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 چکیده 

ر زمان شاه عباس ء گوناگون رواج داشت و داوایل صفوی در ایران به انحاها از دوران گذشته تا پیکرنگاری روی پارچه

ا غیررسمی یانسانی به صورت کالبدی رسمی نقش . رسید و در مکتب اول قاجار به شیوه صفویان ادامه یافتبه اوج 

ییرات تغ روی پارچه نقش بسته و تأثیرات نقوش روی پارچه و سایر هنرها در شیوه اجرا و مضمون مشهود است.

ها با شیوه ارچههای منقوش بر پآرمانی و غیرآرمانی و در شکل اندامی پیکرهپردازی به صورت پردازی در نوع چهرهنقش

. شودادها مشاهده میترسیم شکل کلی اندام بنا بر زیباشناسی زمانه و نوع لباس رایج عصر و ترکیب فیگور بسته به قرارد

وامل خارجی فرهنگی مؤثر شامل عوامل داخلی )دین و تأثیر نگارگری و ادبیات( و عنتایج گواه آن است که عوامل 

قیق، توصیفی روش تح( است. های درباری)حضور سیاحان، تأثیرات فلسفه غربی، تأثیر هنرمندان دیگر کشورها و حمایت

ری اطالعات، ست. روش گردآواها پرداخته شده تحلیلی است و بنابر اسناد معتبر تاریخی به ارزیابی و تطبیق داده

  ( است.هااسنادی )مکتوب و تصویری در موزه

 اهداف پژوهش:

 .قاجاراول صفوی و های دورههای های انسانی در پارچهشناخت کیفی دگرگونی نقشمایه .1

 .قاجاراول صفوی و های پارچهدر انسانی های تأثیر عوامل فرهنگی بر چگونگی دگرگونی نقشمایه .2
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  ؟اندبودهمؤثر  قاجاراول صفوی و های پارچهبر دگرگونی عوامل فرهنگی کدام  .2
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 مقدمه 

های ایرانی از دوران پیش از عصر صفوی قابل بازبینی است اما در عصر شاه عباس پارچه های موجود برپیکرنگاری

شود که نقش در این نقوش مشاهده می. یابدو در مکتب اول قاجار به شیوه صفویان ادامه می رسدصفوی به اوج می

در نوع  نقش بسته است. همچنین تغییرات نقوش هاانسانی به صورت کالبدی رسمی یا غیررسمی روی پارچه

ها با شیوه ترسیم شکل کلی های منقوش بر پارچهآرمانی و غیرآرمانی و در شکل اندامی پیکرهپردازی به صورت چهره

 .شوداندام بنا بر زیباشناسی زمانه و نوع لباس رایج عصر و ترکیب فیگور بسته به قراردادها مشاهده می

ه.ق.(: شاه اسماعیل اول، طهماسب اول، اسماعیل دوم و محمد خدابنده 1148-907م./1501-1735)در دوره صفوی 

و در دوره دوم  شاه عباس اول، صفی، عباس دوم، سلیمان )صفی دوم(، سلطان حسین، طهماسب دوم و عباس سوم، 

ه.ق.( 1264-1210م./1795-1847دوره اول )مکتب نخست( قاجار ) از پارچه 15پارچه با نقشمایه انسانی و  124

ایجاد  دگرگونیپژوهش با درک شاه و محمدشاه یافت شده است. در این متعلق به حکمرانی آغامحمدخان، فتحعلی

و دالیل آنها بر اساس شرایط موجود در جامعه ، کیفیت قاجاراول عصر صفوی و  یهاپارچه انسانی هایشده در نقشمایه

های هنری های این دوران بیانگر ارتباط شیوهنقوش انسانی در پارچهشود. میتبیین  نقوشفرهنگی مؤثر بر تغییرات آن 

ها به جهت عدم ایجاد فضای یکنواخت است. وجود عناصر تزئینی در کنار تکرار پیکره. نگارگری و طراحی پارچه است

آرمانی در این دوران بارز است. نقوش انسانی پردازی آرمانی و غیرها با حاالت نمایشی و ابعاد بزرگ و چهرهکاربرد انسان

ها، مذهبی و درباری متداول است. کیفیت تغییرات نقوش در نگارهبا مضامین رزمی، بزمی، روایات عاشقانه، اصناف، تک

عوامل  مانندعوامل متعددی های دوران مذکور است. ها، نوع نمایش لباس و شکل کلی اندام مطابق شاخصپردازیچهره

اول صفوی و های دورههای متی و سیاسی، تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سبب بروز تغییرات نقشمایهحکو

)دین، ثیرات فرهنگی داخلی تأ .شودصرفاً به نقش عوامل فرهنگی در ایجاد تغییرات پرداخته می که در اینجاشده  قاجار

، اهمیت سایر هنرهای داخلی( و خارجی )تأثیر هنرمندان اروپایی و های درباریحضور سیاحان خارجی، نقش کارگاه

بر بینش هنرمندان مؤثر بوده است. به طور اجمال اهداف این مقاله، شناخت کیفی چینی، نقش تغییرات فلسفه غربی( 

ر چگونگی این تأثیر عوامل فرهنگی ب های صفوی و اول قاجار و نیزهای دورههای انسانی در پارچهدگرگونی نقشمایه

 .باشدتغییرات می

در پژوهش حاضر عالوه بر توصیف رویدادهای تاریخی، به تحلیل عوامل مؤثر بر تحوالت نقوش انسانی پرداخته شده 

ها، تحوالت نامهسیاحت مدارک، و اسناد اول، دست منابع ای و اسنادی است.کتابخانه اطالعات، گردآوری است. روش

 بر اساس بررسی و اند،نموده گردآوری حال و گذشته در خارجی و داخلی محققان که منابعی تاریخی شهرهای مهم و

 شود.می استخراج نیاز مورد اطالعات پژوهش، اهداف
مند درباره آن امری دشوار گردد. بافی ایران سبب شده که تحقیق نظامفقدان مطالعات نظری درباره نقوش رایج بر پارچه

های پارچه به نقشمایهبر اساس مطالعات نگارندگان و جستجو در منابع فارسی و التین اثر قابل توجهی در خصوص 

بافی نگاشته طورکل مطالبی که در خصوص پارچه خصوص نقوش انسانی و عوامل تأثیرگذار بر آن صورت نگرفته است. به
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اند: کتاب تاریخ صنایع بافی پرداختهاز هنر اسالمی است و بیشتر به معرفی و شرح کلی پارچه شده عموماً بخش کوچکی

های بارز هر ها گوناگون پرداخته و تنها ویژگیبه هنرهای ایرانی در دوره( 1363ایران بعد از اسالم، زکی محمدحسن )

بافی اسالمی و هنر ایران اشاره دارد. ( به صنعت پارچه1385منسوجات اسالمی، پاتریشیا بیکر ) گروه بیان شده است.

