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  چکیده  

هاي نفیس صفوي در قالب تاریخی مرتبط بررسی شده بر پارچهحاضر، نقوش بافتهدر مقاله

خود به منظور تأمین سالح گرم براي ایران، به  خواهد شد و بر این پایه، صفویان در مذاکرات

شاه استناد کرده بودند. نقوش هوشنگ در حال کشتن اژدها افسانۀ کشف آتش به دست هوشنگ

ی، ربع سوم قرن شانزدهم میالدي، مراحل مختلف این مأموریت دیپلماتیک هاي ابریشمبر پارچه

هیچ در  ها و هدایا براي دو طرف معنادار بود.دهد و تصاویر موجود در این پارچهرا بازتاب می

و تنها راه بررسی  اي نشدهاشارهها شده بر پارچهصفوي به تصاویر بافته ةاسناد نوشتاري از دور

ها و ارائه تفسیر مفهومی مطالعه تمام موضوعات نقش شده بر پارچه ،پژوهش هاي اینفرضیه

  احتمالی از آنها در بافت تاریخی مرتبط است.
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  مقدمه

ابریشمی  هايپارچهشده بر اي است که بر تصاویر تمثیلی بافتهاین مقاله بخشی از مطالعه

اواسط قرن / اي که در دربار ایران در قرن دهم قمريپدیده ؛صفوي تمرکز دارد عهد

انتخاب فوري  ۀسال دیگر طول کشید. فرضیشانزدهم میالدي توسعه یافت و به مدت صد

اواخر / در قرن سیزدهم قمري پژوهشگراناولین  همتبه ،هاییها براي چنین پارچهموضوع

شکل گرفت و احتماالً این تصاویر براي ابراز نظرهایی مرتبط با موضوع هم میالديقرن نوزد

ها در هاي نادر در نقاشی مینیاتور و تغییر موضوعشدند. انتخاب روایتمی مستند واقعآن

  است. آن عهدحوادث  باپیامی در تصاویر و همچنین ارتباط آنها  حاکی ازطول زمان 

 اي نشدهاشارهها شده بر پارچهصفوي به تصاویر بافته ةدور هیچ اسناد نوشتاري ازدر 

ها مطالعه تمام موضوعات نقش شده بر پارچه ،هاي این پژوهشو تنها راه بررسی فرضیه

هاي موافق و ارائه تفسیر مفهومی احتمالی از آنها در بافت تاریخی مرتبط است. اگر بحث

که شده در قرن پیش ممکن است رائههاي افرضیه بنابراین،،متقاعدکننده باشند

هاي ویلیامز در خصوص تصاویر نگاهبان .سی .. مقاله ماري امپذیرفته شوندسرانجام

  .)Williams, 1997این روند است ( آغازۀنقط ،دارزندان بر پارچه ابریشمی گل

  
ربع سوم قرن / دار، قرن دهم قمريابریشمی گل ۀشده از پارچخلعت دوخته- 1شکل

  شانزدهم میالدي
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شده در برخی از آثار ابریشمی صفوي یعنی تصویر حاضر بر تصویر بازسازي ۀمقال

بررسی این تصاویر، تمرکز دارد. شاهنامهاژدها و ارتباط آن با  کُشندة هوشنگ

 شاهنامهها و جزئیات بخصوصی از تعابیر هاي نهفته در پارچههاي جزئی در معنیتفاوت

  سازد.در عصر صفوي را آشکار می

  

  
  ربع سوم قرن شانزده میالدي/ مخمل ایران، قرن دهم قمري- 2شکل

و  )Khil‘at()1دار (شکلابریشمی گل ۀدو پارچه در اینجا بررسی شده است: پارچ

 Cleveland; Dallas; Lisbon; New York C; Washington()2مخمل (شکل پارچه 

A(،و باالي سر برده است ،بزرگ را براي حمله به اژدها یتصویر قهرمانی که سنگ شامل 

شباهت  ،وجوداینخود از یکدیگر متمایز هستند. با ةلحاظ فن بافت ویژاز چههر دو پار

. بر داده است یک هنرمند انجام رادهد که نگارگري هر دو نشان می نقوشبسیار در 

هاي اصلی را بتوان به هنرمند است که طراحیمحتمل،شناسیمبناي تحلیل سبک

 ;Lassikova, 2006:76-82(نسبت دادسیاوش بیگ گرجی  ،درباري معروف صفوي

Welch, 1976:17-40( .ها از شده بر روي پارچهافراد بافتهنقوش ها و شکل شمار

قرن شانزدهم  ۀمیان/ صفویان در قرن دهم قمري عهد هاي مینیاتورویژگی نقاشی

ربع سوم / ها به قرن دهم قمرياست و طراحی پارچههفتاد آن قرن ۀمیالدي و اوایل ده

هاي گردد. نقش هنرمندهاي اصلی صفوي در تولید پارچهبازمیقرن شانزدهم میالدي
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است  بوده بحثمحل شناس هاي پارچهطور گسترده در میان متخصصتمثیلی به

)Ackerman, 1939: 2069- اي دیگر این مقاله حاضر نیز در مطالعه ة. نویسند)2162

-Lassikova, 2006: 67است ( کردهموضوع را بررسی  اصلی را  نظرفقطو اکنون  )92

هاي تمثیلی صفوي به مشارکت دو ابریشم از کنیم. تولید بهترین نمونهتکرار می

همچون استاد  يندو نقشبکرد میطرحی را تهیه  ،متخصص نیاز داشت: مثالً یک نقاش

آن را )Ackerman, 1934:9-12; Skelton, 2000: 249-263(یزديالدین علی غیاث

 ،ی واحد را طراحی کنندیآنها باید همکاري نزدیکی داشته باشند و الگونمود. می ءاجرا

هاي مجاور نیز تصویر، محدود به قاب پارچه نبوده و در قاباجزاي  همۀاي که گونهبه

  شته باشند.امتداد دا

شد. فریدریک مارتین ها ارائه میتفسیر نادرستی از این پارچه ،تا همین اواخر

بررسی کرده است  شاهنامهموضوع جنگ اسکندر با اژدها را مطابق  ،شناس هنرتاریخ

)Martin, 1899(  م. اینا ویشنوسکا ناهمخوانی بین این تصاویر و 1987و سپس در

 .سی .. در همان سال ام)Vishnevskaja, 1987: 56است (داستان اسکندر را ذکر کرده 

جنگجو را به  شماريشعر حماسی فارسی «طراحی مخمل نوشت:  ةبارویلیامز در

که  است اما تاکنون هیچ روایتی به ثبت نرسیده ،جنگندگذارد که با اژدها مینمایش می

یاتی براي اثبات ئهیچ جزیکی از آنها اژدهایی را با سنگی بزرگ کشته باشد و بنابر آن، 

  ).Bier, 1987: 199(»این تصویر وجود ندارد

موضوعی دیگر در ادبیات کالسیک فارسی وجود دارد که با تصاویر  ،وجوداینبا

و قبل از برپایی  شاهنامهۀها همخوانی دارد: این رویدادي است که در مقدماین پارچه

 ;Boyce, 1983: 800-801شده است (شاه هوشنگ توصیف ةسنت جشن سد

Bertels, 1988: 302-313(.  

