چكيده
در تاريخ ايران پس از اسلم ،عص صفوي به لحاظ تحولت مهم سياس -اجتمعي نقطه عطفي
محسوب ميشود كه با حكومت انقلب شاه اسمعيل صفوي آغاز ميگردد .نگارگری صفویه
نیز مانند سایر شاخههای هنی از این تأثیر برکنار ناند و شاید بیش از شاخههای دیگر بتوان
نشانههای تحولت اجتمعی را در آن مشاهده نود .در این نوشتار با نگاهی به چند و چون این
تأثیرگذاری ،سعی گرديده تا تحولت نگارگری عص صفوي به موازات تحولت اجتمعی آن
مورد بحث و بررس قرار گيد .يك از اين رويدادهاي قابل توجه ،گستش رابطه با اروپاييان
است كه نود آن بيش از هر پديده هني در نگارگري قابل مشاهده و اندازه گيي است .ارتباط
مستقيم با اروپاييان كه به ايران ميآمدند ،آثار هني واردات از اروپا و هنمندان اروپايي
ساكن در ايران همگي زمينه شكلگيي سبك جديدي در نقاش ايران را فراهم آورد .مضافاً،
تحولت درون نگارگري نيز ،همچون مستقل شدن نقاش از كتابت و واقعگرايي ،روند تغيي
در نقاش ايران را تسيع نود .در واقع ،تغييات ايجاد شده در نگارگري صفوي دو روند
موازي بودند كه اول درون و در ادامه سي ُكند و طبيعي تحول نگارگري ايران و ديگري سيع
و انقلب و تحت تأثي هن اروپائيان شكل مي يافت .از اين میان ،آنکه ادامه یافت و به تدریج
فراگیر شد روند دوم بود.
سؤالت كه در اين مقاله پاسخ داده مي شود:
-1تحولت نگارگري دوران صفوي تحت تأثي چه فرايندهاي اجتمعي و فرهنگي شكل گرفت؟
-2آثار هن واردات اروپا و هنمندان اروپايي چه تغييات سبك و تكنيك را در نگارگري
ايران عص صفوي پديد آوردند؟
اهداف كه در اين مقاله مد نظر است:
-1بررس تأثي و تأثر تحولت سياس -اجتمعي عص صفوي بر نگارگري اين دوران.
-2دستياب به نوع تأثيپذيري نگارگري ايران عص صفوي از سبكها و تكنيكهاي نقاش
اروپايي.

دكت حسن كرييان
مژگان جايز

روش تحقيق :تاريخي -تحليل
كليدواژگان :نگارگري صفوي ،تحولت فرهنگي اجتمعي ،سبكها و تكنيكهاي نقاش
اروپايي
استاديار گروه باستان شناس و رئيس موسسه باستان شناس ،دانشگاه تهران
دانشجوي كارشناس ارشد باستان شناس ،دانشگاه تهران
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 -1جهت اطلعات بيشت در اين زمينه رك به:
شيل ر ،كنباي ،نگارگري ايران ،ترجمهي مهناز شايستهفر،
تهران ،موسسه مطالعات هن اسلمي1381 ،؛ راجر ،سيوري،
ايران عص صفوي ،ترجمه كامبيز عزيزي ،تهران ،نش مركز،
1380؛ زك محمد حسي ،مصي ،تاريخ نقاش در ايران،
ترجمهي ابوالقاسم سحاب ،تهران ،سحاب كتاب2536 ،؛
رويي ،پاكباز ،نقاش ايران :از ديروز تا امروز ،تهران ،زرين
و سيمي.1384 ،
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مقدمه
دوران صفوی ( )907-1135 /1501-1722با نام شاه عباس کبیر -که همچون جواهری در
تاریخ ایران میدرخشد  -همواره حسی از شکوه و عظمت و امنیت را در ذهن ایران شناسان
ایجاد میکند .همنگونه كه از جدول شمره  1برميآيد ،كشور ايران در این دوره ،در تامی
زمینههاي سياس ،مذهبي ،اجتمعي ،اقتصادي و هني دستخوش تحولتی به هم پيوسته گرديد
که هیچ عنصی در جامعه صفوی را نیتوان بدون در نظر گرفت آنها ،مورد مطالعه و بررسی
قرار داد .به ويژه آنكه همزمان اين تحولت ،با اوج گيي حضور اروپاييان در صحنههاي
مختلف اجتمع ايران ،بر پيچيدگي تبيي و تفسي تحولت اين دوره ميافزايد.
عليغم اين پيچيدگي ،هن به مثابه آينه تامناي تحولت درون جامعه ،از طرف ابزاري
كارآمد در شناخت و تفسي تحولت محسوب ميشود و از طرف بدون در نظر گرفت تحولت
مذكور ،تبيي تغييات كه در سبك و سياق آثار هني به جاي مانده غي ممكن است .به اين
ترتيب ،با در نظر گرفت كميت و كيفيت تحولت عص صفوي ،كام ًل طبيعي است كه در هن
اين دوران نيز شاهد دگرگونهايي باشيم؛ تحولت كه همواره تحت تاثي عوامل از خارج يا
داخل جامعه ايران شكل گرفته و البته نسبت دادن تامياين تغييات به عوامل خارجي ،همن
قدر اشتباه است كه به كل ناديده انگاشت عوامل مذكور.
نتايج مطالعات متخصصان روشن ساخته كه نگارگري دوران صفوي ،شباهت چندان با نگارگري
دورانهاي پيش از خود ندارد 1،اين تفاوت به حدي است كه تشخيص آثار نقاش اين دوران از
دورههاي قبل و بعد از آن بسيار سهل است .تغيي و تحول نگارگري صفوي ،تنها محدود به شيوه
طراحي و نحوه نايش نيست؛ بلكه در فضاي كل نقاشها شاهد نوعي دگرگون هستيم كه در
تام قلمروي اين هن ،از موضوع گرفته تا نحوه نايش و شيوه طراحي ،مخاطب و بست شكلگيي
نفوذ ميكند .بدون شك توجيه اين تحولت اساس بدون در نظر گرفت بستي كه هنمندان اين
دوره را پرورانده و ضورتها و اختيارات آنها را تحتالشعاع قرار ميداده ،امكانپذير نيست.
هن صفوی ،همچون هن دورههای قبل ،تحت تاثیر مسائل سیاسی و اجتمعی زمان خويش
فرم يافته و با اندکی تأمل رد پای تحولت سياس  -اجتمعی را در این حوزه میتوان دنبال
نود .نگارگری صفویه نیز مانند سایر شاخههای هنی ،از این تأثیر برکنار نانده و شاید بیش
از شاخههای دیگر بتوان نشانههای تحولت اجتمعی را در آن مشاهده نود .در این نوشتار ،با
نگاهی به چند و چون این تأثیرگذاری ،سعی گرديده تا تحولت نگارگری اين دوران ،به موازات
تحولت اجتمعی آن مورد بحث و بررس قرار گيد .در اين راستا ،ابتدا به صورت اجمل
تحولت عص صفوي و شايط اجتمعي ،اقتصادي و سياس ،به ويژه آن دسته از تحولت كه
بيشتين تأثي را بر تحولت نگارگري داشتند ،مورد بررس قرار ميگيد ،پس از آن ويژگي
نگارگري دوره آغازين حكومت صفوي مورد توجه قرار خواهد گرفت .ويژگيهايي كه با
تأثيپذيري از تحولت معاصشان ،به تدريج رنگ باخته و جاي خود را به خصيصههاي ديگري
در هن نگارگري سپردند كه همگي به وضوح معلول شايط اجتمعي آن دوران بودند .تشيح
تأثي اين تحولت و تغييات كه به تبع آن در نگارگري به وجود آمد ،موضوع بخش ديگري از
اين نوشتار است .در پايان تلش شده تا با درنظر گرفت تامي اين عوامل و نتايج آنها ديدگاهي
مستند از تحولت نگارگري صفويه ارائه گردد.

تحولت ايران عص صفوي و نود آن در هن نگارگري
نوع تحولت

شاخص تحولت

سياس

 تغيي حكومت نيمه مستقل ايران به حكومتي مستقل؛ قطع ارتباط با خلفاي اسلمي افزايش ارتباط با اروپا -ظهور شاه به عنوان مرجع عال سياس ،مذهبي و قطب عرفان

مذهبي

تثبيت شيعه به عنوان مذهب رسميايران از جانب حكومتي با موسسي برخاسته از قش صوفيان

اجتمعي

شكل گيي جامعه اي هرميكه در رأس آن شاه قرار داشت و پس از آن به ترتيب
روحانيون ،دبيان – تاجيكها ،صنعتگران و در قاعده هرم ،كشاورزان قرار ميگرفتند.

اقتصادي

انتقال از جامعه اي كشاورزي به جامعه اي نيمه صنعتي و توسعه صنايع دستي
جدول  :1نگاهي اجمل به تحولت دوران صفوي

نگاهي به تحولت عص صفوي
تعدادي از صاحبنظران تاريخ تحولت اجتمعي ايران ،مهمتين عامل تحولت اجتمعي عص
2
صفوي را تصميم شاهاسمعيل صفوي در اعلم تشييع اثنيعشي بهسال ( )907/1501دانستهاند؛
اما اين اقدام به همن اندازه كه مذهبي بود سياس نيز محسوب ميشد ،چرا كه با اجراي آن،
ايران شيعه مذهب رودرروي عثمن سني مذهبي قرار ميگرفت كه داعيه خلفت بر جهان اسلم
را داشت و به اين ترتيب دولت صفوي «هويت ارض و سياس» خود را به دست آورد .بديهي
است ،ظهور شاه اسمعيل كه از همن ابتدا رهبي سياس و مذهبي برخاسته از قش صوفيان بود و
از سوي پيوانش به وي لقب «ولالله» داده شده بود 3،نقطه آغاز تحول مذهبي عميقي در جامعه
ايران بود .شاهان بعدي صفوي نيز اگرچه به اندازه شاه اسمعيل ،قطب عرفان و دين محسوب
نيشدند ،اما همواره مشوعيت سياس خود را از طريق مذهب حفظ نودند .گسته تحولت
اين دوران در مسائل اجتمعي و اقتصادي نيز به اندازه نفوذ مذهب ،در امور حكومتي قابل تأمل
است و بخش از اين تحولت همزمان ،هم علت و هم معلول روابط گستدهاي بودند كه در اين
زمان ،اروپاييان با ايران برقرار نودند .آنچه مسلم است شوع این ارتباطات در دوران صفوی
نبوده و روابط از مدتها قبل برقرار بود ،اما در این دوران به واسطه برخی عوامل که در ادامه به
آنها اشاره می کنیم ،به میزان بسیار زیادی بر روابط دوجانبه افزوده شد.
مدتها قبل از آنکه اسمعیل صفوی تاج پادشاهی بر س گذارد ،نفوذ تدن اسلمی به اروپا
موجب افتتاح باب روابط سیاسی و تجاری این دو حوزه فرهنگي گردیده بود؛ معهذا تا زمانیکه
خلفت عباسی بر جای بود ،بازار تجارت اروپا با ایران و مملک شقی آسیا رونقی نداشت.
ليكن پس از انقراض عباسیان ،دامنه روابط اروپا با آسیا وسیع تر شد و سلطین روم شقی و سایر
پادشاهان اروپايي سفرای متعددي به دربار اولد چنگیز فرستادند و پای مبلغین و تجار مسیحی
به خاک ایران بازگشت و تا حدی بازار تجارت اروپا با مملک آسیايي رونق گرفت .به واسطه
حُ سن رابطه ایلخانان با مملک عیسوی ،ایران و سایر متصفات این سلسله ،مخصوصاً از دوره
غازان خان به بعد مرکز تجارت اروپا و آسیا گردید و این وضع تا اواخر سلطنت تیموریان برقرار
بود .پس از آنکه ترکان عثمنی در سال  857/1453بر قسطنطنیه دست یافتند ،بار دیگر راه
تجارت اروپا با مشق بسته شد و به همین سبب اروپايیان بر آن شدند که برای رسیدن به ايران،
هندوستان و چین و تحصیل امتعه آسیا ،راهی دیگر پیدا کنند و این امر موجب کشف و تقويت
4
راه دریایی جنوب آفریقا گردید.
خلصه آنكه ،رفت و آمد اروپاييانی که به عنوان بازرگان ،سیاح ،مبلغ مذهبی ،سفیر و ...به
ایران ميآمدند از زمانهاي دور ،آغاز شد ،ليكن حضورشان در دورهي ایلخانان و تیموریان
رونق خاص يافت .اين حضور در دوره صفویه ،با توجه به امنیت کشور ،گستش فوقالعادهای
یافت و از اوایل سدهي هفدهم/یازدهم ارتباط سیاسی و مبادله تجاری وسیعی میان ایران و
5
کشورهای دیگر ،به خصوص کشورهای اروپای باختی برقرار شد.

