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نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره ،۲۲شماره ،۴زمستان ۱۳۹۶

بازنمایی قزلباشها در نگارههای شاهنامه طهماسبی*
عباس ایزدی ،1محمد خزایی** ،2حسنعلی پورمند

3

 1دانشجوی دکتری هنر اسالمی ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیتمدرس ،تهران ،ایران.
 2استاد گروه ارتباط تصویری ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیتمدرس ،تهران ،ایران.
 3دانشیار گروه پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه تربیتمدرس ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/5/11 :تاریخ پذیرش نهایی)95/11/24 :

چکیده

قزلباشها از مهمترین عوامل قدرت در دوره صفوی بودهاند که نزدیک به یک قرن ،مهمترین مناصب نظامی و سیاسی
ایران را در اختیار داشتند .آنها نقش اصلی را در ب ه قدرت رسیدن صفویان ایفا کردند .همزمان با قدرت قزلباشها،
تصویرسازی شاهنامه طهماسبی ب ه دستور شاه اسماعیل اول ( )1523-1499/930-905آغاز شد و در زمان سلطنت شاه
طهماسب اول ( )1576-1523/984-930پایان پذیرفت و قزلباشان که مشخصه اصلی آنها ،کالههای موسوم به قزلباش
بود ،در این نگارهها تجسم یافتند .پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با رجوع به منابع کتابخانهای ،به این
سؤال پاسخدادهاست که نگارگر تا چه میزان توانسته جایگاه و اهمیت قزلباشها را در این دوره درخالل نگارههای شاهنامه
طهماسبی تصویر کند .این نوشتار با هدف آشنایی با جایگاه و دالیل اهمیت قزلباشها در اوایل عصر صفوی انجام پذیرفته
است .انتظار میرود موقعیت منحصربهفرد قزلباشها در عرصه سیاسی ،دلیل اصلی بازنمایی گسترده آنها در نگارههای
شاهنامه طهماسبی بوده باشد .نتایج این پژوهش ،ضمن تأیید فرضیه فوق ،نشان میدهد که عنوان قزلباش ،به جنبهای
فراقبیلهای اشاره دارد؛ بهطوریکه در دوره صفوی ،ایران را با نام کشور قزلباش میشناختهاند .مناصب قزلباشها هم که در
نگارههای شاهنامه طهماسبی در قالب مناصب درباری ،نظامی و هنری مشاهده میشود ،در بسیاری از موارد ،این جنبه
از قابلیت آنها را نشان میدهد.

واژههای کلیدی

صفویان ،قزلباشها ،نگارگری ،مکتب تبریز صفوی ،شاهنامه طهماسبی.

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول در رشته هنر اسالمی با عنوان "نمود اقتدار صفویان در هنر قالیبافی" میباشد که با راهنمایی نگارنده دوم و
مشاوره نگارنده سوم در دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران در حال انجام است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09123874106 :نمابر.E-mail: khazaiem@modares.ac.ir ،۰۲۱- ۸۲۸۸۳۷۲۵:
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مقدمه
شــاهنامه طهماســبی ،دربردارنده نگارههای پرشماری است که
بهکوشش جمعی از بهترین نقاشان مکتب تبریز در دوره صفوی و در
زمان ســلطنت شاه اســماعیل اول ( )1523-1499/930-905و شاه
طهماسب اول ( )1576-1523/984-930براساس اشعار شاهنامه
فردوســی تصویرسازی شد ه اســت .با مرور نگارههای این شاهنامه،
با طیف وســیعی از قزلباشــان مواجهایم که با نشــانه مخصوص خود
کــه همــان کال ه قزلبــاش باشــد ،در جایجــای ایــن نگارههــا تصویــر
شــدهاند؛ بهطوریکــه در برخــی نگارههــا ،تعداد آنها زیــاد و قرارگیری
آنها در کنار هم ،نوعی هماهنگی تصویری ایجاد کرده است.
پژوهــش حاضــر ،بــا هــدف آشــنایی بــا موقعیــت جامعــه قزلباش
در دوره صفــوی و دالیــل اهمیــت آنهــا بــه خصــوص در دهههــای
نخســتین این سلسله ،درصدد پاسخ به این پرسش است که نگارگر
تــا چه اندازه توانســته ،این اهمیت جایــگاه و موقعیت قزلباشها در
دوره صفــوی را در خــال نگارههــای شــاهنامه طهماســبی بهتصویر
بکشــد؟ میتوان فرض نمــود بهدلیل نقش فعــال نیروهای قزلباش
در بخشهــای گونا گــون سیاســت ،حکومــت و دربــار صفویــان؛ بــه
خصــوص در اوایــل این عصــر ،نگارگــر در بازنمایی آنهــا در نگارههای
این شــاهنامه که هنری درباری اســت ،به جایگاه آنها توجه ویژهای

مبذول کرده باشــد .دلیل انتخاب شاهنامه طهماسبی برای نوشتار
حاضر این است که این شاهنامه بهدلیل تعدد نگارههایش ،جامعه
آماری باالیی را در اختیار پژوهش قرار داده است.
ً
در مطالعاتــی کــه تا کنون درباره قزلباشها صــورت گرفته ،عمدتا
به جنبههای سیاســی و نظامی آنها پرداخته شــده و یا به پیشــینه و
منشــأ آنها توجه شــده اســت .در واقع ،کمتر پژوهشی بهدست آمده
که به جنبههای هنری این گروه پرداخته باشد .نوشتار حاضر تالش
دارد ضمــن مالحظــه پژوهشهــای قبلــی ،به جنبههــای تصویری و
هنری قزلباشها که میتواند از سیاســت نیز تأثیراتی پذیرفته باشد،
توجه نماید.
ایــن پژوهــش بــا رویکــردی توصیفــی -تحلیلــی انجــام شــده و
اطالعــات آن بــهشــیوه کتابخانــهای جمــعآوری گردیــده اســت .در
انتخــاب نمونههــا ،ســعی شــده اســت بــا درنظــر گرفتــن نگارههــای
موجود از شــاهنامه طهماســبی که تعداد آنها درمجموع 258 ،عدد
اســت ،بخشهایــی از نگارهها انتخاب و در مقاله اســتفاده شــود که
بتوانــد برآینــدی از مجموع نگارهها و نمونههایی مناســب برای فهم
بهتر بحث مقاله باشند .برای این منظور ،همه نگارهها مورد مطالعه
قرار گرفتهاند و بخشهایی از آنها استخراج شدهاند.

