
 

 1397تابستان بهار و  ،اول شماره ،10 دوره ادبیات، و هنر شناسيجامعه

 1"شتر ترکیبی همراه با ساربان"بازتاب قلندران صفوی در نگارة 

 4، محمدرضا مريدي 3، اصغر جواني 2صديقه نايفي

 چکيده

رکيبي ايران و نقاشي ت ز آثارشود، اکه امروزه در موزة متروپوليتن نگهداري مي "شتر ترکيبي همراه با ساربان"نگارة 
هاي هتر با شاخصوچککهاي انساني است. مسئلة اصلي در اين پژوهش به حضور پيکره 10/16متعلق به ربع سوم قرن 

تماعي فاسير اجو ت -ستشده اکه يکي از آنها در توصيفات موزة متروپوليتن راهبي بودايي معرفي –ظاهري متفاوت 
ظرية نتماعي و اريخ اجتکرد کوشد تا با استفاده از روياساس، پژوهش حاضر مياينمرتبط با آنها معطوف است. بر

تر و چرايي ايز کوچکي متمهاي انسانتحليلي به مسئلة چيستي هويت پيکرهـبازتاب، بر مبناي اسناد و با روش توصيفي
ه با کتر ايينپجتماعي اهاي اجتماعي مرتبط با طبقات بيان ديگر، برخي زمينه حضور آنها در نگارة يادشده و به

ين هويت وهش، تعيي اين پژترين دستاوردهاراستا، از مهمر ارتباط هستند، پاسخ دهد. در اين تصويرگري اين اثر د
اي هويژگي ت و سايرکه، حاالت، ادواعنوان قلندران صفوي است. ضمن آنتر متمايز بههاي انساني کوچکپيکره
اي آنان )مانند ه( آيينر دوشا پوستيني بهاي يادشده در هماهنگي با حاالت قلندران )مانند خفته بودن در روز بپيکره
 ست.کشي و سقّايي(، جايگاهشان نزد علما و حکما و فرجام برخي قلندران شورشي صفوي اجريده
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 مقدمه

اجتماعي و  های سیاسي،اير هنرهای اين دوران متأثر از زمینهنقاشي دورة صفويه همچون س

ث مباح حال، عمدة متون دربارة نقاشي صفوی، بیشتر بهفرهنگي زمان خويش است. بااين

ای هدارد و حتي در بررسيفلسفي و كمتر به پیوندشان با مباحث اجتماعي اختصاص

ر به ساي و كمتر نخبگاني از همین طبقههای درباری با حامیان و اجتماعي نیز بیشتر به نسخه

ختلفي چون های مكلي، تأثیرات يادشده به شیوهطوراست. به شدهطبقات جامعه پرداخته 

ی از ه بسیاركهای تركیبي برگي و از آن جمله نقاشيهايي جديد مانند آثار تکبروز نمونه

 سي است.و برر ، قابل مشاهدهاندمحققان به ظهور و وفور آنها در دورة صفويه اذعان داشته

شده و  تر پرکهايي كوچبندی، كامالً با پیكرههای اصلي تركیبدر اين آثار يكي از پیكره

ای هاست. نگارهشده تر ساخته ای بزرگتعبیری از اجتماع تعدادی پیكرة كوچک، پیكرهبه

اند هشداری گذنام "رهپیكره در پیك"و  "تركیبي"شده در متون مختلف با عناويني چون ياد

م  17و 16 /11و  10و عمدتاً به دورة صفوی و مكاتب مختلف نقاشي اين عهد در قرون 

 (.1-3دارند )تصاوير همچون مكاتب تبريز، قزوين، مشهد يا خراسان و اصفهان تعلق

 
 10اواخر سدة  . جوان در حال مطالعه،1 صویرت

ر، لوو ه.ق، موزة لوور )وبگاه موزة 11یا اوایل 

2011) 

 
ه.ق،  10. مرد سوار بر اسب، سدة 2صویر ت

 ، تصویر از نگارندگانموزة رضاعباسي

 
. شتر ترکيبي همراه با ساربان، سدة 3تصویر 

ه.ق، موزة متروپليتن )وبگاه موزة  10

 (2017متروپوليتن، 
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كه در  1"نشتر تركیبي همراه با ساربا"پژوهش حاضر به مطالعة يكي از اين آثار با عنوان 

شود و احتماالً متعلق به مكتب خراسان و همزمان با حكومت نگهداری مي 2موزة متروپلیتن

پردازد مي 3شده از آن(محمد خدابنده است )و ساير آثار مشابه و يا رونگاریسلطان

 (. 3)تصوير

ا هايي برههای مشابه آن(، حضور پیكيكي از ابهامات در مورد اين اثر )و ساير نمونه

در )تر درون شتر اهمیتظاهر كمتر و بههای كوچکپوشاک و ظاهری متمايز در میان پیكره

یده و ای با سری تراشی بزرگ و يا خارج از آن( همچون پیكرههامقايسه با پیكره

عنوان  ( كه از آن در توضیحات موزة متروپولیتن با6ی در گوش است )تصوير اگوشواره

 هایين پیكرهابردن به هويت  است. پيشده ياد « ي با عصای كاكاراراهبي بوداي»احتمالي

طريق  كه از اينرسان است، بلگیری اين آثار ياریتنها در رفع ابهام منشأ شكلتر نهكوچک

تحقیق  اس، ايناستوان به برخي تفاسیر مرتبط با تصويرگری اين آثار راه يافت. بر اين مي

ويت ههاست: تماع در آثار هنری، به دنبال پاسخ به اين پرسشبا پذيرش نظرية بازتاب اج

 مراه باشتر تركیبي ه"های ظاهری متمايز در اثر تر با ويژگيهای انساني كوچکپیكره

 فوی درها و با پذيرش بازتاب جامعة صچیست؟ پس از تعیین هويت اين پیكره "ساربان

ش ، پژوهصفويه چیست؟ بر اين اساس ها با تاريخ اجتماعياين اثر، ارتباط اين پیكره

نها بودن آ تر متمايز، فرضیة درويش يا قلندرهای كوچکحاضر، در پاسخ به چیستي پیكره

ريخ زمان و تاهای همكند و پس از طي مراحل تطبیق اين نگاره با ساير نگارهرا طرح مي

 داشت.اجتماعي صفويه سعي در پاسخگويي به سؤاالت ياد شده خواهد 

 

                                                      
1.Composite Camel with Attendant 

2.Metropolitan  
 .استهنر هاروارد  ةای کامالً مشابه در موزبرای مثال این اثر دارای نظیره. 3
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 يشينة تحقيقپ

اند و لذا امكان بررسي شده برگ يافتهصورت تکآثار تركیبي ايران در عهد صفوی عمدتاً به

ممكن است. اند، در بسیاری موارد غیرای كه به آن تعلق داشتهارتباط آنها با متن يا نسخه

ها برخي موزهشدة اند؛ البته اطالعات ثبتهای غربي پراكندهامروزه بیشتر اين آثار در موزه

دربارة اين آثار نیز گاه مفید و حائز اهمیت است. برای نمونه، تعدادی از اين آثار در موزة 

( محفوظ هستند و در صفحات مرتبط با آن اطالعاتي دربارة ريشة 2017) 1دانشگاه هاروارد

ت های فیل تركیبي كه استوارشود و يا يكي از نقاشيگیری آنها در ايران يافت ميشكل

های به اين موزه اهدا كرده، مورد بررسي قرار گرفته است و تمامي پیكره 2كری ولش

اند. البته اثر يادشده فاقد گرفتهتر موجود در آن تفكیک شده و مورد شمارش قرار كوچک

های گوناگون محققان تعداد ديگری از اين آثار نیز در كتاب 3هرگونه پیكرة انساني است.