ي مار ،کوه بود بهاز افراد دربار در سفر  شماريکه با حالیشاه هوشنگ در

مار به عقب  و نشان داد واکنشانگیز دید. او بالفاصله با پرتاب سنگی خوف بزرگ و

این  نتیجه آتش کشف شد. هوشنگو در زداي جرقه ؛و سنگ به صخره خورد خزید

 :Firdausi, 1960آن را بپرستند ( که آتش را الهی اعالم کرد و به مردم دستور داد

33-34(.  
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  دارابریشمی گل ۀتصویرسازي بر پارچ

نظامی مسکو به  ةموز موجود در داريابریشمی گل ۀاجزاي روایی اصلی در پارچ همۀ

داشته و باالي سر نگه برسنگی اي پرسنگ، مردي قلوهدر بیشه است: تصویر کشیده شده

طرح  رااز پارچه  چشمگیرينبرد است. از این گذشته، بخش در سرخ چشم ییبا اژدها

 ،اي بزرگ که بر درختی نشسته و طرز نشستن و منقار باز آنپرنده :است فراگرفتهسیمرغ 

  ذکر نشده است. شاهنامهپرنده در این بخش از  ؛دشمنی با اژدهاست ةدهندنشان

فصل مشترك هنر  ها و سیمرغالعاده همچون اژدهوجودات خارقجنگ بین م

این  ،ها. در پارچه)Bertels, 1997: 154–289ها بوده است (مسلمانان از زمان مغول

نقوشی موجود قالی صفوي با چنین  شماريبسیار پرطرفدار بود.  یموضوع ،نقش و نگار

هاي مینیاتوري که جنگ سیمرغ و اژدها را به تصویر بسیاري در نقاشی نقوشو  هست

یا  ،اي استاي رنگی پارچهاند؛ این تصاویر معموالً به رنگ طالیی بر زمینهکشیده

;Qomکند (نوازي میطالیی چشم ايزمینهصورت طراحی رنگارنگ بر پیشبه

Shahnama of Ibrahim Sultan, 1423; Jami(. روانداز  ،هاي تمثیلین پارچهاغلب ای

  شاهان بزرگ بود. ۀاسب، سایبان یا خرق

جنگ بین اژدها و  نقشاما در ایران به  ،چینی است ،اصل این نقش و نگار و موضوع

ققنوس چینی تجسم سیمرغ شد که مرغی الهی  :شده استداده ايققنوس معنی دوباره

 میانطورکلی مفهوم اخالقی نبرد به در فرهنگ ایرانیان قبل از اسالم بود. این موضوع

 ،و گناه و تجسم شرّ استو متخاصم  ظلمانیاژدها موجودي  ؛خیر و شر به خود گرفت

اي صوفیانه براي گوهر هستی است. استعاره ،که سیمرغ در جهان اسالمیحالیدر

بهره از نیروي عقالنی  اياستعاره همچونالدین سهروردي از این مرغ اساطیري شهاب

این  توجه به. )Ziai, 2001: 481افشاند (هستی می سرتاسرکه نور خود را در  برده است

 توجه بهممکن است با  ،آنها میان دائمی نبردفارغ از،دو موجود در روایت کشف آتش

  توضیح داده شود.» سده«سیمرغ با آتش جاوید یا به عبارتی آتش  ۀرابط

دیگر  نقوشرویارویی سیمرغ و اژدها غالباً از  ،که در هنر صفوي باید به یاد داشت

قرن شانزدهم / هاي قرن دهم قمريتوان در قالیرو بهترین نمونه را میاست. ازاین متمایز

شکار پر شده است و حاشیه و قاب تصویر به  نقوشیافت که زمینه اصلی آنها با میالدي
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 ،دارابریشمی گلدر بررسی پارچه حال،اینیابد. بااي اختصاص مینبرد دو موجود افسانه

کیهانی است و درست  نیروهاينبرد با  ۀ: مردي در میانشوددیده میالعاده هماوردي خارق

تا درخت  سنگی را،کنندهتعیین حرکتینیروهاي خیر و شر جاي دارد. قهرمان با  ۀدر میان

پوشش  ست.او پست اهریمن  فرومایهماهیت  نمادسنگ  و کندجاوید حمل می ةپرند

کاله وي که نوعی  .دار استابریشمی گل ۀمعاصر تولید همان پارچ ۀمشابه زمان ،قهرمان

در دستگاه صفوي  اوجایگاه اجتماعی واالي  حاکی از،صفوي است ۀطریق صوفیانۀتاج 

. از این گذشته، چنین نهادندبر سر میصفوي یا خود شاه  را امرايهایی است: چنین کاله

تنوع رنگ و  .اي استاي افسانههاي بخصوصی از دورهویژگی حاکی ازتکرارهایی در پارچه 

شاهد  گوییکه  اندازدچنان به تردید میبین واحدهاي تکرار، بیننده را پنهان  حدود

ارتی این واقعه بارها تکرار شده است؛ به عب که رسداز یک واقعه است. به نظر می نقوشی

اند و هر بار حضور قهرمانی یافتهمختلف تجسم هیئتبارها در  رسد خیر و شرّبه نظر می

شده است: قهرمان  نقشبا انتخاب این صحنه  ي سرمدي،کنند. این هماوردرا طلب می

هنوز آغاز نشده است. همین  يپس هماورد ،هنوز پیروز نشده و اژدها نیز کماکان پیداست

هاي شخصیت برجستۀ). نقاط 3(شکل  کندمیءاختار الگوها نیز القاترکیب و س راایده 

م آن) با خطوط معمول به هم متصل شده و اصلی (پاي مرد، پشت پرنده، پاي اژدها و د

نقشی، م اژدهاست. چنین اتکاي این ترکیب نوك د ۀاند. نقطلوزي ایجاد کرده تقریباً یک

ان ممکن است توازن میان نیروها از بین برود و ناپایداري شرایط است: در هر زم حاکی از

  به سود دیگري پایان یابد. يهماورد

 حاکی ازواقع در یابند،میخطوط مستقیم و موازي که در مسیرهاي مورب شیب 

تکرار درون الگوها هستند. این خطوط معادل شخصیت مرد، تنه درخت و پیکر 

رو برخورد با چندین خطوط موازي پایین وجود، باالروندگی این ساختاراین. بااستاژده

ترین عنصر ها راوي مهم. این قوسراندمیبه عقب  را نیروییگویی هر خط  ؛دارند

دار مربوط به پشت سیمرغ و گردن اژدهاست. موازي آنها هاي شیبقوس است وداستان 

طراحی  اینوقوس است. است و اهریمن در کش برداشتهکه هوشنگ  استسنگی قلوه

  گذارد.ها به نمایش مینیروپویا از تقابل  نقشی،هندسی
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  تصویرسازي بر پارچۀ مخمل

اشکال  همۀ). 4مخمل نقش بسته است (شکل  براي دیگر گونهچنین داستانی به

بندي نیز . طرحاستدار تر از طرح روي پارچه ابریشمی گلسوم کوچکحدود یک

و بیشتر شبیه مثلث مینیاتوري  استت ولی ترکیب الگوها بسیار متفاو ،یکسان است

. شوددیده میجزئی  برآمدگیها تري دارند و در تمام گوشهنزدیک ۀها فاصلاست. طرح

کند. در طرح مخمل می ءرا القا یدر این ترکیب هماهنگی خاص» مراکز ثقل«پراکنش 

خورد که مشابه طرح روي چندین خطوط ممتد موازي در مسیرهاي مورب به چشم می

خطوط اریب بدون  یکی،در این  اما،دار است و زوایاي یکسانی داردابریشمی گل ۀپارچ

چندین خط متناظر بر خطوط میانی بدن  ،در مقابلکنند.مانع به سمت باال حرکت می

. دیگر است خطوط را فراهم کرده ةپرنده و اژدها عمود شده که مبناي حرکت باالروند

بیشتر آنها با خطوط رشد  واند هاي افقی را گرد کردهاندکی قوس ،متناظر مکرراشکال 

هاي گلبن، مرکز بدن قهرمان و نیز گردن و دم اژدها همپوشان شده درخت و شاخه

ها در طرح پارچه شده با قوساست. باید دقت داشت که عناصر اصلی نشان داده

موضوع در  که رسدمی به نظر و در طراحی روي مخمل وجود ندارد ،دارابریشمی گل

  شده باشد.محوهاي گلبن درخت و شاخهتصویر کلی رشد طبیعی 

  
  داربازسازي الگوي پارچه ابریشمی گل -3شکل 
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روي  ۀمخمل وجود ندارد. واقع برروایت فردوسی  اصلیسنگالخ در تصویر  ةمنظر

اژدها  دهد؛میروي ها اي طالیی در میان درختان شکوفه زده و گلزمینهمخمل بر پس

 اياستعاره ،هاي آنبر شاخهنشسته بزرگ  ةکه دو پرندحالیدر ،خزداز درخت باال می

  از عشق و عالقه است.