 .۱وجهتسمیه ،پیشینه و معرفی قزلباشها
شــیخ حیــدر ،پدر شــاه اســماعیل اول ،مؤســس سلســله صفوی،
در خــواب از حضــرت علــی (ع) فرمان یافته بود بــرای پیروانش کالهی
یادبــود دوازده امــام شــیعه طر حریــزی نماید
متمایــز و ارغوانیرنــگ،
ِ
(ســیوری )27 ،1380 ،و به این ترتیب ،وی آنها را بر آن داشــت تا از آن
1
پس ،بهجای کاله معمول ترکی ،این نوع کاله را بر سر بگذارند .آنجوللو
در مورد این نوع کاله مینویسد« :رسم ایرانیان چنان است که کالهی
ســرخ بر ســر میگذارند و قسمتی که سر را میپوشاند ،گشاد و نوک آن
تنگ و دارای دوازدهترک به ضخامت یک بند انگشت است» (آنجوللو،
 .)344 ،1349استفاده صوفیان صفوی از این نوع کاله خاص ،باعث
شــد که آنها از طرف ترکها ،قزلباش نامیده شــوند؛ یعنی کســانی که
ســر ســرخ دارند ،امــا قزلباشها این نــام را مایه افتخار خود دانســتند
(کمپفــر)88 ،1363 ،؛ بنابرایــن آن را پذیرفتنــد و مــورد اســتفاده قــرار
دادند .ضمن آنکه «این کاله در آن روزگار ،نشــانه وفاداری به خاندان
صفوی و سرداری و بزرگی و بزرگزادگی بود» (علیبابایی.)37 ،1382 ،
دالوالــه 2از دو دســته کلــی قزلباشها یــاد میکنــد« :قزلباشها بر
دو نو عانــد :یکــی ،آنهایــی کــه این عنــوان را به ارث بردهانــد و اجداد
آنهــا در خدمــت شــاه اســماعیل اول بودهانــد کــه ایــن عده تــا پایان
دودمــان خــود ،این لقــب را به ارث خواهنــد برد و جــای آنها در بین
قــوای نظامی معین اســت .عــده دیگر ،آنهایی هســتند کــه گاهگاه از
ً
طرف شاه به دریافت این عنوان مفتخر میشوند؛ مثال تمام غالمان

شاه از هر ملیتی که باشند ،به محض اینکه به آیین تشیع درآمدند،
وارد قوای نظامی میشوند و عالوه بر اینکه عنوان قزلباش میگیرند،
ســپس از نجبای کشــور محســوب و از مزایای آن بهرهمند میشوند.
گاهــی نیــز مقام قزلباشــی به خارجیانی که در خدمت شــاه هســتند،
اعطا میشود و تاج مخصوص قزلباش به عالمت افتخار به آنها تعلق
میگیرد؛ چنانچه شــاه عباس اول با دســت خود ،تاج را بر ســر رابرت
شرلی گذاشت» (دالواله .)44 ،1381 ،نظر دالواله در ارتباط با دسته
دوم ،ناظر بر جایگاه فرا گروهی قزلباشها است که حتی سبب شده
بــود تــا ایران را به این نام بشناســند؛ چنانچه نــام و آوازه قزلباشها،
بهدلیــل رشــادتهایی که برای بهقدرت رســاندن صفویان به خرج
داده بودنــد ،بــه انــدازهای فرا گیــر شــده بــود کــه در دوره صفــوی،
«تمــام ســرزمین ایــران را بــه مــوازات الفــاظ فــارس و عجــم ،قزلباش
مینامیدند؛ به خصوص در بین ترکها و ســایر خارجیان این عادت
رواج بسیار داشت؛ چنانچه وقتی میگفتند برویم به قزلباش ،چنین
معنی میداد که برویم به ایران» (همان.)50 ،