-2راجر ،سيوري ،ايران عص صفوي ،پيشي ،ص .26
-3همن ،ص .23
-4نصالله ،فلسفي ،تاريخ روابط ايران و اروپا در دوره
صفويه ،طهران ،بنا ،1316 ،صص .1-3
-5رويي ،پاكباز ،دايرهالعارف هن ،تهران ،فرهنگ
معاص ،1378 ،ص . 577
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آنچه روابط ایران با اروپا در دوران صفوی را مبدل به عاملی سنوشت ساز در تحولت
ایران نود ،وضعیت اروپا در آن هنگام است .این دوره در غرب و تا حدودی هم در ایران
ت اصلحات
دوره انتقال بود 6.اکتشافات جغرافیایی و ثروتهای ناشی از آن و گستش نهض 
فكري از عوامل موثر در شکل گیری تحول سنوشت ساز در اروپا بودند 7كه ظهور فلسفه
با نویسندگان ،هنمندان و صنعتگران با اندیشههای جدید را باید از نتایج آن دانست .سیر این
تحول در جهت فاصله گرفت از « ُاخروی گرایی» و هر چه بیشت «دنیوی» شدن بود ،اروپاییان
دنیا را باور کردند و انسان را به عنوان حاکم مسلط زمین ،به رسمیت شناختند .هن ،علم ،فلسفه
و هر آنچه که بود در پی نایش و افزایش این حاکمیت به حرکت درآمد .ظهور دانشمندانی
چون کپلر ( )979-1040/1571-1630و گالیله ( )972-1052/1564-1642و بسیاری دیگر،
شناخت دنیايي فراتر از کتب مقدس را نوید میدادند .به موازات حکومت صفویه در ایران،
در اروپا شاهد ظهور و رشد افرادی چون فرانسیس بیکن ( )969-1035/1561-1625و دکارت
( )1005-1061/1596-1650هستیم .روش بیکن عبارت بود از مشاهده و تجربه در امور
طبیعت؛ وی معتقد بود که کسب علم ،برای تصف بر طبیعت و تحصیل قدرت است .دکارت
8
نیز مانند بیکن ،معتقد بود که باید از علم ،برای بهبود زندگانی نوع بش استفاده کرد.
اگرچه بررسی تحول مورد اشاره ،فراتر از حد این نوشتار است ،ليكن نكته شايان توجه آن است
که اروپای در حال تحول در چنین شایطی ،مسافران بسیاری را به ایران صفوی روانه نود.
مسافريني كه مستنداً به مكتوبات تاريخ كمبيج ،با اهداف و انگيزههاي مذهبي (شك ل دهي
اسقفنشيهايي در مراغه ،تبيز و تفليس ،افزايش ميسيونهاي مذهبي اروپايي و افرادي از
فرقه اگوستيني 9،كرمليت 10و ،)...نظامي (با توجه به نياز ايران به تجهيزات نظامي براي مقابله با
دشمنان كه عثمن در رأس آنها قرار داشت) ،بازرگان (ورود پرتقالها به جزيره هرمز ،روابط
بازرگان كمپان هند شقي با ايران ،اعزام افراد فرانسوي مانند تاورنيه 11،ژان شاردن 12و غيه
به منظور برقراري روابط بازرگان و )...و جهانگردي (ورود افرادي مانند پيتو دلواله 13كه به
خدمت شاه عباس در آمد و )...به ايران آمده بودند 14.انگيزههاي سياس را نيز ميتوان به عوامل
فوق اضافه كرد ،چرا كه بسياري از هيئتهايي كه به ايران ميآمدند و يا از طرف پادشاه ايران،
به اروپا فرستاده ميشدند ،با هدف تحكيم اتحاد فيمبي ،بر ضد دولت عثمن تردد مي نودند.
 -6يعقوب ،آژند ،تاريخ ايران (دوره صفويان) ،پژوهش دانشگاه كمبيج ،تهران ،جامي ،1380 ،ص .283
 -7محمود ،بني هاشم ،مختصي درباره مسائل اجتمعي ايران و اروپا ،تهران ،بنا ،1342 ،صص .139-141
 -8محمدعل ،فروغي ،سي حكمت در اروپا ،تهران ،كتابفروش زوار ،1344 ،صص  146و .118
 -9در حدود قرن دوم و سوم پیش از میلد آیینهای آگونسی پا به عرصه وجود نهادند .آگونسیها فرقههایی بودند که به نوعی عقیده عرفانی اعتقاد داشتند و میگفتند که قسمتی
از نور یا عقل آسمنی در میان ماده شیر اسیر شده و در پی رهایی خود است .جهان خاکی منزلگاه ش است ولی بارقه الهی که در انسان وجود دارد در نهایت باعث خلصی وی
خواهد گردید .بهنظر آنها قسمت اسیر شده نور همچون نیای که از نیستان بریده شده باشد در فغان میباشد و از جدایی و دور ماندن از چشمه نور شکایت میکند .خود را همچون
ملکهایی میدانستند که فردوس برین ماوایشان بوده وحال به اشتباه و یا تقصیرکاری دیگری به این خرابآباد افکنده شدهاند .در این جهان هدفی جز برافکندن حجاب غبارآلود
تن از چهره جان در پیش نیگرفتند ،مقاله ناد و فرقه ها،ساعت َwww.prodijy.bloysky.com ، 86/12/10 ،9: 00
-10كرمليتها گروهى روحان عارف از مبلغان مسيحىاند كه در سال ۱۰۱۶ /۱۶۰۷پس از گذشت بيش از سه سال از آغاز حركتشان به سوى ايران ،توانستند به پايتخت آن يعنى
اصفهان برسند .اين اولي حضور رسمى كرمليتها در دربار شاه عباس بود .كرمليتها چهارمي گروه مسيحى بودند كه پس از مسيحيان فرانسيسكن ،دومينكن و آگوستي وارد
ايران شدند .وظايفى را كه پدران كرمليت در زمان شاه عباس برعهده گرفتند را مىتوان به دو بخش تقسيم كرد :الف -وظايفى كه پاپ بر عهده آن ها نهاد.
ب -وظايفى كه شاه عباس از آن ها توقع داشت ،مقاله در جستجوي نسخ خطي يگانه وقايع نگاري مسيحيت غرب به زبان فارس  ،1نوشته محمد رضا وصفي ،ساعت َ،9: 15
www.hawzah.net ، 86/12/10
 -11او متولد  984/1605در فرانسه ،جهانگردي بود كه كتب متعددي درباره كشورهايي كه به آنها سفر كرده بود به رشته تحرير درآورد ،از آن جمله است سفرنامهاي كه در شح
سفرش به ايران نوشته است .سفرهای تاورنیه میان سال های  1011/1632تا  1047/1668صورت گرفت .سفر اول او در زمان سلطنت شاه صفی ،نوه شاهعباس بزرگ ،و سفرهای
دیگرش در زمان شاه عباس دوم و شاه سلیمن بود ،مقاله سفرنامه تاورينه ،نوشته محمود موحدان ،ساعت َwww.book20.mihanblog.com ، 86/12/10 ،9: 30
 -12شواله ژان شاردن ،مو ّرخ و حکيم و نويسنده و مسافر ايران در عهد صفويه بوده است .وى با تحقيقات دقيق و تت ّبعات خود ،ايران و ايرانيان را براى نخستي بار چنانکه بايد و
شايد به جهانيان معرف نود .و با شيوهى نوين انتقادى و تاريخى خود علم «ايران شناس» را در مغرب زمي بنيان گذارد .شادرن اول کس بود که کتاب در شح ابنيه تخت جمشيد
انتشار داد .و سفرنامهاي ارزشمند به جهان دانش تقديم کرد .در  1043/1643در پاريس به دنيا آمده ،و در  1091/1713پس از هفتاد سال عمر در نزديکى لندن بدرود حيات گفت،
ساعت َwww.iptra.ir ، 86/12/10 ،10: 00
 -13پيتو دلواله ( )Pietro della valleسياح و ماجراجوي ايتاليايي است كه به قصد جستجو و تحقيق درباره مشق زمي در سال  1027/1617وارد ايران شد.
 -14يعقوب ،آژند ،تاريخ ايران ،دوره صفويان ،پيشي ،صص -200 182و ،9-5آدام ،الئاريوس ،سفرنامه آدام الئاريوس ،بخش ايران ،ترجمه احمد بهپور ،تهران ،سازمان انتشارات
و فرهنگي ابتكار ،1363 ،ص .242
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تحولت ايران عص صفوي و نود آن در هن نگارگري
به این ترتیب خواسته یا ناخواسته فرهنگ و رسوم غرب به شق آمد و در سدهي هفدهم/
یازدهم ،اصفهان با سیمی شکوهمند ،جمعیت زیاد و رونق اقتصادی بیسابقهاش ،به مرکز تجمع
بازرگانان ،جهانگردان ،سفیران سیاسی ،مبلغان مذهبی و هنمندان خارجی بدل شده بود .در
این شایط بود که نقاشی ایران ،تأثیرات اروپایی را تجربه کرد 15.در ادامه ،ابتدا به وضعيت
نگارگري ،در اوايل دوران صفوي و روند تحولت داخل آن پرداخته ميشود و سپس تأثي
روابط اروپا بر اين دسته از آثار هني ،مورد بررس قرار ميگيد.
نگاهی اجملی به وضعیت نگارگری در اوایل دوران صفوی
نگارگری صفوی وارث مکتب هرات بود .مکتب هرات ،به حمیت سلطان حسین بایقرا (-1505
 )874-911/1469هنمندی را پرورانید که نقطهي آغاز تحول در نگارگری ایرانی را رقم زد.
کمل الدین بهزاد از معدود هنمندان ایرانی است که حمیت شایسته ای از وی به عمل آمده
است؛ وی به دلیل نوآوریهایی که در نقاشی ایرانی رقم زد شهرت فراوانی را کسب نود که
تا به امروز همچنان پابرجاست.
دو سال پس از مرگ سلطان حسین ،ازبکان خراسان را درنوردیدند و بدون برخورد يا مقاومتی وارد
هرات شدند .سه سال بعد در  916/1510شاه اسمعیل اول ،سپاه ازبکان را در جنگ مرو متلش
کرد و خراسان را به امپراتوری صفویه منظم ساخت 16.یکی از اولین اقدامات شاه اسمعیل پس از
تصف هرات ،همراه بردن بهزاد به تبیز بود؛ بهزاد در تبیز ،سپرستی گروهی از هنمندان را -
17
که چند سال قبل از هرات گریخته بودند  -به عهده گرفت و مکتب تبیز را در نقاشی پایه گذارد.
عليغم اينكه آنچه تا پیش از ظهور بهزاد با عنوان ویژگیهای نقاشی ایرانی شناخته ميشود،
تا مدتها پس از تشکیل حکومت صفوی ،نیز همچنان در نگارگري ایرانی دیده می شود ،اما
تحولت نگارگری دوران صفوی به مرور زمان ظاهر شدند و مدتها پس از انقراض صفویان،
طول کشید تا نقاشی ایرانی دیگر نقاشی ایرانی نباشد .ویژگیهایی که ظهور بهزاد اولین موج
متوک ماندن آنها را به دنبال آورد ،در شاهنامه تهمسبی دیده میشوند .کاهش جهان سه
بُعدی به دو بُعدی و بهره گیری از تدابیر مختلف ،برای اجتناب از مشکلت حاصل از آن؛
کاربرد مطمئ و استادانه رنگهای موزون و ُپرکردن هر سانتیمت از زمینه با پرندگان ،حیوانات،
درختان و تصاویری که نشاندهنده رویدادی افزون بر رویداد اصلی تصویر است؛ آسمن طلیی،
آب نقره فام ،سوهای سبز تیره در برابر درختان با شکوفههای سفید ،شاخ و برگ پائیزی در
دشت پهناور ،اسبهای ابلق در صحرای زردرنگ ،گروههای مردم در جامههای سخ و قرمز
تند و نیلی ،کاشیهای منقش و نقاشیهای زیبای روی گچ ،باغهای آفتابی در پشت پرچینهای
18
باریک شنگرف ،از جملهي اين ويژگيها هستند.
تصوير  1صفحهاي از شاهنامه مذكور را نشان ميدهد .نکته قابل توجه این است که نقاشی در
این دوران شخصیت مستقل ندارد و در خدمت کتابت است .در واقع این نوشتههای کتاب بودند
که مشخص میکردند نقاشی چه چیز را باید نشان دهد .اگر احیاناً هنمندی تایل به هننایی
و ایجاد تنوع و نوآوری داشت ،باید استعداد خود را در همین محدوده و چارچوب ميگنجاند.
در کنار شاهنامه ،مکتوبات سعدی و نظامی نیز طرفداران فراوان داشت.
یکی از شاخصههای نقاشیهای اوایل دوران صفوی ،پیدایی برآمدگی در تارک کله قزلباشی
است که پیروان این خاندان دستار خود را بهدور آن میپیچیدند .این علمت خانوادگی ،که
متعاقباً جغهی متداول کشور شد ،در نگاره های ابتدایی این دوره ،فقط به رنگ سخ دیده
میشود .لکن بعدها اهمیت خود را از دست داد و هنمندان و احتم ًل استفادهکنندگان از آن
رخصت یافتند تا برای ایجاد همهنگی با جامه ،از رنگهای دیگر – که معمو ًل سیاه و سفید بود
– سود جویند .گویا این نوع کله و جغه پس از مرگ شاه تهمسب در سالهاي /1574-1576
 982-984تقریباً از میان رفت 19.حذف این ویژگی در هن نگارگري صفويان را میتوان از
تبعات كاهش منزلت قزلباشان دانست که «مردان شمشیر» بودند و وجودشان پس از روی کار
20
آمدن و تثبیت دولت صفوی نه تنها ضوری به نظر نیرسید ،مزاحم نیز بود.
اگر کله قزلباشی را اولین شاخصه نگارههای مکتب تبیز و مظهر تحولت سياس – اجتمعي
عص صفوي بدانیم ،نوآوریهای بهزاد را که در تبيز تحت حمیت شاه اسمعیل به فعالیت

 -15رويي ،پاكباز ،نقاش ايران :از ديروز تا امروز ،پيشي،
ص .132
 -16راجر ،سيوري ،ايران عص صفوي ،پيشي ،ص .124
 -17همن ،ص .125
 -18همن ،ص .126
 -19بازل ،گري ،نگاهي به نگارگري در ايران ،ترجمهي
فيوز شيوانلو ،تهران ،انتشارات توس ،2535 ،ص .144
 -20راجر ،سيوري ،ايران عص صفوي ،پيشي ،صص .75-76
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هنی خود ادامه میداد ،میتوان دومین ویژگی آن دانست 21و مهم ترین جلوه آن "واقع گرایی"
است که متخصصین آن را در نقاشیهای بهزاد تشخیص داده اند .کمل الدین بهزاد ،برخلف
نگارگران پیشین ،به جهان واقعی توجه کرد .او توانست حالت خاص و ظریف آنچه را که
میدید با وضوح کامل تشخیص دهد .بنابراین ،در همه نقاشیهایش ،انسانها ،حیوانات ،صخرهها
و کوهها از خصلتهای خاص خودشان آکندهاند .او به مدد طراحی قوی ،پیکرهای یکنواخت و
بیحالت نقاشی پیشین را ،به حرکت درآورد .حالتها ،قیافهها و رنگ چهرهها را تنوع بخشید؛
طبیعت و معمری را به مکان فعل و عمل آدمها بدل کرد و در این محیط برای هر پیکر ،جایی
مناسب در نظر گرفت 22.تصوير  2نونهاي از نقاش اين هنمند ايران را نشان ميدهد.

تصوير:1رستم از مرگ و سنوشت ميگويد ،منسوب
به عبدالعزيز ،در مكتب تبيز ،شاهنامه تهمسبي
(سدهي شانزدهم/دهم) ،موزه هنهاي معاص تهران.

 -21آرتور ،پوپ ،آشنايي با مينياتورهاي ايران ،حسن ني،
تهران ،مركز نش كتابهاي طراحي و نقاش در ايران،
بتا ،ص .45
 -22رويي ،پاكباز ،نقاش ايران :از ديروز تا امروز ،پيشي،
ص .82
 -23بازل ،گري ،نگاهي به نگارگري در ايران ،پيشي،
صص .176-179
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همچنانکه با تصف هرات توسط شاه اسمعیل ،تبیز وارث مکتب هرات شد ،پس از انتقال
پایتخت به قزوین و سپس اصفهان ،در کارگاههای شاه عباس اول ،ظهور مکتب نقاشی اصفهان
را شاهد هستیم .اگر هرات و تبیز به نام بهزاد آراسته اند ،مکتب اصفهان ،رضا عباسی را درون
خود پرورانده است که تا مدتها تشخیص آثار قلم او از همنامانش ،متخصصین هن نقاشی را
به خود مشغول داشته بود 23.رضاعباسی نیز به اندازه بهزاد ،در تحول نگارگری این دوره ،نقش

تحولت ايران عص صفوي و نود آن در هن نگارگري
بسزايي داشت كه در بخشهای دیگر این نوشتار بیشت به او خواهیم پرداخت .تصوير  3نونهاي
از نقاش اين هنمند عص صفوي را نشان ميدهد.
در این دوره به موازات کارگاههای سلطنتی ،که مراکز تجمع متخصصین فن کتابت و از جمله
نقاشان بودند ،کشیدن نقاشیهای دیواری ،عموماً در بناهای سلطنتی رواج يافت .گزارشهای
جهانگردان اروپایی و نیز نقاشیهای برجای مانده بر دیوار کاخهای نايین و اصفهان این نکته
را تایید می کنند که کار نقاشان و ُم ّذهبان سدهي هفدهم /یازدهم به عرصههايی وسیع تر از
صفحات کاغذ ،بسط یافته بود .در واقع ،نقاشیهای دیواری و کاشیهای تصویری ،غالباً به
لحاظ موضوع و حتی ترکیب بندی ،شباهتی بارز با نگارههای آن زمان دارند .اما وقتی نگارگر

تصویری را در مقیاسی بزرگ بر روی دیوار میکشید ،حس ظرافتکاری خود را تا حد زیادی
24
از دست میداد.
به این ترتیب ،همنگونه كه در جدول شمره  2قابل ملحظه است ،عليغم آنكه هيچ گونه
تحول چشمگيي در نگارگري هرات به وقوع نپيوسته بود ،در نیمهي نخست حکومت صفویان،
شاهد شکلگیری نسخ خطی مزین به نگارهها و دیوارهای منقوش بناهای صفوی هستیم ،ضمن

تصوير  :2راست ،شكار ،واقع گرايي در مرقع گلستان،
اثر كمل الدين بهزاد( ،سدهي شانزدهم/دهم) ،موزه
هنهاي معاص تهران.
تصوير  :3پايي ،مرد جوان با تسبيحي در دست ،آغاز
تحول نگارگري در اثر رضا عباس ،سدهي هفدهم/
يازدهم ،موزه هنهاي ظريف بوستون.