مطالبی از ( 1386پور )( و تاریخچه و نساجی در ایران، فریده طالب1388فر )بافی اسالمی، زهره روحنگاهی بر پارچه

های بافته شده در مراکز بافندگی شرح انواع پارچهبافی قرون اولیه و دوران اسالمی تا پایان قاجار است و به پارچه

 اند.پرداخته

 قاجار  اولصفوی و  در عصرانسانی  مایهنقش با هامضامین پارچه

المللی ابریشم صرفاً به دلیل کیفیت آن در تجارت بیناشاعه بود.  هنر ایرانی پنجم میالدی شاخصهها از قرن ابریشمینه

انتقال  عاملفرهنگ ساسانی مؤثرترین  و (Suriano,1996:290)بود  روی آن پیکرنگاری جهتبه نبود؛ بلکه 

سلجوقی با  . به طور قطع این شیوه در طراحی سنتی پارچه از گذشته تا دورهبود هادورهسایر  منقوش بر پیکرنگاری

است. پس از چندین دهه این نقش نه به عنوان اوایل صفوی ادامه پیدا کرده داشته و تا وجود تغییراتی اندک تداوم 

 .دانندمیعباس شاه در زمانرا اوج استفاده از نقوش انسانی  شد. دورهای رایج، بلکه به صورت پراکنده استفاده شیوه

زاده و انسان عوام )ماهیگیر، آشپز، نقش انسان در کالبدهای متفاوت به صورت رسمی و غیررسمی چون شاه، نجیب

و  نگارگرانهنری  تواند بیانگر ارتباط شیوهنقوش میهای صفوی نقش بسته شده است. این خادم و غیره( روی پارچه

، چون اگر به صورت یکنواخت داردفاده از نقش انسان در پارچه نیاز به سلیقه و مهارت خاصی طراحان پارچه باشد. است

تزیینی وش با نقهنرمندان نقش انسان را همواره لذا  .رسدکننده به نظر میو تکراری از آن استفاده شود تا حدی خسته

جهت کم (. 163 :1389ساختند )پوپ و اکرمن،می و گاه برای روایت داستانی های انتزاعیو طرح انگیاه ماننددیگر 

 کاربرد آن درگیاه،  و هایی مانند پوشاندن بدن انسان با گلاز روششد کردن ریتم منظم نقوش انسانی، سعی می

 ستهنرهای صناعی بوداپ نخی، موزه دوزی ابریشم بر پارچهسوزن -1یرتصو رد صفوی )موزه ملی ایران(.م -2تصویر

(Thompson & canby,2003:295.) 
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دور از هم و برعکس  به های افقی یک در میاننقوش تزیینی و گیاهی در ردیف آن با ترکیبهای افقی و عمودی و ردیف

 . گیرند کمک

کردن و تغییر رنگ این ضعف را به حداقل  برعکسو ر نقش از نقش منظره و دورنما، تکراهمچنین در مواردی با استفاده 

  (.2397: 1387)پوپ و اکرمن، رساندندمی

ابعاد بزرگ که  و با ایستا و های باوقار. انسانداشت ینحوه قرارگیری نقوش انسانی در زمان قاجار بیشتر جنبه نمایش

. در اطراف محراب نقوش گل و را داشتند هاتزئین در چادر وکاربرد پرده  و اغلب اندمحراب ایستاده داخلتنها در 

است. تکنیک رایج در این نوع نقوش معرق پارچه دوزی شده هایی در گوشه کار تصویر انسان سوزنجقه و در نمونهبته

 . است

بکارگیری نقش انسانی به هفت  مضمونتوان نسبت به قاجار را می اولهای صفوی و چهپاردر مجموع نقوش انسانی 

 کرد:  تقسیمدسته 

به تصویر کشیدن انسان در مبارزه با اژدها، شیر، شکارآهو، نقش کردن قوشچیان ایستاده، شامل مجالس رزم و شکار:  -1

 . سوارکار و میرشکارباشی

دستان، ریز، صراحی بهخوانندگان، نوازندگان، رقاصان، خادمان شرابا حضور مجالس تصویر شده بمجالس بزم:  -2

  دستان.های لمیده در باغ و طبق بهانسان

که به صورت شعر در میان مردم رواج داشته  استهای عاشقانه داستان تصویر کردنرایج  نقوشروایات داستانی: از  -3

  لیخا.لیلی و مجنون، خسرو شیرین و یوسف و ز مانند

 (. 1اند )تصویرتصویر شده سرباز و سوارچون سرآشپز، ماهیگیر، قایقها در حال انجام مشاغلی انساناصناف:  -4

پراکنده در  و تنها در ابعاد بزرگ در محراب و کوچکانسان به صورت که  های انسانی: مجموعه نقوشینگارهتک -5

تر شده و از ابعاد واقعی خود نسبت به نقوش زمان نقوش گیاهی کوچک.با گذشت (2)تصویراند ترسیم شدهسطح پارچه 

که در اواخر صفوی نقش انسان نسبت به نقوش دیگر فاقد بار معنایی  طوریدرآمد.  یانسانی گذرکردند و به شکل دیگر

 .شد

ی نیز مستثنا از این باف. پارچهشوددیده میصفوی در هنر قدیسین و فرشتگان: حضور فرشتگان در اکثر مراسم بزم  -6

ه.ق. نقش 10م./16 پس ازمتفاوت هستند.  هایحضور شخصی در حال آوردن پیشکش درموضوع نیست. فرشتگان 

غان مذهبی در اروپا، . حضور مبلّاستثیر هنر چین أتصاویر بدست آمده از فرشتگان تحت ت. شودفرشته دیده نمی

باعث اشاعه مفاهیم مذهبی مسیحی و برگی های تکنگارگری همچنین حضور سیاحان و سفیران در جلفا، و رواج

ها مورد توجه اروپاییان پارچه. این نوع شدقدیسین، مریم مقدس و عیسی  همچنین تولید پارچه با نقش انسانی با حضور

پوشش پدران روحانی  به صورتها شد. این پارچههدیه به دربار اروپاییان فرستاده می و ایرانیان قرار گرفت و به عنوان 

  .داشتتزئینات دیوار نیز کاربرد  و به عنوان
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های تزئینی و به جنبه تبلیغات سیاسی و تزئینات درون قاجار جهت پرده : نقوش انسانی در دورهقجریشاهزادگان  -7

. نقوش انسانی ان بودصفوی روند دهندهکاربرد پوششی نداشته و بیشتر ادامه هاپارچه. این بودندچادرهای شکار و جنگ 

ها نوعی معرق پارچه این پردهالبته . بودند با کمال تجمل و وقار رسم شدهبودند که شاه و شاهزادگان زن و مرد  اغلب

تأثیر  های کوچک انسانی تحتو همراه نقوش گیاهی و گاه سردیس یمحرابفرم انسان در عموماً . بودنددوزی و سوزن

 کاربرد داشت.  اروپاییان در حاشیه پارچه

 قاجار اول  های انسانی در عصر صفوی وکیفیت تغییرات نقشمایه

نگاری و شکل اندام ه.ق. به صور مختلف شامل نوع چهره13-10م./19-16های منقوش انسانی در قرن تغییرات پارچه

 :شودتبیین میهاست که کیفیت تغییرات آن به صورت دقیق پیکره

و بر اساس های کلی ویژگی بانگاری صفوی به دو شیوه آرمانی و غیرآرمانی رایج بود. چهره آرمانی : چهرهنگاریچهره

شد. به صورت ثابت و بدون تغییر تکرار می شکل گرفته و اوشناختی ثیر عرفان، ادبیات و زیباییأتحت تخیال هنرمند و 

بدون هیچ واکنشی )غم، اندوه، شادی و...( نمایش دید که  شده منقوشتوان در تصویر شاهزادگان ها را میاین نوع چهره

سال و های میانرو و چهره غیرآرمانی در اکثر موارد برای انسان. چهره آرمانی بیشتر برای جوانان و زنان زیبااندشده

قاجار به صورت رخ گرد در اول نگاری چهره .(1 )جدول (95: 1393 نیا،)ارفع رفتمیتر به کار اهمیتهای کمشخصیت

موی بلند پشت سر تا کمر  .پیشین بود هازلف بلند زنان با آرایشی در جلوی سر و متفاوت از دوره برای زنان و مردان و

