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چکیده
بیــان مســئله: مطالعــه نســخه های مصــور یکــی از محورهــای مهم پژوهش هــای فرهنگی 
و تمدنــی محســوب می شــود. شــاهنامه  طهماســبی یکــی از ایــن نســخه های مصــور دوره  
صفــوی اســت و از غنــای تصویــری و اطالعــات تاریخــی، فرهنگــی و اجتماعــی ارزشــمندی 
برخــوردار اســت. دربــار جمشــید نــام موضــوع یکــی از نگاره هــای ایــن شــاهنامه اســت و 
کیفیــت پادشــاهی جمشــید و عملکــرد او در دوران حکومتــش در ایــن نــگاره بــه تصویــر 
درآمــده اســت. ازآنجاکــه ایــن پادشــاه یکــی از مهم تریــن بانیــان فرهنــگ و تمــدن ایرانــی 
اســت؛ بنابرایــن اهمیــت موضــوع باعــث شــده اســت تــا »تحلیــل بازنمایــی مفاهیــم 
ــار جمشــید در شــاهنامه  طهماســبی« به عنــوان موضــوع  فرهنــگ و تمــدن در نــگاره  درب

پژوهــش موردمطالعــه قــرار بگیــرد. 
اهــداف پژوهــش: شــناخت کیفیــت بازنمایــی تصویــری مفاهیــم فرهنــگ و تمــدن در 
نــگاره  جمشــید هــدف پژوهــش حاضــر اســت. پرســش های پژوهــش: 1- مفاهیــم تمــدن 
و فرهنــگ در نــگاره  دربــار جمشــید در شــاهنامه  طهماســبی چگونــه بازنمایــی شــده 

اســت؟
روش تحقیــق: در راســتای پاســخ گویی بــه ایــن ســؤال اطالعــات کتابخانــه ای و اســنادی بــا 
رویکــرد توصیفــی- تحلیلــی بررســی شــده و متغیرهــای پژوهــش شــامل مفاهیــم فرهنگ، 
اثــر نگارگــری دربــار جمشــید در شــاهنامه   ایــن مفاهیــم در بســتر  تمــدن و بازنمایــی 

طهماســبی اســت.
نتیجه گیــری:  نتایــج حاکــی از آن اســت کــه مفهــوم فرهنــگ بیشــتر در قالــب نــوع پوشــاک 
و البســه  عناصــر انســانی و نیــز ارکان تمــدن و شــاخصه های عمومــی آن در بیشــتر وجــوه 

تصویــری نــگاره بازنمــود یافتــه اســت.  
واژگان کلیدی: دربار جمشید، شاهنامه  طهماسبی، فرهنگ، تمدن.
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Abstract
The study of illustrated manuscripts is an important of cultural and civilization research. 
Shahnama of Shah Tahmasp is one of the manuscript and masterpieces of Iranian 
and Persian paintings and one of the excellent and distinguished cultural and literary 
masterpieces of paintings art that presents a social, political, cultural and artistic 
structure of that period and time. The Shahnameh contains 258 images and miniatures 
that include the various and different scenes from the Shahnameh stories and adventures. 
Tahmasp’s Shahnameh is one of the illustrated manuscript of the Safavid period and 
Shah Ismail and Shah Tahmasp period. Jamshid’s court is the name of one of the 
paintings in this Shahnameh manuscript, and the quality of Jamshid’s kingdom and its 
Function during his reign is illustrated in this painting. Since this king is one of the most 
important proponents of Iranian culture and civilization, so the importance of the subject 
has led to the study of an Analysis of presentation of Culture and Civilization Concepts in 
Jamshid Court Paintings in Tahmasp’s Shahnameh. It should be noted that in Firdausi’s 
Shahnameh, Jamshid is mentioned as the most powerful and strong king of Pishdadi and 
he is son of Tahmours king. Also Jamshid king played an important and significant role in 
shaping and enhancing Iranian culture and civilization and this king is the first to build 
weapons and armaments such as armor and swords and also he has also been credited 
with techniques such as textiles, homebuilding, shipbuilding, medicine and precious and 
valuable stone mining from the mountains and the sea and metal mining. It should be 
added that Jamshid king tried to increase the level of health of the people and ordered 
them to take bath and to observe public and individual health. He has also built roads and 
developed Iran. In Firdausi’s Shahnameh, the government of Jamshid is seven hundred 
years old and represents the golden age of all over the world. Therefore the purpose 
and goal of this study and research is to identify the quality of visual presentation of 
concepts and meaning of culture and civilization in Jamshid’s king painting. Also in the 
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present study this question is expressed: 1- How 
are the concepts and meaning of civilization and 
culture presented in the painting of Jamshid court 
in Tahmasp’s Shahnameh? In order to answer 
this question library data and documentary 
information has been studied with a descriptive- 
analytical approach and this Research variables 
include the concepts of culture, civilization and 
presentation of these concepts in the painting of 
Jamshid king court in Tahmasp’s Shahnameh 
and the results and consequences show that the 
concept of culture is more in the form of clothing of 
human elements and the basis of civilization and 
its general properties are presented in the most 
of this painting. In other words, it must be said 
that Jamshid king throne is placed in the center 
of the painting and he sits on the king’s throne 
and this king has a magnificent and luxurious 
clothing and glorious crown. Also seen the 
images of two demons behind the king’s throne 
of Jamshid king and they seem to be protecting 
the Jamshid king. It should also be mentioned that 
the pillars of king’s throne are adorned with the 
motifs of giant elephants. All of the above cases 
emphasize emphasizes on the Leadership power, 
king’s authority and political power and these 
are some of the general characteristics and basis 
of civilization. Also economics, economic power, 
and social wealth and abundance have also been 
portrayed as active craftsmen around the Jamshid 
king and a green space and garden. Inside and 
outside the palace and In other words the outer 
garden show an advanced civilization. The 
fourth basis of civilization is the most important 
subject of the painting and the fourth basis is 
the development of science and the development 
of arts by expanding various occupations and 
different crafts. Also it also can’t be commented 
on Ethical and spiritual concepts. The ambiguous 
point in this picture is presenting a bowl full of 
drink to the Jamshid King. It has two meanings. 
In other words Jamshid king was a bacchanal and 
bibulous person and also these bowl drink and the 
variety dishes full of foods shows the abundance 
of blessings and very comfortable during the 
reign of Jamshid king. Also cannot be seen the 
images of the court women in the details of this 
painting. This subject has two meanings. Ethics 
and spirituality may have been preserved by the 
lack of Illustration of the court women. While 

reviewing Tahmasebi’s Shahnameh paintings 
show that there is privacy and the motifs of women 
in other paintings of Shahnameh. Another reason 
for the lack of women motifs in the Shahnameh 
paintings is the Ineffective social role of women in 
the cultural and society space of Safavid period.
Key words: Key words: Jamshid Court, Tahmasp’s 
Shahnameh, Culture, Civilization
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مقدمه و بیان مسئله
و  می شــوند  محســوب  مهــم  مفاهیمــی  از  تمــدن  و  فرهنــگ 
مطالعــات نســخه های مصــور یکــی از رویکردهــای واکاوی ایــن 
نســخه های  از  یکــی  طهماســبی  شــاهنامٔه  هســتند.  مفاهیــم 
مصــور غنــی و تاریخــی اســت کــه مطالعــات تصویــری نگاره هــا 
می توانــد الیه هــای مهمــی از فرهنــگ و تمــدن عصــر صفــوی 
بنابرایــن  نمایــد؛  موشــکافی  را  دوره  آن  اجتماعــی  ســازمان  و 
بازنمایــی  »تحلیــل  تــا  اســت  شــده  باعــث  موضــوع  اهمیــت 
مفاهیــم فرهنــگ و تمــدن در نــگاره  دربار جمشــید در شــاهنامه  
تصویــری  بازنمایــی  چگونگــی  شــناخت  نیــز  و  طهماســبی« 
ترتیــب  بــه  جمشــید  نــگاره   در  تمــدن  و  فرهنــگ  مفاهیــم 
به عنــوان موضــوع و هــدف پژوهــش موردمطالعــه قــرار بگیــرد. 