 -24رويي ،پاكباز ،نقاش ايران :از ديروز تا امروز ،پيشي،
ص .126
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آنکه ویژگیهای جدیدی در نقاشی ایرانی در حال شکلگیری بود که در ادامه ،عوامل و نتایج
آنها را ابتدا در چارچوب تأثيات رابطه با اروپا بر نگارگري صفوي و سپس در چارچوب
تغييات كل به وجود آمده در نگارگري اين دوران ،مورد بررس قرار ميدهيم.
دوره

قبل از
صفوي

مكتب
نگارگري

نگارگر
برجسته

هرات

بهزاد

دوره ي
صفوي
شاه
ا سم عيل

تبيز

دوره ي
صفوي
شاه عباس
كبي

اصفهان

بهزاد

رضاعباس

ويژگيهاي نگارگري
 كاهش جهان سه بُعدي بهدو بُعدي
 كاربرد مطمئ و استادانهرنگهاي موزون و پر كردن
هر سانتي مت از زمينه با
پرندگان ،حيوانات و درختان
 تصاويري كه نشاندهندهرويدادي افزون بر رويداد
اصل تصوير است.
 نقاش شخصيت مستقل نداردو در خدمت كتابت است.
 -صحنههاي غي واقعگرايانه

 مرگ سلطان حسي بايقرا تسخي هرات توسط ازبكان پيوزي شاه اسمعيل صفوي برازبكان و تصف هرات و انتقال
هنمندان به هرات

-

 تثبيت شيعه به عنوان مذهب واقع گرايي تصاويررسميكشور توسط شاه اسمعيل،
 بازنايي وقايع تاريخي نگارههاي مستقل از مت با گستش قلمروي صفوي با فتوحاتشاه اسمعيل اول ،اقتدار قزلباشها
صحنههاي خيال

 نايش برآمدگي تارك كلهقزلباش در نگارگري
 نود حركت در پيكرههاييكنواخت و ب حالت قبل
 تنوع در حالتها ،قيافهها ورنگها

 از ميان رفت اهميت قزلباشان توجه شاه عباس به هنهاياقتصادي و مورد لزوم كشور
(معمري و شهرسازي)
 رشد و گستدگي روابط ايرانبا اروپا

 حذف كله قزلباش از تصاويررواج نقاشهاي ديواري وكاشهاي تصويري كه از حس
ظرافتكاري كمتي برخوردار
بودند.
 نود چهرهها ،موضوعات ومضامي فرنگي در هن ايران.

مستقل شدن نگارگري ازكتابت كه در مكتب قبل آغاز
شده بود و در اين مكتب كام ًل
رواج يافت.

جدول  : 2تحول ويژگيهاي هني در روند شكل
گيي نگارگري صفوي ،به موازات تحولت سياس
 -اجتمعي

 -25براي اطلعات بيشت رجوع شود به :نصالله ،فلسفي،
تاريخ روابط ايران و اروپا در دوره صفويه ،پيشي؛ راجر،
سيوري ،ايران عص صفوي؛ پيشي ،محمود ،بنيهاشم،
مختصي درباره مسائل اجتمعي ايران و اروپا ،پيشي.
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تحولت سياس  -اجتمعي

تحولت نگارگري

رابطه با اروپا و نود آن در نگارگري
در مقدمات اين نوشتار اشاره كرديم كه بخش عمدهاي از تحولت ايران عص صفوي ،در
عرصه ارتباط با اروپاييان شكل يافتند .گذشته از تامی فرایندها و تأثيگذاري بر آثار بیشمری
که از قبل روابط سياس ،اجتمعي و فرهنگي اروپا بر ایران پديد آمد 25،نشانهها و روابطی ،که
در محدوده نگارگری ایرانی ميتوان به آنها پرداخت ،به چند دسته قابل تقسیماند:
 -1نود چهرهها ،موضوعات و مضامي فرنگی در هنهاي ايران :با رفت و آمد گستدهای که
اروپاییان ،مخصوصاً به دربار ايران داشتند ،کام ًل طبیعی بود که ایرانیان با حس کنجکاوی  -که
هیچ چیز را از قلم نیاندازد -تنها به برانداز این بیگانگان اکتفا نکرده و سعی در نایش دیدهها
و حتی شنیدههای خود در نقاشیها کرده باشند و عيناً به همي علت است كه انواع پوشاک،

تحولت ايران عص صفوي و نود آن در هن نگارگري
کله و سگهای دست آموز اروپایی ،در آثار نقاش برجاي مانده از اين عص دیده می شوند.
تصوير شمره  ،4بانويي را با ظاهر اروپايي ،نشان ميدهد كه در نقاش ايران ،تا پيش از عص
صفوي ،كام ًل بسابقه است .اين تأثيپذيري بدان حد بود كه حتی هنمندی مانند رضاعباسی
نیز از این قاعده ،مستثنی نگشت و آثار متاخر وی ،يعني آنچه كه در حد فاصل سال 1038/1628
تا زمان وفاتش در سال  1044/1634آفريد ،بیشت توجه به شخصیت پردازی و موضوعات نظیر
خارجیانی که مشغول بازی با سگهای دست آموز خود هستند ،دارد كه نونهاي از اين گونه
آثار ،در تصوير شمره  5ارائه گرديده است .در اواخر دههي  1028/1618که ارتباط دربار
صفوی با غرب فزونی گرفت و آمد و شد آنها شدت یافت ،جامعه ایرانی با شیوههای هنی،
آداب و رسوم و طرز رفتار اروپاییها ،آشنا شد و اگرچه رضا ،هرگز مرتکب سایه -روشن
پردازی و اعمل هندسه مناظر ،در آثارش نشد ،ولی به نظر می آید که وی از این تحولت
27
خرسند بوده است.
نایش ویژگیهای ظاهری فرنگیان ،تنها در نقاشیها باقی ناند ،بلکه پیش از آن مستقیم وارد
زندگی ایرانیان شد و همن لباس فرنگی که در نقاشیها ،جایگزین لباس ایرانی می گشت ،عم ًل
در دنیای واقعی نیز به تن ایرانیان مینشست .از اين رو  ،برای نخستین بار ،در زمان شاه عباس،
ردای بلند ايران ،جای خود را به نیم تنهی کوتاه چیندار یا کمرچیندار اروپاييان داد که غالباً با
پوست ،لبهدوزی میشد و باشلق یا پوشش س زنان که نوک آنها از پشت آویخته بود ناگهان به
ردا متصل شد 28.لباس مردان ایرانی همیشه دارای شلوار بود ،ولی در زمان شاه عباس اول ،طبق
29
اشاره آنتونی شلی ،شلوار زیر زانوی اروپايی در بین مردان رواج یافت و خود شاه نیز میپوشید.
از آنجاييكه نایش موضوعات فرنگی با شیوه نقاشی ایرانی سازگار نبود ،بنابراین چندان
عجیب نیست که به هنگام ثبت حوادث ،تحولت و موضوعات مرتبط با فرنگيان ،نقاشی فرنگی
نیز در نقاشیهای ایرانی راه یابد و این موضوعي است كه در بخشهای دیگری از این نوشتار
بیشت مورد بحث قرار ميگيد.
 -2نود آثار هنی واردات اروپاييان بر نقاشان ایران :با ورود اروپاییان به ایران ،کالهای آنان
نیز به صورت اجناس وارداتی ،اشیايی که به همراه خود در سفر میآوردند و یا هدایایی که
به شاه و درباریان تقدیم میگشت ،به ایران وارد شد .در میان این کالها ،پردههای نقاشی و
گراوورها طرفدار فراوان داشتند و نه فقط ثروتندان ارمنی ،بلکه شاه و درباریان صفوی خواستار
30
چنین نقاشیهایی بودند.
در سفرنامه پیتودلواله آمده است که ... " :از جمله هدایایی که سفیر اسپانی ،برای شاه عباس
کبیر آورده بود تصاویري چند بود و از آن جمله ،تصویری از «آن دطریش» 31ملکه جدید فرانسه
32
و تصویر دیگر از دخت بزرگ پادشاه اسپانی بود که سفیر از جانب خود تقدیم شاه میکرد".
تاورنیه در بخشی از شح پذیرایی که در آخرین سفرش در دربار ایران از او کردهاند مینویسد:
" [ ...شاه] چشم به سوی دیوارپوش پارچهای قیمتی با نقش شخصیتهای مختلف انداخت که به
همراه آورده بودم و مورد تحسین او قرار گرفت؛" 33الئاریوس نيز توضیح می دهد که در دیوان
خانهای که شاه در آن از هئیت آنها در اصفهان پذیرایی کرده است ..." ،بر دیوار چپ ،سه تابلو
34
نقاشی اروپايی که نایانگر وقایع تاریخی بود آویزان کرده بودند".
نقاشان ایرانی یا به دلیل نوجویی یا به دلیل محبوبیت این گونه نقاشیها ،دست به تقلید از آنها
میزدند و نونههای فراوانی از این گونه شبیهسازیها را میتوان شاهد اين ادعا قرار داد .اکث
گراورهاي شبيهسازيشده جنبه مذهبی داشتند و برای مثنابرداری ،هم یک زمینه شمیل نگاری
جدید ،و هم یک سبک جدید را فراهم میآوردند .هنمند گاهی میکوشید تا سحد امکان
مثنایی دقیق بردارد 35.به هر حال همنگونه كه در جدول شمره  3به اختصار آورده شده ،فعاليت
مثنابرداري در ايران عص صفوي ،داراي مراحل بوده و توجه معروفترين نگارگران اين عص
را نيز به خود جلب كرده است.
اسکندرمنشی از شیخ محمد شیرازی به عنوان نقاش و خطاط چیرهدستي یاد میکند که الگوهای
اروپایي را تقلید میکرد و آنها را در بین مردم مقبول ساخت .او در دوره اسمعیل میرزا
( )984-986/1576-1578به جمع کارگزاران کتابخانه سلطنتی پیوست ،و بعد در دوره شاه
36
عباس در ساخت کاخ جدید قزوین شکت جست.
26

تصوير  :4بانويي كنار فواره ،عل قل بيگ جبه دار،
نود چهرهها و مضامي فرنگي در هن ايران ،سدهي
هفدهم /يازدهم ،اصفهان.

 -26لورنس و ج .و .س .ويلكينسون بينيون ،و بازيل گري،
سي تاريخ نقاش ايران ،محمد ايراننش ،تهران ،موسسه
انتشارات اميكبي ،1367 ،ص .378
 -27شيل ر .كن باي ،نگارگري ايران ،پيشي ،صص -103
.102
 -28بازل ،گري ،نگاهي به نگارگري در ايران ،پيشي ،ص
.172
 -29يعقوب ،آژند ،تاريخ ايران ،دوره صفويان ،پيشي ،ص
.522
 -30رويي ،پاكباز ،نقاش ايران :از ديروز تا امروز ،پيشي،
ص .134
31-Anne d’Autriche
-32نصالله ،فلسفي ،تاريخ روابط ايران و اروپا در دوره
صفويه ،پيشي ،ص .49
-33ژان باتيست ،تاورنيه ،سفرنامه تاورنيه ،حميد ارباب
شيان ،تهران ،نيلوفر ،1382 ،ص .125
 -34آدام ،الئاريوس ،سفرنامه آدام الئاريوس ،بخش ايران،
پيشي ،ص .193
-35بازل ،گري ،نگاهي به نگارگري در ايران ،پبشي ،ص
174؛ زك محمد ،حسي ،مصي ،تاريخ نقاش در ايران،
پيشي ،ص .153
-36لورنس و ج .و .س .ويلكينسون بينيون ،و بازيل گري،
سي تاريخ نقاش ايران ،پيشي ،صص .299-300
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تصوير« :5جوان با لباس اروپايي» ،نود چهر ها و مضامي
فرنگي در هن ايران رضاعباس ،سدهي هفدهم/يازدهم،
موسسه هني ديتويت.
تصوير« :6خدمتكاران در مهمن در فضاي باز» در نقاش
ديواري ،اثر محمد زمان ،نود آثار هني واردات اروپائيان بر
نقاش ايران ،سدهي هفدهم/يازدهم ،اصفهان.

