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ספר ה�לכים �אר��ן 
הס�לטאן

 קורותיו של השאה־נאמה של שאה טהמאסב 
בחצר העות'מאנית* 

רוני אגסי

'ספר המלכים' הפרסי, הפך במהלך השנים למזוהה עם שלטון  אפוס השאה־נאמה, 
 1568 בשנת  ללגיטימציה.  כאמצעי  הפרסי  במרחב  שונים  שליטים  ושימש  ומלוכה, 
העניק המלך הספווי טהמאסב כתב יד של האפוס שנוצר בפטרונותו במתנה לסולטאן 
העות'מאני, ומאמר זה מבקש לבחון מה היו תפקידו ומשמעותו לאחר שהועבר לחצר 
נשמר  הוא  הספרייה שבה  היד,  כתב  הענקת  המתארות את  כרוניקות  העות'מאנית. 
בחצר והערות שנוספו לו במאה התשע עשרה, כולן מראות כי כתב היד המשיך להיות 
בעל חשיבות גם בחצר העות'מאנית, ואף שימש את העומדים בראשה לחיזוק שלטונם.

 ,)1576–1524 ,Tahmāsb I( בראשית שנת 1568 הגיע שליח מטעם שאה טהמאסב הראשון

המלך בן השושלת הספווית ששלטה באיראן, לחצר העות'מאנית באדירנה, שבה בילה את 

החורף הסולטאן העות'מאני סלים השני )1566–1574(. השליח נשא עימו מכתב ובו איחולי 

הצלחה לסולטאן, שרק לאחרונה עלה על כס השלטון, וכן מתנות רבות שהובאו על גבי 34 

גמלים עמוסים כל טוב. לצד חפצי יוקרה דוגמת שטיחים, אריגים ותיבות מעוטרות, כללו 

 ,)Sh�h-n�ma( המתנות גם כתבי יד מפוארים; עותק של הקוראן ועותק של השאה־נאמה

 ,Firdawsī( ספר המלכים' הפרסי.1 השאה־נאמה הועלה על הכתב על ידי המשורר פרדוסי"'

ביותר  המאויר  לטקסט  נחשב  והאפוס  עשרה,  האחת  המאה  בראשית  לערך(   1020–940

ראשיתו של מאמר זה בעבודה סמינריונית שהוגשה לד"ר און ברק בקורס "ארכיון והיסטוריה" באוניברסיטת   *

תל אביב בשנת תשע"ז.
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באומנות הפרסית.2 כתב היד הספציפי הזה, השאה־נאמה של שאה טהמאסב )שאה־נאמה־י 

של  והשלושים  העשרים  בשנות  נוצר   ,)Sh�h-n�ma-i Sh�h Tahm�sbī טהמאסבי,  שאה 

המאה השש עשרה ונחשב לעותק המפואר ביותר מבין כל כתבי היד הקיימים של האפוס.3 

לכתב היד יש חשיבות רבה מבחינה אומנותית, שכן הוא משלב באיוריו שתי מסורות ציור 

שונות שהתקיימו עד אז באומנות הפרסית: הציור התימורי והציור התורכמני.4 בשל כך הוא 

זכה להתייחסות רבה במחקר, אולם לרוב הדבר נעשה במסגרת של חקר הציור הפרסי. רק 

בשנים האחרונות התעורר במחקר עניין גם באיקונוגרפיה ובמשמעות ההיסטורית של כתב 

היד, וכן בקורותיו אצל העות'מאנים, אשר היו בעליו במשך מרבית שנות קיומו, עד לסוף 
המאה התשע עשרה.א

כתבי  של  יצירתם  שבבסיס  המשמעויות  את  להבין  חוקרים  מנסים  האחרונות  בשנים 

ואיוריו  ייחודי,  יש מבנה  האפוס  יד של  לכל כתב  המלוכה.  היד של שאה־נאמה בחצרות 

עוסקים בתמות שונות, בהתאם לבקשת פטרוניו ובהתאם לאומנים שעבדו עליו. כתבי היד 

שנוצרו בחצרות המלוכה השונים באיראן נעשו כלי בידי השלטון להעברת מסרים ולסמל 

המייצג כל חצר מלוכה.5 לכל עותק כזה יש אפוא חשיבות היסטורית ותרבותית רבה, ולא 

אומנותית גרידא. ברצוני להמשיך בקו המחקרי הזה באמצעות השאה־נאמה הייחודי של 

שאה טהמאסב, ולבחון אם כתב היד המשיך לשמור על חשיבותו ותפקידו ככלי להעברת 

מסרים גם במהלך השנים שבהן היה בידי העות'מאנים. בחינה של הסוגיה הזאת תלמד רבות 

ועל אופן שמירת  על קשרי הגומלין שבין אירועים היסטוריים, על התרבות העות'מאנית 

חפצי יוקרה בחצר העות'מאנית.

בהקשר  אדון  הראשון  בפרק  נושאים.  לשלושה  אתייחס  אלו  שאלות  על  לענות  כדי 

אאפיין את האפוס של פרדוסי, את אופן  ההיסטורי והתרבותי של השאה־נאמה. בתחילה 

העלאתו לכתב ואת איורו, ואסביר כיצד הפך לכלי בידי השליטים באיראן בתקופות השונות. 

ואציג את הרקע ליצירתו, את  בהמשך אתייחס באופן ספציפי לשאה־נאמה של טהמאסב 

ושמירתן  המתנות  חילופי  אדון בתרבות  בו. בפרק השני  הגלומים  ואת המסרים  חשיבותו 

בחצר העות'מאנית, ואראה כיצד מסורת זו יכולה להעיד על מעמדו וחשיבותו של השאה־

בפרק  העות'מאנים.  אצל  קורותיו  בדבר  ברור  תיעוד  אין  לא  אשר  טהמאסב,  של  נאמה 

האחרון אבחן את חשיבותו של כתב היד מבעד לשינויים שחלו בו בראשית המאה התשע 

עשרה, עת נוספו לו הערות בכתב יד בתורכית.6 בדרך זו אני מקווה להראות שהשאה־נאמה 

של טהמאסב המשיך לשמש אמצעי להעברת מסרים וסמל לשלטון גם כאשר הספר נשמר 

אצל העות'מאנים, עד למכירתו לגורמים זרים ופירוקו במאה העשרים.

