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اصررلی آن را دیانررت وملّیررت تشررکیل   ةاسررماعیل حکررومتی در ایررران ت سرریس کرررد کرره شررالود      شرراه   
اوقصررد داشررت  د. رسررمیت بخشرری  مررههب تشرریع را  وی جهررت ایجرراد وحرردت ملّرری در ایررران،   داد.مرری
 ،حضررور ازبکرران در نررواحی شرررقی و عثمررانی درغرررب   .ر کنرردتررمایررران مسررتحک ملّرری را در هررایپیونررد

پرسررتی در ایرانیرران برریش از پرریش   دوسررتی و وطررن کرره حررس مرریهن  کردیمررایررن ضرررورت را ایجرراب   
جنگرراوری وسلحشرروری در رویررارویی بررا  ۀ شرراه اسررماعیل عقیررده داشررت تقویررت روحیرر   تقویررت گررردد.

ویرژه شراه   بره  ،صرفویه ة آثرار فراوانری کره در دور    کنرد. هرای مرههبی تحقرق پیردا نمری     دشمن تنها با انگیرزه 
د ایرن اسرت کره فردوسری موردتوجره شراهان       یّر ، مؤآمرده دپدیر  فردوسری ۀنامر از شراه یاسماعیل اول بره تر ث  
شرراه ، گررواهی ترراریخبرره اسررت.ن منبررع الهررام شرراعران و هنرمنرردان ایررن دوره برروده یترررو درباریرران و مهررم

اسررت. نگارنرردگان گرفتررهفردوسرری شرکل  ۀت شرراهناماسرماعیل حررامی اصررلی آثراری اسررت کرره بررا محوریّر   
مرههب اسرت   عهیه هسرتند. ازآنجاکره شراه اسرماعیل شر     خ بره چرایری ایرن توجّر    در این پرژوهش در پری پاسر   

شیپرر ،اسررتفراوانرری داشررته ۀعنرروان شرراعری شرریعه عالقرراعتقررادی خررود برره فردوسرری برره  ۀنیشرریو بنررا بررر پ
صرورت خراص بره دلیرل      طرور عرام و شراه اسرماعیل بره     فرض این تحقیق  این اسرت کره شراهان صرفوی بره     

مصرالح    دهرد غیرر ازانگیرزه هرای مرههبی،     هرا نشران مری   بررسری . انرد ه داشرته شیعی بودن به فردوسری توجر  
 ت ملّرری ایررران  وهویّرری احیررا سیاسرری وتمرکزگرایرری عامررل مهررمّ توجرره شرراه اسررماعیل برره وحرردت ملّرری و

 تبع آن شاهنامه بوده است. به
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 مممقدّ.5

ها را اعراب س، آنینترد منش  خاندان صفوی هنوز اطالع دقیقی در دست نیست. هدر مو   
ها از یمن به آذربایجان مهاجرت نمودند. آیالون آنها را است که آن دانسته و بر این عقیده

ید نمایاالصل معرفی میرانیها را ا. کسروی نیز بعد از بررسی شواهدی، آنداندیترک م
 .(2:1611)سیوری،

در عالم آرای صفوی انگیزاست. نظرسنی شگفت از ،دن شاه اسماعیل اولیقدرت رسبه  
چون دوازده سال ازعمرمبارک آن شهریارگهشته بود ازحضرت رخصت »آمده:

شما را  حال وقت آن نیست باید :اوگفت خواهم الحال خروج کنم.گرفته،گفت می
ا چهارده سال ازعمرمبارکش ت ،قبول نموده صبرکرد تابه حد بلوغ برسی.آن شهریار

(. پس ازچندماه درتبریز به تخت پادشاهی 15: 1650،عالم آرای صفویتاریخ گهشت)
 (.36تا 15نشست)همان:

حکومتی که او بنیان نهاد بیش از  .شاه اسماعیل فصل نوینی در تاریخ ایران آغازگردانید  
ان ملک و ملت یو درم ت و فرهنگ کهن ایران را ادامه داددو سده نظام سیاسی و سنّ

از آن تا به روزگار  یای بخشید که پارهت تاریخی را تسرّاز ماهیّ یرینظیویژگی و مفهوم ب
 یابیآن عبارت بودند از احیای سنت سلطنت، دست ةژیو یهااست. شاخدشدهما کشیده

در به جغرافیای تاریخی ایران، ایجاد ساختار نظامی و سیاسی جدید، گسترز مههب تشیع 
 ۀنیو تعالی زبان فارسی درزم ی، ایرانی کردن اسالم ایرانی، ترقّرمقام مههب رسمی کشو

اوج  ۀل فرهنگی خاص که نقطات در تاریخ جدید ایران، توسعه و تحوّات و دیوانیّسیاسیّ
    م شد و نیز نتایج چشمگیری در حیات فکری ملت ایران داشت. آن در معماری مجسّ

ان بودند که ایران را یصفو»شود: یا در تاریخ ملی ایران خالصه نمت این سلسله تنهیاهم
ها با عثمانیان و پیگیری نآ یهایریتاریخ جهانی کردند. برخوردها و درگ یوارد صحنه
غربی مفهوم جهانی داشت و در ارتباط با تاریخ اروپای غربی  یهاحاد با قدرتسیاست اتّ
 (.1: 1610بود)آژند،

فراگیر درتمام محدودة فرهنگی و  دولتی متمرکز و، برای نخستین باربا ظهورصفویه    
ک دورة ه یب ،ت ایرانیهویّ توانست با تکیه برعناصر وجودآمد وجغرافیایی ایران به

 خاندان صفویه حکومتی متمرکز و نهصدسالۀ فترت هویت سیاسی واجتماعی پایان دهد.
آغاز تشکیل دولت ملّی فراگیر درایران  وجودآوردند کهیکپارچه درسراسر ایران زمین به

 .(169، 1611کوب،است)زرین
ردوسی در طول تاریخ همواره در شئون مختلف زندگی مردم حضوری فعال فۀشاهنام   

