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چكيده
صندوق قبر شيخ صفي الدين  و شاه اسماعيل اول از آثار چوبي و نفيس هنر دوره اسالمي به شمار مي آيند. 
ســاخت اين دو صندوق قبر در بسياري از منابع غربي و بعضا ايراني، به دوران حکومت همايون شاه و 
هنرمندان هندي نسبت داده شده است؛ اين در حالي است که بر اساس مطالعات صورت گرفته داليل بسياري 
مبني بر اصالت و خاستگاه ايراني دو صندوق قبر مذکور مي توان ارائه داد؛ از جمله تزيينات، مواد مصرفي و 
شيوه خاتمکاري متفاوت در مقابر هند و ايران، شباهت ساختاري دو صندوق قبر مذکور  با آثاري از دوره 
اسالمي در ايران و داليل تاريخي ديگر که در جريان پژوهش به طور مشروح مورد بررسي قرار گرفته اند. 
هدف پژوهش حاضر نقد فرضيه اهدا نمودن دو صندوق قبر مذکور توسط همايون شاه به شاه طهماسب 
اول صفوي و اثبات خاستگاه ايراني اين دو اثر فاخر هنري در قلمرو حکومتي دوره تيموري و صفوي در 
ايران مي باشد. پژوهش در صدد پاسخ گويي به سواالت ذيل هدف گذاري گرديده است: آيا دو صندوق قبر 
مذکور اهدايي همايون شاه به شاه طهماسب اول و ساخته شده به دست هنرمندان هندي است؟ با استناد به 

چه داليلي خاستگاه ايراني صندوق قبر شيخ صفي و شاه اسماعيل مسجل ميگردد؟
 روش تحقيق در مقاله حاضر توصيفي-تحليلي، رويکرد پژوهش، تطبيقي و جمع آوري داده ها و اطالعات 
از طريق مشاهدات ميداني و مطالعات کتابخانه اي صورت گرفته است. پژوهش به نتايج قابل توجهي منتهي 
گرديده از جمله آنکه در هيچ يک از منابع تاريخي مورد مطالعه، به اهدا نمودن صندوق چوبي از جانب همايون 
شاه به شاه طهماسب اشاره نشده است. اين دو صندوق قبر به دو دوره متفاوت تاريخي تعلق داشته که 
احتمال همزماني و اهدايي بودن هر دو از جانب همايون شاه به شاه طهماسب وجود ندارد. الگوهاي تزييني 
و فنون اجرايي در صندوق مقابر مذکور از منابع هنري دوره تيموري و صفوي در ايران تبعيت نموده است 

که به دست هنرمندان ايراني و آشنا با اين منابع هنري اصيل ساخته شده اند.

 واژگان كليدي 
صندوق قبر، شيخ صفي ، شاه اسماعيل اول، هنرهاي سنتي، هنر تيموري، هنر صفوي، هنرگورکانيان. 

 اين مقاله مستخرج از پايان نامه کارشناسي ارشد مريم صالحي با عنوان « طراحي و ساخت ميز چوبي بر اساس تزيينات 
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مقدمه
صندوق قبر چوبي و نفيس شيخ صفي الدين و شاه اسماعيل 
اول صفوي، موجود در بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي در 
به شمار  اسالمي  دوره  هنري  آثار  ارزشمندترين  شمار 
مي آيند. تعدادي از محققان و جهانگردان اروپايي  اين دو 
صندوق قبر را اهدايي همايون شاه امپراتور هند به شاه 
طهماسب اول در جريان سفر وي به ايران عنوان کرده و 
به هنر هند نسبت داده  اند که در متن مقاله به تعدادي از اين 
گزارش ها اشاره خواهد شد. تعدادي از منابع ايراني نيز به 
نقل از گزارش هاي جهانگردان اروپايي به اشتباه اين نظريه 
را تکرار نموده اند که باعث ايجاد نوعي ابهام در خصوص 
خاستگاه و هويت ايراني اين دو اثر ارزشمند گشته است. 
با مطالعات انجام گرفته مي توان داليلي مبني بر رد فرضيه 
ساخت دو صندوق قبر مذکور توسط هنرمندان هندي و 
اهدا نمودن آن ها از جانب همايون شاه به شاه طهماسب 
اول ارائه داد. از جمله  وجود دو شاخصه اصلي هنر ايراني 
يعني وحدت هنري و ارتباط بين تزيين و ايدئولوژي است 
که در تزيينات و فنون اجرايي هر دو صندوق قبر مشهود 
است.  وحدت هنري از شاخصه هاي هنر ايراني است که در 
ميان آثار هنري يک دوره يگانگي ايجاد مي نمايد. به عبارتي 
بين تزيينات و فنون اجرايي دو صندوق قبر مذکور و ديگر 
آثار دوره اسالمي در ايران نوعي پيوستگي و تشابه وجود 
دارد. همچنين هنرمند ايراني با شناخت کافي از ايدئولوژي 
و مضامين ديني و عرفاني زمان خود آن را در هنر خويش 
نمايان مي سازد. اين ارتباط در قالب نقوش اسليمي ، ختايي، 
نقوش هندسي،کتيبه نگاري بواسطه آيات مقدس قرآن کريم 
و اسما جالله در هر دو صندوق قبر مشهود است. جهت 
دستيابي به يافته هاي دقيق تر مقايسه اي در خصوص شيوه 
خاتمکاري و تزيينات مقابر هند و ايران صورت گرفته است. 
مسئله ديگر تاثيرگذاري و انتقال تجربيات هنري هنرمندان 
ايراني در مکتب گورکاني هند بوده که زمينه اين تاثيرگذاري 
طي سفر تعدادي از هنرمندان ايراني به کشور هندوستان 
عبارتي  به  است.  گرديده  فراهم  شاه  همايون  زمان  در 
هنرمندان  سوي  از  تاثيرگذاري  بيشترين  گفت  مي توان 
بوده  هند  گورکاني  مکتب  شکل گيري  جريان  در  ايراني 
است و داليل ديگري که در ادامه به طور تفصيلي به آن ها 
پرداخته خواهد شد. هدف پژوهش حاضر نقد فرضيه اهدا 
نمودن دو صندوق قبر مذکور توسط همايون شاه به شاه 
طهماسب اول صفوي و اثبات خاستگاه ايراني اين دو اثر 
فاخر هنري در قلمرو حکومتي دوره تيموري و صفوي در 
ايران مي باشد. پژوهش حاضر از اين نظر حائز اهميت است 
که عليرغم وجود اطالعات نادرست از اصالت و خاستگاه 
دو صندوق قبر مذکور در تعدادي از سفرنامه ها و منابع 
غربي و نيز منابع ايراني،  هيچگونه پژوهشي در خصوص 
رفع اين ابهام صورت نگرفته است. سواالت مطرح شده در 

راستاي نيل به اين مهم عبارت است از:

به شاه  همايون شاه  اهدايي  مذکور  قبر  دو صندوق  آيا 
هندي  هنرمندان  دست  به  شده  ساخته  و  اول  طهماسب 
است؟ با استناد به چه داليلي خاستگاه ايراني صندوق قبر 

شيخ صفي و شاه اسماعيل اول صفوي مسجل مي گردد؟

روش تحقيق 
روش تحقيق در اين جستار توصيفي-تحليلي بوده ضمن 
آنکه سعي شده است بر اساس مطالعات تاريخي، به نقد 
فرضيه پژوهش مبني بر اهدايي بودن دو صندوق قبر از 
جانب همايون شاه به شاه طهماسب اول پرداخته شود. 
جمع آوري داده ها و اطالعات مرتبط از طريق مشاهدات 
ميداني و مطالعات کتابخانه اي صورت گرفته است.  رويکرد 
پژوهش رويکردي تطبيقي و صندوق قبر شيخ صفي الدين 
و شاه اسماعيل اول صفوي جامعه آماري پژوهش حاضر 

مي باشد.