הדן  )1996(. כדוגמה למחקר  ובמשמעות היסטורית ראו: הילנבראנד  כדוגמה למחקר הדן באיקונוגרפיה  א 

בקורות כתב היד אצל העות'מאנים ראו: רוסתם )2012(. 
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אספנדיאר ה�רג את הדרק�ן
איור מתוך השאה־נאמה של טהמאסב המציג את אחד הגיבורים של האפוס, אספנדיאר, הורג דרקון

א. ה�אה־נא�ה כס�ל �לט�ני

ההיסט�ריה �ל האפ�ס �הפיכת� לכלי להע�רת �סרים �טעם ה�לט�ן 

שאה־נאמה, בשנת  האפוס שלו,  את  לכתוב  סיים  פרדוסי  אל־קאסם  אבו  הפרסי  המשורר 

הכיבוש  ועד  העולם  מבריאת  המפואר,  האיראני  העבר  את  מציג  האפוס  כנראה.   1010

המוסלמי של איראן במאה השביעית. כיום נהוג במחקר לחלק את האפוס לשלושה חלקים: 

מיתולוגי, הרואי והיסטורי. האפוס מתחיל בסיפורים מיתולוגיים; בבריאת העולם ובשלטון 
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המלכים הראשונים של איראן, אשר העניקו לאנושות את הרכיבים השונים של חיי חברה 

ונאבקו בשדים ששכנו בעולם. החלק השני של האפוס, שהוא גם הארוך ביותר, הוא החלק 

ההרואי. חלק זה עוסק במלחמה בת מאות השנים בין האיראנים והתוראנים, המזוהים באפוס 

באופן אנכרוניסטי עם התורכים.א מעגל לחימה זה כולל כמה סיפורי הרפתקאות העוסקים 

בגיבורים שונים, וכן סיפורי אהבה. החלק האחרון של החיבור מספר על תקופות השלטון 
של המלכים הסאסאנים, עד לכיבושה של איראן בידי הערבים.7

עשרה.ב  הארבע  במאה  רק  הופיעו  השאה־נאמה  של  הראשונים  המאוירים  היד  כתבי 

שנים  באותן  באיראן  ששלטה  האילח'אנית  השושלת  של  לעלייתה  כנראה  קשור   הדבר 

)1260–1335(.ג בסך הכול, ב־75 השנים שבהן שלטו האילח'אנים יוצרו באזור איראן לפחות 

עשרה כתבי יד של השאה־נאמה, מרביתם מאוירים.8 מבין אלה, כתב היד המאויר החשוב 

האילח'אנית  בחצר  ונוצר  איורים   58 בו  'השאה־נאמה המונגולי הגדול', שהיו  הוא  ביותר 

כנראה בשנות השלושים של המאה הארבע עשרה.ד כיוון שהאילח'אנים היו שליטים זרים 

נזקקו  הם  באיראן,  חדשה  מדינה  והקימו  מבחוץ  האסלאם  לעולם  שהגיעו  מוסלמים,  ולא 

שנהרסו  התשתיות  של  נרחב  בשיקום  החלו  הם  ולבססו.  לשלטונם  לגיטימציה  לספק 

במהלך כיבושיהם, מאמץ שלווה בעידוד המדעים, האומנות והפעילות האינטלקטואלית. 

האילח'אנים רתמו לצורכיהם גם את ההתעוררות בחיי הרוח – לדוגמה באמצעות איור כתבי 
יד שונים ובהם השאה־נאמה המונגולי הגדול, שכללו מסרים של תמיכה בשלטון.ה 

ובליר  גרבר  של  במחקרם  שנעשה  זה  כמו  הגדול,  המונגולי  השאה־נאמה  של  ניתוח 

)1980(, מראה כי האיורים שבו משקפים אומנם את הסיפור של פרדוסי, אך יש בו העדפה 

המאוירים,  הנושאים  בבחירת  ולמקוריות  ייחודיות  לכותרות  ספציפיים,  תמונות  למחזורי 

על  מצביע  אלה  של  השילוב  החוקרים,  לטענת  אחרים.  יד  בכתבי  בהמשך  הופיעו  שלא 

בחירה מכוונת בנושאים מסוימים באופן שנועד, כנראה, להעביר מסרים.9 כך לדוגמה אחד 

תוראן המופיעה באפוס מזוהה עם השטחים המשתרעים מעבר לאזור ח'וראסאן ונהר אמו דריה, עד לאזור  א 

סין. כלומר, אזור מרכז אסיה, שבו חיו עמים תורכיים.

לא  שאלה  מכיוון  זאת  להוכיח  ניתן  לא  אך  יותר,  מוקדמים  מאוירים  עותקים  היו  כי  לטעון  כמובן  ניתן  ב 

נשמרו עד ימינו. יש כיום במחקר הסכמה כי כתבי היד המאוירים הראשונים של האפוס אכן נוצרו תחת השלטון 

האילח'אני, במאה הארבע עשרה. ראו: גרבר )2010(, עמ' 92–94.

האילח'אנים היו מונגולים מצאצאי ג'ינגיס ח'אן, שכבשו את האזור במאה השלוש־עשרה ושלטו בשטחים  ג 

נרחבים ממרכז אסיה ועד אנטוליה.

ובליר  גרבר  העשרים.  במאה  אותו  שפירק  הצרפתי  האספן  שם  על  דמוט",  של  "השאה־נאמה  גם  מכונה  ד 

)1980(, עמ' 48. 

גרבר )2010(, עמ' 95. הדבר בא לידי ביטוי בהופעותיו הרבות של איסכנדר )אלכסנדר( בכתב היד. הבחירה  ה 

להתמקד בכתב היד דווקא בגיבור איסכנדר נובעת כנראה מקווי הדמיון בינו לבין השליטים האילח'אנים: כמו 

המונגולים, איסכנדר היה כובש עולמי מוצלח, אשר הגיע מחוץ לאיראן והפך לשליט איראני. מלבד זאת, בכתב 

היד מופיעים איורים המשקפים אירועים שהתחוללו באותה תקופה, ולצידם איורים רבים המדגישים הכתרה או 

מתן לגיטימציה.
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הנושאים שחוזר באיורים הוא הלגיטימציה לשלטון, וזו באה לידי ביטוי באיורי סצנות של 

מתן לגיטימציה לשליט, גם אם הוא לא בהכרח נולד לשלוט באיראן.10 מגמת השימוש בכתבי 

יד של השאה־נאמה להעברת מסרים נמשכה גם במאות מאוחרות יותר, למשל בכתבי יד של 

האפוס שנוצרו כעבור כמאה שנים תחת השלטון התימורי )1370–1507(.א מדובר בשלושה 

כתבי יד שפטרוניהם היו שלושה נסיכים – ביסונקור, מוחמד־ג'ו�י ואבראהים־סולטאן – 

בניו של שאהרוח', השליט השני בשושלת. 

העותק של השאה־נאמה של ביסונקור נוצר בשנת 1430 בעיר הראט. מדובר בכתב יד 

גדול ומפואר אשר הכיל 21 איורים. מחקרו של סימס )1992( העלה כי באופן חריג, ובניגוד 

לכתבי יד אחרים של האפוס, לא היו בכתב יד זה איורים שעסקו בעולם העל־טבעי, אלא 

רובם הדגישו את פעילותם של השליטים ואת תחומי אחריותם. ניתן למצוא בהם סצנות של 

הכתרה; של פעולות פנאי בחצר, דוגמת ציד, משחק שח והקשבה למוזיקה; סצנות המראות 

למוזיקה;  חינוך  פיקוח על  המציגות  וכן סצנות  ולהגנתו;  העם  לרווחת  את דאגת השליט 

על  פיקוח  המציגות  סצנות  וכן  ולהגנתו;  העם  לרווחת  השליט  דאגת  את  המראות  סצנות 

חינוך הנסיכים יורשי העצר.11 סימס גורס כי בכך שיקף כתב היד את דמות פטרונו: יורש 

עצר שמצד אחד הוא בעל טעם טוב באומנות ובספרות, ומצד אחר מוטלת עליו האחריות 
לשמור על שושלתו.12

גם  היד של שני אחיו של ביסונקור כללו איורים שונים לחלוטין, ולפיכך  מנגד, כתבי 

נבדלו במסריהם. בעותק של האח אבראהים סולטאן הדגישו האיורים דווקא את חיי החצר: 