 یاند. زمانو حاکمان روزگار برخوردهای متفاوتی با شاهنامه و فردوسی داشته استداشته
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شود. فردوسی با یو خواندن آن حرام مگردد و روزگاری شنیدن یوقرب م داری ارج
تی که هویّ  استت ایران و ایرانی بودهسرودن شاهنامه پاسدار زبان و فرهنگ و هویّ

ت است که شاه اسماعیل  با رد و همین هویّبیگاه شکوه آن از بین نمچیگهشت زمان ه
ها و رشادتجاوید در چالدران به ثبت رساند. رویدادی که شرح  یاکا به آن حماسهاتّ

 سربازان ایرانی را در تاریخ جاودانه کرد. یهایدالور
 بود اثری که بتواند مانند شاهنامه معرّف روح ایرانی باشد،خوبی دریافتهاسماعیل بهشاه  

کرد وهم زبان دانست فردوسی با نظم شاهنامه هم وحدت ملّی راحفظوی می دندارد. وجو
 سرایی، هنرهایی نظیر شاهنامه ه را درکانون توجّه قرار داد.به همین دلیل شاهنام را.فارسی

، ی، فلزکاری، سفالگریکاری، گچبری، کاشییآراکتاب ،ینگارگر خوشنویسی،
به رشد چشمگیری  ،درسایۀ همین توجّه ...و یخوان،  قصهیقیش، موسیمنسوجات، نما
در  بۀ اقتدارصفویه بود وشاه اسماعیل فرمان خلق شاهنامۀ مصوّر راکه به مثا دست یافت.
 افت، درهمین راستا صادر کرد. یهماسب پایان تدورة شاه 

 لمئبیان مس. 5-5
 یحتّ ها با شاهنامه خوب نبوده است.درطول تاریخ برخورد اغلب حکومت    

از این اثر استفادة ابزاری  ،دادندبه شاهنامه روی خوشی نشان می هایی که ظاهرایحکومت
گهار سلسلۀ صفویه به شاهنامه توجّه زیادی ویژه شاه اسماعیل بنیانه بهصفوی کردند.می

اهمیّت شاهنامه درکارنامۀ شاه  ،دراین پژوهش به دنبال علل این توجّه ومصادیق داشتند.
 اسماعیل اول هستیم.

 پیشینة پژوهش .5-0
ا توجّه شاه ام ،استها ومقاالت فراوانی نوشته شدهدربارة صفویه وشاه اسماعیل کتاب   

گهار سلسلۀ صفویه به شاهنامه به عنوان عامل مهّم ایجاد وحدت ملّی پس از بنیان  اسماعیل،
 ی واکاوی نشده است.درهیچ اثر یک دورة طوالنی فترت

 اهمّیّت پژوهش ضرورت و .5-9
در  ای که شاهنامه در سرنوشت ایران ت ثیرگهاربوده،به اندازه هیچ کتابی درجهان     
بیشترمردم حفظ کردند  این کتاب مهّم را زمان درگهر است.وشت کشوری مؤثّر نبودهسرن

های فراوانی های اندکی که به شاهنامه اهمّیّت دادند از آن بهرهحکومت ها.تا حکومت
دوام  این پژوهش کارکردهای شاهنامه دراقتدار و با مردم ایران کردند. نصیب خود و

شاهنامه کتابی است نیرودهنده  شود،و معلوم می م ها بیش از پیش روشنحکومت
افزایش روحیۀ  ت ثیرگهاری آن در انسجام ملّی و   بنابراینبخش در دوران ناامیدیوروحیّه

 .شودبهای زبان فارسی تبیین میسلحشوری و حفظ میراث گران
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 بيث. 0
 داليل تو م شاه اسماعیل بم شاهنامم. 0-5
ناچار در بیرون از ایران  ،ه در میان مردم ایران پایگاهی نداشتندکنای دلیلسلجوقیان به    

خالفت در  یاستِو سمجری تعلیمات بغداد شدند  ،گاهی جستند و با سرسختی بیشتریتکیه
فت یا به گهرکسی که بر خالف مههب رسمی خالفت سخنی می و ایران ریشه دوانید

 گردیدمورد شکنجه و آزار می ،اندیشیدآزادی و رهایی از چنگال سلطۀ بغداد می
دوران پیش از آن هم )غزنویان( بر همین منوال بود و شاهان حاکم  (.131: 1610)ریاحی،

که دعوت فردوسی بر خرد و خردورزی بود و چرا  یران  با فردوسی مخالف بودندبر ا
به   دچیمییرا اشاعۀ آن بساط عباسیان را برز ،نمود که با شاهنامه مخالفت کنندطبیعی می

آنان نیز در  ،های عباسیانبا سست شدن پایه این دلیل که حکومت مشروعی نبود و طبیعتای
اشاعۀ  کای پادشاهان ایران به مردم بود واتّ ،ولی در دورة صفویان ،گرفتندیخطر قرار م

البته ناگفته نماند هوالکو با  ساخت.ها را سست نمیبنیاد حکومت آن ،های شاهنامهآموزه
شرایح الزم را  ،انهدام خالفت عباسی نابودساختن اسماعیلیه و، رانداختن سلسله های محلّیب

راه را برای  ،اقدامات هوالکو ،به عبارت دیگر  درایران ایجاد کرد ملّی برای یک دولت
                                        گرایی صفویان هموارکرد.ملّی های تمرکزگرایی وسیاست

ملی نیازمندند و این امر  ییبه هماهنگی و همسو  بقا، یبرا  ها پس از به وجود آمدندولت  
ت مردم یّتابع  یابد که دولت با علّت وجودی یا اندیشۀ سیاسی خود،ق میدر صورتی تحقّ

 یتی ملّجهب کند و هویّ -ها که وجوه مشترک ندارندحتی آن- نواحی مختلف کشور را
ی و مههبی راه این همبستگی و بقا را در وحدت ملّ ،سماعیل صفویشاه ا. به وجودآورد

دید و برای این منظور در بعد مههبی، مههب شیعه را مههبی رسمی کشور اعالم کرد و در 
داری خود قرار رایرانی و اندرزهای آن را سر لوحۀ کشو ۀی، شاهنامه را الگوی جامعبعد ملّ
مجبور بود در چندین ، ت سیس خودهای حکومت تازهکردن پایهبرای بقا و محکم یو .داد

