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چكيده
ايران در دوره صفوي دســتخوش تحوالت سياسي و اجتماعي عظيمي شده است. شاهان صفوي برآن 
بودند تا ميان گروه هاي مختلف سياسي موازنه برقرار کنند و اين امر موجب شده بود تا مناسباتي پيچيده 
بر شرايط اجتماعي، سياسي و فرهنگي و همچنين ميان مردم و حاکميت برقرار گردد. اين مناسبات گريبان 
هنرمندان را نيز گرفته بود. هدف اين مقاله اين است که  تأثيرتحوالت سياسي و فرهنگي دوره شاه تهماسب 
را بر روند نقاشي ايران مورد مطالعه قرار دهد  و سئواالتي که مطرح بوده اين است که ١.مناسبات اقتصادي، 
سياسي و فرهنگي در دوره شاه تهماسب چگونه شکل گرفته است؟ و٢.اين مناسبات چگونه در نقاشي دوره 
شاه تهماسب بازتاب مي يابد؟ روش تحقيق توصيفي- تحليلي و با رويکردي تطبيقي با ابتنا بر نظريه بازتاب 
در حوزه جامعه شناسي است. شيوه جمع آوري اطالعات به صورت کتابخانه اي و روش تجزيه و تحليل 
کيفي  بوده است.  ازنتايج تحقيق چنين بر مي آيد که مناسبات بر اساس توازن قدرت ميان نيروهاي درون 
نظام صفوي شکل گرفته است و در موقعيت هاي مختلف نسبت به موازنه ميان اين نيروها اقدام صورت 
مي گرفته است و شاه تهماسب دردوره دوم زندگي  براي تعادل بخشي به نيروهاي مختلف داخل در نظام 
سياسي و شرايط و موقعيتي که در سطح روابط خارجي داشته کمتر توانسته به هنر توجه کند. اين امر 
موجب شده است بسياري از هنرمندان از جمله نقاشان همکاري محدودتري با دربار داشته باشند. بر اين 
اساس مي توان گفت نقاشي ايران در اين برهه از تاريخ و طي پنجاه و اندي سال سلطنت شاه تهماسب از نظر 
سبک شناسي کم مايه تر و محدودتر با موضوعات مختلف درباري، مذهبي و در برخي موارد نزديک به 

جريان عاميانه پيش رفته است
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مقدمه
بـراي كشـف نظام دروني آثار هنري، تطبيق آن با ساختار 
جامعه و نيـز بررسـي ميـزان و نحـوة تعامل متن نگاره 
دو،  اين  تأثيرگذاري  و  تأثيرپذيري  چگونگي  و  جامعه  با 
است.  الزم  هنر  شناسي  جامعه  به  مربوط  مطالعـات 
محققاني که به مطالعات جامعه شناختي در زمينه هنر دست 
مي زنند از مفروضات نظري متفاوتي استفاده مي کنند که 
هر يک داللت هايي را شامل مي شود. از جمله اين نظريه 
ها مي توان به نظريه بازتاب اشاره کرد. از اين منظر اثر 
هنري تحت تأثير شرايط محيطي تغييراتي را نشان مي دهد 
که خود مي تواند گوياي تحوالت اجتماعي و فرهنگي باشد. 
نحـوة  و  هنري  آثار  ساختار  شناخت  شد،  گفته  چنانچه 
تعامل آنها با جامعه در ذيـل مطالعـات مربوط به جامعه 
شناسي هنر جاي ميگيرد در اين ميان نگارگري مي تواند 
و  گـروههـا  برخـورد  نحـوة  دربـارة  مفيـدي  اطالعات 

طبقـات مختلف جامعه ارائه دهـد.
داشتن  رغم  علي  صفوي  دوره  در  ايران  نگارگري 
اجتماعي  ساختار  در  تغيير  بدليل  و  درباري  حاميان 
– سياسي و مناسباتي که حاکميت در درون جامعه و با 
ديگر کشورها داشت، تأثيرات شگرفي را تجربه کرد. در 
اين دوره با ادامه نوعي سنت نگارگري و همچنين حاکميت 
با هنرمندان باالخص  ارتباط  روابطي که در دربار و در 
نقاشان بوجود آمد، شاهدتغييراتي(هرچند بطئي و گام به 
گام) هستيم. شاهان صفوي از همان ابتدا پايه هاي حکومت 
خود را بر مقبوليت و مشروعيت گذاشتند و براي ايجاد 
موازنه ميان نيروهاي مختلف که هر يک ادعاي بهره از 
امتيازات حکومتي را داشتند، تالش نمودند. بر اين اساس 
موضع گيري هاي آنان به تناسب تغيير مي يافت و از آنجا 
دربار  در  ديرين  سنتي  عنوان  به  هنري  هاي  کارگاه  که 
حمايت مي شدند و تهيه نسخه هاي خطي و نقاشي شده 
بر اساس سفارش صورت مي گرفت به نظر مي رسد تحت 
از اينرو  تأثير شرايط اجتماعي و سياسي قرار داشتند. 
هدف اين مقاله برشماري شرايطي است که موجب تغييراتي 
در آثار نقاشي طي يک روند چند ده ساله از دوره شاه 
تهماسب تا سالهاي بعد است و به همين منظور سوالهاي 
اين پژوهش عبارتند از : ۱. مناسبات اقتصادي، سياسي و 
فرهنگي در دوره شاه تهماسب چگونه شکل گرفته است؟ 
تهماسب  شاه  دوره  نقاشي  در  چگونه  مناسبات  اين   .۲
بازتاب مي يابد؟ بهره گيري ديدگاه جامعه شناسانه براي 
تحليل اتفاقات تاريخي در ادوار مختلف، مي تواند در مقايسه 
با تحقيقات صرفا تاريخي، وجهه اي اثبات گرايانه تري به 
اين تحقيقات ببخشد که ضرورت و اهميت اين تحقيق به 
واسطه همين رويکرد جامعه شناسانه اهميت مي يابد. به 
همين منظور پس از بررسي اقدامات و اصالحات دورة شاه 
تهماسب به ساختاري که در نقاشي دوره صفوي بويژه در 

مکتب دوم تبريز بوجود آمده پرداخته مي شود.

روش تحقيق
اين پژوهش به اعتبار هدف آن، پژوهشي توسعه اي 
و  مي افزايد،   گذشته  دانش  بر  چون  مي گردد  محسوب 
تحوالت رخ داده در دربار شاه تهماسب و تأثيرات اجتماعي 
آن بر هنر نقاشي راموردمطالعه قرار مي دهد. روش تحقيق 
توصيفي- تحليلي بوده، تالش مي شود با توصيف جامعه 
دوران شاه تهماسب و اتفاقاتي که در آن دوره افتاده به 
تحليل آثار نقاشي پرداخته شود. جامعه آماري برگرفته از 
تصاوير آثار نقاشي دوره شاه تهماسب است و بايد توجه 
داشت که تأثير نگرش و مواضعي که شاه به لحاظ سياسي 
و فرهنگي گرفته است در دوره هاي بعد بيشتر خود را نشان 
داده است. لذا براي اينکه بتوان بازتاب تأثيرات سياسي و 
فرهنگي را دنبال کرد جامعه آماري  تا مکتب قزوين نيز 
گسترش مي يابد. روش نمونه گيري غير احتمالي بوده و 
تعداد ۲۲ تصوير به صورت هدفمند انتخاب شده است که 
از سه دوره تبريز، مشهد و قزوين مي باشد. اين سه دوره 
در بازه زماني زندگي شاه تهماسب و چند سال پس از آن 
است، چرا که شرايط بوجود آمده در جامعه آن دوره تا بعد 
از زندگي شاه و حتي کل دوره صفوي بازتاب داشته است. 
از سوي ديگر اين تحقيق با ابتنا به نظريه بازتاب به مثابه 
رويکردي جامعه شناسانه به نقاشي اين دوره و تحليل آن 
مي پردازد. اين رويکرد که مي تواند تاريخي - تحليلي نيز 
باشد بدنبال پاسخ به سواالت مربوط به روابط اجتماعي 
حاکم بر جامعه و تأثير آن بر حوزه هنر نقاشي در دوره 
شاه تهماسب اول است. بر اين اساس روش تجزيه و تحليل 
کيفي است و نگارندگان براي پاسخ به سئواالت خود به 
دنبال استدالل منطقي و نتايج حاصل از تأثيرات  سياست، 

اقتصاد و مذهب بر نقاشي خواهند بود. 

پيشينه تحقيق
منابع پيش رو، با توجه به دسته بندي منابع از نظر ميزان 
ارتباط با موضوع اين پژوهش انتخاب شده است و هرکدام 
به نحوي و درپاره اي موارد در اين تحقيق مفيد واقع شده 

است.
رحيمي(۱۳۹۵، شماره ۱۷) در مقاله اي مربوط به نشريه 
بررسي  عنوان"  با  کاربردي"   و  تجسمي  هنرهاي  "نامه 
ديباچة دوست محمد هروي بر مرقع بهرام ميرزاي صفوي 
از منظر جامعه شناسي تاريخي تحليلي" به تحليل تاريخي 
ديباچه  نويسي و به عنوان نمونه مورد بررسي مرقع بهرام 
ميرزا پرداخته است. در اين تحليل با اشاره به دوست محمد 
به عنوان اولين ديباچه نويسي که عالوه بر خطاطان به 
نقاشان هم پرداخته است، به اعاده حيثيتي اشاره مي کند که 
در روزگار چشم پوشي شاه توبه کار صفوي از نقاشي، در 
اين ديباچه از نقاشان صورت ميگيرد. در اين تحقيق عالوه 
بر ذکر بي توجهي شاه تهماسب نسبت به نقاشان نسخ، به 
گرايشات مذهبي افراطي او و رويگرداني او از صورتگري 

مقاله  بيست  کتاب  در  نامه  متن   .١
قزويني اثر ابراهيم پورداود و عباس 
 ٢٧٢-٢٧٣ صفحات  دوم  جلد  اقبال 

موجود است.
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پرداخته است  لذا اگرچه اين تحقيق مقطع تاريخي مشابهي 
با مقاله پيش رو دارد اما رويکردي متفاوت و هدفي ديگر 

را دنبال مي نمايد.   
شهراد(۱۳۹۳، شماره۳) در مقاله خود در نشريه» زن 
درفرهنگ و هنر» با عنوان» خاتون هاي شاهنامة بزرگ 
مغولي تحليل نقش و جايگاه زنان در شاهنامة بزرگ مغولي 
با رويکرد بازتاب"، به حضور چشمگير زنان درنگاره هاي 
اين نسخه اشاره نموده که يکي از نکات متمايز اين شاهنامه 
است. مقاله مبتني بر اين فرضيه است که ميزان و نحوة 
حضور زنان در اين شاهنامه با جايگاه و شرايط اجتماعي 
زنان در عهد ايلخاني مرتبط است. در اين راستا، شناخت 
ابعاد اجتماعي شاهنامة بزرگ و بطور اخص نقش و جايگاه 
زنان در نگاره ها هدف اصلي پژوهش بوده است. نگارنده 
با رويکردي جامعه شناسانه، نحوة بازتاب جامعه در اثر 
هنري را مطالعه کرده است و ٥٢ نگاره از اين شاهنامه با 
روش تحليلي توصيفي بررسي شده است. بنا بر يافته هاي 
تحقيق، زنان در عهد ايلخاني از جايگاه و منزلت استثنايي 
در تاريخ ايران برخوردارند، به گونه اي که اين دوران را 
عصر برابري مرد و زن مي دانند. حضور زنان در نگاره 
هادر صحنه هايي با مضامين درباري پررنگ تر است و 
نوع حضور زنان در نگاره ها با نحوة زندگي ايشان منطبق 
اين مقاله نيز به لحاظ رويکرد يکسان و به لحاظ  است. 