ולגיטימציה  אחריות  של  התמות  ביסונקור,  של  היד  לכתב  ובניגוד  וקרב.  ציד  משתה, 

שונה,  הוא  גם  ג'וכי,  מוחמד  האחר,  האח  של  העותק  לחלוטין.  ממנו  נעדרות  שלטונית 

אחיו  שני  אצל  המופיעות  התמות  הפנטזיה.  ובעולם  ברומנטיקה  בעיקר  עוסקים  ואיוריו 

כמעט שאינן מופיעות אצלו. אם כן, גם במקרה התימורי, שלושת האחים השתמשו באיור 

כתבי יד של השאה־נאמה כדי לבטא את גישותיהם ושאיפותיהם. שלושתם עסקו בנושאים 

שעניינו את התימורים כשליטים תורכיים באיראן, ובהם הזכויות ותחומי האחריות שלהם, 

נושאים  מהאחים הדגיש  כל אחד  וכדומה.  מוסר  והשושלת, ערכי  חשיבותן של המשפחה 
שונים, בהתאם להשקפתו.13

השאה־ של  יד  כתבי  ולפיה  מסורת  באיראן  נוצרה  הזמן  עם  כי  אפוא  לראות  אפשר 

שונים  בנושאים  ייחודיים  איורים  באמצעות  משמעות.  רב  שלטוני  אמצעי  מהווים  נאמה 

לשאיפותיהם  בנוגע  מסרים  השולטת,  האליטה  חברי  לקוראים,  להעביר  שליטים  יכלו 

ולהשקפותיהם. כך הפכו כתבי היד לסמל המייצג את השלטון, אשר נציגיו לא היו לרוב 

ממוצא איראני ועל כן חיפשו לגיטימציה מהאליטה דוברת הפרסית. אין זה מפתיע אפוא 

שכאשר עלו לשלטון הספווים בחרו גם הם להשתמש בשאה־נאמה באופן דומה.

התימורים היו שליטים תורכו־מונגוליים ששלטו במזרח איראן ובמרכז אסיה.  א 
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ה�אה־נא�ה �ל �אה טה�אס� 

)1487–1524(,א  אסמאעיל  שאה  הספווית  השושלת  מייסד  של  מותו  לאחר   ,1524 בשנת 

עלה לשלטון בנו טהמאסב, שהיה בן עשר בלבד.14 טהמאסב היה הפטרון של השאה־נאמה 

איורים   258 ובהם  דפים,   759 הכיל  זה  יד  כתב  הספווית.  בחצר  שנוצר  ביותר  המפואר 

היה  אפשר  איורים  של  במיוחד  גדול  מספר  הכיל  היד  שכתב  משום  בקפידה.ב  מצוירים 

היד שהוזכרו קודם לכן.  יותר מאשר בכתבי  וסצנות מגוונות  יותר  לשלב בו תמות רבות 

בשני חלקיו הראשונים של כתב היד, המוקדשים לראשית ההיסטוריה האיראנית ולמלחמה 

רבה מאוד, כמעט בכל עמוד שני. כאשר  ותוראן, האיורים מופיעים בתדירות  בין איראן 

בין  רווח עצום  החטיבה המתארת את סיפור מלחמת איראן־תוראן מגיעה לקיצה, מתחיל 

 )1996( הילנבראנד  של  במאמרו  המופיע  האיורים  ניתוח  איורים.  מצויים  שבהם  הדפים 

מראה שתי תמות בולטות: האחת – מלחמה, ההכנות לקראתה, הקרבות עצמם והניסיונות 

למנוע אותה; והאחרת – סמכות השליט, אשר מתבטאת לדוגמה בסצנות רבות של הכתרה. 

אף על פי שבאיורי כתב היד קיימים גם אלמנטים של פנטזיה, רומנטיקה והרפתקאות, הן 

לא התמות העיקריות שבו.15 כלומר לפי הניתוח של הילנבראנד, ברור שמבחינה ויזואלית 

חלק הארי של כתב היד מוקדש למלחמה בין שתי הישויות היריבות. 

יותר  בשיקולים פרגמטיים  יש להתחשב  בתוכן  הסברים  לחפש  שבמקום  ייתכן  כמובן, 

ואלה  התחלפו,  שהאומנים  ייתכן  לדוגמה  כך  היד.  כתב  של  הייצור  באופן  הקשורים 

המאוחרים לא הצליחו לעמוד ברמה האומנותית שהציבו המוקדמים, או שהתקציב למלאכה 

איראן  הבחירה במלחמת  כי  נדמה  אפשרויות כאלה בחשבון  נביא  אם  גם  אולם  צומצם.16 

ותוראן לנושא המרכזי בכתב היד אינה מקרית, והיא הושפעה מהמצב הפוליטי והתרבותי 

באותה התקופה. הספווים, שבדומה לאילח'אנים ולתימורים לא היו איראנים במוצאם, כבר 

בייחוד   – ומבחוץ  מבפנים  לאיום  נתון  היה  שלטונם  אך  באיראן,  כוחם  את  לבסס  הספיקו 

בשנים שבהן נוצר כתב היד, שנות העשרים והשלושים של המאה השש עשרה. 

שאה  עבור  שלחמו  התורכמניים  השבטים  הקזלבאש,  מכיוון  הגיע  הפנימי  האיום 

בסך  היה  שטהמאסב  כיוון  הספווית.  האימפריה  ובהקמת  בכיבושיו  לו  ועזרו  אסמאעיל 

הכול בן עשר כשעלה לשלטון, לא היה לו כוח רב, דבר שאפשר לשבטי הקזלבאש להפוך 

לשליטים בפועל. רק בשנת 1533 הוא הצליח לכפות את מרותו על השבטים התורכיים הללו 

ולבסס באופן מלא את שליטתו. האיום החיצוני הגיע ממזרח. האוזבקים ניצלו את תקופת 

אסמאעיל היה צאצא של ראשי המסדר הסופי הספווי שפעל בעיר ארדביל באיראן וגם צאצא של השושלת  א 

התורכמנית 'אק־קויונלו' )Aq Quyunlu, 'הכבשים הלבנות', 1340–1514(, ששלטה עד אז באזור מערב איראן 

ומזרח אנטוליה.

וולש )1972(, עמ' 15–16. לא ברור אם העבודה על כתב היד התחילה בסוף ימיו של שאה אסמאעיל, או  ב 

בתחילת כהונתו של טהמאסב, אך ברור כי טהמאסב היה הפטרון העיקרי של כתב היד, שרוב יצירתו נעשתה 

בשנות העשרים והשלושים של המאה השש עשרה.
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החולשה הזאת, הטילו מצור על הראט ואף כבשו אותה. דבר זה הוביל לתחילתה של לחימה 

ממושכת בין הספווים לאוזבקים. לכך נוסף איום ממערב מצידם של העות'מאנים, שכן אז 

פתח הסולטאן סולימאן )1520–1566( במסע פלישה למדינה הספווית, ואף הסתייע בשבטי 
הקזלבאש למטרותיו.17

האימפריה  מצב  עשרה  השש  המאה  של  והשלושים  העשרים  בשנות  אחרות,  במילים 

ה�חנה האיראני ��תקף ��עת לילה 
 fol. 241r איור מתוך השאה־נאמה של טהמאסב, המתאר את הצבא התוראני מתקיף את המחנה של הצבא האיראני
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הספווית היה מורכב. מצד אחד, בחצר עצמה דיברו וכתבו תורכית, ומצד אחר היה איום 

תורכי על השלטון, מבפנים ומבחוץ. השאה־נאמה של טהמאסב הושפע כנראה ממצב זה, 

ונועד להיות לא רק כתב יד מלוכתי ומפואר, אלא גם לשמש אמצעי לביסוס מעמדם של 

יד של השאה־נאמה  טהמאסב ושושלתו בתקופת משבר. הבחירה להשתמש דווקא בכתב 

למטרה זו איננה מפתיעה, שכן בשלב זה האפוס כבר היה סמל שייצג את השלטון, ונתפס 

כאמצעי להעברת מסרים לאליטה הקוראת.