 .۲سرگذشــت قزلباشــان در دورههای مختلف
حکومت صفوی
با توجه به اینکه سلطنت شاه عباس اول ،نقش تعیینکنندهای
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در اوضاع و احوال قزلباشــان ایفا کرد ،در این ارتباط ،میتوان به دو
دوره مجزا از هم اشاره نمود؛ دوره قبل از شاه عباس اول و دوره شاه
عباس اول به بعد که در ادامه به این دو دوره اشاره میشود.
 .۱.۲دوره قبل از شاه عباس اول
در اوایــل حکومــت صفویــان ،ب ـه نشــانه قدردانــی از زحمــات
قزلباشان در بهقدرت رساندن آنها ،توجه زیادی از جانب پادشاهان
ایــن سلســله نســبت بــه آنــان معطــوف بــود؛ چنانچــه «پادشــاهان،
نــواب و حکام خــود را از قزلباشها برمیگزیدند و ســرزمین حکومتی
بــه آنهــا بهصورت اقطــاع 3داده میشــد .شــاردن 4در ارتبــاط با نفوذ
بیــش از حــد قزلباشــان در بخشهــای مختلــف حکومــت صفویــان
مینویســد« :قزلباشها در دربار و جامعه ایرانی نفوذ و قدرت فراوان
یافتنــد و دارای تســلط زیــاد شــدند .نفوذ و ســلطه آنان چندان شــد
کــه مشــاغل مهــم دربــار و امور مربــوط به رهبــری جنــگ را در اختیار
خود گرفتند و اعتبارشــان چندان فزونی یافت که نه تنها ســپاهیان
و دربــار ،بلکــه ملت ایران به نام قزلباش شــهرت یافتنــد؛ نامی که در
طی قرن گذشــته مایه هراس و وحشــت ترکهــا و هندیها و تاتارها
بــود و براثــر قدرت همیــن قزلباشها بود که زبان ترکــی تا اقصینقاط
شــمالی ایــران گســترش یافت و این زبــان در دربار چنــدان نفوذ کرد
کــه درباریان به ترکی بیش از زبان فارســی تکلم میکردند» (شــاردن،
 ،1374ج.)1192 ،3
دیــری نگذشــت که در همان اوایل ســلطنت شــاه اســماعیل اول
( ،)1523-1499 /930-905نا کارآمــدی قزلباشــان کــه در بخشهای
مختلف حکومت رســوخ کرده بودند ،عیان گردید .نگرانی اصلی شــاه
اســماعیل اول بابــت قدرت گرفتن بیش از حــد قزلباشها بود که این
ترس را در دل او انداخته بود که مبادا به این وسیله ،قدرت از چنگش
خــارج گــردد .در آن زمان ،ایرانیان نیز هرچند محدودتر از قزلباشها،
دارای مناصبی بودند .شاه اسماعیل اول تصمیم گرفت برای کاهش
قــدرت قزلباشهــا ،ایرانیها را بیشــتر وارد معــادالت قــدرت گرداند تا
بدینوســیله تعادلی ایجاد گردد؛ چنانچه ســیوری منشأ تصمیم شاه
اســماعیل اول در انتصــاب ایرانیــان بــه مقــام وکالــت را ،تشــویش او از
قدرت امیران قزلباش دانسته است (سیوری.)37 ،1393 ،
دوران حکومــت طوالنــی شــاه طهماســب اول (/984-930
 ،)1576-1523فرصتی برای قزلباشان پدید آورد که بیش از پیش بر
مردم مســلط شــوند و درآمد کلی مملکت به این طبقه منتقل شــود
(باستانیپاریزی )26 ،1362 ،و این روند بهنحوی بود که در سالهای
پایانــی حکومــت شــاه طهماســب اول ،امــرای اســتاجلو ،5مهمترین
مقامــات مملکتــی را در اختیــار داشــتند (هینتــس.)45 ،1371 ،
در زمان سلطنت کوتاه شاه اسماعیل دوم (-1576 /985-984
 )1577و ســلطان محمــد خدابنــده (،)1587-1577 /996-985
قدرت ارتش و حکومت به دست قزلباشها افتاد؛ بهطوریکه شاه و
دربار ،آلت دست آنان قرار گرفت و بهجای تقویت قوای نظامی برای
مقابلــه و دفــاع ،ســران قزلباش به جــان یکدیگر افتادنــد و در همین
زمــان ،ســپاهیان عظیم عثمانی پیشروی و تجــاوز را به خا ک ایران
آغاز کردند (بیانی.)82-81 ،1378 ،

 .۲.۲دوره شاه عباس اول به بعد
هنگامیکــه شــاه عبــاس اول ( )1628-1587/1038-996بــه
پادشــاهی رســید ،در سراســر ایــران ،گروه زیــادی از ســران قزلباش یا
ً
علنا یاغی بودند و یا با وجود تمکین ظاهری از پادشاه جوان ،داعیه
اســتقالل و خودمختــاری در ســر داشــتند (همان .)54 ،شــاه عباس
اول رابطــه خوبــی بــا قزلباشها نداشــت ،زیــرا آنها مادر و بــرادرش را
کشــته بودنــد و همچنیــن شــهرت داده بودند که وی فرزند مشــروع
پدر خود نیســت (دالواله« .)280-279 ،1381 ،در زمان پادشاهی او
و از ســال  ،1615-1614/1023قزلباشــان ،تیــوالت را از دســت دادنــد
و از نقــش للگــی شــاهزادگان کــه عناصــر کلیــدی در تــاش آنهــا برای
مشــارکت برابر در سیاستهای صفوی بود نیز محروم شدند (بابایی
و دیگــران .)36 ،1393 ،شــاه عبــاس اول ،بســیاری از ســرکردگان
قورچیهــای قزلباش را به دار آویخــت و بقیه را از کارهای خود برکنار
ســاخت و قوللرهــای وفادار را بــهجای آنها گماشــت (کمپفر،1363 ،
 )88که بسیاری از آنان اهالی منطقه قفقاز بودند.
در دورههــای بعــد از ســلطنت شــاه عبــاس اول نیــز رونــد تنــزل
قزلباشان پابرجا ماند؛ چنانچه در دوره شاه صفی اول (/1052-1038
 ،)1642-1628تقویــت رونــد حــذف امــرای قزلبــاش و افزایــش تمرکــز
دولــت ادامه یافت و در زمان شــاه عبــاس دوم (-1642 /1077-1052
 )1666نیــز ،ارکان دولــت ،دیگر به اشــرافیت قزلباش متکی نبودند و یا
ً
با آن چالشی نداشتند و مستقیما به خود شاه چشم داشتند (رویمر،
 .)102-101 ،1380سیاســت پادشــاهان صفــوی در مورد کاهش قدرت
قزلباشهــا ،بــه نابــودی کامــل آنها منجــر نگردیــد و آنها تــا اواخر عهد
صفوی به حیات خود ادامه دادند (باستانیپاریزی.)40 ،1362 ،