ويژگيهاي نگارگري

شیخ محمد را نخستین هنمند ایرانی میدانند که از الگوهای اروپايی تقلید
و شیوه جدیدی را باب کرده است .این شیوه احتم ًل از نقاشیهای اروپایی
که از جانب سفیران و میهمنان اروپايی به شاه هدیه شده بودند تاثیر جسته
است .در اين کتابها به نونههایی چند از این گونه نقاشیهای اروپایی اشاره
37
شده است .شاه عباس ،مانند همنام بعدی خود ،سخت شیفته اروپاییان بود.
مولنا محمد سبزواری ،که مثنابرداری چیره دست در خوشنویسی بود ،نقاش دیگری
است که به حمیت شاه اسمعیل ( )908-918 /1502-1512به فراگرفت نقاشی
38
اروپایی پرداخت .اسکندر منشی میگوید که وی در این نوع کار به کمل رسید.
محمد زمان معروف ترین نقاشی است که در فرنگی سازی آنقدر خودنایی نود
که به دروغ یا راست روایتی مبنی بر اینکه وی در سفر به خارج از ایران مسیحی
شده شکل گرفت .او تقلید و کپی استادانهای از باسمهها و گراورها و پوستهای
تبلیغاتی مذهبی به عمل میآورد که تجار آثار هنی به صورت اشیاء تجملی از قبیل
سینیهای مصور و یا سایر وسایل تصویری دیگر در اختیارش میگذاردند .کپی بسیار
معروف وی «آبرنگ ونوس آمور» 39بود .تصوير شمره  6نونهاي از نقاشهاي
ديواري اين نگارگر را نشان ميدهد كه تأثي از اروپا را به وضوح منعكس مي سازد.
نقاش دیگر استاد شفیع بود که احتم ًل در طراحی نقوش قالی نیز دست داشته است.
بدلسازی شفیع از روی نقوش دو کتاب انگلیسی مكتوب به سال 1072/1661
در لندن نوشته جان دانستال (متوفی  )1105/1693و نیز سفارشات چارلز اول به
نیکولس ویلفرد در سفرش به ایران در سال  1047/1637شاهدی بر این مدعاست.
این دوره ،دورهای از تاثیر و تاثرات بین شق و غرب است و زمانهای است که محصولت
شقی همچون منسوجات ،نقاشیهای زیرلکی و سفالینهها ،ذوق و سلیقه اروپايیان را،
بدون توجه به سزمین مادری آنها ،حتی اگر از شق سوئز هم میبود ،به خود جلب کرده
بود 40.به هرحال ،همنگونه كه بازیل گری معتقد است ،اگرچه تعداد نگارههایی که به
سبک اروپایی ترسیم شدهاند به هیچ روی کم نیست ،ولی باید اذعان داشت که هنمند
41
ایرانی جزییات اندکی را از آنها کسب کرده و در آثار معمولی خود وارد کرده است.
ويژگيهاي نگارگري

شيخ محمد شيازي

 نقاش كاخ صفويان در قزوين -تقليد از الگوهاي اروپايي و مقبول ساخت آنها نزد مردم

مولنا محمد سبزواري

 نقاش كاخ صفويان در قزوين -تقليد از الگوهاي اروپايي و مقبول ساخت آنها نزد مردم

محمد زمان

 -تقليد و كپي از باسمهها و گراوورها و پوستهاي تبليغات مذهبي

استاد شفيع

 بدلسازي از روي نقوش دو كتاب انگليس نوشته جان دانستال و سفارشات42
چارلز اول به نيكولس ويلفرد

جدول  .3نگارگران فرنگي ساز عص صفوي و مراحل فعاليت آنها
 -37لورنس ،ويلكينسون بينيون ،و بازيل گري ،سي تاريخ نقاش ايران ،پيشي ،ص .377
 -38بازل ،گري ،نگاهي به نگارگري در ايران ،پيشي ،ص .176
 -39م .كريمزاده تبيزي ،احوال و آثار نقاشان قديم ايران و برخي از مشاهي نگارگر هند و عثمن ،لندن ،1363 ،ص .748
 -40يعقوب ،آژند ،تاريخ ايران ،دوره صفويان ،پيشي ،ص .523
 -41بازل ،گري ،نگاهي به نگارگري در ايران ،پيشي ،صص .176-179
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تحولت ايران عص صفوي و نود آن در هن نگارگري
 -3تأثي تاس مستقیم هنمندان ايران با نقاشان اروپایی ساکن اصفهان :کام ًل طبیعی است که در
میان خیل فرنگیانی که در عص صفوي به ایران سازیر ميشدند نقاشانی هم بوده اند كه در مقاطع
زمان مشخص در ايران اقامت جسته و به خلق آثار هني مبادرت ورزيده باشند .سفرنامههای
سیاحان اروپایی نیز خب از اقامت دائی برخی از این نقاشان فرنگی در ایران می دهند .این نقاشان
در قصهاي سلطنتی و منازل شاهزادگان و تجار و اعیان به منظور هننایی و یا با چشمداشت
مادی به کار اشتغال داشته و آثار زیادی نیز از خود به یادگار نهادهاند که اغلب آن ها از بي رفته
43
و چون به تنهایی از عهده انجام کار برنیآمدند ،از نگارگران ایرانی هم استفاده میکردند.
جوانی محمدزمان در اصفهان
از جمله نقاشان اروپایی که در دوره شاه عباس دوم و به هنگام
ِ
ساكن بودند و چه بسا محمدزمان نیز با آنها مراوده داشته و همکاری مینوده ،یکی «فیلیپ
آنجل» 44است .همچنین از «جان لوکاس هلت» 45و «جوست لمپ» 46نقاشان هلندی ميتوان ياد
نود 47که در سدهي هفدهم /يازدهم در اصفهان زندگی میکردند و به نقاشی اشتغال داشتند.
مراوده محمد زمان با اين نقاشان را یکی از دلیلی میدانند که نقاشیهای وی با موضوعات
مسیحی جلوه يافتند 48.از اين ميان جان لوكاس هلندی احتم ًل نخستین هنمند اروپایی بود که
49
در دربار به کار گمرده شد.
50
آنجل به همراه نقاش دیگری به نام لوکار اساتید نقاشی شاه عباس دوم بودهاند .از آنجاييكه
شاه عباس دوم به نقاشی اشتیاق فراوان داشت ،ناینده شکت هلندی در اصفهان این دو نقاش
را بهخدمت وی گمشت تا به او نقاشی آموزند و شاه عباس به راهنميی این دو نفر در نقاشی
تبحر یافت 51.در واقع شاه عباس دوم به نقاشی فرنگی علقه فراوان داشته است و تاورنیه در
سفرنامه اش اشاره میکند که ... « :بر دیوار و طاقچههای [تالر قص] تصویر انگلیسیان و هلندیان
بسیاری از زن و مرد کشیدهاند که جام و قدح در دست دارند و بادهنوشی میکنند .شاه عباس
دوم به یک هلندی دستور داده بود که اینها را نقاشی کند»؛ 52و در جای دیگر مینویسد... « :
چون اعلیحضت میدانست که من عازم هندوستانم به دنبال فرستاد تا طرحهایی را به من بدهد
که بعضی از آنها به دست خود او کشیده شده بود ،زیرا شاه طراحی را نزد دو نقاش هلندی،
بسیار خوب آموخته بود ،یکی به نام آنژل 53و دیگری به نام لوکار ،که کمپانی هلندي نزد او
54
فرستاده بود».
55
نقاش دیگری که ایران را در اواخر دوران صفوی درک کرد «کورنلیس دوبرین» نام داشت.
وی سیاح و نقاشی هلندی بود که در زمان شاه سلطان حسین ،برای مشاهده آثار باستانی ایران و
مخصوصاً تخت جمشید و تهیه تصاویری از آثار مزبور عازم ایران گردید 56.به هنگام دیدار اين
نقاش از اصفهان به سال  1113/1701شاه سلطان حسین به وي سفارش داد تا چهرهاش را نقاشی
کند 57.تصویر معروف شاه سلطان حسین که در بسیاری از کتب فارسی دیده میشود در واقع
همین اثر دوبرین است.
به هر حال ،تاس مستقيم هنمندان نگارگر ايران ،با نقاشان اروپايي تأثيي انكارناپذير بر هن
نگارگري ايران داشته است.
 -4تأثي نقاشی ارمنیان ساکن جلفا بر نگارگري عص صفوي :شاه عباس در حد فاصل سالهای
 1013-1017 /1604-1608بالجبار ،هزاران نفر از ارمنیان مرزهای شمل غرب ترکیه را از
زادگاههایشان کوچاند 58.جمعتی کثیر از ارمنیان ،كه از آن سوی رود ارس ،به کناره زاینده رود
کوچانده شده بودند ،شهری به نام جلفای نو ساختند که علوه بر خانهها و کلیساها و مکانهای
کسب و کار ،دارای چاپخانهای برای چاپ کتابهای ارمنی بود .بی شک ،در میان کالهای
گوناگونی که توسط آنان از اروپا وارد ایران میشد ،پردههای نقاشی مذهبی و غیرمذهبی قابل
توجهي وجود داشت .علوه بر این ،ارمنیان از طریق کار هنمندانی که در خارج از ایران،
59
پرورش یافته بودند ،با سیاق نقاشی اروپایی آشنایی پیدا کردند .یکی از این هنمندان «میناس»
نام داشت که گویا نقاشی را در شهر حلب ،از یک استاد اروپایی آموخته بود و پس از بازگشت
به جلفای نو ،خانههای ثروتندان را با نوعی نقاشی دیواری میآراست .تأثیر نقاشی هلندی
60
سدهي هفدهم /يازدهم در آثار مزبور به روشنی دیده میشود.

 -43م .كريمزاده تبيزي ،احوال و آثار نقاشان قديم ايران و
برخي از مشاهي نگارگر هند و عثمن ،پيشي ،ص .748
44-Philip Angel
45-John Lucas Halt
46-Joset Lamp
 -47نقاش نخستي هن اروپايى است كه در ايران تقليد شده
است ،از ميان مظاهر علم و هن جديد ،بيش از همه قابل انتقالو
تقليد بود .شاه عباس هم خيل مايل بود كه صورت فرمانروايان
اروپا و افراد آنان را ببيند و بشناسد و خود اين امر به پيشفت
نقاش به رسم فرنگى يعنى نقاش با سايه روشن و استفاده
از علم مناظر و مرايا كمك كرد .سفراى خارجى تابلوهاى
متعددى به عنوان هديه براى شاه مىآوردند ،اكنون اثرى از
اين آثار محفوظ نانده است .با توسعه روابط ايران و اروپا
چندين نقاش اروپايى نيز به ايران آمدند و در دستگاه پادشاهان
صفوى بهكار مشغول شدند و اعتبار يافتند .از آنهاست «فيليپ
آنجل» و «جان لوكاست هلست» كه در سال1035/ 1656
به ايران آمدند و در نزد پادشا ه محبوبيتى پيدا كردند .ديگر
«جوست لمپ»كه تابلوهاى نفيس براى خاندانهاى اشاف
ايران نقاش كرده است .حسي محبوب اردكان ،تاريخ
موسسات تدن جديد در ايران ،دانشگاه تهران ،1354 ،جلد
اول ،صص .)232-235
 -48م .كريمزاده تبيزي ،احوال و آثار نقاشان قديم ايران و
برخي از مشاهي نگارگر هند و عثمن ،پيشي ،ص .748
 -49لورنس و ج .و .س .ويلكينسون بينيون ،و بازيل گري ،سي
تاريخ نقاش ايران ،پيشي ،ص .377
50-Lucar
 -51نصالله ،فلسفي ،تاريخ روابط ايران و اروپا در دوره
صفويه ،پيشي ،ص .104
 -52ژان باتيست ،تاورنيه ،سفرنامه تاورنيه ،حميد ارباب
شيان ،پيشي ،ص .88
53-Angela
 -54ژان باتيست ،تاورنيه ،سفرنامه تاورنيه ،حميد ارباب
شيان ،پيشي ،صص .164-165
55-Cornelis de Bruyn
 -56نصالله ،فلسفي ،تاريخ روابط ايران و اروپا در دوره
صفويه ،پيشي ،ص .183
 -57يعقوب ،آژند ،تاريخ ايران (دوره صفويان) ،پيشي ،ص
.529
 -58همن ،ص .245
 -59نقاش ميناس ( )Minasدر اوايل سده ي هفدهم/يازدهم
در جلفاي اصفهان متولد شده است .ميناس در سني كودك
به شهر حلب سوريه مي رود و در آن جا در محض يك
هنمند فرنگي (اروپايي) هن و فن نقاش ميآموزد و به جلفا
مراجعت كرده و در خانه خود مشغول نقاش ميشود .متأسفانه
درباره شح حال اين نقاش چيه دست اطلعات كاف نداريم
جز مختصي كه مورخ ارمني مشهور به اراكل داوريژتس
(( )Davridjetsiتبيزي) در كتاب ‹‹ تاريخ ارامنه›› خود
از او ياد كرده است .وي كاخ هاي سلطنتي و منازل تجار
ارامنه و كليساها را نقاش كرده است ول اثر كتبي از خود
باقي نگذاشته است .فقط در بي يك كتيبه كه در مواقع تعمي
قسمتي از نقاشهاي كليساي بتلهم كه توسط اداره فرهنگ
و هن انجام ميگرفت پيدا شد كه نام ميناس در آن جا ذكر
شده است و اين اولي و آخرين سند كتبي ميباشد كه در بي
نقاشها پيدا شده است ،رويي ،پاكباز ،دايرهالعارف هن ،پيشي،
صص .578-579
 -60همن ،ص .245
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 -61رويي ،پاكباز ،نقاش ايران :از ديروز تا امروز ،پيشي،
ص .134
 -62ادبیات فلندری از زبان هلندی بود که در قرون وسطی
پدید آمد و رونق یافت و مورد توجه قرار گرفت .دوره
شکوفايی و اوج ادبی فلندری پیش از جنگ جهانی اول
در بلژیک بود .جنگ ادیبان را به سوی جستجو در تجارب
و اشعار و نونههای ادبی بزمی جالب جدید و درون
زندگی در جامعه انسان ها کشانید .در عص فضا حمیت
از راه های جدید و شیوههای تازه تفکر را نشان دادند.
ساعت َwww.aftab.ir ، 86/12/10 ،10: 20
 -63يعقوب ،آژند ،تاريخ ايران ،دوره صفويان ،ص.526
 -64مياحمد ،منش قمي ،گلستان هن ،به تصحيح و اهتمم
احمد سهيل خوانساري ،تهران ،انتشارات بنياد فرهنگ
ايران ،1352 ،ص .41
 -65رويي ،پاكباز ،نقاش ايران :از ديروز تا امروز ،پيشي،
ص .94
ِ -66ب َشنْداس ،نقاش نامور مکتب مغولی هند در نیمه ي
اول سده ي هفدهم/یازدهم بود .او هندو ،و نام اصلیاش
ویشنوداس است .نقاشی را از دربار اکب پادشاه گورکانی
هند آغاز کرد .یکی از آثار او در این دوره در موزه ي
کنزینگت لندن نگهداری میشود .بشنداس ،بالچند،
ابوالحسن ،منصور و دولت از جمله نقاشان جوانی بودند
که در دوره ي جهانگیر پرورش و شهرت یافتند .برخی
صاحبنظران او را ماهرترین صورتگر این دوره می دانند.
بهتین تصاویر برجای مانده از شاه عباس ،همنهاست که
بشنداس صورتگری کرده است .از بهتین آثار بشنداس
به موزه ي بوستون امریکا تعلق دارد ،ساعت َ،10: 40
www.encyclopaediashlamica.com،86/12/10
 -67رويي ،پاكباز ،نقاش ايران :از ديروز تا امروز ،پيشي،
ص .133
 -68آرتور ،پوپ ،آشنايي با مينياتورهاي ايران ،پيشي،
صص51-52؛ موريس سون ،دياند ،راهنمي صنايع
اسلمي ،عبدالله فريار ،تهران :بنگاه ترجمه و نش كتاب،
 ،1336ص .68
 -69ارنست ،كونل ،تاريخ نگارگري و طراحي ،در كتاب
سي و صور نقاش ايران ،گردآورنده :آرتور اپهام پوپ،
ترجمه يعقوب آژند ،تهران ،مول ،1378 ،ص .118
 -70آرتور ،پوپ ،آشنايي با مينياتورهاي ايران ،پيشي ،ص .61
 -71م .كريمزاده تبيزي ،احوال و آثار نقاشان قديم ايران
و برخي از مشاهي نگارگر هند و عثمن ،پيشي ،صص
.727-813
 -72بازل ،گري ،نگاهي به نگارگري در ايران ،پيشي ،ص .176
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ارامنه جلفاي اصفهان ،در مسیحی بودن با اروپاییان اشتاک داشتند .از اين رو اغلب کلیساهای
جلفای نو به روال سبك اروپایی با دیوارنگارههای طبیعتگرایانه تزیین شدهاند 61.بهعلوه در
خانههای آنها شواهد قطعی از نقاشیهای اروپای شملی ،از جمله هلند موجود است .در واقع این
آثار از نقاشیهای ایتالیایی شده فلندری 62و هلندی هستند که سبک آنها در سبک شبه غربی
نقاشیها ،بازتابیده است .دو نفر از نقاشان برجسته این سبک ،ظاهراً علی قلی جبه دار و محمد
زمان هستند 63كه تصاوير  4و  6نونههايي از نقاشهاي آنها را نشان ميدهند .به این ترتیب
ارامنه نیز وسیلهای جهت استحكام بخشيدن به ارتباط نقاشان ایرانی با مکاتب اروپایی بودند.
 -5دستاورد نقاشان ايران در سزميهاي ديگر و تأثي آن بر نگارگري عص صفوي:
 .1هند :همیون فرمانروای گورکانی هند كه به سبب شورش یکی از سدارانش ،به درگاه
طهمسب صفوی پناه آورده بود ،در بازگشت به هند از شاه طهمسب اجازت خواست گروهی
از هنمندان ،خاصه نقاشان را ،همراه خویش به هندوستان برد .شاه طهمسب موافقت کرد و
او خواجه عبدالصمد زرین قلم ،استاد منصور ،معروف به میرمصور ،میرسیدعلی مصور ،مولنا
فارسی ،دوست مصور ،درویش محمد ،استاد یوسف ،قاسم مذهب ،فخر صحاف و استاد یونس
زرگر را به هندوستان برد 64.این نقاشان کارگاهی در دربار همیون تاسیس کردند و بسیاری از
هنمندان محلی را پرورش دادند (حمزه نامه نخستین کتاب مصور بزرگی بود که در این کارگاه
تدوین یافت) .بدین ترتیب ،مکتب نقاشی گورکانی (مغولی) هند ،توسط شاگران بهزاد شکل
گرفت؛ ولی به زودی عناصی از هن طبیعتگرای اروپایی را نیز جذب کرد 65.تصوير شمره 7
اثري از آقا رضا را نشان ميدهد كه در اواخر سدهي شانزدهم /دهم و اوايل هفدهم /يازدهم در
هند فعاليت ميكرده است.
از آنجاييكه سابقه هندیان در ارتباط مستقیم با اروپاییان ،از ایرانيان بیشت بود ،بسیاری از
حقايقي که در مورد تحولت نگارگری برگرفته از روابط با اروپا گفته شد قب ًل در هند اتفاق
افتاده بود .بنا بر اين نقاشی گورکانی  -که خود آمیختهای از عناص اروپایی ،هندی و ایرانی بود
 نه تنها نوعی صورتگری و شبیهسازی را به ایرانیان معرفی کرد ،بلکه واسطهي انتقال جنبههایمعینی از هن اروپایی سدهي شانزدهم /دهم به ایران شد .در اوایل سدهي هفدهم /یازدهم،
جهانگیرشاه گورکانی سفیر خود را همراه یک هیئت سیاسی مهم ،به دربار شاه عباس فرستاد.
چند نقاش هندی – از جمله بشنداس –66نیز همراه هیئت مزبور بودند که تکچهرههایی از شاه
67
و درباریان کشیدند .اشاعه نقاشی گورکانی در ایران ،میبایست از همین زمان آغاز شده باشد.
خلصه آنكه ،هم نقاشی ایرانی بر هند تأثیر گذاشت و هم نقاشی هند با موازین اروپایی ،سیر
تحول نگارگری ایران را تسهیل بخشيد.
 .2عثمنی :جالب است که با آن همه دشمنی که با عثمنی در دوره صفویه وجود داشته ،تعدادی
از نقاشان ایرانی راهی آن دیار گشتهاند و جالبتر آنکه موفقیت زیادی نیز کسب نودهاند.
از جمله این نقاشان ،میتوان به شاه قلی شاگرد آقامیرک اشاره نود که منزلت زیادی در دربار
سلطان سلیمن بهدست آورد .استاد دیگری که از تبیز به استانبول رفت و در آنجا کسب
شهرت و موفقیت نود ،ولی جان بود که با شاهقلی وجه مشتک زیادی داشت 68.نقاش دیگر،
کمل تبیزی نام داشت .وی شاگرد میرزا علی بود و شمری از طراحیهای قلممويی را با دقت
خوشنویسانه پرداخت کرد 69.مهاجرت اين نقاشان ،به قلمروی عثمنی ،نیز سبب انتقال تعدادي
ديگر از عناص هني اروپاييان در هن ايران گرديد كه شاخص ديگري از ارتباطات فرامنطقهاي
هنمندان اين دوران است.
 .3اروپا :سفر یا مهاجرت نقاشان ایرانی به اروپا ،اتفاقی نبود که بدون حمیت دربار ،امکانپذیر
باشد .شاه عباس دوم ،که قب ًل به میزان شیفتگی وی نسبت به نقاشی فرنگی اشاره کردیم ،عدهای
از جوانان را با مقرری برای فراگیری نقاشی به رم فرستاد 70.اینکه آیا محمد زمان در میان این
دانشجویان اعزامی بوده و روایت مسیحیشدن و تغییرنامدادن و سپس پناهندگی وی به هند ،تا
چه حد صحت دارد 71،از مجال این بحث خارج است .به هر حال ،نام او به عنوان معروفترین
مقلد نقاشی فرنگی ،در همه جا ثبت شده و نونههايی که از کارش باقی مانده ،نشان میدهد،
72
مطالعه نقاشی ایتالیایی بدون آنکه ویژگی ایرانی او را کام ًل محو کند ،بر او تاثیر گذاشته است.
چهار اثر از چهل و هفت اثر شناخته شدهي محمد زمان ،دارای موضوعات مسیحی است ،ولی