پيشينه تحقيق
 تا کنون پژوهش قابل توجهي در رابطه با ابهام ايجاد شده  
در خصوص ماهيت، خاستگاه، ادعاي ساخت دو صندوق 
قبر در هند و اهدايي بودن آن ها از جانب همايون شاه به 
شاه طهماسب اول انجام نگرفته است؛ لذا پژوهش حاضر در 
صدد ابهام زدايي از خاستگاه اصلي دو اثر فاخر هنري در 
قلمرو حکومتي دوره تيموري و صفوي در ايران مي باشد.

کتاب «باستان شناسي و تاريخ هنر بقعه شيخ صفي الدين 
 ،«۱۳۸۴ يوسفي،  حسن  و  گلمغاني زاده  ملکه  اردبيلي، 
شيخ  فرهنگي  و  تاريخي  مجموعه  در  شيعي  «هنرهاي 
يوسفي،  گلمغاني زاده و حسن  ملکه  اردبيلي،  صفي الدين 
۱۳۸۹»، «روضه وحيد آفاق، ملکه گلمغاني زاده و حسن 
يوسفي،۱۳۹۰»، «نقش و رنگ در بقعه شيخ صفي الدين 
اردبيلي، موسي رجبي اصل ، ۱۳۸۱» و «گمشده اي از هنر 
توصيف  به  معماري صفويه، شکوفه مصباحي، ۱۳۸۸» 
و  پرداخته   بقعه  در  موجود  هنرهاي  انواع  بررسي  و 

پژوهشی در خاستگاه اصلی صندوق 
قبر شيخ صفی و شاه اسماعيل اول 

صفوی

تصوير١. نمايي از گنبد اهللا اهللا وگنبد شاه اسماعيل،  ماخذ: گلمغاني زاده  
و يوسفي،١٣٨٩: ٤٦٧
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کرده اند.  اشاره  نيز  مذکور  قبر  صندوق  دو  تزيينات  به 
پايان نامه «صندوق قبرهاي چوبي بقعه شيخ صفي الدين 
خيرالهي،  مژگان  محتوي،  و  فن  طرح،  شناخت  اردبيلي: 
اسالمي  هنر  دانشگاه  خزايي،  محمد  دکتر  راهنما:  استاد 
تبريز، ۱۳۸۸ »،  «طـراحي و اجراي اليتينگ هاي چوبي در 
فضـاهاي داخلي بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي بر اساس 
دکتر  راهنما:  استاد  ايراني،  هاله صنعتي  آن،  آثار چوبي 
مهدي محمدزاده، دانشگاه هنر اسالمي تبريز ، ۱۳۹۱» نيز 
مجموعه آثار چوبي موجود در بقعه را مورد بررسي قرار 
داده  است. مقاله «کاربرد تزييني و مفهومي نقش شمسه 
حسيني،  هاشم  اردبيلي،  صفي الدين  شيخ  مجموعه  در 
در  نمادين  ارزش هاي   »  ،«۱۳۹۰ اسالمي،  هنر  مطالعات 
رئيس زاده،  سارا  صفي،  شيخ  مجموعه  هندسي  نقوش 
فصلنامه علمي پژوهشي هنرهاي تجسمي نقش مايه،۱۳۹۰»، 
و  «مفاهيم و بيان عددي در هنر گره چيني عصر صفوي، 
قباد کيانمهر و محمد خزايي ، کتاب ماه هنر، ۱۳۸۵» تزيينات 
هندسي بقعه و آثار هنري آن را از نظر نمادشناسي مورد 
مطالعه قرار داده اند. مقاله «تاثير ايدئولوژي صفويان بر 
کيانمهر  قباد  طهماسب،  شاه  حکومت  دوران  منبتکاري 
و  ادبيات  دانشکده  علمي پژوهشي  ويژه نامه  همکاران،  و 
علوم انساني، ۱۳۸۴» نيز به طور اختصاصي به چگونگي 
شکل گيري سبک ملي منبتکاري در دوره صفوي با اشاره 

به منبتکاري صندوق شاه اسماعيل اول پرداخته است. 

نگاهي گذرا بر بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي 
 بناي مجموعه شيخ صفي الدين اردبيلي از ابنيه تاريخي و 
مذهبي اواسط قرن هشتم ه ق است. اين مجموعه در ابتدا 
خانقاه و مسکن شيخ صفــي الدين اسحق اردبيلي، صوفي 
بزرگ قرن هفتم ه ق بوده که در همين مکان به ارشاد مريدان 
و پيروانش مي پرداخته است. اين خانه پس از وفات شيخ 
توسط فرزندانش و بعدها نيز به دستور پادشاهان صفوي 
توسعه يافت و بناهاي جديدي به آن افزوده شد. تعداد قابل 
از جمله خود  افراد خاندان و شاهان صفوي  از  توجهي 

شيخ صفي الدين در اين مجموعه به خاک سپرده شده اند 
که اين امر موجب قرار دادن اين مجموعه در شمار بناهاي 
آرامگاهي گرديده است. مقبره شيخ صفي الدين که به گنبد 
اهللا اهللا معروف است در ضلع جنوبي بناي قنديلخانه يا تاالر 
دارالحفاظ و سمت شمال حياط مقابر قرار گرفته که پس از 
فوت شيخ به دستور جانشين و پسرش صدرالدين موسي 
ساخته شد. آرامگاه شاه اسماعيل اول صفوي نيز که تحت 
عنوان گنبد شاه اسماعيل معروف است در فاصله ي خالي 
مقابر محيي الدين محمد و شيخ صفي الدين اردبيلي قرار 
دارد (تصوير۱). درون اتاق مقبره شيخ صفي سه قبر در 
اندازه هاي متفاوت مشاهده مي شود که بزرگترين قبر متعلق 
به خود شيخ است (تصوير۲). اتاق مقبره شاه اسماعيل نيز 
در جنوب غربي قنديلخانه يعني در قسمت چپ شاهنشين 
بناهاي  اکثر  از  و مساحت  ارتفاع  لحاظ  از  که  دارد  قرار 

موجود در بقعه کوتاه تر و کوچک تر است(تصوير۳). 