موضوع با مقاله پيش رو تفاوت دارد.
نشريه  از  مقاله اي  در  ترکاشوند(۱۳۸۸،شماره۴۰) 
در  بازتاب  رويکرد  و  هنري  اثر  عنوان"  زيبا"با  "هنرهاي 
جامعه شناسي هنر" به عنوان مطالعه موردي، تابلوي بهرام 
گور در قصر هفت گنبد را انتخاب کرده است. در اين مقاله 
با بهره گيري ازرويکرد بازتاب يکي از نگاره هاي ايراني 
دوره تيموري مورد مطالعه قرار گرفته و کوشيده است 
چگونگي بازتاباندن دو جريان مهم اجتماعي رايج در آن 
اهميت علم نجوم در جامعه و سبک غالب  زمان(بازتاب 
معماري آن زمان) را نشان دهد. اين مقاله به لحاظ رويکرد 

يکسان و به لحاظ موضوع با مقاله پيش رو تفاوت دارد.
حاميان صفوي"  و  نگارگري   " (۱۳۸۵)درکتاب  ولش 
صفوي  دوره  گري  نگار  زمينه  در  گسترده اي  تحقيقات 
اوضاع  و  به حوادث  کتاب  اين  در  است. وي  داده  انجام 
حاکم بردربار شاه تهماسب اول، اسماعيل دوم و عباس 
اول پرداخته و به تأثير اين تحوالت اشاره کرده است. او 
در خالل اين بررسي ها سه نقاش عمده دوران گذار مکتب 
قزوين به مکتب اصفهان را معرفي نموده و به فعاليت هنري 
آنها پرداخته است. در اين کتاب اگرچه نکات مهم زيادي 
از زبان اين سه نقاش آمده که به روند اين پژوهش کمک 
کرده است، اما جنبه تاريخي داشته و تنها روايت اتفاقات و 

شرايط  حاکم بر دربار اين سه شاه صفوي است.
چاپ  ديگري  مقاله  در  پژوه(۱۳۵۱،شماره۳۸)  دانش 
شده در مجله «بررسي هاي تاريخي»  با عنوان» آيين شاه 

تهماسب» ضمن اشاره به مکالمات ميان شاه
تهماسب اول و سفيراني که براي باز گرداندن شاهزاده 
پناهندگي  موضوع  وبيان  آمدند  ايران  بايزيد"به  عثماني" 
"همايون" شاه هندوستان به دربار شاه تهماسب  آيين شاه 
تهماسب (در واقع همان قانون هاي وضع شده توسط اين 
شاه صفوي است)را آورده است که هفتاد بند و دستور 
نامه اداري سياسي در متن آن موجوداست (مانند ياساي 
غازان خان!). در متون تاريخي چون حبيب السير خواند 
مير و مجمع التواريخ حافظ ابرو هم آورده شده است. در 
قسمتهايي از اين قوانين به صراحت نواختن موسيقي و 
استفاده از شراب منع شده و اين قانون به دستور شاه 
مي بايست در شهرهايي از عراق و آذر بايجان بر سنگ 
قرار مي گرفته  ديد عموم  نقر ميشده و در معرض  خارا 
است. اين فرامين که نمونه اي از آن در اين سطور آورده 
شد تحت تأثير تعصبات مذهبي شاه در نيمه دوم سلطنتش 
نوشته شده و به گفته خود او در جهت رضاي خدا و دوري 

از محرمات و مکروهات است.
 دانش پژوه( ۱۳۵۰، شماره۴) محقق تاريخ صفوي، در 
مقاله اي"چاپ شده در "مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني 
مشهد" با عنوان  "يک پرده از زندگي شاه تهماسب صفوي 
که در آن به صورتي مفصل به موضوع تعصبات مذهبي 
شاه و در ادامه آن توبه هاي متعدد او اشاره کرده است.

و مهمترين آن توبه ها و آخرين آنها که منجر به وضع 
اتفاق  رضا  امام  حرم  در  مي شود،  گيرانه  قوانين سخت 
افتاده است. نويسنده به يک يک منابعي که در مورد توبه 
اين شاه مطلبي آورده اند اشاره نموده است. از آنجايي که 
اين موضوع اشاره اي مستقيم به تغيير روحيات شاه دارد، 
نگارنده اين گونه نتيجه گرفته است که شاه بسيار تحت 
به گونه اي که در دوره  بوده است  تأثير علماي درباري 
دوم سلطنت خود سخت گيرانه به امور مذهبي مي پرداخته 
که اين باعث قدرت و نفوذ بيشتر روحانيون درباري شده 

است. مقاله ذکر شده صرفا تاريخي است. 
اجتماعي را در  بازتاب شرايط  تا  برآنست  مقاله  اين 
نقاشي دوره شاه تهماسب و روند تغييراتي که در اين دوره 

از تبريز تا مشهد و قزوين اتفاق افتاده بررسي نمايد.

چارچوب نظري تحقيق
بسياري از انديشمندان و نظريه پردازان حوزه جامعه 
شناسي به گونه اي مستقيم يا غير مستقيم به نظرية   "بازتاب" 
توجه داشته و اذعان مي دارند که تحوالت اقتصادي، سياسي 
و فرهنگي از جمله تعيين کنندگان اصلي مضامين آثار هنري 
زمان خود هستند. از آنجا که نظريه بازتاب گستره وسيعي 
از فعاليت اجتماعي را شامل مي شود نظريه پردازان حوزه 
وسيعي از جمله مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي را 
از دريچه ي اين نظريه واکاوي مي کنند. ( الکساندر، ۱۳۹۳: 
تا  مي شود  متمرکز  هنري  آثار  بر  بازتاب  رويکرد   .(۵۵



اين رويکرد در  ارتقاء دهد.  از جامعه  دانش و فهم ما را 
جامعه شناسي هنر به تحقيقات متنوع و گسترده اي گفته 
مي شود که فصل مشترک تمامي آنها اين ايده است که هنر 
آيينه جامعه است. نظريه بازتاب بر آن است که ارزش هنر 
بستگي به آن دارد که تا چه حد بتواند گرايشهاي اجتماعي 
را منعکس کند. گئورگ پلخانف۱، نظريه پرداز مارکسيست 
روس، يکي از برجسته ترين نظريه پردازان بازتاب معتقد 
است که بايد به هنر يک دوره تاريخي بنگريم تا بفهميم که 
آن دوره به لحاظ ايدئولوژيک چه وضعيتي دارد. (رامين، 

.(۲۸۱،۲۸۲ :۱۳۹۴
بود  معتقد  نيز  آلماني،  شناس  جامعه  وبر۲،  ماکس 
تر  گرايانه  عقل  سرشت  بازتابنده  غرب،  در  موسيقي 
فرهنگ غربي است. پانوفسکي۳، مورخ هنر، اين انعکاس را 
در معماران بي نام و نشان کليساهاي قرون وسطايي و 
بازتاب فرهنگ فراگير آن دوران جستجو مي کند، هرچند در 
اين تحليل گويي "فرهنگ" پيراموني هميشه به طور خود به 
خودي حضور خود را در آثار هنري محسوس مي کند و 
هنرمند صرفا يک قابله است که گرايشهاي فرهنگي زمان را 

به سخن وا مي دارد. (رامين،۱۳۹۰: ۳۴،۳۷)
همچنين محققاني چون آرنولد هاوزر۴، مورخ تاريخ 
هنر اهل مجارستان، ارتباط جامعه و هنر را از نظر تاريخي 
بررسي مي کند. هاوزر و همچنين کارل مانهايم۵، فيلسوف و 
جامعه شناس مجاري االصل، معتقدند براي شناخت يک اثر 
هنري کافي است به شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه اي 
که آفريننده اثر در آن زندگي مي کند و بخصوص به طبقه 
اجتماعي و اقتصادي او استناد کرد. هاوزر معتقد است هنر 
بيش از ساختهاي فرهنگي ديگر تحت تأثير شرايط اجتماعي 
است. به باور وي، اين تأثير مي تواند پنهاني و نهفته باشد. 
او در اثر ماندگار چهار جلدي خود تاريخ اجتماعي هنر به 
از  کدام  هر  اجتماعي ظهور  و  اقتصادي  بررسي شرايط 
(راودراد،  مي پردازد  هنر  تاريخ  طول  در  هنري  سبکهاي 

 .(۱۱۱،۱۱۲ :۱۳۸۲
هاوزر به واسطه هايي چون ساخت هاي ايدئولوژيک 
و فرهنگي اشاره مي کند، اما بسط و تجزيه تحليل بيشتر 
اين واسطه ها و تأثيرات غير مستقيم آنها توسط لوکاچ۶، 
گلدمن۷ و ولف۸ انجام گرفته است. لوکاچ و گلدمن معتقدند 
آثار هنري هر زمان متأثر از شرايط اقتصادي و اجتماعي 
آن زمان است. اين تغيير، غير مستقيم و از طريق جهان 
بيني ها اعمال مي شود. به عنوان مثال، آثاري با ظاهري 
متفاوت در يک جامعه، ساخت منطقي مشابهي دارند. اين 
آثار تجربيات مشترک آن عصر را منتقل مي کنند و لوکاچ 
دور نماي مسايل اجتماعي را در هنر به مثابه پرسپکتيو 
تعريف مي کند. بنابراين هر اثر هنري يک جهان بيني گروهي 
است که با کاوش در متن اثر مي توان به آن دست يافت 

(همان: ۱۱۲،۱۱۳).
البته محققاني چون ولف هم بر اين باورند که اثر هنري 

اجتماعي نيست  بازتاب مستقيم آگاهي جمعي و شرايط 
ولي ارتباط تنگاتنگي با آن دارد. اين ارتباط با واسطه هايي 
که شرايط هنري و قراردادهاي زيبايي شناسانه مهمترين 
آنهاست، صورت مي گيرد. او آثار هنري را منعکس کننده 
رمزهاي  واسطه  به  ايدئولوژي  اين  و  مي داند  ايدئولوژي 
است.  بيان شده  هنري  اثر  در  که  است  زيبايي شناختي 
حتي انديشه ها و ارزش هاي هنرمند که خود به صورت 
اجتماعي شکل گرفته است، از طريق قراردادهاي ادبي و 
فرهنگي سبک، زبان، شيوه و واژگان زيبايي شناختي منتقل 
مي شود. به گمان ولف، آنچه در اثر هنري خلق مي شود 
از  اجتماعي  مختلف  هاي  جنبه  از  متأثر  اول  درجه  در 
جمله موقعيت خاص هنرمند در ساختار اجتماعي و نيز 