  
  بازسازي الگوي مخمل - 4شکل 

که با سیمرغ چینی اند نوع دیگري از سیمرغ ،هاي روي مخملحال، پرندهعیندر

 نقشی ازگردد. موضوع اي بازمیافسانه ةایرانیان از این پرند ۀمتفاوت است و به تصور عام

اي و الك در تزئینات حاشیه ،خزدسیمرغ می ۀسوي یک جفت پرنده یا الناژدها که به

هاي ایران، خورد. این موضوع یادآور داستانصفوي به چشم می هاي عهدنسخهمهر 

هاي مختلف) به ماجراجو (با اسمايروزي شاهزاده :و مرکزي است صغیرقفقاز، آسیاي 

خیزد و سال در آنجا اژدهایی از دریاچه برمیرسد. هردور یا کشوري دور می یسرزمین

در  .خوردهاي عقاب) را میهاي سیمرغ (در برخی روایات تخمرود و تخمبر درختی می

سیمرغ  آن است کهازپس و دهدنجات میها را کشد و تخمقهرمان اژدها را می ،ادامه

 شک داراي ریشهدبیات فارسی بیآید. این داستان در اقهرمان می یاريدر وقت نیاز به 

قرن ششم تا هفتم »گل صنوبر«در داستان  واروپایی است وهاي باستانی هندافسانه

:Shukurov, 1999شود (می مالحظهتا چهاردهم میالديهاي سیزدهم قرن/ قمري
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178; Korogly, 1991:12 شاه هوشنگ نه،مخمل منقوش برقهرمان تواند می). آیا،

  شده باشد؟همان شخصیت خیالی یاد بلکه

شده در آوريهاي جمعدر غالب نسخه ؛مغایر چنین تعبیري است ،استفاده از سنگ

با شمشیر یا در موارد معدودي با تیر  داستانقهرمان  ،برزکین .اي .جی باره به همتاین 

ازبکی داستان است که  ۀ) و تنها در نسخBerezkin, NAکشد (می را، اهریمن و کمان

). ظاهراً قطعه Shaverdin, 1972: 59-64کشد (می تخته سنگاژدها را با  ی،جوان

و دومی  شاهنامهترکیب دو داستان است: اولی برگرفته از  حاکی از،بحثمحل مخمل 

اي گونهظاهراً به ،دارابریشمی گل ۀپارچ برشاهکار هوشنگ  ۀها. قطعبرآمده از افسانه

  مخمل به تصویر کشیده شده است. براي افسانه

  

  هوشنگ و اژدها در نقاشی مینیاتور

دهد: در دست میاي جالب بههاي مینیاتور نتیجههوشنگ در نقاشی بررسی نقوش

حال حاضر تنها یک نقاشی از دوران پیش از صفویه در دست است که به مکتب بغداد 

-Shaverdin, 1972: 59گردد (بازمیاوایل قرن چهاردهم میالدي/ قرن هفتم قمريدر

 Shahnamaهوشنگ در مرکز ترکیبات عمودي نقاشی قرار دارد (در این اثر، ). 64

Project, 2010که به دنبال  ش). دست خالی وي که به سمت جلو کشیده شده و بدن

شود. در حالتی است که پس از پرتاب سنگ ایجاد می حاکی از،دست او حرکت کرده

اژدهاي موردنظر  و متوسط در نزدیکی آتش تصویر شده است یسنگ ،سمت چپ نقاشی

جمله دو مرد در لباس هاي شاه ازخزد. سمت راست اثر با تصویر مالزمبه دور می

  شده است.حیوانات پر

سال  به مذکورۀتاریخ نسخ ؛ستا در دستسه نقاشی مینیاتور دیگر از دوران صفوي 

است.  3»خلق آتش از سنگ توسط هوشنگ«گردد و عنوان آن بازمیم. 1523/ق. 929

 اند وکه در کوه به تفریح مشغول استگروهی از مردم  نقش،زمینه اثرمرکز و پیش

چنانکه ،اصلی حرکتسر برده است.  فراززمینه سنگی را نیمه عریان در پس یشخصیت

                                                          
3. Hushang enthroned
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نیست و  دیدنیتقابل با اژدهاست که در پشت سنگ مخفی است و  ،کندمی ءالقا اینطور

درك کرد که  شاهنامهی مینیاتور در مقایسه با توان بر اساس موقعیت کلّموضوع را می

م.  1617/ق. 1026سال  تاریخ دومین اثر بهکامالً با محیط نقاشی همخوان است.

شهر به  ۀهوشنگ با همراهان در حاشی ،این اثردر . گرددبازمیهنر والترز  ةدر موز محفوظ

که حالیشود و شاه درکه اژدها ناگهان از پشت سنگ ظاهر می استتفریح مشغول 

دهد.در برابر اژدها انجام نمی واکنشیدر این نقاشی وي هیچ  و خوردیکه می ،نشسته بود

،اصفهان ۀنسخ ۀر شاهنامکشد که دسومین مینیاتور نیز موضوع مشابهی را به تصویر می

نقش در ). هوشنگ در این London B, 2008(شودم. دیده می1640ق./ 1049با تاریخ 

 برابرو در  خزدبزرگ از پشت سنگی بیرون می يمار ناگهانکند که حرکت می برابر سپاه

  .کنددستش را بلند میدر حالی که سنگی در دست دارد، پادشاه ؛ شودپادشاه ظاهر می

تنها در مینیاتور  ؛ها مشابه طرح سیاوش بیگ گرجی نیستاز نقاشی یکهیچ

،است که قهرمانربع اول قرن شانزدهم میالدي/ قرن دهم قمري مربوط بهگلستان 

دیگر دارد. بر این  ۀدو پارچنقش برد و حالتی شبیه سنگی بزرگ باالي سر میتخته 

ویژه بهشانزدهم میالدي/ قمري قرن دهمنقوشخاص از این موضوع در  شرحی،اساس

  دهیم.می به دستآثار درباري صفوي 

: مردي سنگی را استتوصیفات فردوسی از معمول  حاکی از تلقیاول و آخر  نقوش

واقعی  ةانداز نقوشانجامد (این کند که به کشف آتش میمار بزرگی پرتاب می سويبه 

شانزدهم / قرن دهم قمرير دهد). چنین رخدادي دسنگ چخماق طبیعی را نشان می

 سبببزرگ سنگ نیز به همین  ةشد و اندازعنوان عملی شاهانه تداعی میبهمیالدي

نیز دیده  شاهنامهبخش دیگري از  نقوشهاي بزرگی در سنگتختهاست. چنین 

کند یا در بلند می ،آن خوابیده بود برسنگی را که رستم شود؛ آنجا که اکوان دیو تکهمی

زند. بهمن پسر اسفندیار را با حرکت پا کنار می شدة یگر، رستم سنگ پرتابشرایطی د

به هماوردي تعبیر شانزدهم میالدي/ قرن دهم قمريکشف آتش در  نقش،نتیجهدر

 ۀمایبن ،توان گفت که سنگکه خود آتش از دیده پنهان است. پس میدرحالی ،شد

  شود.اصلی داستان محسوب می
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هنر معاصر نتوانستند موضوع این  سانشنابدیهی است که تاریخ سبب،به همین 

عامدانه از متون الهام  ،هارسد که طراحیبه نظر می چنینهاي پارچه را درك کنند. طراحی

 آغاز دورة هايمحور، هنرمنداي و طبیعتهاي دورهجاي اتخاذ دیدگاهبه و اندشدهگرفته

اند که با این ظرهاي نمادین براي مخاطبینی انتخاب کردهنعنوان نقطهاین متون را به ،صفوي

  .درك کنندنیز را هاي تصویري آن زبان و استعاره توانندمیمفاهیم آشنا هستند و 

هاي ضمنی اشباع کرده است. الگوهاي موجود در ها تمام متن را با معنیاین استعاره

تقابل میان گوهرهاي کیهانی یا همان خیر و شر هستند که در قالب  حاکی از،دو پارچه

 ،دارابریشمی گل ۀدر تصویر پارچ ،وجودایناند. باسیمرغ و اژدها به تصویر کشیده شده

 از طریقعنوان عنصري الهی درك شود که از دهان موجودي اهریمنی تواند بهآتش می

اما رنگ طالیی  نیست.خمل اثري از آتش حالی که بر طرح مهوشنگ رها شده است. در

 تلقیگردد. کند که به خواستگاه الهی آتش بازمینوازي مینقاشی چشم ۀزمینپسدر 

نشان داده» فرّ«با ماهیت الهی  ،عنوان قاتل اژدها یا فرمانرواي آتشپادشاه به ازباستانی 