گزارش جهانگردان اروپايي در خصوص صندوق قبر 
شيخ صفي و شاه اسماعيل اول

که  بازديدي  طي  در  استيونس  راجر  و  موريه  جيمز 
شيخ  قبر  صندوق  که  شده اند  مدعي  داشته اند  بقعه  از 
بقعه  به  اهدايي همايون شاه  اول  صفي و شاه اسماعيل 
و  است(گلمغاني زاده  بوده  اول  طهماسب  شاه  زمان  در 
يوسفي،۱۳۹۰:۱۰۵). موريه در بازديد خود از بقعه در سال 
توسط  مقابر  عنوان مي کند«صندوق  قمري  ۱۲۳۳هجري 
همايون امپراتور مغولي هند به آرامگاه هديه شده است» 
(ويور،۱۳۵۶: ۷۷). ويور نيز عنوان مي کند: «صندوق چوبي 
قبر شاه اسماعيل هديه اي از همايون امپراتور مغولي هند 
است»(همان، ۱۳۵). فريزر که در سال ۱۲۴۲ه ق از مقابر 
موجود در بقعه بازديد کرده است به نظر موريه اشاره 
داشته و برآن تاکيد مي کند(brand.opcit:۳). وزير انگليسي 
دوره ناصرالدين شاه به نام سرهنگ شيل نيز در بخشي از 
خاطرات خود در خصوص بازديد از بقعه مي آورد: «در 
آرامگاه شاه اسماعيل صندوق بزرگي از چوب صندل با 
تزيينات عاج به شکل تابوت قرار دارد که همايون پادشاه 
النس   .(sheil.1978:327)«است فرستاده  هندوستان 
الکهارت نيز معتقد است «همايون شاه صندوقي از چوب 
صندل که با مهارت منبتکاري شده بود به شاه طهماسب اول 
هديه کرد»(پارسادوست،۱۳۸۱، ۴۹۸). در منابع ايراني نيز 
به اين موضوع اشاره شده است: « جمعي از مستشرقين بر 
اين باورند که همايون در سال ۹۵۰هجري قمري در سفر به 
اردبيل به زيارت آرامگاه اجداد شاه طهماسب رفته و سپس 
در بازگشت به هند اين دو صندوق را به رسم پيشکش که 
توسط هنرمندان هندي ساخته شده به آرامگاه شيخ صفي 
اهدا نموده است» (گلمغاني زاده و يوسفي،۱۳۸۴، ۱۴۶) ولي 
در نهايت آن را قابل ترديد دانسته  و در عدم پذيرش اين 
ادعا داليلي را عنوان نموده اند. در بين گزارش هاي محققان  تصوير٢. اتاق مقبره شيخ صفي الدين اردبيلي،ماخذ: نگارندگان.



اروپايي که به خاستگاه هندي دو صندوق قبر مذکور اشاره 
داشته اند، نظر پروفسور پوپ که در سال ۱۳۱۶خورشيدي 
از بقعه بازديد نموده حائز اهميت است. وي در خصوص 
«اين صندوق  مي کند:  عنوان  اسماعيل  قبر شاه  صندوق 
چوبي نتيجه زحمت و کار و ايمان ماهرترين استادان دوره 
صفوي است و از برجسته ترين شاهکارهاي صنايع ظريفه 
نظير  تهيه  «ديگر  و   (۷۸  ،۱۳۴۳ (ديباج،  مي باشد»  ايران 
صندوق قبر شاه اسماعيل مقدور نيست» (صفري،۱۳۷۰، 
۲۳۸). با وجود اينکه بيشتر محققان اروپايي به هندي بودن 
صندوق ها اشاره کرده اند، صفري صندوق منبتکاري قبر 
شيخ را از شاهکارها و آثار گرانبهاي هنر ايران و صندوق 
قبر خاتمکاري شاه اسماعيل را از گرانبهاترين نوع خود در 
ايران به شمار مي آورد(همان،۲۳۶ و ۲۳۷). ابن بزاز اردبيلي 
تاريخ ساخت صندوق شيخ را دوره  آل جالير (۷۴۰-۸۳۸ 
ه ق) عنوان کرده که در شهر تبريز ساخته شده و در دوره  
بزاز  است(ابن  گرفته  قرار  تعمير  مورد  سالطين صفوي 
اردبيلي، ۱۳۷۶، ۱۰۸). کيانمهر تاريخ ساخت آن را سال 
۷۸۰ه ق (صنعتي،۱۳۹۱: ۱۳) وخيرالهي حدود ۷۳۵ تا ۷۵۰ 
ديگري  تعداد  در   .(۶۵ است(خيرالهي،۱۳۸۸:  نگاشته  ه ق 
از پژوهش ها، آن را متعلق به نيمه دوم قرن هشتم ه ق و 
جزء آثار هنري دوره  تيموري به حساب مي آورند(امرايي، 
۱۳۹۱، ۶۰). تنها سند موجود که مي توان براي مشخص 
نمودن تاريخ تقريبي اثر بدان متوسل شد کتيبه محرابي 
صندوق  شمالي  ضلع  مرکز  در  شده  ميناکاري  و  شکل 
قبر شيخ است که به نام باني صندوق اشاره دارد: «باني 
هذا المرقد و المشهد القدسيه الولي اهللا الوالي صفي الحق 
والدين، قدس سره،العبد موسـي الصفوي». بر اساس کتيبه 
زمان  به  را  قبـر شيخ  مي توان سـاخت صندوق  مذکور 
صدرالدين موسي -پسر و جانشين شيخ- و همزمان با 
اتمام ساختمان مقبره  از  بعد  اندکي  يا  اهللا اهللا  احداث گنبد 
و  (گلمغاني زاده  داد  نسبت  ه ق  تقريبي ۷۵۰  تاريخ  يعني 
يوسفي،۱۳۸۴، ۱۴۶). در خصوص تاريخ ساخت صندوق 
قبر شاه اسماعيل نيز تاريخ دقيقي ثبت نشده است. تنها، 
کتيبه  وجه شرقي صندوق به نام سازنده اثر اشاره دارد: « 

عمل مقصود علي» (جدول۱). احتمال مي رود مقصود علي 
پدر فاطمه سلطان از زنان خوشنويس عهد شاه طهماسب 
بوده باشد(همان، ۴۴۶). در کتب يا منابعي که از استقرار 
ارائه  همايون شاه در دربار شاه طهماسب گزارش هايي 
داده اند، هيچ اشاره اي به دو صندوق قبر اهدايي از جانب 
امپراتور هند به دربار صفوي صورت نگرفته است. عالوه 
بر آن در فهرست اسناد بقعه شيخ صفي نيز در خصوص 
از جانب همايون شاه، هيچ  قبر  باب صندوق  اهدايي دو 

اطالعات و مدرکي ثبت نگرديده است.