 .۳بازنمایی قزلباشها در نگارههای شاهنامه
طهماسبی
نگارههای شــاهنامه طهماسبی در زمان سلطنت شاه اسماعیل
اول ( )1523-1499/930-905بــ ه دســت جمعــی از نگارگران مکتب
تبریــز ،خلــق و پس از مــرگ وی ،تحت حمایت شــاه طهماســب اول
( )1576-1523/984-930ادامــه یافــت .بنابرایــن میتــوان ایــن
نســخه را ،هنــری درباری در نظــر گرفت که با حمایتهای مســتقیم
پادشاهان صفوی تصویرسازی شده است.
ویژگی خاص نگارههای مکتب تبریز صفوی که برای اولینبار در
نقاشی ایرانی پدید آمد و نگارههای شاهنامه طهماسبی نیز نماینده
آن محســوب میشــود ،اســتفاده از کالههــای خاصــی اســت که کاله
قزلبــاش نــام دارد و بــر ســر افــراد حاضــر در نگارهها قرار گرفته اســت.
ً
همانگونهکه قبال بیان شد ،این نوع کاله ،سر خرنگ و دارای دوازده
ترک بوده که ســر را میپوشــانده اســت .باید اشــاره کرد که منظور از
این نوع کاله ،دســتاری اســت که به دور سر پیچیده میشده و میله
قرمزرنگی که دارای دوازدهترک بوده از میان آن خارج میشده است.
بــا مرور این نگارهها ،به افــراد متعددی برمیخوریم که این نوع کاله
با رنگ قرمز را بر سر دارند؛ بهطوریکه گاه ،تعداد آنها از حد شمارش
خــارج میشــود .میتــوان ســلطان محمــد را از نخســتین نگارگرانــی
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دانســت که قزلباشها را در نگارههــای دوره صفوی تصویر کردهاند.
تصویــر ،1نمون ـهای از نگارههــای متعــدد شــاهنامه طهماســبی را
نشــان میدهــد کــه قزلباشهــا را در موقعیتهــای مختلــف نشــان
میدهــد؛ دلیل انتخاب این نــگاره از میان نمونههای فراوان موجود،
این است که این نگاره ،از جمله بهترین نگارههایی است که میتوان
پــارهای از مناصــب قزلباشها را در آن مشــاهده کرد و بــرای درک بهتر
بحث ،آورده شده است؛ هرچند نگارهای یافت نشد که همه انواع این
مناصــب بــه صــورت یکجا در آن موجود باشــد .با دقــت در موقعیت
خــاص این افــراد ،گاه آنها را در حال اجرای مناصب درباری مشــاهده
مینماییــم کــه پیرامــون پادشــاه و درباریــان درحــال انجــام وظیفــه
هســتند؛ گاه درقالب ســوارانی جنگجو و سوار بر اســب ،درحال نبرد
و پیکار و گاه درگوشــهای از نگاره ،مشــغول نواختن ساز میباشند .در
ادامه به انواع این افراد و مناصبی که دارند ،اشاره میشود .6

 .۱.۳مناصب درباری
بــا دقــت در نگارههــای شــاهنامه طهماســبی کــه در آنهــا ،اشــعار
شاهنامه فردوسی و داستان پادشاهان ایرانیتصویر شد ه است ،به
قزلباشــانی برمیخوریم کــه با توجه به برخی نشــانهها ،میتوان آنها
را افرادی درباری محســوب کرد و در ســه دسته متمایز جای داد که
عبارتنــد از :محافظــان ،خدمتگزاران و منصب درباری میرشــکار که
به هریک بهطور مجزا پرداخته میشود.
 .۱.۱.۳محافظان
مطابق تصویر ،2بسیاری از این افراد ،خنجر یا شمشیری به کمر
بســتهاند کــه میتوان وظایف آنهــا را در نقش محافظــان و نگهبانان
دربار و پادشــاه تصور نمود .شــاردن در مورد آنها مینویســد« :مردان
ســپاهی و درباریــان ،بــه کمر خــود شمشــیر میبندنــد و خنجری نیز

تصویر -1نگاره بیعت زال با مهراب در کابل ،منسوب به میرمصور ،نمونهای از نگارههای شاهنامه طهماسبی که در آن ،پارهای از مناصب قزلباشها بهتصویر درآمدهاند.
مأخذ)Canby, 2014, 116( :
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دارنــد و شــاهزادگانی کــه نــژاد از پادشــاهان دارنــد ،مجازنــد بــا خــود
خنجــر داشــته باشــند» (شــاردن ،1374 ،ج .)811 ،2تاورنیــه 7نیــز
معتقد است« :رجال دربار ،از بزرگ و کوچک ،خنجری به کمر دارند
و زینــت و قیمــت خنجرها بســته به اســتطاعت و شــئون صاحب آن
اســت .پس ـتترین آنها ،دسته و غالفش از نقره مزین شده است .اما
بزرگان هرچه بتوانند جواهر قیمتی به خنجرهای خود مینشــانند و
بــرای خنجری که آخریندفعه برای شــاه عباس دوم ســاختند ،یک
تختــه المــاس ب ـهکار برده بودنــد که بیــش از  60قیراط وزن داشــت»
(تاورنیه.)623 ،1363 ،
در ش ـبهایی کــه شــورا برپــا بــود ،ســیصدتن از ایــن نگهبانــان
مســلح به خنجر و شمشــیر به نــام قورچیباشــی ،نگهبانی میدادند
و تا هنگامی که جلســه شــورا پایان نگرفته بود ،از پیشــگاه شــاه دور
نمیشــدند و در حفــظ و حراســت وی میکوشــیدند (دالســاندری،
 .)471 ،1349کمپفــر از جملــه همراهــان و مالزمان پادشــاه در حین
نوع منصب درباری