ای جذاب، منتشر و نهايتاً با عنوان گونهبرگي و گاه صرفاً بهصورت تکهنقاشي ايراني، ب

( 1376زادة تبريزی )توان به اثری از كريماند. برای مثال، ميتوضیحاتي كوتاه همراه شده

اشاره كرد. اين كتاب گرچه حاوی اطالعات ارزشمندی دربارة نقاشي ايران است، لیكن دو 

در آن كه يكي نیز از آثار متأخر است با توضیحاتي كوتاه و مورد نقاشي تركیبي موجود 

-ای تک( دارای نمونه2006و ديگران ) 4توصیفي از اثر همراه هستند. اثری ديگر از اسمیتز

های تركیبي عهد صفوی است كه گرچه توضیحات خاصي اين برگي از يكي از نقاشي

دود نقاشي تركیبي دارای كتیبه، عنوان يكي از موارد معكند، بهنمونه را همراهي نمي

                                                      
1 Harvard  
2 Stuart Cary Welch  

( نیز مشابه مقالة یادشده در صفحة مرتبط با هاروارد، حیوانات موجود در نقاشی ترکیبی )سه 1395ای از طاهری و شاهچراغ ). در مقاله3

جای نام آرچیمبلدو از نام رغم ارجاع به کتاب پاکباز در این مقاله، بهعلی –اند اثر ایرانی، هندی و آرچیمبلدو( مورد شمارش قرار گرفته

ای به متن یادشده دربارة اثر محفوظ در موزة هاروارد یا است. البته نویسنده در بخش پیشینة خود اشارهبلدو استفاده شده اشتباه آرکیم

 است.سایر متون مرتبط نکرده 

4 Schmitz 
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الحقیقه سنايي است، از ارتباط اين فرد است و متن كتیبة آن كه ابیاتي از حديقهمنحصربه

 1دارد. در برخي ديگر از متون پیشین، همچون اثری از گرابارآثار با تجلیل پادشاه پرده برمي

هايي بدون اثبات اكتفا كرده نای از اين آثار و يا حدس و گما( محقق به ارائة نمونه2001)

وفور به اين تصاوير در جز اين موارد در تعداد زيادی از منابع نقاشي ايراني، بهاست. به

های مشكّل در م. يا وجود ارتباط میان آنها با مواردی نظیر صخره16ه.ق/10ايران سدة 

 2از كازوئه كوباياشيای توان از مقالهاست كه برای نمونه ميشده نقاشي ايراني اشاره 

توان به برد. در میان منابع متأخر مي ( نام1386) 3( و يا توضیحاتي كوتاه از آدامووا1999)

ويژه تفاسیر فلسفي و به علل فني و مفهومي به كرد كه در آن ( اشاره1391اثری از نايفي )

آنها همچون آثار  های مشابه باهای تركیبي ايران و ساير جريانعرفاني مرتبط با نقاشي

است. اثر ديگری كه به آثار پرداخته  4تركیبي هندی و هنرمندی ايتالیايي به نام آرچیمبلدو

( تعلق دارد كه در آن از 2011پردازد، به اختیار و ديگران )محفوظ در موزة متروپولیتن مي

ژوهش است. شايان ذكر است، پنگارة تحقیق حاضر و برخي تفاسیر احتمالي، ياد شده 

لحاظ رويكرد از لحاظ مسئله و هم بههم به -ترهای كوچکبا تمركز بر پیكره -حاضر 

هايي جديد و البته مرتبط با تحقیقات پیشین ساير تحقیقات يادشده متمايز است و به يافته

 است.يافته  دربارة اين آثار دست

 

 

 

                                                      
1 Grabar 

2 Kobayashi Kazue 

3 Adamova 

4 Arcimboldo 
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 رویکرد نظری

ب و رويكرد تاريخ اجتماعي است. اصطالح رويكرد نظری اين تحقیق مبتني بر نظرية بازتا

ای فرعي از علوم تاريخي اشاره دارد، و تاريخ اجتماعي در تعريفي اولیه از يک سو به رشته

طوركلي معطوف به اجتماع از سوی ديگر حاكي از رويكردی عام به تاريخ است كه به

است كه لزوماً جدا از شده نگاری، عمدتاً در سه حوزه تعريف است. اين اصطالح در تاريخ

های اجتماعي ها و طبقات پايین جامعه، جنبشها، گروهيكديگر نیستند: نخست، تاريخ اليه

آنان و نقششان در فرايند تكويني جامعه. در حوزة دوم، تاريخ فعالیت اجتماعي 

شود. در اين هاست كه بیشتر با رفتار اجتماعي و زندگي روزمرة آنها متعین ميانسان

اصطالح تاريخ مردان بزرگ يكردها، تاريخ اجتماعي، خود را از تاريخ سیاسي و آنچه بهرو

 دستنگاری هدف بهگونه از تاريخسازد. بدين معنا كه در اينشود، متمايز مينامیده مي

های اقلیت و طبقات های انبوهي از گروهدادن گزارشي كامل و معموالً صمیمانه از فعالیت

زگاران گذشته است. از جهت همین تمايز است كه تاريخ اجتماعي را گاه فرودست در رو

خوانند. در يا تاريخ تودة مردم، يعني تاريخ مردم عادی و معمولي، مي« تاريخ از پايین»

؛ 28: 1394خورد )استرنز، حوزة سوم نیز تاريخ اجتماعي بیشتر با تاريخ اقتصادی پیوند مي

(. بدين ترتیب، تاريخ اجتماعي 143: 1386پور، ؛ موسي4، 1382؛ اتابكي، 36: 1394كنراد، 

های تاريخ از نظر دور ای مبهم و كلي برای در برگرفتن موضوعاتي كه ساير گونهمقوله

راند، نه صرفاً میل به پوشش دادن مي اند، نیست؛ بلكه آنچه تاريخ اجتماعي را پیشداشته

ها با موضوعات تاريخي متعارف بط ساختن يافتهتاريخ زندگي روزانه، بلكه تالش برای مرت

(. در يک نگاه بینابیني كه هم محتوای اصلي تاريخ 352-355: 1394است )اسمیت، 

اجتماعي را در زندگي روزانة مردم قرار دهد و هم پیوندی نزديک با تاريخ فرهنگي داشته 

توان آن غفلت نكند، مي حال همچنان تاريخ سیاسي را مدنظر نگاه دارد و ازعینباشد و در
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نگر و جامع انديشید. در اين تعريف، تاريخ اجتماعي جانبهبه يک تاريخ اجتماعي همه

های ممكن دربارة روابط مردم با مردم، با آوری دقیق و جامع دادهعبارت است از جمع

شان در ادوار مختلف تاريخي جهان مادی و معنویدولت و حكومت و با زيست

 (.147: 1386 پور،)موسي

های منابع تاريخ اجتماعي بسیار گوناگون است و مطالب متنوعي همچون گزارش

ساز های هنری، پوسترها، آثار ادبي و كاالهای دسترسمي، اسناد حقوقي، جرايد، موضوع

(. در حوزة هنر، بررسي مضمون اثر هنری تا حدود 163: 1390گیرد )هِت، ميبربشر را در

اجتماعي وابسته است. در اين رويكرد، نويسندگان تاريخ اجتماعي فرض  زيادی به تاريخ

كنند كه هر اثر هنری در صورتي كه تحت بررسي موشكافانه قرار گیرد، اطالعات زيادی مي

كند. بنابراين يكي از اهداف تاريخ اجتماعي هنر آن دربارة خاستگاه اثر هنری بازگو مي

نشدة مرتبط با مقاصد اجتماعي كه در شده و درکگاشتههای اغلب ناديده اناست كه فرضیه

-295: 1391است، آشكار و بازسازی كند )بارنت، نهاد و ماهیت آثار هنری نهفته مانده 

289 .) 

شناسي برای های جامعهاز سوی ديگر، بسیاری از محققان در تاريخ اجتماعي از نظريه

شناسان هنر اغلب به دو رويكرد عمدة هگیرند. جامعمي–های تاريخي بهره تحلیل نمونه

دهي گرايش دارند. در رويكرد بازتاب تأثیر جامعه بر هنر مورد بازتاب و شكل

گیرد. دهي تأثیر هنر بر جامعه مورد بررسي قرار ميگوست و در رويكرد شكلوگفت

ة ای گسترده از تحقیقات با اين عقیدشناسي هنر شامل حوزهرويكرد بازتاب در جامعه

شود و واسطة جامعه مشروط ميمركزی و مشترک است كه هنر آيینة جامعه است يا هنر به

(. بنابراين، نظرية بازتاب رويكردی مناسب در 54-84: 1393يابد )الكساندر، تعیَن مي

ای بررسي ارتباط هنر و جامعه و برگزيدة اين تحقیق است. در واقع، ازآنجاكه بازتاب نظريه
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پیوند ارتباط هنر و جامعه است، تحقیق حاضر با استفاده از رويكرد تاريخ كلي در بررسي 

های پايین جامعه، به تحديد های مرتبط با طبقات و گروهاجتماعي مبتني بر تمركز بر زمینه

كوشد با پذيرش نظرية بازتاب در است و دراين راستا ميو هدفمند ساختن آن پرداخته 

تر جامعة صفويه همچون قلندران را در های پايینحضور طبقه رابطه با آثار هنری، انعكاس

 دهد.  تر نمونة مطالعاتي خود نمايشهای كوچکمیان پیكره

 روش تحقيق

اه بي همرشتر تركی"های متمايز در نقاشي اين تحقیق در پرسش اول خود به چیستي پیكره

 رسش ازپرداخت. پ اهدو در پرسش دوم به تحلیل چرايي تصويرگری آنها خو "با ساربان

روش  ها در تحقیقات اجتماعي به روش توصیفي و بررسي چرايي آنها بهچیستي پديده

تند ای هسگیرد. در واقع توصیفات خوب در تحقیقات اجتماعي مقدمهتحلیلي صورت مي

س، شوند )دی واميصورت تحلیلي پاسخ داده های چرايي كه بهبرای پاسخ به پرسش

خ رای پاسبای ر اين تحقیق نیز پاسخ به پرسش اول به روش توصیفي و زمینه(. د22: 1389

اضر به ها در تحقیق حبود. روش گردآوری دادهبه پرسش دوم به شیوة تحلیلي خواهد 

 شیوة اسنادی بوده است.