جبهه مبارزه کند: مبارزه در برابر ترک های عثمانی، تاتارهای آسیای مرکزی، ازبکان و نیز 
بنابراین شاه اسماعیل به سربازانی با روحیۀ دالوری و   ن پرشتاب غربت و تمدّهویّ

تر از دوستچه شخصی ایراندوستی احتیاج داشت و جنگاوری و مردمانی با حس ایران
ت ایرانی و این هویّ .ساختتر از شاهنامه این نیاز را برآورده میفردوسی و چه کتابی غنی

 شود.ها و سرانجام به ایجاد وحدت ملّی تبدیل میای برای رشادتهای آن به انگیزهارزز
زیادی در اعالم مههب شیعۀ دوازده امامی  از سوی شاه اسماعیل در ایران نقش    

شیعۀ اثنی عشری از سوی  ییشناسا» تقویت حکومت مرکزی داشت. یکپارچگی مردم و
صفویان، به عنوان دین رسمی دولت صفوی، باعث تقویت حکومت مرکزی و خلق 

اما شاه اسماعیل براین باور بود   (156:1611)سیوری،«ت ملی شدآگاهی بیشتری از هویّ
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سازی رویارویی با دشمن تنها با یکسان تقویت روحیۀ جنگاوری و سلحشوری در
به فرهنگ  ،وی در ایران متولد شد، در ایران رشد یافت پهیر نیست.ایدئولوژی امکان

 ،های شیعید و با تکیه بر مریدان فارس و ترک خود و با ت سی از آموزهیبالیایرانی م
تکیه بر  ،متوجودآمدن این حکوهم است که برای بحکومت خود را تشکیل داد و مسلّ

ی و تاریخی و گرایش مردم به آنان و حکومتشان دخیل بوده های ملّگرایی و حماسهایران
 است
ی و ایرانی داشته و از جمله منابع و عواملی ت ملّهویّ یدر احیا یشاهنامۀ فردوسی نقش مهمّ   

گیری شکلاست. در توسعه و تداوم دولت صفوی نقش بسیارمهمی داشته ی،گیراست که در شکل
از این جهت که باعث زنده شدن روحیۀ سلحشوری و پهلوانی و مبارزه در بین مردم ایران و 

ع خود را نشان داد و در تداوم دولت صفوی از این آذربایجان گردیدکه این روحیه در تلفیق با تشیّ
خوبی  سلحشوری و پهلوانی خود را در مبارزه با دشمنان دولت صفویان به ۀجهت که این روحی

 .(1120و1119: 1690)سرافرازی،«استنشان داده
احترام خاصی قائل  ،پنجم چهارم و شاعر حماسه سرای قرن ،شاه اسماعیل به فردوسی   

(. او خود 31: 1613وسف جمالی،یستود )ای شاهنامه را میانهبود. دالوران و پهلوانان افس
شاه  .کردامه را با صدای بلند ترنّم میاشعار شاهن ،جنگ هایدانخواند و در میمی شاهنامه

، کرد و در خواندن اشعار حماسیها را تشویق میانخواسماعیل در میادین جنگ شاهنامه
ب و تهییج سپاهیان به پیشروی و یخوانی، ترغکرد. هدف او از شاهنامههمراهی می ا راآنه

ی زیادی به خاطر اعتقاد هاشاهنامه سال(. 31پیروزی بر دشمنان دین و دولت بود )همان:
 کهنچنانآبود و مظلوم واقع شده ،آن را شیعی و رافضی می دانستندةمردم به اینکه سرایند

دیگر  ،آمدن شاه اسماعیلکارولی با روی ،بودنشدهبایست قدر و ارزز آن دانستهیم
 بود برای محرومیتش باقی نمانده ایانهبه
ها به اینکه فردوسی شیعه بوده، شاهنامه آمدن صفویه و اعتقاد آن از ابتدای قرن دهم با روی کار   

پس   دانستند،اعتباری تام و تمام یافت. پادشاهان صفویه در هر صورت خود را پادشاهان ایران می
: 1610)ریاحی، .بودای برای تحریم تاریخ باستانی ایران و افتخارات ایرانیان باقی نماندهدیگر بهانه

112 ) 
ت به شاهنامه در دورة صفویه راباید توجهی آگاهانه و تالشی در راستای حفظ هویّ توجه

ت اجتماعی، ثبات سیاسی و برقراری ایرانی و کوششی در جهت استوارساختن امنیّ
ت که فقح با هویّ اسماعیل از همان ابتدا تالز نمودشاه » حکومت خردمندانه دانست.

 :کندار آمدن شاه اسماعیل را با این شعر آغاز میکحسن روملو روی .ایرانی قد علم کند
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 فرازنرررردة اخترکاویرررران   فروزندة تاج و تخت کیان             
 

 .(90: 1639روملو،)
انقیاد و اطاعت  ،به میل ،هستند که تا پادشاهی از نجبا و از خودشان نباشد وایرانیان نیز ملتی بوده 

خود را ایرانی  ،های ایران ساکن شدهر یکی از پایتختد هانخواهند که پادشاه آکنند و مینمی
 (22: 1611سفی،)فل.به عدالت راه رود ،بشناسد و ایرانیان را نیز ملت حاکمه قرار داده

یات حرمت کی از تجلّ. یبرای شاهنامه ارزز و اعتبار واالیی قائل بود شاه اسماعیل   
فراوانی ،  فتن مردم از این حرمتپهیرثیر فردوسی از سوی شاه اسماعیل و به تبع آن ت

به  دورة صفویه رویکردهای مختلف به شاهنامه است که در متون ادبی، تاریخی و هنری
که هنر چرا  فردوسی هستندوامدار شاهنامۀ ،خورد. هنرمندان و ادیبان عصر صفویچشم می

 است.ردیدهگجاودان ، هنر اند و نامشان درتاریخ ادب وآن عرضه کردهلۀیخود را به وس
 و خوشنویسان است.گرفتهبرداری مزّین ازشاهنامه در دوران صفویه صورتترین نسخهبیش  