آرایش خاصی و به حالت چتری و با  . موی مجعد کناره گوش و پیشانی کوتاهشدو به صورت رها و بدون آرایش می

ها بود. این آرایش مو مختص درباریان بوده و ها و خط ریش بلند تا گونهمردان تا شانهشده  موی آرایششد. نقش می

شد. ابرو برای زنان و مردان قجری به تراشیدند. پیشانی با سرپوش )کاله یا تاج( پوشیده میمردم عادی سر خود را می

ها این عنصر زیباشناسانه در دوره": شدچشم کشیده و درشت همانند گذشتگان رسم می صورت کمانی و ناپیوسته و

(. بینی عموماً به صورت کشیده 167: 1392)علیمحمدی اردکانی،  "تاریخ تصویری ایران، به صورت نمادین مصور شده

لب و دهان در ابعاد بسیار کوچک نسبت به تناسبات صورت رسم  .شدو قلمی و گوش در زیر آرایش مو دیده نمی

شاه( ساالن )مانند ریش بسیار بلند فتحعلیاز نمادهای زیبایی قجری، ریش بلند برای میان شد. چانه مزین به خال،می

 ریش و سبیل ندارند.  هارفت. جوانان در تصاویر پارچهبه کار می
 نگارندگان(منبع: ) و اول قاجار صفویهای ها در پارچهنگاری پیکرهچهره -1جدول 

 گوش بینی چشم ابرو پیشانی مو، زلف رخ عناصر صورت
لب و 

 دهان

چانه و 

 خال

ریش و 

 سبیل

 

 

 

 

 

 

 زن

چهره 

 آرمانی
 گرد

موی ظریف 

در کنار گوش 

و بلند در 

 پشت سر

صاف و 

بدون 

 چروک

کمانی و 

 پیوسته

 

درشت و 

 کشیده

 

گرد و 

 کوچک

 

 نمایش 

 فرورفتگی

 

کوچک و 

 ظریف

 

خال 

تزئینی و 

 چانه گرد

 

 

---- 

چهره 

 غیرآرمانی
---- 

 آرایش و بافته

 شده
 گرد ---- ----

گرد و 

 گوشتی
---- ---- ---- ---- 
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  صفوی

 

 

 مرد

چهره 

 آرمانی
 رخگرد و سه

موی ظریف 

 در کنار گوش

صاف و 

بدون 

 چروک

کمانی و 

بدون 

 احساس

کشیده و 

خطی در 

 انتها

استخوانی 

 و کشیده

نمایش 

 فرورفتگی

کوچک و 

 ظریف

خال 

تزیینی و 

 چانه گرد

بدون 

ریش و 

 سبیل

چهره 

 غیرآرمانی

رخ، نیم

کاریکاتوری 

 رخو تمام

آشفته و 

 نامنظم

دارای چین 

 و چروک
 پرپشت

گرد، ریز، 

بسته، 

بیان 

 احساسات

گرد، 

گوشتی 

عقابی و 

 کشیده

نمایش 

 فرورفتگی

بیان 

 احساسات 

چانه 

کشیده 

در 

تصاویر 

 رخنیم

و  سبیل

 ریش

بلند 

 دراویش

 

 

 

 قاجار

 

 گرد زن
پشت مو بلند، 

 کنار گوش فر

پپوشیده 

 شده با مو
 کمان 

درشت و 

 کشیده

کشیده و 

 قلمی

پوشیده 

 شده با مو

کوچک و 

 ظریف

خال 

تزیینی و 

 چانه گرد

---- 

 

 گرد مرد
آرایش یافته 

 تا شانه

پوشیده 

شده با کاله 

 و تاج

 کمان
درشت و 

 کشیده

کشیده و 

 قلمی

پوشیده 

 شده با مو

کوچک و 

 ظریف

خال 

تزیینی و 

 چانه گرد

خط 

ریش 

 بلند

 

هایی پوشهای صفوی در پوششی از قبای بلند، دستار و سرپوش و تنر پارچهمنقوش بهای انسانی پیکره :اندام شکل

جامگان بلند  از زیرِ نمایان ساختن آناند. در مکتب اصفهان گرایش به نمایش اندام و با آستین بلند و گشاد ترسیم شده

. رواج شد انجاماین کار توسط چین و شکن لباس  وابتدا با تنگ و چسبان کردن جامه  بود:های بارز یکی از ویژگی

در رسم  (.200: 1390)محبی، شودمیسلیقه اروپایی میان ایرانیان عاملی برای تغییر رسم اندام انسان تا آن زمان تلقی 

 اند.بلندقامت و متناسب عموماً . نقوش غلبه نداردتنها یک فرم نسبت به دیگر نقوش و  تنوع بسیار وجود دارد پیکره

قامت دوم صفوی نقوش راست دوره در. هستندای بلندتر باالتنه بادر بعضی موارد  وکید بر کمر أنقوش انسانی کشیده با ت

 طی. استهای بدن کید به برجستگیأتدر دوره دوم اند. تر ترسیم شدهچاق ،اول کمی انحنا پیدا کرده و نسبت به دوره

زمان انسان به اشکال ایستاده، نشسته و خوابیده رسم شده است. اسپولر نقوش انسانی رایج در زمان رضا عباسی به بعد 

بلندی و کشیدگی پیکره امری غیرعادی است. طراح دچار منریسم شده که تنها ": کندتلقی می 3گراییرا نوعی شیوه

صفوی نقوش  پایاناز آن پس تا . (Spuhler, 1978:190) "کاری و ظرافت طرح استهدف آن افزایش اثر ریزه

فقدان ریتم و حرکت در نقوش، برای نمونه در ". شوددیده میتر و با ظرافت کمتر و غالباً با مضامین غیرروایی ساده

که شدند، بیش از آنهای نشسته یا سوارکارانی که به طور متناوب با ردیفی از درختان تکرار میردیفی از پیکره

 . (3)تصویر  (Baker,1995: 116) "بازار بود دهنده اثری درباری باشد، نمایانگر سلیقهنشان

توان قد بلند را معیاری برای زیبایی نقوش شکل اندامی انسان در اول قاجار با قامت کشیده، بلند و موزون است. می

توان در بیشتر آثار ها در اول قاجار ایستاده هستند. این موضوع را میمایهبرشمرد. از این رو تمام تصاویر از این نقش

های یافت شده، تأکید بسیار بر کمر باریک است و حجم ه کرد. در نمونهنقاشی برجای مانده از آن دوره نیز مشاهد

کند. پاها در تنه نسبت به کمر بسیار بیشتر است که این معیار نیز تنها برای یک جنسیت صدق نمیباالتنه و پایین

دیگر نزدیک و انگشت یافته و انگشتان به یکاند. فرم دست آرایشحالت ایستادن در کنار یکدیگر و از کنار رسم شده

                                                           
3 Mannerism: ،(543: 1390در معنای عام، کاربست تصنعی، افراطی و تظاهرآمیز شگردهای هر سبک هنری است )پاکباز 
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توان به عریانی سینه و مردانه تأکید بر تنومندی های نقوش زنانه میکوچک دست از دیگر انگشتان فاصله دارد. از ویژگی

 (. 4سینه و بازوان اشاره کرد )تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  های صفوی و قاجارپارچه دگرگونیعوامل فرهنگی مؤثر بر 

هنرمندان مؤثرند و در اینجا عامل فرهنگی و موارد زیرمجموعه آن به صورت عوامل متعددی بر ایجاد تحول فکری 