 "شتر ترکيبي همراه با ساربان"الف( معرفي نگارة 

طور م و به16ه.ق/ 10ر ربع سوم قرن نگارة شتر تركیبي احتماالً در مكتب خراسان و د

است. اندازة اين نگاره  م تصويرگری شده 80—1570ه.ق/ 987 -997تقريبي در دهة 

وسیلة آبرنگ جسمي و طال بر سانتیمتر است و به 9/22×17و اندازة صفحة آن  20×14

 در موزة متروپولیتن نگهداری 25.83.6روی كاغذ اجرا شده است و امروزه با شمارة 

شده، (. اثر ياد2017، "شتر تركیبي همراه با ساربان"شود )وبگاه موزة متروپلیتن ذيل اثر مي



 "همراه با ساربان يبيشتر ترک"رة در نگا یبازتاب قلندران صفو                                                       

 

161 

دهد. نقاشي فاقد شتر تركیبي بزرگي را همراه با ساربانش بر روی طبیعتي ساده نشان مي

كشي شده است و همچون تاريخ و امضاست، اطراف آن تنها با چند خط رنگي جدول

كلي نحوة اجرای اثر، طوررسد. بهمينظر برگي بهكیبي دارای مضمون تکهای تربیشتر نگاره

كند. برگي را در مكاتب قزوين و يا خراسان منعكس ميهای تکشیوة اجرای نگاره

تأكید بر كشیدگي اندام، خطوط مواج و حاالت ملیح و »های اين مكاتب چون ويژگي

گیری از رنگ سبز ، چشمان درشت، بهرههای درازهای گرد، گردنها، چهرهظريف پیكره

های دار خطوط و لكهها، تأكیدهای رنگي و ريتم متنوع و موجسیر برای اجرای زمینة نگاره

؛ شريف زاده، 159: 1384)آژند، «بخشندوجوش به صحنه ميسفید كه حالتي پرجنب

 شوند.مي( در اين نگاره نیز ديده 145: 1375

 
 

 
وزة ه.ق، )وبگاه م10با ساربان، سدة . شتر ترکيبي 4تصویر 

 (2017متروپوليتن، 

 

 
مایز های انساني مت. تصویر پيشين با تمرکز بر پيکره5تصویر 

 های رنگي()پيکره
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ای سبز و يكدست و زمینه ها و طبیعت بسیار سادة اطراف شتر كه تنها ازجامه

نیز همگي  اندشكیل شدهای در پايین صفحه همراه با چند سنگ و گل و بوته ترودخانه

اند. نقاش بخش اعظم اين نگاره را به پیكرة شیوة مكاتب قزوين و مشهد ترسیم شدهبه

بندی نگاره، زمینة است و اندازة بزرگ شتر در مركز تركیب بزرگ شتر اختصاص داده

سرعت يكدست و طبیعت سادة اطراف آن و صد البته شیوة متفاوت تصويرگری شتر به

ای و سازد. بر روی شتر رواندازی پارچههای درونش معطوف ميبه آن و پیكرهتوجه را 

است.  1آمیختند و يادآور شیوة واقهمزيبا قرار دارد كه در آن نقوش گیاهي و حیواني در

ها از زن و مرد، پیر و جوان و سفید های كوچک درون شتر اجتماعي متنوع از انسانپیكره

ها در وش تا عقاب و اژدها و موجوداتي ديومانند هستند. انسانو سیاه، حیواناتي از خرگ

اند. حاالت مختلفي چون زوجي در حال معاشقه و يا دراويشي آرمیده تصويرگری شده

اند كه خیره به ساربان و ای پرشدههای انساني بريدههای انتهايي پای شتر نیز با سرقسمت

 نگرند.شتر مي

ق تر متمایز و تطبيهای انساني کوچکی پيکرههاب( توصيف و تشریح ویژگي

 آنها با سایر آثار مشابه دورة صفوی

توجهي از تر درون شتر، حضور تعداد قابلهای كوچکاز نكات مهم در مورد پیكره

ی در اای با سری تراشیده، گوشوارههای انساني با ظاهر و پوشاک متمايز شامل پیكرهپیكره

هايي خفته با پوستیني بر (، پیكره1ند در دست )پیكرة شمارة ای بلگوش و چوب يا میله

( است كه در 4( و سری بريده با كاله نمدی )پیكرة شمارة 3و  2های شمارة دوش )پیكره

عنوان راهبي توضیحات موزة متروپولیتن در مورد اين نگاره از پیكرة با سر تراشیده به

                                                      
 اند.کرده ( به ارتباط نقاشی ترکیبی هند با درخت واق اشاره1996. برخی محققان مانند کوهن )1
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(. دقت 2017است )وبگاه موزة متروپولیتن، دهش ياد 1بودايي با عصای تولید صدای كاكارا

های و تطبیق آنها با ساير نگاره 4-1های شمارة بیشتر در اين نگاره، تشريح اجزای پیكره

سازد كه پیكرة سرتراشیده، نه زمان از دراويش و تاريخ اجتماعي اين دوره آشكار ميهم

ست. حضور افرادی خفته و راهبي بودايي بلكه تصوير قلندری مربوط به دورة صفوی ا

تر نیز يادآور تصاوير های كوچکبَرتَن و كاله نمدی بر سر، در میان ديگر پیكرهپوستین

 دراويش و صوفیان همین دوره است.
 

 
. پيکرة انساني 6تصویر 

 1متمایز شمارة 

 

 
 3و  2های انساني متمایز شمارة . پيکره7تصویر 

 

 
 4مارة .پيکرة انساني متمایز ش8تصویر 

 

 1( پيکرة انساني متمایز شمارة 1-ب

، دارای سه شاخصه بارز است كه اشتباه يا ابهام در معرفي صحیح 1تر شمارة پیكرة كوچک

مو ( سر بي1اند از: ها عبارتشد. اين شاخصهآنها موجب اشتباه در تعیین هويت او خواهد 

ر دست. در ادامه به بررسي و ای د( چوب يا میله3ای در گوش ( گوشواره2و تراشیده 

                                                      
1 .Khakkhara (sounding staff): ودات ریز در مسیر حرکتشان استفاده عصایی که راهبان بودایی از صدایش برای پراکندن موج

 کنند.می
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پردازيم و از اين طريق مانده از اين دوره ميهای برجایتطبیق موارد يادشده با ساير نگاره

های يادشده، بر شاخصهاست، عالوهسعي در تعیین هويت پیكرة يادشده داريم. شايان ذكر 

یق با تاريخ اجتماعي دارد كه در بخش دوم و در تطبای نیز در كنار اين پیكره قراركوزه

 شد.خواهد  صفويه به آن پرداخته

 مو( سر تراشيده و بي1-1-ب

شیده ری ترادارای س "شتر تركیبي همراه با ساربان"تر مورد بررسي در نگارة پیكرة كوچک

 ه البتهن است كهای بارز درويشان و قلندرامو است. اين شاخصه، يكي از ويژگيو كامالً بي

-گارهزجمله نمانده از دورة صفوی نیز قابل مشاهده است. اهای برجاینگارهدر بسیاری از 

است كه امروزه با شمارة  "پرترة يک درويش"ای با عنوانهای مشابه، نگاره

ره در كتاب (. از اين نگا6شود )تصوير در موزة بريتانیا نگهداری مي1974،0617،0.15.30

ده و ش ياد "درويش با كشكول در دست"ان با عنو ثروت عكاشهنوشتة  نگارگری اسالمي

نويسندة كتاب آن را به رضا عباسي، نقاش شهیر دورة صفوی، منسوب كرده است 

گاره كه (. در توضیحات موزة بريتانیا در مورد پیكرة مركزی اين ن105: 1380)عكاشه،

وست رة پتی گرچه رنگ»تر نگارة شتر تركیبي است، آمده است: بسیار شبیه به پیكرة كوچک

 واني كهوست حیپها بنماياند تا ايرانیان، اما درويش ممكن است او را بیشتر شبیه به هندی

 اكي ازحهای او آويزان است و همچنین ظرفي كه در دست چپش قرار دارد، بر روی شانه

وزة م)وبگاه « های ايراني مرتبط استآن است كه او درويشي صفوی است و با طريقت

ر رونوشتي از (. نكتة حائز توجه اينجاست كه د2015، "پرترة يک درويش"اثر بريتانیا ذيل 

 امالًكای اين نگاره مربوط به همین دوره، پوست تیرة درويش با پوستي روشن و چهره

 (.7شده است )تصوير ايراني جايگزين 
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موزة  عباسي )وبگاهدرویش، دورة صفوی، منسوب به رضا  . پرترة9تصویر 

 (2015نيا، بریتا

 

 
 10. درویش با پوستيني بر دوش، دورة صفوی، اواخر قرن 10تصویر 

 ه.ق

 

 
 (1)پيکرة  5شمارة  تصویر از . جزئياتي11تصویر 

 

 . 