در ایــن راســتا ســؤال زیــر مطرح شــده اســت:
در  جمشــید  دربــار  نــگاره   در  فرهنــگ  و  تمــدن  مفاهیــم   .1

اســت؟ شــده  بازنمایــی  چگونــه  طهماســبی  شــاهنامه  
بــر اســاس ســؤال مطــرح شــده، ابتــدا بــه تعریــف فرهنــگ و 
تمــدن و ســپس تفاوت هــای فرهنــگ و تمــدن پرداختــه شــده 
اســت. در گام بعــدی شــاخصه های عمومــی تمــدن و ســپس 
ارکان تمــدن مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. بخــش بعــدی 
ــی  ــای کل ــبی و ویژگی ه ــاهنامه  طهماس ــی ش ــه معرف ــز ب ــه نی مقال
ــید  ــخصیت جمش ــپس ش ــت. س ــه اس ــاص یافت ــخه اختص نس
ــری آن  ــر بص ــید و عناص ــار جمش ــگاره  درب ــد ن ــده و بع ــی ش بررس
مــورد تحلیــل قــرار گرفتــه اســت. در نهایــت مفاهیــم فرهنــگ و 
تمــدن و چگونگــی بازتــاب و بازنمــود ایــن مؤلفه هــا در ســاختار 

ــت.   ــده اس ــگاره واکاوی ش ــری ن تصوی

روش پژوهش
پژوهــش پیــش رو بــه شــیوه  توصیفــی- تحلیلــی انجــام شــده و 
داده هــای آن بــا جســت وجو در منابــع کتابخانــه ای و اســنادی 
و مشــاهده  نــگاره  دربــار جمشــید نســخه  شــاهنامه  طهماســبی، 
پژوهــش  آمــاری  جامعــه   اســت.  شــده  تحلیــل  و  جمــع آوری 
حاضــر شــامل یــک نــگاره بــا موضــوع دربــار جمشــید از شــاهنامه  
شاه طهماســبی اســت کــه عناصــر بصــری نــگاره بــه روش کیفــی 
و از طریــق اســتدالل قیاســی و اســتقرایی مــورد تحلیــل و تطبیق 

بــا مفاهیــم فرهنــگ و تمــدن قــرار گرفتــه اســت.   

پیشینۀ پژوهش
در مــورد پیشــینه  تحقیــق بایــد خاطرنشــان کــرد پژوهشــی بــا 
تمــدن  و  فرهنــگ  مفاهیــم  بازنمایــی  »تحلیــل  دقیــق  عنــوان 
در نــگاره  دربــار جمشــید در شــاهنامه  طهماســبی« مشــاهده 
متــون  در  جمشــید  موضــوع  مــورد  در  امــا  اســت.  نشــده 
شــاهنامه و نیــز نــگاره  دربــار جمشــید در شــاهنامه  طهماســبی 
مطالعاتــی از قبیــل »بررســی تطبیقــی عناصــر بصــری نگاره هــای 
طهماســبی  شــاهنامه   در  فریــدون  دربــار  و  جمشــید  دربــار 
ایــزدی  عبــاس  نوشــته   نگاره هــا«  ترکیب بنــدی  بــر  تأکیــد  بــا 
و  اســت  زمینــه  ایــن  در   )1395( احمدپنــاه  ابوتــراب  ســید  و 
دربــار  و  جمشــید  دربــار  نــگاره   بصــری  عناصــر  نویســندگان 
داده  قــرار  تحلیــل  مــورد  طهماســبی  شــاهنامٔه  در  را  فریــدون 
کــه »در مجمــوع نگارگــر در نــگاره   آن اســت  از  و نتایــج حاکــی 
دربــار فریــدون، بــه لحــاظ ســاختار ترکیب بنــدی، تجســم خطــوط 
در  دربــاری  عظمــت  بیــان  و  ریتــم  آن هــا،  بــا  مرتبــط  مفاهیــم  و 
مقایســه بــا نــگاره  دربــار جمشــید موفق تــر عمــل کــرده اســت و 
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ــانی،  ــای انس ــاظ پیکره ه ــه لح ــید ب ــار جمش ــگاره درب ــل ن در مقاب
تحــرک و پویایــی بیشــتری دارد«. همچنین»بررســی و تحلیــل 
نمادهــای بخــش اســاطیری شــاهنامه« عنــوان مقالــه  موســی 
جمشــید  آن  در  و  اســت   )1391( بهمنــی  شــهرزاد  و  پرنیــان 
تحلیــل  مــورد  اســاطیری  شــخصیت های  از  یکــی  به عنــوان 
قــرار گرفتــه اســت. حمیدرضــا اردســتانی رســتمی )1396( هــم 
جمشــید  )بین النهرینــی(،  میــان دورودی  »تیامــت  مقالــه   در 
داده  قــرار  واکاوی  مــورد  را  جمشــید  شــخصیت  ضحــاک«،  و 
ــالمی  ــدن اس ــاالت »تم ــز مق ــدن نی ــوع تم ــورد موض ــت. در م اس
امــام خمینــی« نوشــته  یحیــی فــوزی و محمودرضــا  از دیــدگاه 
ــته   ــدن« نوش ــای تم ــل مؤلفه ه ــم زاده )1391( و »روش تحلی صن
ــن  ــط در ای ــینه های مرتب ــینی )1393( از پیش ــین حس ــید حس س
فرهنــگ  مطالعــات  راســتای  در  می شــود.  محســوب  زمینــه 
و  »تعریف هــا  عنــوان  بــا  کتابــی   )1357( آشــوری  داریــوش  نیــز 
مفهــوم فرهنــگ« بــه چــاپ رســانیده کــه در آن بــه شــرح مفاهیــم 
اســت.  شــده  پرداختــه  مختلفــی  ابعــاد  از  فرهنــگ  تعاریــف  و 
فرشــته مظفــری )1379( نیــز پایان نامــه  کارشناســی ارشــد خــود را 
در رشــته  علــوم سیاســی دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران و بــه 
راهنمایــی دکتــر محمدرضــا تاجیــک بــه موضــوع »پســامدرنیته 
نوآورانــه  و  تمایــز  وجــه  اســت.  داده  اختصــاص  فرهنــگ«  و 
نوشــتار  در  کــه  اســت  ایــن  در  پیشــینه  بــا  حاضــر  پژوهــش 
ــم فرهنــگ و تمــدن در بســتر اثــر نگارگــری مــورد  ، مفاهی حاضــر

بررســی قــرار گرفتــه اســت. 

تعریف فرهنگ
پهلــوی  ریشــه   از  مشتق شــده  فارســی  زبــان  در  فرهنــگ 
فرهنــج اســت و بــه معنــای ادب و تربیــت اســت و بــا مفهــوم 
و  داشــته  شــباهت  انگلیســی  و  فرانســه  زبان هــای  در  کالچــر1 
و  فــرا  جــزء  دو  از  واژه  ایــن  )مظفــری، 1379، 3(.  هم راستاســت 
ــاال  ــا ب ــیدن و ی ــرون کش ــای »بی ــه معن ــه و ب ــکیل یافت ــگ تش هن
ــرد  ــاد ف ــه در نه ــی نهفت ــای ذات ــتعدادها و لیاقت ه ــیدن اس کش
فرهنــگ  واژه   )فــوزی و صنــم زاده، 1391، 15(.  اســت«  جامعــه  و 
بــر علــم، فضــل، دانــش، عقــل،  در لغت نامــٔه دهخــدا عــالوه 
شــاخه  معنــی  بــه  آموزش وپــرورش  و  تعلیم وتربیــت  ادب، 
درختــی اســت کــه آن را بخواباننــد و بــر آن خــاك بریزنــد تــا ریشــه 
بدهــد و ســپس به جــای دیگــر نهــال کننــد.2 تعاریــف متعــددی 
ارائــه شــده اســت.  از ســوی صاحب نظــران در مــورد فرهنــگ 
اســالمی ندوشــن فرهنــگ را بــه معنــای عــام آن روش زندگــی 
تجربه هــا  دانســته ها،  حاصــل  را  آن  و  می دانــد  اندیشــیدن  و 

