طرز تفکر يک ملت و دوره خاص عمل نمايد. در اين 
ميان، نسخه هاي کتاب آرايي شده از شاهنامه فردوسي به دليل ماهيت حماسي و ملي، در حوزه مطالعاتي 
نقوش، فرم  و رنگ هاي بکار رفته در درفش هاي ايراني منبعي ارزشــمند محســوب مي شوند. شاهنامه 
شاه طهماسبي نيز به عنوان يکي از شاهکارهاي نگارگري ايران، داراي فاخرترين نگاره هاي دوره صفوي 
بوده و نقش هاي متعدد و متنوعي از درفش هاي ايراني در نگاره هاي آن موجود مي باشــد که مي تواند 
اطالعات ارزشمندي را در اختيار محققان قرار دهد. اهداف اين پژوهش شناسايي همه درفش هاي موجود 
در شاهنامه شاه طهماسبي و بررسي نقوش بکار رفته در آنها با رويکرد نشانه شناسي مي باشد که ميزان 
ارتباط آنها را با حکومت شيعي صفوي و متن شاه نامه مورد بررسي قرار دهد.  سوالهاي    پژوهش حاضر 
بدين صورت است که: ١. درفش هاي موجود در شاهنامه شاه طهماسبي از لحاظ نقوش داراي چه مفاهيم 
نمادشناسي مي باشند؟٢. ميزان ارتباط درفش هاي نگاره هاي شاهنامه طهماسبي با متن شاهنامه و همچنين با 
دستگاه حکومت شيعي صفوي چگونه است؟ روش تحقيق در  اين پژوهش به روش توصيفي- تحليلي و 
با رويکرد نمادشناسي بوده  و با استفاده از مطالعات کتابخانه اي، نقشمايه درفش هاي موجود در شاهنامه 
طهماسبي را مورد مطالعه و تحقيق قرار داده است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهدكه نقوش  موجود در 
درفش هاي شاهنامه طهماسبي به چهار دسته: نقوش گياهي(شامل نقوش ختايي و اسليمي)، حيواني(شامل: 
نقوش اژدها، سيمرغ، شير، روباه و مرغابي) وکتيبه اي تقسيم بندي مي شوند که همه آنهابا مفاهيم اعتقادي 
شــيعي دوره صفوي هم خواني دارند. همچنين براساس اين مطالعه مشخص گرديد که نقشمايه برخي 
درفش هاي موجود در نگاره شاهنامه طهماسبي، با متن هاي موجود در شاهنامه نيز داراي ارتباط مي 

باشد و به گونه اي هنرمند بصري سازي متون شاهنامه را در شيوه کار خود رعايت کرده است. 
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مقدمه
درفش يکي از مهمترين و قديمي ترين نمادهاي حکومتي 
بوده و بيشتر در جنگ ها براي برقراري نظم، ايجاد شور 
درفش هاي  مي گرفتند.  بهره  آن  از  پايداري  و  هيجان  و 
هر ملتي متناسب با اعتقادات، باورها و انديشه هاي آنها 
داراي فرم، نقش، رنگ و جنس مشخص بوده و نمادي از 
فرهنگ و هويت ملي آن ملت بوده است. بر همين اساس 
تصاوير و نقش هاي موجود بر پرچم ها شامل مجموعه اي 
از نشانه ها و عالمت هاي نمادين هستند که با مطالعه آنها 
مي توان اعتقادات و باورهاي يک جامعه را مورد بررسي 
قرار داد. در اين ميان، ايران نيز با سابقه ديرينه خود در 
طي دوره هاي مختلف به دليل شکل گيري حکومت هايي با 
اعتقادات و باورهاي مختلف، داراي انواع مختلفي از درفش ها 
بوده است که بحث در خصوص تمامي آنها از حوزه اين 
منحصرًا  مقاله  اين  در  بنابرين  مي باشد.  خارج  پژوهش 
درفش هاي که در نگاره هاي شاهنامه طهماسبي محفوظ 
مانده است مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. بايد يادآوري 
کرد، از اوايل دوره صفوي به دليل زنده شدن شخصيت 
هاي ملي و گرايش هاي ديني باعث پيشرفت هنر و صنعت 
نيز شد به همين دليل مفاهيم نمادين مذهبي و ملي بيشتر 
از پيش بر روي آثار هنري نمود پيدا مي کند. جامعه دوره 
صفوي مبتني بر مباني فکري شاه و مقدس مرد بوده است 
که حاکمان آنها شاه و مقدس مرد محسوب مي شوند که 
شاهي را از جمشيد و مقدس مرد را از امام علي (ع) دريافت 
مي کردند. بنابراين هنر اين دوره از نقوش نمادين مرتبط با 
مفاهيم ملي و مذهبي سرشار است. شاهنامه شاه طهماسبي 
نيز که يکي از شاهکارهاي نگارگري ايران در اوايل دوره 
صفوي است در اين بستر سياسي، اجتماعي و فرهنگي 
مصورسازي شده و نگاره هاي آن بسياري از اين مفاهيم 
نمادين را در خود دارند. نگاره هاي اين کتاب داراي نقشمايه 
درفش هايي با نقوش و رنگ هاي متنوعي است که بازتابي 
هستند از باورهاي فرهنگي و اعتقادي اين دوره که مي توانند 
به عنوان مرجعي مهم در حوزه مطالعاتي درفش هاي اين 
دوره مورد استفاده قرار گيرند. از آنجايي که اين درفش ها 
با هر کدام از صحنه ها و رويدادها، با رنگ ها و نقوش 
متنوع مورد استفاده قرار گرفته اند، اين ويژگي را دارند که 
بتوان در بافت اصلي خودشان مورد مطالعه قرار گيرند. 
اهداف اين پژوهش شناسايي همه درفش هاي موجود در 
شاهنامه شاه طهماسبي و بررسي نقوش بکار رفته در آنها 
با رويکرد نشانه شناسي مي باشد که ميزان ارتباط آنها را 
با حکومت شيعي صفوي و متن شاه نامه مورد بررسي 
قرار دهد.اين پژوهش در راستاي پاسخگويي به سوالهايي 
چون:١-درفش هاي موجود در شاهنامه شاه طهماسبي از 
لحاظ نقوش داراي چه مفاهيم نمادشناسي مي باشند؟ ٢- 
ارتباط و ميزان ارتباط درفش هاي نگاره هاي شاهنامه با 
متن شاه نامه يا با دستگاه حکومت شيعي صفوي چگونه 

كه  است  اين  در  تحقيق  اين  ضرورت  و  اهميت  است؟ 
تاكنون  در مورد كليه پرچمهاي موجود  در كليه نگاره 
نشانه  با رويكرد  پژوهشي  هاي شاهنامهشاه طهماسبي 
شناسي، پژوهشي صورت نگرفته است. با توجه به اهميت 
درفش هاي موجود در شاهنامه شاه طهماسبي و مطالعات 
کمي که در مورد آنها انجام شده و مربوط به چند نگاره 
نظر  به  آنها ضروري  مورد  در  تحقيق  مي باشد  منتخب 

مي رسد.

روش تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي-تحليلي وشيوة 
جمع آوري اطالعات به روش كتابخانه اي، بررسي اسناد و 
مدارك و همچنين اينترنت مي باشد. دامنه جامعه آماري اين 
پژوهش نگاره هاي شاهنامه طهماسبي است که به روش 
غير احتمالي از ميان ۲۵۸ نگاره موجود از اين شاهنامه که 
۶۴ عدد آن داراي نقشمايه درفش بوده است که تعداد اين 
درفش ها حدودًا ١٦٥ عدد مي باشد. که در ٢٩ نگاره داراي 
دو درفش است که گاه در هر دو طرف نزاع يک درفش 
هست و گاه هر دو در يک طرف قرار دارد. در نگاره هاي 
ديگر به ترتيب در١٠ نگاره تعداد ٣ درفش در ١٠ نگاره 
ديگر ٤ درفش و ٩ نگاره ديگر ١ درفش وجود دارد و در 
٥ نگاره تعداد ٥ يا ٦ درفش نقاشي شده است.در دو مورد 
واژگوني پرچم مشاهده مي شود که متعلق به لشکر شکست 
خورده است که اطالعاتي را در خصوص اين تحقيق ارائه 

مي دهند.
شيوة تجزيه و تحليل  اطالعات به روش كيفي بوده و 
در مواردي از روش كمي نيز براي نشان دادن نحوة توزيع 

نقشمايه ها بهره گرفته شده است .