ايدئولوژي حاکم است (همان: ۱۱۶،۱۱۷).
خصوص   در  شناسان  جامعه  نظرات  اساس  اين  بر 

بازتاب را مي توان اينگونه در نمودار ۱خالصه نمود:
از طرفي در دوره صفوي ساخت اجتماعي بر اساس 
روابط قدرت و بر پايه ي نظام ايدئولوژيک و مذهب تشيع 
شکل گرفت. ساختار ايدئولوژيکي که تا آن زمان بر پايه 
نوعي سنت ديني(سني گري) مرسوم  بود، تبليغ گر شيعه 
گرديد و مذهب شيعه دست آويز حکومت براي ايجاد موازنه 
در ساختار حاکميت شد. اين امر با دعوت روحانيون بلند 
مرتبه از لبنان، بحرين و عراق صورت گرفت تا در تحکيم 
ساختار ديواني مذهب نقش ايفا کنند. اين دعوت به جهت 
تعادل بخشي به ساختار حکومت بين قزلباشان و دستگاه 
ديني رسمي مورد قبول شاهان صفوي بود. نظام کارگا هي 
حاکم بر هنر ايران که از گذشته در کارگاه هاي سلطنتي 
شکل گرفته بود در اين دوره نيز ادامه داشت و هنرمندان 
تحت تأثير تحوالت سياسي و اجتماعي قرار داشتند. در اين 
ميان شرايط سياسي به گونه اي پيش رفت که گفته ي ولف 

 نمودار ۱. انواع نظريه هاي جامعه شناسان در خصوص 
نظريه بازتاب و ارتباط آن با هنر. مأخذ: نگارندگان..

1. Georgi Plekhanov
2. Max” Weber
3. Erwin Panofsky
4. Arnold Hauser
5. Karl Mannheim
6. György Lukács
7. Lucien Goldmann
8. Janet Wolf

 مطالعه تحوالت سياسي و فرهنگي دوره
در  وتأثيرآن  تهماسب صفوي   شاه 
نقاشي  اين دوره با توجه به نظريه بازتاب 
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شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۹۳

فصلنامة علمي نگره

را مبني بر تأثير غير مستقيم شرايط سياسي و اجتماعي بر 
هنر شاهد هستيم. در واقع مي توان عوامل باال را اينچنين 

در نمودار ۲ نشان داد:

زمينه هاي تاريخي آفرينش هنر در دربار صفوي
در دوره صفويه جريان حمايت از هنر وضعيتي روشن 
و يکدست نداشت و به نظر مي رسد به دليل شرايط سياسي 
و اجتماعي- اقتصادي اين جريان با خواسته هاي متنوعي 
روبرو بود. شايد در ابتدا اين حمايت به طور سنتي صورت 
گرفت، اما بعدها حمايت از هنر و هنرمندان دچار تغييراتي 
شد. شاه اسماعيل، به عنوان مؤسس سلسله صفوي، مجال 
توجه و عالقه به نقاشي را نداشت، با اين وجود او با پنهان 
بهزاد  و  مشهور،  خطاط  نيشابوري،  محمود  شاه  کردن 
نقاش در جريان جنگ چالدوران نشان داد که تا چه اندازه 
هنر و هنرمندان برايش اهميت دارد. نامه اي نيز که براي 
دعوت بهزاد به عنوان سرپرست کتابخانه سلطنتي نوشت 
اين مسئله را نشان مي دهد.۱ القابي چون نادرالعصر، قدوه 
المصورين و اسوه المذهبين که از قلم چهره گشايش جان 
ماني خجل شده و ... مقام هنرمند را در ابتداي دوره صفوي 
نشان مي دهد. شاه تهماسب نيز، همچون شاه اسماعيل، در 
کسوت حامي هنر و هنرمند برآمده و هم به کار هنري 
مشغول بوده است. وي نزد سلطان محمد، نقاشي آموخت 
و در تذهيب تبحر يافت و در جواني تمامي اوقات آسايش 
خود را صرف آن مي کرد.(اسکندر بيک منشي ، ۱۳۵۰: ۱۷۴) 
از سوي ديگر شخصًا بيشترين سهم را در ديوارنگاري 
کاخ خود در قزوين داشت. قاضي احمد در گلستان هنر 
مي نويسد: «تصوير و کار آن واال گوهر بي نظير بسيار 
است و چند مجلس در ايوان چهلستون دارالسلطنه قزوين 
بري  نارنج  و  زليخا  و  يوسف  آن جمله مجلس  از  است 
 (۱۳۸  :۱۳۶۶ احمد،  زيبا».(قاضي  زنان  و  مصر  خواتين 
طي دوره سلطنت شاه تهماسب يک نسخه از شاهنامه و 
يک نسخه از خمسه نظامي و چندين نسخه فالنامه نوشته 
و مصور شد و نقاشان بزرگي چون سلطان محمد ، آقا 
ميرک، دوست محمد، مظفرعلي و ديگر نقاشان اين عصر 

تحت حمايت او در ساخت اين نسخ شرکت داشتند.

پراکندگي  و  گسترش  دوره  اين  در  حمايت  دامنه   
بيشتري يافت و نه تنها دربار بلکه حاميان کم ثروت نيز 
از هنرمندان حمايت مي کردندEtil)، ۱۹۷۸: ۱۱) و به آنها 
نقاشي هايي سفارش مي دادند. با اين وجود جريان حمايت 
از هنرها در اين دوره وضعيت با ثباتي نداشت و بنا به 
قدرت و عالقه و توجه شاه در دوره هاي مختلف متفاوت 
بود. ضمن آنکه هر چه حامي از قدرت بيشتري برخوردار 
بود جريان حمايت مي توانست قوي تر باشد. به طور مثال 
تا ۵۰ قرن  در دوره شاه تهماسب، الاقل در سالهاي ۳۰ 
دهم هجري، اغلب نقاشان با استعداد در دربار سلطنتي کار 
مي کردند، در حاليکه در دوره شاه محمد خدا بنده هنرمندان 
با استعداد در سراسر کشور، پخش شدند. (ولش، ۱۳۸۵: 
۲۳۰) در واقع بازتاب عالقه و قدرت سياسي شاه در حمايت 

هاي فرهنگي و توليد نسخه ها تأثير بسزايي داشت.
همچنين از نيمه هاي سده دهم گزارش شده  توجه 
شاه تهماسب بيشتر معطوف امور ديني گرديد و برخي از 
اصحاب هنر را مرخص کرد(اسکندر بيک منشي، ۱۳۵۰: 
۱۷۵) شاه ملتزم به انجام اعمال زاهدانه صوري و سخت 
شراب  و  سرايي  مديحه  جمله  از  اعمال  بسياري  و  شد 
خواري را منع کرد که از تفريحات او محسوب ميشد و 
براي  موقعيت  اين  راند.  دربار  از  را  نقاشان  و  شاعران 
هنرمنداني که تاکنون به دربار وابسته بودند دشواريهايي 
به همراه داشت. نقاشان وبسياري از هنرمندان ديگر دربار 

به هند مهاجرت کردند.
شرحي   ۱۶۱۶ سال۱۰۱۶/  در  نيزکه  اسکندرمنشي   
نوشته اظهار مي دارد، که توجه شاه تهماسب به نقاشي رو 
به کاهش نهاد برخي از کارگزاران کتابخانه (ظاهرًا منظور 
او نقاشان است) مجاز بودند که خودشان کار هنري را 
انجام دهند. در اين رابطه حسين مير جعفري نامه اي را 
که در موزه توپقاپي موجود است بررسي کرده که متن 
نامه به نظر مربوط به بهزاد است و در اين نامه بهزاد در 
زمان کهولت در نامه اي به شاه صفوي، حق الزحمه اي را 
که به او وعده داده شده، درخواست مي کند.( ميرجعفري، 
۱۳۵۳: ۱۱،۶ ) و احتماًال همين موضوع تا حدي علت وجود 
تعداد بسيار اندک کتابهاي نفيس در دوره بعد از نيمه قرن 

شانزدهم است. (بنييون و ديگران۱۳۶۷: ۷،۳۷۶) 
کم شدن حمايت دربار و جدايي هنرمندان نقاش باعث 
شد نقاشان به حاميان کم مايه تر روي آورند و بعدها به 
استقالل نسبي دست يابند.«يک حامي تاجيک، ميرزا ابوطالب 
بن عالءالدوله، سفارش داد نسخه اي از حبيب السير خواند 
مير سال ۹۸۷هـ.ق ۱۵۷۹م تهيه شود... يک قرن پيش از آن 
امکان ناپذير بود که يک مقام تاجيک در دربار قزوين بتواند 
به نقاشان آموزش ديده در دربار سفارش تهيه يک نسخه 
خطي مهم بدهد که اين امر نشان دهنده عدم رغبت شاه به 

حمايت فعال از هنر بود.»( ولش،۱۳۸۵: ۷۶) 
لذا دوره سلطنت شاه تهماسب اول را مي توان به دو 

بر  مبتني  هنري  شرايط  اساس  بر  هنرمند  جايگاه  نمودار۲. 
قراردادهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، مأخذ: نگارندگان.

١. متن نامه در کتاب بيست مقاله 
و  پورداود  ابراهيم  اثر  قزوينی 
صفحات  دوم  جلد  اقبال  عباس 

٢٧٢-٢٧٣ موجود است.



دوره مشخص تقسيم کرد. اين دو دوره هم از لحاظ تغيير 
پايتخت و انتقال آن از تبريز به قزوين حائز اهميت است و 
هم از نظر تغييراتي که در خلق و خوي شاه به عنوان حامي 
اصلي هنر روي مي دهد. چرخشي که شاه به واسطه ايجاد 
موازنه قدرت به سوي روحانيت داشت، منجر به کم شدن 
حمايت مالي از قشرهاي مختلف جامعه از جمله هنرمندان 
شد. جدول ۱ رويکرد شاه را در دو دوره زندگي و بازتاب 
تأثيرات شرايط سياسي و احتماعي در اين مدت را نشان 

مي دهد. 
آنچه که موجب اين تغييرات شد بازتاب شرايط اجتماعي 
و موازنه اي بود که شاهان صفوي به جهت حفظ حاکميت 
نبايد  البته  خود در بين ساختار قدرت بوجود آوردند و 
عوامل بيروني را نيز فراموش کرد. به نظر مي رسد تمامي 
اين شرايط به شکل گيري قراردادهاي زيبايي شناسانه در 
دوره صفوي انجاميد. از جمله اين شرايط خواست شاه در 
شکل گيري موازنه قدرت بين نيروهاي قزلباش در برابر 
نيروهاي حامي مذهب رسمي تازه بود و اين مسئله خود 
يکي از داليل سفارش نسخه هاي فالنامه بود که سراسر به 

موضوعات مذهبي پرداخته اند.  