 ;Shukurov, 1989: 67-69نیز لحاظ گردیده است ( نقششده که در هر دو 

Shukurov, 1983: 60.(  

مشخص نیست که چرا سیاوش بیگ چنین تصویر نادري از داستان را براي کار خود 

اژدها یا فاتح نبرد خیر  کُشندةعنوان پادشاه را بهداشت که برگزیده است. اگر وي قصد 

تري از این موضوع را برگزیند؛ هاي معروفتوانست نمونهمی به نقش در آورد،و شرّ

تري داشتند. بر اساس پایگاه پروژه شاهنامه، هایی که ساختار و شمایل کاملمونهن

مربوط به نبرد گشتاسب با اژدها در  ،با اژدها يپادشاه در هماورد تصویرترین معروف

یا بهمن گور که دو اژدها را  ،تصویر) 108شود (رم است که به مرگ اژدها ختم میموزه 

اسکندر  يتصویر). هماورد 50کشد (هرکدام داراي بیش از در رخدادهایی جداگانه می

وجود استفاده از سنگ اینبا در این زمره است؛ تصویر) 23کمتر ( شمارالبته با  ،نیز

  که این شخصیت همان هوشنگ است. دهدنشان می

وي  ۀدر زندگینام بایدتوانست نقش را انتخاب کند، میمیکه هنرمند  بپذیریماگر 

متمایز صفوي  انترین وجهی که سیاوش بیگ را از دیگر هنرمنداي بیابیم. مهمنیز نکته

پس از یکی از نبردهاي شاه تهماسب  کهاوستواقع خواستگاه گرجی در کند،می
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با روایتی مشابه چقدر  اواحتمال آشنایی  4؛صفوي در گرجستان به ایران آورده شد

 ۀوي به یادگار مانده باشد. در ادبیات عام طردر خااست؟ روایتی که از کودکی 

 راوي  ۀکه الن هستاي به نام پاسکوجی اي افسانهپرنده بارةداستانی در  ،گرجستان

در آن روایت نیز  ،حالاین). باBerezkin, 1937(داداز چنگ اهریمن نجات  یقهرمان

این داستان و نه در ؛ نه در به کار نرفته استعنوان سالح علیه اژدها هرگز سنگی به

  هیچ داستان عامه و یا درباري گرجی دیگر.

المثل سالح باشد که به ضرب احتماالً استفاده هنرمند از سنگ براي نشان دادن نبود

الدین به گواهی شاعر شهیر کمالالمثل دوران صفوي ارتباط دارد. این ضرب رایجی در

م. رواج یافت.  1513یا  1512/ق. 919یا  918پس از سالشیرعلی بنایی حالی هروي 

این  ]من تنها[: «بیان کرده استمسلح  سپاهیالمثل وي ضعف را در مقابل در این ضرب

المثل در داستان پشت این ضرب». و سقف قارشی (شهري در ازبکستان) ]را دارم[سنگ 

  آمده است: چنین شرف نامه

ا بنایی که به جامعیت او فرید زمان و وحید دوران حاوي کماالت نفسانی موالن«

معلوم نیست که چشم زمانه دیگري دیده باشد در آن معرکۀ هولناك و هنگامۀ 

باك به عزّ شهادت فایز گشت و زبان زدة عامه سهمناك در دست جمعی سفّاك بی

چنان است که در روزي که لشکر قیامت اثر قزلباش بر شهر قَرشی مستولی شد موالنا 

ر از سنگ کرده بر باالي بام رفیع بر آمده و به جانب جماعتی که بنایی بغل خود را پ

اي انداخت. چون یک سنگ باقی ماند یکی از رجالۀ قزلباش حربهقاصد جان او بودند می

حوالۀ موالنا نمود و از غایت دهشت آن سنگ را بر جانب او انداخته این بیت بر زبانش 

  جاري شد: 
  

  همین سنگ است و پشت بام فرشی    خواهم از سلطان عرشیمدد می
  

/ 2(بدلیسی، ». المثل استو مصرع آخر این بیت در ماوراءالنّهر و خراسان و عراق ضرب

152 (  

                                                          
  م.1544./ق 951سال  در بسیاراحتمال به. 4
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 نمونۀجز  البتهصفویان خود این طرح را انتخاب کرده باشند؟  ممکن است کهآیا 

وجهی از کار هیچچهاردهم میالدي/ مربوط به قرن هفتم قمري شاهنامهنگارگري 

هم  یکیبه تصویر کشیده نشد و آنشانزدهم میالدي/ قرن دهم قمريهوشنگ قبل از 

آمد. در نقشهوشنگ به  نیاي،مربوط به شکست دیو سیاه است که در دوران کیومرث

دانیم که دو اثر مینیاتور تغییر کرد و می. م 1520/ق. 926هاي دههاین شرایط در سال

  .در دست استاین دوران  ازمهم مربوط به کتابخانه تبریز 

تر در این مقاله بررسی شد و دیگري شاه تهماسب را با پیش ،یکی از این دو اثر

/ق. 930محوریت جشن سده به تصویر کشیده است. این دو اثر مشخصاً در حدود سال

 ,New York A(پدید آمدشاه تهماسب  به تخت نشستن ، مقارن بام. 1524

1970.(  

هنر درباري صفوي و بازتاب رخدادهاي  پیرامونمحققی که  ،مایس نازاریلیبه نوشتۀ 

ارتباطی ضمنی  ،معاصر این شاهان در آثار هنري آن دوره تحقیق و مطالعه کرده است

صورت نمادین تاریخ ایران بهمیان شاهان صفوي و هنر درباري آنها وجود دارد. صفویان 

به کیومرث یا به عبارتی  به طور مجازخود را  ،را از نو نوشتند و حتی شاه اسماعیل اول

  ).Nazarli, 2006کرد (نخستین پادشاه بشر مرتبط می

توان در دودمان این دو اي میان شاه تهماسب اول و هوشنگ را میچنین مقایسه

هیچ سندي مبنی بر  حال، اینخود بودند. با ۀهر دو دومین پادشاه سلسل دید:

هاي آخر دههدر تصویرگري اژدها در اوایل دوران تهماسب اول وجود ندارد. ظاهراً 

طور کامل هنر صفویه به این موضوع به ،نخستین بار ، برايسلطنت تهماسب اول

داده نسبت  نقشتوانست به این به مناسبت رخداد بسیار مهمی که می و شاید پرداخت

قرن  نخست ۀنیم/ قرن یازدهم قمريآن براي بار دوم درازشود. این صحنه پس

  سیاوش بیگ نبود. آثارمتأثر از  به طور مشخصشد که  دیدههفدهم میالدي

  

  هاکاربرد پارچه

» خلعت«دار را بهتر است در قالب کارکرد آن بررسی کنیم. ابریشمی گل ۀپارچ

 ايعنوان هدیهرسمی و تشریفاتی است که به ايجامه ،نظامی مسکو ةموجود در موز
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دیپلماتیک از جانب شاه صفوي براي تزار روس به مسکو آورده شد. اسناد مربوط به 

در دسترس نیست.  نماند و اینکنصیب تاریخ ورود این جامه به مسکو از گزند زمان بی

شاه تهماسب اول تعلق  ةدورهمان به باید این جامه  ،احتمال بسیار به و همه اینبا

دار نیز به ابریشمی گل ۀپارچ برعنوان طرح نگارگري انتخاب هوشنگ به .داشته باشد

با دقت فراوان غالباً شده است. واضح است که هدایاي دیپلماتیک را داده توي نسب

  کنند تا عالوه بر ارزش مادي، داراي ارزش نمادین براي مأموریت نیز باشد.انتخاب می

اي نماد برکت شاهانه محسوب و چنین جامه داردشاهانه ارزش واالیی  خلعت

ها نقش باستانی ایرانی راوي،صورت نمادینها بهاین خلعت درشود. شاهان صفوي می

نظیر ایوان  ،اي به شاهی دیگرنتیجه، اهداي چنین هدیهخیر و شر بودند. در نبرددر 

م.) حاکی از به رسمیت  1530-1584/ ق. 936- 992چهارم ملقب به ایوان مخوف (

صورت علیه شر یا به نبردگرفتن جایگاهی براي او در نظرشناختن سلطنت وي و در

  ).Gordon, 2003: 1-30نمادین اژدهاست (

 بررسیخوبی م. به 1586/ق. 994سال  روابط دیپلماتیک ایران و روسیه قبل از

تبادل سفارت بین دو کشور در زمان شاه  موجود حاکی از ةاطالعات پراکند و نشده است

 :Bushev, 1976: 36-47; Matthee, 2002اسماعیل اول و شاه تهماسب اول است (

و تأمین سالح  عثمانیاتحاد نظامی علیه  ،). محور مذاکرات بین دو کشور نیز129-130

عت به باره مصادف با تاریخ ورود خلاینسوابق موجود درو  گرم روسی براي ایران بود

  روسیه است.