پيشينه تحقيق
مطالعات صورت گرفته در خصوص درفش، در دو 
مقوله، تاريخچه پيدايش و همچنين مطالعه نقشمايه هاي آن 
قابل تقسيم بندي است. « بيرق هاي ايران در دوره صفوي 
در موزه كرونبورگ» به قلم سيد محمدعلي جمالزاده که 
در سال ١٣٤٤ در ماه نامه هنر و مردم در شماره ٣٩ و ٤٠ 
چاپ شده است اطالعاتي را در خصوص بيرق هاي دوره 
صفويه موجود در اين موزه ارائه مي دهند. در خصوص 
زمينه مطالعاتي دوم، «تأملي بر پرچم هاي حاوي نوشتار 
ديني در نگارگري و نقاشي قهوه خانه اي»، نوشته هادي 
بابـائي فـالح در سال ١٣٩٣ که در شماره ٥  فصل نامه 
پژوهش هنر چاپ شده قابل اشاره است که در اين پژوهش 
ايشـان ارتبـاط پـرچم هـا را بـا موضوعات نگاره ها مورد 
بررسي قرار داده اند. ميترا شاطري به سال ١٣٩٥ در شماره 
مقاله اي  در  ايران  باستان شناسي  پژوهش  فصل نامه   ١١
درفش هاي  كاركردشناسـي  بـر  «تـأملي  عنـوان  تحـت 
نظـامي،  سـاختار  بررسي  و  مطالعه  صفوي»  دوره 

مطالعه نقشمايه درفش هاي موجود 
در شاهنامه شاه طهماسبي بر مبناي
ابزارهاي تحليلي رويکرد نشانه  شناسي
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نقوش و طرح در نگاره ها را مورد تأويل قرار مي دهد و به 
معناسـازي بـراي طرح ها مي پـردازد. نشـانه شناسـي اين 
نقشمايه ها آنـگاه که بـه فضايي غنـي شـده مـي پـردازد بـه 
موجوديت هـاي گوناگـون زيـر مي نگـرد: موجوديت هاي 
(جايـي  اسـاطيري  موجوديت هـاي  تصويري؛   - شکلي 
هسـتند  انديشـه اي  اقليمـي،  موضعـي،  که  نمادهايي  کـه 
بـه ميـدان مي آينـد؛ فالمکـي، ١٣٩١ ، ٣٨٣). در رويکـرد 
نشان شناسي به نقشمايه درفش هاي موجود، نقوش آنها 
متنـي اسـت کـه تنهـا بـراسـاس مطالعه سـاختار و قواعد 
را تحليـل کـرد. هر  زباني شـکل دهنده اش مي تـوان آن 
جزء آن نشـانه اي اسـت کـه تنهـا در ارتبـاط بـا کل زبـان 
قابـل فهـم اسـت و برعکـس. بنابرايـن در ايـن نگـرش، 
هـر نقشمايه از مجموعـه اي از نشـانه ها تشـکيل شـده که 
براساس قواعد نشانه شناسي داراي دال و مدلول مي باشند. 
آنچـه کـه از نقشمايه درفش هاي موجود در نگاره هاي 
شاهنامه طهماسبي در مرحله اول يافت مي شـود عناصـر 
جانشيني  محورهاي  براساس  که  اسـت  آن  در  درگيـر 
صورت  به  را  درفش  يکديگـر  کنـار  در  و  همنشـيني  و 
پيکـره اي واحد به وجـود مي آورنـد. دال کالبـد هـر طـرح و 
مدلـول بـه مفهـوم آن طـرح داللت مي کنـد. در واقـع ارتباط 
و تقابـل بيـن فـرم و محتـوا مطـرح مـي شـود. بـه تعبيري 
ارتبـاط بيـن دال (فرم و نقوش و هر آنچه که به تزئينات 
مربوط است) و مدلـول (روح، مفاهيـم، معنا و ارزشهـاي 
حامل هر کدام از تزئينات) قـراردادي و مربوط بـه فرهنگ 
ديگرنشـانه هـا  بيـان  بـه  اسـت.  اثـر  مصـدر  جامعه 
دراتبـاط با روابط فرهنگي و مناسـبات انسـان ها بررسـي 
مي شـوند(غفاري و فالمکي، ١٣٩٥، ٣٤٥). نشـانه شناسـي 
چيزها وکنش هـاي درون يـک فرهنـگ را نشـانه مي پنـدارد 
و از ايـن راه درصدد اسـت تـا قوانيـن و مقرراتـي کـه 
ناخـودآگاه پذيرفتـه  يـا  اعضـاي آن فرهنـگ، خـودآگاه 
 Culler,)دهـد تشـخيص  را  داده انـد،  معنـي  آن  بـه  و 
نقشمايه درفش هاي  نشانه شناسي  مقوله  2001,35). در 

موجود در نگاره هاي شاهنامه طهماسبي، نقوش به موضوع 
تـازه اي بـراي جنبه هـاي التزامـي فرهنـگ بـدل مي شـود. 
بـه بيـان ديگـر، در نگـرش نشانه شناسي به اين نقشمايه ها، 
ابتـدا به جسـتجوي نشـانه هايـي از متـن پرداخته و سـپس 
خـاص  معنايـي  و  مفهـوم  (دال)  نشـانه،  هـر  برابـر  در 

(مدلـول)را در متـون نظري آن بـر مي گزيند.

شاهنامه طهماسبي
دوران  طول  در  که  متعددي  هاي  نسخه  ميان  در 
نگارگري ايراني از شاهنامه فردوسي مصور شده اند هيچ 
يک از نظر تعداد مجالس، زيبايي و شکوهمندي تصاوير به 
عظمت نگاره هاي اين نسخه که در زمان شاه اسماعيل اول 
ساخت آن آغاز شد نمي رسند(حسيني راد، ١٣٨٤، ٢٣١). 
تجليد غني، تراز اول و همچنين تذهيب درخشان و باشکوه 

سياسـي، و مباني مذهبي درفش ها پرداخته و بر وجود 
پيش زمينه ايدئولوژيک در بنمايه اين نقوش تاکيد داشته 
است. از معدود مطالعاتي که در مورد درفش هاي موجود 
در شاهنامه شاه طهماسبي است مقاله« مطالعه ويژگي هاي 
بصري حاکم در کتيبه هاي پرچم هاي مصور شده شاهنامه 
شاه طهماسبي با تأکيدبه مضامين عناصر نوشتاري کتيبه 
پرچم ها» به نويسندگي فرنوش شميلي در سال ١٣٩٦ که 
در شماره ٢ مطالعات فرهنگ و هنر چاپ شده در مورد 
وجوه بصري و بياني پرچم هاي واجد نوشتار را در شاه 
نامه شاه طهماسبي مورد مطالعه قرار داده است. مقاله اي 
ديگر با عنوان«بررسي نقوش پرچم در نگاره هاي شاهنامه 
طهماسبي و بايسنقري» توسط خانم رضوان احمدي پيام که 
در سال ١٣٩٣نوشته شده و در شماره ٥ فصل نامه پژوهش 
هنر به چاپ رسيده است.سه نگاره از شاهنامه بايسنقري و 
هفت نگاره از شاهنامه شاه طهماسبي را انتخاب شده است 
و نوع نقش و چگونگي ترکيب آن ها در قالب پرچم مورد 
مطالعه قرار گرفته شده است.در مقاله به عنوان« مطالعه 
تأثيرپذيري نگاره هاي شاهنامه طهماسبي از تغيير مذهب 
در دوره صفوي» در سال ١٣٩٦ توسط ميترا شاطري و 
پروانه احمد طجري نوشته شده است و درشماره ٤٢ فصل 
نامه نگره به چاپ رسيده است، در اين پژوهش ١٥ نگاره از 
شاهنامه شاه طهماسبي انتخاب شده و تأثيرات مذهب جديد 
در آن دوره را مورد بررسي قرار داده اند. از وجه تمايز 
پژوهش حاضر با پژوهش هاي قبلي در اين است که در اين 
مقاله منحصرا به نقشمايه درفش هاي موجود در شاهنامه 
طهماسبي پرداخته خواهد شد و عالوه بر استخراج انواع 
نقشمايه هاي اين درفش ها، با رويکرد نمادشناسي نيز مورد 

مطالعه قرار خواهند گرفت. 