تحولت ايران عص صفوي و نود آن در هن نگارگري
چنین میناید که اینها مستقی ًم از گراوورها اقتباس شده است 73.مهمتین چیزی که در این
اثرها دیده میشود ،ترسیم صور خانواده مقدس و قدیسین و کشیشها و فرشتگان و غیره ،از
مناظر مسیحی است 74.تصوير  8نونه اي از نقاش محمد زمان با موضوعي سنتي ،اما به سبك
جديد را نشان مي دهد.
به این ترتیب تامی عوامل فوق دست به دست هم دادند تا نقاشی فرنگی در نقاشی ایران عص
صفوي رخنه ناید و آنچه مسلم است نقاشیهای اروپایی و شبهاروپایی ،بیش از نگارههای سنتی
مقبول میافتاد .حتی ممکن بود که خود شاه نیز نقاشان دربار را به تقلید از نونههای خارجی
ترغیب کند .بدین سان ،شمری از نقاشان ایرانی کوشیدند با استفاده از عناص و ویژگیهای
اروپایی و هندی ،آثاری متفاوت از مکتب اصفهان پدید آورند 75.حاصل آنكه ،همنگونه كه
در جدول شمره  4قابل ملحظه است ،عوامل متعددي – كه در اين بخش به آنها پرداخته شد
– سبب نود تحولت در نگارگري ايران گرديدند ،كه همگي نايانگر ظهور دگرگونهاي
اساس در اوضاع سياس و اجتمعي عص صفوي هستند.

تصوير« :7مردي در حال نواخت ن لبك» ،آقا
رضا ،دستاورد نقاشان ايران در سزمي هاي
ديگر ،سدهي هفدهم/يازدهم ،موزه هنهاي
ظريف بوستون.

جدول  :4رابطه با اروپا و نود آن در هن نگارگري

عامل تحول

نود تحول در نگارگري ايران

اساتيد نگارگري پيشوي تحول

رفت و آمد اروپاييان در محافل ايران

چهرهها ،موضوعات و مضامي فرنگي
در هن ايران

رضاعباس

آثار هني واردات اروپايي

مثني برداري از آثار هني
و گراوورهاي اروپايي

شيخ محمد شيازي ،مولنا محمد
سبزواري ،محمد زمان ،استاد شفيع

موضوعات مسيحي در نقاش ايران

محمد زمان

تاس مستقيم هنمندان ايران با نقاشان
اروپايي ساكن اصفهان
تاس با ارمنيان ساكن جلفا

رفت وآمد
نقاشان ايران به
سزميهاي ديگر

گرايش به طبيعتگرايي به سبك اروپايي
هند

عثمن
اروپا

عل قل جبه دار ،محمد زمان

عبدالصمد ،ميسيدعل مصور ،آقارضا،
دولت ،ميزا غلم،هاشم ،منصور ،احمد
موضوعات مسيحي در نقاش ايران نقاش ،گل محمد ،ميمصور ،دوست مصور
(صور قديسي ،كشيشان و فرشتگان
شاه قل ،ول جان ،كمل تبيزي
و)...
محمد زمان

 -73يعقوب ،آژند ،تاريخ ايران ،دوره صفويان ،پيشي ،ص .526
 -74زك محمد حسي ،مصي ،تاريخ نقاش در ايران ،پيشي ،ص .161
 -75رويي ،پاكباز ،نقاش ايران :از ديروز تا امروز ،پيشي ،ص .134
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تاكنون به تشيح دليل و تأثيات رابطه با اروپاييان بر نگارگري ايران عص
صفوي پرداختيم ،اما تحولت نگارگري اين دوران ،محدود به تأثيات مذكور
نيست بلكه در چارچوب كل نگارگري اين دوره نيز شاهد تغييات هستيم كه
از تحولت عميق اجتمعي ايران در عص صفويان ،حكايت دارند .عمدهترين
تغييات كه در قالب اصل و فرم كل نگارگري ايران صفوي به منصه ظهور
رسيدهاند عبارتند از:

تصوير« :8افراسياب با برادرش گرسيوز مشورت مي كند» برگي از
شاهنامه ،محمد زمان ،دستاورد نقاشان ايران در سزمي هاي ديگر،
 ،1107/1695موزه هني متوپوليت.

 -76راجر ،سيوري ،ايران عص صفوي ،پيشي ،ص .128
 -77رويي ،پاكباز ،نقاش ايران :از ديروز تا امروز ،پيشي،
ص .96
 -78يعقوب ،آژند ،تاريخ ايران دوره صفويان ،پيشي،
صص .507-508
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الف) مستقل شدن نگارگری از کتابت و موضوعات جدید:
به جرأت می توان ادعا نود مهمتین تحول نگارگری دوران صفوی ،جدا شدن
نقاشی از کتابت بود .نقاشی ایران قبل از صفويان ،در خدمت ادبیات و نوشتار
ایرانی بود و استقلل نقاشی از کتابت مجالی برای خودنایی موضوعات و
سبکهای جدید را فراهم آورد.
یک ویژگی اصل اکث نقاشی ها و طرحهاي تهیه شده در کارگاههای سلطنتی،
شاه عباس اول به بعد ،این است که آنها تصاوير نسخههاي خطي نيستند بلکه
تکورقیهايي هستند که به منظور جاگرفت در آلبومهای متعلق به افراد خاندان
سلطنت یا اشاف ،یا احتم ًل برای فروش به اشخاص طبقات پایینتر ،کشیده
شدهاند .مطلب ديگر اينكه ،طراحیها و نقاشیهای تک ورقی ،لزوماً ارتباطی
با موضوعات ادبی سنتی ندارند .تا سال  1005/1596که صادق بیگ افشار از
مدیریت کتابخانه سلطنتی برکنار شد ،رضاعباسی که به صورت هنمندی نابغه و
نوآور ظاهر شده بود ،به سعت مقام خود را به عنوان استاد نقاشی تک ورقی،
که اکنون برتر شمرده میشد ،تثبیت کرد ،همچنانکه پیش از آن استاد مسلم
نگارگري بود .کار او بر گرد نایش زیبایی کمل یافته انسانها ،دور میزند؛
انسانهایی که معمو ًل ناشناس هستند و شاید اص ًل وجود نداشته باشند و نونه
آنها را در تصاوير 5و  6و 9و10ميتوان مشاهده كرد .در اين نقوش محتوای نیمه
مذهبی و این جهانی ،نقاشی سنتی ایران ،مبتنی بر موضوعات شکوهمند شاهنامه،
خمسه نظامی ،هفت اورنگ جامی و آثار دیگر در زمان شاه عباس ،تا حدود
زیادی کنار گذاشته شد .هنمندان دیگری ،چون میرزا علی و شیخ محمد نیز از
76
سبک وی پیروی کردند.
عدهای این تغییر را نشانه انحطاط نقاشی دوران صفویه می دانند و عدهای نیز آن را
راه گشای نوآوریها در نقاشی ایران به حساب آورده و عامل اصلی این تحول را
نیز خارج شدن نقاشی از انحصار دربار و به وجود آمدن حامیان جدید ،با قدرت
مالی کمت و البته سلیقه های متنوعتر عنوان کرده اند.
به اعتقاد بسياري از صاحبنظران ،بروز این پدیده به دو عامل بستگی داشت :کاهش
حمیت درباری ،و رشد طبقه بازرگان .در واقع ،هنمندان که دیگر نیتوانستند
بر حمیت شاه یا شاهزادگان تکیه کنند ،تا حدی به سفارشهای ثروتندان
غیردرباری وابسته شدند .اما از آنجاييکه هنپروران جدید ،امکان تامین هزینه
سنگین نسخههای مصور را نداشتند ،به سفارش تک نگارهها بسنده میکردند و
اين زمينهاي بود که در آن هنمندانی چون شیخ محمد ،محمدی هروی ،سیاوش
77
بیگ و صادق بیگ (صادقی) قدرتشان را در صورتگری و طراحی نشان دادند.
بر اساس آماري كه تذکره اللوک درباره کارکنان کارگاه های سلطنتی ،از جمله
کتابخانه سلطنتی ،ارائه داده است ،درمییابیم که حتي کارکنان مستمری بگیر
نيز میتوانستند در زمانی که کار رسمی کافی برایشان وجود نداشت ،به انجام
78
سفارشات خصوصی مبادرت ورزند.
اولین نشانههای کاهش حمیت دربار ،درست در زمان پادشاهی ظهور یافت
که بیش از سایرین به حمیت از نقاشی معروف بود .شاه طهمسب پس از دو
دهه حمیت از نقاش و نقاشان ،یکسه از هن و هنپروری روی برگردانید .این