فرهنــگ  ندوشــن  دیــد  از  می کنــد.  بیــان  قومــی  اعتقــادات  و 
اســتنتاج ملت هــا در طــی قــرون متمــادی از دریافت هایشــان 
بــه  هــم  آن  خــاص  معنــای  بــه  فرهنــگ  و  اســت  زندگــی  از 
ــر  ــان دیگ ــه بی ــود. ب ــه می ش ــوم گفت ــک ق ــوی ی ــرمایه های معن س
تجلــی  بــرون  در  و  می گیــرد  سرچشــمه  درون  از  آنچــه  »همــه  
)اســالمی ندوشــن، 1387،  اســت«  یافتــه  ســازندگی  در  را  خــود 
384(. ادوارد بارنــت تویلــر3 قدیمی تریــن تعریــف فرهنــگ را در 
قــرن نوزدهــم ســال 1871 میــالدی در کتــاب فرهنــگ ابتدایــی 
ّیــت درهــم تافتــه ای اســت 

ّ
کل آورده اســت: »فرهنــگ  چنیــن 

آداب ورســوم  ، قانــون، اخالقّیــات،  شــامل دانــش، دیــن، هنــر
از  عضــوی  همچــون  آدمــی  کــه  عادتــی  و  توانایــی  هرگونــه  و 
جامعــه بــه دســت مــی آورد« )آشــوری، 1357، 39(. در اصطــالح 
آداب و ســنن  علــوم اجتماعــی، »فرهنــگ یعنــی علــم و ادب، 
و امــوری کــه در میــان قــوم و ملــت کــه آحــاد مــردم آن قــوم بــه 
عبــارت  فرهنــگ  یــا  و  بودنــد  پایبنــد  آن  بــه  عمــل  و  دریافــت 
عقایــد،  و  افــکار  هنرهــا،  دانش هــا،  علــوم،  مجموعــه   از  اســت 
دورکیــم4   .)12  ،1396  ، )عطایی فــر آداب ورســوم«  و  مقــررات 
)1917- 1858( جامعه شــناس بــزرگ قــرون نوزدهــم و بیســتم 
فرهنــگ  جامعه شناســی  بنیان گــذار  تعبیــری  بــه  و  میــالدی 
از  مجموعــه ای  را  آن  و  می دانــد  جمعــی  گاهــی  آ از  برخاســته  را 
تعریــف  جامعــه  اعضــای  بیــن  مشــترک  احساســات  و  باورهــا 
ــده  ــب بیان ش ــه مطال ــوان، 1390، 70- 69(. باتوجه ب ــد )پهل می کن
ایــن نکتــه اســتنباط می شــود کــه فرهنــگ جایــگاه مهمــی در 
الیه هــای مختلــف زندگــی اجتماعــی دارد و حیــات اجتماعــی بــه 

اســت.  وابســته  آن 

تعریف تمدن
در  پولیــس6  واژه   معــادل  ســیویتاس5  التینــی  واژه   از  تمــدن 
باســتان  یونــان  در  تمــدن  واژه   کاربــرد  اســت.  قدیــم  یونانــی 
نشــان می دهــد ایشــان شــهر را مجموعــه ای از نهادهــا و روابــط 
ــت  ــی اس ــری از زندگ ــکل برت ــازنده  ش ــه س ــد ک ــی می دانن اجتماع
)فــوزی و صنــم زاده، 1391، 15(. هرســکویتس7 چنیــن تعریفــی 
از تمــدن بیــان کــرده اســت: »تمــدن عبــارت اســت از مجموعــه  
دانش هــا، هنرهــا و فنــون و آداب و ســنن، تأسیســات و نهــاد 
فعالیت هــای  و  اختراعــات  و  ابداعــات  پرتــو  در  کــه  اجتماعــی 
افــراد و گروه هــای انســانی، طــی قــرون و اعصــار گذشــته توســعه 
و تکامل یافتــه و در تمــام قســمت های یــک جامعــه و یــا چنــد 
ــی  ــل جغرافیای ــه عوام ــد... و ب ــاط دارن ــر ارتب ــا یکدیگ ــه ب ــه ک جامع
و تاریخــی و تکنیکــی خــاص خــود بســتگی دارد« )روح االمینــی، 
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1379، 49(. بــه بیــان ویــل دورانــت8 »وقتــی فرهنــگ عمومــی 
و  می شــود.«  تولیــد  کشــاورزی  فکــر  برســد،  معیــن  حــدی  بــه 
ایــن تعبیــر ویــل دورانــت از تمــدن از معنــای لغــوی واژه گرفتــه 
راه هــای  برخــورد  محــل  »در  اســت  معتقــد  او  اســت.  شــده 
ــدن  ــود. تم ــارور می ش ــردم ب ــل م ــه عق ــت ک ــی و شهرهاس بازرگان
آدمیــان  نیــک  ویژگی هــای  و  اخالقــی  ســجایای  تعالــی  پــی  در 
اســت.«  شــایع  نیــز  عــوام  میــان  در  کــه  نظــری  می آیــد؛  پدیــد 
به طورکلــی دورانــت آغــاز تمــدن را از شــروع کشــاورزی دانســته و 

تکاملــش را در شهرنشــینی مطــرح می کنــد )دورانــت، ج1، 1365، 
5(. علــی شــریعتی هــم ایــن تعریــف را از تمــدن ارائــه می کنــد: 
ــاخته ها  ــه   س ــت از مجموع ــارت اس ــی عب ــای کل ــه معن ــدن ب »تم
وقتــی  انســانی.  جامعــه   مــادی  و  معنــوی  اندوخته هــای  و 
اســت  چیــزی  آن  مقصــود  انســانی،  ســاخته های  می گوییــم 
آن را  کــه در طبیعــت در حالــت عــادی وجــود نــدارد و انســان 
می ســازد، بنابرایــن ســاخته  انســانی در برابــر ســاخته  طبیعــت 

قــرار می گیــرد )شــریعتی، ج1، بی تــا، 5(.

تفاوت های فرهنگ و تمدن
تعاریــف  شــد؛  ذکــر  قبلــی  بخش هــای  در  کــه  همان طــور 
متعــددی از مفاهیــم تمــدن و فرهنــگ توســط صاحب نظــران 
مفاهیــم  صاحب نظــران  از  برخــی  اســت.  شــده  ارائــه  زیــادی 
ــه ای  ــم جداگان ــم مفاهی ــی ه ــان و برخ ــگ را یکس ــدن و فرهن تم
بــه  رجــوع  بــا  پژوهــش  ایــن  در  هســتند.  قائــل  واژه  دو  بــرای 
و  )فــوزی  خمینــی  امــام  دیــدگاه  از  اســالمی  تمــدن  پژوهــش 
ــم مطــرح شــده اســت  ــم زاده، 1391( ایــن دو واژه متمایــز از ه صن
داده هــای  تحلیــل  راســتای  در  موردنظــر  پژوهــش  نتایــج  از  و 
پژوهــش حاضــر اســتفاده شــده اســت. بنــا بــر یافته هــای فــوزی 
و صنــم زاده تفاوت هــای فرهنــگ و تمــدن در نمــودار )1( ارائــه 

شــده اســت:

شاخصه های عمومی تمدن
هــر موضوعــی دارای شــاخصه ها و ویژگی هــای مخصــوص بــه 

نمودار 1، تفاوت های فرهنگ و تمدن، )مأخذ: نگارندگان با استناد به )فوزی و 
صنم زاده، 1391: 15((

diagram 1, differences in culture and civilization, (Source: Authors 
citing (Fawzi & Sanamzadeh, 2013: 15)

نمودار 2، بررسی و طبقه بندی شاخصه های عمومی تمدن، )مأخذ: نگارندگان با استناد به )فوزی و صنم زاده، 1391، 
16 -17(

Diagram 2, study and classification of general characteristics of civilization, (Source: Authors citing 
Fawzi & Sanamzadeh, 2013, 16- 17)

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
 Ferdows Institute of higher Education

38

شماره ششم
پـــــایـــیــــــز 1400



خــود اســت. تمــدن نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت و دارای 
دو نــوع شــاخصه  عمومــی و اختصاصــی اســت. شــاخصه های 
ــترک  ــا مش ــام تمدن ه ــه در تم ــتند ک ــی هس ــی ویژگی های عموم
شــده  ارائــه   )2( نمــودار  قالــب  در  شــاخصه ها  ایــن  هســتند. 