تطبيق ساختاري۱ و هنري صندوق قبر شيخ صفي و 
شاه اسماعيل اول با آثاري از دوره اسالمي در ايران

دو  بر  مشتمل  مذکور  قبر  صندوق  دو  کلي  شکل 

پژوهشی در خاستگاه اصلی صندوق 
قبر شيخ صفی و شاه اسماعيل اول 

صفوی

جدول۱. کتيبه  دربردارنده نام اشخاص در صندوق قبر شيخ صفي و شاه اسماعيل اول،ماخذ: نگارندگان 
توضيحکتيبه صندوق قبر شاه اسماعيل اولتوضيحکتيبه صندوق قبر شيخ صفي

وجه  مرکز  در  شده  اجرا 
شمالي صندوق قبر شيخ صفي، 
صندوق  باني  نام  دربردارنده 

«موسي صفوي»

اجرا شده در وجه شرقي صندوق 
نام  دربردارنده  اسماعيل،  شاه  قبر 

سازنده اثر«عمل مقصودعلي»

تصوير٣. اتاق مقبره شاه اسماعيل صفوي،ماخذ: نگارندگان

۱. منظور از تطبيق ساختاري مقايسه 
در شکل، نقش و فن اجرايي است.
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مکعب مستطيِل بزرگ و کوچک بوده که بر روي يکديگر 
بناي  در  موجود  قبر  صندوق  دوازده  از  گرفته اند.  قرار 
آرامگاهي شيخ صفي  دو صندوق قبر به شکل جناقي و 
افراد  بقيه به شکل مکعب مستطيل ساخته شده اند که به 
متفاوتي از نزديکان شيخ تعلق دارند. فرم مکعب مستطيل به 
عنوان فرم شاخص در اکثر صندوق قبرها در نقاط مختلف 
ايران به چشم مي خورد که بر اين اساس مي توان گفت فرم 

صندوق قبرهاي مذکور مانند بسياري از صندوق قبرهاي 
ساخته شده در ايران مي باشد(جدول۲). عالوه بر آن با 
دقت در جزييات نمونه  صندوق قبرهاي جدول ۲ مي توان 
به شباهت بين نقش هندسي صندوق قبرها نيز که با استفاده 

از فن گره چيني به اجرا درآمده است پي برد.
شده  منبتکاري  نقوش  نظر  از  صفي  شيخ  قبر  صندوق 
شباهت بسيار زيادي به صندوق قبر شرف الدين عيسي 

آناليز خطي از شکل مکعب مستطيل صندوق قبر شاه اسماعيل اولآناليز خطي از شکل مکعب مستطيل صندوق قبر شيخ صفي

                 
    

شکل مکعب مستطيل صندوق قبر شاه صفي  
(ماخذ:خيرالهي،۱۳۸۸، ۵۹)

شکل مکعب مستطيل صندوق قبر عبدالعظيم حسني
(ماخذ:همان، ۵۷)

تصوير٤.شمسه ده تند اجرا شده در بقعه شيخ صفي، ماخذ:رئيس زاده،١٣٩٠، ٨١ . 

تصوير٥. اسماء مبارک اهللا، محمد و علي در تزيينات بقعه ،ماخذ:گلمغاني زاده و يوسفي، ١٣٨٤، ٣٦٢

جدول۲.مقايسه فرم صندوق قبرها ماخذ:نگارندگان



با تاريخ ساخت ۷۸۸هجري قمري واقع در حرمخانه بقعه 
و صندوق قبر چوبي امامزاده عباس شهر ساري متعلق به 
قرن ۹ هجري قمري دارد. به طور کلي نقوش گياهي از قبيل 
گل سه پر دالبردار يا همان گل شبدري که يکي از نقوش 
رايج هنر دوره تيموري است، گل چهار پر گرد، برگ، غنچه 
قبر  از عناصر مشابه صندوق  قاب بندي ترنجي شکل  و 
شيخ با دو صندوق قبر مذکور است که با روش منبتکاري 
به اجرا درآمده اند. گره هندسي «ده تند» و «هشت» و آرايه 
فلزي در چهارگوش صندوق از ديگر عناصر مشابه بين 
صندوق قبر شيخ و شرف الدين عيسي و شکل دوپالنه و 
کتيبه محرابي شکل از عناصر مشابه صندوق قبر شيخ 
بررسـي هاي صورت  مي باشد.  عباس  امامزاده  و  صفي 
متروپوليتن  موزه  منبتکاري شده  نقوش رحل  در  گرفته 
متعلق به قرن ۸ه ق نيز شباهت هايي را با نقوش  صندوق 
قبـر شيخ صفي نشان مي دهد(جدول۳). رحل چوبي موزه 
متروپوليتن داراي کتيبه هايي با مضامين ديني و اعتقادي و 
عبارات شـيعي از جمله ذکر صلوات بر پيامبر  و دوازده  امام  
معصوم است که بـر طبق کتيبه  موجود در رحل تـوسط 
هـنرمند شيعه اصفهاني به نام «حسن بن سليمان  اصفهاني » 
ساخته شده است(جعفري فرد و همکاران،۱۳۹۴، ۴۷و۴۶). 
اين نکته از اين نظر حائز اهميت است که ساخت آثار چوبي 
با مضامين شيعي در قرن ۸ و ۹ه ق در ايران رايج بوده و 
صندوق قبر شيخ صفي نيز به دليل شباهت هاي تزييني با 

رحل چوبي مذکور، نمي تواند از اين قاعده مستثني باشد.
يگانگي  است  توجه  درخور  هنر عصر صفوي  در  آنچه 
هنرها ناشي از وحدت سياسي و مذهبي است که در نتيجه 
آن، نوآوري و ابداع در يکي از هنرها به سرعت در ديگر 
هنرها نيز آشکار مي شود(گلمغاني زاده و يوسفي، ۱۳۸۴، 
صندوق  نقوش  بين  اشتراکاتي  اساس  همين  بر   .(۱۰۱
دوره  صفوي وجود  قلمکار  پارچه   و  اسماعيل  قبر شاه 
دارد که نشاندهنده وحدت هنري در اين دوره است. يکي 

پژوهشی در خاستگاه اصلی صندوق 
قبر شيخ صفی و شاه اسماعيل اول 

صفوی

تصوير٦. الگوها و نمادهاي مذهبي صندوق قبر شاه اسماعيل، 
ماخذ:  نگارندگان

تصوير٧. نگاره يوسف و زليخا، مأخذ: کورکيان ،١٣٧٧، ٩٢

دوره  هنر  در  که  است  طوقي۱  سربند  مشابه،  نقوش  از 
صفوي رونق مي گيرد که مي توان ريشه  آن را در اعتقادات 
هنرمندان صفوي يافت و حتي آن را يکي از ويژگي هاي 
(کيانمهر و  آورد  به شمار  زيبايي شناسي سبک صفوي 
ختايي  نقش  ديگر  مشابه  نقش   .(۲۲۳  ،۱۳۸۴ همکاران، 
اين گل است که در  يا همان گل شاه عباسي۲  و غنچه 
بيشتر آثار هنري اين دوره اعم از کتاب آرايي، کاشيکاري، 
منبتکاري، فلزکاري، قاليبافي، پارچه بافي و ... ديده مي شود. 
گل اناري يا شاه عباسي از عناصر ايراني و خاص دوره 
صفوي به شمار مي رود(همان، ۲۱۱)(جدول۴). اين نقش 
از نقوش پرتکرار صندوق قبر شاه اسماعيل است. شناخت 
نقوش اصيل ايراني و کاربست آن در صندوق قبر شاه 
اسماعيل نمي تواند حاصل کار هنرمندان ناآشنا با منابع 
هنري ايراني باشد. اين شناخت وآگاهي و استفاده دقيق از 