محافظان

تصویر -2قزلباشها در مقام محافظان دربار در نگارههای شاهنامه طهماسبی.
مأخذ)Ibid, 65, 77, 94, 283, 304, 311( :

ســواریهایش ،از حدود بیســت صوفی سوار ،به همراه فرمانده خود
یاد میکند که همه عمامه سرخ دوازدهترک بر سر داشتند .بعضی از
آنها ،پرهای بسیار زیبایی بر عمامه خود داشتند ولی عمامه دیگران
ً
ســاده و بــدون زینــت بــود .اینهــا دائمــا مراقــب امنیــت شــاه و حفظ
جــان او بودنــد .اینهــا در کمــر خــود شمشــیری خمیده و در دســت،
چوبدســت یا چماقی داشــتند تا هرگاه مردم ،راه موکب شــاه را سد
کردند ،آنها را متفرق کنند (کمپفر.)233-232 ،1363 ،
 .۲.۱.۳خدمتگزاران
تعــداد زیادی از خدمتگزاران در دربار صفویان وجود داشــتهاند
کــه در بخشهــای مختلــف خدمــت میکردهانــد .ایــن افــراد در
نگارههــای شــاهنامه طهماســبی نیز با کالههای مخصــوص قزلباش
بــهتصویــر درآمدهانــد (تصویــر .)3بــا مــرور ایــن نگارههــا ،هرکــدام از
ایــن خدمتگــزاران را در حال انجــام وظایفی که بر آنها محول شــده
تصویر
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نوع منصب درباری

تصویر

خدمتگزاران

تصویر -3قزلباشها در مقام خدمتگزاران دربار در نگارههای شاهنامه طهماسبی.
مأخذ)Ibid, 84, 116, 196, 285( :

اســت ،مشــاهده مینماییــم .برخــی از آنــان در حــال حمــل ظــروف
میــوه و برخــی دیگــر در حــال حمــل انواع ظــروف محتــوی مایعات و
نوشــیدنیها و ...هســتند که بعضی به حالت ایســتاده و برخی دیگر
نشســتهاند و جهــت پذیرایــی ،ظروف را به ســمت مقابلشــان پیش
بردهانــد .در مراســم پذیرایــی دربــاری صفویان و هنــگام صرف غذا،
هرکــدام از ایــن خدمتگزاران ،وظیفه خاصی داشــتهاند که توصیف
آنها در بخشهایی از ســفرنامههای دوره صفوی آمده اســت و شرح
آن در این مجال نمیگنجد.
 .۳.۱.۳میرشکاران
از مناصــب دربــاری دیگــری کــه میتــوان بــا دقــت در نگارههــای
شاهنامه طهماسبی مشاهده کرد ،منصب میرشکار است (تصویر)4
که در دوره صفوی« ،منصبی درباری» بوده است (کمپفر .)1363 ،گاه
میرشــکارها نیز شمشــیری به کمر خود میبستند .مشخصه صاحب
ایــن منصــب ،بــازی شــکاری اســت کــه روی دســت خــود میگرفتــه
است .بدینترتیبکه هنگامیکه «شخصیت واالمقامی آهنگ رفتن
بــه شــکار میکرد ،یــک یا دو نفر که هرکدام باز یا شــاهین شــکاری در
دســت داشــتند ،وی را همراهــی میکردنــد» (شــاردن ،1374 ،ج:2
 .)818منصب میرشکارباشی ،بیشتر اوقات در اختیار خواجهسرایان
قرار داشــته که شــاید این امر ،مرهون عالقه وافر زنان شــاه به شــکار
بوده باشــد (شــجاع .)89-88 ،1384 ،میدانیم که خواجهســرایان
افــراد مهاجــری بودهانــد که از ســرزمین قفقاز بــه ایران آمــده بودند؛

بهعبــارت دیگر ،آنهــا نه ایرانی بودند و نه قزلباش و از دوره ســلطنت
شــاه عباس اول به بعد ،به ســبب اعتمادی که پادشاهان صفوی به
آنها داشتند ،مناصب مهمی را در دربار و حرمسرای صفویان به آنها
وا گذار کرده بودند.
 .۲.۳مناصب نظامی
بســیاری از نگارههای شاهنامه طهماسبی ،روایتگر صحنههای
جنــگ و نبــرد اســت کــه نگارگــران ایــن نســخه متناســب بــا اشــعار
شــاهنامه فردوســی بــ ه تصویــر کشــیدهاند .مطابق تصویــر ،5در این
نگارهها ،قزلباشــان با ســاحهایی همچون شمشــیر ،تیــر و کمان ،و
 ...در حال جنگ با رقبایشان تصویر شدهاند.
میدانیــم کــه ســپاه شــاه اســماعیل اول را قزلباشــان تشــکیل
امکان بــرآورد و ارزیابــی وجود دارد،
میدادنــد؛ چنانچــه «تــا آنجا که
ِ
ا کثــر قریب بــه اتفاق هــواداران نظامی شــاه اســماعیل اول به قبایل
ترکمان تعلق داشــتند» (رویمر .)32 ،1380 ،این قزلباشــان ترکمان،
در زمــان شــاه اســماعیل اول ( )1523-1499/930-905و شــاه
طهماســب اول ( ،)1576-1523/984-930نیــروی مســلط جنگــی
سپاه ایران بودند و با رشادتهای آنان بود که صفویان توانستند به
قدرت برســند و با کمک قدرت شمشــیر آنها بود که مذهب تشیع در
میان ایرانیان رواج یافت .در این میان ،اقتدار پادشــاه نیز «در مقام
مرشــد کامل و باور به عصمت وی به عنوان نائب مهدی (عج) ،شــور
ً
و شــوق تقریبــا مقاومتناپذیــر جنگجویان قزلبــاش را به نبرد پدید
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نوع منصب درباری