 6. جزئياتي از تصویر 12تصویر 

 

 
 7. جزئياتي از تصویر 13تصویر 

 

ع ه موضوبصفوی كه مانده از دورة های برجایجز نگارة يادشده در بسیاری از نگارهبه

ايي هپردازد، شاهد پیكرهدراويش، حضور آنها در زندگي روزمرة مردم يا سماع مي

( 12و  11 ترِ مورد بررسي هستیم )تصاويرسرتراشیده و با شباهت بسیار به پیكرة كوچک

 بخشند.ميرا قوت  1كه مسئلة درويش يا قلندر بودن پیكرة شمارة 
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قي، تراشيده و گوشواره در گوش، اثر صاد . درویش با سری14تصویر 

 (182: 1389ه.ق، )ولش، 1008حدود 

 

 
: 1389نگارة زندگي روستایي، اثر محمدی، )آژند، از . بخشي15تصویر 

533                                        ) 

 ( گوشواره در گوش2-1-ب

د. در ای نیز در گوش داربر سر تراشیده، گوشوارهتر مورد بررسي عالوهپیكرة كوچک

 وداشت  هايي كه پیش از اين از دراويش صفوی ارائه شد نیز اين گوشواره وجودنگاره

بر الوهعارد. تر ندبنابراين داشتن گوشواره منافاتي با درويش يا قلندر بودن پیكرة كوچک

ايي بود يا وجه دلیلي بر خارجيهیچاين، ذكر اين نكته الزم است كه داشتن گوشواره به

داول متیرغبودن اين پیكره نیست، زيرا اگرچه امروزه داشتن گوشواره برای مردان امری 

عم از های دورة صفوی اشده در نگارهشود، لیكن بسیاری از مردان تصويرميمحسوب 

، 15رتصاوي)اند درويشان، مردمان عادی و حتي گاه خود شاهزاده نیز دارای گوشواره بوده

 (. 17و  16
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 . جوان با گوشواره در گوش، اثر رضا16تصویر 

 (137: 1389ه.ق، )ولش، 998عباسي، 

 

با گوشواره، قرن . شاهزاده 17تصویر 

زیبای بوستون م، موزة هنرهای 16

 (2017)وبگاه موزة بوستون، 

 
. مردی با گوشواره، منسوب به رضا 18تصویر 

بگاه زیبای بوستون )وهنرهای عباسي، موزة 

 (2017موزة بوستون،

  

 ای در دست( چوب یا ميله3-1-ب

كه در  ای است، چوب يا میله1تر شمارة نكتة حائز اهمیت ديگر در مورد پیكرة كوچک

نوان عن با دست دارد و چنانچه پیش از اين مطرح شد، در توضیحات موزة متروپولیتن از آ

ي موزة رغم فرض احتمال. لیكن علياستشده ( ياد 16احتمالي عصای كاكارا )تصوير 

رار تر قوچکرنگ كه در دستان پیكرة كرسد چوب يا میلة خاكسترینظر ميمتروپولیتن، به 

ت كه ند اسای بسیار بلدارد بیش از آنكه عصايي چون كاكارا باشد، عصای قلندر يا میله

 ويژه. بهاست ديل كردهها تبروانداز شتر را به سايبان يا چادری بر باالی سر برخي پیكره

ه ين مسئلست، ابلندی میله و توجه به وجود دو حلقه در روانداز كه میله در آن فرو رفته ا

ها انو سايب چادرها هايي از، با نگارهبخشد. در ادامه، مقايسة اين روانداز و میلهرا قوت مي

(. 19و  18و 17)تصاوير كرد  تر خواهدهای ايراني، دريافت اين مسئله را آساندر نگاره

-شاره اه آن ضمن اينكه اين میله در تطابق كامل با جريدة قلندران است كه در بخش دوم ب

 شد.خواهد 
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 (https://en.wikipedia.org/wiki/Khakkharaعصای کاکارا ) .19تصویر 

 

 
صفوی،  . برگي از خمسة تهماسبي، دورة20تصویر

 (2017 انة بریتانيا،کتابخانة بریتانيا )وبگاه کتابخ

 

 
. بخشي از نگارة سلطان در کنار 21تصویر 

 (190: 1386نهر )پاکباز،

 

 
 4. بخشي از تصویر 22تصویر 

 3و  2های انساني متمایز شمارة ( پيکره2-ب

اند و پوستیني نیز بر دوش دارند. زده و خفتههر دو به حالت چنبره 3و  2های شمارة پیكره

)مانند تصوير  ها از دورة صفوی برجای مانده استير مشابه با اين پیكرهتعداد زيادی تصاو

است و بندی قابل مشاهده ( كه در آنها فردی خفته با پوستیني بر دوش در تركیب12

حتي  -هاها در آثار منتشرشده شامل كتب و اطالعات موزههمواره نیز از اين پیكره

است. در واقع  شده ن دراويش و يا قلندران يادعنوابا  -اطالعات خود موزة متروپولیتن

وضوح در ارتباط با عالئمي چون پوستیني بر دوش همراه با حالت خفته يا چنبره زده به
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توان گفت هیچ زمان با اين اثر ميقلندران و صوفیان است و با تطبیق ساير آثار مشابه هم

ی وجود ندارد. با در نظر گرفتن عنوان دراويش و قلندران صفوترديدی در هويت آنان به

در اثر شتر  3و  2، 1های متمايز انساني ترين پیكره به پیكرههمة اين موارد، شايد شبیه

است كه امروزه با شمارة  "پرترة يک صوفي"تركیبي همراه با ساربان، اثری با عنوان 

حاكمیت صفويان و زمان با شود. اين اثر كه همدر موزة متروپولیتن نگهداری مي 57.51.30

با فاصلة زماني اندكي نسبت به نگارة شتر تركیبي و احتماالً متعلق به ربع اول قرن 

شامل  3تا  1های های پیكرهم است، درويش يا قلندری نشسته با تمام ويژگي17ه.ق/11

ای در كنار را و كاسه 1چوبای در گوش و پوستیني بر دوش و تكهسری تراشیده، گوشواره

شده درج  "يا نبي هاشمي از تو مدد"دهد )در كنار كاسه به زبان فارسي عبارت مي نشان

 است(. 
 

 
م، موزة 17. پرترة صوفي، سدة 23تصویر 

 (2017متروپوليتن )

 

 
  6تکرار تصویر 

 

 
 7تکرار تصویر   

 

 

                                                      
 رسد.نمینظر است که صحیح بهدستی درویش با عنوان فلوت یاد شده . در توضیحات موزة متروپولیتن ذیل این اثر، از چوب1
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 (4تَن در پای شتر )پيکرة متمایز شمارة ( سرهای بي3-ب 

( شونديز درون شتر )كه در بخش انتهايي پای شتر مشاهده مهای متماياز ديگر پیكره

ذكر اين  ز هست.تَن هستند كه يكي از آنها دارای كاله نمدی نیسرهايي فاقد مو و البته بي

ی اله نمدتَن دارای كاست كه در نگارة مورد بررسي تنها يكي از سرهای بينكته الزم 

( )متون و اند. كاله نمدی درشدهه تصوير است و ساير افراد بدون سرپوش يا با عمّام

فوی صز دورة های فراواني اهای صفوی يكي از عالئم صوفیان و قلندران است. نگارهنگاره

 ر صفویها وجود دارد كه در آنها فردی با كاله نمدی درويش يا قلنددر كتب و موزه

( 28وير آغاخان )تص ای در موزةاست و حتي در برخي موارد همچون نمونهشده نامیده 

موزة  ست )وبگاهاگرفته گذاری اثر با عنوان درويش با استناد به وجود اين كاله صورت نام

ر فرايند دباره، اين  (. از ديگر نكات حائز اهمیت در2018آغاخان ذيل تصوير درويش، 

 د مشخصاراروتطبیق نگارة تركیبي موزة متروپولیتن با نمونة كامالً مشابه آن در موزة ه

-بهیلهوب يا متر اعم از قلندر چهای متمايز كوچکشود. در نگارة هاروارد، كلیة پیكرهمي

به بي مشاتَن كه يكي از آنها كاله نمدی دارد با ترتیدست، دراويش خفته و سرهای بي

یكرة )پ تهتر خفهای كوچکاند؛ با اين تمايز كه يكي از پیكرهدرون شتر تصويرگری شده

ه ر سر دارد كبر پوستین بر دوش، كالهي نمدی نیز بمتروپولیتن( عالوه 3ناظر با شمارة مت

