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اوآثارمامیتدر.بیابیمآنژمیکلآثاردرآنراتوانیممیباشیم،اروپاییروحیهباهنریبیاناعالیحددنبالبهمااگر●
وهاپیروزیها،محنتبشری،هایخواستهازکاملنمادیعنوانبهانسانبدنبهنسبتراواریشیفهتوجهتوانمی

.دریافتحدسبهآمیزفاجعههایسرخوردگیوهامحرومیت

حضور.نیستاثریمعموالدوردست،هایکوهتصوروجویهادرختان،برگوشاخطبیعت،زیباییبهتوجهازاوآثاردر●
یگردخصوصدرانسانمحوریتمسألة.دارداهمیتکهاوستتنهاواستساختهزایلرادیگرمادیمناظرتمامیانسان

بیشمارووپیکاسماتیس،دالکروا،گویا،والسکز،کاراواجو،رامبرانت،تیسین،رافائل،داوینچی،شاملبرجستههنرمندان
.استصادقنیزدیگرهنرمند

اروپایینقاشی 
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نیستاهمیتبیوکوچکمسافریبجزانسانمناظرایندر.دارندقرارکالسیکدورةچینیمناظرآن،مقابلنقطهدر●
اینردصباحیچندکهاسترهگذریاو.داردقرارهاییراهکورهدروآلودمهقللومرتفعوبلندهایپرتگاهکناردرکه

.استشدهدادهمنزلگاهیاوبرایدنیا

معطوف،گیردمیبردررابشرزندگیکهآنجاریدائماًقوایوابدیتغییراتبازندهکائناتنمایکلبهنقاشهدف●
.است

چینینقاشی 
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درماااستتوجهمرکزدرهموارهکردارشوانسان.دواینبیناستچیزیخودنقاشیدرایرانیاندیشةوتصوراما
.طبیعتباتعاملوتعادل

چنیناماافتیهایینشانهاست،سازگاربسیارایرانیروحباکهعرفانیفلسفیاندیشةازایرانینقاشیدربتوانشاید
اروپاهنریآثارتمامیکههمانطوربخورد؛چشمبهایرانیهاینقاشیازخاصیهاینمونهدرفقطاستممکنایاندیشه
.نیستسونگدورةمناظرمانندچینی،هنرسراسریامیکالنژکارهایشبیه

.نمایدمیرخصفوینقاشیمکتبدرطبیعتوانسانمیانتناسبوهماهنگیایناعالیحد
زمینیسانیانتامقدسوخدانیمهانسانیتجسمازونبودهیکسانصفوینقاشیمکتبسراسردرانساناینخودنموداما
ادی،اقتصتحوالتبازتابهمهاینو.گیردمیبَردررانشانونامبیوگمنامهاییانساننهایتدرونشانونامباو

یداپنگارگریآثاربهراهطریقاینازودادهشکلراهنرمندزندگیمادیشرایطکهاستایجامعهاجتماعیوسیاسی
.اندکرده

ایرانینقاشی 
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آنجامعةزندةوفعالنیروهایتوانستندایرانی،کهنآرمانیـشاهینهادوتشیعتصوف،عناصرآمیزیهمدرباصفویان
دروداشتهابرپمنسجمومتمرکزدولتیالعاده،فوقنظامیوسیاسیخیزشیکباوکشاندهیکدیگرگردراایرانروزگار
ایرانیهویتوتمدنتشتت،کهبودروزگارینیازگویپاسخصفویاندولت.دهندادامهخودحیاتبهنیموقرندوحدود

وعربالیاستیهاقرنازپسکهبودآرزوییملیدولتیچهارچوبدرسیاسییکپارچگی.بودساختهضعیفوسسترا
.دادهادامخودمستقلحیاتبهوحفظازبک،وعثمانیمهاجمنیروهایبرابردرایرانیهویتویافتتحققمغولوترک

بهاهینگ.بودگرفتهقرارتشیعوتصوفپایةدوبرایرانیهایسرزمینهجرینهمقرناواخردینیوفرهنگیساختار
رامطلباینصحتایران،کناروگوشهدرهجرینهموهشتمهایسدهدردادهرویهایقیاموهاجنبشفکریماهیت

قرنآغازدرآنانهمکاریوهمراهیو(...وفتوتهایآیین)وابستههایجریانوتشیعوتصوفنزدیکی.رساندمی
.گردیدبسبصفویاندستبهراایرانیاندینیسیاسی،دوبارةهویتگیریشکلکهاستاتفاقاتیجملهازهجریدهم