درفش هاي  نقشمايه  تأويل  در  نشانه شناسي  روش 
نگاره هاي شاهنامه طهماسبي

نشـانه شناسـي نوعـي دانش در جهـت درک و دريافت 
پديـده هـاي جهـان اسـت کـه از طريـق خوانـش و قرائـت 
مي شـود  حاصل  پديـده،  هـر  در  موجـود  نشـانه هـاي 
(غفاري و فالمکي، ١٣٩٥؛ ٣٤٤)يا به عبارتي «نشـانه شناسـي 
تمامـي خوانش هـاي برآمده از رمزگشـايي، پديده ها را در 
برمي گيرد»(Jjohansen et all, 2002, 3).ويژگي نقشمايه 
درفش هاي موجود در نگاره هاي شاهنامه طهماسبي نسبت 
با ساير متون در نشانه شناسي اين است که اين نقشمايه ها، 
يـک متـن اليه گـون هستند و داراي مضاميـن و معناهـاي 
متعـدد در درون رمـزگان خود مي باشند. نشـانه شناسـي 
روابـط  بـه  توجـه  بـا  را  آنها  نقوش  درفش ها،  نقشمايه 
متـن  يـک  عنـوان  بـه  مدنـي   - فرهنگـي  و  اجتماعـي 
از آن، مـورد خوانـش قرار مـي دهد. مخاطب  برخاسـته 
در روبـرو شـدن بـا اين نقشمايه ها، با توجه بـه شرايط 
سياسي، اجتماعي و زمينـه هاي فرهنگي بسـتر شکل گيري 



آن، اين شاهنامه را شاخص تر از شاهنامه هاي ديگر نشان 
مي دهد. اين کتاب عظيم را مي توان نگارخانه منقولي ناميد 
که تکوين هنر نگارگري دوره صفويه را از دهه ٩٢٠ ه.ق 
مشاهده  آن  در  را  ه.ق   ٩٣٥ دهه  ميانه  در  آن  تکامل  تا 
کرد (آژند، ١٣٨٤، ١١٥). کتاب شاهنامه شاه طهماسبي در 
کارگاه هنري شاه طهماسب و به دستور ايشان در مدت 
بيست سال گرد آوري و سپس با نيت دستيابي به صلح 
پايدار به سلطان عثماني اهدا شده است. اين نسخه مصور 
حواشي  با  متري،  سانتي   ٤٧٠* بزرگ٣١٨  ٧٤٢برگ  با 
متري  قاب شده ١٧٧*٢٦٩ سانتي  مذهب در يک فضاي 
آراسته و مصور سازي شده است. اين اثر با ٢٥٨ نگاره 
بزرگ، براي کتابخانه سلطنتي شاه طهماسب تهيه شده بود 
باشکوه هديه اي  اين شاهنامه  بلوم، ١٣٨٧، ٤٣٠).  (بلر و 
بود از طرف شاه اسماعيل صفوي به فرزند ٩ ساله اش 
طهماسب که تازه از هرات به تبريز بازگشته بود. از نقاشان 
اين شاهنامه مي توان به ميرمصور و دوست محمد اشاره 
کرد نام آنها در دو برگي از شاهنامه که رقم نقاش نقش 
نيز  ايشان  بسته است، ديده مي شود(آژند، ١٣٨٤، ١١٥). 
در ديباچه خود از آقاميرک نيز نام مي برد (همان، ١١٦). 
سلطان محمد نيز در صدر کارگاه هنري بوده و مديريت 
اجرايي اين شاهنامه به وي سپرده شده بود (همان، ١١٧). 
ميرزاعلي، ميرسيدعلي، مظفرعلي، شيخ محمد و عبدالصمد 
هنرمندان ديگري هستند که در کنار هنرمندان کارآزموده، 
طراوت و ظرافت کارشان را در شاهنامه شاه طهماسبي 

به جا گذاشته اند (همان، ١١٨).

درفش هاي شاهنامه طهماسبي
درفش يا پرچم «نماد هر گروه، سازمان يا كشور است 
كه بيش تـر بـر روي پارچـه يـا كاغـذ به صورت رنگي 
درست مي شود. در روزگاران گذشته، پرچم نماد اتحـاد و 
تمـايز در جنـگ هـا بـه شـمار مي رفته است» (هادي منش، 
١٣٨٣، ٦٣). درفش را مي توان نماد بخصوصي دانست که 
در احراز هويت هر حکومت، ملت يا سرزميني نقش داشته 
و يک ويژگي مهم براي آنان محسوب شده است. پرچم 
در دسته بندي نشانه ها جزو نمادهايي قـرار مـي گيـرد كـه 

بازگوكننـده فرهنگ، قوميت، مليت، و ساختار سياسي هر 
كشور است (بختيـاري و زنگي،١٣٩٣، ١٦٥). هر ملتي در 
درفش به اهتزاز درآمده خويش اسـتقالل، آزادي، عـزت، 
امر  اين  و  مي بيند  را  خود  اقتدار  و  افتخار،  سـربلندي، 
نشان از آن تالشي دارد که هر ملت در برافراشته ماندن 
درفش سرزمينش به دنبال حفظ استقالل، آزادي، عزت، 
عنوان  به  درفش  است(خيرانديش، ١٣٧٥، ٥٩).  و شرف 
عنصري نمادين و عامل انتقال مفاهيم بصري در گذشته، 
بسيار مورد استفاده بوده است و هر کدام از حکومت ها و 
دولت هاي ايران، براي خود داراي درفش هاي مخصوصي 
بوده اند. حکومت شيعه صفويان نيز که از حکومت هاي 
ديرپا و مقتدر در ايران هم از لحاظ سياسي و هم از لحاظ 
متعدد  درفش هاي  داراي  مي شود  محسوب  ايدئولوژيک 
به رنگ هاي  قيمت  پارچه اي گران  از  و متنوعي بوده که 
پرچم  اين  مي کرده اند.  استفاده  آن  ساخت  براي  مختلف 
ها توسط يک فردي عالي رتبه به نام علمدار باشي حمل 
مي شده است( رضوان قهرخي، ١٣٩٣، ١١٨)که عالوه بر 
تقابلي بر باالي عمارت و  حضور در تمامي صحنه هاي 

کاخ ها نيز برفراشته مي شده است. 
آن  که مضمون  دارد  رواياتي  و  داستان ها  شاهنامه 
بيشتر در ارتباط با نزاع دوتن، جنگ و لشکرکشي شاهان 
به سرزمين هاي ديگر است. مصور سازي شاهنامه نيز که 
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مطالعه نقشمايه درفش هاي موجود 
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شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۹۵

فصلنامة علمي نگره

از دوره سلجوقي آغاز شده است مرتبط با اين روايت ها، 
داراي نگاره هايي هست که شامل صحنه هاي رزمي است 
در خصوص صحنه  اطالعاتي  مي توان  آنها  روي  از  که 
کارزار، ابزرآالت و ادوات جنگي، نحوه آرايش سپاهيان و 
تجهيزات مورد استفاده سپاهيان بدست آورد. آن گونه که 
از شواهد تاريخي برمي آيد، در زمان لشکرکشي، سربازان 
پرچم هاي  سرزميني  هر  از  مخصوصي(علمدارباشي) 
مي کردند.  حمل  لشکر  پيشاپيش  رادر  خود  سرزمين 
درفش نماد همبستگي لشکر بوده که يکي از اهداف مهم 
دشمن به منظور تضعيف روحيه ي جنگاوري طرف مقابل 
از بين بردن علمدار و بر زمين افکندن درفش آنها بوده 

است(حسني کلهري، بي تا، ٥٣).

تقسيم بندي نقوش درفش هاي شاهنامه شاه  طهماسبي
نقوش به کار رفته بر روي پرده درفش هاي اين کتاب 
به سه دسته نقوش حيواني (در ۱۶ درفش)، گياهي(در ۱۱۵ 
درفش) و کتيبه اي (در ۱۶ درفش) تقسيم بندي مي شوند. 
همچنين در ۱۷ درفش هيچ گونه عنصر تزئيني وجود ندارد 

و ساده هستند.