تحولت ايران عص صفوي و نود آن در هن نگارگري
مسئله ،نقاشان کارگاه سلطنتی را در موقعیتی دشوار قرار داد .ظاهراً سلطان محمد سالخورده،
برای همیشه قلممو را بر زمین گذاشت .همچنان كه گفته شد میرمصور ،میرسیدعلی ،عبدالصمد
و چند هنمند دیگر به هند رفتند .محتم ًل آقامیرک که از مقربان خاصه بود ،همچنان در دربار
باقی ماند؛ ولی دیگران در پایتخت یا شهرهای دیگر به کارهای متفرقه پرداختند 79.در دوره
سلطان محمد خدابنده ،اغلب نگارگران به تکنگاری متوسل شدند ،زیرا حامی معتبی برای
حمیت از کارهای بزرگ نییافتند .برخی دیگر نیز در دوره برهوت حكومت سلطانمحمد
80
خدابنده ،به راههای درآمدزای جدید یا مضمونهای عامه پسند رو آوردند.
پس از آن شاه عباس بود که در حقیقت توجه زیادی به تصاویر و نقش و نگار ابنیه و عمرات
داشته ،که از آن صور بدیعه ،هنوز در دو کاخ سلطنتی اصفهان ،باقی و پایدار است .پیدایش تاثیر
هنی اروپا ،استادان ایرانی را از میدان تنگ کتابت ،تصویر و تذهیب کتاب ،به میدان های پهناور
دیگری ،وارد کرده که به ترسیم صور مستقل ،آرایش و تزیین ابنیه و دیوارها گراییده اند .بسیاری
81
از آن نقوش و صور در دیوارهای عمرات و ابنیه آن زمان هم اکنون بهخوبی دیده میشود.
روند تهیه نقاشیهای تکورقی ،به قلت نسبی نسخ خطی زیبای صفوی ،در اوایل سدهي هفدهم/
يازدهم انجامید .سيوري به نقل از آنتونی ولش آورده است كه گردآورندگان این نقاشیهای تک
ورقی ،اشاف قزلباش و تاجیک و اعضای طبقات جدید زمیندار و سمایهدار بودند؛ او همچنین
می گوید پسند زیبایی شناسی این حامیان جدید هن ،تا حدی با پسند حامی اصلی هنمندان،
یعنی شاه عباس اول مغایر بود 82.بسیاری از نگارگران که در کتابخانه های سلطنتی تنها برای افراد
خاندان سلطنتی نقاشی می کردند ،در دوره شاه عباس فراغت یافته و این امکان برایشان فراهم
83
شد که آثارشان را به هرکس ،داخلی یا خارجی ،که قدرت خرید آن را داشت ،بفروشند.
اکث هنمندان دورهي اخیر ،شیوهي طراحی سیع با قلم را که معمو ًل به ته رنگی آمیخته ،به
مصور کردن نسخههای خطی ،که پرکار و زمانگیر است ،ترجیح میدادند .این شیوه توانست
هواخواهان بیشتی یابد ،زیرا دستیابی به آن آسانتر بود .به سخن دیگر ،از آنجاييكه آفرینش
این گونه آثار هزینه زیادی در پی نداشت 84،نقاشان توجه زیادی به نقاشی نسخههای خطی
گرانبها و تذهیب آن ننموده ،بلکه کشیدن تصاویر را با قلم ،بدون هیچگونه رنگی ترجیح داده و
عمل سیاه قلم را معمول نودند و بندرت به روش سابق میرفتند .به این علت بود که نسخههای
خطی مصور و گرانبها بعد از نیمهي سدهي شانزدهم /دهم رو به كاهش گذاشته و نگارگران
بدون توجه و مراقبت مورد نياز ،در جواب تقاضای سفارشدهندگان كه حقالزحمه اندك كه
85
در قبال انجام كار ميپرداختند ،آثاري را خلق ميكردند.
گرایش نقاشان به استقلل در کار ،که به دلیل آن اشاره کردیم با حضور مسافران اروپا که گاه
86
مشتیان مناسبی برای نقاشیها محسوب میشدند ،همزمان شد .مسافرانی نظیر انگلبت کمپفر
هلندی به هنمندان ایرانی ،آثاری از نقش حیوانات محلی ،اندامها یا موضوعهای روزمره ،به
صورت تک چهره یا گروهی ،سفارش میدادند 87.به اینترتیب هنگامی که موضوع نقاشی را
ادبیات و نوشتههای نسخههای روایی ادبیات ایران تعیین نیکرد ،موضوعات جدیدی وارد
نگارههای صفوی شدند که در ادامه برخی از مهمترین آنها به اختصار مورد بررس قرار گرفتهاند:
-1تکچهرهها و شخصیتها :مهمترین موضوعی که پس از جدایی نقاشی از کتابت ،در
نقاشیهای ایرانی رواج یافت ،طرحهایی از افراد و بعضاً شخصیتهای حقیقی بود .از جمله
موضوعهايي که در نقاشی سدهي هفدهم /یازدهم قابل مشاهده است ،تبدل و تغییری است که
در ترسيم تصاویر اشخاص ديده ميشود و شخص تقریباً جز قامتهای رسا و اندام رعنا و طرح و
وضعی که خالی از تکلف است ،مشاهده نیناید .به طوری که در این صور ،اهمیت اشخاص
افزايش يافته و عده افراد تقلیل مييابد 88.این نقاشیها ابتدا در مرقعهایی نگهداری و بعدها در
89
اواخر سدهي هجدهم /دوازدهم در تالرهای همگانی آویخته میشد.
91
در زمان شاه طهمسب ،از نقاشانی چون میرمصور 90،و عبدالعزیز کاشانی به عنوان «چهره نگار و
چهره گشا» نام برده شده است 92.نونه این چهرهها و تک پیکرهها ،شامل مردان جوان یا جوانان
نیکو صورت ،با حالتی آرزومندانه ،به صورت ايستاده 93و اکثاً با پوشش فاخر بر تن ،مردان
سالند و غلمبچگان لولی وش از رضا عباسی 94،شاهزاده صفوی که گل در دست دارد از سلطان

 -79رويي ،پاكباز ،نقاش ايران :از ديروز تا امروز ،پيشي،
ص .93
 -80شيل ر .كن باي ،نگارگري ايران ،پيشي ،ص .94
 -81زك محمد حسي ،مصي ،تاريخ نقاش در ايران،
پيشي ،ص .153
 -82راجر ،سيوري ،ايران عص صفوي ،پيشي ،صص
.129-130
 -83شيل ر .كن باي ،نگارگري ايران ،پيشي ،ص .98
 -84بازل ،گري ،نگاهي به نگارگري در ايران ،ص .168
 -85زك محمد ،حسي ،مصي ،تاريخ نقاش در ايران،
پيشي ،صص.153-154
 -86انگلبت كمپفر« »Engelbert Kampferدانشمند
و پزشك بنام آلان كه در سال هاي 1063/ 1684و 1685
1064/مهمن دربار ايران در اصفهان بود .در قسمت اول
اين كتاب خود بنام «»Amoenitatum Exoticarum
«نفايس خارجي» كه در سال  1090/1712در شهر لگو
« »Lemgoبه زبان لتي منتش شد شح مفصل از
تاجگذاري شاه سليمن سوم آورده است .در اين كتاب هم
تصويري از يك حكاك روي مس از مراسم تاجگذاري
نشان داده شده كه آن را خود آنگلبت كمپفر طرح كرده
است ،مقاله مراسم تاجگذاري در زمان شاهنشاهان صفويه
و انعكاس آن در تصاوير هني هنمندان اروپايي ،نوشته
غلمعل هميون ،ساعت َ، 86/12/10 ،10: 50
www.ichodoc.ir
 -87شيل ر .كن باي ،نگارگري ايران ،پيشي ،ص .115
 -88زك محمد حسي ،مصي ،تاريخ نقاش در ايران،
پيشي ،ص .156
 -89بازل ،گري ،نگاهي به نگارگري در ايران ،پيشي ،ص
.165
 -90میر مصور 948/ 1569ميمصور ارژنگي (متولد 1300
هـ .ق - .متوف .)1342/1963در تبيز متولد شد .از ده
سالگي شوع به نقاش کرد .در طول عمري متجاوز از 80
سال  ،تابلوهاي متعدد با رنگ و روغن و آبرنگ بوجود
آورد .از شاگردان بهزاد بود .ابتدا در تبیز و سپس در
قزوین مشغول کار نقاشی بوده است .از آثار مینیاتور این
هنمند ،چند نقاش است که در شاهنامهی شاه طهمسب
کار کرده است .از مشخصات طراحیهای این هنمند
استفاده از خطوط روان است ،ميمصور ،ساعت َ،11: 00
www.mibosearch.com ، 86/12/10
 -91خواجه عبدالعزيز كاشان نقاش شاگرد بهزاد كه از
كاركنان كتابخانه ي شاه تهمسب بوده است و شاه او را
شاگرد خود ميخوانده و او تصوير را از شاه آموخته و
نزدش بسيار مقرب بوده و سانجام مُهر شاه را دزديده و
از آن تقليد نوده و گوش و بيني او را بريدند ،گنجور
و برنامه او ،نوشته محمد تقي دانش پژوه ،ساعت َ،11: 20
www.ichodoc.ir ، 86/12/10
 -92يعقوب ،آژند ،تاريخ ايران دوره صفويان ،پيشي ،ص .516
 -93راجر ،سيوري ،ايران عص صفوي ،پيشي ،ص .128
 -94بازل ،گري ،نگاهي به نگارگري در ايران ،پيشي ،ص .182
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تصوير :9راست ،بانويي با چادر ،مستقل شدن
نگارگري از كتابت و ظهور موضوعات جديد،
سدهي هفدهم/يازدهم ،رضاعباس.
تصوير :10چپ ،مردي با چنگك ،مستقل شدن
نگارگري از كتابت و ظهور موضوعات جديد،
 ،1044/1634رضاعباس ،مجموعه ي
Nasli M. Heeramaneck

 -95زك محمدحسي ،مصي ،تاريخ نقاش در ايران،
پيشي ،ص .158
 -96مياحمد ،منش قمي ،گلستان هن ،به تصحيح و اهتمم
احمد سهيل خوانساري ،پيشي ،صص .45-46
 -97اسكندر بيگ متولد سال  968/1589است .منش
دربار شاهعباس صفوي در سده ي هفدهم/يازدهم كه
معروفترين كتاب او عالآراي عباس است ،نقد بررس
كتاب تاريخ عال آراي عباس ،نوشته محمد قجقي،
ساعت َ، 86/12/10 ،12: 20
www.yaprakpress.8m.com
 -98رويي ،پاكباز ،نقاش ايران :از ديروز تا امروز ،پيشي،
ص .96
 -99از زندگي عليقل جبه دار باش كمت از اين خبداريم.
فقط ميدانيم كه نقاش اروپايي و مسيحي بوده ـ احياناً از
ناحيه ارنااوت آلبان ـ كه به ايران آمده و مسلمن شده و
در دربار شاه عباس دوم و شاه سليمن عمر گذرانده تأثي
پذيرفته است .و در چند اثر ،بارگاه شاه سليمن را به تصوير
كشيده است و جز مجالس بزم و رزم و شكار و گل آرايي
كه مرسوم عص بوده به تصوير كردن محافل عرفان نيز
توجه وافر داشته است ،مقاله اولي نقاشان فرنگي ساز
ايران ،نوشته جواد مجاب ،ساعت َ، 86/12/10 ،12: 40
www.iran-newspaper.com
 -100يعقوب ،آژند ،تاريخ ايران دوره صفويان ،پيشي،
ص .528
 -101تراب ،زمان حاجي بابا ،هن نگارگري ايران در عص
تيموري ،پاياننامه كارشناس ارشد رشته باستانشناس،
استاد راهنم فخرالسادات دانشپور فرور ،دانشگاه تهران،
 ،1379ص 141؛ رويي ،پاكباز ،نقاش ايران :از ديروز تا
امروز ،پيشي ،ص .91
 -102آرتور ،پوپ ،آشنايي با مينياتورهاي ايران ،پيشي،
ص .50
 -103ارنست ،كونل ،تاريخ نگارگري و طراحي ،در كتاب
سي و صور نقاش ايران ،پيشي ،ص .114
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محمد و دوشیزگانی که نایشگر زیبایی زنانه هستند از رضاعباسی ،مردان جوان از میرمصور
و شاهزاده زانوزده از شیخ محمد ،از جمله اين آثارند .تصوير شمره  11طرح شاهزادهاي را
نشان ميدهد كه به درخت پر از شكوفهاي تكيه زده است اين نقاش به سلطان محمد منسوب
است .بهعلوه تصاوير شخصیتهای حقیقی که اکثاً همن شاهزادگان یا درباریان هستند نیز
به وفور کشیده میشوند ،مثل تصویری از شاه صفی که به طبیب مشهور ،محمد شمسه ،جامی
اعطا میناید از رضاعباسی 95یا تصاویری از خود رضاعباسی که توسط شاگردانش کشیده شده
است.
عدهای از متخصصان ،این گونه نقاشیها را صورت فرنگی سازی نامیدهاند که نشانگر فرنگی
بودن منشأ آن است .رواج دهنده آن را نیز ،شیخ محمد سبزواری دانستهاند که بعدها رضا عباسی
آن را به اوج رساند 96.شیخ محمد در طرحهایش ،خطوط آزاد و روان به کار میبرد و در
شبیهسازی مهارت داشت و به قول اسکندربیگ منشی  "... 97صورت فرنگی را در عجم او تقلید
نود و شایع ساخت 98 ".در جای دیگر آمده که علی قلی جبه دار 99آشکارا به هر تک چهرهای
از اروپايیان برمیخورد ،تحت تاثیر قرار میگرفت 100.لزم به ذكر است كه در بسیاری از تک
چهرههای نقاشان ایرانی ،توجهی به واقع گرایی نشده و همن پیچ و تاب خیال انگیز غیرواقعی
در آنها نیز رخ نوده است و این خود نشاندهنده نسبی بودن تأثیر نقاشی «فرنگی» بر نقاشی
ایرانی است .نونه ديگري از اين نقاشها در تصوير  12ديده ميشود.
-2صحنههای زندگی روزمره :پیش از رهایی نگارگری از کتابت ،نقاش ايران ،جهتي رو به
بال و دنیای متعالی داشت و چندان به زندگی روزمر ه نیپرداخت و قصد نایش آن را نداشت.
اما در دوران صفوی ،شاهد رخنه تدریجی صحنههای روزمرهي زندگی ،آنچنان که در دنیای
واقعی ،جریان دارد هستیم .شوع این نوع گرایشها را باید در آثار نگارگران دربار سلطان
101
حسي بايقرا و نگارههاي بهزاد در تبيز جستجو نود.
از جمله نقاشانی که در این زمینه ،به خلق اثر پرداختهاند ،یکی میرسید علی است .ترتیب پلههای
چندین صحنه در یک تصویر ،توجه به زندگی در شهر و حومه ،باعث میشود تا این استاد را
به عنوان نقاش صحنههای روزمره بشناسیم .کارهای این نقاش بهخاطر شح جزيیات زندگی
روزانه ،به عنوان با ارزشترین اسناد تاریخ فرهنگی تلقی میشود .آثار او در خمسهي نظامی
 946-949 /1539-1542شاه تهمسب نشان ،میدهد که او چگونه خود را ،با ترسیم کامل
محیط زندگی ،به طریقی که تاکنون ناشناخته بوده ،از قید رسوم آزاد کرده است 102.نگارههای
این هنمند بنام ،به سبب برخي از ریزه کاریها و دقیقه پردازیها ،در مقام سند و شاهدی از
زندگی آن دوره ،ارزشمند و بسیار ستودنی است .گو اینکه تأثیر آثار و سبك بهزاد ،مخصوصاً
103
در منظره پردازیهای او آشکار است.

تحولت ايران عص صفوي و نود آن در هن نگارگري

نقاش دیگر مصور محمدی است که نقاشی را از پدر خود سلطان محمد ،فرا گرفته و در کشیدن
تصاویر اشخاص دهاتی و برزگران بر پدر خویش فزونی و برتری یافته است 104.موضوع تعدادی
از آثار محمدی ،به زندگی درویشان مربوط میشود ،که میبایست به سبب وابستگی او به یکی
105
از فرقههای صوفیه بوده باشد.
نقاش دیگر صادقي بیگ است كه در مصورسازی نسخه انوار سهیلی  1002/1593فارغ از
محدودیتهای دربار ،توانست مردمنگاری مورد علقهاش را تجربه کند .جالب آنکه هزینه
تدوین اين نسخه را خود صادق بیگ تقبل کرده بود 106.در اینجا باز هم شاهد نقش استقلل
سبك و آثار نقاشان ،از کارگاه درباری و تاثیر ناشی از این فرایند ،بر موضوعات و سبک نقاشی
هستیم .نونه اي ديگر در تصوير  13قابل مشاهده است كه در آن محمد قاسم صحنهاي از فلك
كردن شاگردي را در مكتب نايش ميدهد.