ــت:   اس

ارکان تمدن
ارکان  اســت؛  گرفتــه  قــرار  موردبحــث  کــه  مــواردی  بــر  عــالوه 
تمــدن نیــز از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و الزم اســت بــه آن 
اشــاره شــود. بــه نظــر ویــل دورانــت »پــس از تحقــق شهرنشــینی 
شــکل  تمــدن  اصلــی  رکــن  چهــار  اجتماعــی  نظــم  اســتقرار  و 
می گیــرد« )دورانــت، ج1، 1365، 3(. چهــار رکــن اصلــی تمــدن در 

نمــودار )3( نشــان داده شــده اســت: 

شاهنامه  طهماسبی
شــاهنامه  طهماســبی یکــی از نســخه های مهــم هنــری و ســندی 
تصویــری از فرهنــگ، تمــدن و تاریــخ ایرانــی اســت. مصورســازی 
شــاهنامه  طهماســبی در دوره  صفــوی و در حــدود ســال 927 
و  می شــود  شــروع  صفــوی  اســماعیل  شــاه  دســتور  بــه  ه.ق 
در دوره  حکومــت شاه طهماســب کــه بیــن ســال های 930 تــا 
984 ه. ق بــود، بــه می رســد. هــدف شــاه اســماعیل صفــوی از 
ســفارش ایــن نســخه بــرای هدیــه بــه فرزنــدش شاه طهماســب 
بــه  متعلــق  نســخه  ایــن  )احمدی نیــا، 1393، 41(.  اســت  بــوده 
مکتــب تبریــز صفــوی اســت کــه ســبکی تلفیقــی از ســنت های 
( و خــاوری )هــرات( محســوب می شــود  هنــری باختــری )تبریــز
ویژگی هــای  و  نســخه  دقیــق  مشــخصات   .)87  ،1387  ، )پاکبــاز

ــت: ــده اس ــه ش ــدول )1( ارائ ــخه در ج نس

 

•۱-»
.«

•۲-»

.«
•۳-»

.«
•۴-»

.«

 
 

نمودار 3، طبقه بندی ارکان اصلی تمدن، )مأخذ: نگارندگان با استناد به )فوزی و صنم زاده، 1391، 17((
Diagram 3, classification of the main bases of civilization, (Source: Authors citing (Fawzi, 

Sanamzadeh, 2013, 17)

جدول 1، مشخصات و ویژگی های شاهنامه  طهماسبی، )مأخذ: نگارندگان(
Table 1, characteristics and features of Tahmasp’s Shahnameh, (Source: Authors)

مصور کارکاتبتعداد نگاره هاعنوان شاهنامهردیف

شاه محمود 258شاهنامه  طهماسبی1
نیشابوری

، آقا میرک، دوست محمد، میرزاعلی، مظفرعلی،  سلطان محمد، میرمصور
شیخ محمد، میر سیدعلی، عبدالصمد و...

از ویژگی های بارز تصویرگری این شاهنامه این است که هر یک از نگاره ها به طور کامل اثر یک هنرمند نیست و در نگارش ویژگی های نسخه:
و مصورسازی هر نگاره  هنرمندان متعددی با یکدیگر همکاری نموده اند )سیوری، 1372، 126(.

ویژگی بارز این نسخه هماهنگی و تناسب رنگی نگاره  و به بیان دیگر خیره کنندگی و مالیمت و زیبایی قابل مالحظه 
رنگ ها است که باعث ایجاد یک سبک جدید در نگارگری صفوی شده و به عقیده  بسیاری از صاحب نظران هم نگارگری 
، 1388، 114(. همچنین به بیان بازل گری »نگاره های این  در این دوره در نقطه  اوج و شکوفایی خود بوده است )زرغام پور
شاهنامه چنان است که صرف نظر از درخشش رنگ، از لحاظ وضوح و نوع ترکیب بندی ]رنگ[ و مشخص بودن کناره و 

شکل آدم ها، با وجود حالت خشکی و عاری از هیجان نمایی موردتوجه و شگفت آور است« )گری، 1384، 78(.
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شخصیت شناسی جمشید
ســرزمین  پادشــاه  به عنــوان  جمشــید  از  ایرانــی  اســاطیر  در 
ــاد  ــوب ی ــه  خ ــده  رم ــز دارن ــی نی ــک دائیت ــار رود نی ــچ9 در کن ایرانوی
شــده اســت )آذری، 1387، 14(. او از مهم تریــن پادشــاهان دوره  
اســت  هندوایرانــی  اســطوره های  اصیل تریــن  از  و  پیشــدادی 
 ، )ایــزدی و احمدپنــاه، 1395، 63( و تمــام ویژگی هــای ایــزد مهــر
متحدکننــده   جنــگاوری،  روحانــی،  قضایــی-  وظایــف  ماننــد 
طبقــات اجتماعــی و بــاروری را داراســت و در اسطوره شناســی 
نمــاد آب و بــاران و ترســالی و خداونــد مــوکل بــر آب و بــاران و 
ناظــر بــر کار خورشــید و پدیده هــای آســمانی اســت و موجــب 
حیــات و رونــق زندگــی می شــود )پرنیــان و بهمنــی، 1391، 98(. او 
ــا  ــد و ب ــخن می گوی ــزدا 10 س ــاروی اهورام ــه روی ــت ک ــاهی اس پادش
عظمــت بی نظیــرش در مقــام پادشــاهی یکــی از درخشــان ترین 
دوره هــای اســاطیری ایــران را در زمــان حکومتــش رقــم می زنــد و 

آرزوهــای قومــی یــک ملــت در ســیمای او نمــود می  یابــد. در عهــد 
ســلطنت جمشــید تــا ســیصد ســال در جهــان، مــرگ و بیمــاری و 
ســرما و گرمــا وجــود نداشــت و مــردم در آســایش و رفــاه کامــل 
، عیــد بــزرگ و باســتانی  بوده انــد. جمشــید پایه گــذار عیــد نــوروز
ــاهنامه از  ــاه، 1395، 63(. در ش ــزدی و احمدپن ــت )ای ــان اس ایرانی
جمشــید به عنــوان نیرومندتریــن پادشــاه پیشــدادی و پســر 
تهمــورث و نمونــه  بــارز شــاه آرمانــی در ایران شــهر و دارنــده  فــره 
ــیاری از  ــت...  و بس ــده اس ــرح ش ــهریاری مط ــدی و ش ــزدی، موب ای
ــت )احمــدی  ــه او نســبت داده شــده اس ــری ب ــوه تمــدن بش وج
توانــا، 1393، 48(. او اولیــن کســی اســت کــه بــه ســاخت آالت 
جنگــی نظیــر خــود، زره و شمشــیر مبــادرت مــی ورزد. همچنیــن 
بــه آمــوزش فنونــی نظیــر پارچه بافــی، خانه ســازی، کشتی ســازی، 
و  دریــا  و  کوه هــا  از  قیمتــی  ســنگ های  اســتخراج  و  پزشــکی 
رســتمی،  )اردســتانی  می پــردازد  معــادن  از  فلــزات  اســتخراج 

.)https://www.flickr.com :تصویر 1، نگاره  دربار جمشید، شاهنامه  طهماسبی، )مأخذ
Figure 1, painting of Jamshid court, Tahmasp’s Shahnameh, (Source: https://

www.flickr.com.)
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1396، 26(. عــالوه بــر ایــن جمشــید در افزایــش ســطح بهداشــت 
را مرســوم  گرمابــه  کوشــید و  ارتقــای علــم پزشــکی مردمــان  و 
و  جاده ســازی  امــر  و  عنبــر  و  عــود  و  گالب  بــه  دســتیابی  کــرد. 
آبادانــی هــم از عملکردهــای دیگــر ایــن پادشــاه اســت )احمــدی 
اجتماعــی  چهارگانــه   طبقــات  همچنیــن  او   .)49  ،1393 توانــا، 
نهایــت  در   .)291  ،1386 قائمــی،  و  )یاحقــی  کــرد  پایه گــذاری  را 
جمشــید  بــا وجــود عملکردهــای مهــم دوران حکومتــش، دچــار 
ــردد  ــزدی از او برمی گ ــره ای ــده و ف ــا ش ــرور بی ج ــندی و غ خودپس
)احمــدی توانــا، 1393، 49( و بــه نقــل از اوســتا جمشــید ســرانجام 
بــه فرمــان اژی دهــاک و بــه دســت یکــی از یــاران اهریمــن کشــته 
شــده و در شــاهنامه نیــز آمــده کــه ضحــاک او را بــا اره بــه دو نیــم 

می کنــد )یاحقــی و قائمــی، 1386، 294(. 