طوری که به  به نوشتن شاهنامه، زدنددست می ،انجام دهند توانستندبهترین کاری که می نگارگران
)اسالمی .ن رابطهبه نشانۀ حس  شد برای پادشاهان عثمانی،ها به عنوان هدیه فرستاده میاین کتاب
 .(1619:220ندوشن،

 م اديق تو م بم شاهنامم در دورة شاه اسماعیل . 0-0
 تبیین قدرت صفويم براسان شاهنامم.0-0-5

است تا او را شدهودیعه گهاشتهنیروی آسمانی است که در وجود هر انسانی به ،یا فرةایزدی فر    
موبدان و پهلوانان   کند. فرمانروایان،یاری ،اردآدمی مطابقت دۀدر انجام عملی که با وظیفه و حرف

ایزدی با افراد همراه باشد پیروزی با آنان یار  ةتا زمانی که فر ،فره مخصوص به خود دارند و ...
: 1691)تبریزی شهروی،.تابدبخت از آنان روی می  است و به مجرد اینکه فره از آنان بگریزد،

109 ) 
اهان صفوی مبتنی بر فر ایزدی بودکه در شاهنامه بسیارنمود کی از سه پایۀ قدرت پادشی   

ت خود را از ای از حق حاکمیّعمدهبخش تمشروعیّ ،به بیان دیگر پادشاهان صفوی  دارد
سلطان  در عالم آرای صفوی درمدخل جنگ شاه اسماعیل با بودند.شاهنامه اقتباس کرده

 به دست شاه اسماعیل آمده: ،انیشدن ملقوج اوغلی، جنگاور نامدار عثمسلیم وکشته
اما چشم ملقوج اوغلی که برشاه اسماعیل بهادرخان افتاد، جوانی به نظر درآوردکه درمدت    

که جوهرمردی ، اما ازآنجاباشدتنه بودههم او اگرچه ازنظرجثه چندانی نبودکه با  بودعمرز ندیده
جهانبانی وآن  آن شکوهایزدی و  فرة آن است و سراپا جوهر ،آیددرنظرجوهرشناس به جلوه درمی

 (111: 1650)؟،.دید و درنظرآورد صاحب قرانی را صدمۀ
، و این یاول نظریه حق الهی پادشاهان ایران :مشخد استوار بودیۀپاقدرت پادشاهان صفوی بر سه 

ق نی که متعلّن نظریۀ باستایبرخوردارند. ا« فر ایزدی»ن اساس مبتنی بود که این پادشاهان از یحق برا



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  

 

101 

شاهان صفوی بود  یشد. دوم، ادعاگرفتهکاراز بهبه دوران قبل از اسالم بود، با تمام شکوه قبلی
( بر روی زمین هستند. سوم مقام پادشاهان صفوی به عنوان عجنی بر اینکه آنان نمایندة مهدی )مب

 (2: 1611وری،)سی .ه که به نام صفویه شناخته شده اندیمرشد کامل پیروان طریقت صوف
 سرايی در دورة شاه اسماعیل اولشاهنامم.0-0-0

و  راه را بر پیروان خود گشود. شور ،مثل هر رهبر و پیشروی ،کاری که فردوسی آغاز کرد   
اشتیاقی که ایرانیان به شاهنامه نشان دادند و رواج سریع آن این شوق را در شاعران  دیگر 

مکتوب یا  یهابر اساس متن ییهانارده بود گام نهند و داستبرانگیخت که در راهی که او آغاز ک
به بحر متقارب تا  ییهابه نظم درآوردند و سرودن منظومه ،شدیصورت شفاهی روایت مازآنچه به

 (. 661: 1610)ریاحی،. افته یروزگار ما ادام
ژه فتوحات کیخسرو و یوبه ،شاهنامه یهانابسیاری از فرمانروایان و پادشاهان با شنیدن داست    

بهرام و بهمن بر آن شدند که تاریخ فتوحات و رفتارهای آنان نیز همانند شاهنامه به نگارز  رستم،
 (61: 1619)نامورمطلق،.ها نیز جاودانه گرددد تا نام و رسم آنیدرآ
که از دوره های قبل  تاریخی و مههبی هایداستان ،سرایی به صورت نظمسنت شاهنامه   

مین مخارج زندگی این  یابد. حمایت مالی و تادامه می بود، دردورةصفویه همیافتهرونق 
توان به موارد زیر این شاهنامه ها می. ازشاعران بر دوز دربار و شاهان دولت صفوی بود

 اشاره کرد:
 میرزامحمدقاسم قاسمی گنابادی  معاصر شاه اسماعیل و شاه تهماسب :قاسمیة شاهنام. 5

های شاه اسماعیل اول و است. موضوع آن شرح نبردها و پیروزیسرودهرا  این منظومه
شاهنامۀ »و بخش دوم را « شاهنامۀ ماضی»پسرز شاه تهماسب است که بخش نخست را 

 تصویر و به خح نستعلیق است. 252این نسخه دارای  ند.انامیده« نواب عالی
است که بعد از  هاتفی خرجردی: این منظومه سرودة موالنا عبداهلل هاتفیةشاهنام. 0

مالقات او با شاه اسماعیل و  درخواست شاه اسماعیل از او مبنی بر سرودن این منظومه 
های شاه اسماعیل صفوی ها و پیروزیاین منظومه دربارة جنگد.کناقدام به سرایش آن می

 است. 
اول با  بیت در جنگ شاه اسماعیل 310:این منظومه شامل اسماعیلشاهةرزمنام. 9

 مال محمد رفیع واعظ قزوینی است.  سرودة ،شاه ازبک ،خانشبیک
 مانده،همچنان به قوت خود باقی  سنت شاهنامه سرایی بعد از شاه اسماعیل اول،

شاهنامۀ  ،مانند شاهنامۀ صادقی ،گیردشکل می فردوسیتقلید از شاهنامۀ بههایی شاهنامه
 حیدری ۀحمل حملۀ حیدری)باذل مشهدی(، ،هجنگنام نامه،جرون ،حیرتیۀشاهنام ،عباسی