( و عامل هانقش هنرهای دیگر بر پارچه و عوامل فرهنگی شامل دو دسته عامل داخلی )دین. گردددقیق تحلیل می

تشریح بیان  های درباری( است که بهحمایت و داخلی )حضور سیاحان خارجی، فلسفه غربی، هنرمندان سایر کشورها

 .(2)جدول  شودمی

مائده  90 های تأثیرگذار اسالم بر هنر، تحریم صورتگری است. متفکران اسالمی در تحریم نقاشی به آیهاز جنبهدین:  -

صریح به  اشاره، البته (162: 1389و پیکرتراشی تفسیر شده )پوپ،ی به نقاش "انصاب"واژه کنند. در اینجا استناد می

کنند. از دالیل دیگر منع صورتگری احادیث می یادآن به عنوان منع تصویر در قرآن از منع تصویر نشده اما طرفداران 

را به  خداوند در روز جزا آن"اند: صورتگری را مذموم دانسته به طور ضمنی حرفه )ص(پیامبر. برای مثال و روایات است

(. در روایتی دیگر نقل شده که روزی عایشه، همسر 93: 1381ا و رحیمووا، و)پولیاکو "دهدشدیدترین نحو کیفر می

این پرده را عقب بزن زیرا همیشه این تصاویر ". پیامبر با دیدن آن فرمودند: دمنقوشی به خانه آویزان کر پیامبر، پرده

تفسیر ای دیگر به گونهو برخی  دانندر میرا دلیل حرمت تصوی . برخی مفسران این گفته"بینمرا در پیش روی خود می

آید. عایشه گوید آن پرده را به عنوان پشتی این را بردار که تصاویر آن در هنگام نماز پیش روی من می": کنندمی

 هناخوشایندی رسول خدا از تصویر عمومیت نداشتتوان تعبیر کرد که لذا می(. 48 :1386 )حسینی، "ماستفاده کرد

این همان نگرش اسالم به تصویر است.  .کراهت ندارد گریزینتو  که مانع عبادت گردد های از آن بودنبهبلکه خاص ج

 "پرستی بودبه عقیده برخی از نویسندگان، تحریم نقاشی در آغاز به جهت احتمال ارتداد نومسلمانان به بت"

عمران، آل 4حشر،  23ند و با استناد به آیات دانست وندبرخی دیگر تصویرگری را از صفات خدا"(. 185: 1384)مددپور،

حرام  ،دخالت و تقلید از امر خداوند جهتتغابن که خداوند را با نام مصور ذکر کرده، هرگونه تصویرگری را  3غافر و  23

 راست: رقاصه، معرق پارچه -4 یرتصو

(www.sothebys.com.)  چپ: دختر و طوطی، رنگ روغن

 (271: 1392اردکانی،روی بوم )علیمحمدی

 

هنرهای زیبایی بوستن  راست: شاهزاده تبریز، موزه -3یرتصو

 م.1567چپ: قسمتی از پارچه لمپاس،  (.49: 1385)آژند، 
(Komaroff,2011:244). 
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امل ها زیبایی و هنرورزی بوده، ش(. خالصه آنکه گفتار پیامبر تصاویری را که غرض از آن205: 1384)کمالی،  "شمردند

 (. 49: 1386 گردد )حسینی،نمی

 
 

  (Robinson,1976:79)مصور  معین چپ: برگی از شاهنامه،(. Spuhler,1978:183عباس )ه.ق. ، شفیع11م. /17راست: مخمل اصفهان، -5یرتصو

 (144: 1389ه.ق. )کنبی،10م./16ایستاده با ساغر، (. چپ: جوان Peck,2013: 80ه.ق. )10م./16راست: قبا ابریشمی صفوی قرن -6 یرتصو

 

چه هنرمند عارف، اهل طریقت است و آن"هنرمند دارد.  منویاتمستقیمی با  در هر جامعه رابطه اتاعتقادخالصه آنکه 

 بایدهای فردی و خودخواسته که تعهد به اصولی است که در طریق آن هنر برای او ضروری است، نه ابداعات و کنش

بار در ایران به عنوان عشری، برای اول(. با روی کار آمدن صفویان، تشیع اثنی18: 1391 آخوندی،)حسنوند و  "بیاموزد

مذهبی صفویان  گری افراطی در متن طریقت و اندیشهگری اعتدالی به شیعی. تغییر از سنیمذهب رسمی اعالم شد

ها منجر پادشاهان صفوی بود. اما برخی تندروییابی تشیع، تصوف عامل قدرتبعد از  (.437 :1383،نژاد)بهرام روی داد

گری افراطی (. دین در مکتب اول قاجار در ادامه همان شیعه38: 1391 به تضعیف تصوف )قزلباشان( شد )جعفری،

های صفوی و قاجار مبتنی بر اندیشه اصالت معنوی و عالم معنا بود و های انسانی در پارچهترسیم نقشمایه. صفوی بود

 آرمانی در این دوران متأثر از این دیدگاه است. صورتگری

ادبیات صفوی توسط دو گروه رقم خورد: شاعران داخل کشور و شاعران ادبیات منظوم: -الفنقش دیگر هنرها:  -

مشی سیاسی، تأثیر مستقیم بر ها، مطالعات مذهبی و اعمال خطمهاجر به هندوستان؛ تشویق دربار به افزایش نوشته

ویژه که هدف اصلی دربار و علمای این عهد تشریح اصول تشیع و جلوگیری از گسترش تسنن بود به  ادبیات داشت.

سرایی و ذکر مناقب آل علی)ع( روی آوردند و محتشم کاشانی به مرثیهمانند (. بسیاری از شاعران 1363 )میراحمد،

شود که ایجاد وحدت سرایان چنین توجیه میروی کار آمدن مرثیه ،موجب رواج این نوع شعر شدند. به نقل از قزوینی

مذهبی در ایران، ترویج مکتب شیعه سبب مخالفت ادبیات، شعر، تصوف و عرفان شد. در آن دوران آزار صوفیان از 

این امر را یکی از دالیل شعر و ادبیات با تصوف و عرفان آشکار بود، از این رو  سوی طبقات روحانی و عالقه و رابطه
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(. این امر 202: 1391 دانند )سیوری،گویی در وصف امامان میتمایل شاه طهماسب و عباس اول به مدحمرتبط به 

جا به مدح حاکمان بپردازند سبب شد که بسیاری از شاعران مانند صائب تبریزی به سمت هند مهاجرت کنند و در آن

قبل از صفوی بود و در پی شرایط مساعد و  هقاجار نوعی بازگشت به دور و سبک هندی را رواج دهند. شعر در دوره

 قاجار توانست جنبشی فراگیر در ادبیات ایران ایجاد نماید. به این ترتیب نهضت بازگشت در نیمه حمایت هیأت حاکمه

رونق پیدا شاه رواج و فتحعلی زمانخان توسعه نسبی یافت و در و در اواخر افشاریه، در عصر کریمه.ق.  12م./18دوم 

: 1392شاه رواج داشت )علیمحمدی اردکانی،د. در این دوره اشعار مدح و ستایش در وصف شاهان مانند فتحعلینمو

توان معیارهای بازنمایی های زیباشناسی است. میهای این سبک، بازگشت به نمادها و نشانهترین ویژگی(. از مهم99

 قرن چهاردهم/ هشتم الدین رامی دانست؛ که درالعشاق شرف، کتاب انیسرا ها )تشابهات و استعارات( در ادبیاتنشانه

توان تأثیر ادبیات را در نقش بستن انسان های معشوق سروده شده است. با مطالعه اشعار میاندام دربارهباب  19و در 