تحلیل نگاره  دربار جمشید در شاهنامه  طهماسبی
نــگاره  دربــار جمشــید عنــوان نــگاره ای در شــاهنامه  طهماســبی 
بــه موضــوع جمشــید و دربــارش و به طورکلــی کیفیت پادشــاهی 
او اختصــاص دارد. در تصویــر )1( ایــن نــگاره مشــاهده می شــود.
بخــش  دو  بــه  کل  مســاحت  نــگاره  جزئیــات  باتوجه بــه 
متــن و تصویــر اختصــاص دارد و مســاحت اختصاص یافتــه بــه 

تصویــر بیشــتر از متــن و کتیبه هــا اســت. در محتــوای کتیبه هــا 
دوران  در  او  عملکــرد  و  جمشــید  پادشــاهی  داســتان  متــن 
حکومتــش بیــان شــده اســت. در جــدول )2( تصاویــر کتیبه هــا 

و محتــوای آن ارائــه شــده اســت: 
باتوجه بــه جــدول )2(، محتــوای کتیبه هــای نــگاره اســتخراج 
، دســتیابی بــه گالب، عنبــر و عــود و رواج علــم پزشــکی  گوهــر
مقتــدر  حکومــت  و  دیــوان  تســخیر  و  کشتی ســازی  فــن  و 
به طورکلــی  نــگاره  می شــود.  شــامل  را  جمشــید  جهانــی  و 
ــرار  ــگاره ق ــت ن ــید در مرکزی ــگاه جمش ــا دارد و جای ــاختاری پوی س
را نشــان می دهــد. همچنیــن  او  کــه اهمیــت شــخصیت  دارد 
نــگاره دارای 28 عنصــر انســانی  بــه همــراه دو دیــو اســت. الزم 
بــه ذکــر اســت نــگاره دارای ســه فضــای مجــزا از هــم اســت و 
کاخ  بیرونــی  و  درونــی  فضــای  از  صحنه هایــی  شــامل  فضــا  دو 
جمشــید اســت و فضــای مابیــن ایــن دو را کتبیه هــا اشــغال 
کرده انــد. عناصــر انســانی در دو فضــای داخــل قصــر و فضــای 
ــای  ــگاره فض ــی در ن ــای بیرون ــد. فض ــر درآمده ان ــه تصوی ــی ب بیرون
باغــی پــر از درختــان سرســبز و پــر شــکوفه و طبیعتــی آبــاد اســت 
و نمایان گــر فراخــی و کثــرت نعمــت و رفــاه اســت. تخــت شــاهی 
جمشــید در فضــای درونــی و در کاخ شــاهی بــه تصویــر کشــیده 

جدول 2، بررسی محتوای کتیبه های نگاره  دربار جمشید در شاهنامه  طهماسبی، )مأخذ: نگارندگان(
Table 2, a study of the content of the inscriptions of Jamshid’s court painting in Tahmasebi Shahnameh, (Source: Authors)

سطح قرار گرفته  ردیف
کتیبه ها

جزئیات شکل و متن کتیبه های نگاره  دربار جمشید در شاهنامه  طهماسبی

کتیبه های ترسیمی در 1
قسمت باالی نگاره

کتیبه های ترسیمی در 
قسمت پایین نگاره
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اســت  نشســته  تخــت  بــر  فاخــر  لباســی  بــا  جمشــید  و  شــده 
ســمت  بــه  را  نوشــیدنی  از  پیالــه ای  حلقه به گــوش  مالزمــی  و 
ــن  ــمت ای ــه س ــاه ب ــه ش ــگاه و توج ــت و ن ــرده اس ــم ک ــاه تقدی ش
موجــودی  دو  شــاهی  تخــت  پشــت  در  اســت.  معطــوف  فــرد 
عجیــب و شــاخ دار و زشــت بــه چشــم می خــورد کــه یکــی از آن هــا 
پیالــه ای از نوشــیدنی بــه دســت دارد. هیئــت و ظاهــر موجودات 
موجــود  دو  ایــن  می رســد  نظــر  بــه  و  نیســت  انســان  شــبیه 
عجیــب همــان دیــوان تسخیر شــده بــه دســت جمشیدشــاه 
هســتند و در پشــت تخــت شــاهی و آمــادٔه خدمت رســانی بــه 
ــی  ــا ردیف ــم ب ــاهی ه ــت ش ــه  تخ ــمت پای ــتند. قس ــید هس جمش
ــش  ــی نق ــورت متوال ــه به ص ــده ک ــن ش ــی مزی ــای فیل از هیکل ه

دیــوان  به تصویرکشــیدن  از  هنرمنــدان  هــدف  شــده اند. 
در  فیلــی  پایه هــای  و  جمشــید  ســر  بــاالی  در  آماده به خدمــت 
ــاد جمشــید  ــدار زی ــکوه و اقت ــت باش ــان حکوم ــت، بی ــن تخ پایی
بــوده اســت. همچنیــن در میــان عناصــر انســانی فــردی بیــل 
ــان  ــه بی ــن و ب ــدن زمی ــال کن ــه در ح ــود ک ــده می ش ــت دی ــه دس ب
دیگــر در حــال باغبانــی و کشــاورزی اســت. در قســمت پایین تــر 
افــرادی اره بــه دســت در حــال بریــدن درخــت و چــوب هســتند. 
پارچه بافــی  دســتگاه  و  نخ ریســی  چرخ هــای  دیگــر  بخشــی  در 
و فــردی در حــال بافتــن پارچــه مشــاهده می شــود. همچنیــن 
قلم زنــی  و  فلــزات  ذوب  آهنگــری،  مشــغول  هــم  افــرادی 
ــتگاه  ــا دس ــال کار ب ــردی در ح ــزات و ف ــوره  ذوب فل ــتند و ک هس

جدول 3، بررسی و تحلیل جزئیات نگاره  دربار جمشید در شاهنامه  طهماسبی، )مأخذ: نگارندگان(
Table 3, a study and analysis of the details of Jamshid’s court painting in Tahmasp’s Shahnameh, (Source: Authors) 

جزئیات تصویری نگاره  دربار جمشید در شاهنامه  ردیف
طهماسبی

توضیح و تفسیر 

جمشید با تاجی فاخر و عبایی پرنقش ونگار ترسیم شده که او را از سایر عناصر انسانی متمایز 1
می کند. همچنین بر تختی مجلل نشسته که تأکیدی بر قدرت شاهانه  او است. دو دیو ایستاده در 

پشت تخت شاهی دیده می شود و نقش فیالن در تزئینات پایه  تخت شاهی به کاررفته که بر عظمت 
پادشاهی جمشید تأکید دارد. افرادی تیروکمان و شمشیر به دست در یک طرف تخت ایستاده اند 
و این ابزارهای جنگی نشان دهنده  اهمیت جنگاوری در نزد جمشید است. خادمی پیاله  باده ای را 
به سمت شاه تقدیم نموده است و این پیالٔه نوشیدنی به رفاه و آسایش و خیال آسوده و از طرفی 
بر می گساری و خوش گذرانی اشاره دارد. باید خاطرنشان کرد مورد اول منطقی تر به نظر می رسد زیرا 

می گساری عملی دور از شخصیت پادشاهان مقتدر و پرنفوذ محسوب می شود.   