۱)نقشمايه حيواني
را  درفش ها  پرده  روي  بر  موجود  حيواني  نقوش 
مي توان در سه دسته کلي پستانداران (شامل شير، روباه 
و فيل)، پرنده گان(شامل مرغابي) و موجودات اسطوره اي ( 
شامل اژدها و سيمرغ) تقسيم بندي نمود. اين حيوانات گاه 
به صورت تکي و گاه در ترکيب با ساير حيوانات بر روي 

درفش ها رسم شده اند.

۱-۱) شير 
نقشمايه شير منحصرا در يکي ازنگاره ها با موضوع 
جنگ تن به تن بين رويين و بيژن، نقش شده است وکل 
نگاره اختصاص به تقابل بين اين دو رقيب دارد(تصوير۱). 
درمتن شاه نامه نوشته شده است که بيژن، رويين پيران را 
در کمند مي افکند وبر اسب وي فرو مي بند و افسار اسب را 
مي گيرد و به سوي پشته و باال مي تازد در حالي که درفش 
شيرپيکرش را در دست دارد(کزازي، ۱۳۸۵، ۶۹۳) درفش 
شير پيکر در طرف رويين قرار دارد ولي طبق متن شاهنامه 
به بيژن تعلق دارد. شير در دوره صفويه به دليل ارتباط با 
نماد شجاع ترين جنگجوي مسلمانان(امام علي (ع)، داراي 
مفهوم نمادشناسي نيز مي باشد. شير مظهر نيرو، غرور 
و جالل نقشي واال و با ارزش در زندگي ايرانيان باستان 
داشته و نماد دليري، خشم، اقتدار و صالبت بوده است و 
از اين رو به تصوير کشيدن پيکره اش بر روي درفش ها 
نشاني از شجاعت صاحب آن درفش بوده است(صلواتي، 
شاهنامه  در  که  درفش هاي  انواع  ميان  در   .(۷۰  ،۱۳۸۷
مجسم شده اند شير عالمت خاص کساني بوده است که 
از حيث مرتبت و مقام بر ديگران تقدم داشته اند. درفش 
گودرز شير پيکر است (ياحقي، ۱۳۸۶، ۵۳). شير همواره از 
مهمترين کهن الگوها در ميان ايرانيان به شمار آمده است. 
در ايران شير که هميشه در کنار پادشاهان بوده است، به 
صورت يک نماد سلطنتي درآمد و نشانه اي شد از شجاعت 
و قدرت (اتينگهاوزن، ٢٥٣٧، ١٤). نيرومندي و ارجمندي 
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شير در سرزمين هاي ديگر نيز او را همسان شهرياران 
نشانده، از اين رو شاهان بسياري نام لئو، لوون، اسد، شير 
يا ارسالن بر خود نهاده اند (کسروي، ٢٥٣٦ ،٦).از ديرباز تا 
امروز مرسوم است که بر گور دالوران درگذشته تنديسي 
و  جنگ  نماد  شير   .(٨٥  ،١٣٩١ مي نهند(طاهري،  شير  از 
نشانه ي ايزدان جنگ نيز محسوب مي شود (کوپر، ١٣٨٦، 

٢٣٤؛ تصوير٢) .

۱-۲) روباه
در يک مورد از نگاره هم که مربوط به نبرد بين فروهل 
نقش  پرچم  اين  دارد.  وجود  روباه  نقش  است  زنگله  و 
دو روباه است که در طرف فروهل که ايراني است قرار 
دارد(تصوير۳) و در متن شاه نامه به درفشي خاصي که 
مربوط به فروهل يا زنگله باشد اشاره اي نشده است. روباه 
در ادبيات فارسي نماد و مظهر زيرکي و حيله گري است. 
تقريبًا در تمامي داستان هايي که در آن ها روباه نقشي دارد، 
توجه اصلي نويسنده به همين دو خصلت است.(رحيمي 
و همکاران، ۱۳۹۳، ۱۶۵). افزون بر  اين  روباه  ويژگي هاي 
 نمادين  ديگري  نيز  دارد که برخي از آنها عبارتند از آسيب 
و  خودستايي  خودخواهي،  خودبيني،  احتياط،  رساني، 
دزدي مي باشد (کوه نور،١٣٨٤، ١٥٤). در باورهاي قومي 
و اساطيري، از نشانه هاي نجابت خانوادگي، عالمت بذله 

گويي، دانايي و زيرکي است(صبا وکوه نور، ١٣٨٣، ١٥٤). 
آن گونه  فارسي،  اشعار  در  نيز  و  فارسي  ادب  متون  در 
اين  فتنه انگيزي  و  حيله گري  جنبه  به  مي رود  انتظار  که 
حيوان پرداخته نشده است و در عوض به تعداد زياد و 
بسيار مستعمل زبوني و ترسويي آن به ويژه در برابر 
شير، توصيف شده است(عبدالهي، ١٣٨١، ٤٠٦).در کتاب 
فرهنگ نامه جانوران در ادب فارسي در مورد مراسم جشن 
بهار در دربار ايران توضيح داده شده است که« پادشاهان 
کياني آن را [آذر] بهار جشن مي ناميدند و در اين روز بود 
که خبر «شابحره» رسيد و آن ها روباه اني بودند بالدار که 
در عصر پادشاهان کياني مي زيستند و سعادت و خوشي 
روزگار آنان به اين روباه ان بود که پس از ايشان منقرض 
شدند و از اينجاست که در اين روز نگاه بر روباه را مبارک 

و فرخنده مي شمارند.»(همان، ٣٩٩)

۱-۳)فيل
فيل را دو بار بر روي درفش ها مي توان ديد. يکي از 
درفش ها که داراي نقش فيل است مربوط به آگاهي يافتن 
فرود از گردان ايراني است که تخوار توضيح مي دهد،درفش 
که داراي نقش فيل است، متعلق به توس جنگاور و سپهبد 
۲۳۸؛   ،۱۳۹۲ شاه طهماسبي،  (شاهنامه  است  ايران  سپاه 
تصوير ۴). بيشتر درفش ها در شاهنامه طهماسبي متاثر از 
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فصلنامة علمي نگره

زماني است که شاهنامه تصوير سازي شده است ولي اين 
يک نمونه اي است که با متن شاهنامه هم سو است که دليل 
آن موضوع نگاره مي باشد که آگاهي يافتن فرود از لشکر 
ايران است و درمورد درفش هاي پهلوانان ايراني توضيح 
داده مي شود. البته در شاهنامه،تخوار بعد از توضيح در 
به  مربوط  که  درفش هاي  مورد  در  توس  درفش  مورد 
پهلوانان ايراني بوده و نقش هاي چون ماه پيکر، گرگ پيکر، 
ببر پيکر، گراز پيکر و ... بوده اند توضيح مي دهد که فقط در 
نگاره درفش فيل پيکر ديده مي شود و دو درفش موجود 
در اين نگاره داراي اين نقش ها نيستند. فيل در آثار مثنوي 
مولوي نمود پيدا کرده است. در اين داستان، فيل، نمادي از 
حقيقت است و حقيقت، آن مطلوبي است که همگان طالب 
آنند، دغدغه اي است که به انسان آگاه، انگيزه جستجو مي 
دهد. حدود معرفت آدمي (فيل) در مثنوي معنوي(صمصام، 
١٣٨٥، ١٠٣). فيل نماد آرامش، وقار، احتياط، اعتدال، امساک 
نفس، بي لطافتي، پايداري، تحمل، تنومندي، تواضع، حافظه، 
قدرت،  عقل،  عمر،  طول  صبر،  شرم،  زيرکي،  خودداري، 
کندي وناهنجاري است و در باورهاي قومي و اساطيري 
پروازي،  بلند  نماد  خانوادگي،  نجابت  نشان هاي  در  فيل 
تيز هوشي، شهامت و عقل است(صبا و کوه نور،١٣٨٣، 
١٧١). فيل در سراسر مشرق زمين به عنوان يک نماد ديني 
و فيالن را نماد حاکميت، عقل سالطين و نيروي اخالقي 
و رواني مي دانستند و استفاده از نقش فيل در نگارگري 
و مسکوکات اين دوره مي تواند نشانگر بکارگيري فيل در 
در شاهنامه  فيل سفيد  داستان  به  اشاره  ارتش صفوي، 
فردوسي و نماد قدرت و حاکميت امپراتوري باشد(ثواقب و 

همکاران، ١٣٩٥، ١٠٢).