تصویر

میرشکاران

تصویر -4قزلباشها در مقام منصب درباری میرشکار در نگارههای شاهنامه طهماسبی.
مأخذ)Ibid, 84, 86, 199, 292( :

کردند؛ شــور و شــوقی که آنان را به ایســتادگی در برابر نیروهای بسیار
قدرتمند عثمانی توانمند میساخت» (سیوری.)184 ،1380 ،
«قزلباشها پذیرفته بودند که به خواســت شاه ،مانند موجودی
الهــی حرمــت گذارنــد .رجزخوانــی آنهــا در جنگهــا شایســته توجــه
اســت" :قوربــان اولدغیــم پیریــم مورشــیدیم" یعنــی :خــودم را در راه
پیر و مرشــدم قربانی میکنم .گزارشهایــی از رفتار متعصبانه آنها در
میدان جنگ میرســاند که فریاد آنها حا کی از ایمان درونی آنها بود
و در جنــگ ،چیــزی جز پیروزی نمیخواســتند ،چــون معتقد بودند
فناناپذیرنــد و ا گــر هــم بمیرنــد مســتقیم بــه بهشــت خواهنــد رفت.
اعتقاد به شکس ـتناپذیری اسماعیل که ســالیان دراز ،زبان به زبان
میگشــت ،عاملــی بــود کــه تــوان و قــدرت افــراد او را در میدانهــای
جنگ دوچندان میکرد» (رویمر.)32 ،1380 ،
قزلباشهــا انســجام صنفــی شــدیدی داشــتند و نیــروی جنگــی
ســهمنا کی را تشــکیل میدادنــد که حتی نــزد عثمانیــان محترم بود
و قدرتــش را اروپاییهایــی میدانســتند که تجربه دســت اولی از آنها
داشــتند (ســیوری .)199 ،1380 ،دالواله در مورد سالح جنگجویان
قزلبــاش مینویســد« :قزلباشهــا ســواره بــه جنــگ میرونــد ،زیــرا
ً
ایرانیان به پیادهنظام توجهی ندارند .اسلحه ایشان قبال تیر و کمان
و شمشــیر و نیــزه و خنجــر و تبرزیــن و ســپر بود و اســتفاده از تفنگ را
خالف مردانگی و شــجاعت میدانســتند؛ اما ا کنــون وضع فرق کرده
و این عده ،مجهز به تفنگ شــدهاند ،منتهی سردارانشــان باز همان
اســلحههای قدیمــی را بــهکار میبرنــد و از برداشــتن تفنــگ بهعلت
سنگینی و ب ه عنوان اینکه حملش مناسب شأن و مقام آنان نیست،
خودداری میکنند» (دالواله.)278 ،1381 ،
در اوایــل دوره صفــوی ،مناصــب مهــم نظامــی در اختیــار
قزلباشــان بــود و «بعــد از شــاه اســماعیل اول ،دو مقام ارشــد نظامی
یعنــی امیراالمرایــی یــا فرماندهــی کل ســپاه و قورچیباش ـیگری بــه

صاحبمنصبان قزلباش رسید» (سیوری .)33 ،1393 ،در واقع «در
قرن دهم ،قبایل قزلباش از نظر نظامی ،نگاهدارنده حکومت صفوی
بــهشــمار میرفتنــد .لحظاتی که شــاه ،زمام امور را محکم در دســت
نداشــت ،هنگامــی بود که نفوذ رؤســای مقتدر قزلباش در سیاســت
مملکت بیش از اندازه میشــد؛ در این اوقات ،اغلب جنگ و چشــم
و همچشــمی بیــن بعضــی از طوایــف و قبایــل وجــود داشــت» (برن،
ً
 .)46 ،1357همانطورکه قبال ذکر شد ،شاه عباس اول از قدرت آنها
بهشــدت کاســت و مهاجران قفقازی را جایگزین آنهــا نمود؛ اما این
قزلباشان در دوره شاه عباس اول به بعد نیز همچنان در بخشهای
مختلــف حکومت صفــوی ،از جملــه در مناصب نظامــی ،هرچند به
صــورت محدودتــر ،باقــی ماندنــد؛ چنانچــه شــرلی در ایــن ارتبــاط از
قریب صدنفر ســرباز در زمان شــاه عباس اول در سرحدات ایران خبر
میدهــد که همگی ســوار بودند و لباس قرمز پوشــیده و عمامههای
قرمز با پرهای قرمز بر سر مینهادند و همیشه تیر و کمان و شمشیر و
نیزه و اسلحه آتشین را همراه با خود ،حمل میکردند (شرلی،1362 ،
 .)70نکتهای که ذکر آن الزم به نظر میرسد ،این است که غالمان که
سوارهنظام سپاه شاه عباس اول بودند و مهاجران قفقازی محسوب
میشــدند ،در مواقــع مخصوصــی از تــاج قزلباش اســتفاده میکردند
(دالوالــه .)277 ،1381 ،شــاردن ،نکتــهای را کــه دالواله اشــاره کرده
و پیشتر نیز در مقاله حاضر به آن اشــاره شــد ،با تأ کید بیشــتری ذکر
میکنــد؛ وی در ارتبــاط با یکی از نامهــای ایرانیان در زمان خودش،
بــا عنوان قزلباش یاد میکند و میگوید زمانی از این عنوان اســتفاده
میشــود که صحبت از پیروزمندیهای آنان باشد (شاردن،1374 ،
ج .)687 :2بنابرایــن میتــوان اینگونــه نتیجــه گرفت کــه قرارگرفتن
کاله قزلبــاش بــر ســر غالمی قفقازی در زمان شــاه عباس اول ،نشــانه
ایرانــی بــودن و بــه عبارت دیگــر ،خدمت کردن در ســپاه ایــران بوده
اســت و نه بهطور مســتقیم ،اشــاره به منشــأ و اصالــت قزلباش وی.
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تصویر -5مناصب نظامی قزلباشها در نگارههای شاهنامه طهماسبی.
مأخذ)Ibid, 79, 158, 273( :