�. �תנה לס�לטאן

הגעת� �ל כת� היד לחצר הע�ת'�אנית

במתנה  ונשלח  הספווית  החצר  מן  טהמאסב  שאה  של  השאה־נאמה  הוצא   1568 בשנת 

לסולטאן העות'מאני סלים השני לרגל מינויו לסולטאן, לצד מתנות מפוארות נוספות. לא 

ידוע לנו בוודאות מדוע טהמאסב בחר לשלוח את כתב היד הזה לסלים, שכן מדובר באחד 

מכתבי היד המפוארים והיקרים ביותר שנוצרו באיראן אי פעם. יש הטוענים כי הדבר קשור 

את  איבד  שטהמאסב  משום  בין   – מאוירים  יד  בכתבי  הספווית  החצר  של  העניין  לירידת 

עניין הנעורים שלו בציור ובכתבי יד, שלהם הקדיש ממון וזמן רב בצעירותו,18 ובין משום 

שבתקופה זו מדיום אומנותי חדש, האלבום, נעשה פופולרי והחל לתפוס בהדרגה את מקומו 

היה ככל  היד לסולטאן  זאת, הגורם המשמעותי שהוביל להענקת כתב  היד. עם  של כתב 

הנראה יחסיהן של האימפריה הספווית והאימפריה העות'מאנית. טהמאסב השקיע את רוב 

תקופת שלטונו בשחרור איראן מהעות'מאנים, והתייצבות היחסים בין האימפריות הושגה 

רק לאחר החתימה על שלום אמאסיה בשנת 1555. יש הטוענים כי טהמאסב בחר להעניק 

מתנה כה מפוארת מתוך רצונו ליצור יחסים טובים עם הסולטאן החדש, ובכך לשמור על 

היציבות הקיימת.19 

כדי להבין את חשיבותו של אקט זה יש להסביר תחילה את המשמעויות שהיו לחילופי 

היו  למתנות  בפרט.  העות'מאנית  ובחצר  בכלל,  המוסלמי  בעולם  התקופה  באותה  מתנות 

שימושים רבים ומגוונים בחצרות המלוכה. אחת הדוגמאות הבולטות ביותר לכך היא מתנות 

דיפלומטיות ששימשו כאמצעי תקשורת. מתנות אלה כללו חפצים מגוונים, ובהם טקסטיל, 

תכשיטים ואבני חן, כלי נשק, תבלינים, בעלי חיים, עבדים וכמובן – כתבי יד.20 המתנות 

הזרות  המדינות  מטעם  והמשלחות  מפורטים,  כללים  בעל  בטקס  התקבלו  הדיפלומטיות 

התקבלו ברשמיות, באופן פומבי.21 למתנות הייתה חשיבות רבה, שכן הן נמדדו לא רק לפי 

ערכן המוחשי אלא שיקפו 'הון סימבולי', את הכבוד שנותן המתנה רוחש למקבלה.22 בשל 

הספווים,  לכניעות המעניקים,  ,העות'מאנים, סמל  המקבלים   שימשה בעיני  כך, המתנה 
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האחרונים  של  ולהכרתם 

בעליונות העות'מאנית.23 

חילופי  מסורת  מנגד, 

לשרת  יכולה  הייתה  המתנות 

נהוג  המתנה.  מעניק  את  גם 

גומל  המתנה  מקבל  כי  היה 

על השי שקיבל במתנה משלו 

להיות  צריכה  הייתה  וזו   –

מקודמתה.  יותר  מפוארת 

ניתן לטעון שמסורת זו סייעה 

מסר  להעביר  לטהמאסב 

השאה־נאמה  שכן  לסלים, 

ומיוחד  נדיר  כה  היה  ששלח 

לגמול  היה  יכול  לא  שסלים 

יותר. כך  יד מפואר  לו בכתב 

לעות'מאנים  טהמאסב  הראה 

יותר,  מוצלח  שליט  הוא  כי 

שיכולה  אימפריה  על  ומלך 

להפיק יצירות מופת שאין להן 
אח ורע.24

הגעת  אלו,  מסיבות 

טהמאסב  של  השאה־נאמה 

שנכחו  מערביים  גורמים  בקרב  גם  וכן  העות'מאנים,  בקרב  רב  ועניין  התרגשות  עוררה 

בחצר.25 הגעת השגריר הספווי לחצר הסולטאן באדירנה והענקת המתנות תועדו בשתיים 

מהכרוניקות שנכתבו בחצר העות'מאנית באותן שנים.א בשתיהן צוין במפורש כי המתנות 

כללו כתב יד של שאה־נאמה, ואילו ההתייחסות למתנות האחרות הייתה כללית. זאת ועוד, 

באיור שמתעד את האירוע בכתב היד 'שאה־נאמה־י סלים ח'אן', המתאר את שלטונו של 

אפשר  וביניהן  הספווי,  שנתן השגריר  חיילים מחזיקים מתנות שונות  נראים  השני,  סלים 

לזהות בחזית את השאה־נאמה של טהמאסב.26 עצם אזכור כתב היד והדגשתו באיור מעידים 

על כך שהמקבלים ראו בו מתנה חשובה,27 שנייה רק לקוראן המפואר שניתן גם הוא באותה 

 ,)Seyyid Lokmān( שכתב סיד לוקמאן )Ş�hn�me-i Selīm H�n( האחד הוא שאה־נאמה־י סלים ח'אן א 

 Nüzhet-i Esr�rü'l-Ahy�r der( סיגטוור  ספר־י  אח'באר־י  דר  אל־אח'יאר  אסראר  נזהת־י  הוא  והשני 

.)Ahmed Ferīdūn Bey( שכתב אחמד פרידון ביי )Ahb�r-i Sefer-i Sigetvar

פ�רטרט �ל סלים ה�ני �רא�ית ה�אה ה��ע ע�רה



רוני אגסי 16

והמסר  השתנתה,  הספווית  בחצר  היד  כתב  נוצר  שבה  שהמציאות  אף  חגיגית.  הזדמנות 

וככלי  מלכותי  כספר  חשיבותו  כנראה,  רלוונטי,  היה  לא  כבר  להעביר  נועד  היד  שכתב 

שלטוני נשמרה – לכל הפחות, בעת קבלתו.

היכן נ��ר ה�אה־נא�ה �ל טה�אס�?