ق. به روایت سمن  976م. /  1568سال اطالعات پیرامون سفارت ایران در مسکو در

  به این شرح است: عثمانیمالتسو، دیپلمات روس زندانی در 

قواي سلطان و شاه قزلباش سفراي خود را با درخواستی به نزد تزار ما فرستاد 

توانند با حضرت مینبرد با ماست. اعلیترك در تالش براي گذر از آستراخان براي 

 100با رسان ما باشند؟ و تزار ما سفیر خود اولکسی کوزنیکو رالطف همایونی یاري

چنین ).Maltsev, 1947: 157-158سالح گرم به ایران فرستاد ( 500توپ جنگی و 

آن مندي از در آن دوران بسیار چشمگیر بود و شاه تهماسب براي بهره از کمکحجم 

وسطی . هدایاي دیپلماتیک در دیپلماسی قرونگرفتدر پیش میباید سیاست اقناع 
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شاه ایران به تزار مخوف  راد. اگر فرض کنیم که این جامه رکمهم بازي می ینقش

انتخاب نامأنوس داستان هوشنگ براي نگارگري  بابپس توضیح در  ه است،هدیه داد

به اي اشارهتواند تاریخی می ۀاژدها در آن بره روایت نبرد هوشنگ و.یابدمینیز معنی 

. شاه تهماسب اول با ارسال چنین باشدها جنگ میان شاه تهماسب اول و ترك

نبرد با دشمن مشترك و اي از تزار روس درخواست کرد تا در دفاع از جهان و درهدیه

تصویر  اهمیت و ضرورت امر ،به وي بپیوندد. در این روایتها یعنی تركهمیشگی 

نبردي با نتایج نامعلوم، متحدان برهم خوردن تعادل بین خیر و شر در :شده است

از سنگ هوشنگ ةاستفاد ،دارد. ضمناً در این تصویربالقوه را به تصمیمات سریع وامی

توان گفت که این خلعت می ،نتیجه. دراستایران  سپاهسالح گرم در  ننبود حاکی از

که عزت پادشاه نحويبه ،نقش درخواست کمک نظامی داشت ، براي ایرانشاهانه

دار نشود و در عوض جنس امیال شاه تهماسب را تا حد متعالی و الهی ایرانی خدشه

  در نزد تزار روس افزایش دهد.

با این تفاوت که جنس معنایی  ،در طراحی مخمل نیز چنین طرحی وجود دارد

تصویر  نبردهوشنگ در فضاي خارج از  سنگتخته پرتاب  ۀصحن :روایت متفاوت است

 ظاهرخارجی در جهان طبیعی  يهوشنگ در نقش ناظر ،شده است. در این تصویر

 نقوشهاي زیباست. مجموع این شود که شاهد خطر اهریمن شکارچی براي پرندهمی

این تصویر فاقد  ،وجوداینبا .دهد که کامیابی بشري از پیش مشخص استنشان می

زدایی شخصیت هوشنگ است. قهرمان این تصویر شخصیت ۀجایگاه شاهانازجزئیاتی 

  دهد.شده و این رخدادها تجلی ذات عام بشري را در تضاد با خشونت نشان می

هویت فناورانه و هنري این مخمل را با مخمل دیگري  ،بسیاري انپژوهشگر

 ,Ackerman) (5(شکل  شدکتصویر میبه اند که روایتی از شکار را مقایسه کرده

1939: 2090 – 2091; Los Angeles; Boston A; Washington B; New York B, 
سیاوش بیگ گرجی در یک کارگاه بافته  راهر دو مخمل  بسیار،احتمال به و (1972

 يمقیاس تصویر ،تکرار واحدها ةهایی در اندازرغم تفاوت. این دو مخمل علیاست

شود. پردازي هر دو مخمل دیده میدر شخصیت هاییهمچنین شباهت دارند ویکسانی 

سانگوزکو شاهزاده که اند بودهبخش یک خیمه این دو مخمل زمانی زینت همچنین
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/ ق. 1094وین در  ةشکست محاصر دراز وزیر اعظم ترك  لهستان به عنوان غنیمت جنگی

یرانیهاي ترکی و نه اها به خیمه. فارغ از تعلق این مخملآورددست م. به 1683

)Walker, 1996: 196-203شود که آیا امکان دارد اینها نیز )، این سؤال مطرح می

دوره با هاي همهاي قالیاي مشابه باشند؟ باید به یاد داشت که در طرحروایتگر صحنه

  .شودمالحظه میهاي شکار با نبرد سیمرغ و اژدها نشینی صحنههم ،هامخمل

. با در فرا گرفته استعرض پارچه را  سرتاسر،هالاین مخم برالگوهاي طرح شکار 

به  ،متر) و نیز حجم ترکیب و غناي جزئیاتسانتی 67×58نظر گرفتن ابعاد طرح (

این الگوها نیاز  ۀبریم. محاسببدیل بودن اثر در میان دیگر آثار نساجی صفوي پی میبی

ها را است. اگر طرحنظیر به مهارت دست باالي یک نقشبند دارد که در نوع خود بی

ساختار  گذشته از این،بینیم. ها نمیگیري نامنظم موضوعچیزي جز جاي ،نادیده بگیریم

اي کامل از شکار است که در ) حاکی از صحنهSonday, 1998:57-84()6الگوها (شکل 

 در پیدار کمان يسوار ،دهد. در بیشه میان دو سنگمیان دو صخره سنگ رخ می

در حال حمله به  يشیر شده و شیر دیگر ۀها طعمیکی از غزالوست؛ ها در تکاپغزال

و آن شکارچی در حال دفاع از خود با خنجر است. شکارچی ست هایکی از شکارچی

شود. از مهلکه دور می است، که یوزپلنگی بر زین نشاندهحالیدر هزمینسوم نیز در پس

براي دفاع از خود  ،در حال کشتی با ببرزمینه در پس،حال شکارچی دیگريعیندر

 ها در کوهستان با سگ خود کمین کردهخنجر کشیده است. یکی دیگر از شکارچی

  گیرد.حرکت با سالح خود نشانه میو دیگري بی است
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  ربع سوم قرن / قرن دهم قمريجزئیات تزئین خیمه، ایران، - 5شکل 

  شانزدهم میالدي

ها در پی غزال به شکارچی: ها همخوانی داردداستان محبوب ایرانیچنین روایتی با 

آمده است. موضوع این  گاهشوند که او نیز براي شکار به نخجیرمی روروبهناگاه با شیري 

ممکن است در  ،نفسشکارچی با اعتمادبه بخت و اقبال است: هرتغییر  نقش،نگارگري

اي با مضمون خطري غیرمنتظره در تمامی مایهشود. بن تبدیلاندك زمانی خود به شکار 

بز کوهی نادان  :شودتکرار شده است و هر بار در قالبی جدید تصویر می منقوشهاي روایت

 ؛وي در انتظار فرصت است بر فرازکه پلنگ سفید حالیدر ،کندمستقیم به سالح نگاه می

 برکبک غافل  ؛شودچنگال شیر می راما گرفتا،گریزدغزال هراسان از چنگ شکارچی می

ببر قرار  ۀحملطبال از پشت مورد ؛کند و متوجه یوزپلنگ نیستها گردش میسنگ

روباه در  ؛اندکرده پنهانشکارچی و سگ، روباه و قوچ وحشی خود را از یکدیگر  ؛گیردمی

در  که حیوانات وحشی گویاانتظار خرگوشی در نزدیکی شکارچی مسلح کمین کرده است. 