در این قسمت از نگاره کوره  روشن مخصوص ذوب فلزات دیده می شود که فردی با دستگاه 2
مخصوصی در حال دمیدن هوا به درون کوره برای افزایش دمای آن است. فردی با انبر مخصوص در 

حال ثابت نگه داشتن فلز گداخته ای است و افرادی چکش به دست در حال کوبیدن بر آن هستند. 
این موارد بر اهمیت فلزکاری، ذوب فلزات و آهنگری تأکید دارد و نشان می دهد دوران حکومت 

جمشید دروان رشد و گسترش فلزکاری بوده است.  
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در این قسمت هم فردی در حال قلم زدن و حالت دادن به فلز به تصویر درآمده است. کاله خودی 3
نیز بر روی زمین دیده می شود. این موارد هم بر امر ساخت وساز ابزارآالت جنگ نظیر کاله خود اشاره 

دارد و بر اهمیت هنر قلم زنی و فلزکاری تأکید می کند.  

در این قسمت هم فردی بیل به دست و در حال کندن زمین در فضایی سرسبز و پر از گل وگیاه 4
دیده می شود. این صحنه نشان دهنده  امر باغبانی و کشاورزی است و بیان نمادین از دوران آبادی و 

فراخ نعمت و رفاه دوران حکومت جمشید است.  

در قسمتی دیگر هم افرادی در حال بریدن چوب یا تنه  درختی با اره هستند که نمادی از شغل نجاری 5
و چوب بری محسوب می شود. در واقع نگاره نشان می دهد که صنایع مرتبط با چوب در دوران 

جمشید از اهمیت برخوردار بوده اند. 

چرخ های نخ ریسی هم از دیگر عناصر موجود در نگاره محسوب می شوند که بیان گر صنعت تولید 6
نخ است. 

7

 

در بخش دیگر یک دستگاه پارچه بافی و فردی در حال کار با آن و پارچه بافی دیده می شود. این مورد 
هم بر اهمیت صنعت پارچه بافی در دوران جمشید اشاره دارد. 

همچنین با دقت در جزئیات نگاره فردی قیچی به دست دیده می شود که در حال برش دادن پارچه 8
است. اختصاص دادن بخشی از عناصر ترکیبی به نمایش صنعت خیاطی و پوشاک بر اهمیت 

جایگاه لباس در دوران جمشید تأکید دارد.  
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جدول 4، بررسی و طبقه بندی انواع پوشاک و لباس در نگاره  دربار جمشید، )مأخذ: نگارندگان(
Table 4, study and classification of types of clothing in the painting of Jamshid court, (Source: Authors)

جزئیات پوشاکنوع پوشاک

کاله ها1

       

    

لباس و کفش2
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جلب توجــه  نــگاره  از  دیگــری  قســمت  در  نیــز  کــوره   دمنــده  
می کنــد. تصویــر کاله خــودی بــر روی زمیــن در کنــار فلــزکاران 
هــم بــه صنعــت ســاخت ابــزارآالت جنگــی اشــاره دارد. فــردی 
هــم قیچــی بــه دســت و در حــال بریــدن پارچــه اســت و بــه پیشــه  
تخــت  راســت  ســمت  در  هــم  افــرادی  دارد.  اشــتغال  خیاطــی 
شــاهی ایســتاده اند کــه یــک نفــر تیروکمــان و دیگــری شمشــیر 
بــه دســت هســتند و فــردی هــم چیــزی ماننــد بقچه  پیش کشــی 
بــه دســت دارد. شمشــیر و تیروکمــان یــادآور رســم جنــگاوری و 
ســاخت آالت جنگــی اســت. همچنیــن تیروکمــان بیانگــر رســم 
تخت جمشــید  چــپ  طــرف  در  هــم  فــردی  اســت.  نیــز  شــکار 
ظرفــی بــه دســت دارد کــه بــه ظــرف پیش کشــی شــباهت دارد. 
احتمــال دارد ظــرف پیش کشــی بــه غــذا یــا هدیــه اختصــاص 
ــت  ــمت در حال ــن قس ــم در همی ــری ه ــرد دیگ ــد. ف ــته باش داش
دارد.  دســت  بــه  گردی شــکل  مخصــوص  عصــای  و  ایســتاده 
شــده  ارائــه   )3( جــدول  در  بیان شــده  توضیحــات  جزئیــات 

اســت: 

تحلیل مفاهیم فرهنگ و تمدن در نگاره  دربار 
جمشید

از  فرهنــگ  کــه  کــرد  خاطرنشــان  بایــد  ابتــدا  بخــش  ایــن  در 
دیــدگاه علــوم اجتماعــی در نــگاره جمشــید مــورد بررســی قــرار 
گرفتــه اســت. تعریــف علــوم اجتماعــی از فرهنگــی عبــارت اســت 
از علــم و ادب، آداب و ســنن و امــوری کــه در میــان قــوم و ملــت 
کــه آحــاد مــردم آن قــوم بــه دریافــت و عمــل بــه آن پایبنــد بودنــد 
و یــا مجموعــه  علــوم، دانش هــا، هنرهــا، افــکار و عقایــد، مقــررات 
فرهنــگ  مفاهیــم  بازتــاب  تعریــف  بنابرایــن  آداب ورســوم؛  و 
لبــاس  بررســی  بعــد  دو  در  جمشــید  دربــار  نــگاره   در  تمــدن  و 
بررســی  و  فرهنــگ  مشــخصه   به عنــوان  نــگاره  در  پوشــاک  و 
شــاخصه های  و  ارکان  اســاس  بــر  نــگاره  در  تمــدن  مفاهیــم 

عناصــر  پوشــاک  ازایــن رو  اســت.  شــده  ارائــه  تمــدن  عمومــی 
ــه  ــرار گرفت ــی  ق ــورد بررس ــدول )4( م ــگاره در ج ــن ن ــانی در ای انس

اســت: 
در  شــده  مصــور  پوشــاک  از  کــه  جزئیاتــی  باتوجه بــه 
دیــده  کاله  نــوع   13 می  شــود  اســتنباط  جمشــید  دربــار  نــگاره  
کاله  تطبیقــی  مطالعــه   پژوهــش  بــه  اســتناد  بــا  می شــود. 

ــر  ــد ب ــا تأکی ــوی ب ــای دوران صف ــفرنامه ها و نگاره ه ــردان در س م
دیوارنگاره هــای کاخ چهل ســتون اصفهــان طبقــات مختلــف 
اجتماعــی صفــوی دارای کاله یــا ســرپوش و لبــاس مخصوصــی 
بوده انــد )نقــوی و مراثــی، 1391، 17-1(؛ بنابرایــن در نــوع لبــاس 
افــراد در نــگاره دربــار جمشــید هــم بایــد اذعــان داشــت نــوع 
ــراد از  ــرای تفکیــک اف ــی و ب ــات اجتماع ــاس طبق ــر اس ــش ب پوش
هــر طبقــه موردتوجــه هنرمنــدان قــرار گرفتــه اســت. به طوری کــه 
ــتر و  ــی بیش ــوش تزئین ــا نق ــاه ب ــوان پادش ــید به عن ــاس جمش لب
فاخرتــر بــه تصویــر درآمــده و تــاج او شــخصیت شــاهانه را از ســایر 
افــراد متمایــز می کنــد. اطرافیــان شــاه کــه درباریــان و مالزمانــش 
هســتند دارای لباس هــای بــا تجمــل کمتــر تصویــر شــده اند و 
صنعت گــران و پیشــه ورزان هــم لباس هــای ســاده دارنــد. حتــی 

تصویر 2، تصویر خطی تاج حیدری پوشش مخصوص قورچیان و قوللرها. مأخذ: 
)نقوی و مراثی، 1391، 14(

Figure 2, linear image of Heydari crown, special coating of Qwrcyan 
and Ghollars. Source: (Naghavi & Marathi, 2012, 14).