نقوش نتيجه دانش و مهارت هنرمندان ايراني است.
با دقت در تزيينات قسمت هاي مختلف بقعه شيخ صفي، 
قبر  بقعه و دو صندوق  تزيينات  بين  بسياري  اشتراکات 
مورد مطالعه مي توان يافت. از جمله نقوش تزييني مشترک 
در معماري بقعه و دو صندوق قبر مذکور مي توان به گره 
هندسي بويژه نقش شمسه اشاره کرد. شمسه ده تند الگوي 
زير بنايي و پرتکرار در بسياري از گره هاي هندسي بقعه از 
جمله گره متن اصلي صندوق قبر شيخ صفي، شاه اسماعيل، 
ساير صندوق مقابر بقعه، کاشيکاري داخلي چيني خانه و 
نماي رواق شرقي ايوان دارالحديث است(رئيس زاده،۱۳۹۰

۷۸،و۸۱)(تصوير۴). کاربرد نقش مشترک شمسه مرکزي 
در گره هندسي دو صندوق قبر مورد مطالعه و تزيينات 
نقوش  کاربست  در  ايراني  هنرمند  ذکاوت  بقعه  معماري 
هندي  هنرمند  و  بوده  بقعه  معماري  تزيينات  با  هماهنگ 
نمي تواند بدون مشاهده اين تزيينات بر هماهنگي نقوش دو 

صندوق قبر مذکور مسلط بوده باشد. 
کاربست نام  جالله «اهللا» و نام مبارک «محمد» و «علي» 

١. يا همان صنوبري
٢. گل اناري
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جدول٣. مقايسه ساختاري صندوق قبر شيخ صفي با آثاري از دوره اسالمي در ايران ماخذ:نگارندگان 
توضيح عناصر مشابهنقوش صندوق قبر  شرف الدين عيسي صفوينقوش صندوق قبر شيخ صفي

- گره هندسي مشابه ده تند و هشت
- آالت گره مشابه: شمسه ده پر، ترقه، 
ترنج، پنج تند، ترنج، عروسک، شش شل، 

ستاره 
- گره چيني 

-  منبتکاري: روسازي مقعر و محدب

نقوش گياهي مشابه: گل شبدر، غنچه گل  
شبدر،گل چهارپر دالبردار، اسليمي دکمه-

دار، کالله. 
قاب بندي با ايجاد شيار بر روي آن

آرايه فلزي مشابه

نقوش صندوق قبر  امامزاده عباس سارينقوش صندوق قبر شيخ صفي
(ماخذ: کريميان،۱۳۹۱، ۶۶)

توضيح عناصر مشابه

شکل دو پالنه مکعب مستطيل
حاشيه  در  ثلث  خط  به  کتيبه  وجود 
در  کتيبه ها  مسطح  روسازي  و  محيطي 

هر دو صندوق قبر 

       

وجود کتيبه محرابي شکل
قاب بندي ترنجي با ايجاد شيار بر روي 

آن
منبت نقوش با روسازي مقعر و محدب

نقوش گياهي مشابه: گل شبدر، غنچه گل 
شبدر، گل چهارپر دالبردار. 

نقوش رحل موزه متروپوليتننقوش صندوق قبر شيخ صفي
(ماخذ:پوپ، ۱۳۸۷ : لوح ۱۴۶۶)

توضيح عناصر مشابه

                
        

                       

      

      

شکل محرابي مشابه در بدنه صندوق 
و پايه رحل

شکل آلت طبل پيچ خورده مشابه
شکل پنج ضلعي مشابه



عالوه بر صندوق قبر شاه اسماعيل اول در نقاط مختلف 
بقعه نيز ديده مي شود(تصوير۵).

 نحوه ترکيب بندي اسماء متبرکه در صندوق شاه اسماعيل 
«ياحنان  مضمون  با  صفوي  شهرياران  سلطنتي  مهر  و 
نقش  حول  شش تايي  چرخش  صورت  به  نيز  يامنان» 

مرکزي از ديگر اشتراکات موجود مي باشد(جدول۵). 
همچنين با بررسي هاي صورت گرفته در نقوش سکه هاي 
قاب بندي  طرح  در  تشابهاتي  دوره صفوي،  شده  ضرب 
سکه ها و نقوش صندوق شاه اسماعيل مشاهده مي شود 

که نمونه هايي از آن  در جدول ۶ ارائه شده است.
ذکر اين نکته حائز اهميت است که ضرب سکه با شعائر 
مذهبي شيعي در دوره صفوي از شيوه هاي موثر اشاعه 
تشيع  ترويج  يعني  ايدئولوژي صفويه  ارکان  اصلي ترين 
بوده است. در سال هاي آغازين حکومت صفوي سکه هايي 
با نام مبارک علي (ع) و عبارات «اشهد ان ال اله اال اهللا»، 
مي شده  ضرب  اهللا»  ولي  علي   » و  اهللا»  رسول  «محمد 

پژوهشی در خاستگاه اصلی صندوق 
قبر شيخ صفی و شاه اسماعيل اول 

صفوی

ماخذ:  محل،  تاج  در  همسرش  و  جهان  شاه  تصوير۸.مقبره 
Henri Stirlin,2010,163

توضيح عناصر مشابهنقوش پارچه قلمکار دوره صفوينقوش صندوق قبر شاه اسماعيل

   

گل  نقش  در  شباهت  وجود 
و  ختايي  يا  عباسي  شاه 

غنچه آن  

  

صنوبري:  يا  طوقي  سربند 
از نقوش شاخص و رايج در 
گوناگون  هنري  رشته هاي 
جمله  از  صفوي  دوره 
شاه  قبر  صندوق  منبتکاري 
قلمکار  پارچه  و  اسماعيل 

صفوي 

جدول٤. نقوش مشابه صندوق قبر شاه اسماعيل و پارچه قلمکار دوره صفوي  ماخذ: نگارندگان

است(متولي،۱۳۹۱، ۱۸۹ و۱۹۱). همچنين شاخص ترين علم 
دوره صفوي پرچمي با تصوير ذورالفقار امام علي (ع) به 
عنوان نماد مذهب تشيع بوده است(همان، ۱۹۷). استفاده 
از الگوها و نمادهاي تبليغاتي مذهبي مانند نام مبارک علي 
(ع) و آياتي از قرآن کريم از جمله سوره مبارکه انسان در 
صندوق قبر شاه اسماعيل نمي تواند با عقايد، بينش و نگرش 
مذهب تسنن همايون شاه همسو بوده باشد(تصوير۶). با 
توجه به اينکه در جريان سفري که همايون شاه به دربار 
شاه طهماسب صفوي داشته است، شاه صفوي در برابر 
مساعدت هاي دربار، وي را به پذيرفتن مذهب شيعه دعوت 
مي نمايد ولي همايون با بيان اينکه آنچنان شيفته سلطنت 
نيست پايداري خود را در مذهب و عقيده خويش مطرح 
مي سازد(سوکمارراي،۱۳۸۳، ۶۷). وجود عناصر برگرفته 
از ايدئولوژي دوره سلطنت صدرالدين موسي(باني صندوق 
قبر شيخ صفي) و حکومت صفوي در تزيينات دو صندوق 
با ساختار مذهبي حکومت  تا حدودي مغاير  قبر مذکور 