معین  يری كه اثرعالوه در تصوافزايد. بهتن با كاله نمدی ميبي بر قطعیت قلندر بودن سر

ن بر ساير عناصری همچواست، عالوهشده مصوّر است كه از قلندری صفوی ارائه 

(. بر اين 27است )تصوير هي نمدی نیز در كنار قلندر قابل مشاهده گوشواره و عصا، كال

یكن ستند، للندر هتَن فاقد مو نیز شبیه به قلندران و احتماالً قاساس، گرچه ساير سرهای بي

 تَن با كاله نمدی قطعاً متعلق به يک قلندر است.سر بي
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 4از تصویر  وپوليتن، بخشيمترموزة ترکيبي  تَن در پای شتربي. سرهای 24یر تصو

 

 
 7تصویر  تکرار 

 

 
 هارواردتَن در پای شتر ترکيبي موزة . سرهای بي25یر تصو

 

 
های . پيکره26 یرتصو

در اثر  3و  2مشابه 

 هارواردترکيبي موزة 

 

 

 

 
. درویش با گوشواره، عصا و کاله 27تصویر 

 مصوّرم. اثر معين 1600نمدی، 

 

 

 13تکرار تصویر 

 

 
. درویش با کاله نمدی، اثر رضا 28تصویر 

 (2018عباسي، )وبگاه موزة آغاخان، 
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با تمرکز بر  "شتر ترکيبي همراه با ساربان"ج( تحليل حضور قلندران در اثر 

 تاریخ اجتماعي صفویه

های تاريخ يكي از گرايشچنانچه پیش از اين اشاره شد، تاريخ اجتماعي در وجهي از خود 

های مختلف زندگي و فرهنگ انسان گذشته را بررسي وسیعي از جلوه ةحوز است كه

ويژه طبقات های فرهنگي بهو به مطالعة نقش و حضور نیروهای اجتماعي و گروه كندمي

(. در مقالة حاضر نقش فرهنگي و 161: 1390پردازد )هت، پايین در تكوين جامعه مي

قلندران گروهي از درويشان »رد تأكید است. حضور اجتماعي قلنداران در دورة صفويه مو

گذراندند گردی و سیاحت و تكدّی ميدوشي، دورهبهاند كه زندگي را از راه خانهبوده

...]اين طريق[ در دورة انحطاط خود، دستاويزی برای ترک واجبات ديني شد. درواقع، 

صوفیه و صاحبان  طمطراقهای رسمي و پرقلندريه، بازتاب و ضديتي بود كه علیه سنت

زودی دچار انحطاط شد و لفظ قلندر معادل العمل بهگرفت، ولي اين عكسخانقاه صورت 

جولقي، سائل، رند، ولگرد و پرخور شد و قلندران به شاهدبازی و كشیدن بنگ و حشیش 

های مشترک، چون سرسپردگي و تشرّف و مراسم تراش چهارضرب و متهم شدند. آيین

ها عینه يا با اندكي تفاوت میان اين طريقهپوست بهفوطه، تاج و تخته هايي مانندپوشش

-های مندرس و گاهي لباسي از پوست ببر يا پلنگ به تن مييكسان است. قلندران لباس

انداختند يا بر روی آن ای هم داشتند كه روی دوش ميتكهپوست دوكردند. برخي نیز تخته

هشتند ولي چهارضرب يعني تراش صورت را فرو مينشستند. هرچند برخي موی سر و مي

: 1387)سیدين،« شان رايج بودموی سر و ريش و سبیل، حداقل در ابتدای تشرّف در میان

و  -استنیز ياد شده  "منتشا"كه از آن با عنوان -جز اين رسم، داشتن عصا (. به261-260
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های ظاهری آنهاست )نفیسي، ويژه كاله نمدی( نیز از ملزومات و ديگر شاخصهكاله )به

 (. 84: 1386؛ شفیعي كدكني، 163: 1388

ا شار باند. ايرج افقلندران در دورة صفويه دارای نقشي پررنگ و حضوری پرمناقشه

-ون خانهمچ – محمد نصرآبادی قلندران و درويشان رااستناد به تذكرة نصرآبادی اثر میرزا

كند )افشار، يمهای اجتماعي صفويه معرفي و گروهيكي از طبقات  -ها، سیدان، میرزاها و...

 رهآنها اشا های ظاهری قلندران صفوی كه در متون صفويه بهطوركلي ويژگي(. به11: 1385

داشتن عصا  شده است منطبق با موارد يادشده نظیر تراشیدن سر، انداختن پوستین بر دوش،

 است كه ترِ متمايزهای كوچکرهدستي و كاله نمدی و در هماهنگي كامل با پیكيا چوب

(. در 136: 1363؛ كمپفر، 177: 1387تكرار آن غیرضروری است )برای مثال نک. شاردن، 

وقايع  ندگي وزها، شیوة ها، آيینادامه، با نظر به تاريخ اجتماعي صفويه، به ساير ويژگي

 رداختهپتند، شده هستر توصیفهای كوچکمرتبط با قلندران صفوی كه هماهنگ با پیكره

 شد.خواهد 

 دست: قلندر سرتراشيده و عصابه1(پيکرة شمارة 1-ج

 ندران صفویهايي مشابه با قلبر آنكه به لحاظ ظاهری دارای ويژگيعالوه 1پیكرة شمارة 

د نظیر نار خوكمو و تراشیده و گوشواره است، دارای ديگر ادواتي همراه يا در نظیر سر بي

ن های قلندراها و ويژگيوزه است كه در هماهنگي با برخي آيینمیله يا چوب بلند و ك

 شد.خواهد صفوی است كه در ادامه به آنها اشاره 
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 کشي و سقَایي قلندران صفوی( جریده1-1-ج

به  هانآ یذارـپايهگ كه است محرم ايام در عزاداری آيینهای از سقَايي و كشيجريده

 فويهص پسـس و انيـايلخ دورة در وتـفت لـاه واجشان بهرو  فتوت لـاه و هـقلندري

زجمله اهای فارسي( نیزة قلندران كه يا )طبق تعريف فرهنگ جَريده .منسوب شده است

نوان ن با عدانسته شده است و در رسالة خاكساريه از آابزارهای قلندران در دورة صفوی 

ه ابل تكیدر مقكه  استعزا  نوعي عَلَم نیز ياد شده "استقامت درويشان خاكسار عَلَم"

ويـژه در هآن را چند روز از ماه محرم در برخي از نواحي ايران، بكنند و يا مي نصب

 میان در كشيدهاساس منابع، جريبر. گردانندخراسان ميو كاشان، قم، كرمان، يزد، هرمزگان 

 یانم در و ،استميشده  اجرا زاداریـع امـهنگ در قلندران بهويژه صوفيی هاطريقت

 ز جنس فوالداهايي فلزی و ها عمدتاً تیرکجريده .است عام نداشته رواج عزادار دستههای

های ارچهپبودند كه بنابر فرهنگ شهر و دياری كه به آن تعلق داشتند، ملحقاتي همچون 

ده به فات يادشهای موجود، با توصیترين جريدهشد. يكي از قديميرنگین به آنها اضافه مي

ي مانند هايدر آيین كشي در دورة صفویجريده گردد.حسین صفوی بازميسلطانشاهدوران 

 انحصار از پهلوی و قاجارة دور از وگرفت قرارنیز مورد استفاده  "مراسم شتر قرباني"

 ر دورةـواخا در داسناالبته بر طبق برخي يافت.  عام رواج و شد خارج قلندران و دراويش

 و ،داشتهصاختصا قلندران دستههای به جريدهبرداری هنوز كاشان ندمان شهرهايي در قاجار

؛ زرواني 6512: 17، ج 1367)بلوكباشي،است بوده  "قلندران بابای" ةاجاز آن مستلزم حمل

 (.61-90: 1390آبادی، و نوش

ها پیش در میان صوفیه رواج داشته و ادواتي ديگر آيین قلندران يعني سقَايي نیز از قرن

(. 61: 1390آبادی، شكول قلندران نیز در ارتباط با همین آيین است )زرواني و نوشچون ك

در اين آيین، قلندر يا درويش آبي را در ظرفي همراه خود حمل و تشنگاني را كه در 
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شده است و حتي  كند. در متون صفوی به اين آيین اشارهمسیرش قرار دارند سیراب مي

اند. كرده را توصیف ی خود در برخورد با قلندران و دراويش آنهااروپايیان نیز در سفرنامه

برای مثال، تاورنیه پس از توصیف ظاهری دو درويش پیر و جوان كه كاله و پوست 

درويش پیر و جوان[ ظرف بزرگي از »]نويسد: گوسفندی بر دوش خود انداخته بودند، مي

اند و اگر هوا گرم باشد يخ اشتهآب و چند جام كوچک در اطراف آن بر در خانة خود گذ

)تاورنیه، « نوشند بدون اينكه چیزی بدهنداندازند و عابرين از آنجا آب ميهم در آن مي

1363 :395-394) 