تصوير :11بال ،طرحي از يك شاهزاده ،منسوب به
سلطان محمد ،نود تك چهره ها در نقاش ايران،
سدهي شانزدهم/دهم.
تصوير :12چپ ،جوان در حوال نواخت فلوت،
معي مصور ،نود تك چهره ها در نقاش ايران،
(.)1087/1676
تصوير :13راست ،فلك كردن شاگرد ،محمد قاسم،
صحنه هاي زندگي روزمره ،سدهي هفدهم/يازدهم،
موزه هني متوپوليت.
 -104زك محمد حسي ،مصي ،تاريخ نقاش در ايران،
پيشي ،ص .142
 -105رويي ،پاكباز ،نقاش ايران :از ديروز تا امروز،
پيشي ،ص .96
 -106همن ،ص .120
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تصوير :14بال« ،اسب نر» ،حبيب الله ،نقش جانداران به صورت مستقل ،سدهي هفدهم/يازدهم ،موزه هني متوپوليت.
تصوير :15پايي« ،پي و جوان» ،رضاعباس ،واقع گرايي ،پرسپكتيو و سايه روشن ،سدهي هفدهم/يازدهم ،موزه هني متوپوليت.

82

تحولت ايران عص صفوي و نود آن در هن نگارگري
با گذشت زمان ،به تصویر کشیدن مناظر روزمره ،رواج بیشتی می یافت و کار به آنجا رسید
که برای توضیح آنچه در تصویر نشان داده بودند ،شح واقعه ای را که نقاش دیده و به تصویر
کشیده بود نیز کنار نقش مینوشتند كه اصطلحاً رقمزنی ناميده ميشد .به این ترتیب نقاشی ،با
خط پیوندي دوباره یافت ،با این تفاوت که این بار نقاشی روایتی را شح میداد که در دنیای
واقعي اتفاق افتاده بود و نه در دنیای قصه و افسانه .برای مثال ،طرح ها و تک نگاره های معین
مصور ،غالباً با شح و بسط مفصل هر ماه ،همراه است .این گونه رقمزنی در سدههای گذشته
معمول نبود 107.معین مصور اولین نقاش در تاریخ هنی ایران است که در ذیل اغلب آثار خود،
نام روز و تاریخ ماه و سال اجرای تصویر را به روشنی عیان ساخته و اگر مناسبتی یافته ،بعضی از
مشخصات دیگر نقش را نیز بر آن علوه نوده است 108.مسافران اروپایی که به ایران میآمدند،
نيز در شکلگیری این روند بی تأثیر نبودند؛ آنها که قصد نوشت و انتشار سفرنامه خود را
داشتند ،از نقاشان ميخواستند ،تا توضيح نقوش را به اختصار در حواش آنها درج نايند .در
واقع این گونه نقاشیها ،هم در خدمت نوشتار قرار میگرفتند ،با این تفاوت که نوشتاری که به
آنها موجودیت میبخشید ،توصیفی از واقعیات دیده و شنیده شده ،توسط مسافران ایران بود و
بنابراین هدف اصل از تصویر آنها هر چه بیشت شبیه بودنشان به واقعیت بود.
-3صحنههای خلوت ،عوامانه و مبتذل :بخش از موضوعات نگارگري عص صفوي را صحنههاي
عاشقانه ،رقص ،زنان خوشاندام و ...تشكيل ميدهند كه تا پیش از آن با این جرئت و جسارت به
نایش عمومی درنیآمدند .این نقوش در واقع هم در تکنگارهها و هم در نايش صحنههای
روزمره نود مييافتند و اگرچه ما این گونه صحنه ها را مبتذل مینامیم ،اما در واقع بخشی از
زندگی روزمره محسوب میشدهاند.
آخرین رضا
آثار
در
که
شهوانی
و
نفسانی
حالت
یازدهم،
هفدهم/
با نزدیک شدن پایان سدهي
ِ
عباسی به وضوح قابل رؤیت بود ،در کارهای جانشینانش چون محمد قاسم ،میرافضل و معین
109
مصور با بی پروایی به تصویر کشیده میشد.
راجر سیوری درباره این تصاویر معتقد است که اینان که در ظاهر باریک و خوش اندام اما
از درون تهی هستند ،نشاندهنده نوع نظام اجتمعی نوین عص صفوي هستند .این هن بیشت
غیرمعنوی و محتاج بینندهای جویای زیبایی است و نه در جستجوی معنی 110و این مسئله باز
نشاندهنده افزایش تغيي گرايش از دنیای متعالی به دنیای واقعی و لذات آن است که آن را هم
ميتوان از تاثیرات فرهنگي اروپاييان دانست :خواه تحت تاثیر نقاشی اروپایی به وجود آمده
111
باشد يا با زیر سوال بردن معیارهای متعارف فرهنگ و هن ايران جلوه يافته باشد.
جالب اینجاست که برخی مسافران اروپایی ،که به این نوع نقاشیها در نوشتههای خود اشاره
112
نودهاند آنها را تقبیح نوده اند.
-4صحنه های درخت ،گل و پرندگان و حیوانات :موضوع بازنايي عناص طبيعي مطمئناً پیش
از دوره انتقال ،نیز در نقاشی ایرانی رواج فراوان داشته است ،اما هرگز همنند این دوران شبیه
به اصل کشیده نیشدند .نكتهي مهم دیگر ،مستقل بودن اين گونه نقاشیها از هر گونه مت يا
موضوعي خاص بود .مطمئناً تا قبل از این دوران ،گل و مرغ را فقط از این جهت که گل و مرغ
را نشان بدهند ،نایش نیدادند و تصویر حیوانات و گلها ،در کنار تصاویر روایی و در حاشیه
موضوعات اصلی کشیده میشد .نونهاي از اين نقوش ،اثري است از حبيب الله ،كه در تصوير
شمره  14ديده مي شود.
در خلل دهههاي  1050-1060/1640-1650محمد شفیع عباسی ،بیشت به نقاشی گل و مرغ
ميپرداخت .نوع طراحي رضاعباسی ،در به نقشاندازي پرندگان بر روی صخرهها ،و ديگر
نقوش چون زنبورها و پروانهها در کنار ساقهها ،با آناتومی صحیح ،شیوه نوینی بود که در
نقاشی ایران پدیدار شد .یک طراحی گل و مرغ و نیز یک مرقع طراحی که روی برخی از
آنها امضای محمد شفیع دیده میشود ،قویاً معرف نفوذ شیوه اروپایی است .تا اواسط سدهي
هجدهم /دوازدهم ،داد و ستد با اروپا ،کام ًل استوار شده و اروپاییان از هر طبقه و قشی ،الگوها
و طرحهایی از نباتات ،برای بافندههای ایرانی به همراه میآوردند .شیوه استفاده از نیمسایهها،
هاشورها و سایه روشن کاری ،برای نایش احجام سه بعدی ،معرف آن است که شفیع عباسی

 -107همن ،صص.124-126
 -108م .كري مزاده تبيزي ،احوال و آثار نقاشان قديم
ايران و برخي از مشاهي نگارگر هند و عثمن ،پيشي ،ص
.1175
 -109راجر ،سيوري ،ايران عص صفوي ،پيشي،
صص.129-130
 -110همن ،ص .130
 -111شيل ر .كن باي ،نگارگري ايران ،پيشي ،ص .106
 -112آدام ،الئاريوس ،سفرنامه آدام الئاريوس (بخش
ايران) ،پيشي ،ص .208
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صف نظر از موضوع ،در پی یافت راه کارهای نقاشی اروپایی است 113.پوپ نیز معتقد است،
شیخ محمد بایستی روی موضوعات اروپایی کار کرده باشد 114.به این ترتیب گرایش به نایش
طبیعتگرایانه جانداران را نیز از تبعات برخورد نقاشی اروپا با ایران میدانند.
ب  -ورود طنز به صحنه نگارگري :خندهدار نشان دادن نقوش از طریق تأکید بیش از حد
بر برخی ویژگیها و بخشها ،شیوهای بود که اساساً با نقاشی ایرانی نسبتی نداشت ،اما در دوره
صفوی شوخی و مداعبه و کارهای تسخری نیز ،بطوریکه در کاریکاتورهای جدید معمول
است ،بهظهور رسیده است 115.بزرگنمیی و ناجور نشان دادن نقوش ،اگر هم قبل از این دوره
موضوعیت مییافت ،در جاهایی دیده میشد که مت نسخ ه مشتمل بر مذمت و نکوهش چیزی
یا کسی بود ،وگرنه خندهدار کردن نقاشی ،صفاً برای خنده ،البته در حد کم و دیریاب ،تنها
در این دوران است که خودی مینایاند که آن را هم باز به اروپا نسبت میدهند .تصویر بی
امضايی در کتابخانه آکادمی لنینگراد است که رقصهای غریب و مضحک را به صورت طنز
نشان میدهد« .ویژگی این طراحی ظریف ،چون نقش اندازي ِمه ،دستهبندی ماهرانه عناص ،که
116
شکی درباره اصلیت آن نیست ،خیلی شبیه تصاویری است که در پاریس است».

 -113شيل ر .كن باي ،نگارگري ايران ،پيشي ،ص .109
 -114آرتور ،پوپ ،آشنايي با مينياتورهاي ايران ،پيشي،
ص .48
 -115زك محمد حسي ،مصي ،تاريخ نقاش در ايران،
پيشي ،ص .156
 -116جهت تصوير مورد نظر ر.ك.به :آرتور ،پوپ،
آشنايي با مينياتورهاي ايران ،پيشي ،ص .54
-117لورنس و ج .و .س .ويلكينسون بينيون ،و بازيل گري،
سي تاريخ نقاش ايران ،پيشي ،ص .233
 -118راجر ،سيوري ،ايران عص صفوي ،پيشي ،ص .132
 -119م .كريمزاده تبيزي ،احوال و آثار نقاشان قديم ايران
و برخي از مشاهي نگارگر هند و عثمن ،پيشي ،ص .107
 -120مياحمد ،منش قمي ،گلستان هن ،پيشي ،ص .40
 -121ارنست ،كونل ،تاريخ نگارگري و طراحي ،پيشي،
ص .115
 -122رويي ،پاكباز ،نقاش ايران :از ديروز تا امروز،
پيشي ،ص .96
 -123همن ،ص .120
 -124آرتور ،پوپ ،آشنايي با مينياتورهاي ايران ،پيشي،
ص 61؛ ارنست ،كونل ،تاريخ نگارگري و طراحي ،پيشي،
ص .141
 -125رويي ،پاكباز ،نقاش ايران :از ديروز تا امروز،
پيشي ،ص .141
 -126همن ،صص .134-138
 -127همن ،ص .141
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ج -واقع گرایی (پرسپکتیو و سایه روشن) :در ابتدای این نوشتار ،به ویژگی های نقاشی ایرانی و
فضای کلی آن اشاره کردیم .تا پیش از دوران صفویه واقع گرایی از طریق تکنیک هایی مثل پرسپکتیو
و سایه – روشن ،معنایی نداشت؛ نه اینکه چنین تواناییهایی در نقاشان ایرانی نباشد ،اساساً چنین
ویژگیهایی به عنوان ایده آل نقاشی در ذهن ایرانیان جا نیفتاده بود ،درحالی که حتی پیش از دوران
رنسانس و زمانی که موضوعات نقاشی اروپایی را اکثاً مسائل مذهبی تشکیل میداد ،واقعگرایی و تلش
برای شبیه بودن شخصیتها و صحنهها به دنیای واقعی ،بسیار بیشت از نقاشی ایرانیانی بود که عمداً قصد
نشان دادن دنیایی دیگر در نقاشیهای خود داشتند.
در نقاشیهای اواخر تیموری نشانههایی از پرسپکتیو به مفهوم اروپايیش ،گاهی نودار میشود ،ولی
درآن هیچ گونه نفوذ بارز غربی ،وجود ندارد 117.در دوره صفوی ،نه تنها موضوعات جدیدی که قب ًل به
آنها اشاره شد به تدریج ظاهر میشوند ،به شح واقعیات و توصیف مردان و زنان عادی ،همنگونه که
هستند ،پرداخته میشود .حتی هنگامی که موضوع سنتی است ،طریقهي ارائه آن واقع گرایانه میباشد.
نظاره خسو بر آب تنی شیرین ،البته در صورتی که چنین اتفاقی هرگز افتاده باشد ،موضوع کهنهای بود،
اما شیرین دیگر بدنی ظریف و اثیری ندارد ،بلکه شکل خاکی و انسانی تری دارد و احتم ًل شبیه زنانی
118
است که رضاعباسی با ایشان آشنا بود.
چنین گرایشی به واقعیات را ،پیش از همه ،در نقاشیهای بهزاد شاهد هستیم .وی شوع کننده شبیه سازی
و نایش نود حقیقی انسان در نقاشیها بود 119و اسلوب نقاشی را به طبیعت و زندگانی مردم زمان،
نزدیک ساخت و در نقاشی ،شبیه سازی را که تا آن زمان بدان طرز ،معمول نبود مرسوم ساخت و تصاویر
اشخاص را چنان نقش میکرد که گویی زنده و جاندار است .نونهاي از مهارت وي در اثر «پي و جوان»
او در تصوير  15قابل مشاهده است .اکث نقاشان مشهور آن عهد ،با او هم آهنگ بوده و این شیوه ي
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پسندیده را پیروی میکردند و این مکتب مطبوع تا هشتاد سال ،دوام داشت و مورد توجه بود.
تاثیر مشخص سبك بهزاد در نقاشیهای میرسیدعلی ،به ویژه منظرههایش ،مشهود است .فرض بر این
است که میرسیدعلی ،بهزاد را درک نکرده است ،اما نسبت به سایر همروزگاران او ،بستگی دلبندانهای ،به
سبک او نشان داده و ناتورالیسمی را که بهزاد پیشت راه آنرا کوبیده و نایانده ،با دقتی فراگیر و واقع گرا
فرانوده است 121.محمدی پس از نگارگرانی چون میرسیدعلی ،برجسته ترین ادامه دهنده سنت واقع گرایی
بهزاد بود و بر معاصانش سخت تاثیرگذاشت 122.قب ًل اشاره کردیم که صادقي بیگ نيز در مصورسازي
123
نسخه ي از انوار سهیلی در  1002/1593گهگاه در چهرهها و اشیاء سایهپردازی کرده است.
همنطور که قب ًل هم اشاره کردیم ،سشناسترین نقاش روند تحولی عص صفوي ،محمد زمان بود .او
به عنوان نقاشی که سبک دو بُعدی را کنار گذاشته و از پرسپکتیو اروپایی استفاده کرد ،شناخته شده
است 124.اگرچه محمد زمان شاگرد اساتیدی همچون معین مصور و رضاعباسی بوده ،اما در اینکه با
نقاشان اروپایی و کار آنها ،هم نزدیکی فراوان داشته شکی نیست 125.از نقاشان دیگری که بدین روال،
کار میکردهاند ،میتوان به بهرام سفره کش (فرنگی ساز) ،شیخ عباسی ،علیقلی جبه دار (فرنگی) اشاره
کرد .اینان نخستین نقاشان ایرانی هستند که در بازنایی صحنههای واقعی یا خیالی از شگردهای سه بعد
نایی استفاده کردهاند 126.سبک محمد زمان ،توسط پسش ،محمدعلی ،انسجام بیشتی يافت و تا پایان
127
دوره فرمانروایی صفویان ،صورت قانونند و رسمی به خود گرفت.