שנת  בראשית  העות'מאנים  לידי  הגיע  טהמאסב  שאה  של  השאה־נאמה  כי  שידוע  אף 

ככל הנראה במקום שבו נשמרו  היד נשמר  ברורות. כתב  אינן  1568, קורותיו לאחר מכן 

טופקאפי.  בארמון  השנים,  במהלך  העות'מאנים  הסולטאנים  לידי  שהגיעו  המתנות  רוב 

הארמון שימש אומנם למגורי הסולטאן ומשפחתו וכחצר הרשמית שלו, אך גם כמקום אחסון 

לכספים ולאוצרות המדינה.28 לכן, כדי להבין מה קרה לכתב היד בשנים שלאחר מכן, יש 

לבחון קודם כיצד והיכן נשמרו בארמון כתבי יד.

בעולם האסלאם היו הספריות נפוצות, שכן המילה הכתובה הייתה חשובה מאוד, וספרים 

וכתבי יד סימלו תרבותיות וכוח. כפי שראינו, מעמד זה קיבל ביטוי גם בכוחם הדיפלומטי 

כמה  אלא  אחת,  ספרייה  רק  לא  הייתה  טופקאפי  בארמון  לכך,  בהתאם  היד.29  כתבי  של 

כתבי  והחזיקו  שונים  במקומות  השנים  במהלך  שכנו  אשר  שבע,  לפחות  שונות,  ספריות 

שכנה  הספריות החשובות  אחת  ולמקורביו.30  לסולטאן  כמתנות  הוענקו  שחלקם  רבים  יד 

מחמד  בתקופת  עוד  שהוקמה  בטופקאפי  הראשונה  הספרייה  הייתה  זו  הפנימי'.א   ב'אוצר 

מוצרי  דוגמת  מגוונים  יוקרה  חפצי  לצד  הארמון.  את  שבנה  אשר   ,)1481–1451( השני 

טקסטיל וחרסינה, כלי נגינה, כלי לחימה ורהיטים מלכותיים, היא התפרסמה באוסף כתבי 

הסולטאנים  של  שלטונם  תחת  ביזנטיים.31  מאוספים  כשלל  שנלקחו  שבה  הקלאסיים  היד 

סלים הראשון )1512–1520( וסולימאן חל שינוי באופי הספרייה, שכן בעקבות הכיבושים 

הרבים במזרח ובדרום הגיעו אליה כתבי יד רבים בפרסית ובערבית שנלקחו שלל, ולאלה 

נוספו כתבי יד שניתנו כמתנות דיפלומטיות. כך גדל האוסף באופן ניכר בתוך תקופה קצרה 

ומילא חלל גדול. עם זאת, לקראת סוף המאה השש עשרה ובתחילת המאה השבע עשרה 

כמעט שלא נוספו לספרייה זו כתבים חדשים, והוקמה לסולטאן ספרייה חדשה בהרמון.

נוספת הוקמה בתקופתו של הסולטאן אחמד השלישי )1703–1730(.  ספרייה מלכותית 

רוב הספרים שנשמרו עד אז בספריות השונות ברחבי הארמון הועברו אליה, והם קוטלגו 

ספריות  כמה  עוד  בארמון  השנים  עם  נוסדו  זו  ספרייה  על  נוסף  שיטתיות.  ביתר  וסודרו 

אליו,  היד  מכתבי  חלק  נלקחו   )Dolmabahçe( דולמאבהצ'ה  לארמון  המעבר  עם  קטנות. 

ואילו הכתבים שנותרו בטופקאפי סבלו מגנבות. לבסוף, בתחילת המאה העשרים אוחדו כל 

גרוב, צ'אמאן וטנינדי )1978(, עמ' 1. בארמון היו כמה בתי אוצר. החשובים שבהם היו 'האוצר החיצוני' –  א 

אוצר המדינה )Hazine-i Hümayun( ו'האוצר הפנימי' – האוצר של הארמון )Enderun Hazinesi(. ראו: 

קוסאולו )1987(, עמ' 9.
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ספריות הארמון יחדיו במסגד הגדול שבו.32 ריכוז הספרים הוביל לכך שכיום לא ניתן לדעת 

היכן נשמרו כתבי היד השונים. עם זאת, בחלק מהספריות סומנו כתבי היד בחותם מיוחד 

אשר יכול להעיד על קורותיהם. כך לדוגמה, החותם של סלים הראשון, המכונה גם 'חותם 

האוצר', הוטבע על כל הספרים שנכנסו לאוצר עד למאה השמונה עשרה. חותם נוסף הוא 

של אחמט השלישי, אשר הוטבע על כל הספרים שהיו באוצר עם עלייתו לשלטון, במסגרת 

יד רבים – במיוחד אלה שניתנו במתנה –  נוסף על כך, בתוך כתבי  הכנת רשימת מצאי. 

הופיע תיעוד של בעליהם הקודמים.33 במקרים מסוימים ניתן להתחקות אחר ספרים שהגיעו 

לאוצר כמתנה מאנשי אליטה או משליטים זרים. אך לרוב אין בידנו הערות המעידות על 
בעליהם המקוריים, כך שקשה לדעת מהיכן הגיעו או מתי.34

על השאה־נאמה של טהמאסב לא הוטבע חותם או רישום בעלות כלשהו.35 הדבר מתמיה, 

היה  שהוא  ידוע  כן  וכמו  כלשהי,  רשמית  בספרייה  בוודאי  נשמר  חשוב  כה  יד  כתב  שכן 

בארמון בראשית המאה התשע עשרה. סביר לכן מאוד שכתב היד נשמר במקום אחר, ולא 

בספרייה שבאוצר הפנימי או בספרייה של אחמט השלישי. יהיה זה הגיוני לשער כי כתב 

 Has )Privy Chamber, בתורכית  'החדר הפרטי' של הסולטאן  נשמר במתחם המכונה  היד 

Oda(,36 אשר שכן בחצר הפנימית של הארמון, מול האוצר הפנימי. מדובר במבנה מתקופת 

מחמד השני שעבר שינויים רבים: תחילה שימש כמקום מגוריו של הסולטאן;37 אך במחצית 

לשמירת  לשמש  המתחם  החל  סולימאן,  של  מותו  לאחר  עשרה,  השש  המאה  של  השנייה 

השרידים  רק  להרמון.  הועתקו  הסולטאן  מגורי  שכן  המוסלמים,  הקדושים  של  שרידיהם 

החשובים ביותר נשמרו שם, והשאר נשמר באוצר הפנימי. המתחם כלל גם חדר כתר שבו 

ביקר הסולטאן לעיתים תכופות ובו ערך פגישות,38 לצד חדרים נוספים. באחד מהחדרים 

הייתה במה מוגבהת שעליה נהגו כנראה לסעוד, וככל הנראה שכנה בו גם הספרייה הפרטית 

יד מאוירים רבים. חדר אחר במתחם  של הסולטאן, אשר לפי מקורות שונים כללה כתבי 

בין היתר, כתבי  הכיל את האוצר הפרטי של הסולטאן, שלצד שרידי קדושים היו בו גם, 

יד.39 

אם כן, הגיוני כי השאה־נאמה של טהמאסב נשמר שם, שכן מדובר היה בכתב יד מפואר 

שלטוני,  כסמל  הסולטאנים  בעיני  גם  נתפס  היד  שכתב  ייתכן  דופן.  יוצא  באופן  ומרשים 

או  הפרטי  באוצר  דווקא  אותו  לשמור  בחרו  הם  ולכן  באפוס,  שנקשרה  המסורת  בשל 

בספרייה הפרטית שלהם, לצד שרידי הקדושים שביטאו את הטענה העות'מאנית לח'ליפות. 