پایتخت کهن: تبریز
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Tabriz in 16th Century



زدیایوقدسیایچهرهآنانازکهشانداریدینوریاضتتقوا،محصول»بایدراصفویانآغازینمعنوینفوذوقدرت
میانردطریقتمرشدووالیتمقامبهیافتندستنیروییچنینمهمبرآیند.دانستآورد،میوجودبهمریدانمیاندر

.شدمیشناختهدیگرانازمتفاوتوقداستازایهالهکهبودمریدان

گردید،دلمببرکفجاننظامینیروییوگستردهمالیهایتواناییبااجتماعیقدرتیبهمعنویقدرتاینکهآنازپس
رشدانم»اینولی.زدندتکیهنیز«سیاسیسلطنت»مسندبرخودمعنویموقعیتحفظبا«کاملطریقتمرشدان»

هویتندهیسازماوتثبیتراستایدرتواننمیشیعیگریغالیوتصوففکریمبانیباکهدانستندمیخوب،«کامل
امامیدهدوازشیعةمذهبورفتبیرونقدرتساختارازتصوفاندیشةتدریجبهرویاینازبردارند،گامخویشسیاسی

فویانصدولترسمیمذهبعنوانبهبود،برخوردارشیعیجامعةودولتساختدرواالیینیرومندسیاسیاندیشةازکه
.گردیداعالم

طریقت تا سیاست



ام مرشد کامل و شاه، در مق. به دنبال سلسله مراتب طریقت و متصوفه، در نظام سیاسی نیز این سلسله مراتب شکل گرفت
و پادشاه آرمانی، در رأس هرم قرار گرفت و پس از آن وزیران و روحانیان سرشناس، اشراف کشوری و لشکری، تجار بزرگ

در تمام طول دورة حکومت صفوی و در . نهادهای دیوانساالری و صنوف مختلف و در نهایت عامة مردم دکاندار و کشاورز
دایره ای به نقاشیهای رسمی درباری رعایت این سلسله مراتب، به شکل میزان فاصله با شاه و در قوالب مختلف طبقاتی و

. صورت جدّی دنبال می شود

عسلسله مراتب طریقت و اجتما
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کاملدمرشمقامدرراشاهکههستیمهایینقاشیشاهدتبریز،پایتختیبهصفویدورةدریعنیاولدورةهاینقاشیدر•
پیشبایلاسماعشاه.کندمیقیاس(تایپآرکی)پیشینیهاینمونهبارااووکشدمیتصویربهآرمانیشاهیوطریقت

(ایتدرباوجهانگشاپادشاهی)اسکندرو(ایرانیانساننمونهپیش)کیومرثهمچونایاسطورهوایافسانههاینمونه
یاسقساسانیدورةازسلحشورگوربهراموعادلانوشیروانهمچونتاریخیهاینمونهباتهماسبشاهوشودمیمقایسه

.یمکنمیمشاهدهنظرلیمائیسمرحومانگیزشگفتهایتحلیلدرجالبیبسیارشکلبهراموضوعاین.شودمی

حکومتساختاردراجتماعینیرویایناهمیتوقدرتبیانگرصفوی،اولدورةنقاشیمجالسدرقزلباشانگستردةحضور•
السمجاکثردر.شان«پذیریآداب»درایرانیدیوانساالرانوشاهجانبازفراگیراستکوششیهمچنینواستصفوی
.استمقدورویبرتراندازةوابعادوجایگاهمددبهتنهاشاهتشخیص.اندگرفتهمیاندرراشاهقزلباشانشاهانه،

آرمانیشاه –انسان : نگارگریاول دورة 



بههایالتحباهاپیکرهکشیدةهایچهره.اندکشیدهتناسباتیباقامتبلندآدمیانیصفویاولدورهانسانیپیکرهای•
چهرهابجوانهایپیکرهدرویژهبهحالتیچنین.افزایدمیآناندلفریبیبربلندهایگردنفرازبررخ،سهغالبطور

چوناخالقیصفاتازتجسمیوزیباییازنموداریوداشتهتأکیدآرمانیهایجنبهبرسبیل،وریشازعاریهایی
.استبودهدلیرجوانانپاکدامنیوشجاعترشادت،