توان ین ادعا میکرد. این تأثیرات بر نقوش دیگر صنایع نیز قابل مشاهده است. برای اثبات ادر هنرهای صناعی مشاهده 

هایی چون خورشید، بهار، به اشعار زیر که در وصف معشوق سروده شده اتکا کرد: در وصف رخ، چهره و روی تشبیه

 (.همان) 4گلستان، باغ بهشت، صبح روشن، چراغ تابان و غیره

عباس و حتی شاهفوی تا عصر صهای صفوی است. در اوایل ترین عناصر در نقاشینقش انسان از مهمنگارگری:  -ب

. سبک اول انجام شدهای روایی زمینه باو نقش انسان  آرایی درباری قرار گرفتگاه بعد از آن نقاشی در خدمت کتاب

شاه  ز دورهنقاشی صفوی ترکیبی از نقاشی هرات به رهبری بهزاد و نقاشی تبریز به رهبری سلطان محمد بود، که ا

آرایی رواج کتاب جدا ازو جا ماند. پس از آن مکتب اصفهان به رهبری رضا عباسی شاه عباس پابر عصراسماعیل تا اوایل 

های در پارچه"های این سبک، نقش پیکره انسانی بود که به عنوان موضوع اصیل در نقاشی انتخاب شد. یافت. از ویژگی

ها و ها، نقاشیارچهمیان تزئینات پگرایش به جنبه تصویری پدیدار شد و رابطه نیرومندی ه.ق.  9م./15ایرانی از پایان 

قریباً بر جمیع ته.ق.  11و 10م. /17و 16سبک نقاشی "(. 201: 1384 )حسن، "های کتب خطی پدیدآمدنقش و نگاره

. از طراحان پارچه (190: 1378 )کونل، "های منسوجات را غنا دادخشید و تکنیک طرحهای صنایع هنری تأثیر بفعالیت

و در دورة دوم اقتباس شد ه.ق.  10م./16های قرن طرح"ی از وکرد. شیوه طراحی  لدین نقشبند اشارهاتوان به غیاثمی

به جای رسم نقوش کوچک  عباس به رهبری رضا عباسی رواج داشت. در طرح انواع مخملهنری صفوی در زمان شاه

رکردن فضای خالی به م برای پشود. نقوش فرعی هدر یک طرح کلی و حرکتی مشترک، تصویرهای بزرگی طرح می

بافی است. نقاش معروف آن زمان یعنی این پارچه ارتباط هنر نقاشی با پارچه"(. 217: 1389 )پوپ، "رودکار می

ها به اند. الزم به ذکر است که مکتب اصفهان یک شیوه ایرانی با چهرهمصور خود بافنده و طراح پارچه نیز بودهمعین

های ایرانی نقش ها در باغالً ایرانی است و در این سبک سعی شده که موضوعات و صحنهخصوص حالت چشمان کام

 (. 57: 1388 ،فر)روح "گردد

                                                           
 ن.ک. به )رامی،1325: 18، 20، 25، 42، 47تا 51، 77(، )فتحعلیشاه،1370: ،166، 170، 177، 349(، )سعدی،1368: 565، 4

572 ،781 ،784)  
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شاه، اثر احمد، نقاشی پشت شیشه شناسی کاخ گلستان(. چپ: فتحعلی)موزه مردمه.ق.  13م./19پارچه، شاه، معرق راست: فتحعلی-7 یرتصو

 (131:1392اردکانی، )علیمحمدی

شاه روحیه هنرمندانه داشت و فتحعلی امادر ابتدای حکومت قاجار به دلیل نابسامانی کشور، هنر چندان رونق نداشت. 

کردند و بیشتر آثار هنرمندان در همین راستا بود. در قد رسم میای وافر به نقاشی. نقاشان او را به صورت تمامعالقه

چون بود توسط هنرمندانی نگاری که در صفوی شروع شده این دوران تأثیرات غرب همچنان ادامه داشت و مسیر فرنگی

: 1384 های جدید، بر هنر قاجار تأثیر گذاشت )مهاجر،مصور رشد پیدا کرده و با آمیزش با اندیشهمحمدزمان و معین

توان نظر قطعی داد و حتی وجود امضا ها یک نفر بوده یا خیر، نمیکه آیا اینها و اینپارچه (. درباره طراح و بافنده41

ای بر انتساب نام موجود به طراح یا بافنده باشد. ارتباط نقاشان و طراحان تواند صحهدر برخی از قطعات پارچه نیز نمی

شباهت زیاد هنر نقاشی و طراحی پارچه گردید. البته تأثیر نقاشی بر طراحی پارچه  با بافندگان باعث به وجود آمدن

گونه از تصویرسازی پارچه مهیا سازد گیری ایناحتماالً از اواخر تیموری آغاز شده که توانسته زمینه را برای شکل

ها تصور شود، نقاشی در آناگر حضور نقوش انسانی در هنرهای مختلف صفوی مساوی با حضور  (.68: 1384 خودی،)

به این معنی است که نگارگری بر اکثریت هنرهای تزئینی تأثیرگذار بوده است. این در حالی است که وجه حضور انسان 

در منسوجات، در این پژوهش مورد اهمیت است. چند نمونه پیکره در نقاشی و منسوجات عصر صفوی و قاجار دیده 

 (.7، 6، 5شود )تصاویر می

های ترین قشر تأثیرگذار بر هنرها دانست که گاه با تشویقتوان مهمشاهان و درباریان را میهای درباری: مایتح -

 شاهتوان به نقش دوستانه توجهی سبب رکود هنری شدند. در میان شاهان صفوی میخود باعث رشد هنری و گاه با بی

(. 55: 1384فر، بیک و رضا عباسی اشاره کرد )شایستهصادقعباس با هنرمندانی چون طهماسب با آقامیرک و نیز شاه

عباس دوم به هنر نقاشی، سبب شد تا وی از وجود نقاشان اروپایی برای فراگیری نقاشی بهره برد. همچنین عالقه شاه
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نام و ر بیروند ارتقاء جایگاه هنرمندان در ایران، پرسرعت بوده به نحوی که در یک بازه زمانی، هنرمند از یک صنعتگ

دسته تقسیم کرد: اولین و سه توان به . حمایت شاه عباس از هنرمندان را میشدنشان به همنشین مخصوص شاه بدل 

دهنده جایگاه تاریخی سیاست هنری که نشاندوم ترین بخش، حمایت از روی عالقه و ذوق شخصی به هنر؛ وسعتکم

فلزکاری  و با حمایت از معماری و دیگر هنرها چون سفالگری زیباسازی شهر سومست؛ وهای سیاسی اشاه و خواسته

با گسترش حامیان هنری در سطوح مختلف جامعه و باال رفتن سطح  (.131: 1385ولش، ) که البته سودآور نیز بود

(. 11: 1391)حسنوند و آخوندی، شدهنر ظاهر  شناسی حامیان و هنرمندان، مضامین جدید و مختلفی در عرصهزیبایی

تری به هنر نشان کم هنر از حمایت کمتر درباری برخوردار شد. حمایتگران در این دوره عالقهه.ق.  11م. /17 در اواخر"

(. 8تری هستند )تصویرهای بدست آمده نیز دارای کیفیت طرح نازل(.  بدین ترتیب پارچه55: 1384 ،فر)شایسته "دادند

 دومای نیز عالقة شاه عباس کرد، تا اندازهحسین ضمن آنکه تا حدی از هنرمندان تشویق میشاه سلطان"در مقابل 

توان به حمایت هنر توسط قاجار می ه(. در دور573: 1344 )الکهارت، "ارث برده بود برای هنرهای اروپایی را به