לפי השערה מקובלת, גם החפצים האחרים במתחם נועדו לשימוש אישי או פרטי.40 ייתכן 

בהחלט שהסולטאנים ראו בכתב היד הזה מתנה אישית ולא רק דיפלומטית, שכן היא ניתנה 

לרגל הכתרת השליט, ולכן שמרו אותה דווקא שם. חיזוק נוסף לטענה שכתב היד הוחזק 

של  הפרטי  החדר  כמו  שבמקום  נראה  שכן  מאוד,  הטוב  שימורו  מצב  הוא  הנזכר  במתחם 

הסולטאן, כתבי יד לא עברו בין ידיים רבות אלא נשמרו בקפידה.41 אם כתב היד אכן היה 
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בחדר הפרטי, יש בכך משום הסבר לא רק לכך שהוא נשמר טוב כל כך, אלא גם לכך שאין 

יכולות להעיד על החשיבות הרבה  הן  גם  נכונות,  עדויות על קורותיו. אם השערות אלה 

שיוחסה לכתב היד לביסוס השלטון העות'מאני, ועל המשך מעמדו כסמל שלטוני. 

ג. ה�ינ�יים �כת� היד ����ע�תם

ה�ספת הער�ת �ת�רכית �רא�ית ה�אה הת�ע ע�רה

בארמון  טהמאסב  של  השאה־נאמה  קורות  אחר  להתחקות  לנסות  אחת  מדרך  יותר  יש 

העות'מאני. עד כה התמקדתי באוצר ובספריות בארמון מתוך רצון להבין מה עלה בגורל 

כתב היד. בפרק זה אתמקד בכתב היד עצמו ובשינויים שעברו עליו במהלך השנים בחצר 

הסולטאן, במטרה להבין מי השתמש בו, מתי ומדוע. יש חוקרים הטוענים כי השאה־נאמה 

זו מושפעת מהטענה  נקרא. גישה  ולכן לא  עניין את העות'מאנים כלל,  של טהמאסב לא 

שהאיורים שבכתב היד לא השפיעו על האומנות העות'מאנית, וכן מההשערה שמצבו הטוב 

של הספר מעיד על כך שלא התבוננו בו.42 לכך מצטרפת ההנחה כי באופן כללי כתבי היד 

לא  מכן  ולאחר  כמתנות,  ערכם  לפי  רק  נמדדו  העות'מאנים  לסולטאנים  כמתנות  שניתנו 

קראו בהם ולא השתמשו בהם.43 

טענות אלה הן בעייתיות. ראשית, בתקופה זו סגנון הציור העות'מאני כבר היה מגובש 

יחסית, כך שרק הגיוני כי לסגנון הפרסי בשאה־נאמה של טהמאסב לא הייתה עליו השפעה. 

שנית, ניתן לטעון כי מצבו הטוב של הספר מעיד דווקא על כך שהיה חשוב ומוערך. זאת 

ניתן  זה  חוזר,א במקרה  ועברו שימוש  בניגוד למתנות אחרות שקיבלו העות'מאנים  ועוד, 

לראות שלפחות עד המאה התשע עשרה כתב היד נותר בידיהם. גם עובדה זו מעידה כנראה 
שהוא לא איבד מערכו.44

סימן נוסף לכך שכתב היד המשיך כנראה להיקרא בחצר העות'מאנית הוא הערות בשפה 

התורכית שמסכמות את עלילת האפוס בכל אחד מעמודיו שנוספו לו בראשית המאה התשע 

עשרה. ההסבר להערות אלה מופיע בדף נפרד בסוף כתב היד, ובו נכתב כי לטקסט המקורי 

 ,)Mehmed ʿĀrif Efendi( אפנדי  עארף  מחמד  החצר  איש  ידי  על  שתורגם  תקציר  נוסף 

בהוראתו של הסולטאן סלים השלישי )1789–1807(. מחמד עארף היה איש חשוב בחצרו של 

סלים השלישי ומילא תפקיד בכיר בחדר הפרטי של הסולטאן – עובדה שאף היא מחזקת את 

ההשערה שכתב היד אכן נשמר במתחם זה. הוא היה מלומד ומשורר, ואף כתב חיבור חשוב 

כמתנה  בהמשך  ניתנו  הסולטאן,  גם  וביניהם  עות'מאנים,  אליטה  אנשי  שקיבלו  מתנות  רבים  במקרים  א 

לאחרים או אף פורקו לצורך הכנת חפצי אמנות חדשים.
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נוספים שנשמרו  לחיבורים  הוסיף הערות  וכן  מחמד השלישי  סוף שנותיו של  את  שתיאר 
בארמון.45

נוספו  יד  לכתבי  קודם,  כפי שתיארתי  חריג.  דבר  היו  לא  יד  לכתבי  מאוחרות  תוספות 

עוד  אותו.  שהעניקו  מי  או על  הספר  בעלי  על  המעידות  וכן הערות  ספריות  חותמים של 

ידוע כי לכתבי יד שונים שהגיעו לחצר העות'מאנית נוספו ציורים חדשים שנעשו בסדנת 

המאיירים בחצר.46 גם הוספת הערות הייתה נפוצה ומקובלת, כך שכתבי יד רבים בארמון, 

גם  היו  אך  בלבד,  כותרות  אלה  לרוב  בתורכית.47  הערות  כיום  מכילים  שונות,  מתקופות 

מקרים, כמו בשאה־נאמה של טהמאסב, שנוספו לטקסט סיכומים של ממש.48 ההערות של 

מחמד עארף היו למעשה דפים שנוספו והודבקו לכתב היד כך שכיסו את הטקסט המקורי 

בפרסית.49 לכאורה, ניתן היה לחשוב שההערות שימשו כתרגום הטקסט, אולם למעשה לא 

היה צורך בתרגום שכזה, שכן היחידים שהייתה להם גישה לכתב היד היו אנשי אליטה, ואלה 

ידעו פרסית היטב בשל היותה שפה נהוגה בחצר.50 יתרה מזאת, אפוס השאה־נאמה עצמו 

וגם בספריות  בארמון  שלו  רבים  עותקים  מכיוון שהיו  העות'מאנית,51  מוכר לאליטה  היה 

ובאוספים פרטיים רבים של אנשי אליטה וממשל. זאת ועוד, השאה־נאמה תורגם לתורכית 

זו.52 דרוש אפוא הסבר אחר  פעמים אחדות, כך שהסיפור עצמו כבר היה נגיש גם בשפה 

להערות של מחמד עארף. 