شاه آرمانی–انسان : دورة اول نقاشی
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شاهچرخشیتجلکهتحولی.بودصفویاندولتاجتماعیوسیاسیاموردرتازهتحولیقزوینبهتبریزازپایتختانتقال
وتازهامنیتیبدنبالتهماسبشاهواقعدر.بوددینیعالمانوایرانیدیوانساالرانسویبه(م1576-1524)اولتهماسب

وبزرگایهمسئولیتومسایلبانوجوانیازورسیدسلطنتبهسالگییازدهسندراو.بوددولتشوخودبرایفراگیر
وشرقدرهایعثمانوازبکانتجاوزاتدفعوقزلباشانمیانسیاسیهایکشمکشدراوجوانیبیشتر.شدروبروسنگینی

نرمندانهازحمایتبهسلطنتشنخستیندهةدربود،یافتهپرورشهراتروشنفکریمحیطدرکهاو.گذشتایرانغرب
.کوشیدکتابسازیسلطنتیهایکارگاههایفعالیتگسترشوتقویتدروپرداخت...وشاعرانو

ردتنهانهکهبودایواقعهمناهیترکودینیاموربهویگرایشواولتهماسبشاهییکبارهروانیوروحیچرخش
هنریآنعتببهوفرهنگیتحوالتازبسیاریسببهمچنینبلکهگذارد،العادهفوقتأثیراجتماعیوداریمملکتامور
مینتزییوتذهیباموربهکهنقاشانازدستهآنبهتنهاوتعطیلرانقاشیهایکارگاهاو.گردیدصفویدوراندر

.دادبهاپرداختند،

دپایتخت جدی: قزوین
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Qazvin in 17th Century

Engelbert Kaempfer (1683)
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Qazvin 

Eugene Flandin (1851)



ابراهیمکهمشهدهمچوندیگریمهمشهرهایدرولیبرداشتنقاشانازراخودحمایتتهماسبشاهدربارکههرچند•
هنرمنداناینبرایحامیانیهنوزوداشتوجوددرباریهایسنتحفظبهمیلهنوزبود،آنحاکمشاهبرادرزادهمیرزا،
.بودندماندهباقیشدهرانده

ودادهاقرارتکرار.دیدمینیازخوددرراتحولینیزایرانینقاشیذاتهنرمندان،ازاولتهماسبشاهبرتافتنرویسوای•
تازهایهخالقیتبرایمانعیخودبخودکهبودآوردهبوجودراایبستهفضایمکرر،موضوعاتوتصنعیهایدستورالعمل

نمود،میایفاالمللیبینروابطدرکهایتازهنقشوایرانگسترشبهروجامعةباتضاددرموضوعاین.آوردمیپدید
ایران،باتجارتدرحضوربرایاروپااشتیاقوبازرگانیرواجشهری،زندگیتوسعةورشدسیاسی،تحکیموثبات.داشت

دالیلنبدی.نبودندآنهابرآوردنبهقادرکتابتمحدودةدرشاهیهایکارگاهکهکردمیطلبراایتازهتصویرینیازهای
ها،سنتحفظدروندرمشهدواستنقاشیبرایایتازهکارکردهایوهافرمآوردنپدیدپیدرقزویننقاشیکهاست

یافتندنبالبهوخارجدربارمتمرکزچنبرةازنقاشی.کندمیتجربهراساختاریوبندیترکیبشگفتتغییراتوفروپاشی
.گیردمیپیشدررااستقاللراهشهری،جامعةمتوسطاقشارمیانازتازهحامیانی

گذاردورة : نگارگریدوم دورة 



.یندآمیدرنمایشبهکتابتمحدودةدرهمچنانوورزندمیاصرارکهنهایسنتبرمشهد،مکتبدرانسانیپیکرهای•
الحدرمقامانعالیوشاهزادگانکناردرکهعادیمردمجنسازهاییپیکرهبهجنبیتوجهدورهاینهاینگارهغالبدر

.شودمیمشاهدههستند،شانروزانهزندگیامورانجام

اندامازایتازهتناسباتآوردننتیجهدرودیوارهارویبههاآنانتقالها،نقاشیاندازةشدنبزرگشاهدقزویندر•
هایحالتطبعبهوطلبندمینقاشیمجالسخلقبرایایتازهمضامینوموضوعاتدهندگانسفارش.هستیمآدمیان
درهنرمندتاسازندمیفراهمراهاییفرصت«مرقعات».کنندمیدرخواستانسانیپیکرنمایشدرراایتازهانسانی
تکشدرشاهدکههستقزویندورةهمیندر.دهدنشانتوجهبیشترآندرونیروحیاتوحاالتبهانسانیپیکرةترسیم
.هستیمنشانونامباهاییپیکره