 و...)ملّا بمانعلی(
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 تأثیر شاهنامم در نقاشی و کتابساز  در دورة شاه اسماعیل.0-0-9
با آن های اساسی نقاشی ایران در سده های پس از استقرار اسالم، پیوستگی از ویژگی    

در بحث همگامی ادبیات با  .گیردیع ادبی مایه مادبیات فارسی است. نقاز از مضامین متنوّ
توان غافل فردوسی بر نگارگری ایران نمی ۀثیرسبک و مضمون شاهنام هنر نقاشی، از ت

آفرینش به صور گوناگون در فرهنگ و هنر ایران های اولیۀماند. شاهنامه از همان سده
رگری ایرانی است. بخش عمده ای از آثار نگاهای بسیاری بر جای گهاشتهثیرات و جلوه ت

ها اهنامه الهام پهیرفته و موضوع آناز اشعار ش ،هتکه توسح استادان ماهر این فن صورت گرف
ها برای ها و دالوریرستم و سهراب، رستم و افراسیاب و دیگر قهرمانی دنیز بیشتر به نبر

اختصاص  ت گرایی و حفظ وحدت در میان تودة مردم ایرانیمل تقویت روحیۀ سلحشوری،
  (.11و16: 1615ته است)رادفر،یاف
ت اعتقادات و مههب رسمی که از سوی شاه اسماعیل در عصر صفوی در ایران رسمیّ   

توان با بررسی این که میطوریبه  استبر روی هنر نقاشی این دوره ت ثیر گهاشته ،یافت
شده داختهای از تصاویر به باورهای دینی و مههبی  خالق شاهنامه پردر پاره»تصاویر گفت

)ع (در آن و حضرت علی )ص(که پیامبر تها صحنۀ کشتی نجات اسکه معروفترین آن
 (.125: 1619)نامور مطلق و کنگرانی، اندتصویر شده

وسیلۀ بیان عقاید و اندیشه های سیاسی و اجتماعی صفویان  ،های مردمبرای تودهشاهنامه    
و  پردازندو رقابت می ه چشم و همچشمیآرایی شاهنامه بشاهزادگان برای کتاب د.شومی

: 1615ورزند)آژند،آورند و بدان فخر میایران فراهم میها را از حماسۀزیباترین نسخه
651.) 

 این کتاب .توان در شاهنامۀ شاه تهماسبی یافتجمع بین هنر خطاطی و نقاشی را می
شاه تهماسب به هنر  وافر شاه اسماعیل و ۀشاهکار و یادگار عصر صفویه و حاصل عالق

یافتۀ عصر رونق واقع محصول مشترک دو هنردر نامبرده، کتاب کتابسازی و نقاشی است.
شاه اسماعیل این کتاب را با هدف هدیه برای  و یعنی خوشنویسی و نقاشی است ،صفوی

شاه  مرگاست و پس از سفارز داده -شاه تهماسب-ولیعهد و جانشین و فرزند خود 
وجه تمایز و برتری آن نسبت به  .رسیدبه اتمام کتاب با حمایت شاه تهماسب این  ،عیلاسم

این شاهکار از نظر تعداد نگاره  .سایر کتابها در خوشنویسی و تههیب عالی این کتاب است
ای است که تا کنون در طول تاریخ اعصار از ترین نسخهعظمتبا ،ها و شکوه تصاویر
سازی شاهنامه همچون میراثی درخاندان  مصّور ،ه اسماعیلبعد از شا است.شاهنامه تهیه شده
شاهنامۀ   شاهنامۀ شاه عباسی،، توان به شاهنامۀ قوامها میاز این شاهنامه. صفوی باقی ماند

شاهنامۀ  شاهنامۀ شاه عباس ثانی، مالزی یا ذکرگو، شاهنامۀ شاهنامۀ شاه سلیمان،  رشیدا،
 رد.خان اشاره کقرچقای
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 اهنامم بر خوشنويسی در دورة شاه اسماعیلشتأثیر.0-0-8

خوشنویسی در حیات فرهنگی و هنری در عصر صفوی خاصّه نیمۀ نخست از فرمانروایی    
زیرا گهشته  ،آنان )در دورة اسماعیل اول و تهماسب اول(اهمیت و جایگاهی اساسی داشت

ها و نافرم  ها،نامهحاکمان صفوی برای کتابت  از کاربرد این هنر در آثار و ابنیۀ هنری،
از این رو خوشنویسی به عنوان   دهمواره نیازمند هنروران خوشنویس بودن ،اسناد حکومتی

در  یروزافزون از منزلت ،کنندگان این هنردهنری کاربردی و خوشنویسان به عنوان تولی
 (.61:1690دربار صفوی برخوردار بودند)پات و دیگران،

که شاه چرا  مین بودند ت های زندگیلحا  معیشتی و هزینهخوشنویسان در این دوره از   
های نگاری یکی از راهحامی هنر خوشنویسی در این دوران بود. شاهنامه ،اسماعیل اول

اند که به و حاکمان سعی داشته استها بودهنشان دادن هنر هنرمندان و قدرت حامیان آن
شاهنامه همواره موجب . اال کسب کنندمقامی و ،ضمن ثبت اسم و جایگاه خود ،این وسیله

ثیر  ایجاد غیرت ملی و  در دلبستگی به گهشته و درک عظمت تاریخی و فرهنگی ایران ت
نوشتن  .استثیر ناخواسته بر ذهن خوشنویسان و نگارگران هم بوده این تو  مستقیم داشته

. داردنیاز  فراوانشاهنامه توسح خوشنویسان کاری است  بسیار سخت و به عالقه و اهتمام 
داستان سفارز کتابت شاهنامه از سوی شاه عباس به میر عماد و علیرضا عباسی حکایتی 

 (.                                                                                          261: 1611باستانی پاریزی، رک:) .است از این دشواری و حمایت درباری
 ا  در دورة شاه اسماعیلاسامی شاهنامم. 0-0-1

وی نام  کرد.نام قهرمانان ملّی اشارهی توان به احیاازدیگر اقدامات شاه اسماعیل اول می   
، میرزابهرام، میرزاساما، میرزتهماسب»است گرفتهرپنج تن از  فرزندان خود را از شاهنامه ب