ניתן אולי להסביר את קיומן של ההערות בכך שהן ממלאות תפקיד דומה לאיורים. כיוון 

שתוכנם של סיפורים בכתבי יד רבים היה מוכר לאנשי האליטה, הם יכלו 'לקרוא' את כתב 

היד רק באמצעות עיון בציורים שבו. כלומר האיורים הנלווים עזרו להם להיזכר בסיפור 

מוכר. באופן דומה, ניתן לומר שגם ההערות של מחמד עארף לא נועדו להחליף את הטקסט 

למסורת  בדומה  הסיפור.53  את  שמכיר  הקורא,  של  לזיכרונו  עזר  כלי  לשמש  אלא  הקיים 

גם  אלא  עצמו  מהטקסט  רק  לא  הושפעו  שכאמור  השאה־נאמה,  היד של  בכתבי  האיורים 

בחלקן  נועדו  בתורכית  עארף  מחמד  שהוסיף  ההערות  גם  הפטרון,  של  מגמתית  מבחירה 

לאירועי  קודם,  כמו  קשורים,  אלה  מסרים  המקורי.  בטקסט  הופיעו  שלא  מסרים  להעביר 

התקופה.

הכלכלה,  רפורמות לשיפור  בשורת  לפתוח  סלים השלישי  ניסה  עלייתו לשלטון  לאחר 

המנהל והמצב הכללי באימפריה העות'מאנית. הדוגמה הבולטת לכך הייתה 'הסדר החדש' 

שכוון לביצוע רפורמות מהותיות בצבא העות'מאני. אולם סלים נתקל בהתנגדות פנימית 

וצרפת.  רוסיה  כמו  חיצוניים  כוחות  עם  ומלחמות  חיכוכים  נוספו  ולכך  שלו,  לרפורמות 

האחרונה אף כבשה את מצרים מידי העות'מאנים ושלטה בה בשנים 1798–1801. בד בבד 

חלו ברקע התפתחויות גם בזירה הבין־לאומית, ובהן המהפכות בצרפת ובארצות הברית. 

ועל־ אוניברסלי  נעשה  השנים  שעם  היסטורי  כחיבור  נתפס  פרדוסי  של  השאה־נאמה 

זמני. הוא עוסק בנושאים דוגמת עלייתן ונפילתן של שושלות, הכתרת שליטים והדחתם, 
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אך  זמן,  בכל  פוליטית  תהודה  לו  הייתה  כך  עקב  חיצוניות.  ומלחמות  פנימיות  מרידות 

במיוחד בתקופות שבהן המציאות המשתנה דמתה יותר למתואר בסיפוריו. בראשית המאה 

השש עשרה הוביל המצב ליצירת השאה־נאמה של טהמאסב, ובתחילת המאה התשע עשרה 

יצרו אירועים דומים עניין מחודש באפוס.54 עם זאת, כיוון שבתקופה זו כבר לא נהגו לייצר 

כתבי יד מאוירים כמו בעבר, היה צורך להשתמש בכתב יד קיים. הבחירה להשתמש לשם 

כך בשאה־נאמה של טהמאסב נבעה כנראה מכך שלא זו בלבד שהוא היה העותק המפואר 

ביותר של האפוס, אלא שהוא גם ניתן במתנה לשליטים העות'מאנים על ידי האויב הספווי, 

וסיפק בכך ביטוי לעליונות העות'מאנית ולעליונות הסולטאן גם בעיתות משבר. בדרך זו 

ניתנה ליצירה מוקדמת זהות חדשה, שהתכתבה עם ההקשר העכשווי שלה.

מרבית התקצירים של עארף מסכמים אומנם את הטקסט של פרדוסי, אך במקרים אחדים 

נעשה בטקסט המקורי שינוי ששיקף את תפיסותיו של כותב התקצירים.55 דוגמה לכך היא 

ההתייחסות לטקסט ולאיור המתארים את הספינה שבה שט הנביא מוחמד ולצידו הח'ליפה 

עלי ובניו חסן וחסין. שלושת האחרונים ידועים במסורת השיעית כאימאמים, יורשיו של 

הנביא מוחמד ומנהיגי האומה המוסלמית. החל מהמאה השש עשרה יושבי איראן ושליטיה 

נחשבו לכוח השיעי המוביל בעולם המוסלמי, ואילו שכניהם העות'מאנים נחשבו למנהיגי 

האלמנטים השיעיים  של  החשיבות  את  לצמצם  כדי  לכן,  הסונה.  באסלאם,  המרכזי  הזרם 

לאלגוריה  הסיפור  את  והפך  פרדוסי  של  הטקסט  את  עארף  שינה  המקורי  ובטקסט  באיור 

המסבירה את בריאת העמים השונים. הוא גם הקפיד להפחית במעמדו של עלי ולחזק את 

הזכיר במפורש את  והחוק. עארף אף  מעמדו הבלעדי של הנביא מוחמד כמעניק האמונה 

הרעיון ולפיו העות'מאנים הם יורשי המורשת של מוחמד, ובכך הציג אותם כממשיכי דרכו, 

את  צמצם  עארף  שיעיים,  אלמנטים  שהדגיש  המקורי,  לטקסט  בניגוד  כלומר  כח'ליפים. 

מעמדו של עלי וחיזק את רעיון הח'ליפות, המסייע בביסוס הלגיטימציה העות'מאנית. גישה 
אנטי־שיעית ואף אנטי־איראנית זו באה לידי ביטוי בהערות נוספות של עארף.56

בהערה  מופיעה  עארף  של  התקצירים  לבין  המקורי  הטקסט  בין  להבדל  אחרת  דוגמה 

הנוגעת לעלייתו לשלטון של אחד המלכים הסאסאנים, אנושירואן. בהערתו של עארף יש 

פירוט רב יותר מאשר בטקסט של פרדוסי. ניתן להסביר זאת בכך שדמותו של אנושירואן 

רבה  בתמיכה  זכו  שניהם  עארף:  מחמד  של  פטרונו  השלישי,  סלים  הסולטאן  את  מזכירה 

חיו  ושניהם  נתיניהם,  מצב  את  לשפר  במטרה  רפורמות  הובילו  שניהם  לשלטון,  כשעלו 

של  והתערבות  פנימיות  סדר  הפרות  מהותיים,  כוח  שינויי  חלו  שבה  פוליטית  במציאות 

כוחות זרים. בדומה לדוגמה הקודמת, גם הערה זו מסייעת בביסוס הלגיטימציה של השליט, 

ובמקרה זה מדובר באופן ספציפי בסלים השלישי, ששלטונו ידע עליות ומורדות. 

שינוי נוסף שניתן לראות אצל עארף מופיע בהערה המתייחסת לסיפור על נביא השקר 
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מזדכ.א עארף מתאר במפורט את עלייתה ונפילתה של תנועתו של מזדכ בתקופה הסאסאנית, 

שתמכה  מתנועתו,  שלהם  המוטעית  הדוקטרינה  את  שאבו  הצרפתים  כי  במפורש  ומציין 

זכויות. במילים אחרות, נעשתה פה הקבלה ברורה בין הסיפור של מזדכ  גם היא בשוויון 

לבין המהפכה הצרפתית, שהתחוללה רק זמן קצר לפני כן. נראה כי היה חשש מהשפעת 

המהפכה, במיוחד לאור הכיבוש הצרפתי של מצרים באותן השנים, ועארף בחר להשתמש 
בהערה שכתב כדי להביע חשש זה.57

השינויים שהכניס מחמד עארף בהערותיו לטקסט המקורי מראים שהוא השתמש בכתב 

היד להעברת מסרים שונים: הדגשת עליונותה של הסונה על השיעה וביסוס הלגיטימציה 

ניסיון לביסוס הלגיטימציה של  של הסולטאנים העות'מאנים כממשיכי דרכו של מוחמד; 

סלים השלישי, שאולי התערערה עם השנים; ואף הבעת דעה על אירועים היסטוריים דוגמת 

המהפכה הצרפתית, שעארף ראה בה איום ומצא לנכון להדגיש זאת. מלבד זאת, הערותיו 

בו להעברת  דווקא  בוחר  היה  לא  הוא  היד; אחרת  כתב  אליטה קראו את  אנשי  כי  מראות 

מזדכ היה מנהיג של תנועה דתית שהחל לפעול באיראן הסאסאנית בסוף המאה החמישית. הוא הצליח לסחוף  א 

רבים אחרי משנתו, אך בשנת 528 נהרג עם תומכיו, בהוראת השלטון. 