 همه، این. بااستمرگ  سرانجامِ کار،اند و هاي بشري جان بخشیدهبه رذیلت نقش،این 

ها (سه شکارچی در حال حمله شکارچی شمار:شودنظم و ترتیبی در این ترکیب دیده می

شش  ؛هاستغزال شمارو سه شکارچی یا همان پلنگ برفی، خرس و روباه در کمین) برابر 

سه پیاده) از سه حیوان شکارچی (یوزپلنگ، یوز و سگ) و سه نوع شکارچی (سه سواره و 
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 شمارروش شکار با  6پس این  ؛کنندسالح (تیروکمان، خنجر و سالح گرم) استفاده می

  افراد و حیوانات وحشی تناسب دارد.
  

  
  بازسازي الگوي مخمل -6شکل 

همواره از امتیازات ، همراه توجهیشمار قابلچنین شکارهایی با ببر، یوزپلنگ و 

 :کندایرانی بوده است. هر شکارچی در این تصویر نقش خود را بازي می نشاها

یوزپلنگ بر  و اندشده در کمینگاه کوهستان پنهان سگ اوتیرانداز زبردست و 

پشت زین اسب خدمتکار مخصوص جاي گرفته است. این تصویر در گرماگرم 

در اي معناي استعاره بایدمیپس  ،شکندمیشود و منطق معمول را کارزار محو می

 نوشتۀبه  .پذیرفت نقشبري را از  .توان تعبیر اممی ،داشته باشد. در این موردبر 

هاي پست انسانی یا بخشی به هوسواقع جانتصویر حیوانات وحشی دربند در ،وي

َ"به عبارتی  آدمی سرکوب  به دست) که Barry, 2004: 280-301اوست ( "سِفْن

شود. آن شکارچی که شکار خود را به زین بسته (سر و پاهاي غزال شکار شده می

آرامی دور از پشت شکم اسب پیداست) دیگر میلی به تعقیب و گریز ندارد و به

نیستند. لباس دو شکارچی  چنیندو شکارچی سواره دیگر  حال آنکه،شودمی

شیر، اما  ،هاستمقایسه با دیگر شکارچیجایگاه اجتماعی آنها در  حاکی از،دیگر

او در حالی که کاله مخصوص صفویان را بر سر و  حمله کردهتنها به یکی از آنها
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پوشیده است: ترین لباس را این مرد گران .کنددفاع میاز خود با خنجر  دارد،

ر رهب هایی،نشانهاز چنین  و کامل و بلند با کمربندي مزین به پالك فلزي ايجامه

  شود.ها معلوم میشکارچی

و حاکی باستان است  ي عهدهاهاي معروف ایرانینبرد میان شاه و شیر از روایت

 بهترین نمونه است و جهان یعنی شاه بشریت و شاه طبیعتدودر تخاصم دو شاه  از

. شکار شیر از دیدهاي تخت جمشید نیز توان بر دیوارهها را میاین روایت از

اهمیت تشریفاتی نیز داشت. نبرد با شیر بعد از اسالم  وایرانی بود  انامتیازات شاه

تنها اسفندیار و بهرام گور به  ،نیز شاهنامهدر  و ها بودهاي قهرماناز ویژگی هم

با چند شیر  ، بارهاشکار دربهرام گور  ،از میان این دو .اندچنین هماوردي پرداخته

شد با دو شیر  ناچارکسب مقام شاهی نیز و ضمناً براي ا.است پنجه در انداخته

پرویز با شیرین شیري هنگام بزم خسرو ،دستگاه یزدگرد مبارزه کند. در شعر نظامی

. چنین کندمیپرویز آن را با یک مشت هالك خسرو اما،شودور میبه آنها حمله

  تند.هاي تاریخی مطلوب داشحکم نمونه ،پس از اسالم ایران انهایی براي شاهروایت

 مربوطمؤسس سلسله و شیري درنده  میانصفوي یک مورد نبرد  ۀتاریخ سلسل در

  :شرح است بدینکه به طور خالصه  ثبت شده و فتح بغداد م.1508/ ق.914به سال 

جنگلی را شنید که شیري در آن ساکن بود و آزار بسیار کرده و  ةحضرت آوازاعلی

به وي التماس کردند فرصتی براي رفع این شر هاي شیردل شاه نمود. افسرالطریق میقطع

حضرت خود به مصاف شیر شتافت و با یک تیر از کمان خود موجود اما اعلی ،به آنها بدهد

  ).306-308: 1383الدین امینی،؛ جالل137-138:1357روملو، را هالك ساخت (

روایت  20اما این روایت به یکی از  است،شرح زندگی شاه اسماعیل اول در ابهام 

قرن یازدهم در تاریخ گمنام شاه اسماعیلمهمی تبدیل شد که موضوع نگارگري کتاب 

  ).London A; Sims, 2002: fig 10.3است (اواسط قرن هفدهم میالدي /قمري

روي  نقشهمه، ایناست. با بوده شکار شیر موضوعی پرطرفدار در نقاشی مینیاتور

یک یا دو  باشیر  شکارشود و ر آن شناخته میشده دموردنظر با سالح استفاده ۀپارچ

  شود.اي قهرمانانه تصور میصحنه ،شاه اسماعیل ، همچونتیر کمان
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شود نیز حاکی از توان و قدرت فرد شمشیر دو نیم می باشیر  ،که در آن نقوشی

و در نبرد بهرام گور  شاهنامه. در در دست استبسیاري  نقوش،است و در این موضوع

گرز در و  رودبینیم که با گرز به جنگ شیرها میوي را می ، گوییبراي تخت شاهی

رسد؛ اما استفاده از خنجر یعنی فریدون به آنها می شانهاي ایرانی از جد باستانیداستان

گاه در شعر فارسی و آثار هنري پیش از خلق آن مخمل مشهور یاد هیچ ،عنوان سالحبه

تواند به نمیاست، هایی که اینجا به تصویر کشیده شده نشده است. پس رئیس شکارچی

  هاي باستان یا ادبی ارتباط داده شود.کدام از قهرمانهیچ

هاي مایهبینیم که سیاوش بیگ گرجی ظاهراً تصویر دیگري به بنمی دوبارهدر اینجا 

دربار  دادهايخود را بر رخسنتی هنر ایرانی افزوده است. شاید وي موضوعات هنر 

هاي صفوي توجه بسیاري به جزئیات شکار درباري نویسصفوي بنا کرده است. تاریخ

شاعران و  گاراننتاریخ ،داد و شاه در آن دخیل بوداي رخ میاند. اگر چنین واقعهداشته

آل ایده یعنوان شاهشاه به ۀزیرا موجب تحکیم وجه کردند،باید آن را ثبت میمی

شاه اسماعیل هیچ مورد دیگري از هماوردي  ۀجز شکار زبردستان ،وجوداینشد. بامی

  شاه و شیر در تاریخ صفوي ذکر نشده است.

هاي صفوي به این مضمون بر قالی نقوشیمشابه  ،مخمل مربوط به نبرد با شیر نقش

 ,Ackerman, 1939: 1191نظیر است (ها که در نوع و اندازه بیاست. یکی از این قالی

1192; Vienna, 1922گردد و مشخصاً با دستور شاه تهماسب م. بازمی1530ۀ ) به ده

:Walker, 1996اول تهیه شده است ( بیش از  ،شکار ۀاصلی صحن ۀزمین). در196-203

با شیر در نبرد است که تقریباً با  جواناناند. یکی از شخصیت به تصویر کشیده شده 140

خوبی با این تفاوت که این جوان در طرح روي قالی به ،دارد شباهتوي مخمل طرح ر

ها شخصیت همۀ،در این طرح ،برخالف طرح مخمل .ها نیستقابل تمیز از دیگر شکارچی

تأثیر این فرش بافته شده کاله قزلباشی و لباس فاخر دارند. فرش دیگري احتماالً تحت

 ;Boston Bتر است (خشن نقوش آنن تفاوت که با ای ،طرحی مشابه دارد زیرا،است

Thompson, 2003: 275-292ها یافت هاي مخمل نیز بر فرش). برخی دیگر طرح

شود که در کنار حیوانات شکار غزال بر فرش دیده میشیر و مشابهی از  نقشو شودمی

، به رواین). ازThompson, 2003: 292وحشی واقعی و خیالی تصویر شده است (
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چند که هر برقرار است،ها ها و مخملهنري بین فرش ايرابطه ان،نظرصاحب عقیده