۱-۴) مرغابي
 از نقش هاي غالب در اين درفش ها نقشمايه مرغابي است 
که در هر دو سوي کارزار در دست سپاهيان ديده مي 
شود(تصوير۵). اين نقشمايه با مفاهيم اعتقادي پيوند دارد 
و به گفته عطار، مرغابي مظهر زاهدان و پاکاني است که 
پيوسته در حال شست و شو هستند و خود را نماد پاکي 
و درست کاري مي دانند، برترين کرامت او اين است که بر 
روي آب راه مي رود(چنگيز و رضالو، ۱۳۹۰، ۳۷). در مثنوي 
موالنا، پرندگان از نقش هاي شگفت انگيز، گوناگون و گاه 
معجزه آسايي برخوردارند. ويژگيهاي طبيعي پرندگان از 
قبيل بال و پر، آواز، زيبايي، پرواز، آشيانه، اسارت در قفس 
و سفرهاي دسته جمعي، دستمايه هاي تأويل و تفسير و 
نمادپردازي پرندگان را در اختيار موالنا قرار داده و وي 
در بيان انديشه هاي پيچيده و نمادين خود از پرندگان به 
صورت هاي گوناگون بهره گرفته است. نمادهايي كه از 
پرواز پرندگان به دست مي آيد، بيانگر ارتباط آسمان و 
زمين و دنياي ملك و ملكوت است. براساس آيات قرآن 
كريم، پرندگان زباني خاص دارند (نحل، ١٦). منطق الطير 
عطار از همين مضمون قرآني در شرح تألمات و سختي هاي 
راه عرفان و جستجوي حقيقت استفاده كرده است. در قرآن 
كريم كلمه پرنده غالبًا با سرنوشت مترادف شمرده شده 
است؛ چنانكه در آيه «و كل انسان الزمناه طائره في عنقه» 
( و سرنوشت هر انساني را به گردن خود او پيوستهايم.) 
(اسراء، ١٣)اين امر آشكارا بيان شده است. اين برداشت 

تصوير ٥ . نقش مرغابي در درفش شاهنامه شاه طهماسبي، مأخذ: همان: ١٢٢



يس،  سوره  و   ٤٧ آيه  نحل،  سوره  در  پرنده  از  نمادين 
اين  يادآوري  البته  نيز مشاهده مي شود.  و ١٨  آيات ١٧ 
نكته ضروري است كه در منطق قرآن كريم يكي دانستن 
مفهوم طائر با سرنوشت به منظور مبارزه با عقيده خرافي 
اعراب است كه از طريق حركت و سمت حركت پرندگان 
تفأل مي زده و سرنوشت خود را به آن وابسته مي كرده اند 
(صرافي، ١٣٨٦، ٥٤). در مثنوي گاه از اين پرنده با نام بط 
و گاه با نام مرغابي ياد شده است. موالنا حالت درختان 
بط  و  طاووس  به  بهار  فصل  در  را  نشسته  شكوفه  به 
تشبيه كرده و يكي از تصاوير فوق العاده زيباي خود را 
درمثنوي  بط  كاربرد  بسامد  مجموع،  در  است.  زده  رقم 
١٧ بار است كه به تفكيك در معاني نمادين زير به كار 
رفته است: درختان شکوفا شده در فصل بهار(١/٢٠٢٠)، 
سالک(١/٢١٠٠، ٢/١٣٦٠، ٢/٣٧٧٥)، حرص(٢/٣٥٤٣، ٥/٣١، 
٥/٣٩٣، ٥/٥١٧،)، انسان کامل(٢/٣٧٨٨، ٣/٣٢٨٧، ٣/٣٤٨٧، 
معشوق(٥/٣٢٣١)،  عادل(٣/٤٣٤)،   معناي   ،(٦/١٢٦٠

روح(٥/٣٢٩٤، ٦/١٣٠٩،  ٦/٤٠٦٢؛ صرافي، ١٣٨٦، ٦٥). 

۱-۵)سيمرغ 
در تعداد ۴ درفش، نقش سيمرغ ديده مي شود که در سه 
مورد آن اين نقشمايه به دست علمداري از سپاهيان رستم 
قرار دارد و در يک مورد ديگر نيز، سيمرغ در مقابل اژدها 
تصوير شده است که اين پرچم متعلق به تورانيان است. 

در خصوص حضور اين موجود در تزئنيات درفش هاي 
عناصر  از  سيمرغ  که  نمود  اشاره  بايد  صفويه  دوره 
اساطيري بزرگي است که درعرصه ادبيات و مخصوصًا 
در حماسه و عرفان حضور دارد(صدرايي، ۱۳۹۵، ۱۹۶). 
سيمرغ در شاهنامه فردوسي به دو گونه که يکي ياريگر 
در  و  (همان،۱۸۳)،  دارد  اهريمني  جنبه  ديگري  و  است 
عرفان خصايصي همچون وحدت شخصيت، عدم تناسل 
قابليت  عدم  و  جاودانگي  شکست ناپزيري،  ولد،  و  زاد  و 
ادراک حسي و عقلي دارد(همان،۱۹۶). سيمرغ در شاهنامه 
و اوستا و روايات پهلوي، موجودي خارق العاده و شگفت 
است. پرهاي گسترده ي او به ابر فراخي مي ماند كه از آب 
كوهساران لبريز است و در پرواز خود پهناي كوه را فرو 
مي گيرد(ياحقي، ١٣٧٥ ، ٢٦٦). اين پرنده ي شگفت كه هر 
يك از صفات آن نشان دهنده ي حقيقت و رمزي در جهان 
تا باالترين قله ملكوت اوج  اساطير است، همان است كه 
مي گيرد و مشبهه به خدايان مي گردد و حقيقت وجودي 
آن را به هيچ وجه در زمين نمي توان يافت(سلطاني گرد 
سيمرغ  نقش  شاخص ترين   .(٧٦  ،١٣٧٢ فرامرزي، 
شاهنامه  در  ايراني  نگارگران  توسط  شکارگر 
فراوان  احتمال  به  مي کند،  خودنمايي  شاه طهماسب 
نقش بکار رفته در اين اثر الگويي براي ساير هنرمندان 
و  است(کمندلو  بوده  فرش  طراحان  ويژه  به  صفوي 

احمدپناه، بي تا، ۶؛ تصوير۶).

تصوير ٦ . نقش سيمرغ در درفش مربوط به جنگ ايرانيان با تورانيان به کوه هماوان، شاهنامه شاه طهماسب، مأخذ: همان، ١٤٢

مطالعه نقشمايه درفش هاي موجود 
در شاهنامه شاه طهماسبي بر مبناي
ابزارهاي تحليلي رويکرد نشانه  شناسي
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۹۹
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۱-۶)اژدها
به عنوان شکل اساطيري و کهن مار مطرح مي باشد. و 
در روايات اساطيري ايران، کهن ترين حيوان اسطوه اي به 
شمار مي رود(نجارپور جباري و جاوري، بي تا:۱۶). که دو 
بار بر روي درفش ها نقش شده است که هر دوي اين ها 
متعلق به تورانيان است. که يکي از اين نگاره ها پرچم در 
دستان گيو قرار دارد که بعد از اسير کردن پير توراني 
پرچم آنهارا به دست گرفته است(تصوير۹). غلبه بر اژدها، 
ادبيات  در  و  است  طبيعت  نجات  براي  مقدمه اي  هميشه 
عرفاني فارسي نيز اژدها، تمثيلي آشنا براي شيطان دروني 
انسان است که مي توان آن را نهايت پليدي و سمبل قدرت 
 ،۱۳۹۷ محمودي،  و  آورد(شرفخواه  حساب  به  اهريمني 

.(۱۴
 در افسانه پردازي سراسر جهان، به جز چين، اژدها 
ناپاک است. مفهوم اساطيري به عنوان  نمودار نيرو هاي 
نيروي اصلي اهريمن و به گونه دشمن آفرينش، در دين ها 
دوست،١٣٨٧:  است(واحد  شده  پيدا  گوناگون  ادبيات  و 
٣١٧).پهلوانان با کشتن اژدها، به گون هاي آزادي، نعمت و 
آب مي آورند. گرشاسب اژدهايي را مي کشد و آب ها را رها 
مي کند.اسفنديار در توران زمين، اژدهايي و سپس ارجاسب 
توراني را که عمًال در نقش اژدها، خواهران او را ربوده 
است، مي کشد و خواهران خود را آزاد مي کند(بهار، ١٣٨١، 
نبردهاي  اي در شاهنامه در  پهلوانان اسطوره   .(٢٨-٢٩