تحولت ايران عص صفوي و نود آن در هن نگارگري
تحول

منشأ

مستقل شدن
نگارگري و
شكل گيي
موضوعات
جديد

كاهش حميت دربار و
رشد طبقه بازرگان كه منجر
به خارج شدن نقاش از
انحصار دربار و به وجود
آمدن حاميان جديد با
قدرت مال كمت و سليقه
هاي متنوع تر شد؛ تأثي از
اروپا را نيز بايد به اين عوامل
افزود.

شكل گيي
صحنه هاي طنز

تأثي از نقاش اروپا

واقع گرايي
(پرسپكتيو و
سايه روشن)

تأثي از نقاش اروپا

موضوعات جديد
-1تك
چهره ها و
شخصيت ها
-2صحنه هاي
زندگي روزمره

اساتيد نگارگري
ميمصور ،محمد قديي ،كمل تبيزي،
عبدالعزيز كاشان ،رضاعباس ،استاد محمدي،
شيخ محمد سبزواري (اين اساتيد
ملقب به چهره نگار يا چهره گشا بودند).
ميسيدعل ،مصور محمدي،
صادق بيگ ،معي مصور

-3صحنه هاي خلوت،
عوامانه و مبتذله

رضا عباس ،محمد قاسم ،ميافضل،
معي مصور ،محمدي بيگ

-4صحنه هاي گل و
پرندگان و حيوانات

شيخ محمد ،محمد شفيع عباس

رقص هاي مضحك و
غريب
-1مردان و زنان عادي در
زندگي روزمره
-2موضوعات سنتي به
شيوه ناتوراليسم

بهزاد ،رضاعباس ،ميسيدعل ،محمدي ،صادق
بيگ ،محمد زمان ،بهرام سفره كش ،شيخ
عباس ،عليقل جبه دار ،شفيع عباس ،محمد
زمان و پسش محمد عل

جدول  :5مهم ترين تحولت نگارگري دوران صفوي

نتيجه گيي
در بخش اول این نوشتار ،اشاره کردیم که ظهور نابغهای همچون بهزاد ،باعث ایجاد تغییراتی در
نقاشی ایرانی شده بود و واقع گرایی که بهزاد در نقاشی ایرانی وارد کرده بود توسط شاگردانش
به کار گرفته شد .بنابراین نیتوان همه تحولت نقاشی در دوران صفوی را به روابط ایران با
خارج منتسب نود .در واقع پیش و بیش از آنکه روابط خارجی ایران بر نگارگری صفوی،
تأثیر بگذارد شاهد ایجاد تحولی از درون ،در نقاشیهای ایرانی هستیم .علمداران این تحول نیز،
چنانکه اشاره شد ابتدا بهزاد و سپس رضاعباسی بودند.
در واقع متخصصین معتفند که بین سالهای  1040-1135/1630-1722دو جریان اصلی سمشق
هنمندان ایرانی قرار گرفت :نگاره های رضا عباسی و آثار اروپاييان 128.در جریان اول با وجود
رخنه موضوعات فرنگی ،همچنان نشانه هایی از نقاشی ایرانی دیده می شود و به نظر می رسد
ات در حال شكل گيي ،لجام گسیخته و ناگهانی نیست ،بلکه متناسب با مقتضیات زمان
تغییر ِ
است .در واقع این تحول ،در نقاشی ایران به گونهایست که چندان دور از انتظار نیست و در
بطن سیر تحولی نگارگری ،با وجود گام های بزرگی که برداشته شده ،در طول زمان تا حدی
قابل توجیه است .تغییراتی که در این تحول ،مشاهده می کنیم حاکی از تحولتی است که در
دید هنمند به دنیای اطرافش پدید آمده است .برای مثال بازیل گری معتقد است تصاویر نسخه

 -128شيل ر .كن باي ،نگارگري ايران ،پيشي ،ص .106
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 -129بازل ،گري ،نگاهي به نگارگري در ايران ،پيشي،
صص .180-182
 -130عبدالجبار پس حاجي عل منش استآبادي نستعليق
(تعليق) نويس نقاش رنگي بذلهگوي شيين بيان خوش
گفتاركه بزرگان او را همره به كار نستعليق ميگمردند و
فرصتي بدو نيدادند .روزگاري در گيلن بوده و نديم خان
احمد وال بيهپيش شده و پس از شورش آنجا و گرفتاري
خان احمد به قزوين آمد و در آنجا باند .چند كارخانة
نقاش بنياد گذارد اما بيشت درمجالس اميان و گرانايگان
ميگذراند .با حسي بيك يوزباش سكرده و رئيس
سلطان حيدريان بيشت از ديگران آميزش داشته است .با پس
خودش در كتابخانة شاه اسمعيل دوم كار ميكردو شاه او
را از آنجا بيون كرد و پسش خواجه نصي را در آنجا نگاه
بداشت .در زمان شاهعباس كه خان احمدخان فرمانرواي
گيلن بوده است دوباره نزد او رفت و در آنجا درگذشت.
او در كنايهنويس هم چيهدست بوده و بمانند.
 -131جهت اطلعات بيشت در خصوص اين نقاشان
ر.ك.به :مياحمد ،منش قمي ،گلستان هن ،پيشي ،ص
.45
 -132راجر ،سيوري ،ايران عص صفوي ،پيشي ،ص .127
 -133شيل ر .كن باي ،نگارگري ايران ،پيشي ،ص .115
134-R. Ettinghausen
 -135راجر ،سيوري ،ايران عص صفوي ،پيشي ،صص
.130-131
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داستان خسو و شیرین نظامی ،که رضا عباسی آنها را کشیده است ،آثاری نیستند که ویژگی
های عص خود بهشمر آیند ،ولی مقایسه آنها با ترسیم و اجراهای پیشین این داستان ،نظیر آثار
خمسه نظامی سنه  946/1539نشان می دهد ،دیدها تا چه حد دچار دگرگونی شده است .در
پیکرهای انسانی این نگارهها ،که به سال  1042/1632تعلق دارند ،دیگر ابداً نشان از قهرمانی به
129
چشم نی خورد و هنمند به خود زحمت نداده تا اثری دقیق و پایان یافته بیافریند.
این سبک در مکتب اصفهان ،آخرین نفسهای خود را کشید .ظاهراً پس از آنکه اصفهان به
پایتختی رسید در هارون ولیت ،مدرسه نقاشی تاسیس شد و سبک نقاشی ،که تا آنزمان به
سبک استاد بهزاد بود ،ترک گردید و به اسلوبی خاص درآمد .بهتین نونه آن را درعمرت
چهل ستون و عالی قاپو و سدر بازار قیصیه در اصفهان میتوان ديد .این مکتب را رضای
عباسی ،خواجه نصیر پس عبدالجبار استآبادی 130،فرخ بیگ برادر سیاوش بیگ ،میرزا محمد
شاگرد خواجه عبدالعزیز ،محمد قاسم مشهور به ساجای نقاش ،که در زرافشانی نیز ،شیوههای
مطبوع به کار میبرد ،شفیع عباسی که در دربار شاه عباس ثانی ،مقرب و معزز بود ،محمد
یوسف مصور ،که به اسلوب آقا رضا کار میکرد ،مولنا محمد علی ،معین مصور که تا سال
 1120/1708حیات داشته است ،محمد هادی معروف بهشیخ رمزی ،محمد طاهر کاشی ،که او
نیز بهشیوه آقا رضا سیاهی ،قلم میساخت ،محمد قاسم مصور ،مصور کاشی ،داماد آقارضا که
تا اواسط سدهي هفدهم /یازدهم در قید حیات بود ،مولنا حبیبالله ،حیدر ذهنی ،مولنا افضل
حسینی ،شمسای قمی ،زمانای نقاش ،محمودای نقاش و پسش مسعود ،میرزا عمد نقاش که در
عهد شاه سلیمن میزیست و کلنت نقاشان بوده ،پیروی کرده و تا پایان سدهي هفدهم /یازدهم
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نقاشان بدین اسلوب کار مینودند.
جریان دوم ،که تقلید از سبک اروپایی بود ،طرفداران بیشتی داشت .حمیت شاه عباس دوم،
از نقاشانی که به سبک اروپایی نقاشی میکردند و تحولت سدههاي بعدی نقاشی ایرانی ،ثابت
میکند که جریان دوم اگرچه بسیار کند پیش رفت ،اما سانجام غالب شد.
گفته شد که معروفترین ناینده سبک اروپایی در ایران ،محمد زمان بود .در مورد صادقي بیگ
افشار شاید نتوان به سادگی قضاوت کرده و وی را به سبک دوم نسبت داد ،اما راجر سیوری،
معتقد است که این نابغه پرخاشگر و تندخو ،که به مقام بالی مدیریت کتابخانه سلطنتی رسید،
واقع گرایی شگفتآوری در نقاشی هایش نشان داد که بیانگر حرکتی جدید ،در هن صفوی و
پیش درآمدی بر واقع گرایی اواخر سدهي هجدهم /دوازدهم بود 132.در واقع برای هنمندانی
نظیر محمد زمان و دیگر هم قطارش ،شیخ عباسی ،نقاشی و آثار چاپی اروپایی ،آغازی
برای ایجاد یک سبک جدید در نقاشی ایران بود .تا سال  1081/1670این هنمندان احساس
میکردند که مکتب رضاعباسی ،جایی برای ابتکار عمل و نوآوری باقی نگذاشته و مانند
133
گذشته برای الهام به سچشمههای دیگری توجه کردند .این بار سچشمه الهام ،اروپا بود.
با نگاهي به جدول هايي كه در اين نوشتار ارائه شده ،تحول نگارگري ايران عص صفوي
را چنان كه قب ًل نيز اشاره شد ،بايد محصول مجموعهاي از عوامل داخل و خارجي دانست
كه عوامل درون ،در واقع جامعه را جهت پذيرش عوامل خارجي ،آماده ساختند .تغییر و
تحول نقاشی ایرانی در دوران صفوی را ،اکث محققین حرکتی نزولی دانستهاند .باید توجه
کرد که نیتوان دلیل این تغییر را صفاً ورود اروپاییان و روابط آنها با ایران دانست
بلكه فضای ایران ،فضایی بود که ظرفیت پذیرش این تغییر را داشت؛ چنانکه که پیش از
شوع تاثیر اروپاییان ،نقاشی ایرانی ،خود از درون در حال تغییر بود .ایرانیان گویا به دیدگاه
یا فضایی نیاز داشتند که تغییر و تحول را توجیه کند و با ورود فرهنگ اروپا به ایران ،این
فضا در اختیارشان نهاده شد .در واقع تغییرات سبکی در عص شاه عباس و ادامه آن از سوی
جانشینان وی ،صفاً نشانههای انحطاطی نبودند که بیانگر زوال سیع حساسیت ها و قابلیتهای
هنمندان ايران در زمینه هنی و فنی بود؛ بلکه به نظر میرسد توجه به واقعیات و زندگی مردم
عادی ،به علوه توجه به فضا و حرکت ،در واقع بیانگر چرخشی است انقلبی ،در برخورد با
جهان خارج .ناگهان قالب قدیم شکسته شد و چیزی نو ظاهر شد که شاید خشن و نازیبا باشد
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اما جهان را آنگونه که بود عرضه میکرد ،نه به صورت مفهومی کمل یافته از گذشته.

تحولت ايران عص صفوي و نود آن در هن نگارگري
بدین سان ،دورانی جدید در تاریخ نقاشی ایران آغاز شد که تا اواخر سدهي نوزدهم /سیزدهم
ادامه یافت .در این دوران ،شاهد انواع الگوبرداریهای ناقص از نقاشی طبیعتگرایی اروپایی
هستیم اما از سوی دیگر ،ملحظه میکنیم که شمری از نقاشان میکوشند نوعی سازگاری
میان سنتهای تصویری شقی و غربی برقرار سازند .در واقع ،این نقاشان ،روش برجسته نایی
و فضاسازی ژرفنم را از نقاشی اروپایی یا هندی وام میگیرند ،لیکن عناص عاریتی را با زیبایی
شناسی تزیینی ایرانی وفق می دهند .می توان گفت که نقاشی ایران در خلل دو سده ،قبل از
آغاز دوران معاص ،عرصه چالش عناص ایرانی و اروپایی است؛ ولی سانجام عنص اروپایی
136
فایق می آید.
جالب آنكه با توجه به وقوع رنسانس در اروپا ،نقاشی اروپا نیز در همن زمان ،در حال تحول
بود؛ اما واقعگرایی ،همواره در نقاشی اروپایی ،بیشت از نقاشی مشق زمین ،به چشم میخورد،
غیر از آن ،دو نکته اساسی مورد توجه محققین و هنمندان این دوره قرار گرفت که عبارت
بودند از «انسانگرایی» و «فردگرایی»؛ دو عامل مذکور ،آرمانهای اصلی نهضت هنی دوره
رنسانس محسوب میشوند 137.چنین تحولتی در نقاشی اروپا ،در سدههاي بعد نیز با توجه به
تداوم و حتی افزایش روابط ایران با غرب ،نفوذ روزافزونی در نقاشی ایرانی پیدا کردند و در
نهایت هن ایران را به کلی دستخوش دگرگونی نودند.
ايران عص صفوي ،با تغييات اجتمعي و سياس و مذهبي كه در طول اين نوشتار بارها به آنها
اشاره شد در مقابل عنص واردات اروپايي ،انعطاف فراوان نشان داد .انعكاس پذيرش اين
تقليدي صف ،چه به صورت پذيرش معنا و مفهوم و زيربناي فكري و
عنص ،چه به صورت
ِ
فلسفي اروپايي ،كه در رنسانس به سميبرد ،در نگارگري صفوي ،در واقع تابلويي از تغييات
ايجاد شده در انديشه ايران بود كه نويد اولي موج طغيان در مقابل سدههاي تحولت آرام و
مكاتب جاافتاده سنتي ايران را ميداد.
به اين ترتيب هنگاميكه صفويان با جسارت تام ،مذهب شيعه را در ايران ،در مقابل قلمروي
خلفت سني مذهب عثمن ،رسمي اعلم نودند ،همزمان با گرايش اروپا به درنورديدن تام
كره زمي ،با آغوش باز ،اروپاييان را جايگزين طرفهاي تعاملت تجاري ،فرهنگي و مذهبي
سابق خود قرار دادند .ظرفيت ايجاد شده ناش از تغييات درون را انديشه ،فرهنگ و هن
اروپايي جهت داد و به تأثيات انجاميد كه در بخشهاي اين نوشتار به تفصيل به آنها پرداخته
شد .اما سنتها و انديشهي اجتمعي و مذهبي ايران ،هنوز آن قدر ريشه داشت كه تغييات در
سطوح بيون باقي باند و اگرچه در هنهاي ايران نود فراوان يافت ،در ليههاي عميقتر،
همچون مذهب و انديشه اجتمعي ايران ،تا مدتها نفوذ چندان به دست نياورد.
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