- بازتاب شرايط اقتصادي، سياسي و فرهنگي در شکل 
گيري هنر صفوي

روي کار آمدن صفويان از همان ابتدا بدليل حمايت 
بي چون و چراي قزلباشان از شاه اسماعيل بود. او که به 
عنوان "شاه- شيخ- مرشد" محسوب مي شد مقامي تا حد 
الوهيت داشت(که البته از بعد از جنگ چالدران اين باور 
تضعيف گرديد) و اين امر در مورد ديگر شاهان صفوي 

نيز تا حدي صادق بود. رسول جعفريان در کتاب دين و 
سياست در دوره صفوي  منابع قدرت در دوره صفوي 
را در قالب «صوفيان قزلباش» (به عنوان حاميان سلسله 
صفوي که نماينده آنها شخص شاه به عنوان مرشد کامل 
«فقهاي  و  حاکمه  قدرت  نماينده  عنوان  به  «شاه»  بود)، 
اماميه» که در ادامه دوره صفويه مشروعيت خود را به 
نيابت از امام زمان بدست آورده بودند تقسيم بندی مي کند. 
(جعفريان، ۱۳۷۰: ۳۷) بازتاب اين نظام تئوکراتيک در ايجاد 
مناصب ديني چون صدر و بعدها مجتهد در کنار مقام شاه 
به عنوان حاکمي بود که تجلي زنده ي الوهيت، ظل اهللا في 
االرض و نايب امام غايب (سيوري، ۱۳۸۰:، ۱۶۱)محسوب 

مي شد. 
يک  اهداف  پيشبرد  در  مي تواند  که  عواملي  از  يکي   
حکومت مؤثر باشد داشتن اقتصادي پايدار و پويا است. 
اقتصادي مي شود  اين چنين  به  آنچه که موجب رسيدن 
فهم درست اهداف است. اين گفته ديويد فريدمن که اقتصاد 
پايه  بر  فهم  اين  و  است  رفتار  فهم  براي  خاص  روشي 
عقالنيت استوار است(فريدمن، ۱۳۹۰: ۱) مي تواند مبنايي 

باشد براي درک بهتري از اقتصاد دوره صفوي. 
طوالني  سلطنت  و  قدرت  وجود  با  تهماسب  شاه 
نتوانست زمينه اقتصادي مهمي براي رفاه مردم ايجاد کند. 
در آن دوره طبقه قزلباش و وابستگان آنها تعادل اقتصادي 
خدابنده  محمد  حکومت  اوايل  تا  و  بودند  زده  هم  بر  را 
آنچنان حکام قزلباش و روساي خاندانها و قبايل بر شهرها 
تسلط يافته بودند که نوعي فئوداليته نوظهور احتمال تجزيه 
مملکت را تشديد مي کرد.(باستاني پاريزي، ۱۳۷۸: ۴،۷۱) 
نکته اي که در اينجا بايد در نظر داشت اين است که نبايد 

تأثير کنشهاي دربار بر جامعهکنشهاي درباردوره

دوره اول 
سلطنت شاه 

تهماسب
(از ۹۳۰ ه 
ق تا ۹۵۰ 

ه.ق)

شاه در جواني تمامي اوقات آسايش خود را صرفا نقاشي مي کرد(اسکندر منشي. ۱۳۵۰: ۱-۱۷۴)التفات شاه به هنر
ي  تها ر قد د تضا

درباري
جدايي و انفکاک عظيم قدرتهاي دنيوي (قزلباشها) و روحاني(روحانيون درباري) از هم ورقابت براي به دست 

گرفتن قدرت که نتيجه اش رشد روحانيت شيعه در دربار شد.(ولش.۱۳۸۵: ۲۴)

افول نسبي قدرت قزلباشها و قدرت گرفتن تاجيکها. قزلباشها صوفي بودند و نظامي و تاجيکها بيشتر در حوزه امور برآمدن تاجيکها
ديواني و وزارت، در نتيجه مناسبات روحاني در تقابل مناسبات اين جهاني قرار گرفت.(سيوري،۱۳۶۳: ۵۴)

 دوره دوم
 سلطنت 

شاه
 تهماسب
 (از ۹۵۰ 

ه.ق 
 تا ۹۸۴ه.

ق)

توجه شاه به امور 
سياسي

توجه و تمرکزبيشتر شاه بر امور حکومتي به قصد ايجاد ثبات در کشور (اسکندر منشي. ۱۳۵۰، ۱۷۴-۱)

افزايش قدرت نهاد حاکمه (شاه) و در پي آن تضعيف نفوذ قزلباشان در امور سياسي.(سيوري،۱۳۶۳: ۵۴)تقابل شاه و قزلباشها

ورود عناصر مختلف قومي به دولت صفوي نظير گرجيان و چرکسيان در نيمه دوم سلطنت تهماسب(نيمه دوم قرن رقباي جديد
شانزدهم م/ دهم ه.ق). (سيوري،۱۳۶۳: ۱۸۲و۶۳)

قدرت گرفتن روز افزون روحانيون و علماي جبل عاملي و تأثير آن بر شاه و توبه هاي مکرر شاه(وضع قوانين جديد گرايشات مذهبي شاه
۸۹و۹۰)                                                 منفرد،۱۳۹۵:  ۹۲۶)و(فرهاني  و   ۹۲۵ پژوه،۱۳۵۰:  (دانش  اجتماعي) 

               
شاه در نيمه دوم زندگي اش به خست، امساک و مال پرستي دچار شد، که باعث کم شدن حمايت او شد.(اسکندر مال اندوزي و خست

منشي،۱۳۵۰)

جدول ۱. شرايط سياسي ، احتماعي و فرهنگي در دو دوره حکومت شاه تهماسب.  مأخذ: نگارندگان.

 مطالعه تحوالت سياسي و فرهنگي دوره
در  وتأثيرآن  تهماسب صفوي   شاه 
نقاشي  اين دوره با توجه به نظريه بازتاب 

٨٩- ١٠٣ /



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۹۵

فصلنامة علمي نگره

مسئله اقتصاد را در شکل گيري و گسترش ساختارهاي 
يک قدرت تنها شرط الزم دانست. وبر به درستي به اين 
مسئله اشاره مي کند و معتقد است: « نمي توان تشخص 
يک جامعه را صرفًا با شکوفايي اقتصادي تبيين کرد، بايد 
عواملي را به اقتصاد اضافه کرد تا مبنايي باشد براي حيثيت 
اجتماعي».[وي] نظم قانوني، اجتماعي و اقتصادي را اساس 
منزلت اجتماعي تلقي مي کند»(وبر، ۱۳۸۲: ۲۰۸،۲۰۷) و به 
نظر مي رسد به اين عوامل بتوان نظم سياسي و باورهاي 

اعتقادي را اضافه کرد.
بايد در نظر داشت که حکومت صفوي به داليلي که 
برشمرده شد از يک سو بر مشروعيت خود تکيه داشت و 
از سوي ديگر بر مقبوليت. لذا ضمن حفظ تمامي مناسبات 
برآمده در اين دوره به دليل اهميت کتابخانه سلطنتي و 
کارگاه هاي هنري به مثابه ي يک سنت تاريخي در حفظ 
ارزشهاي فرهنگي و هنري حاکم، اين مراکز هنري توجه 
آثاري  سفارش  کرده،  جلب  خود  به  را  صفوي  شاهان 
چون شاهنامه و خمسه و ... را به هنرمندان در رده ها و 
تخصصهاي مختلف دادند. در اين ميان در شاهنامه شاه 
تهماسب تصويري نقاشي شده که گواهي بر تفکر شيعي 
اين حکومت و توجهي است که شاهان صفوي به هدايت 
مردم از طريق پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) دارند. (تصوير۱) 
در نگاره باال سه كشتي ديده مي شود. در بزرگ ترينشان، 
چهار تن با هاله اي از آتش نشان داده شده اند که با توجه 

که  دريافت  مي توان  گرديده،  درج  نگاره  در  كه  ابياتي  به 
حسنين  و  (ع)  علي  حضرت  (ص)،  پيامبر  از  تصويري 
(عليهما السالم) هستند. تصوير اين بزرگان با کاله قزلباش 
 (٣٠  :١٣٥٠ صفوي،  آراي  (عالم  حيدري»  «تاج  به  که 
معروف است نشانه اي از پيروي رهبران صفوي از پيامبر 
و ائمه اطهار  و از سوي ديگر نمايشي از نشان دادن جايگاه 
خاندان صفوي به عنوان نجات بخشان دوران به پيروان و 

مريدان خود است. 
در ادامه رشد ديوان ساالري و گسترش تيول که تا 
مقامات روحاني نيز گسترش يافت شاهان صفوي را بر آن 
داشت تا تالش کنند مناسبات قدرت را به نفع حاکميت خود 
سوق دهند و اين امر سبب شد که در دوره شاه تهماسب 
شرايط به گونه اي به نفع گونه گوني اقوام ، اقتدار شاه و 
تغيير موضع وي به سمت ديوان ساالري رقم بخورد. به 
طور خالصه مي توان اقدامات دوره اول يعني دوره شاه 

اسماعيل تا دوره شاه عباس را اينگونه خالصه کرد:
- بنيانگذاري يک شاهنشاهي با مرزهاي مشخص

- ثبات نسبي داخلي و حراست آن از شر دشمنان خارجي
- تبليغ تشيع به عنوان مذهب رسمي 

- تأسيس حکومت مطلقه سلطنتي با جنبه مذهبي و دين 
ساالرانه (رويمر، ١٣٨٠: ٤٩)

و در ادامه در دوره شاه تهماسب:
- جدايي و دوري از شکل حکومت مذهبي اوليه صفويان

- جدايي و انفکاک عظيم قدرتهاي دنيوي و روحاني از هم 
و رشد روحانيت شيعه

- افزايش قدرت نهاد حاکمه (شاه) و در پي آن تضعيف 
نفوذ قزلباشان در امور سياسي 

نظير  صفوي  دولت  به  قومي  مختلف  عناصر  ورود   -
گرجيان و چرکسيان در نيمه دوم سلطنت تهماسب.(رويمر 

و سيوري، ١٣٨٠: ١٧١و٤٩)   

درآثار  فرهنگي  و  سياسي  اقتصادي،  شرايط  بازتاب 
قزوين

نظر  به  است.  اقتصادي  عامل  قزوين،  در  اول  عامل 
مي رسد، حضور متمولين کم درآمد در مقايسه با شاه، به 
عنوان حامي، باعث کم کار شدن نگاره ها و استفاده از 
رنگهاي کمتر و همچنين مواد گران قيمت در سطوح کوچکتر 
قابل مشاهده  اين موارد  عينه  به  مي شود. در تصويردو 
است. نقاشي که تا آن زمان دست به تصوير گري شاهنامه 
هاي سترگ و پرجالل و شکوه براي شاهان صفوي مي زد 
در نگاره هاي ياد شده دست ودلش براي به کار بردن رنگ 
طاليي مي لرزد. ضمن اينکه گزينه هاي رنگي کمتر شده و 
حتي گاهي به قلمگيري تکرنگ(اخرايي)اکتفا شده است. در 
نگاره ياد شده محمدي عالقه ويژه اي به ثبت وقايع روزمره 
دارد.در اين تصوير تاکيد بر طراحي خطي و ثبت حالتهاي 
انساني و حرکتها نمايان است. (آژند، ۱۳۸۴: ۷۶)اين نقاش 