 یگروه فعالیتها به این فرش ۀانطباق ادبی در طراحی است. هم ۀاین مخمل تنها نمون

 هايفرش.گرددم. بازمی1530تا  1550هايهاي کاشان بین دهههنري مربوط به فرش

اند و شدهتر بافتهمخمل چند دهه پیش هايپارچه زیرا،بحث نیستمحل معاصر مخمل 

هنر  گرفتندیگر استفاده کرده است. با در نظر  يهاي نگارگرطرحاز سیاوش بیگ صرفاً 

توان چنین حقیقتی را ناشی از وابستگی هنري و تقلید وي اسرارآمیز سیاوش بیگ نمی

باف بوده فرشبافندگان ا رقابت ب ۀنتیجچنین رخدادي در ما،پیشنهاد  بهبلکه  دانست،

طرحی مشابه طرح  ،توان گفت که سیاوش بیگ با همکاري نقشبندنتیجه میاست. در

بافته است. چنین رقابتی زمانی  بیشتريهاي مختلف با جزئیات و اندازه شمارقالی در 

ها و مخمل براي یک هدف طراحی شده باشند. چنین دوي فرشدهد که هررخ می

احتماالً براي  وشود گاه روي زمین انداخته نمیهیچ ،هاي فلزيقیمتی با نخگرانمخمل 

ناچار با فرش پوشانده خیمه بهآن کف  زیرا،شده استبافته اي مجلل تزئین دیوار خیمه

نواز ) و مخمل باید به همان اندازه فرش چشمSavvaitinov, 1865: 335-336شود (می

  توجه کند.و جلب باشد

:نوعی ساختار معنایی ایجاد کرده است ،وش بیگ با بهره گرفتن از طرح قالیسیا

به قهرمان اصلی در طرح مخمل تبدیل  )موجود در وین(معمولی در فرش  شخصیتی

معنی نهفته در  ؛است بهره بردهطور یکسان ها بهشود و هنرمند از شیرها و غزالمی

آن دوره دشمنی بسیار خطرناك بود هاي تصویري چیست؟ شیر در پشت این دو روایت

هم تنها پس توفیق انسان در شکست شیر آن ،کشیدهاي زمانه را به چالش میکه سالح

در  شد، زیرانمیهاي فراطبیعی مسیر قدرت یاريالعاده بود و بدون با یک خنجر خارق

هاي شیر گرفتار پنجه ،چنین شرایطی بخت یار انسان نیست و وي همچون غزال

ناپایداري بخت زمینی  بیانی از،دو فرششود. مرگ آن شکارچی عادي در تصاویر هرمی

رسد وجود، بعید به نظر میاینهاست. باو تأکید بر توان و مهارت باالي دیگر شکارچی

هاي تماشایی کشمکشهدف تأکید بر که سیاوش بیگ شخصیت چنین فردي را صرفاً با

ز صفوي مخمل باید شیر را هالك کند و سیاوش بیگ بخشیده باشد. سربا ءارتقا واقعه
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هاي پشت شیر کمین کرده و با سالح گرم آن آفریند که در صخرهشخصیت دیگري می

  را هدف گرفته است.

در هر دو  ارتباط دارند:نظر سبک و محتوا از ،ظاهراً تصاویر هوشنگ و شکار بنابراین،

. تمام ساختار کندنبرد میسالحی ضعیف با حیوانی بسیار وحشی  بامردي مسلح  ،اثر

مقدر بودن سرنوشت به کام انسان  حاکی ازمخمل با تصویر هوشنگ  ةدهندتشکیل

و این بحث  اندبه دست دادههایی را براي صحنه شکار است. اسناد باستانی نمونه

که در کمین به انتظار  اسرارآمیز دلیلی براي پیروزي تیرانداز زبردستی فراهم کرد

آن مشابه  ۀهوشنگ تداوم طرح شکار است و حاشی نقشنشسته است. پس ظاهراً 

 و هاي نبرد سیمرغ و اژدها به تصویر کشیده شده استصحنه ،حاشیه فرش که در آن

عنوان تفریح اشرافی منتقل بهرا اهمیت نبرد دائمی براي کمال به شکار  ،حواشی قالی

  کند.می

هاي قالی هاي صفوي نیز از جنس مخمل و مشابه طرحهاي خیمهکه پرده دانیممی

شده و طرح تزئینی دیگري داشتند. اصلی جدا ۀهاي باالي آن از زمینبودند: گوشه

کار رود ه شده بود تا براي تزئین باحتماالً طراحی دو مخمل مکمل هم بافته

)Savvaitinov, 1865: 335-336(.  فقداندلیل بتوانیم در این صورت است که شاید 

: هوشنگ بدون تاج موجب سردرگمی دریابیمدر طرح مخمل را تاج بر سر هوشنگ 

شمول اي جهانعنوان استعارهاینجا به درشود. هوشنگ بیننده در تمیز قهرمان شکار می

شاره دارد و حوادث ا آسمانیاي به وجه از انسان کامل تصویر شده است. چنین نمونه

کند و به درجات مختلف وجه زمینی روایت را بیان می ،ها با شاههمراهی شکارچی

تفاوت  حاکی ازمخمل  ۀسرکوب نفس اشاره دارد. همچنین باید توجه داشت که زمین

دهد اي طالیی رخ میزمینههوشنگ در پس ۀمیان سطوح تصویر شده حیات است: صحن

  اي قرار دارد.هنقر ۀزمینشکار بر پس ۀو صحن

توان با دار و مخمل را میابریشمی گل ۀپارچ برهوشنگ  ۀصحن تلقی ازتفاوت در 

آن کشمکش دیده ما دیگر شاهد  ،مخمل متوجه شد. در مخمل برشکار  ۀتوجه به صحن

شده است. هاي گرم مورد نیاز تأمینسالح زیرا،دار نیستیمپارچه ابریشمی گل شده بر
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زیرا در  ،ایران است از آنِپیروزي  ،شکار نقشتوان نتیجه گرفت که در می ،بر این اساس

  به سالح گرم مسلح شده است. ،برابر دشمن قدرتمند

  

  سالح گرم در ارتش صفوي

شد ندرت یافت میسالح گرم در ایران بهشانزدهم میالدي/ قرن دهم قمريدر 

)Matthee, 1996:391-393ترین شکست در تاریخ صفویان نیز در ). سهمگین

و صفویان  رخ دادسالح گرم و توپ در ارتش صفوي  فقدانسببنبرد چالدران به 

 ۀایران فاقد کارخان ،سالح گرم مواجه بودند. در آن زمان کمبوداولیه با 

تأمین آن از اروپا بود که از  ،پس تنها راه دسترسی به سالح گرم ،سازي بوداسلحه

ها دشمن ایران زیرا تركند، ها بسته بودعثمانی راگذشت و مسیر می عثمانی

راهیابی رغم دادند. علیانتقال تجهیزات نظامی نمی ةاجازبه ایران بودند و هرگز 

انتقال براي ها، ییاروپا از طریقسالح به دربار صفوي  شمار بسیار اندکی از

کردند تولید ارتباط مستقیم برقرار میمحلّ باید با  اندازة یک سپاه،ه تجهیزاتی ب

 ۀواسطماند: یکی از جنوب بهکه ممکن نبود. پس دو مسیر غیرمستقیم باقی می

هایی با روس ،هرمز را اشغال کرده بودند و دیگري از شمال ،قضاها که ازپرتغالی

مرزهاي خود را انزدهم میالدينیمه دوم قرن ش/ قرن دهم قمريتازگی در که به

  به دریاي کاسپین رسانیده بودند.