 «فرنگیس ،بانو مهین خانم،انجپری ،انمخخانش، و فرزندان دختری وی لقاسب)ارجاسب(ا
. تواند تصادفی و بدون هدف تلقی شودها نمیانتخاب این نام  (.339: 1615)پارسا دوست،

توجه به دلیل به  ،است. در دوره شاه اسماعیل اولبوده شاهنامهبه طورقطع وی تحت ت ثیر
م اسم فرزندان خود را از شود و مرداسامی و القاب زیادی از شاهنامه مطرح می ،شاهنامه

آمیختگی با فرهنگ شیعی و  دلیلبهالبته گزیدند. های قهرمانان و پهلوانان شاهنامه برمینام
 :شکل گرفتای اسامی شاهنامه، پنج گونه زبان ترکی و عربی

اسامی و القاب  .6 شیعی -ایاسامی و القاب شاهنامه. 2ی ای و ایرانشاهنامه اسامی صرفای. 1   
 –ترکی  -ای اسامی و القاب شاهنامه. 5 عربی -ایاسامی و القاب شاهنامه. 1 ترکی-ایهنامهشا

 خسرو، جمشید، فریدون، فرخزاد، فرهاد، فرخ، بهرام، رستم، سام، مانند اول اسامی ۀاز دست. مههبی
ان به این توشیعی می -ایاز گروه اسامی شاهنامه .توان نام بردصدها اسم دیگر می سیاوز و بیژن،
از گروه اسامی  علی.شهرام ولی،شاه علی،حسین،شاهشاه علی،رستم ،یعلبهرام ها اشاره کرد:نام

 بوداق،شاه پاشا،رستم خان،رستم ک،بیرستم کرد:این اسامی اشارهتوان بهترکی می-ایشاهنامه
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 خان،شاهین ،گشیربی خان،فریدون ،گفرخزادبی فرهادخان، فرهادآقا، فرهادبیک، قلی،طهماسب
 خانم،پریخان ،گجمشیدبی خان،جمشید ،گبیشاهگلدی شاهقلی، آقا،فرخ ،گشهسواربی
 ،گبیسهراب ،گبیسیاوز ،گبیرام)بهرام(بی ،گبهزادبی خسروپاشا، خسروخان، ،گبیخسرو
 غازی،شاه اسامی توان بهعربی می -ایگروه اسامی شاهنامه از دسته چهارم، بهادر.رستم
پنجم  ۀدست سلطان اشاره نمود.جمشید شاه،عادل سلطان،فرخ سلطان،شاهرخ شاه،شیخ سلطان،تمرس

شاه  بیک،شاه علی خان،شاه علی مانندمههبی ترکی و  –اسامی مرکب از نام های شاهنامه ای 
 .(603و605: 1692)سرافرازی ،گ.بیشاه گلدی ،گبیخلیفه،شیخ شاهویردی

   در دورة شاه اسماعیلاصفات شاهنامم.0-0-6

در مورد شاه  ،سیاری از صفات پادشاهان ایرانی که فردوسی در شاهنامه بیان کردهب   
کیقباد  شاه اسماعیل را خسرو عهد، بیگ منشی،اسکندر است.کار رفتهاسماعیل صفوی به

، جاهیدپادشاه جمش :ر القابی ماننداالثاۀنقاودر  .( 16: 1611نامد)منشی ترکمان،زمان می
در کتاب  .(11:1616ای ،است )افوشتهشده..نسبت داده.و سیماخورشید، جهان خورشید

تاریخ ) دلرستم جاه،پادشاه جم این صفات به او نسبت داده شده است:صفوی عالم آرای 
انتساب این صفات به شاه اسماعیل نشان دهندة توجه ویژة (.199: 1650،صفوی عالم آرای 

 ست.ا این دورهاحیای هویت ملی ایرانی و بازتاب آن در آثار او به شاهنامه و
 در دورة شاه اسماعیل ت و وانمرد وتقويت آيین رتوّ زورخانم ها. 0-0-5

که غالبا برای پرورز قوای جسمانی و گسترز اخالق  ی عصرصفویاههنخازور در   
                                                                          شد.میهداشعار شاهنامه خوان ،جوانمردی و پرورز تن بود

، روحیۀ فتوت ها  و تقویت قوای جسمی و روحیخانهتوجه شاهان به زور در سایۀ   
در شورایی که برای مشورت قبل از جنگ چالدران گردد. وجوانمردی تقویت می

از روز جنگ و گریز برای مقابله  کند کهخان محمد استاجلو پیشنهاد می ،بودگرفتهشکل
ما که راهزن و حرامی »گوید:پسندد و میولی شاه اسماعیل نمی ،با دشمن استفاده شود

نیستیم تا در سر کوچ بر خصم خود بتازیم و فتح و ظفر خود را در بطون تواریخ به خدعه و 
نجم ثانی  وقتی» :درعالم آرای صفوی آمده (.652: 1611)صفوی،«سازیم نیرنگ آلوده

ای شهریار چرا باید خراسان را به جماعت  :، گفتقصدکرد که به ترکستان برود سردار
این عرصۀ روزگارخواهی  یادگاری در ،اگر به بابرشاه دهی :سنی دهیم؟ شاه فرمود

                          .(659: 1650،عالم آرای صفوی تاریخ «)مرانام بایدکه گرددبلند گهاشت...
 ها در دورة شاه اسماعیلشربت خانم. 0-0-8

ها وجود آمدن قهوه خانه ها بازار داغی داشتند و در کنار زورخانههقبل از ب هاخانهشربت   
 ۀ ایران به شمار می رفتند.برای حفظ میراث و فرهنگ غنی گهشتمکانی 
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به شاهنامۀ فردوسی  توان عالقۀ ایرانیانها را میخانهترین عوامل ایجاد شربتّ کی از مهمی   
 ،ها و اشعار شاهنامهشنیدن داستان خوانی توسح شاه اسماعیل،که با ترویج شاهنامهچرا  دانست