تصویر -6مناصب هنری قزلباشها در نگارههای شاهنامه طهماسبی.
مأخذ)Ibid, 84, 86, 234, 252( :

 .۳.۳مناصب هنری
مطابــق تصویــر ،6بــا مــرور نگارههــای شــاهنامه طهماســبی ،بــه
قزلباشانی برمیخوریم که بهصورت تکی یا گروهی ،مشغول نواختن
ســازهای مختلــف هســتند .مطابــق بــا اشــعار شــاهنامه فردوســی
نیــز وجــود ســازهای مختلــف و نواختن آنهــا در محیطهــای درباری
مرســوم بوده اســت .در این نگارهها ،سازهایی همچون نی ،چنگ،
تــار و  ...بهچشــم میخورد که توســط قزلباشها نواخته میشــوند.
در دوره صفــوی ،دربــار دارای نوازنــدگان مخصــوص بــه خــود بــوده
است« .نوازندگان دربار که آنها را چالچیباشی 8میگویند و به معنی

ارشــد گروههــای نوازنــدگان اســت ،در فرصتهــای مناســب به امید
گرفتــن چیــزی ،به خانه جاهمنــدان و بزرگان میروند و ا گر شــاه یکی
از اشــراف را مــورد عنایت قرار دهد یا منصبی عظیم بخشــد ،خوانده
یــا ناخوانــده ،بــه مناســبت مبارکبادگویــی بــرای هنرنمایــی حضور
مییابنــد ،مگــر چیزی به ایشــان داده شــود» (شــاردن ،1374 ،ج:3
 .)980-979ایــن نوازنــدگان ،خطــی درســت در مقابــل تخــت شــاه
تشــکیل میدادند .نوازندگی ایشان در تمام طول مدت بار شاهانه،
قبــل از صــرف غــذا بــه قصــد اینکه مهمانــان نتواننــد از آنچه به شــاه
گفته میشــد مســبوق شوند ،ادامه داشــت (سانسون.)58 ،1377 ،
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نواختــن این ســازها در مجالس شــاهانه ،بهگونهای نبوده اســت که
بــرای حاضــران در ضیافــت ،مزاحمتی ایجــاد کند ،چنانچــه دالواله
در ایــن ارتبــاط مینویســد« :در طی مدتی که ما در مجلس نشســته
بودیــم ،نوازندگان مشــغول ســاز زدن و خواندن بودنــد ،ولی این کار
بســیار به آهســتگی انجام میگرفت؛ بهطوریکه صدای آنان برای ما
که مشغول صحبتهای مختلف بودیم ،ناراحتی ایجاد نمیکرد و در
تمام مدت ،شراب نیز در گردش بود» (دالواله.)178 ،1381 ،
شگــران و نواختــن نوعــی نــی و
دولیهدلنــد 9از هنرنمایــی رام 
ویولونهای یک ســیمی که همراه با آواز اجرا میشــد ،چنگ ،طبل و
ُ
ارگ ،در مجلس جشنی که شاه عباس دوم به افتخار چند تن اروپایی
برپا کرده بود ،خبر میدهد (دولی هدلند .)31-28 ،1355 ،درضمن این
مهمانیها«،برایاینکهبیشتراسبابسرور ونشاطفراهمشود،شاهبه
رقاصان ،خوانندگان زن ،دلقکها ،نقالها ،نمایشدهندگان ،شعرا،

سخنوران ،کشــتیگیرها و  ...حقوق میدهد» (کمپفر.)107 ،1363 ،
ً
تــا آنجاییکه میدانیــم ،در اوایل دوره صفوی ،قزلباشــان عمدتا
در مناصــب نظامــی و درباری صاحــب منصب بودهانــد؛ بهطوریکه
ً
عمدتا از آنها با عنوان اهل شمشــیر یاد شــده است .ب ه همین دلیل،
تصــدی مناصب هنــری همچون نوازندگــی در محیط دربــار ،آن هم
در اوایــل دوره صفــوی ،بهواســطه پیشــینهای کــه آنهــا داشــتهاند،
قــدری نامحتمــل بــهنظــر میرســد؛ هرچنــد نمیتــوان بهکلــی آن را
رد نمــود .بــهنظر میرســد تصویرســازی قزلباشها در ایــن منصب و
قرارگیری کاله قزلباش بر سر این افراد ،ناظر بر همان سخنان دالواله
و شاردن باشد که این عنوان یعنی قزلباش را در مورد ایرانیان بهکار
میبردهاند و نگارگر نیز این افراد را در نگارهها درحال نواختن ساز به
ســبب اهمیت قزلباشها در اوایل دوره صفوی و به واســطه ســلطه
سیاسی و نظامی آنها در ایران آن روزگار بهتصویر کشیده است.