خود درفشي به همراه دارند که نشان مخصوصي بر روي 
آن حک شده است و رستم با آنکه پير زال و از خاندان سام 
است، درفشي آراسته به نقش اژدها دارد که مظهر خاندان 
مهرابشاه کابلي است(رستگارفسايي، ١٣٧٩ ،٥٦). با آنکه 
درفش رستم در شاهنامه اژدها پيکر نگاشته شده است 
در شاهنامه شاه طهماسبي درفش هاي که متعلق به رستم 
است داراي نقش سيمرغ است و نقش اژدها متعلق به سپاه 

تورانيان مي باشد.
مقابل  در  اژدها  توراني  درفش هاي،  از  يکي  در 
را  سيمرغ  نگارگر  است(تصوير۸).  گرفته  قرار  سيمرغ 
راز هاي  و  رمز ها  نمادين،ودربردارنده  پرنده  يک  که 
بنيادين حماسه ملي ايران محسوب مي شود و در پهنه 
اسطوره هاي حماسي، و عرفاني جايگاهي بس گسترده 
و واال دارد( واحد دوست، ۱۳۸۷، ۳۰۱)در مقابل اژدها 
که نماد زشتي و پليدي است قرار داده است. در ميان 
جايگاه  از  اژدها  با  پهلوانان  و  شاهان  نبرد  نگارگران 
نماد  اژدها  آن  در  که  نبردي  است.  برخوردار  ويژه اي 
شر و پليدي و قهرمان مظهر خير و پاکي است و نبرد 
هواهاي  با  انسان  ناپذير  پايان  مبارزه  يادآور  دو  اين 
غيورترين  نگارگر،  که  است  رو  همين  است.از  نفساني 
دالور مردان ملي و مذهبي، از رستم گرفته تا حضرت 
علي(ع)، را در صحنه هايي تماشايي روبروي اژدها قرار 

مي دهد(عبداله و شايسته فر،۱۳۹۲، ۴۴).

تصوير ٧ . نقش اژدها در درفش مربوط به نگاره گرفتار شدن پيران ويسه، شاهنامه شاه طهماسبي، مأخذ: همان: ١٥٢



۲) نقشمايه هاي گياهي
نقوش گياهي در درفش ها شامل نقوش ختايي و اسليمي 
است. نقوش ختايي يا بر روي گردش ختايي است ويا يک يا 
چند نوع گل ختايي که در يک ريتم تکرار شونده در کنار هم 
قراردارند، ترسيم شده اند. نقوش اسليمي نيز شامل گردش 
اسليمي و بند اسليمي است. ازانواع اسليمي، اسليمي ماري 
بيشتر استفاده شده است. در بعضي از موارد هم ترکيب 
نقوش اسليمي و ختايي را شاهد هستيم. نقوش گياهي يا به 
تنهايي و يا در کنار نقوش حيواني و نوشتاري به عنوان يک 
عنصر تزئيني ديده مي شود (جدول شماره۱) انواع نقوش 
اسليمي و ختايي به کار رفته در درفش ها را نشان مي دهد.

از  را  اسليمي  طرح  ريشه  پژوهشگران،  از  برخي 
نقش «درخت زندگي» که در هنر ايران سابقه کهن دارد 
مي پندارند؛ اما در هر حال، اسليمي نامي جديد است براي 
طراحي که با شيوه هاي گوناگون و تنوع بسيار از روزگار 
باستان تا کنون کاربردي گسترده در هنرهاي تزئيني ايران 
قزويني، ۱۳۹۸، ۴۹).  دارد( شاد  ايراني  نگارگري  به ويژه 
نقوش اسليمي اگر چه منحصر به دنياي اسالم نيست؛ ولي 
به خاطر اسمش (آرابسک) از ويژگي هاي مهم هنر اسالمي 
اينگونه گفته مي شود که چون اسالم  به شمار مي آيد. 
با کشيدن اشکال انساني و حيواني مخالف بود و هنرمند 
اسالمي با محدوديت و ممنوعيت تصوير مواجه مي شد، از 
اين رو هنرمند مسلمان نبوغ هنري خود را در جهت خلق 
انواع نقوش اسليمي و در کنار آن نقوش متنوع هندسي 
(بورکهارت،١٣٨٦،۱۴۵). نقوش  (گره ها) نشان داده است 
اسليمي و هندسي همگي مبتني بر مرکز، همه جا حاضر 
هستند که خود را در هر زمان و مکاني که بخواهند تجّلي 
مي کنند. اين نقوش آنقدر از طبيعت دور شده اند تا بتوانند 

نمودار حرکت ازلي و ابدي خالق و مخلوق باشند، حرکتي 
که براي آن پايان و غايتي متصّور نمي شود.

درخت  از طرح  يافته  تجريد  را  اسليمي  نقشمايه  اگر 
بدانيم، نقشمايه ختايي را هم مي بايد تجريديافته شاخه يا 
گل و برگ و غنچه بدانيم(شاد قزويني، ۱۳۹۸، ۵۱). بيشتر 
اسليمي ها و ختايي ها درکليه هنرهاي ايراني، از قاليبافي و 
کاشي کاري تا کتاب آرايي و تذهيب و فلزکاري و غيره ديده 

مي شود.

۳) نقوش نوشتاري
نوشته هاي  داراي  درفش  نوشتاري  نقوش  معموًال 
پيروزي و يا نام خداوند، پيامبر و امام اول شيعيان در آنها 
نوشته مي شد. به استناد مقاله فرنوش شميلي و ديگران 
مي توان گفت که درفش هاي جنگي-نظامي دوره صفوي بر 
دو نوع بوده اند: يكي درفشي سفيدرنگ بانقش شمشيردو 
سـر، ذوالفقار حضـرت علـي (ع) و ديگري درفش هايي با 
آيـات مربـوط بـه فـتح و نصرت كه هر دونوع بيشتر به 
شكل سه گوش تهيه مي شده اند(شميلي و ديگران، ١٣٩٦، 
٧٢). در بررسي نمونه درفش هاي موجود در نگاره هاي 
شاهنامه شاه طهماسبي، درفشي با نقش ذوالفقار يافت نشد 
اما عباراتي مورد استفاده براي فتح و پيروزي مانند عبارت 
«نصر من اهللا و فتح قريب» در درفش هاي مصورشده ديده 
مي شود. استفاده عبارت هاي پيروزي در درفش هاي جنگي 
«ارتباط مستقيم با طلب فتح و ظفر و جلب نيروهای الهی 
اين عالئم و  برای پيروزی در نبرد داشت» (همان، ٧٢)؛ 
نشانه هاي موجود بر روي درفش هاي جنگي عالوه براينکه 
درحكم شعار و پيـام لشـكر محسوب مي شد، بلكه اعتقاد 
بر شـانس مضاعف پيـروزي در جنـگ وغلبـه بـر دشمن 

تصوير ٨. نقش اژدها و سيمرغ در درفش مربوط به نگاره گريختن کلباد و نستيهن از بر گيو، شاهنامه شاه طهماسبي ، مأخذ: همان، ١٥٢.
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با  را بيان مي کرد (شاطري، ١٣٩٥، ١٦٧). در نگاره هايي 
نوشتاري  وجود  باسـتان،  دوران  از  حماسه اي  موضوع 
اما  مي رسد  نظر  به  ذهن  از  دور  و  بعيد  قرآن  از  آيه اي 

گوياي اين نكته است كه شيعه همواره به ظهور منجـي 
و امـام غايـب در آخـر الزمـان و همين طور به پيروزي 
مؤمنان و شكست دشمنان ايمان داشته و وجود نوشتاري 

                      پرچم

نوع نقوش

آناليز خطيتصاويرفراواني

نقوش
 گياهي

ختايي

گل 
ختايي

٢٥

گردش 
٢٧ختايي

اسليمي

اسليمي 
ماري

٢١

بند 
٢٧اسليمي

ترنج و 
١٠نيم ترنج

١لچک

٢کتيبه

جدول ١. نقوش گياهي موجود بر روي پرده درفشها نگاره هادر شاهنامه شاه طهماسبي و تعداد آنها، مأخذ: نگارندگان



اين آيه خود به وضوح نشان مي دهد كه وعده خداوند به 
مؤمنان، پيروزي و فتح به يقين حتمي خواهد بود (احمدي 