تصوير١.   كشتي شيعه، شاهنامه تهماسبي، مأخذ: ولش،١٣٨٤ :٢٢



هاي  صحنه  نمايش  مضمون  با  ديگري  آثار  همچنين 
روستايي دارد که با همين ويژگيها نقاشي شده اند.(تصوير 
۲) لذا به نظر ميرسد که او از جمله نقاشاني است که به 

دستور شاه به جهت خود کار ميکردند.(ولش،همان:۲۴) 
نمود استقالل از دربار در قزوين به مراتب بيشتر نمايان 
شد. بنا به گفته اسکندر منشي نقاشان باقي مانده از تبريز 
در قزوين، روي سفارشهاي شخصي و براي خودشان کار 
مي کردند. در دهه ۹۶۰و۹۷۰ مينياتورها اندک شمارند. ابعاد 
آنها کوچک شده و اغلب يک صفحه کامل را اشغال نمي 
کنند و ساختار ساده اي دارند. ترکيب بندي ها ساده هستند 
و تعداد پيکره ها کمتر و کم تحرک تر است. همه مينياتورها 
يکسان وموجز تصوير شده اند.ساختمانها موجز و مسطح 
و منظره ها آرام(تپه ها با خطوط نرم و شناور و صخره ها 

بزرگ) ترسيم شده اند. ( م.اشرفي،۱۳۸۸: ۶۶،۶۸)
 در قزوين همانطور که قبال اشاره شد حاميان، متمولين 
نزديک به درباريان و تجار بودند که ازجامعه برخاسته 
بودند و با توجه به روند شکل گيري تحوالت اقتصادي 
در جامعه، جهان بيني خود را داشتند بنابراين مضمون 
است.  متفاوت  درباري  مضامين  با  آنها  سفارشي  آثار 
آثار ياد شده عمدتا داراي مضاميني اجتماعي هستند و 
يابه سمت نمايش تک فيگور هاي اعيان و اشراف ميل پيدا 

ميکنند.(ولش.همان: ۱۸۷)

تصاوير نسخ مکتب قزوين به وضوح خبر از تنگناي 
اقتصادي دارند. با توجه به نوشته هاي قاضي احمد قمي و 
حسن بيگ روملو )شاردن،1345 :301 و روملو، 1931:١) 
ميتوان به اين شواهدرسيدکه نقاشان ديگر تمايلي به کشيدن 
نقاشي هاي پر آب و رنگ و فاخر نداشته حتي موضوعات 
خود را از کتابها اخذ نمي نمايند. خالصه شدن تصاوير 
و اجراي تک فيگور در اين دوره و در دوره بعد (مکتب 
اصفهان) بازتاب منطقي کم شدن حمايت مالي از طرف شاه 

تهماسب است.(ولش.همان: ۲۴)
عامل دوم در اين برهه از تاريخ، عامل فرهنگ است 
مورد  فرهنگ  مفهوم  مولفه  مهمترين  عنوان  به  مذهب  و 
بررسي قرار مي گيرد خصوصا گرايشات شيعي افراطي که 
شاه تهماسب در دوره دوم سلطنت خود گرفتار آن شده 
بود (۹۵۵ ه-ق)و باعث غلبه مضامين مذهبي شيعي در 
آثار اين دوره شد. اگر چه که اين گرايش افراطي از ابتداي 
سلطنت صفويان و در جهت يکپارچگي سلسله صفوي، 
جلو گيري از منهضم شدن ايران در امپراطوري عثماني 
و در نهايت ايجاد مشروعيت براي نظام پادشاهي صفوي 
ديده مي شود. از جمله نشانه هاي اين تغييراحوال، پرداخت 
سله به شاعراني است که مضامين مذهبي را دست مايه 
شعرسرايي خود قرارمي دادند و نمونه بارز آن محتشم 

کاشاني است. 

تصوير ۲. حالتهاي گوناگون، مکتب قزوين، ۹۵۹ ه.ق، هنر هاي 
زيباي بوستون، ماخذ: خزايي،١٣٦٨: ١٨٢                                

به  آبرنگ، منسوب  تصوير۳. سلطان در کنار موزه جوي آب، 
محمدي، سبک قزوين، حدود 986، ماخذ:آژند،1384: 80 

 مطالعه تحوالت سياسي و فرهنگي دوره
در  وتأثيرآن  تهماسب صفوي   شاه 
نقاشي  اين دوره با توجه به نظريه بازتاب 
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شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۹۷

فصلنامة علمي نگره

البته منظور ازآثار اين دوره، آثاري است که دردربار و 
توسط معدود هنر مندان باقي مانده در دربار تصوير مي شد. 
يکي از مهمترين اين آثار فالنامه امام جعفر صادق(ع) است 
که دراين دوره به تصوير در آمده است. مضامين فالنامه 
شامل داستانهاي قرآني و مذهبي شيعي مي باشد. به اين 
به تصوير  آثار  در  بازتاب گرايشات مذهبي شاه  ترتيب 
درآمده در اين دوره ديده مي شود که البته اين بازتاب در 
آثار مربوط به مکتب قزوين نمود پيدا مي کند.از طرفي هم، 
همواره در اين آثار گرايش و اعتقاد به ماوراء الطبيعه ديده 
مي شود.( تصوير ۴).جدول شماره ۲ به نسخه هاي مذهبي 

تصوير شده در اين دوره اشاره ميکند. 
باعث  دوره  اين  در  که  مهمي  بسيار  و  سوم  عامل 
تغييرات در نگاره ها مي گردد، عامل سياست و تحوالت 
سياسي اين دوران است. شاه تهماسب که در کودکي (ده 
سالگي) به سلطنت رسيد مجبور به ايجاد اتفاق و يکپارچگي 
يکي  بود.  صفوي  دولت  تشکيالت  از  گروه  سه  ميان 
قزلباشها(ترکمانان) دوم عناصر ايراني و سوم روحانيون 
درباري که در اين دوره قدرت بي حد و حصري داشتند. 
حکومت  سياسي  گذاري  پايه  مدعي  را  خود  قزلباشها 
صفوي مي دانستند و ايرانيان هم نقش خود را در شکل 
گيري تشکيالت ديواني اين سلسله پررنگ مي دانستند که 
البته با توجه به سابقه ايرانيان در سلسله هاي پيشين اين 

مورد قابل تامل است. از سوي ديگر صفويان براي تثبيت 
پايه هاي مذهب تشيع در حکومت صفوي نيازمند حضور 
علمايي بودند که در بخش اشاعه مذهب و احکام آن به 
پادشاهان صفوي ياري رسانده و مشروعيت مورد نظر 
آنها را تامين کنند. در اين فضاي پر تنش داخلي و تهاجم دم 
به دم عثمانيان و ازبکها و در کنار آن توطئه عوامل داخل 
دربار، ميتوان تصور کرد که شاه نمي توانست مانند پيش 
به هنر و کارگاههاي درباري رسيدگي کرده و هزينه کند. 
بخشي ازکم توجهي شاه مربوط به اين شرايط مي شود که 
بازتاب آن در نگاره ها تحت تأثير کوچ نقاشان و هنرمندان 
دربار، ايجاد نوعي استقالل در توليد آثار هنري است که در 
نتيجه منجر به تغييرات مضموني، شکلي و رنگي مي گردد. 
اگر در تصاوير مکتب تبريز نظري بيافکنيم مضامين همواره 
مضامين حماسي و مرتبط با شکوه و جالل شاهانه است، 
اما در دوره مورد نظر ما در اين پژوهش آن شکوه و جالل 
چه به لحاظ مضموني و چه به لحاظ شکلي و رنگي ديده 
نمي شود. ترکيب بنديها خلوت شده و مضامين به زندگي 
عامه مردم نزديک تر است. تا جايي که پايه گذاري نقاشي 
از تک پيکره ها و اتفاقات روزمره در اين دوره آغاز شده و 

به سبک نقاشي مکتب اصفهان منتج مي شود.

درآثار  فرهنگي  و  سياسي  اقتصادي،  شرايط  بازتاب 
مشهد

پس از تحوالت درون دربار شاه تهماست، که عده اي 
از نقاشان به ناچار به سوي دربار ابراهيم ميرزا برادر زاده 
شاه، (پسربهرام ميرزا) که در آن زمان حاکم مشهد بود 
کوچيدند، مرکز آفرينش هنري جديدي تاسيس شد. ابراهيم 
ميرزا شاهزاده اي خوش ذوق و قريحه بود که محبوب شاه 
بود و در دربار صفوي و زير نظر اساتيد کارگاههاي هنري 
صفوي تعليم ديده بود. در اين دوره اگر چه ابراهيم ميرزا 
شاهزاده صفوي بود ولي عليرغم منابع مالي که در اختيار 
داشت، نمي توان حمايت او را با حمايت شاه مقايسه کرد. 
اما با تمام اين شرايط، شش هنرمند کارگاه تبريز توسط 
ابراهيم ميرزا به مشهد انتقال داده شدند، از جمله آقا ميرک 

کهن سال.
 از بررسي نيمه دوم قرن دهم هجري، آشکار مي شود 
که نقش حاميان هم در تعيين دامنه و هم در کيفيت نقاشي 
ايران اهميت سرنوشت ساز دارد. زيرا حمايت و پشتيباني 
از پراکندگي وسيعي برخوردار است. اين دوران حاکي از 
انحطاط تدريجي توجه به نسخ خطي گرانبها و اهميت دادن 
روز افزون به مرقعات نقاشي، طراحي و خطاطي است. در 
نتيجه، هنري که قبال توسط قيمتها و همچنين سنت ديني 
تنها به تعداد کمي از نخبگان اجتماعي محدود شده بود، در 
دسترس گروه وسيع تري از مردم قرار گرفت.(ولش،۱۳۸۵: 

(۱۸۷
به  که  است  ميرزا  بهرام  مرقع  مرقعات  اين  جمله  از 

تصوير ٤. قدمگاه حضرت علي، آقاميرک، فالنامه، قزوين،٩٥٧،٩٦٧ 
ه.ق، مأخذ:Farhad, 2010.137، موزه تاريخ هنر ژنو.                