نتیجه
پس از آنکه شــیخ حیدر ،پدر شــاه اسماعیل اول ،کاله مخصوص
قزلبــاش را که عبارت بود از دســتاری که میلــه قرمزرنگ دوازد ه ترکی
از میان آن بیرون میآمد ،رواج داد ،این افراد به شــاه اســماعیل اول
در بــهقدرت رســیدن صفویــان ،کمک زیادی کردند و رشــادتهای
فراوانــی از خــود نشــان دادنــد .پــس از بهقــدرت رســیدن صفویــان،
قزلباشهــا در بخشهای مختلــف حکومت صفوی ،مناصب مهمی
ً
را در دســت گرفتنــد .ایــن افراد همــه لزومــا از قبایل ترکمــن نبودند؛
چنانچــه کاله مخصــوص آنهــا گاه حتــی بــر ســر غالمــان قفقــازی و یا
سفرای خارجیای که به دربار میآمدند ،قرار میگرفت .قزلباشها تا
قبل از سلطنت شاه عباس اول ،قدرت زیادی در بخشهای نظامی
و سیاســی ایــران داشــتند و حتــی منصب للگــی و تربیت شــاهزادگان
صفوی که بســیار بااهمیت بود ،برعهده آنها قرار داشــت ،اما از زمان
شــاه عبــاس اول بــه بعــد بود کــه بهدلیــل تغییــر سیاس ـتهای این
پادشاه نسبت به آنها ،بسیار ضعیف شدند و هرچند بهطور کامل از
بین نرفتند ،اما ا کثر مناصب خود را از دست دادند.
با مطالعه نگارههای شــاهنامه طهماســبی و مشــاهده قزلباشها
کــه بــا کاله مخصــوص خــود در نگارهها تصویر شــدهاند ،میتوان ســه
دســته کلــی مناصــب را بــرای آنهــا تعریف کرد کــه عبارتنــد از :مناصب
درباری ،مناصب نظامی و مناصب هنری .مناصب درباری آنها شامل
محافظان ،خدمتگزاران دربار و پادشــاه و منصب میرشــکار است که
گــروه محافظان با خنجرها و شمشیرهایشــان ،خدمتگــزاران با نحوه
خدمتهایشــان و منصــب میرشــکار با بــازی که صاحــب این منصب
بر روی دســت گرفته اســت ،شناســایی و مشخص شــدهاند .مناصب
نظامــی بــا حالــت آنهــا درحیــن جنــگ و مناصــب هنــری بــا نواختــن
ســازهایی کــه در دســت دارنــد ،شــامل نــی ،تــار ،چنــگ ،و  ...قابــل
شناسایی هستند؛ ضمن آنکه در هر سه گروه ،کاله مخصوص قزلباش
که مشخصه اصلی آنهاست ،بر سرهای ایشان قرار گرفته است.
با توجه به اینکه شــاهنامه طهماســبی هنری درباری است که کار

تصویرســازی آن به دســتور شاه اسماعیل اول و در زمان او شروعشده
و در زمان شاه طهماسب اول به پایان رسیده است و با توجه به اینکه
قزلباشهــا در زمان این دو پادشــاه به دلیــل دارا بودن موقعیت ویژه،
نفــوذ زیــادی در دربــار صفویان داشــتند و عهدهدار مناصــب نظامی و
سیاســی و بخــش عمدهای از ایــن مناصب را به خــود اختصاص داده
بودنــد ،چنــدان هم عجیب بهنظر نمیرســد که نفــوذ اجتماعی آنها،
آنقدر چشمگیر بوده باشد که به عرصه هنر تصویر نیز کشیده شود؛ به
خصوص که هنرمند همواره بخشی از میراث تصویری خود را از جامعه
و محیــط پیرامونــیاش وام میگیــرد و در قــاب تصویــر عرضــه میکند.
شــاید ا گر تصویرسازی شــاهنامه مزبور مربوط به دوره شاه عباس اول
به بعد بود ،بهدلیل تضعیف قابلتوجه قزلباشها توسط این پادشاه،
تا این حد شاهد حضور این افراد در نگارهها نمیبودیم.
نکته دیگری که ذکر آن واجب است ،این است که قزلباشانی که
ً
در نگارههای شــاهنامه طهماســبی بهچشــم میآینــد ،لزوما همگی
در واقعیــت بــه لحــاظ اصالــت ،قزلبــاش نبودهانــد و براثــر موقعیــت
سیاســی و اجتماعــی آنهــا بــوده اســت کــه توســط نگارگــر بــه تصویــر
کشــیده شــدهاند؛ چنانچه بهعنوان مثال ،منصب میرشکار همیشه
ً
در اختیــار ایــن افــراد نبوده و عمدتــا در اختیار غالمــان قفقازی بوده
ت و یا منصب بســیاری از خدمتگزاران دربار از دوره شــاه عباس
اس ـ 
اول بــه بعــد نیز بــر عهده این غالمان بوده اســت و یــا مناصب هنری
همچون نواختن ســاز که قدری نســبت دادن آنها به قزلباشان ،دور
از ذهن به نظر میرسد.
درمجمــوع ،قرارگرفتن کاله قزلباش بر ســر این افراد در نگارههای
شــاهنامه طهماســبی میتوانــد بیانگــر موقعیــت خــاص قزلباشها
در اوایــل ســلطنت صفویــان بوده باشــد که به جنبــهای فرا گروهی و
فراقبیلهای اشاره داشته است و بهدلیل نام و آوازه قزلباشها ،کشور
ایــران را نیــز بههمیــن نام میشــناختهاند و حا کی از قدرت سیاســی
و نظامی آنها به خصوص در اوایل حکومت صفویان بوده است.
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