همايون شاه مي باشد. 
و  نقوش شاخص  از   استفاده  ديگر،  تامل  قابل  نکات  از 
شيوه منبتکاري شناخته شده دوره تيموري و صفوي (به 
ترتيب) در دو صندوق قبر مذکور است. از جمله کاربرد 
نقوش ختايي و اسليمي به شکل گل شبدر يا سه پر، گل 
پنج پر و اسليمي دکمه دار و منبتکاري با روسازي مسطح 
گياهي  نقوش  در  محدب  و  مقعر  روسازي  و  کتيبه  در 
دوره تيموري (کريميان،۱۳۹۲، ۶۷) و استفاده از سربند 
يا شمسه  اختر  به  نقش ستاره هشت پر موسوم  طوقي، 
ايراني و ترکيب بندي ترنجي با ساقه ضربدري معروف 
به شيوه شاه طهماسبي در دوره صفوي است (کيانمهر و 
همکاران، ۱۳۸۴، ۲۱۱)(جدول۷). شباهت شيوه منبتکاري 
اسماعيل  قبر شاه  در صندوق  زيبايي شناختي  اصول  و 
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استناد به اين نگاره مي توان گفت هنرمندان ايراني در قرن 
۹ ه ق در ساخت انواع خاتم مهارت کافي داشته اند و ساخت 
ايراني  هنرمندان  توسط  خاتم کاري شيخ صفي  صندوق 

دور از ذهن نخواهد بود.
 از آنجايي که عصر صفوي دوره طاليي هنر خاتم در ايران 
به شمار مي آيد(روزي طلب و جاللي، ۱۳۸۲، ۵۳)، تکنيک 
خاتم در صندوق قبر شاه اسماعيل نيز بسيار هنرمندانه و 
با دقت باال به اجرا درآمده است. شيـوه ابداعي هنر خاتم 
در دوره صفـوي که به شيوه « گل بندي» معروف است 
در صندوق قبر شاه اسماعيل به اجرا درآمده که در آن 
منشورهاي مثلث القاعده از پهلو کنار هم چسبانده مي شود 
تا گل و در نهايت قامه خاتم تشکيل شود. بايد خاطر نشان 
ساخت هنر خاتم به سبک هندي کار بر روي سنگ مرمر 
از نظر مواد، مصالح مصرفي و طراحي نقوش  بوده که 
شباهت زيادي به هنر خاتم سوريه دارد. هنرمندان هندي 
شاغل در اين حرفه معتقدند خاتم در ايران ظهور کرده و از 
طريق مهاجران و تجار به هند وارد شده است(جدول۸). با 
دقت در نمونه هاي خاتم هندي مي توان گفت شيوه ساخت 
خاتم در هند بسيار ساده تر از شيوه کار در ايران بوده 
دارد.  ايران  در  خاتم شناخته شده  با  آشکاري  تفاوت  و 
همچنين مي توان اظهار داشت هنرمندان هندي مهارتي در 

مهر سلطنتي شهرياران صفويآناليز خطي اسماء متبرکه در صندوق قبر شاه اسماعيل اول

   

جدول٥. نحوه ترکيب بندي اسماءمتبرکه در صندوق قبر شاه اسماعيل و مهر سلطنتي شهرياران صفوي ماخذ: نگارندگان

طرح قاب بندي سکه هاي صفوي (ماخذ: قائيني، ۱۳۸۸،۹۶)نقوش صندوق شاه اسماعيل اول

 

جدول٦. تطبيق نقوش صندوق شاه اسماعيل اول و سکه دوره صفوي ماخذ: نگارندگان 

اول با ديگر آثار هنري دوره شاه طهماسب نيز ساخت اين 
صندوق را در ايران و به دست هنرمندان ايراني مسجل 
مي سازد. از ويژگي هاي منبت دوره صفوي تراش مقعر 
با حميل هاي نازک است که اين ويژگي در منبت صندوق 
قبر شاه اسماعيل به خوبي نمايان است. همچنين وجود 
دري با مشخصات هنري و نام سازنده صندوق قبر شاه 
اسماعيل اول، ساخت اين صندوق را به دست هنرمندان 

هندي ضعيف مي کند(همان،۲۱۷الي۲۲۰). 

تطبيق خاتمکاري هند و ايران
خاتم کاري صندوق قبر شيخ صفي و شاه اسماعيل اول 
از بارزترين و نفيس ترين تزيينات اين دو صندوق قبر به 
شمار مي آيد. بايد گفت قرن نهم هجري قمري دوره رواج 
اشيا چوبي  تزيين  در  که  بوده  ايران  در  هنر خاتم کاري 
استفاده  موسيقي  آالت  و  اسباب  جعبه ها،  انواع  مختلف، 
درودگران  و   (۵۴ جاللي،۱۳۸۲،  و  (روزي طلب  مي شده 
مهارت  و  استعداد  ديگر  ظرايف  و  خاتمکاري  در  ايراني 
زيادي داشته اند(شاردن، ۱۳۷۵، ۸۷۹). يکي از نمونه هاي 
اعالي هنر خاتم اين دوره دِر خاتمکاري شده در تصوير 
يوسف و زليخا اثر استاد کمال الدين بهزاد پيشواي مکتب 
هرات است(روزي طلب و جاللي،۱۳۸۲، ۵۴)(تصوير۷). با 



حد اعالي خاتم صندوق شيخ صفي و شاه اسماعيل اول 
نداشته اند.

تطبيق مقابر هند و ايران
ديگر شاهان صفوي  اسماعيل و  در زمان حکومت شاه 
تالش هاي بسياري جهت بازسازي مقابر متبرکه در ايران 
و عراق صورت گرفت. از جمله مي توان اقدامات عمراني و 
ساخت دو صندوق خاتمکاري براي مضجع شريف امام 
موسي کاظم (ع) و امام جواد (ع) در سال ۹۰۶هجري قمري 
به دستور شاه اسماعيل اول (خيرالهي، ۱۳۸۸، ۱۵۰)، اقدامات 
عمراني و خدماتي  در خصوص مزارات متبرکه در مناطق 
مختلف ايران مانند قم، ري، ساوج بالخ و ... به دستور شاه 
طهماسب اول و اقدامات عمراني مهم  شاه عباس اول در 
رابطه با مرقد مطهر امام رضا (ع) را نام برد (متولي،۱۳۹۱، 
۱۸۳). با توجه به تفکر رايج شاهان صفوي در خصوص 
اهميت موضوع بازسازي و اقدامات عمراني اماکن مقدس 
و متبرکه، توجه به تزيينات و شکوه فضاي آرامگاهي بقعه 
شيخ صفي نيز امري طبيعي خواهد بود. اهميت دو چهره 
شاخص خاندان صفوي يعني شيخ صفي به عنوان نقطه 
آغاز طريقت و شاه اسماعيل اول بواسطه بنيانگذاري مذهب 
تشيع در ايران، ايجاب مي کرده که مقبره شايسته و درخور 
توجهي جهت گراميداشت اين دو شخصيت احداث گردد. 