ی هنر پرداخت. ابتدا در جهت رقابت در برابر دهمند به نقاشی و ادبیات بود و به سامانشاه اشاره کرد. وی عالقهفتحعلی

خارجی. در زمان  دول( و سپس پیکرنگاری درباری برای ارتباط بیشتر با 149: 1385واردات کاالهای خارجی )بیکر، 

شد و عناصر اروپایی به ظهور کم در کارها نمایان شد. پرسپکتیو کمها انجام چهرهپردازی مالیمی روی محمدشاه، سایه

  (.145 :1391 شمالی،ید )مظلومیرس

 

 

 

 

 

 

 

 
 ه.ق.12م./18اول  نیمه -8یرتصو                                     توپکاپی استانبول  ه.ق. ، موزه10م./16مخمل،  -9یرتصو             

                    (Komaroff,2011:151)                                                    (www.metmuseum.org)  
 

آرایی، های سلطنتی، کتابدر کارگاه"ها عاملی برای وحدت هنری دوران حکومتی هستند. کارگاههای درباری: کارگاه -

(. هریس از 428: 1390)بلر و بلوم، "شدها و معماری تزئینی پیگیری میقالیطراحی سایر هنرها همچون منسوجات، 

های رنگارنگ و زربفت، با ابریشمینه "گوید:می های درباریشباهت و وحدت میان هنرهای تزئینی صفوی درکارگاه

. در برخی از (Harris,1993:82) "اند[ که قابل رقابت با آثار روی کاغذ هستندشده چنان ذوق و اشتیاقی ]کشیده

ها این کارگاه"باشند، بر طراحی پارچه نیز نظارت داشتند. های درباری، هنرمندان که همان طراحان و نقاشان میکارگاه

http://(www.metmuseum.org/
http://(www.metmuseum.org/
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شد که آخرین از زمان شاه عباس زیر نظر مأمورین درباری و به طور شخصی توسط رئیس کارگاه و یک ناظر اداره می

گیری شاه طهماسب از حمایت هنر و هنرمندان، با کناره(. Baker,1995:109) "بودها مسئول انتخاب طرح پارچه

نهد و اثر هنری خویش اش، نام خود را میدست آورد. از آن پس هنرمند بر آثار هنریهنرمند استقالل عمل خاصی به

ای هنرمندان بود. خودستایی، شاه مکان مهمی بر(. دربار فتحعلی39: 1385 کند )آژند،میرا دارای شناسنامه و هویت 

 ها تأثیر بسیار داشت. گیری تصویرپردازیشکلشاه در طلبی، عالیق تاریخی، ادبی و هنری فتحعلیپرستی، قدرتتجمل

 
 

 

 

 

 

 

 
 
-  
-  

در پی اتحاد با به قدرت رسیدن عثمانیان، سالطین اروپایی را تحت تأثیر قرار داد. اروپاییان حضور سیاحان خارجی:  -

ضور سفیران و سیاحان در دربار ایران جوار عثمانی بود برآمدند. از این زمان به بعد حهای مهم و همایران که از قدرت

آمدند. در میان آنان روحانیون های خود به ایران میاست. سفیران طبق دستورات و به قصد دریافت خواستهقابل مشاهده 

نخستین بار در آغاز سلطنت عباس اول، در اثر اجرای سیاست آزاداندیشی وی و "یز بودند. مذهبی و مبلّغان دینی ن

(. اگر سیاست متشکل از نهادهای 56: 1364 )والسر، "عالقه به حضور اروپاییان،... آداب و رسوم اروپایی متداول شد

های یک جامعه د نه تنها باورها و ارزشتواننرسمی باشد، نقش هنر جنبه تبلیغات حکومت حاکم را دارد. آثار هنری می

ها شوند به این معنا کارکرد هنر در اشاعه و انتقال فرهنگ کارکردی سیاسی تحکیم و تقویت آنرا بازتابانند بلکه موجب 

های سیاسی مهم دربار صفوی است که اکثراً روی آن نقش پارچه زربفت از هدیه (565: 1390: است )پات،تلقی شده 

( و در قصر رزنبرگ در دانمارک، اتاقی را به 9شود مانند قبایی که به پادشاه عثمانی هدیه شد )تصویردیده میانسانی 

 گاه، سوارکاران و نقوش گلها شامل عشاق همنشین، پیشخدمتان، تفرجاند. نقش آنهای صفوی آراستهتمامی از پارچه

آنگاه که سفیران ایرانی در خارج  "ها نشان تجمل دربار ایران بود( این پارچه10( )تصویر1386 برند،و بوته است )هیلن

دربار قاجار  (.247: )همان "کردندناظران را به خود جلب می کردند، توجه و تحسینها را برتن میاز کشور این جامه

(. در سفرنامه 140: 1391در راستای تبلیغ حکومتی عموماً از نقاشی و نقاشی روی پارچه بهره جست )مظلومی شمالی،

 "های لیونبه مقدار زیادی پارچه"(، او همچنین66 :1324،ن فالندفالندن، هدایای فرانسه برای دربار قاجار بیان شده )

روابط ایران با ممالک تمدن اروپایی و آشنایی مردم با شاه از اواسط سلطنت فتحعلی"است. کرده  ( اشاره119)همان: 

های پارچه بابخشی از اتاق قصر رزنبرگ  -10تصویر

 .(Bier,1995:20) یصفو
،  ه.ق.11/م.17مخمل،  -11یرتصو

(http://www.christies.com) 

 

 

 

http://www.christies.com/lotfinder/textiles-costume%20/a-safavid-cut-velvet-figural-panel-iran-5358838-det%20ails.aspx
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 "تأثیر نبودنهاد. مسافران خارجی در ایران در کارها دخالت داشتند. سفر مردم و ارامنه هم بی اصول جدید رو به ازدیاد

  (.526: 2536)راوندی،

زا ظاهر نشد، بلکه به سبب مواجهه اومانیسم در ایران ماحصل تفکر و به صورت درون پدیدهتأثیرات فلسفه غربی: -

ها جدد برای فرهنگ ایرانی ترجمان گردید. در این صورت طبیعتاً کاستیهای تفرهنگی با غرب و به عنوان یکی از جلوه

ها و های درشت و ریز در قبول این فرهنگ جدید رخ نمود. مفهوم برهنگی و نمایش آن در هنر، در فرهنگو دگرگونی

انی تا صورت است؛ که از تمثل به عریانی مطلق عرفهای مختلف طیف وسیعی از معانی را در خود جای داده زمان

گرا را ظاهر کرد که تهی از شود. انقطاع از عالم سنت، نوعی از هنر طبیعتشهوانی و مطلقاً نفسانی انسان را شامل می

 های برهنه را بر این مبنا رواج دادند؛ های رنسانس با تجدید زیبایی شهوانی، ساخت پیکرها بود؛ اومانیستنهرگونه مع

 

 

 

 

 

 
 (Spuhler, 1978:192)م.، پاریس 17مخمل، نیمه دوم  -12تصویر 

 

اومانیسم سبب شد تا در نمایش انسان،  .سبک بر موضوع و معنی دانست توان غلبهمعنای این نوع از برهنگی را می

شکل بر محتوا پیروز گردد. تصویر خداوند در هیأت انسانی که در هنر قرون وسطی معمول بود، در هنر رنسانس جای 

کرد. موضوع انسان برهنه، در خوانش ایرانی نیز بر وجه خود را به تصور انسان خودمختاری داد که خود را ستایش می