 در دورة صفوی "زنيچوب آیين"و  "چوب طریق"( 2-1-ج

های صوفیان است كه الكساندر مرتبط با يكي از آيین "زنيرسم چوب"و  "چوب طريق"

ونیزی كه طي اقامتش در دربار شاه  1اساس گزارشي از میكله ممبرهای برون در مقالهمورت

است.  تفصیل به معرفي آن پرداختهداشته، به بار در آن شركتتهماسب صفوی چندين

كاله "مورتون دربارة منشأ اين رسم، به توصیفاتي از سدة هشتم هجری دربارة شیخي با 

اش زدن مريدان كند كه وظیفهو محتسب همراه او اشاره مي و زنگوله و گردنبند "نمدی

-واسطة مهمان است. ممبره در دوران اقامتش بهرفتند، بوده شیخ هنگامي كه به بیراهه مي

وآمدهای قلي، يكي از بنیانگذاران فرقة صوفي صفوی، شاهد رفتبودن در منزل خلیفه شاه

های او، افراد گروه در اتاقي جمع . برطبق گفتهاستزني بوده پنهاني مريدان و مراسم چوب

كشیدند تا خلیفه يک روی زمین دراز ميبهشدند و پس از ذكرگويي و انجام اعمالي يکمي

اش ضربة محكمي بر پشت آنها فرود آورد، سپس خلیفه دستييا رهبر صوفیان با چوب

عهد صفوی  بوسیدند. در ايراندست و پای مضروب و آنگاه همگي چوب را مي

                                                      
1. Michele Membre 
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گفتند. مي "طريق"شد را و تنبیهي كه با آن اعمال مي "چوب طريق"دستي يادشده را چوب

داشتند و اين دست  هايي سخن گفته است كه همواره چوبي را درممبره در ادامه از خلیفه

زدن رفت. طبق گزارش ممبره چوبشمار ميچوب آشكارا عالمتي برای منصب ايشان به

را كه بكتاشیان  "دار منصور"و مورتون، در تحقیق خود  "گرفتتاق صورت ميمركز ا"در 

داند. اين رسم بعدها نیز در میان نامیدند نیز مرتبط با همین آيین ميمي" مركز میدان"آن را 

-143: 1385شود )مورتون، مي يابد و در مواردی نیز به انحراف كشیدهمي صوفیان ادامه

136.) 

 ؛ قلندران خفته 3و  2ی شمارة ها( پيکره2-ج

( موجود در شتر، قلندراني خفته هستند. بر اساس منابع صفوی، 3و  2تر )دو پیكرة كوچک

شدند عادت به مصرف بنگ و مي قلندران كه به تعداد فراوان در شهرهای ايران ديده

يشان و ای از درواند. شاردن با قرار دادن قلندران ذيل گونهحشیش و مخدَرات داشته

اندازند، عصا و ...(، اخالق و مذهب گدايان، توصیف ظاهری )شامل پوستي كه بر دوش مي

گدايان و درويشان ديگری نیز هستند كه آنها را »نويسد: باره ميو شیوة زندگي آنان در اين 

. توان يافت ..نامند ]...[ اين نوع گدايان و درويشان را در هر گوشه از ايران ميقلندر مي

خواهند نشان بدهند در حال و وضع اند و ميبیشتر آنها پنداری در جذبه و خلسه فرو رفته

شود. اما در واقع بیشتر عادی نیستند و مانند پیامبران گاهي به آنان وحي و الهام مي

روز وكشند، يا با مشروبات و مايعات مخدر خود را به اين حالدرويشان ترياک مي

هايي نام (. كمپفر نیز ذيل عنوان درويشي از تكیه177-178: 1387ن، )شارد« آورنددرمي

برد كه در آنها درويشان به كشیدن چپق و قلیان و نوشیدن مشغول هستند )كمپفر، مي

نويسان صفوی، قلندراني را كه بعدها ادعای حاكمیت (. حتي بسیاری از تاريخ136: 1363
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خوانند مي "بنگیان"و  "بنگي"اني كردند بارها هايي از ايران نیز حكمرداشتند و بر بخش

زعم منابع اين دوران، جهت، بههر(. به275: 1387تركمان، ؛ 644: 1372اصفهاني،)واله

در حالت خفته به مصرف فراوان بنگ و حشیش توسط آنان مرتبط  مشاهدة فراوان قلندران

 است. 

 بریده ؛ قلندران سر4( پيکرة شمارة 3-ج

یز در نی شتر تن با موی تراشیده و يكي با كاله نمدی بر سر، در بخش پايیني پاسرهای بي

ع اجتما های ظاهری قلندران است. در ادامه به جايگاه قلندران درهماهنگي با ويژگي

 نها )كهبا آ صفوی )كه در هماهنگي با قرارگیری آنها در بخش پايیني شتر( و وقايع مرتبط

 شد.  كند( اشاره خواهد مي بريده بودن سرها را توجیه

 ( جایگاه قلندران در ميان حکام و علما در دورة صفویه 1-3-ج

ای منفي زعم بسیاری از متون صفويه، آنان دارای وجههرنگ قلندران، بهرغم حضور پرعلي

نويسد: باره مياند. سانسون در سفرنامة خود در اين ها بودهحداقل در میان برخي گروه

روزها در منتهای حقارت به سر اند، ولي در اين در گذشته بسیار مورد احترام بوده صوفیان»

پردازند كه ها اجتماعاتي دارند و به كارهايي ميبرند زيرا آنها به اين متهم هستند كه شبمي

هايي از تشويق ملَايان به قتل (. گزارش57: 1346)سانسون، « عفت قلم مانع ذكر آن است

حتي نقلي از عالم شهیر صفويه میرفندرسكي وجود دارد كه در آن جامعه را به  قلندران و

ها و انسان تشبیه كرده؛ حكام را به منزلة سر انسان، علما را به قلب و ديگر مردم اهل حرفه

كرده است، در اين میان، جايگاه قلندران را بسان صنايع را به ساير اعضای بدن مانند

رويند دانسته است كه جز ضرر و زيان برای انسان و شرمگاه مي موهايي كه در زير بغل

شود، و حتي شود آزار و اذيت آنها بیشتر مي حاصلي ندارند، و اگر در ازالة آنها دير اقدام
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است )جعفريان، منزلة ستردن مو واجب خوانده ها قتل آنها را بهدر بعضي شرايع و زمان

جز روحانیون، حكام نیز با اين گروه نزاع و مخالفت به(. براساس منابع صفوی، 327: 1372

( و شاردن در 136: 1363خواند )كمپفر، مي« عار و تنبلبیكار و بي»اند. كمپفر آنان را داشته

بجز علما و روحانیون[ حكام و والت نیز با ايشان نزاع دارند، چون »]نويسد: باره مياين 

شود و نیز در انجام ن طبقه از قاطبة اجتماع ميصیام و انشراح آنان موجب مفارقت اي

)شاردن، ...« آورد وظايف ضروری و محتوم آنان در جامعه اهمال و مسامحه پديد مي

294 .) 

 های قلندران و سرکوب آنها در دوران محمد خدابنده( شورش2-3-ج

ی شده از و آثار رونگار "شتر همراه با ساربان"محدودة زماني تصويرگری نقاشي تركیبي 

ق( تخمین زده  985محمد خدابنده )حاكمیت به سال آن تقريباً مقارن با حكومت سلطان

شده است كه  كفايت يادعنصر و بيعنوان شاهي سست. از محمد خدابنده به1استشده 

هايي در ايران های داخلي، تهديدات خارجي و بروز شورششايستگي او به جنگعدم

است. وقوع پیوسته ها توسط قلندران صفوی بهورد از اين شورشانجامیده كه چندين م

های سیاسي كه توسط قلندران در دورة ها و حركتكدكني در اشاره به شورششفیعي

در عمق انديشة اين گروه، در بعضي از ادوار تاريخي و »نويسد: صفوی شكل گرفت، مي

درت گاه قابل رؤيت است ... در در مناطقي از جغرافیای ايران، كوشش برای رسیدن به ق

اسماعیل دوم سه حركت سیاسي و نظامي از سوی قلندريه در سه روزگار پس از مرگ شاه

                                                      
باشد یا بتوانیم با به او اهدا شده  محمد خدابنده هیچ نسخة خطی وجود ندارد کهاز زمان سلطان». نکتة حائز اهمیت آنجاست که 1

ها در بررسی هنر نقاشی و بازتاب برگی یکی از بهترین نمونه(؛ لذا آثار تک201: 1389)ولش، « اطمینان آن را به حمایت وی مستند کنیم

 روند.میشمارهای اجتماعی این دوران بهزمینه
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« توان از كنار آن گذشتاعتنايي نميآساني و بياست كه بهشده  ناحیة ايران ثبت