 تفریح عمومی مردمان ایران شد. در تمام شهرها و روستاهای ایران مردم در اوقات فراغت گرد هم
اشعار  صدایی خوز داشت،ها ا اگر یکی از آنیشنیدند.های شاهنامه را میناآمدند و داستمی

 .گرفتها انجام میخانههای شاهنامه توسح نقاالن شربتناشرح داست خواند.شاهنامه را می
                      (225و2،221:ج1610)داون،

 شاه اسماعیل ةشاهنامم خوانی در دور .0-0-3

این  ند. بودماندههای پارتی برجای ها وارثان سنتی بودند که از گوسانناخوشاهنامه   
های شادمانی و در ستیزی در کوی و بازار و بزمهنرمندان مردمی ابتدا در قرون شاهنامه

 (. 139: 1610کردند)ریاحی،ها را با شاهنامه استوارتر میقرون بعد در دربارها پیوند دل
خوان گروهی به نام شاهنامه مورخان عصرصفوی ضمن برشمردن طبقات مردم از   
مجالس  درسایر و هاخانهکه کارشان خواندن شاهنامۀ فردوسی درشربت کنندییادم
دان خاص شاهنامه من(.شاه اسماعیل اول، خود از عالقه295: 1611است )اسکندربیگ،بوده

بلند  خوانان عصراوست که با آوازبود. بابای اصفهانی ازشاهنامهخوانان وشاهنامه
 (.                                                                                                   16: 1690کرد)گودرزی،خوانی میشاهنامه

نامۀ ترویج ، گنجویژه در زمان شاه اسماعیلبه ،خوانی در دورة صفویهگستردگی شاهنامه    
 است)همان(.آمدهزبان فارسی به حساب می

خوانی بیش از هر زمان دیگری اج زبان ترکی، همچنان شاهنامهبا وجود رو صفویه، ةدر دور   
های نبرد به منظور تحریک دالوری سپاه خوانی در میدانر این دوره از شاهنامهد رونق داشت.
فرمانده قزلباشان که صدایی رسا  ،خان محمد استاجلو شد. از جمله در جنگ چالدران،یاستفاده م

 .(12و11 ، 1651)لسان، خوانان سپاه ایران بودهنامهو قوی داشت، یکی از بهترین شا
 مقیمای زرکش، حسینا صبوحی، ،سوارکهه یمشهور ب ،مؤمناز موال نصرآبادی ةتهکر  

: 1611)نصر آبادی،«دبرنام می خوانبه عنوان شاهنامهمیرزامحمدفارس بواناتی و میر مظهر 
                                                             .                                (592و  563و 201
 لدر دورة شاه اسماعیخوانی پرده ونقالی . 0-0-52

پهلوانی ایران )غالبای در محدودة -های ملینابر خواندن داست ،نقالی در معنای ویژه و اصطالحی    
و نقال کسی است که این روایت  شوداطالق میزمانی آغاز کار گیومرث تا پایان شهریاری بهمن(

  (.63:1611کند. )آیدنلو ،ا منبعی مکتوب)طومار(و به نثر برای شنوندگان نقل میه یرا از حافظ
 ،کندیید می اغلب پژوهشگران رات-اما تا امروز بدون سند-دلیل بسیار مهمی که استنتاج کلی

و 1165است که تاریخ کتابت آن  شادروان استاد مینوی نویس یک طومار نقالی در کتابخانۀدست



 112 صفویشاه اسماعیل صفوی و شاهنامۀ/ 

برابر  با آخرین سال فرمانروایی شاه سلطان حسین صفوی است. استنتاخ این طومار در روزگار 
  (69)همان:.ترین گواه بر رواج نقالی در این دوران استمهم  صفوی،

 تاریخی و البته عمومای های حماسی،ها و روایتناخوانی عبارت است از نقل داستپرده  
های داستان مورد نقل بر آن ای که برخی قهرمانان و شخصیتمههبی بر مبنای پرده –دینی 

 .                                                                                           (1615:121باشند)آژند،پرده نقاشی شده
بیشتر مردم با شاهنامه و عاملی جهت  هر چه  یسبب آشنای هاخوانیوپردهها همین نقالی

پرستی بود. در این دوره شاهنامه وارد  زندگی مردم تقویت روح میهن دوستی و وطن
                                      .                                                                                                کندشود و تعالیم آن در زندگی مردم نمود پیدا میمی
  در دورة شاه اسماعیل یق م خوان .0-0-55

قل قصد در دربار نو شغل آنان ند خوان داشتعنوان قصهعصرصفویه کسان زیادی در    
 (.1111و1113: 1611شاهان و شاهزادگان و یا حتی میان عامۀ مردم بود)جعفریان،

موالنا حیدر  توان از این افراد نام برد:خوانان دورة صفوی میخوانان و قصهاز طبقۀ شاهنامه  
موالنا محمدخورشید اصفهانی نیز  در آن عصر نظیر و عدیل نداشت. زمان،بدلبی خوان:قصه
خوان دادند. موالنا فتحی شاهنامهخوان خوبی بود اما ارباب تمیز موالنا حیدر را رجحان میقصه
 . (191: 1611،اناسکندربیگ ترکم) مثل بودبی
ای بودکه های قصهتاریخ صفوی رواج یافت، ةخوانی که در دورسبک جدیدی از قصه   

ها به سبک داستانی و حماسی و با این کتاب شد.دربارة شاه اسماعیل و شاه تهماسب نگاشته
ها و اخبار تاریخی شاهان صفوی به شرح فتوحات و جنگ ابیاتی مسجع،

 .                                                                                              (130:1619،پرداختند)جعفریانمی
 روح شاهنامة رردوسی در  نگ چالدران   .0-0-50

اشعار  .نایی برای ادامه نداشتند ،که سربازان از فرط خستگی و جراحت نبرد چالدراندر    
ت قلب سربازان نداز میدان جنگ و قوّاطنین ،محمداستاجلورسای خان فردوسی و صدای

 .انگیختپرستی آنان را برمیو حس وطن شدمی
صلی نبرد ایران و توران ابرای تهییج سپاهیان قزلباز در نبرد چالدران از شاهنامه قسمت مهم و    