تصاویر 3، 4 و 5، تصاویر خطی پوشش سر ساقیان و قواالن. مأخذ: )نقوی و مراثی، 1391: 14(.
Figures 3 ,4 and 5, linear images of head covering of Butlers and singers. Source: (Naghavi & Marathi, 2012: 14).

تصویر 6، مالزم پیاله به دست در حال تقدیم نوشیدنی به جمشیدشاه، )مأخذ: نگارندگان(
Figure 6, a cup attendant offering a drink to Jamshid king, (Source: Authors)
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ایــن رویکــرد در نــوع کاله هــم رعایــت شــده اســت و مالزمــان 
دارای کاله هایــی متفاوت ترنــد و پیشــه ورزان دارای کاله هــای بــا 
فــرم متمایــز و گاه برخــی افــراد هــم بــدون کاله تصویــر شــده اند. 
بــرای مثــال افــرادی کــه تیروکمــان و اســلحه بــه دســت دارنــد 
دارای کالهــی بــا نــام تــاج حیــدری هســتند. افــرادی کــه پوشــش 
دارنــد.  شــهرت  قورچــی11  بــه  اســت  حیــدری  تــاج  آن هــا  ســر 
نامیــده  قوللــر  کــه  غالمــان  مهتــر  و  شــاه  مالزمــان  همچنیــن 
می شــوند و ناظــر بــر کار زیردســتان خــود هســتند نیــز کالهــی از 
نــوع تــاج حیــدری بــر ســر دارنــد )نقــوی و مراثــی، 1391، 14(. تصویــر 

ــد:  ــی ده ــان م ــدری را نش ــاج حی 2 ت
نکتــه قابل توجــه دیگــر در نــگاره، کاله مالزمــی اســت کــه 
پیالــه نوشــیدنی بــه ســمت شــاه تقدیــم کــرده اســت. کاله ایــن 
مــالزم از نــوع تــاج حیــدری اســت و پوشــش مخصــوص ســاقیان 
رایــج  کاله  تصویــر  دقیــق  بیــان  بــرای  نــدارد.  ســر  بــر  را  شــراب 
کاله مــالزم جمشــید در تصاویــر  ســاقیان در دوران صفــوی و 

)3(، )4(، )5( و )6( آمــده اســت:  
می رســد  نظــر  بــه   )6( و   )5(  ،)4(  ،)3( تصاویــر  باتوجه بــه 
ایــن  و  نیســت  ســاقی  جمشیدشــاه  دســت  بــه  پیالــه  مــالزم 
امــر تناقضــی بــر مفهــوم باده گســاری شــاه دارد. احتمــال دارد 
هــدف از ترســیم پیالــه نوشــیدنی بــه مفهــوم رفــاه و آســودگی و 

دارد.  اشــاره  نعمــت  فزونــی  و  آســایش 
به طورکلــی بایــد اذعــان داشــت طبقــات اجتماعــی دوران 
فرهنــگ  از  متفاوتــی  الیه هــای  بســتر  هریــک  )کــه  صفــوی 
و  هــم  از  متفــاوت  کاله  نــوع  قالــب  در  می شــوند(  محســوب 

شــده اند. مصــور  نــگاره  در  مختلــف  پوشــش های 
و  ارکان  اســاس  بــر  نــگاره  در  تمــدن  مفاهیــم  ادامــه  در 
شــاخصه های عمومــی تمــدن در نمــودار )4( ارائــه شــده اســت: 
تمامــی  کــرد  خاطرنشــان  بایــد   )4( نمــودار  باتوجه بــه 
دربــار  نــگاره   در  تمــدن  ارکان  و  تمــدن  عمومــی  شــاخصه های 
جمشــید در قالــب بیانــی تصویــری و نمادیــن نمــود یافته انــد 
بــه جــز مــورد اخــالق و معنویــات کــه بیــان تصویــری و عینــی 
آن نمی تــوان ذکــر کــرد و نظــر قطعــی نمی تــوان  دقیقــی بــرای 
ــت  ــه اس ــت ک ــز اهمی ــه حائ ــن نکت ــت. ای ــان داش ــاره بی در این ب
ــوش  ــور عیش ون ــوع تص ــک ن ــید ی ــه جمش ــیدنی ب ــم نوش تقدی
ــری  ــاختار تصوی ــد س ــد هرچن ــادر می کن ــن متب ــاهانه را در ذه ش
و کلــی نــگاره نقضــی بــر ایــن برداشــت محســوب می شــود و 
می تــوان ایــن نوشــیدنی و نیــز انــواع ظــروف پــر از غــذا و خــوراک 
شــایان ذکر  همچنیــن  کــرد.  تلقــی  نعمــت  وفــور  از  نشــان  را 
و  شــاهانه  حریــم  از  صحنــه ای  هیــچ  نــگاره  جزئیــات  در  اســت 
موضــوع  ایــن  اســت.  نشــده  کشــیده  تصویــر  بــه  دربــار  زنــان 
خــود دو نــوع برداشــت را در ذهــن ایجــاد می کنــد. یکــی حفــظ 
حریــم  بازنمایــی  عــدم  بــا  کــه  معنویــت  و  اخــالق  امــر  همیــن 
شــاهانه و زنــان دربــار رعایــت شــده اســت و دیگــری عــدم وجــود 
بیــان  را  اجتماعــی  و  فرهنگــی  بســتر  در  زنــان  مؤثــر  حضــور  و 
ــی و  ــرفت تمدن ــتر پیش ــان در بس ــش زن ــه نق ــد. درحالی ک می کن
فرهنگــی جوامــع غیرقابل انــکار اســت؛ بنابرایــن احتمــال دارد 
ایــن نــوع عــدم وجــود نقــش زنــان در نــگاره از وجــود نظامــی 
مردســاالرانه در عصــر تولیــد اثــر نشــئت گرفتــه اســت امــا در 
ایــن مــورد هــم می تــوان متذکــر شــد کــه بــا مــروری بــر نســخه 
ــان  ــش زن ــم نق ــی و ه ــم خصوص ــم حری ــبی ه ــاهنامه طهماس ش

دارد.   وجــود  دیگــر  نگاره هــای  در 

نتیجه گیری
جمشــید  پادشــاهی  نــگاره   می دهــد  نشــان  پژوهــش  نتایــج 
عمومــی  شــاخصه های  و  ارکان  بــا  منطبــق  ویژگی هــای  دارای 
تمــدن اســت و ویژگی هــای فرهنگــی خاصــی را داراســت. قــرار 
و  لبــاس  داشــتن  و  نــگاره  مرکــز  در  جمشــید  جایــگاه  گرفتــن 
ــتاده  ــو ایس ــه دو دی ــل ک ــی مجل ــر تخت ــتن ب ــر و نشس ــی فاخ تاج
در پشــت تخــت محافــظ آن هســتند و پایه هــای تخــت مزیــن 

نمودار 4، بررسی مفاهیم تمدن در نگاره  دربار جمشید بر اساس ارکان و 
شاخصه های عمومی تمدن، )مأخذ: نگارندگان(

Diagram 4, study of the concepts of civilization in the painting of 
Jamshid court based on the general bases and characteristics of 

civilization, (Source: Authors)

شاخصه های عمومی تمدن در نگاره دربار جمشیدارکان تمدن در نگاره دربار جمشید

• اصناف و مشاغل متنوع و صنعت گران فعال در 
نگاره بر پیشرفت اقتصادی دوران جمشید اشاره 

دارد. همچنین تاج و تخت مجلل شاه هم نمادی از 
فزونی ثروت است. آبادانی و سرسبزی فضای نگاره 

هم بر قدرت اقتصادی اشاره دارد.
•  تنوع اصناف، صنعت گران فعال، دیوان در 

خدمت جمشید، تخت شاهی مجلل و نقش فیالن 
بر پایه ی تخت همگی حکایت از درایت و ...، نفوذ، 
قدرت شاهانه جمشید دارد که در قالب یک نظام 

سیاسی کار آمد ظهور می کند. 
• تنوع صناعات هم به بسط و گسترش هنر در 

بستر پیشرفت های علمی اشاره دارد.