سفارش اين شاهزاده صفوي بر آن، ديباچه اي هم توسط 
دوست محمد نوشته شد. اين ديباچه نمونه ايست از ديباچه 
معرفي خوشنويسان  بر  که عالوه  دوره  اين  در  نويسي 
به سراغ نقاشان نيز رفته است. دراين ديباچه به وضوح 
به تبليغ و تاييد آثار نقاشان پرداخته شده که نتنها هدف 
ترغيب شاهزاده صفوي را دنبال کرده است بلکه به نظر 
مي رسد که هم دوست محمد و هم سفارش دهنده مرقع و 
ديباچه(بهرام ميرزا) قصد تأثير  بر شاه تهماسب و جلب 
حمايت او را داشته اند. چرا که در اين زمان شاه تحت تأثير 

علما، نقاشان را از خود رانده بود.( رحيمي،۱۳۹۵: ۶۳،۶۶)
تبريز،  نقاشان دربار  از  ياد شده و استفاده  تحوالت 
منتج به آفرينش نسخه نفيس هفت اورنگ شد. برخي از 
آثار اين نسخه با سبک تبريز قرابت سبکي دارند، باوجود 
اين، در اغلب نگاره هگاي هفت اورنگ گرايش هاي نوين نيز 
 (۱۲۴ اشرفي،۱۳۶۷،  ۹۴و  ميشود.(پاکباز،۱۳۸۳:  مشاهده 
از نکات قابل توجه در مورد برخي مجالس نقاشي شده 
در کارگاه هنري مشهد در زمان شاهزاده ابراهيم ميرزا، 
کوچکتر شدن اندازه سر افراد در تناسب با بدن آنها و پهن و 
گرد تر شدن چانه هاست. در اين زمان دستار بلند تاج شکل 
صفويان تا اندازه اي جاي خود را به جوانان شيک پوش با 
دستار هايي کوتاه و کاله هاي خز دار داد. در اين آثار در 
تصوير گري منظره و درخت نيز تغييراتي ايجاد شد، که در 
مجموع تناسب و زيبايي بيشتري به آثار خلق شده تحت 

حمايت سلطان ابراهيم ميرزا بخشيد.(کنباي.۱۳۸۹: ۸۵،۸۶) 
تغييرات ياد شده به نوعي نشان از نوعي استقالل فکري 
بازتاب  ازنمونه هاي  بتوان گفت  دارد و شايد  درنقاشان 
و خالصه  دوره  اين  نسخ  تعداد  مذکورکم شدن  شرايط 
شدن ترکيب بنديها و عناصر تصويري چون فيگورها و هم 

چنين درخت، گياه، صخره و.. . . باشد. 
اما با اين وجود با مقايسه آثار نقاشان دربار ابراهيم 
در  بيشتري  عمل  آزادي  ميتوان  قزوين  نقاشان  و  ميرزا 
افتادگي  دور  اين  که  اگرچه  نمود.  مشاهده  آثارمشهد 
از مرکز و نبودن تحت تسلط و اقتدارشاه باعث شد که 
بسياري از هنرمندان به نوعي استقالل دست يافته و اين 
استقالل را در آثار خود به نمايش گذارند. از جمله مصاديق 
اين استقالل، استقالل در مضمون و تعداد تصاوير است و 
همچنين تغييرات در تصوير فيگورهاي انساني است که در 

نسخ تصوير شده با آن مواجه ميشويم.
 شرايط نقاشان رانده شده از قزوين تغيير مضمون را 
ايجاب مي کرد و از آنجا که تا آن زمان حامي اصلي نقاشان 
دربار بود، به نظر مي رسد مثل گذشته حمايت مالي از آنها 
صورت نمي گرفت بنابر اين مضامين انتخاب شده ديگر 
تنها منحصر به شاهنامه نيست، بلکه مضامين ديگري نيز 
دستمايه قرار ميگيرند. حتي مي توان گفت آثار کم کارترنيز 
در اين مقطع زماني انتخاب مي شوند. دليل اين امر را نيز 
مي توان در شرايط اقتصادي در بار ابراهيم ميرزا جستجو 

ماخذمحل نگهداريتعداد نگارهکاتب يا نگارگرمضمونعنوان اثرسال
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جدول ۲. جدول نسخ مذهبي تصوير شده در دوره دوم حکومت شاه تهماسب، ماخذ :نگارندگان   

 مطالعه تحوالت سياسي و فرهنگي دوره
در  وتأثيرآن  تهماسب صفوي   شاه 
نقاشي  اين دوره با توجه به نظريه بازتاب 
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شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۹۹

فصلنامة علمي نگره

نمود. تعداد فيگورها حيوانات و اجزاي تصوير به مراتب 
کمتر مي شوند.( تصوير۵)

وضع  در  مجدانه  شاه  مرکز،  در  که  زمان  همين  در 
قوانين مذهبي تالش مي کرد، هنرمندان دربار ابراهيم ميرزا 
ملزم به رعايت سختگيرانه قوانين و محدود کردن مضامين 
لذا  نبودند.  داشت،  رواج  قزوين  دردربار  که  صورتي  به 
تعداد مجالس بزم و شکار بيشتري را در آثار اين کتابخانه 
مي توان يافت. تصوير ۵ نمونه اي از اين تصاوير است که 
گوياي توجه به رنگ و لعاب در نگارگري مکتب مشهد و 

تأثير پذيري از مکتب دوم تبريز است.
در جدول ۳ مقايسه اي بين مکاتب تبريز، مشهد و قزوين 
در دوره صفوي صورت گرفته و تغييراتي که در نقاشي 
اين خصوص  داده شده است. در  ها بوجود آمده نشان 
انتخاب متغيرها نشان دهنده ي روابطي است که بازتاب 
اين متغيرها  اقتصادي، سياسي و فرهنگي است.  شرايط 
چه از نظر ظاهري و چه از نظر محتوايي قابل تأمل است 
براي مثال مضامين برگرفته از شاهنامه يا خمسه نظامي در 
ابتداي دوره ي صفوي کم کم تبديل به مضاميني شد که 
موضوعات غير ادبي را شامل شد و تا دوره شاه عباس 
موضوعات و مضامين بيشتر به سمت زندگي روزمره تمايل 
يافت . ترکيب بندي اي که در ابتداي دوره صفوي و در مکتب 

تبريز به تأسي از دوره هاي قبل (خصوصًا دوره تيموري) 
به صورت کانونهاي متمرکز  در چند نقطه از تصوير و در 
چند پالن و مرتبط با هم به تصوير کشيده مي شد به تدريج 
تک کانوني شد و نقاش به نشان دادن تفرج گاه و يا ديدار 
عشاق و يا زن يا مردي در تصوير بسنده کرد و ديگر از پالن 
بندي و کانون هاي اجتماعي نشاني وجود نداشت. البته اين 
امر همانگونه که گفته شد به صورت تدريجي ابتدا در تبريز 
اين کانون ها متعدد و در مشهد کمتر و چه بسا تک کانوني 
و در قزوين نيز به سمت صحنه هاي منفرد پيش رفت  و اين 
مسئله در مکتب اصفهان به اوج خود رسيد. تنوع رنگها، تغيير 
فرم کاله ها و ديگر موارد ذکر شده تابعي از شرايط و روند 
سياسي و اجتماعي بود که در آن دوره اتفاق افتاد. موارد 

ذکر شده در جدول ۳ آورده شده است.  
 اگر اين گفته هاوزر را بپذيريم که" براي شناخت يک اثر 
هنري کافي است به شرايط اجتماعي و اقتصادي جامعه اي 
که آفريننده اثر در آن زندگي ميکند و بخصوص به طبقه 
اجتماعي و اقتصادي آن توجه کنيم"، آنگاه بايد به دنبال 
روابطي گشت که به طور مستقيم يا غير مستقيم بر جريان 
اند. در واقع شرايط  هنري دوره صفوي تأثير گذار بوده 
اجتماعي با شکل گيري ساختار قدرت و به نوبه خود در 

ساختار سياسي و اقتصادي تأثير گذارند.
اين واقعيت وجود داردکه ارزش اجتماعي، اقتصادي، 
سياسي و فرهنگي به طور مستقيم در هنر بازتاب نمي 
يابد، اما ميتوان تغييرات را در عناصر و جزييات اثر هنري 
(نقاشي) بطور ضمني يافت. در هر يک از عناصري که در 
جدول۳ باال ديده ميشود رد پاي ايديولوژي حاکم بر جامعه 
تحت تأثير عوامل ياد شده را مي توان يافت. به عنوان مثال 
کاله قزلباش که خود نمايانگر حضور پر قدرت قزلباشها 
در دستگاه حکومت بود بر اسا س خوابي که حيدر، پدر 
شاه اسماعيل مي بيند به عنوان يک شاخصه از وفاداري 
قبايل قزلباش به شاه و سلسله صفوي و هم نشان شيعي 
بودن اين قوم تلقي ميشد. اين نشان در طول زمان و در پي 
کنار رفتن قزلباشان و برآمدن طبقه بازرگانان و همچنين 
روحانيون شيعه در نقاشي ديده نشد يا کمتر ديده شد. اين 
امر نشانگر تغيير در ساختار قدرت بود. ويا تغييراتي که 
در رنگ، نقش و اطوار انساني ديده مي شود، در پي تمايل 
کمترشاه به پشتيباني از کارگاه هاي نقاشي روي داد و 
منجر به کم مايه تر شدن رنگها و يا بکار گيري مضامين و 
موضوعات عادي شد. در واقع جدا شدن نقاشي از ساختار 
دربار و نبود سفارش از حاميان پر نفوذ، نقاش را به درون 
جامعه و کشيدن آثاري از زندگي مردم عادي سوق داد. 
آنچه قابل توجه است، حرکتي بود که از بهزاد، نقاش دوره 
تيموري آغاز شد و در دوره هاي بعد به بار نشست. اين 
حرکت تحت تأثير آگاهي نقاشان ادوار ياد شده نسبت به 
جهان پيرامون خود بود. آگاهي اي که در نقاشي منجر به 

واقع نمايي هرچند ابتدايي شد.

تصوير٥. نجات حضرت يوسف از چاه- هفت اورنگ جامي. مشهد 
٩٦٣، ٧٢.گالري هنري فرير.واشينگتن، ماخذ،سيمپسون، ١٣٨٢.



جدول  ۳- مقايسه عمده ترين شاخص هاي تصويري مکتب تبريز مکتب تبريز ۲، قزوين و مشهد، مأخذ: نگارندگان. 