پيام،١٣٩٣، ٥١). 
با توجه به اين كه خط و نقش ارتباطي پويا در هنر 
اسالمي دارند، نوشتن اسامي پيامبر (ص) نيز عالوه براينکه 
نوشته اي در رابطه با عقايد مذهبي را به مخاطب منتقل 
مي كند، تجلي گر اسما و القاب متبرك حضرت محمد (ص) 
در عرصه هاي مختلف هنري بوده درواقع انعكاس مفاهيم 
هنري  و  فرهنگي  تاريخ  در  كه  مي دهد  نشان  را  ديني 
ايران جلوه اي بي مانند داشته است (تنهايي،1387، ٥٠). 
به  نوشته ها  اين  براي  که  از خطوطي  استفاده  بيشترين 
کار برده شده، دو خط ثلث و نسخ است که براي نوشتن 
آيات قرآن و کتابت آيات در قرآن ها نيز استفاده مي شده 

است که شامل نوشته هاي اذا جاءنصراهللا و الفتح/ يا اهللا يا 
محمد يا علي/ نصر من اهللا و فتح قريب/ يا محمد يا علي 
و بشرالمومنين/ اهللا محمد علي/ نصر من اهللا و فتح قريب 
اول  است( جدول شماره۲). در سکه هاي شاه اسماعيل 
مانند  مي شود  ديده  که  معروفي  دعاهاي  و  قرآني  آيات 
يا محمد»  « بشرالمومنين  قريب»  فتح  و  اهللا   «نصر من 
اين  «يا محمد»(اسماعيلي ۱۳۸۵، ۳۸) که در درفش هاي 
دوره مشترک هستند. وجود اين نوشتار در درفش هاي 
شاهنامه شاه طهماسبي نشانگر توجه مردمان اين دوره 
تفکرات  از  برخواسته  آيات و دعا ها مي باشد که  اين  به 
بر  گواه  و  مي باشند  اعتقادات حکومت شيعه صفوي  و 
ادغام  با فرهنگ و تمدن شيعي  اين هستند که درفش ها 

شده اند.

تصاويرمتن نوشتهتعداد

اذا جاءنصراهللا و الفتح۱

۱
نصر من اهللا و فتح قريب

يا محمد يا علي و بشرالمومنين
خير البشر

يا اهللا يا محمد يا علي۱

اهللا محمد علي۱

نصر من اهللا و فتح قريب و بشرالمومنين۵
يا محمد يا علي

نصر من اهللا و فتح قريب۶

جدول٢. نوشتار هاي درفش هاي نگاره ها و تعداد آنها مأخذ: نگارندگان
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تحليل 
نقوش  بررسي  از  آمده  بدست  نتايج  به  توجه  با 
درفش هاي موجود در نگاره هاي شاهنامه طهماسبي و متن 
شاهنامه، بيشتر نقش هاي موجود در اين شاهنامه متأثر از 
حکومت شيعه صفوي بوده و کمتر نقشي با متن شاهنامه 
هم سو مي  باشد. نقش هاي موجود شامل نقوش نوشتاري، 
گياهي و حيواني مي باشد. نقوش نوشتاري شامل آيات و 
دعاها و نام حضرت محمد(ص) و حضرت علي(ع) مي باشد 
که بيانگر عشق عميق مردم و ارادت آن ها به دين اسالم و 
مذهب شيعه مي باشد. در بيشتر درفش ها از نقوش گياهي 
که شامل نقوش اسليمي و ختايي مي باشد، استفاده شده 
است. اين نقوش به صورت مستقل و گاه در کنار نقوش 
نوشتاري و حيواني استفاده شده اند و بيشتر جنبه تزييني 
دارند و با توجه به اعتقادات ديني اين نقوش، از طبيعت دور 
شده اند و نمود حرکت ازلي و ابدي خداوند هستند. نقوش 
حيواني شامل نقش مرغابي، سيمرغ، اژدها، روباه، فيل و 
شير است و بيشتر متأثر از دوره صفوي مي باشد و تنها 
در دو نمونه که در يکي نقش فيل و در ديگري نقش شير 
وجود دارد با متن شاهنامه همسو شده است. نقش مرغابي 
که بيشترين نقش حيواني در درفش ها محسوب مي شود 
با مفاهيم اعتقادي آن دوران پيوند دارد. اين نقش نشانگر 
پاکي و درستکاري است. در متن شاهنامه درفش اژدها پيکر 
به رستم نسبت داده شده است که در شاهنامه طهماسبي 
اين درفش ها متعلق به تورانيان و درفش رستم، داراي نقش 
سيمرغ مي باشد. اژدها نشانگر نيرو هاي ناپاک وتمثيلي آشنا 
براي شيطان دروني انسان است که مي توان آن را نهايت 
پليدي و سمبل قدرت اهريمني به حساب آورد. سيمرغ در 
متن شاهنامه به دو گونه به تصوير درآمده، يکي ياريگر و 
ديگري جنبه اهريمني است. در نقوش درفش ها به جنبه مثبت 
آن توجه کرده که نمودي از، شکست ناپزيري، جاودانگي و 
عدم قابليت ادراک حسي و عقلي را نشان مي دهد.درفشهاي 
فيل و شير پيکر تنها نقش هاي بود که مطابق با متن شاه نامه 

بود. هر چند فيل در دو درفش قابل مشاهده است که يکي 
از آن ها مطابق با متن شاه نامه نمي باشد. فيل نماد قدرت 
و حاکميت امپراطوري و شير مظهر نيرو، غرور و جالل 

شناخته مي شود( جدول ۳).
عمل  پايه  بر  هنرمند  کنش  نگاره ها،  خلق  در  اساسا 
جانشيني و همنشيني استوار بوده است. هنرمند ، از رخدادي 
كه در جريان بوده، تکه اي را در لحظه اي معين جدا نموده و 
با قاب نهادن بر گوشه و لحظه اي از امري واقعي و قراردادن 
عناصر متضاد در قاب، ديد خالق و نگاه تيزبين خود را نشان 
داده است. اين شگرد از يک سو، نقش را از متني عادي به 
متني جذاب و قابل تأمل تبديل کرده و از ديگر سو، موضع 
جامعه را در رابطه با رويداد مورد نظر بيان نموده است. عمل 
هنرمند با قاب نهادن بر سوژه اي، آغاز شده (جانشيني) و با 
سامان بخشيدن به عناصر درون قاب ادامه يافته (همنشيني) 
و سرانجام با ثبت سوژه موردنظر، به پايان رسيده است 
(جانشيني). از منظري جزئي تر، هر نقشمايه با گزينش گري 
همزاد است و گزينش، مترادف با اصل جانشيني است. قاب 
روي هر نگارگر که پيش روي ماست، مي توانسته سوژه 
متفاوت را ثبت نمايد و تصوير و مفهومي ديگرگونه با داللت 
به هرحال، هنرمند  به وجود آورد.  را  ديگر  متفاوت  هاي 
در مواجهه با دنياي بيروني، با طيف وسيعي از انتخاب ها 
موضوع، سبک  انتخاب  مانند  است،  روبرو  (جانشيني ها) 
ارائه، نحوه ارائه و نو قاب (عمودي يا افقي). هرکدام از اين 
انتخاب ها، بالقوه نقش مؤثر و بنياديني در خلق نقشمايه هاي 
متفاوت از نظر بصري و مفهومي ايجاد خوانش هاي متعدد 
ايفا مي نمايند. از منظر نشانه شناسي مي توان گفت هر واحد 
و عنصر موجود در نقشمايه، مستقل از واقعيت بيروني، در 
كليت متن شاهنامه و در روابطش با ساير عناصر، دگرگون 
مي شود و معنا مي يابد. در يک نقشمايه عناصر و نشانه ها 
نمي دهند و  ارجاع  واقع،  عالم  در  به عناصري  تنها  لزوما 
معناي خود را از رابطه اي که با عناصر جهان خارج دارند، 
کسب نمي کنند؛ بلکه روابط دروني بين عناصر و نشانه ها، 
سازنده معناي آنها است. در نقشمايه هاي درفش ها، هنرمند 
معاني و مفاهيمي مي آفريند تا ذهن مخاطب را به دنيايي 
فراتر از واقعيت و طبيعت ببرد، قوه تخيل او را تحريک کند 
و در نهايت، مجالي براي انديشيدن و خيال پردازي او فراهم 
نمايد. عالوه بر اينکه محور جانشيني و همنشيني در تزئنيات 
درفش ها، به خوبي ديدگاه ها و باورهاي اجتماعي را مشخص 
مي نمايد بلکه بار معنايي نمادين اين نقشمايه ها را به خوبي 
آشکار مي نمايد. در اين درفش ها قرارگيري عناصر انتزاعي 
در کنار عناصر واقعي، به نشانه هايي تبديل شده اند که 
درکنار يکديگر فضايي آرام و پرمعني خلق نموده اند که توجه 
مخاطب را برمي انگيزد و او را با مفاهيم ارزشمند در جامعه 
صفوي آشنا مي سازد.در حقيقت نگارگر از هر نوع نظام 
داللتي استفاده مي نمايد تا بتواند آنكه انسانها در رابطه بـا 
محـيط و جامعه از آن بهره مي گيرند براي آنكه معنـايي را 

منتقـل كننـد را به نمايش بگذارد. 