ازترتاهکوآنانحیات.بودایرانینقاشیهایسنتیافتندواموماندنبرایهاییتالشواقعدرقزوینومشهدهایکارگاه•
نقطهکیدرهمزمانکهبدانیمگذاریدورةبایدرادورهاینحقیقتدروباشندشگرفیتحوالتمنشاءبتوانندکهبودآن

.استکهنهایسنتحفظحالدردیگرنقطةیکدروتحولحالدرپایتختیعنی

گذاردورة : نگارگریدوم دورة 
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Haft Owrang

Mashhad/ 1566
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Haft Owrang

Mashhad/ 1566
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Single Pages from 

Qazvin Painting School
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Single Pages from 

Qazvin Painting School



دورةدرماا.ندادرویاقتصادسنتیساختاردرمهمیتحول(اصفهانبهپایتختانتقالازقبلتا)صفویهدومواولدورةدر
وهریاریشتمرکزگرایانةقدرترشدموازاتدردگرگونیاینوآمدفراهمدولتاقتصادیکارکرددرتحولبرایزمینهدوم،

دررااتیمالیمنابعخاصهامالکبهتیولاراضیتبدیلبادولتسو،یکازاساساینبر.داشتقرارصفویهشاهنشاهی
تجارتةعرصبهپاداخل،درابریشمیعنیتولیدیکاالیمهمترینکردنانحصاریبادیگرسویازوگرفت،خوداختیار
ادامهفویصسقوطتافرازونشیبباوانجامیدآنمالیقدرتافزونیودولتثروتانباشتبهشیوهاین.گذاشتجهانی

.کردپیدا

آبوکاروانسراهاایجادوهاجادهساختنها،راهامنیتحاصلصفویسومدورةدرخارجیوداخلیبازرگانیتوسعه
ایرانهباروپاییانآمدورفتبازاروگشودهخشکیودریاییبازرگانیجدیدهایراهدورهایندر.بودهاراهبینانبارهای

.تداشتوجهیقابلدرآمدکسبراهاینازومبدلشرقباغرببازرگانیارتباطدرمهمیعاملبهایران.بودشدهگرم

لیالملبین پایتخت : اصفهان



زایشافوخدماتیوصنعتیگوناگونمشاغلپیداییوشهریجمعیترشدبهروروندآنتبعبهوشهرهاگسترش•
خاصایهویژگیباشهریکنمونةعنوانبهاصفهانشهر.نمودریزیپایهراتجملیبهروزندگیمالی،منابعوثروت

باشهریایفضطراحیباراولینبرای.گردیدمبدلصفویاناقتصادیواجتماعیسیاسی،موقعیتازنمادیبهصفوی،
کهریطوبهشدگرفتهکاربهشهرایندروسیعارتباطیهایپلومجللهایساختمانوبزرگمیادینوهاخیابان
.گردیدعاموخاصزبانزدهروزگارآندنیایثروتمندوبزرگشهرهایازیکیعنوانبهاصفهان

حضوروگرجیانوارامنهاصفهانی،زبانانفارسوصفویزبانانترکشاملمتکثرجمعیتیترکیباینها،برافزون•
انهخکششیرهها،خانهفاحشهچوننهادهاییومشاغلبرخیازدرآمدکسبوگذاردنبازومذهبیتساهلاروپاییان،

کلبهراپایتختشهریفضایمشتری،جلبجهتبههمجنسگراجوانانحضورباهاخانهقهوهوها،میکدهها،
.گذاشتآثارشوهنرمندبرشگرفتأثیریهمهاینوبودساختهمتحول

لیالملبین پایتخت : اصفهان



46

Isfahan Map and the location of 

important buildings in Safavid Era
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Isfahan at the Beginning of Shah Abbas the Great

Peter Della vale (1617)
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Isfahan during Shah Safi

Adam Olearius (1640)
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Isfhan During Shah Abbas II

Daulier Deslandes (1650)
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Isfahan

Eugene Flandin (1851)



قرارباردراقبالوپسندمورد(سازیفرنگیبهموسوم)نقاشیجدیدشیوةاصفهان،درارمنیواروپایینقاشانحضوربا•
.آوردرومتولومتوسططبقةوجامعهبطنبهوگرفتفاصلهدربارازخودخواستهیاباالجبارنگارگر،وگرفت