 (.91: 1386كدكني،)شفیعي

 ن يادچنی هااز اين شورشم،  16ه.ق/ 10ای نطنزی از ادبا و مورخان سدة افوشته

اد محمد، برخي از افرسلطاننشیني شاهاسماعیل و بر تختپس از مرگ شاه»كند: مي

م جعلي اسماعیل دوعنوان رهبر خود و شاهبدانديش ... يک خالفكار را پیدا كرده او را به

تي، صلحم اسماعیل دوم فوت نشده و بنابرانتخاب كردند و نزد مردم شايع كردند كه شاه

زودی از فردی شبیه به خود را جای خويش خوابانیده و خود از میان غايب شده و به

حال مفكر  كشور عثماني و يا هند ظهور خواهد كرد و تعداد زيادی از مردم عوام به اين

عتي از ه، جماداشتبراعتماد كردند. بدين ترتیب، از هر قسمتي از كشور جاهل و شیّادی سر

 (. 40: 1384ای،)افوشته« كردين بهانه به دور خود جمع ميمردم را به ا

بود، توسط يكي از  ای، قلندر اول كه از نواحي سبزوار ظهور كردهطبق گفتة افوشته

فرستند. زماني محمد ميسلطانشود و سرش را نیز به دربار شاهحكّام آن حدود كشته مي

كند و مجدداً كشته ادعا را تكرار ميبعد از دفع او توسط صفويان، قلندر ديگری همان 

هجری، قلندر سومي كه بعداً از او با عنوان  986شود. پس از اين دو قلندر، در سال مي

راحتي صورت كند كه دفع او توسط صفويان بهشود، ظهور ميياد مي 1« قلندرشاه»

ين شود، چندگیرد. او كه برای حكومت محمدخدابنده تهديدی جدی محسوب مينمي

باره اين  تفصیل درتركمان نیز بهكند. هايي از ايران نیز حكمراني ميسال بر بخش

از سوانح اين سال خروج قلندر است ... در اوايل اين سال شخص قلندری كه »نويسد: مي

                                                      
حاظ عقیدتی و حتی ایجاد خیزشی اجتماعی پیوند وجود دارد )نک: ثواقب و لهایی نظیر نقطویه به. میان قلندر مذکور با جریان1

که مورد دوم، مسئلة مهدویت از مباحث  –( و مواردی چون اعتقاد به تناسخ و تمایل به تسخیر و حاکمیت بر جهان 27، 1388جهانبخش، 

های ترکیبی برخی منابع پیشین به ارتباط آنها با نقاشی از اعتقادات پیروان این جنبش است که در -دارد روز عصر صفوی را نیز در پی 

 (.1391است )نک: نایفی، شده  اشاره
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الجمله مشابهتي داشت ... اظهار كرد كه من اسماعیل میرزايم كه جمعي میرزا فيبه اسماعیل

من داشتند بنا بر مصلحت چاره جز غیبت و فرار نداشتم ... از رخوت سلطنت  ... قصد قتل

ای مختفي گشتم و پادشاهي عريان گشته ملبس به لباس درويشان و قلندران گشته در گوشه

... و من دو سال در كسوت قلندران از ملک ايران بیرون رفته در اطراف و جوانب سیر 

( در 272، 1387تركمان، « )... خود را ظاهر ساختمكردم ... و چون وقت ظهور آمد مي

است )برای مثال نک: شده  صورتي مشابه يادبیشتر منابع ديگر صفوی نیز از اين قلندر به

نويسان اين دوران، گفتة تاريخقلندر كه به(. در نهايت، شاه639: 1372واله اصفهاني، 

میان مردم ساده و عوام فراهم آورده نیروهای اجتماعي خود را با فريب و كسب محبوبیت 

 سرش جدا كردند و در خراسان به»بود، پس از جنگي سخت با صفويان به قتل رسید و 

(. گرچه شورش قلندر سركوب 274: 1387تركمان، « )محمد خدابنده رسانیدندنظر سلطان

طنت شد و سر او و همراهانش برای عبرت سايرين از بدن جدا گرديد، اما دوران سل

محمدخدابنده بارها شاهد شورش و سركوب قلندراني مشابه بود؛ تركمان دراين باره 

القصه بعد از قضیة قلندر مذكور ديگر قلندران بنگي را هوس اسماعیل »نويسد: مي

میرزائیت در سر افتاده در چند محل اين غوغا و شورش به هم رسیده ... يكي ]...[ 

)تركمان، « [ ديگری در غور و حدود فراه خراسان ظهور كردهزار رسید ]...لشكريانش به ده

1387 :275 .) 

 گيرینتيجه

ای دوسويه است. از سويي بررسي آثار هنری شناسي رابطهرابطة آثار هنری و جامعه

ويژه از جوامع های اجتماعي مختلف بهمداركي تكمیلي از چگونگي زندگي و تعامل گروه
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و  1دهندپذير نیست، در اختیار قرار ميهدة مستقیم آنها امكانگذشته كه امروز بررسي و مشا

از سوی ديگر، مطالعة جامعة مرتبط با تولید اثر هنری، به رفع ابهامات موجود در اثر منجر 

شود، دارای كه در موزة متروپولیتن نگهداری مي "شتر تركیبي همراه با ساربان"شود. اثر مي

 4-1های كه در طول متن با شماره -تر يي كوچکهاابهاماتي نظیر وجود پیكره

ها، با ظاهر متمايز درون خود است كه تمركز بر توصیف دقیق اين پیكره -اندشدهگذارینام

عصر و مشابه و تاريخ اجتماعي صفويه به تعیین هويت اين تطبیق آنها با تصاوير هم

شان در و حتي نحوة قرارگیریها، داليل تصويرگری، توجیه ادوات همراه با آنها پیكره

 انجامد.پیكرة شتر مي

ای ای در گوش و چوب يا میلهمو و تراشیده، حلقه يا گوشوارهبا سر بي 1پیكرة شماره 

دوش و در حالت خفته، پیكرة با پوستیني بر  3و  2های ای در كنار، پیكرهدر دست و كوزه

عصر و مشابه و های همبیق با نگارهتن همراه كاله نمدی پس از تطبا سری بي 4شماره 

كشند. در ادامه و در تصوير ميشک قلندران صفويه را بهشده از قلندران، بيتعاريف ارائه

لحاظ ظاهری در هماهنگي كامل با ها بهتنها اين پیكرهتطبیق با تاريخ اجتماعي صفويه، نه

های اروپايیان هستند و رنامهشده از قلندران صفوی در متون تاريخي و سفتوصیفات ارائه

در هر گوشه از ايران "قول شاردن وفور و حضور چشمگیر آنان در جامعة صفوی كه به

كننده برای انتساب ( دلیلي قانع177-178: 1387)نک. شاردن،  "توان آنها را يافتمي

ه( از تن ديگر فاقد مو در پای شتر هفت پیكر)و با احتساب سه سر بي حداقل چهار پیكره

دهندة نقش قلندران در چهارده پیكرة انساني موجود درون شتر به آنهاست؛ بلكه بازتاب

ها، تحوالت مرتبط و حتي ها و شیوة زندگي، ادوات، آيینجامعة صفوی، برخي ويژگي

                                                      
 (71: 1393نک: )الکساندر، . 1
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قرار  1مثال، تطبیق چوبي كه در دستان پیكرة  دوران نیز هست. برایجايگاه آنان در اين 

ای است كه به سايبان های مشابه آن تنها نشانگر عصای درويش و يا میلهدارد با نگاره

مراسم "متصل گرديده است، لیكن در تطبیق آن با تاريخ اجتماعي صفويه، در هماهنگي با 

رسم "است و نكتة جالب توجه آنكه اين صحنه در تناسب با محل اجرای  "چوب طريق

عالوه، است. بهشده در مركز شتر تصوير  "قمركز اتا"يا  "مركز میدان"در  "چوب طريق

رنگ باشد، در هماهنگي كامل با جريده يا نیزة ای بلند و خاكستریچنانچه اين عنصر میله

های رنگین به و نصب عَلَم و اتصال پارچه "كشيجريده"فلزی و فوالدی قلندران و رسم 

ها در گرچه در ساير نگارهآن بر سر در تكیه توسط آنان است. وجود كوزه در كنار قلن

-باره نويسان در اين ت سفرنامهنشد، ولي مطابق با رسم سقَايي قلندران و مشاهدا مشاهده

در هماهنگي با  3و  2های بردوش خفته با شمارههای پوستیناست. در ادامه پیكره

دارند ها از قلندراني است كه به مصرف بنگ و حشیش عادت توصیفات و گزارش سفرنامه

دادن تعدادی از قلندران و حداقل  اند. درنهايت، جایو به اين دلیل عمدتاً در حالت خفته

به يقین يكي از آنها در بخش پايیني پای شتر در هماهنگي با جايگاه آنان در جامعة صفوی 