بنابراين مي توان گفت ساخت و ساز دو صندوق قبر مذکور 
با نهايت ظرافت و ويژگي هاي هنري در ايران و به دست 
هنرمندان ايراني دور از ذهن نخواهد بود.  اين در حالي 
است که عليرغم شکوهي که در فضاي آرامگاهي پادشاهان 
گورکاني هند حاکم است، اقدام به خصوصي در تزيينات و 
آراستگي قبور اين پادشاهان صورت نگرفته است. « مقبره 
شاه جهان و حرم محترمه اش در سردابي است که چهار 
پنج پله مي خورد. روي قبر هر يک تخته سنگي است مرمر، 
بسيار  نباتات  و  ازهار  قرآن،  آيات  ملکه  قبر  روي سنگ 
ممتاز منقش شده و روي سنگ قبر شاه جهان هيچ کالم 
اهللا نيست فقط اسم و تاريخ وفاتش است که روي سنگ 
قبر و گنبد و منارهاي مرمرجواهرات نفيس نصب کرده 
بودند. مقبره اکبرشاه را که بنايي است بسيار ممتاز به حکم 
فرزندش جهانگيرشاه، در شهر سکندرا ساخته اند. جسدش 
در سردابي است وسط. روي مزار تخته سنگي است ساده. 
روي  و  اطراف  حجرات  در  اعتمادالدوله  خانواده  مقابر 
تماما احجار مرمر منقش بسيار ممتاز است»(نوشاهي و 
صحاف باشي، ۱۳۷۵، ۷۳ الي ۷۷)(تصوير۸ الي ۱۰). الزم به 
ذکر است تاثيرگذاري هنرمندان ايراني در نحوه شکل گيري، 
پادشاهان گورکاني هند  تزيينات آرامگاه هاي  معماري و 
غير قابل انکار است. با دقت در تصاوير مشاهده مي شود 
بارزترين شيوه تزييني در قبور پادشاهان هند، استفاده از 
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صندوق قبر شاه اسماعيل توضيحصندوق قبر شيخ صفي
اول

توضيح

گل شبدر يا سه پر، 
غنچه گل شبدر، گل 
چهارپر در شمسه 

ده  پر.
اسليمي دکمه دار

در حاشيه.

ترکيب بندي ترنجي در 
شمسه ايراني: عناصر 
در يک لوزي محاط 
است و ساقه هاي آن 
به سمت مرکز گرايش 

دارد.
سربند طوقي و نصف 
ترکيب بندي ترنجي در 

آلت چهارلنگه

جدول٧. نقوش شاخص دوره تيموري و صفوي در صندوق قبر شيخ صفي و شاه اسماعيل اول، ماخذ: نگارندگان.

هنرخاتم به سبک هند (ماخذ:روزي طلب و خاتم صندوق قبر شاه اسماعيل اولخاتم صندوق قبر شيخ صفي
جاللي،۱۳۸۲، ۲۶)

     

جدول٨. مقايسه خاتم صندوق قبر شيخ صفي و شاه اسماعيل با نمونه خاتم هند ماخذ: نگارندگان
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سنگ مرمر سفيد و سرخ، نقاشي و حجاري بر روي آن 
بوده و هيچ استفاده اي از چوب و هنرهاي مرتبط با آن ( 
خاتمکاري، منبتکاري، گره چيني و ...) صورت نگرفته است. 
نقوش نيز بسيار ساده و متفاوت از نقوش به کار رفته در 

دو صندوق قبر شيخ صفي و شاه اسماعيل مي باشد.

بررسي مواد و مصالح مصرفي
مواد و مصالح مورد استفاده در هر دو صندوق قبر مذکور 
عبارت است از چوب فوفل، گالبي، آبنوس، ملچ، شمشاد و 
استخوان يا عاج که الزم به ذکر است در آثار چوبي سده ۱۰ 
الي ۱۲ هجري قمري کاربرد مصالحي از جمله چوب  چنار، 
فوفل، گالبي، عناب، گردو، توت، کاج، استخوان، عاج، صدف، 
طال و نقره در ايران رايج بوده است (دادور و دااليي،۱۳۹۴، 
۳۵۲). شايد يکي از داليلي که باعث گرديده صندوق قبر 

شيخ و شاه اسماعيل به هنر هند نسبت داده شود نوع مواد 
و مصالح مصرفي در آن ها از جمله چوب فوفل بوده است 
زيرا درخت فوفل در نواحي گرم و مرطوب از جمله شبه 
قاره هند رشد مي کند و اين در حالي است که نياز هنرمندان 
به چوب اين درخت از طريق واردات آن برطرف مي شده 
است(روزي طلب و جاللي،۱۳۸۲، ۱۰۸). از طرفي وفور 
يک نوع ماده مصرفي مانند عاج يا استخوان در هند نيز 
صندوق  ساخت  خصوص  در  محکمي  دليل  نمي تواند 
مقابر در آن کشور باشد. مصرف عاج و استخوان در 
بيشترين  است.  بوده  رايج  نيز  ايران  هنري  آثار  ديگر 
هند سنگ  گورکاني  پادشاهان  مقابر  در  ماده مصرفي 
چوب هاي  از  استفاده  و  بوده  سفيد  و  سرخ  مرمر 
ديده  هند  مقابر  در  خاتمکاري  مصالح  يا  و  برده  نام 

نمي شود.