• شهرنشینی در قالب تصویرسازی فضای مجلل کاخ 
جمشید به نمایش درآمده است به گونه ای که تختی 

مجلل در کاخی با فضایی آباد و صنعتگرانی فعال نشانه 
عمران و آبادانی در فضای شهری است. 

• مناسبات قانونی و اجتماعی از تخت شاهی جمشید 
و او که در حالت نشسته و گویی در حال نظارت است 

استنباط می شود. هم چنین شلوغی و اشتغال افراد در 
پیرامون جمشید این نوع برداشت را تقویت می کند. 

• ایجاد تخصص و پیدایش اصناف نیز در قالب 
مشاغل نخ ریسی، دستگاه پارچه بافی، خیاطی، ذوب 
فلزات، آهنگری و قلم زنی و ساخت کاله خود جنگی، 

باغبانی و نجاری به تصویر کشیده شده است.
• تصویر جمشید در مرکزیت نگاره با افرادی که در 

پیرامونش سخت فعالند و وجود دیوان ایستاده در 
پشت تخت شاهی و نقش فیالن در پای تخت نشان 

دهنده قدرت و نفوذ شاهانه و اقتدار رهبری و نظارت 
شخص جمشید است. 

• با توجه به تصویرسازی اصناف و مشاغل متنوع و 
صنعت گران فعال در نگاره، و فضای آباد )که نمادی از 

وفور نعمت است( می توان بر اهمیت قدرت اقتصادی 
و سیاسی دوران جمشید که از شاخصه های دیگر 

تمدنی است، پی برد.
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بــه نقــش فیــالن غول پیکــر اســت؛ همگــی شــاهدی بــر قــدرت 
رهبــری، اقتــدار شــاهی و نفــوذ سیاســی اســت و ایــن مــوارد از 
می شــوند.  محســوب  تمــدن  ارکان  و  عمومــی  شــاخصه های 
اقتصــاد و قــدرت اقتصــادی و ثــروت اجتماعــی هــم در قالــب 
تصویرســازی صنعت گــران فعــال در پیرامــون شــاه و فضایــی 
و  کاخ  اندرونــی  فضــای  اســت.  یافتــه  نمــود  سرســبز  و  آبــاد 
ــب  ــرفته در قال ــی پیش ــودی از تمدن ــم نم ــی ه ــاغ بیرون ــای ب فض
شــهری آرمانــی را نشــان می دهــد. همچنیــن رکــن چهــارم تمــدن 
کــه توســعه  علــوم و بســط هنــر در قالــب مشــاغل و اصنــاف 
مختلــف اســت مهم تریــن موضــوع نــگاره محســوب می شــود. 
در مــورد اخــالق و معنویــات نیــز نمی تــوان نظــر قطعــی قائــل 
ــت  ــهود اس ــگاره مش ــورد در ن ــن م ــه در ای ــی ک ــه  مبهم شــد. نکت
تقدیــم نوشــیدنی بــه جمشــید اســت. ایــن بازنمــود تصویــری 
تصــوری خوش گــذران از جمشــید را بــه ذهــن مخاطــب القــاء 
می کنــد هرچنــد ایــن نوشــیدنی و نیــز انــواع ظــروف پــر از غــذا 

بی حدوحصــر  آســایش  و  نعمــت  وفــور  از  نشــان  را  خــوراک  و 
در  همچنیــن  کــرد.  تلقــی  می تــوان  جمشــید  حکومــت  دوران 
جزئیــات نــگاره هیــچ تصویــری از حریــم شــاهانه و زنــان دربــار 
نــوع  دو  خــود  موضــوع  ایــن  نمی شــود.  دیــده  زن  عنصــر  و 
امــر  همیــن  حفــظ  یکــی  می کنــد.  ایجــاد  ذهــن  در  را  برداشــت 
ــان  ــاهانه و زن ــم ش ــی حری ــدم بازنمای ــا ع ــه ب ــت ک ــالق و معنوی اخ
دربــار رعایــت شــده درحالی کــه بــا مــروری بــر دیگــر نگاره هــای 
ــان  ــش زن ــم نق ــی و ه ــم خصوص ــم حری ــبی ه ــاهنامه  طهماس ش
در نگاره هــای دیگــر وجــود دارد. همچنیــن دلیــل دیگــر بــرای 
ــات  ــگ، صناع ــت فرهن ــا محوری ــگاره ای ب ــان در ن ــش زن ــود نق نب
ــی  ــتر فرهنگ ــان در بس ــر زن ــی مؤث ــش اجتماع ــدم نق ــدن، ع و تم
اجتماعــی  ســازمان  یــک  از  و  اســت  صفــوی  دوره   اجتماعــی  و 
ــه  ــق ب ــه ورزان را متعل ــه پیش ــه طبق ــت دارد ک ــاالرانه حکای مردس

جنســیت مــردان بیــان می کنــد.
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، زهــره، 1388،  نقــش اســب در شــاهنامه )شــاهنامه  طهماســبی(، پایان نامــه  مقطــع کارشناســی ارشــد تصویرســازی،  زرغام پــور

دانشــگاه آزاد اســالمی، واحــد تهــران مرکــزی.   
. ، 1372، ایران عصر صفوی، ترجمه  کامبیز عزیزی، تهران: نشر مرکز سیوری، راجر

شریعتی، علی. )بی تا(. تاریخ تمدن، جلد 1 و 2، تهران: چاپخش. 
ــته   ــد، رش ــی ارش ــع کارشناس ــه  مقط ــم، پایان نام ــرآن کری ــر ق ــالمی از منظ ــگ اس ــی فرهن ــاخصه ها و مبان ــادق، 1396، ش ، ص ــر عطایی ف

ــم. علــوم قرآنــی، دانشــکده  علــوم قرآنــی میبــد، دانشــگاه علــوم و معــارف قــرآن کری
فــوزی، یحیــی. صنــم زاده، محمودرضــا، 1391، تمــدن اســالمی از دیــدگاه امــام خمینــی، تاریــخ فرهنــگ و تمــدن اســالمی، ســال 3، 

شــماره  9، 40- 7.
گری، بازل، 1384، نقاشی ایرانی، ترجمه : عربعلی شروه، تهران: دنیای نو.

ــاد و  ــکده  اقتص ــی، دانش ــوم سیاس ــد، رشــته  عل ــی ارش ــع کارشناس ــه  مقط ــامدرنیته و فرهنــگ، پایان نام ــری، فرشــته، 1379، پس مظف
علــوم سیاســی، دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران.

ــر  ــد ب ــا تأکی ــوی ب ــای دوران صف ــفرنامه ها و نگاره ه ــردان در س ــی کاله م ــه  تطبیق ــن، 1391، مطالع ــی، محس ــادات. مراث ــوی، منیره س نق
ــماره 3، 17- 1.  ــال 2، ش ، س ــر ــی هن ــات تطبیق ــان، مطالع ــای کاخ چهل ســتون اصفه دیوارنگاره ه

. قائمــی، فــرزاد، 1386، نقــد اســاطیری شــخصیت جمشــید از منظــر اوســتا و شــاهنامه، نشــریه  دانشــکده   یاحقــی، محمدجعفــر
.273 کرمــان، شــماره  21، 305-  ادبیــات و علوم انســانی دانشــگاه شــهید باهنــر 

- https://www.flickr.com
- https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF/
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پی نوشت ها
1. Culture https://dictionary.abadis.ir/fatofa/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF/
2. Edward Burnett Tylor
3. David Émile Durkheim
4. Civitas
5. Poleis
6. Melville Herskovits
7. William James Durant

8 . Airiyana.Vaejah ،ایرانویچ از نام اوستایی ائیرینه وئیجه گرفته شده است
9. Ahora Mazda

، رئیس جبه خانه، رئیس اسلحه خانه، سرباز )نقوی، مراثی، 1391، 16(.. 10 قورچی کسی است که در زرادخانه کار کند؛ اسلحه ساز
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