ف
دي

ر

بازتاب مبتني 
بر نظريه ها

توضيحاتمشهدقزوينتبريزعنوان

بازتاب استقالل ۱
مضامينهنرمند از دربار

تبريز: برگرفته از ادبيات، 
اسطوره اي، حماسي 
شامل بزم و شکار و 

جنگ

قزوين: مضامين آزاد، منظره 
و تفرجگاه، پرتره

مشهد:
مضامين برگرفته از ادبيات، 

ملموس و اجتماعي، مضامين بزم 
و شکار

«بازتاب استقالل نقاشان 
در قزوين و تاحدودي 

مشهد»

۲
مبتني بر نظريه 
ولف بازتاب 

شرايط اجتماعي 
و ايدئواوژيک

توجه به 
مضامين 
مذهبي

معراج حضرت رسول، 
خمسه نظامي،۹۴۶،۹۵۰ 

ه.ق

دو تکه شدن ماه، فالنامه 
معراج، ديوان جامي،۹۶۳،۹۷۲ه.قتهماسبي،۹۸۴ ه.ق

بکار گيري موضوعات 
مذهبي در سه سبک 

دوره صفوي نشان 
دهنده توجه حاميان 
دربار به موضوعات 

ديني است

۳

مبتني بر نظريه 
بازتاب شرايط 
اجتماعي و 

اقتصادي

تعداد 
پيکرها

فردوسي و شاعران دربار 
غزنه،شاهنامه تهماسبي، 

۹۴۴ه.ق

فردوسي و شاعران 
دربار غزنه،گرشاسب 
نامه،قزوين،۹۸۱ه.ق

پرواز الکپشت،ديوان 
جامي،مشهد،۹۶۳،۹۷۲ه.ق

تبريز: تعداد
 پيکرها زياد

قزوين: تعداد 
پيکرها کم

مشهد:تعداد 
پيکره ها 

به نسبت تبريز کم

۴

مبتني بر نظريه 
بازتاب شرايط 
اجتماعي و 

اقتصادي

ترکيب 
بندي

کابوس ضحاک،شاهنامه 
تهماسبي، مير مصور،٩٤٤ 

ه.ق مجموعه خصوصي

عشاق، اثر محمدي، سده 
١١ ه.ق 

مرد شهري و تاراج درخت ميوه-
هفت اورنگ جامي-٩٦٣-٩٧٢

تبريز: چند کانوني
قزوين:  تک کانوني 

بيشتر و چند 
کانوني کمتر

مشهد: چند کانوني 
بيشتر و تک 
کانوني کمتر

تبريز: باال بودن تنوع 
رنگي و توجه به 

پراکندگي يک گزينه 
رنگي در کل اثرو 

رنگهاي اصلي

۵

مبتني بر نظريه 
بازتاب شرايط 
اجتماعي و 

اقتصادي
تنوع 
رنگ

فردوسي و شاعران دربار 
غزنه،شاهنامه 

تهماسبي،٩٤٣ه.ق

محمدي، تفرجگاه، قروين، 
سده يازدهم ه.ق

 

رسيدن زليخا به مصر، ديوان 
جامي، ٩٦٣،٩٧٢ ه.ق،گالري فرير

قزوين: طراحي هاي 
تک رنگ و يا دو يا 

سه رنگ
مشهد:کمتر شدن 

گزينه هاي رنگي، 
عدم توجه   به توزيع 

هماهنگ رنگ در 
ترکيب و استفاده از 
ته رنگها(ترکيب با 

سفيد) و لکه هاي سفيد 
در منظره

تبريز: تنوع رنگ و 
کاربرد رنگهاي اصلي 

به وفور و تقسيم رنگها 
به نحوي که نوعي 

تعادل رنگي در نقاشي 
بوجود آمده است

 مطالعه تحوالت سياسي و فرهنگي دوره
در  وتأثيرآن  تهماسب صفوي   شاه 
نقاشي  اين دوره با توجه به نظريه بازتاب 
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۶

مبتني بر 
نظريه 
بازتاب 
شرايط 

اجتماعي و 
اقتصادي

تزيينات 
لباس

کابوس ضحاک-شاهنامه 
تهماسبي، مير مصور،٩٤٤ه.

ق،مجموعه خصوصي

فالنامه، بر تخت نشستن 
پيدا شدن يوسف در چاه،هفت يوسف،٩٥٧ه.ق

اورنگ جامي،منسوب به مظفر 
علي،۹۶۳،۹۷۲ه.ق

تبريز: تزيينات پوشاک 
پر تفصيل و پر نقش و 
نگاربا استفاده از طال 
و نقره قزوين جزييات 

کمتر شده و قطعات هم 
کمتر شده است

مشهد: با توجه به 
مضامين زندگي روزمره 

تزيينات پوشاک 
خالصه تر وتنوع 

قطعات کمتر و لباسها 
کم کار تر است

۷

مبتني بر 
نظريه 
نگرش 
تاريخي 
سبک 
شناسانه

شکل 
کاله ها

به بند کشيدن ضحاک،شاهنامه 
تهماسبي، سلطان محمد،٩٤٤ه.

فالنامه، بر تخت نشستن ق،مجموعه خصوصي
يوسف،٩٥٧ه.ق

پيدا شدن يوسف در چاه،هفت 
اورنگ جامي،منسوب به مظفر 

علي،۹۶۳،۹۷۲ه.ق

تبريز: سر پوش ها 
براي مردان عموما کاله 

قزلباش
قزوين: ترکيبي از کاله 
قرلباش و کاله و دستار 

و کاله خود
مشهد: بيشتر کاله و 
دستار و کاله هاي 

متنوع پوستي و تمدي 
براي مردم عادي

۸

مبتني بر 
نظريه 
نگرش 
تاريخي 
سبک 

شناسانه و 
بازتابنده 
شرايط 

اجتماعي و 
اقتصادي

اندازه 
پيکره 
ها در 
تصوير

تهماسبي، مير مصور،٩٤٤ه.
ق،مجموعه خصوصي 

کابوس ضحاک-شاهنامه 

فردوسي و شاعران دربار 
غزنه،گرشاسب نامه، 

قزوين،٩٨١ه.ق

يوسف در مبان رمه گوسفندان، 
مشهد، ۹۶۳،۹۷۲ه.ق

تبريز: پيکرها متوسط يا 
کوچک اندازه هستند  
لذا تعداد بيشتري فيگور 

در تصوير آمده، 
مشهد و سپس قزوين به 
تدريج تعدد پيکره ها 

کمتر شده، اندازه
 پيکره ها به نسبت اندازه 
نگاره بزرگ تر و لذا 
بيشتر فضاي تصوير را 

اشغال نموده و تعداد نيز 
کمتر از قبل است

۹

مبتني بر 
نظريه 
نگرش 
تاريخي 
سبک 

شناسانه و 
بازتابنده 
شرايط 

اجتماعي و 
اقتصادي

اطوار 
انسان ها

دربارگاه کيومرث
سلطان محمد،شاهنامه شاه 
تهماسبي،تبريز ٢،٩٤٤ه.ق

حکايت الک پشت و 
مرغابيان، تحفة االحرار، 

نگارگر ناشناس، 
قزوين،٩٦٧ه.ق

گفتگوي درويش وجوان، 
مشهد،۹۹۱ه.ق

تبريز: ايستا، متکلف 
و حول حضور شاه يا 

صاحب منصب
قزوين و مشهد: تکلف 
کمتر، تحرک بيشتر 
در اندام و اطوارها و 
حضور در بين افراد 
عامي و شخصيتهاي 

عادي

ادامه جدول  ۳

نتيجه
جامعه صفوي در دوره شاه تهماسب جامعه اي متأثر از شرايط موجود تحت تأثير تغييرات ساختاري بود. 



آنچه صفويان را به اين سمت کشاند که امروز شاهد آن هستيم بازتاب شرايط اجتماعي، اقتصادي، سياسي 
و فرهنگي و خواست پادشان اين سلسله براي ثبات حاکميت از راه موازنه قدرت ميان نيروهاي قزلباش و 
دستگاه شيعي تازه برآمده در اين دوران و همچنين اقوام و قبايل موجود در ساختار اجتماعي آن دوره بود. 
نظريه هايي که هر يک از جامعه شناسان حوزه بازتاب بيان داشته اند گوشه اي از شرايط پيش آمده در 
اين دوره را بازگو مي کنند. بطور مثال پلخانف نگرشي تاريخي را براي فهم ايدئولوژي بيان مي کند. وبر و 
پانوفسکي شرايط جامعه را محصول سرشت عقل گرايانه و بازتاب فرهنگ فراگير دوران مي دانند و هاوزر 
معتقد به ارتباط جامعه و هنر و به عنوان بازتا بنده ي شرايط اجتماعي و اقتصادي مي داند و در نهايت ولف 
معتقد است هنر بازتاب شرايط اجتماعي و ايدئولوژيک جامعه است. در تمامي اين نظريات ايده اي مشترک 
مبتني بر روحي فراگير از شرايط و عوامل مختلف اجتماعي در هنر دوران بازتاب يافته و منجر به شکل گيري 
آثار نقاشي از زمان شاه تهماسب تا پايان دوره صفوي شده است. اگر بخواهيم اين تغييرات را به صورتي 

خالصه و تيتروار بيان نماييم مي توان به اين موارد اشاره کرد:
- حمايت از کارگاه سلطنتي و توجه به نقاشي به عنوان سنتي تاريخي که بازتاب آن در آثار پر نقش و نگار 

و رنگارنگ همراه با دقت نظر ديده مي شود، نشان از اهميت نسخه هاي نقاشي شده در دربار داشت.
- استفاده از مضامين حماسي، تغزلي و در ادامه ديني که بازتاب دهنده ي شرايط درباري و همچنين نفوذ 
ديني شيعيان بود ، با توليد آثاري چون شاهنامه و خمسه نظامي و در ادامه فالنامه ها که همگي با مضامين 

ديني اجرا شده است، نشان از يک روح فراگير در فرهنگ و جامعه ي آن روزگار دارد.
-  در پي مرخص کردن هنرمندان از دربار و توجه شاه به مسائل سياسي روز و همچنين برخي تعصبات 
خاص مذهبي(که به طور غير مستقيم تأثير خود را بر روند نقاشي گذاشته بود) و همچنين تغيير در آهنگ 
اقتصادي جامعه که با برآمدن متمولين کم درآمد به عنوان اليه هاي جديد اجتماعي، شکل گرفت، منتج به 
استقالل هنرمندان و در ادامه بازتابنده ي آثاري مذهبي و از نظر فخامت ضعيف تر و از نظر رنگي کم مايه 
تر شد. به نحوي که برخي آثار با دو يا سه رنگ و همچنين دو يا سه پيکره تصوير مي شد. در بعضي موارد 

حتي خود نقاش مبادرت به توليد نسخه مي کرد.
- همچنين تغيير در مضامين نقاشي ها که موضوعات را به سمت موضوعات اجتماعي و مردمي تر کشاند و 

اين خود دليلي بر عدم حمايت دربار و عدم سفارش توليد نسخه ها بر اساس ادبيات و اشعار شاعران بود.

منابع و مآخذ
آژند، يعقوب(١٣٨٤)مکتب نگارگري تبريزو مشهد - قزوين، فرهنگستان هنر، تهران.

اسکندر بيک ترکمان (١٣٥٠) تاريخ عالم آراي عباسي،به کوشش ايرج افشار، امير کبير، تهران.
الکساندر، ويکتوريا(١٣٩٣) جامعه شناسي هنرها، شرحي بر اشکال زيبا و مردم پسند، اعظم راودراد، 

فرهنگستان هنر، تهران.
امير راشد، سولماز.حسيني، سجاد(١٣٩٤) اسلوب نگار گري ساز، غنيمتي از غنايم چالدران، مطالعات تاريخي 

و فرهنگي،ش ٢٥، ص٢٦-١.
باستاني پاريزي، محمد ابراهيم(١٣٧٨) سياست و اقتصاد عصر صفوي، صفي عليشاه، تهران.