تصوير۱۰. مقبره خانواده اعتمادالدوله، هند، ماخذ: همان، ١٦٣

نتيجه
با تکيه بر پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در خصوص نقد فرضيه اهدا نمودن صندوق قبر شيخ 
صفي و شاه اسماعيل از جانب همايون شاه به شاه طهماسب اول صفوي و انتساب خاستگاه هندي 
به اين دو صندوق قبر در گزارش هاي جهانگردان اروپايي مي توان به يافته ها و نتايج ذيل اشاره نمود؛ 
عليرغم نظريه هايي که ساخت هر دو صندوق قبر را به يک دوره زماني نسبت مي دهند بايد گفت ساخت 
اين دو صندوق قبر همزمان نبوده است؛ يافته ها بر اساس نوع تزيينات و کتيبه هاي موجود در هر 
دو صندوق حاکي از آن است که صندوق قبر شيخ صفي  به هنر دوره تيموري و صندوق قبر شاه 
اسماعيل به هنر دوره صفوي تعلق دارد. به عبارتي چون ساخت اين دو صندوق قبر همزمان نبوده 
نمي توان پذيرفت که هر دو اهدايي همايون شاه به شاه طهماسب بوده باشد. بررسي و مقايسه اين 
دو اثر ارزشمند با آثار ديگري از هنر دوره اسالمي در ايران نشاندهنده وحدت هنري در ميان اين 
آثار مي باشد. ضمن آنکه عالوه بر وحدت هنري، ارتباط بين ايدئولوژي و هنر به عنوان ويژگي ديگر 
آثار دوره اسالمي در ايران، در هر دو صندوق مشهود است. از نظر ساختاري شکل مکعب مستطيل 
در هر دو صندوق، مشابه بسياري از صندوق قبرها در نواحي مختلف ايران است. تزيينات و فنون 
اجرايي نيز در آثار همدوره با دو صندوق قبر مذکور مشاهده گرديده است. وجود اشتراک بين تزيينات 
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بقعه و صندوق قبرها از جمله نقش مشترک گره هندسي و اسماء جالله از ديگر يافته هاي حائز اهميت صفوی
است. ضمن آنکه در مهر سلطنتي شهرياران صفوي و صندوق قبر شاه اسماعيل نيز نقوش مشترکي 
به چشم مي خورد. استفاده از الگوها و نمادهاي تبليغاتي مذهب تشيع يکي از اقدامات مهم حکومت 
صفوي است که در قالب عناصر نمادين در حوزه آثار هنري نيز بروز کرده است.  ارائه اين الگوهاي 
تبليغاتي در سکه ها، درفش و ديگر اشيا تاثيرگذار در جامعه صفوي، نقطه اشتراکي با تزيينات صندوق 
شاه اسماعيل با کاربست آيات قرآن کريم و نام مبارک امام علي (ع) دارد. توجه به عالي ترين نوع 
تزيينات همراه با مضامين ايدئولوژي در هر دو صندوق حاکي از دانش، مهارت و تسلط هنرمندان 
ايراني است. در خصوص نقوش هر دو صندوق نيز بايد گفت رايج ترين نقوش دوره تيموري و صفوي 
مورد استفاده قرار گرفته است. نقش گل شبدري يا گل سه پر و اسليمي دکمه دار در صندوق شيخ 
صفي و نقش اسليمي دهان اژدري، سربند طوقي و گل شاه عباسي در صندوق شاه اسماعيل از آن 
جمله اند. منبتکاري هر دو صندوق نيز از ويژگي هاي شناخته شده اين فن در دوره تيموري و صفوي 
تبعيت مي نمايد به گونه اي که منبتکاري صندوق شيخ با روسازي مقعر، محدب و مسطح و صندوق 
شاه اسماعيل با نوعي تراش مقعر با حميل هاي نازک به اجرا درآمده است. نکته حائز اهميتي که در 
خصوص صندوق شاه اسماعيل وجود دارد کاربست ترکيب بندي ترنجي و منبت مخصوص زمان 
سلطنت شاه طهماسب اول است. نوع خاص خاتمکاري صندوق شيخ و شاه اسماعيل تفاوت بسياري با 
خاتم رايج در هند داشته به عبارتي خاتم به سبک هندي کار بر روي سنگ مرمر بوده که از نظر مواد، 
مصالح مصرفي و نقوش، شباهت زيادي به هنر خاتم سوريه دارد. اين در حالي است که خاتم ايران 
از نظر نقش و ماده مصرفي بسيار غني بوده و تفاوت بسياري با خاتم هند دارد. همچنين تفاوت در 
نوع تزيين و مصالح مصرفي در قبور آرامگاه هاي هند و ايران تفاوت ديگري است که هندي بودن دو 
صندوق قبر مذکور را ضعيف مي نمايد. سبک رايج تزيين در آرامگاه هاي هند استفاده از سنگ مرمر 
سرخ و سفيد بوده اين در حالي است که صندوق شيخ و شاه اسماعيل با استفاده از چوب و شيوه هاي 
متنوع تزيينات چوبي، ساخته و پرداخته شده است. ضمن آنکه در اسناد بقعه و منابعي که به اقامت 
همايون شاه در دربار شاه طهماسب پرداخته اند هيچ اشاره اي به دو صندوق مذکور و اهدا نمودن آن ها 

از جانب همايون شاه به شاه طهماسب نشده است.
بر پايه مطالعات تاريخي، تطبيق ها و تحليل هاي صورت گرفته در خصوص فرضيه مورد نقد پژوهش، 
مي توان گفت دو صندوق قبر مذکور هديه همايون شاه به شاه طهماسب اول صفوي نبوده است، لذا 
مي توان ابراز کرد اين دو صندوق خاستگاه ايراني داشته و با مهارت هنرمندان ايراني و به سبک هنر 

ايراني ساخته و پرداخته شده اند. 
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Are two caskets presented by Homayoun Shah to Shah Tahmasb I and made by Indian 
artists?
What reasons would confirm the Iranian origin of the Shaykh Safi’s and Shah Ismail’s 
caskets?
Research method in this essay is descriptive and analytical and the approach of this research 
is Comparative. Also data has been gathered via field study and library research. This article 
contains important and significant results. The presentation of wooden boxes by Homayoun 
Shah to Shah Tahmasb was referred to in none of the studied historical sources. In addition, 
these two caskets belong to two different historical periods; a fact that dismisses the possibility 
of their concurrence and presentation of both by Homayoun Shah to Shah Tahmasb. Also, 
decorative patterns and executive techniques in the aforementioned caskets have followed 
the sources of the Timurid and Safavid periods in Iran. Decorative patterns and executive 
techniques specify that these two caskets were made by Iranian artists who were familiar with 
original and Iranian art sources. In other words, Indian artists could not be exactly well-informed 
of the artistic and original Iranian sources. These two caskets in terms of shape and form are 
like other caskets built in Iran. In other words, their form is cubic. Another important result is 
the existence of similarity between tomb decoration and decoration of these two caskets. The 
carvings of both caskets are similar to the carvings of the Timurid and Safavid periods. Also 
the most common motifs of the Timurid and Safavid periods were used. Eventually based on 
historical studies and comparisons and analysis, it can be said that these two caskets were not 
Homayoun Shah,s gifts to Shah Tahmasb safavi, therefore these two wooden caskets have 
Iranian origin and were made by Iranian artists and in accordance with the Iranian art style.
Keywords:  Casket, Shaykh Safi, Shah Ismail I, Traditional Arts, Timurid Art, Gurkanian Art, 
Safavid Art
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The caskets of Shaykh Safi al-Din Ardabili and Shah Ismail safavi are considered as the 
wooden and exquisite works of Islamic art. Current location of these two caskets is the tomb 
of Shaykh Safi al-Din Ardabili in the city of Ardabil. Shaykh’s casket belongs to the Timurid 
period while Shah Ismail safavi’s casket belongs to the Safavid period. These two caskets have 
been built with different techniques such as carving, inlay, mosaic and wood drainage, and 
decorated with types of Iranian noble designs. The construction of these two caskets has been 
attributed in many Western and sometimes Iranian sources to the reign of Homayon Shah, the 
Indian emperor, and Indian artists. However, according to studies and researches, there are 
many reasons for the originality and Iranian origin of these two caskets; among which are the 
differences between the ornaments, the types of decorations and consuming materials and the 
different methods of inlaying in tombs in India and Iran, the structural similarity of the two 
caskets with works of the Islamic period in Iran as well as presenting the name of the Iranian 
artist and founder in the inscriptions of these two wooden caskets and other historical reasons 
that have been analyzed in a detailed manner in the research process. This important detail 
is explained by the above-mentioned reasons in order to disambiguate the origin of the two 
works of the Islamic period in Iran. 
The necessity of this article is due to the fact that no research has been done in connection with 
the Iranian origin of these two caskets and only decorations are checked in articles that are 
linked with these two caskets. The purpose of the present research is to criticize the hypothesis 
of presentation of these two caskets as gifts by Homayoun Shah to the Safavid Shah Tahmasb 
I and to prove the Iranian origin of these two great works of art in the Timurid and Safavid era 
territory in Iran. The research aims at answering the following main questions:
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