های مختلف عرفانی درهم آمیخته است گرایی ایران با مفاهیم رمانتیک و جنبهگرایی و انسانشت. عقلمادی تأکید دا

گرایانه، به عشق الهی پیوند تفکر انسان مایهگسترش فرهنگ تصوف، عقل انسانی به عنوان بنای که نهایتاً با به گونه

خداوند پرتویی از عشق خود را در "سایر عرفا معتقدند الدین رازی و (. شیخ نجم350: 1393 وکیل،)محمدی  زندمی

(. تأثیرات تصوف 155: 1383 )ارشاد، "وجود انسان به امانت سپرده و او را بر حیوانات و فرشتگان در مقام برتری نهاد

به سبب آموختگی گرایی ایرانی گرایی و عقلاست. انسانکننده بوده ـ اسالمی عمیق و تعیینگرایی ایرانیو عرفان در عقل

گاه مشابه نمونه غربی فرصت رشد در چهارچوب نظری خود را پیدا نکرد و این پدیده تنها با عرفان، مذهب و سنت هیچ

کنند شد. به این دلیل همچنان اومانیسم را به خداناباوری، گرایشات مادی انسانی قلمداد میبه صورت سطحی وارد ایران 

نگاری در ایران اشاره کرد توان استحکام بخشیدن به عریان(. از پیامدهای این جنبش می359:1393 وکیل، )محمدی

وکیل تری یافت )محمدی مداری جایگاه مستحکمانسان پدیدار شد و در زمان قاجار با رواج اندیشهکه از اواخر صفوی 

هری را مشاهده کرد. زنان و مردان در توان تکیه بر زیبایی ظادر آثار اواخر صفوی می (.7: 1392 قهی،و بلخاری
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 "گویدشوند. سیوری به نقل از ولش میمیهایی که از درون تهی هستند دیده های غیرمذهبی و به صورت انسانحالت

شود. مردان جوان های ظاهری تأکید میها بر زیباییشوند و در آنموضوعات به جای آنکه فزونی یابند، محدودتر می

های غیرمذهبی را برعهده دارند اینان که در ظاهر باریک و خوار که گویا نقش شمایلجوان حسرتظریف و زنان 

جا که ظاهری شهوانی دارند، و اندام اما از درون تهی هستند، کمال مطلوب نظم اجتماعی نوین هستند. در آنخوش

کننده است تا شورانگیز؛ این شتر تحریکبخشد که بیاغلب نیز چنین است، اعمالشان به انسان، احساسی غیرواقعی می

 (. 130: 1391،ولش ) باشدمی "ای جویای زیبایی و نه در جستجوی معنیهنر بیشتر غیرمعنوی است و محتاج بیننده

های معنوی و ظهور و رواج حاالت نفسانی و ها و زیباییهای ظاهری در مقابل ارزشکید بر زیباییأهنر غربی باعث ت"

(. 898: 1383 )مهجور، "ویژه در آخرین آثار رضا عباسی و جانشینان او شدجنسی به کنندهضامین تحریکشهوانی با م

ای به نگارگری کشند. این گرایش جدید از یک طرف ساختار تازهنگاری فرو میفرومایگی و عریان نقاشان، آن را تا پایه

زند و اوایل قاجار در  کم در دوره. طوری که کمریخترا فرو و از سوی دیگر یکپارچگی سنتی نگارگری ایران  دادایران 

اعتالی هنر، روابط مرد  در دوره"(. 244 :1385 )آژند، آمددرحقیقت سازی به صورت یک جریان هنری بیحیطه فرنگی

پیدا صورت ظاهری و روابط جنسی ظهور انحطاط به عرفانی و معنوی است. لیکن در دورهو زن در حد روابط نیمه

(.  باید از پیامدهای آشنایی با جریان فکری اومانیسم نیز به عنوان یکی از علل رواج 44: 1378 )نجفی، "کندمی

شود و نه پیوند نگاری در هنر قاجار یاد کرد که مطابق آن، محوریت اندیشه بر اصالت وجودی انسان تعریف میبرهنه

فرهنگ هنری ایران قرابتی نداشت و در زمانی کوتاه تحت تأثیر هنر اروپایی  تازه با انسان مقدس با عالم معنا. این پدیده

(. در منسوجات صفوی :1392 وکیل،محمدی تجددخواه ایران وارد شد ) و آموزش هنرمندان ایران در غرب، به جامعه

نقش تهی و بدون معنا های رسم شده مانند یک ( انسان12و 11است )تصویر چند نمونه انسان برهنه به نمایش درآمده

های نقش شده در اند. این نقوش فاقد تناسب نسبت به دیگر نقوش پارچه است )ابعاد انسان با گلدر پارچه رسم شده

 پارچه برابر است(.

با روی کار آمدن حکومت دینی و تسلط اسالم بر ایران، حرمت صورتگری با جدیت تأثیرات هنرمندان سایر کشورها:  -

ق. محدودیتی در نقاشی به وجود ه.5-3رسد که تحریم صورتگری است که از قرن به نظر می"شد. بیشتری مطرح 

د و با استناد بر این ش(. دالیل مختلفی برای تحریم صورتگری از طرف موافقین مطرح 56: 1379 )پاکباز، "آوردمی

از استفاده هنرمندان غیرمسلمان برای  مواردی"تراشی بوجود آمد تا جایی که هایی در نقاشی و پیکرهدالیل ممانعت

ای که بسیاری از پژوهشگران به آن (. اما نکته192: 1384 )مددپور، "نگارگری کتب فارسی در تاریخ ذکر شده است

ارتباط و پیوند استوار و مستحکمی که میان ایران و چین برقرار بود، تأثیر عظیمی بر "اند این است که توجه نکرده

نقاشی و صورتگری در بخش شرقی دنیای اسالم نهاد و ایرانیان آشنایی خود با نقوش و تصاویر را که گسترش و رشد 

پیش از اسالم آموخته بودند رها نکردند. از سوی دیگر سالطین سلجوقی و ایلخانان مغول، که فرهنگ هنری چینی 

(. پس از سقوط 53: 1384)حسن، "کردندپوشی از حرمت صورتگری در اسالم ترغیب میداشتند، ایرانیان را به چشم

د و دیری نگذشت که هنرمندان و صنعتگران از شزمستانی سالطین ایلخانی مغول  ق. شهر بغداد، مقرّه.656بغداد در 
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ایران و عراق در بغداد، تبریز، مراغه و سلطانیه گرد آمدند؛ چون قوم مغول برای هنر چین ارزش فراوان قایل بود، 

ناخواه تحت تأثیر هنر چین قرارگرفتند و در بسیاری موارد از هنرمندان چینی تقلید کردند  نی خواههنرمندان ایرا

نفوذ فرهنگی چین در ایران نیز به سبب وجود کارمندان اداری، مترجمان، صنعتگران و "(. 551: 1383 )راوندی،

های مغول بودند، افزایش آمده و خدمت خانهنرمندان چینی که همراه مغوالن از خاور دور و آسیای میانه به ایران 

امیر تیمور گورکان نیز بافندگانی از چین به ایران آورد که نقش مؤثری در تکامل و "(. 22: 1384 )حسن، "یافت

با در نظر گرفتن شاعران ایرانی نیز به تأثیر هنر مانوی و "(. 33)همان:  "شکوفایی صنعت بافندگی در ایران داشتند

کردند ی کوچک و صورتی چون قرص ماه توصیف میهاژگی چهرة زیبا را چشمان کشیده، بینی باریک، لببودایی، وی