یل انتخاب چنین به دشمن حمله کنند. دل ،بود تا قزلباشان به هیجان آمدهاشعاری انتخاب شده
 (31: 1613وسف جمالی،ی).موضوعی همانا ترک بودن عثمانی ها بود

 نامة شاه اسماعیلتوصیّ .0-0-59
 : خود در چالدران نوشت ۀناماسماعیل در وصیتشاه    
بر پسرم  هاپس بگیرم،شدم و نتوانستم ایالت)دیاربکر(را از عثمانیهرگاه من در جنگ کشته     
ک ه یمسترد کند و نگهارد ک هاسن بلوغ آن ایالت را از عثمانیه عد از وصول باست که بفرض

ه ب و از طول مدت جنگ بیم نداشته باشد و ها بماندایالت وسیع از خاک ایران در دست عثمانی



/مطالعات ایرانی مجلّۀ  

 

116 

پسرم آنقدر باید بجنگد تا اینکه  خاطر بیاوردکه جنگ ایران با توران چهارصدسال طول کشید.
)متز و .خاک ایران تجاوز نمایدهکه نباید بعد از آن بدشود و بدانمالیده دماغ خصم به خاک

 (210: 1692بارک،
 سماعیل دشمنان شاهنامم در دوران شاه ا.0-9
عالم شیعی سدة ششم  ،عبدالجلیل رازی دارد. یدراز ۀدشمنی عالمان شیعه با شاهنامه سابق  

ها دشمنی عصر صفویهر. دداندگان و بدعت و ضاللت میرشاهنامه را مدح گب ،هجری
بعضی از عالمان دینی به پیروی از روایات و اخبار منقول از امامان  گیرد.ای میشکل تازه

پرداخته و حتی احتمال  گزارانداستانمخالفت با  به ،خواناندر رد و انکار قصه ،شیعه
  .(102تا95: 1611)جعفریان،«دنبودن آن را طرح کردحرام
است و عان را به مقابله برانگیختهفقها و متشرّ ةخوانی در این دورامه و شاهنامهرواج شاهن  

چه در مورد مقیمای زرکش کردند که توبه کنند مانند آنخوانان را مجبور میگاه شاهنامه
 .(619: 1611نصر آبادی،)دهدرخ می

 
 گیر نتیجم. 9
 وان که در هیچ دورانی از تاریختت میئجربا مطالعۀ منابع مدارک و شواهد موجود به    

بود و این توجه نتایج مهمی در پی ه نشدهتوجّ یفردوس ایران مانند دوران شاه اسماعیل به
و ورود ایران به عرصۀ  وحدت ملّی ایجاد و ی ایرانهویت ملّ یاحیاداشت که از جمله 

عظیم عثمانی بایستد. روابح بین الملل و به عنوان کشوری که توانست در برابر امپراتوری 
نمود آن درآثار  ه توان باست که میثیرات دیگری هم داشته عالوه بر این تثبیت قدرت ت

                                                                                                                             اشاره کرد. وترویج زبان فارسی هنری و ادبی 
، هوشنگ ،همان نیرویی که در شاهنامه به کیومرث  دانستندصفویان خود را داری فر می - 

 . اسفندیار و .. اختصاص دارد، کیخسرو ،جمشید
 به ت ملی در شاهنامه و مهم شدن آن در این دورههویّ بازتاب دلیل هشاه اسماعیل ب -  

 ه زیادی داشت.شاهنامه توجّ فردوسی و
شاهان صفوی مایل  .یابدسرایی ارزز و اعتبار مینامهشاه تسنّشاه اسماعیل در دوران  -

 و قاسمی ،هاتفی ۀشاهنام ،ادگار بماندیهها در تاریخ به این وسیله ببودند که نام و مقام آن
 ت هستند.نامۀ شاه اسماعیل نمونۀ این سنّرزم
 .رونق می گیرد نگاری هنر دیگری است که در این دورانشاهنامه -
ولی در  ،خوانی در کوی و برزن در دوران پیش وجود داشتخوانی وشاهنامههقصّ ،الینقّ -

خوان در دربارها شکل شود و منصب رسمی شاهنامهمیاین دوره به دربارها کشیده
 .                         .گیردمی
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یر از شاهنامه در جامعه ایران رایج  ثتاسامی زیادی به  رونق گرفتن شاهنامه در این دوره،با -
گاه این اسامی با مههب جدید و گاه با اسامی عربی رایج آن روزها ترکیب  د.گردمی
دهندة انس و گرفته و این خود نشانرشاه اسماعیل نام فرزندان خود را از شاهنامه ب .شودمی

شود قهرمانان شاهنامه صفتی میاست. عالوه بر این، نام پهلوانان و الفت او با شاهنامه بوده
 وی.برای شاهان و شاهزادگان صف

 رغم دشواری کار، علیهای زیادی از شاهنامهبا حمایت او نسخه  ،در دورة شاه اسماعیل -
 .کتابت شد

ها مکان فرهنگی دیگری بود که در این دوره مکان تفریح و سرگرمی مردم خانهشربت -  
گرفت و مردم با گهشته خوانی صورت میالی و شاهنامهالبای نقّغ ،هابود و در این مکانشده

 .شدند های سرزمین خود آشنا میو اسطوره
. در این جنگ چالدران ایفا نمود ۀدر خلق حماس یپررنگ فردوسی نقش ۀشاهنام -

شدند و برای خوانان با خواندن اشعار شاهنامه باعث تهییج و تحریک سربازان میشاهنامه
 های رزمی آن و مخصوصایقسمت ،ها را باال ببرندروحیۀ دالوری و جنگندگی آناینکه 

 خواندند.جنگ ایران  و توران را  می
ایران حضورداشت و  شاهنامه در تمام سطوح جامعۀ ،مهم از تاریخ ایران در این دورة-
نشان  ولی عالمان شیعه روی خوشی به آن ،بودراهبر مردم شده ،عنوان مرشدی کاملبه

 ضاللت می دانستند.دادند وآن را مدح گبرکان و خواندن و شنیدن آن را موجب نمی
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