و حتي برخي وقايع مرتبط با آنان است. درواقع، چنانچه نقاش در پي قرار دادن سرهايي 

بیكار "تر از قلندراني كه تعدادی از آنها ای مناسبدر پای شتر بوده است، چه گزينه تنبي

 قول سانسون آنشدند و بهمي خوانده "عفتعار و تنبل و متهم به انجام اعمال منافيو بي

زعم برخي علما جايز و حتي بردند. آنها كه قتلشان بهبسر مي "در منتهای حقارت"روزها 

مكان )با نظر به ه( و هم 980زمان )دهة هايي همدلیل انجام شورشاست و بهواجب بوده 

ها در خراسان( با تصويرگری نگاره علیه حاكمیت صفويه، ظهور و سركوب برخي شورش

ترتیب، وفور تصويرگری بود. بدين شده  سرهايشان بريده و جهت عبرت همگان آويخته

دلیل حضور چشمگیر و پرحاشیة آنها تنها بههزينه نهكم برگ وآثار تکقلندران در اين نمونه
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توجهي از عوام( بلكه، )گاهي مغضوب علما و حكما و گاهي محبوب در میان جمعیت قابل

های فرودست جامعة معاصر نشانگر حساسیت بیشتر هنرمند به نمايش طبقات و گروه

صرفاً فضای شاعرانه و خويش )مانند قلندران( و تالش او برای انعكاس آنها )و نه 

 های درباری( و شايد جلب نظر حامیان و مخاطباني جديد از مردم است.انگیز نسخهخیال

ل، رای مثاو نه ب -عنوان قلندران صفوی تر بههای كوچکدر انتها، تعیین هويت پیكره

های هز نمونبرداری آن اتواند به شبهة هندی بودن اين نگاره و كپيراهبي بودايي كه مي

، هايینآو تبیین بازتاب برخي حاالت،  -هندی و در نهايت تفاسیری نادرست بیانجامد 

ا بمراه شتر تركیبي ه"چگونگي زندگي، تحوالت، و جايگاه آنان در دورة صفويه در اثر 

 ره و همر نگاكنندة برخي ابهامات موجود دو ساير آثار مشابه با آن كه هم برطرف "ساربان

ترين طالح تكمیلي در بررسي تاريخ اجتماعي صفويه است، از مهماصمداركي به

 دستاوردهای اين تحقیق است.

 منابع

 ( 1386آدمووا، آدل ،)تهران: . ترجمة زهره فیضيهای ايرانی گنجينة ارميتاژنگاره .

 فرهنگستان هنر.

 ( 1384آژند، يعقوب ،)ن هنر.، تهران: فرهنگستامشهد-مکتب نگارگری تبريز و قزوين 

 ( 1389آژند، يعقوب،) يران(نگارگری ايران )پژوهشی در تاريخ نقاشی و نگارگری ا ،

 ج. دوم، چاپ اول، تهران: سمت.

 ( 1382اتابكي، تورج،)م اجتماعیکتاب ماه علو (، مورخان و تاريخ اجتماعي )از پايین .

 .3-6ص شمارة شهريور و مهر، ص

 ( تاريخ اجتماعي. در 1394استرنز، پیتر ،)شخ اجتماعی دانش، روش، آموزتاري ،

 سمت. ابراهیم باسط. تهران:پور بشلي و محمدگردآورنده و مترجم: ابراهیم موسي
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 ( روش1394اسمیت، دنیل اسكات ،) دانش،  تاريخ اجتماعیاجتماعي. در شناسي تاريخ

اسط. ابراهیم بپور بشلي و محمد، گردآورنده و مترجم: ابراهیم موسيروش، آموزش

 : سمت.تهران

 ( تذكره نصرآبادی؛ نكات اجتماعي1385افشار، ايرج ،)-ر اقتصادی و فرهنگي، د

 ر.گستان هنطبايي. تهران: فرهنداود ، زير نظر ژان كالمار، ترجمة سیدمطالعات صفوی

 اهتمام دكتر ، بهخيارنقاوه اآلثار فی ذکر اال(، 1350اهلل )هدايهبننطنزی، محمودایافوشته

 ي، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.احسان اشراق

 ( 1393الكساندر، ويكتوريا ،)هران: متن.، ترجمة اعظم راودراد، تهنرهاشناسی جامعه 

 ( 1391بارنت، سیلوان ،)ن، تهران: ، ترجمة بتي آواكیاراهنمای تحقيق و نگارش در هنر

 سمت.

 ( جريده، در 1367بلوكباشي، علي ،)يرهتهران: دا، 17، ج دانشنامة بزرگ اسالمی-

 اسالمي.بزرگ  المعارف

 ( 1386پاكباز، رويین ،)تهران: زرين و سیمین.نقاشی ايران ، 

 ان: انتشارات، ترجمة ابوتراب نوری. تهرسفرنامة تاورنيه(، 1363باتیست )تاورنیه، ژان 

 سنايي.كتابخانه 

 3. جشار، ، زير نظر ايرج افآرای عباسیتاريخ عالم(، 1387بیگ )تركمان، اسكندر ،

 تهران: امیركبیر.

 ( نگرشي بر شورش شاه1388ثواقب، جهانبخش و روشنفكر، محمدمهدی ،) قلندر در

 .17-50ص ، ص1، دورة جديد شمارة های تاريخیپژوهشعصر صفويه، 

 ( ،1346سانسون ،) سینا.ابن فضلي، تهران:. به اهتمام و ترجمة تقي سانسونسفرنامة 

 ( 1387سیدين، علي ،)تهران: ني.های صوفيه(پوشان )فرهنگ سلسلهشمينهپ ، 

 ( 1387شاردن، ژان ،)ان: دنیایمجلسي، تهر ، ترجمة محمدشاردن به ايرانژان سفرهای-

 نو.

 نری.ه، تهران: حوزة تاريخ نگارگری در ايران(، 1375زاده، سیدعبدالمجید )شريف 
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 وژی(های يک ايدئوليسیقلندريه در تاريخ )دگرد(، 1386كدكني، محمدرضا )شفیعي ،

 تهران: سخن.

 ( 1389دی واس، ديويد ،)ران: . ترجمة رضا افخمي، تهطرح تحقيق در علوم اجتماعی

 السالم.دانشگاه امام صادق علیه

 میراث  برداری و سقَايي؛(. جريده1389آبادی، محمد )زرواني، مجتبي و مشهدی نوش

، نتابستا و بهار ،يازدهم شمارة ،عرفانی مطالعاتمجلة قلندران و جوانمردان. 

 .61-90صص

 ( 1380عكاشه، ثروت ،)هنری. ، ترجمة غالمرضا تهامي، تهران: حوزةنگارگری اسالمی 

 ( 1372جعفريان، رسول ،)المي.استبلیغات ، تهران: سازمان علل برافتادن صفويان 

 خی مشاهير بر احوال و آثار نقاشان قديم ايران و (،1376زادة تبريزی، محمدعلي )كريم

 . تهران: كتابخانة مستوفي.3، ج نگارگر هند و عثمانی

 ( 1363كمپفر، انگلبرت ،) ترجمة كیكاووس جهانداری، تهرانکمپفرسفرنامة ، :

 خوارزمي.

 ( ،تاريخ 1394كنراد ،) آورنده ، گردتاريخ اجتماعی دانش، روش، آموزشاجتماعي، در

 ابراهیم باسط، تهران: سمت.پور بشلي و محمدو مترجم: ابراهیم موسي

 ( چوب طريق و مراسم قزلباش در ايران صفوی، در 1385مورتون، الكساندر ،)العات مط

 .طبايي. تهران: فرهنگستان هنرداود ، زيرنظر ژان كالمار، ترجمة سیدصفوی

 مجلة ريخي، اجتماعي: رويكردی نوين به مطالعات تا(، تاريخ 1386پور، ابراهیم )موسي

 .141-155 ص، سال سوم، شمارة ششم، پايیز و زمستان، صو تمدن اسالمیتاريخ 

 ( 1391نايفي، صديقه ،)ارشد،نامة كارشناسي. پايانها در نقاشی ايرانیپيکره در پيکره 

 اسالمي، دانشگاه هنر تبريز. دانشكدة هنر

 ( 1388نفیسي، سعید ،)تهران: كتاب پارسه.سرچشمة تصوف در ايران ، 

 وشش ك، بهخلد برين )ايران در روزگار صفويان((، 1372هاني، محمديوسف )واله اصف

 هاشم محدث، تهران: بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار.میر
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 ( 1389ولش، آنتوني ،)اهلل رجبي، تهران، ترجمة روحنگارگری و حاميان صفوی :

 «.متن»مؤسسة تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری 

 ( تاريخ ا1390هت، جین ،).ال س ،فصلنامة تاريخ اسالم جتماعي. ترجمة حسن زنديه

 .161-182ص ، ص45-46دوازدهم، شمارة اول و دوم، شمارة مسلسل
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