הערת� �ל �ח�ד עארף על אנ��יר�אן
ההערה הייתה ארוכה יחסית ובשל הפירוט הרב שבה נכתבה משני צידי הדף 
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מסריו. נוסף על כך, עצם הבחירה להוסיף את ההערות הללו לכתב היד מעידה על כך שגם 

נתפס  עדיין  טהמאסב  של  השאה־נאמה  קודמות,  לתקופות  בדומה  עשרה,  התשע  במאה 

כאמצעי בידי השלטון ומקורביו לחיזוק הלגיטימציה שלהם.

אולם כתב היד לא מילא תפקיד זה זמן רב. בסוף המאה התשע עשרה או בתחילת המאה 

העשרים השאה־נאמה של טהמאסב עזב את ארמון טופקאפי.58 לא ידוע לנו מדוע זה קרה, 

האם נגנב או נמכר, אך הדבר מעיד כנראה על שינוי ביחסם של העות'מאנים לכתב היד, 

1903 נמכר  שכבר לא נחשב בעיניהם סמל לריבונות ואמצעי לקבלת לגיטימציה. בשנת 

ידי  על  פורק  הוא  אספנים.  של  ברשותם  נותר  ומאז  דה־רוטשילד,59  למשפחת  היד  כתב 

אספן אמריקני בשם הוטון, אשר הוציא ממנו חלק ניכר מהאיורים, מכר את חלקם לאספנים 

אחרים לכיסוי חובותיו ותרם חלק אחר למוזיאונים. מה שנותר מכתב היד ומאיוריו הוחזר 

היד  מה שנותר מכתב  האיראנים קיבלו את  1994 במסגרת עסקת חליפין:  לאיראן בשנת 

ומאיוריו בתמורה לציור מודרני. כך, חזרו כתב היד וחלק גדול מאיוריו לארץ שבה נוצרו, 
והם נמצאים כיום בטהראן.60

ד. סיכ�ם

תמיד  היו  לא  השנים  לאורך  טהמאסב  שאה  של  השאה־נאמה  של  שקורותיו  פי  על  אף 

ברורים, ניתן לראות כי כתב היד שימש סמל למלוכה ואמצעי להעברת מסריו של השלטון 

כתב  ביצירת  ביטוי  לידי  הדבר  בא  ראשית,  עשרה.  התשע  המאה  לסוף  ועד  יצירתו  מאז 

היד במחצית הראשונה של המאה השש עשרה. טהמאסב בחר באפוס של פרדוסי כדי לחזק 

את הלגיטימציה שלו ואת מעמד השושלת שלו בתקופה שבה האימפריה הספווית נאלצה 

להתמודד עם איום תורכי מבפנים ומבחוץ. כתב היד המשיך לשרת את טהמאסב גם כאשר 

הרבה  הכיר בחשיבות  מכיוון שטהאמסב  השני:  סלים  לסולטאן  אותו  להעניק  החליט  הוא 

רב  הוא בחר לתת מתנה שמצד אחד תתקבל בכבוד  שייחסה החצר העות'מאנית למתנות 

ותוכל לסייע לשימור השקט בין שתי האימפריות, ומצד אחר תבטא את כוחם של הספווים. 

התיעוד העות'מאני של מתן כתב היד מצביע על כך שגם האליטה העות'מאנית ראתה בכתב 

היד מתנה מפוארת וביטוי לעליונותה שלה. במילים אחרות, גם עבורה כתב היד היה לא רק 

חפץ אלא סמל ללגיטימציה לשלטון הסולטאן ולשושלת העות'מאנית. טענה זו באה לידי 

ביטוי גם באופן שבו נשמר כתב היד בארמון. על פי כל העדויות, הוא לא נשמר בספרייה 

שבאוצר הפנימי אלא במקום אחר, ויש סימנים המעידים על כך שהוא נשמר ב'חדר הפנימי' 

של הסולטאן. עובדה זו מעידה שגם עבור העות'מאנים עצמם  המשיך כתב היד לשמש סמל 

המעניק לגיטימציה לשלטון.
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מגמה זו בולטת גם בהערות שנוספו לכתב היד במאה התשע עשרה על ידי מחמד עארף 

אפנדי, ואשר גם הן שימשו לביטוי מסרים מטעם השלטון ותומכיו. למעשה, ההערות שימשו 

בתפקיד דומה לזה של האיורים בכתב היד. הן שיקפו את הטקסט בפרסית אך התאימו אותו 

של  הרוח  הלכי  את  לבטא  עארף  היה  יכול  כך,  ולהשקפותיו.  העות'מני  השלטון  לצורכי 

השלטון ולהתייחס לאירועים בני התקופה דוגמת המהפכה הצרפתית והכיבוש הצרפתי של 

מצרים שאירעו בסמוך לתקופת כתיבת ההערות. מכאן שמסורת השימוש בסיפורי השאה־

נאמה לצורכי השלטון נשמרה גם במאה התשע עשרה. כמו כן, הערות אלו מעידות כי כתב 

היד נקרא על ידי האליטה ועדיין היה חשוב לה.

השינוי במעמדו של כתב היד חל בסוף המאה התשע עשרה כשהוא נמכר לידיים זרות. 

לא ברור בדיוק מה גרם לכך, אך אפשר שיש לכך קשר לתהליכי מודרניזציה ושינוי באותה 

ואומנותית.  כלכלית  חשיבות  בעל  וכרכוש  כנכס  בעיקר   אפוא  נתפס  היד  כתב  תקופה. 

ורק בחשיבותו  כאשר המחקר המודרני החל לעסוק בשאה־נאמה, הוא התמקד כמעט אך 

לומר  אולי  ניתן  אומנות.  כיצירת  ולמעמדו  הכספי  לערכו  תוקף  נתנה  אשר  האומנותית, 

שכתב היד זכה לעדנה מחודשת כנכס תרבותי חשוב כאשר חזר לאיראן בשנת 1994. אך 

נראה שכיום גם עבור האיראנים הוא סמל לתרבות העבר, מוצג ארכיוני בלבד. כך במהלך 

תפקידו  את  טהמאסב  השאה־נאמה של  איבד  קיום,  שנות  ולאחר כ־400  המאה העשרים, 

ככלי וכסמל עבור השלטון. 

בשנים האחרונות נחקר כתב היד גם בהקשרו ההיסטורי־תרבותי. כיום ברור כי לכתב יד 

זה, כמו לכתבי יד דומים אחרים, הייתה חשיבות רבה לאורך כל שנות קיומו, וניתן ללמוד 

ממנו על תהליכים היסטוריים ושינויים תרבותיים בחצר שבה הוא נוצר ובחצר שאליה עבר. 
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