 بابدر  ،شاه اسماعیل اول و شاه تهماسب اول صفوي مربوط به دورهگاراننتاریخ

ولی ناظرهاي خارجی روایت  اند،در پیش گرفتهسکوت  ،ارتأمین سالح گرم از کفّ

شمالی و  ۀاند که شاه اسماعیل صفوي پس از شکست چالدران از هر دو همسایکرده

شاه  ةکماکان وضعیت کمبود سالح گرم تا دور ،حالاینجنوبی خود کمک گرفت. با

ها کمک بگیرد. بر اساس شد براي بار دوم از همسایه ناچاروي  ؛تهماسب نیز ادامه داشت

ها به م. پرتغالی 1548/ق. 955هاي کرملی حاضر در منطقه، در سالاهبهروایت ر

). جالب است Chick, 1939: 29هزار سرباز کمک کردند ( 100توپ و  20ارتش صفوي 

گردد که جلد کتاب صفوي از سالح گرم نیز به همین دوران بازمی نقشکه نخستین 
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:Walker, 1996ده است (م. مزین کر 1549/ق. 956سال  را در الذهبسلسله 196-

203; St. Petersburg.(  

 و طور چشمگیري تغییر کردم. به 1570/ق. 978به سال وضعیت سالح گرم در ایران 

روایت عامل  ،نخست توان دید.میچنین وضعیتی را از چشم دو اروپایی مهمان صفویان 

  به ایران سفر کرد: م. 1570/ق. 978انگلیس، جفري داکت که درشرکت مسکوي

اما  ،چند او قدرت بسیار داردها هیچ است. هرشاه ایران در برابر توان و قدرت ترك«

 :Ducket, 1886(»زیرا هیچ نظم، توپ و تفنگ شمخالی ندارد ،ها از او برترندترك

434-435.(  

ونیز، وینسنتو دي الساندري ارتش  ةم. فرستاد 1571/ق. 979در سال ،وجوداینبا

  یابد:صفوي را مجهز به شمشیر، نیزه و تفنگ شمخال می

تفنگ شمخال  ۀهاي آنهاست. لولتر از دیگر همسایههاي صفوي برتر و مقاومسالح«

کند. صفویان معموالً شش وجب طول دارد و تیري در حدود سه اونس شلیک می

کنند که موجب سختی در استفاده از استفاده میها ها به نحوي از این سالحقزلباش

شود و تفنگ را به قوس زین خود آویز کرده تا در موقع نیاز از شمشیر و کمان آنها نمی

شود تا در استفاده از دیگر آن استفاده کنند و پس از استفاده به پشت کمر انداخته می

).D’Alessandri, 1873:227(»ابزار تداخل ایجاد نکند

ر تأمین سالح گرم دها کمک روس سببتوان به شک چنین پیشرفتی را میبی

تر شرح آن رفت. اطالعات مشابهی نیز از طرف سفیر لهستان ها دانست که پیشایرانی

م. ایوان  1569/ ق. 977آندره تارانووسکی در  : به گواهیدر دربار عثمانی وجود دارد

سی توپ به کالیبرهاي مختلف و چهار هزار دولمت کارپوویچ را با  ،خود ةمخوف فرستاد

هدف آموزش اي همراه با پانصد تفنگدار ماهر به دربار شاه تهماسب اول باتفنگ فتیله

هاي روس، به وي فرستد تا در صورت تمایل و رضایت شاه از سالحسربازهاي صفوي می

سند شد و به بدهد. شاه تهماسب اول از این هدیه خر قولفروش انواع سالح گرم  براي

تواند قسطنطنیه را فتح در صورت تداوم چنین کمکی در آینده وي می«گفت:فرستاده 

  ).Taranowski, 1860:62-63(»کند
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با روایت سمن مالتسو اندکی  هاي روایت شده از طرف سفیر لهستانیتعداد سالح

 گویاشود. مطرح می هاگفتهصحت این  بابسؤالی در  و بدین ترتیب،متفاوت است 

ها بود که آن زمان صدد ایجاد ترس در عثمانیاین اطالعات در ۀدیپلمات روس با ارائ

احتماالً اطالعات دیپلمات روس نادرست بود.  بنابراین،.آستراخان را محاصره کرده بودند

 ۀاما به اطالعات سمن مالتسو در خصوص رابط ،تارانووسکی نیز هرگز به ایران سفر نکرد

روایت ارسال سالح گرم به ایران همراه  داشت. به هر حال،ها اطمینان انیها و ایرروس

م. در  1569می  14/ق. 976ذي القعده  18او در ۀزیرا اعتبارنام ،کوزنیکو صحت دارد

 احتمال). بهKaramzin, 1845:52شده است (سفراي مسکو ثبت ةعناوین ادار فهرست

وي در  .سه در قسطنطنیه نیز همخوانی داردفران ۀاین روایت با روایت وابست بسیار،

نوشته است: م.  1569مارس  14/ ق. 976رمضان  16اي به چارلز نهم به تاریخ نامه

ها کاروانی از سه یا چهارصد سوارکار را به نزد اند که روسها اخباري دریافت کردهترك«

  ).Charrie, 1853:58(»اندشاه ایران روانه کرده

  

  نتیجه

سالح گرم در ایران در حدود شمارمخمل با رشد ناگهانی هاي پارچهتاریخ تولید 

روایت مکتوبی مبنی بر زمینه، تاکنون هیچم. همخوانی دارد. در این  1570/ق. 978

اي مزین اما خیمه هاي مخمل و قضیه تأمین سالح به دست نیامده است،ارتباط پارچه

و  دانستهاي گرم روسی ها به سالحدستیابی ایرانی ازحاکی توان ها را میبه این مخمل

روایت کاروان تجهیزات نظامی به ایران را تکمیل کرد؛ روایتی که با خلعتی شاهانه 

  مخمل آغاز شده بود. هايپارچه شکل باهم

همۀ شاه تهماسب اول  عثمانی نرسید:اتفاقی به  بسیار،احتمال مخمل بههاي پارچه

را حفظ کند. وي به این  هم. آماسی 1555/ق. 963تا صلح بردار میکوشش خود را به ک

 ،چنین هدایاییاز ارسال کرد. هدف هدایایی را روانه ترکیه می ،منظور هر از چندي

مجللی که بحث آن در اینجا  ۀخیم بسیار، احتمالصلح بود. به ةتحکیم شرایط و معاهد

می آنها را به نمایش بگذارد و به شده بود تا توان نظاصفویان تهیهتوسط ،رفت

تا به این شیوه از حمله  ،خود سالح گرم دارند ۀها در زرادخانها بفهماند که ایرانیعثمانی
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 983کاروانی در بااین خیمه ممکن است  ،ها به ایران جلوگیري کند. براي مثالعثمانی

 عثمانیگذاري سلطان مراد سوم به م. پس از مرگ سلطان سلیم دوم و تاج 1575/ق.

قیمت به ایران هایی گرانهایی نفیس و پارچهخیمه ،رفته باشد. سلطان نیز در پاسخ

  فرستاد.

 ،منقش به روایت هوشنگ و نبرد وي با اژدها ۀپارچ احتمال دارد کههمچنین 

ک شاه تهماسب و تأمین سالح گرم ایران داشته ارتباط نزدیکی با پیروزي دیپلماتی

نیز به اوایل قرن هفدهم میالدي/ قرن یازدهم قمريباشد. روایات چنین وقایعی در 

رابرت شرلی را با هدفی مشابه به اروپا  ،زمانی که شاه عباس اول ؛خوردچشم می

ا کمک و ب به روز کندایران را  که سپاهصدد بود فرستاد. این مرد انگلیسی در

 تا سالح گرم و باروت در ایران ساخته شود. نباید آوردها شرایطی فراهم اروپایی

 به کوششمخمل  نقشمشابه  ،ن به نقش هوشنگپنداشت که خلعتی مزی چنین

در این  .امري تصادفی است ،یک سفیر در تصویري که نقاش گمنام انگلیسی کشیده

چنین تصویري نمایش شرق و  و همسر شرلی نیز یک تپانچه در دست دارد ،تصویر

و همسر وي  کردهشرقی بر تن  ايجامهکشد. رابرت انگلیسی غرب را به تصویر می

کند. وي تمثیل و تلمیح سنتی می ءهمین پیام را القا ،در لباس غربی در کنار او

و آن را براي اروپاییان تفسیر  دهبه کار برفرهنگ ایران را در قالب لباسی تشریفاتی 

شود. همسر شرلی تعبیر می ۀپس پیام پنهان تصویر هوشنگ در تپانچ ؛کندمی

ۀتصویر این واقع بنا بر آن، دهد کهدست میخلعت این سفیر شاه عباس سندي به

از نیاکان خود  و اوناپذیر مذاکرات دیپلماتیک شاه عباس بوده بخش جدایی ،شاهنامه

  برده است.به ارث 
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