.دادارایهنرهاینازاییافتهتحولونوینشکلوداشتپیشینمعمولروندازمتفاوترویکردینگارگراصفهان،مکتبدر•
راایرانیجامعةکهبوداجتماعیعمیقتحوالتازبستریبربخشیحیاتراستایدرتالشیخود،ذاتدرگرایشاین

ریهنهایدورهتریندرخشانازیکیکهبودچنانآنگرایشاینخالقةقدرتوتوان.بوددادهقرارتأثیرتحتسخت
توجهموردنیانسامنشوشخصیتچنیناینایدورههیچدرنیزانسانیپیکرنگاریزمینةدر.شودمیتلقیایراننقاشی
.استنبوده

.زندمیرقمخودبرایراشورانگیزخیاالتنهوگرددبدلاسطورهبهداردتالشنهگرایش،ایندرآمدهدرنمایشبهانسان•
کههچآنبهتظاهربهنیازیوبودهذاتیویتوانمندی.استمعمولوعادیامریبرایشروزمرهزندگیودوربهثروتازاو
ازنعیتصتصاویرساختنبانداردتالشوی.استزندگیخودبلکهنیست،زندگیطلبدراو.نداردنیست،وجودشدر

لتکساعاریتیهایارزشوهاسنتعلیهاست«شورشی»تجسماو.سازدخاصوبستههایمحیطزندانیراخودخودش،
.استباروروخالقعمیقاًنتیجهدربار؛

رگهای تک بتک پیکره : نگارگریسوم دورة 



ازارآنانرفتاروکردارکندمیکوششودهدمینشانواقعیانسانی ِبیانیحالتباومتنوعراهاچهرهگرایش،این•
جامعه،اعماقدرکنکاشوبستههایمحیطازشدنخارجبانگرشاین.سازدواقعیوخارجشده،تعیینقراردادهای

بهسبتنراآمیزریشخندنگاهومخالفتایگونهوکندمیجستجورازندگیماندةپنهانوناشناختهامکاناتوهاارزش
.سازدمیمطرحموجودنظم

ازریزگبرایکهبوددریافتهآگاهانهوی.کردشروعخودازاو.برشمردگرایشیچنینسرکردةتوانمیراعباسیرضا•
تمامیقدفاکهبرودمردمانیمیانبهوبگذاردسرپشترا«درباربستةدرهای»و«خواص»بایدمییکنواختی،وانحطاط

.مشخصجنسیتفاقدگاهحتیوهویتونشانونامبیمردمانی.داشترسمیتجامعهدرکهبودندهاییارزشآن
رویجتراتکثرنوعیکرد،هفدهمقرناصفهانِاجتماعیهایگروهگوناگونِاشخاصوافرادبهکهتوجهیباعباسیرضا•

دنیاهایهکدارندوجودنیزدیگرمردمانیونیستنددرباریانوشاهزادگانوشاهتنهاهفدهمقرناصفهانِکهبگویدتاداد
انزوابهدراویشوصوفیانوی.استارزشوتأملقابلاندازههمانبهآنانعواطفواحساساتودارند،راخودخاص

مورددازهانهمانبهرالَوندانوگیرانکشتیوکندمیدعوتانسانیروابطوگفتگوهاصحنةبهدوبارهراشدهکشانده
انیانسپیکرهایشاگردانشوعباسیرضا.رایافتهپاالیشماندةحصاردرخوبرویشاهزادگانکهدهدمیقرارتوجه
ردموشدةتعیینپیشازهایقراردادنهوپرداختخویشاندیشةخالقملموسومحسوسهایدریافتاساسبررااش
.دهندگانسفارشنظر

رگهای تک بتک پیکره : نگارگریسوم دورة 
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Portrait of ‘Nashmi the 

Archer’

by Reza Abbasi

Copy of the Portrait of 

‘Nashmi the Archer’

by Mo’en Mussaver



صفوینگارگری انسان در 

کمدی تراژدی حماسه  ژانر

تر از انسان معمولیپایین انسان معمولی از انسان معمولیبرتر (قهرمان)انسان 

تر از انسان پایین
معمولی معمولیانسان دوره گذار

از انسان معمولیبرتر
آرمانی -شاه-مرشد در نگاره ها( قهرمان)انسان

هایی چونتک پیکره
نشمی کماندار

تک پیکره های
اصفهان

اورنگ هفت
و تک پیکره های

قزوین
شاهنامه شاه تهماسبی

خمسة نظامی آثار



Contact:

hanif.rahimi@yazd.ac.ir

+989133837908

64
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