بينيون، لورنس. ج، و، ويلکينسون. بازيل گري(١٣٦٧) سير تاريخ نقاشي ايران، محمد ايران منش، امير کبير، تهران.
پاکباز،روئين (١٣٧٩) نقاشي ايران از دير باز تا امروز، زرين و سيمين، تهران.

جعفريان، رسول(١٣٧٠) دين و سياست در دوره صفوي، انصاريان، قم.
خزايي، محمد(١٣٦٨) کيمياي نقش، حوزه هنري، تهران.

راودراد، اعظم(١٣٨٢)نظريه جامعه شناسي هنر و ادبيات، دانشگاه تهران، تهران.

 مطالعه تحوالت سياسي و فرهنگي دوره
در  وتأثيرآن  تهماسب صفوي   شاه 
نقاشي  اين دوره با توجه به نظريه بازتاب 

٨٩- ١٠٣ /



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۱۰۳

فصلنامة علمي نگره

رامين، علي(١٣٨٧)مباني جامعه شناسي هنر، نشر ني، تهران.
رحيمي، حنيف(١٣٩٥) بررسي ديباچة دوست محمد هروي بر مرقع بهرام ميرزاي صفوي از منظر جامعه 

شناسي تاريخي تحليلي، نامه هنرهاي تجسمي و کاربردي ، ش ١٧، ص ٦٣-٦٦. 
روملو، حسن بيگ(١٩٣١) احسن التواريخ، به کوشش عبدالحسين نوايي، بابک، تهران.

رويمر، ه.ر (١٣٨٠) تاريخ ايران، دوره صفويان(پژوهش دانشگاه کمبريج)، يعقوب آژند، نشر جامي، تهران.
سيمپسون، ماريا شرو(١٣٨٢) ، شعر و نقاشي ايراني، حمايت از هنر ايران، ترجمه عبدالعلي براتي و فرزاد 

کياني، نسيم دانش، تهران.
سيوري، راجر(١٣٦٣)ايران عصر صفوي، کامبيز عزيزي، نشر مرکز، تهران.

سيوري، راجر(١٣٨٠) تاريخ ايران، دوره صفويان(پژوهش دانشگاه کمبريج)، يعقوب آژند، نشر جامي، تهران.
شاردن، ژان(١٣٤٥) سياحت نامه شاردن، محمد عباسي، دايره المعارف تمدن ايران(٣و٤)، امير کبير، تهران.

صادقي بيگ افشار(١٣٢٧) مجمع الخواص، عبد الرسول خيام پور، تبريز.
عالم آراي صفوي (١٣٥٠). به کوشش يداهللا شکري. تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران.

فراهاني فرد، مهدي(١٣٩٥)مهاجرت علماي شيعه از جبل عامل به ايران در عصر صفوي، امير کبير، تهران.
فريدمن، ديويد(١٣٩٠)، اقتصاد چيست، برگرفته از کتاب نظريه قيمت، ترجمه ياسر ميرزايي، روزنامه دنياي 

اقتصاد، شماره ٢٦٤٩، ٤/١٩.
کنبي، شيال (١٣٨٩) نگارگري ايراني، مهناز شايسته فر، مطالعات هنر اسالمي، تهران.

مقدم اشرفي، م(١٣٨٨) از بهزاد تا رضاعباسي(سير تکامل مينياتوردر سده دهم و اوايل سده يازدهم هجري)، 
نسترن زندي، موسسه تاليف، ترجمه و نشر آثار هنري، تهران.

مقدم اشرفي، م (١٣٦٧)همگامي نقاشي با ادبيات در ايران، رويين پاکباز، نگاه، تهران.
مير جعفري، حسين (١٣٥٣) «نامه اي از کمال الدين بهزاد به پادشاه صفوي»، مجله هنر و مردم، شماره ١٤٢، 

سال دوازدهم، صص ١١-٦.
وبر، ماکس(١٣٨٢) دين، قدرت، جامعه، احمد تدين، هرمس، تهران.

ولش، آنتوني(١٣٨٥) نگار گري و حاميان صفوي، روح اهللا رجبي، فرهنگستان هنر، تهران.

- Esin Atil,»The Brush of the masters: Drawing from Iran and India», Freer Gallery of 
Art, 1978.
 -.Grabar, oleg,(2000) « Mostly Miniature», Princeton, London
 Friedman, Milton(1953)”Essays in Positievs Economics”, The university of Chicago, -
.Chicago  press



Scientific Quarterly Journal                                            Faculty of Art Shahed University 

Summer  2021 - NO 58

/180      Abstract18

Jafarian,Rasool(1991) Religion and Politic in Safavid Period,Ansarian,Qom.

Kanbi, Sheila (2010) Iranian Painting, Mahnaz Shayestehfar, Islamic Art Studies, Tehran.

Khazaei, Mohammad (1989) Kimia Naghsh, Hozeh Honari, Tehran.

Mir Jafari, Hossein, (1353) «A letter from Kamaluddin Behzad to the Safavid king», Journal of Art 

and People, No. 142 , Year 12, pp. 116-11.

 Moghaddam Ashrafi, M. (1988) Coincidence of Painting with Literature in Iran, Roin Pakbaz, 

Negah, Tehran.

Moghaddam Ashrafi, M.(2009)From Bihzad to Riza Abasi( the evolotion of Persian in the 16th and 

Early 17th Century),Nastaran,Zandi,MATN,Tehran.

Noble, Lawrence, J . And. Wilkinson, Basil Gray (1988) The History of Iranian Painting, Mohammad 

Iranmanesh, Amir Kabir, Tehran.

Pakbaz, Rouin (2000) Iranian Painting from Late to Today, Zarrin and Simin, Tehran.

Raudrad, Azam (2003) Sociological Theory of Art and Literature, University of Tehran, Tehran.

Rahimi,Hanif(2016) Study of Introduction in Bahram  Mirza,s Moragha by Doost Mohammad 

Heravi From the perspective of analytical historical sociology,Vol 17,pp.63-66.

Ramin, Ali (2008) Fundamentals of Sociology of Art, Ney Publishing, Tehran.

Romulo, Hassan Bey (1931) Ahsan al-Tawarikh, by Abdul Hussein Navai, Babak, Tehran.

Rumer, H.R. (2001) History of Iran، Safavid Period (Cambridge University Research), Yaghoub 

Azhand, Jami Publishing, Tehran.

Simpson, Maria Sherrow (2003), Iranian Poetry and Painting, Supporting Iranian Art, translated by 

Abdolali Barati and Farzad Kiani, Nasim Danesh, Tehran.

Sivari, Roger (1984) Safavid Iran, Kambiz Azizi, Markaz Publishing, Tehran.

Sivari, Roger (2001) History of Iran، Safavid Period (Cambridge University Research), Yaghoub 

Azhand, Jami Publishing, Tehran.

Velch,Anthony(2006) Artist  for the Shah,late sixteen century,painting at the imperial court of Iran

,Ruhalah,Rajabi,Farhangestan Honar,  Tehran.

The world of Safavid views. (1350). Thanks to Yadollah Shokri. Tehran، Iran Culture Foundation 

Publications.



Scientific Quarterly Journal                                           Faculty of Art Shahed University 

Summer  2021 - NO 58

/181        Abstract17

associated with political, cultural, social, and ideological life. The research method is descriptive-

analytical and has been used to collect materials from library sources. The Safavid government has 

gradually reduced its authority over Ghezelbash and increased the authority of Shiite clerics. At the 

same time, the court system, and the sufficient skill of the Iranians in that regard, had dominated 

the general structure of the administrative system of government. These changes took place during 

Shah Tahmaseb
,
s dominance and after a period of turmoil and chaos caused by the power that 

Ghezelbashs considered to be both a right and a responsibility in the court. However, the pressure 

exerted on the Shah from all sides, as the center of political and religious movements, caused his 

influence on members of society, including artists, to disperse from the court. This dispersion, 

along with the support of wealthy newcomers and the Indian court, led painters to experiment 

with a variety of subjects and paintings, which gradually changed the previous way and indicated 

independence in the type of commission and dealing with everyday subjects. Therefore, the 

following results can be enumerated: - The court
,
s support for the royal workshops and its reflection 

in the colorful works have shown the importance of the painted manuscripts in the court.  - The 

influence of the Shiite religion that led to Shah Tahmasb
,
s attention to religious affairs has shown 

a pervasive spirit in the culture and society of that time. Producing and illustrating religious issues 

in works such as Shahnameh and Khamseh Nezami, in continuation of books of divination, have 

all been performed with religious themes. - Independence of artists from the court led to a change 

in the choice of painting subjects.  -Changes in the economic pace of society and the emergence of 

the low-income wealthy as the new social stratum led to the production of works that were weaker 

in terms of pride and less colorful in terms of color.  -Changing the themes of the paintings drew 

the painting towards more social and popular themes.

Keywords: Safavid Period, Painting, Shah Tahmasb I, Painting of Tabriz School II, Qazvin School, 

Mashhad School, Reflection Approach
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During the Safavid period, Iran underwent great political and social changes. King Ismail, the first 

Safavid king, declared Shi,ism the official religion of Iranian society and in addition to establishing 

a unified dynasty, prevented its dissolution in face of the Ottoman Empire and the Uzbeks. Inside 

the country, Safavid kings maintained a balance between different political groups, which led to 

the establishment of complex social, political, and economic relations, as well as between the 

people and the government. Since in any political and social system, the relations that lead to its 

stability and strength can be predicted, the impact of these relations on the various pillars of society 

can be predicted. It seems that these conditions also exist in the social systems of art. Researchers 

who have used sociological studies in the field of art rely on theoretical assumptions with different 

implications. On the other hand, this relationship has affected artists in the Safavid period. Painting 

workshops have always been in the shadow of the support of the Shah and the influential supporters 

of the court throughout the history of Iranian painting. This support also existed traditionally 

during the reign of the Safavid Shah Tahmasb. With the support of the court, the painters have 

illustrated books such as Shahnameh and Khamseh Nezami. However, since the middle of the 

tenth century AH, due to the escalation of political wars between Iran and the Ottomans in the 

northwest and the Uzbeks in the northeast, as well as the upheavals in internal affairs, attention to 

art decreased. The purpose of this article is to obtain the factors and reasons that have changed the 

political and cultural developments during the reign of the Safavid Shah Tahmasb and its effect 

on the painting of this period according to the theory of reflection. Accordingly, this study seeks 

to answer the question of how Iranian painters during the reign of Shah Tahmasb I showed social 

changes in their paintings. In fact, this theory has shown us how socio-political influences affect 

social activities, including art. This theory holds that art is the mirror of society (or is conditioned 

or determined by society). This approach focuses on researching works of art to enhance our 

knowledge and understanding of society. The reflection approach in the sociology of art includes a 

wide variety of research, which is the common ground of all of them (art is the mirror of society). 

Due to its diversity of social reflections and the views of sociologists such as Plekhanov, Max 

Weber, Panofsky, Hauser, and Wolf, this approach examines the various conditions of society 