تصوير ٩. نمونه پرچم کتيبه دارصفوي موجود در موزه مترو 
www.metmuseum.org :پليتن مأخذ



نقشمايه روي 
درفش

متأثر 
از متن 
شاهنامه

متأثر 
حکومت 
شيعه 
صفوي

توضيحاتمحتواي نشانگي

*نوشتاري
نشانگر اعتقادات مذهبي شيعه دوره 

-صفوي، پيروزي بر دشمن

*گياهي
جنبه تزييني دارند و ازطبيعت دور 

شده اند و نمودار حرکت ازلي و ابدي 
خالق و مخلوق هستند

-

حيواني

*مرغابي
با مفاهيم اعتقادي پيوند دارد. مظهر 

زاهدان و پاکاني است
بيشترين تعداد نقش، نسبت به 

نقش هاي حيواني ديگر دارد.

سيمرغ
*

شکست ناپزيري، جاودانگي و عدم 
متعلق به سپاه رستمقابليت ادراک حسي و عقلي

*اژدها

تمثيلي آشنا براي شيطان دروني 
انسان است که مي توان آن را نهايت 

پليدي و سمبل قدرت اهريمني به 
حساب آورد

متعلق به سپاه تورانيان

-مظهر زيرکي و حيله گري است*روباه

-نماد قدرت و حاکميت امپراتوري**فيل

-مظهر نيرو، غرور و جالل *شير

جدول ٣. تحليل نقشمايه هاي موچود بر روي درفشهاي نگارهها ، مأخز: نگارندگان
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نتيجه
درفش نماد مخصوص يک ملت يا سرزميني خاص محسوب مي شود که ترسيم آنها ريشه در اعتقادات 
ملي و مذهبي و سياسي آن ملت يا سرزمين در يک دوره زماني خاص دارد. شاهنامه شاه طهماسبي هم 
به علت وجود نگاره هايي که داراي درفش هاي متعدد و متنوعي است،نشان دهنده نگرش خاص ايرانيان 
در اوايل دوره  صفوي است. اين نگرش در تزئينات و رنگ هاي موجود در پرچم ها قابل مشاهده است. 
شاهنامه شاه طهماسبي داراي ٢٥٨ نگاره است که در ٦٤ نگاره آن که در مجموع شامل ١٦٥ نقش 
درفش مي باشد ديده مي شود.نقوش موجود در درفش ها به سه دسته گياهي، حيواني و نوشتاري 
تقسيم مي شود که نقوش گياهي شامل نقوش اسليمي و ختايي و نقوش حيواني شامل نقوش سيمرغ، 
اژدها، فيل، شير، روباه و مرغابي است. نقوش نوشتاري هم شامل نوشته هاي اذا جاءنصراهللا و الفتح/ 
يا اهللا يا محمد يا علي/ نصر من اهللا و فتح قريب/ يا محمد يا علي و بشرالمومنين/ اهللا محمد علي/ نصر 
من اهللا و فتح قريب است. بيشتر اين درفش ها متأثر از زماني است که اين شاه نامه تصوير سازي شده 
و در موارد کمي با متن شاه نامه هم سو شده است. نقش هاي که قرابت بيشتري با متن شاهنامه دارند 
شامل چند نمونه از نقش هاي حيواني مي باشند و نقوش نوشتاري بيشتر در خدمت مذهب آن زمان 
بوده است و نشانگر تفکرات و اعتقادات دوره ي است که اين شاه نامه تصوير سازي شد است و گواه 

بر اين هستند که درفش ها با فرهنگ و تمدن شيعي ادغام شده اند.
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The society in the Safavid period centered on the intellectual principles of the king and the holy 

man, whose rulers were considered the king and the holy man who received the kingship from 

Jamshid and the holiness from Imam Ali (AS). Thus, the art of this period is full of symbolic motifs 

related to national and religious concepts. Shahnameh Tahmasebi, which is one of the masterpieces 

of Iranian painting in the early Safavid period, is illustrated in this political, social and cultural 

context, and its drawings contain many of these symbolic concepts. The illustrations in this book 

represent the theme of flags with various designs and colors that are a reflection of the culture and 

beliefs of this period, and can be used as important references in the field of study of flags of this 

period. Since these flags have been used in each of the scenes and events with a variety of colors 

and patterns, they have the quality to be studied in their original context. The purpose of this study 

is to identify all the flags in Shahnameh Tahmasebi, and to study the motifs used in them with a 

semiotic approach that examines their relationship with the Safavid Shiite government as well as 

the text of Shahnameh. Considering the importance of the flags which are depicted in Shahnameh 

Tahmasebi, and the limited studies that have been carried out on them and related to the selected 

images, conducting a more extensive research on them seems necessary. Since, as mentioned 

earlier in the text, the flag is a specific symbol of a particular nation or land, the depiction of which 

is rooted in the national, religious and political beliefs of that nation or land in a particular period 

of time. 
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Due to its connection with national, religious and mythological beliefs, flag (Derafsh) has many 

forms and patterns that can act as a factor in identifying the identity and way of thinking of a 

particular nation and period. Among these, the manuscripts of Ferdowsi,s Shahnameh, due to their 

epic and national nature, are valuable sources in the field of study of patterns, forms and colors 

used in Iranian flags. Shahnameh Tahmasebi, as one of the masterpieces of Iranian painting, has 

the most magnificent paintings of the Safavid period and there are numerous and varied maps 

of Iranian flags in its paintings that can provide valuable information to researchers. The two 

main questions of the present study are: What are the symbolic meanings of the flags depicted 

in the Shahnameh Tahmasebi in terms of motifs? What is the degree of connection between the 

Shahnameh Tahmasebi and its text as well as the Safavid Shiite government? Now, this research 

intends to study and examine the motifs of the flags in Shahnameh Tahmasebi in a descriptive-

analytical way and with a symbolic approach, using library studies. Among the 258 illustrations 

in Shahnameh Tahmasebi, 64 of which represent the total of 165 motifs of flags. Based on this 

study, it was concluded that the motifs in the Shahnameh Tahmasebi are divided into categories 

of plant motifs (including Khatai and arabesque motifs), animal motifs (including dragon motifs, 

Simorgh, lion, fox and duck), and inscriptions, all of which are in line with the Shiite doctrinal 

concepts of the Safavid period. Also, based on this study, it was found out that the motifs of some 

of the flags in Shahnameh Tahmasebi are related to the texts in the Shahnameh, and in a way, the 

artist has visualized the texts of the Shahnameh in his work. The motifs most in line with the text 

include several examples of animal motifs, while inscriptions mostly serve the religion of the time. 

The flag was one of the most important and the oldest symbols of government and was mostly 

used in wars to establish order, and to create excitement and stability. The flags of each nation, in 

accordance with their beliefs and ideas, have a specific form, role, color and gender, and have been 

a symbol of the culture and national identity of that nation. Accordingly, the images and maps on 

the flags include a set of symbolic signs and symbols that can be studied to examine the beliefs 

and convictions of a community. Meanwhile, Iran with its long history, due to the formation of 

governments with different beliefs during different periods has different types of flags, all of which 

are outside the scope of this study. Therefore, in this article, only the flags that are preserved in the 

drawings of Shahnameh Tahmasebi will be studied. It should be noted that in the Safavid period, 

the revival of national characters and religious tendencies, also led to the development of art and 

industry. Therefore, religious and national symbolic concepts are more prominent in works of art. 