در زمان تیموری انواع صنایع "(. 22: 1391 )حسنوند و آخوندی، "نگاری مغول بدل شدکه به صورت قراردادهای چهره

ک هیأت اعزامی از ایران به چین مسافرت یه.ق.  828-823م. /1424-1420 شد و درچینی خصوصاً منسوجات وارد می

 "الدین نقاش مشاهدات خود را که متضمن معلومات زیادی دربارة ابنیه و البسة چین است گزارش دادکرد و غیاث

. به استپردازی نقوش انسانی هنر چین نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار خارجی بر رسم چهره"(. 240: 1363 )حسن،

 (.51: 1384)حسن، ".م1610و 1570خصوص در 

صفوی و مورد توجه قرار گرفتن آنان از جانب شاهان پیامدهای گوناگون داشت. پیش از  حضور نقاشان اروپایی در دوره

هر چیز این هنرمندان، تکنیک و فن ناتورالیستی اروپا را با آثارشان به ایران معرفی کردند. توجه شاه و اجازه آذین 

سازی از این هنرمندان ایرانی را جذب فراگیری از فنون اروپاییان ساخت. اسلوب فرنگینان، بخشیدن عمارات شاهی به آ

گوید: ، درباریان نیز به تصاویر اروپایی روی آوردند. اولئاریوس می(. شاهان243: 1385 تأثیر و تأثر به وجود آمد )آژند،

های زنان دیوارهای تاالر اصلی تعداد زیادی تابلو از لباساعتمادالدوله، صدراعظم، در ضیافتی به افتخار سفرا بر باالی  "

(. تاورنیه عالقه شاه را به نقاشی 221: 1363 )اولئاریوس، "های اروپائی آویخته بودندمتعلق به ملل مختلف و نیز نقاشی

بود و کارهایی که  داشت و کارهای نقاشی را به میل طالب شاه عباس دوم از نقاشی بهره"کند: اروپایی چنین بازگو می

(. در جای دیگر اشاره دارد به تابلویی که تجار جلفا از ونیز برای 507: 1363 )تاورنیه، "آمد خصوصاً از فرانسهاز اروپا می

(. هنرمندان فرانسوی در هماناند که در آن تصویر دو زن روسپی با لباس فرانسوی کشیده شده است )شاه هدیه آورده

زمان دستور داده شد که هنرمندان، تصاویر زنان فرانسوی را بر ای اعتبار بودند به حدی که در آن دربار عباس دوم دار

دار، محمدزمان، (. در این دوره هنرمندانی چون علیقلی جبه62: 1363 کنند )میراحمد، دیوارهای کاخ چهلستون رسم

عباس، تصویر زنان ول، هنرمند اروپایی در دربار شاهسازی گرویدند. به نقل از فیگوئروا آثار ژعباس به سبک فرنگیشفیع

اسماعیل اول رسم مسیحیان معاصر یونانی است که به سبک ایتالیایی در حومه اصفهان در زمان شاهگشاد و با لباس 

با کم شدن میزان حمایت دربار و رواج حامیان جدید، رفت و آمد سیاحان، سفیران،  (.200: 1385 است )آژند،شده 

برگی، اسلوب جدیدی های تکجران و کارگزاران داخلی و خارجی در پی خرید آثار اصیل هنرمندان و گسترش نگارهتا

 توان به حضور نقاشان اروپایی در دربار شاهان اشارهسازی رواج پیدا کرد که از دالیل پدیداری این اسلوب میبنام فرنگی
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رنگ شده های گذشته کمدر رسم انسان دچار تحول ژرف شد و دیگر سنت یکرد. با رواج گرایش به هنر اروپا، هنر ایران

 (.34: 1391آورد )حسنوند و آخوندی،گرایی و رو به واقع

 

 
 

 نگارندگان(منبع، ) های صفوی و قاجارهای انسانی در پارچهنقشمایه دگرگونیعوامل فرهنگی مؤثر بر  -2جدول 
 نقشمایه انسانینوع ترسیم  شرح عوامل مؤثر عوامل اصلی

 

 داخلی

 دین
 مآبیعشری و صوفیشیعه اثنی

 تحریم صورتگری
 صورتگری آرمانی

سایر 

 هنرها

 ادبیات
مطالعات مذهبی و اعمال خط مشی 

 سیاسی و دینی

بازنمایی انسان در اشعار و تأثیر بر هنرهای 

 صناعی

 نگارگری

 

 آرایی، نقاشی و تزئینات پارچهکتاب

 سازیفرنگی

 پیکره انسانی در هنرهانقش 

 نقش چهره کاماًل ایرانی

 قد شاه در قاجارترسیم تمام

 دربار

حمایت 

 دربار

 عالقه شاه به هنر

 تأمین خواسته سیاسی

 حمایت از هنرها برای سودآوری

 پیکرنگاری درباری با عناصر اروپایی

 کارگاه

 درباری
 گسترش تصویرسازی شاهان حمایت هنر و هنرمند

 

 خارجی

 حضور سیاحان خارجی

 سفیران، سیاحان و مبلغان مذهبی

 رواج آداب اروپایی در ایران

 هاتبلیغات با پارچه

 هاهای بزمی، رزمی و درباری روی پارچهصحنه

 آویزهاپرده

 هدایای تبلیغاتی پارچه

 فلسفه غربی

 انقطاع از عالم سنت

 نگاریعریان

 دوری از حرمت صورتگری

 گرایشات تفکر مادی

 انسان تهی از درون

 های مذهبیشمایل

 ظاهر شهوانی انسان

هنرمندان 

سایر 

 کشورها

 رواج صورتگری طبق قراردادهای مغولی تقلید از هنرمندان چینی چینی

 اروپایی
 سازیفرنگی

 فراگیری فنون اروپایی
 ترسیم زنان با شمایل اروپایی

 

 گیری نتیجه

های انسانی در منسوجات مایهتوان دگرگونی نقششواهد موجود تاریخی، می پژوهش و بر پایه یهابا در نظر گرفتن یافته

شود که م. مالحظه می16اول  های نیمهدوران صفوی و اول قاجار را بیان نمود: بنا بر مشخصات مشهود در پارچه

 اند. در نیمهده و بدون جزئیات نگاشته شده، پوشش ساAهای آرمانی، قد بلند و الغر، سیلوئت اندامی ها با چهرهانسان
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م. 17 توان از نیمهتر و نفوذ هنر اروپا را میهای چاقسر و اندامدوم این قرن، نقوش دارای حرکت بوده و تنوع در پوشش

ی هاهستند. اندام  Aشود، ولی هر دو دارای سیلوئت ساعت شنی وها به دو صورت الغر و چاق ترسیم میدید. اندام

باشد. عوامل شنی و پر از زیورآالت میدوره اول قاجار دارای قد بلند، کمر باریک، سیلوئت ساعت  ها درمنقوش بر پارچه

مؤثر بر این تغییرات بسیارند که در اینجا به عوامل فرهنگی مؤثر اشاره شد: دین رابطه مستقیم با اعتقادات و نگرش 

یکتاپرستی در ایران هنرمندان نقوش انسانی را  گاه مفسران اسالمی و سابقههنرمندان داشته و با در نظر گرفتن دید

کردند.  با مطالعه اشعار دوران پیش نمادی برای وصال به معبود خود دانسته و آنها را به دور از نگرش دنیوی ترسیم می

معشوق ذهنی شاعر با هنرمندان توان متوجه شباهت شود، میقاجار می از صفوی و دوران بازگشت ادبی که شامل دوره

شاه نظر شد. اگر حضور نقوش العشاق، دیوان سعدی و اشعار فتحعلیهنرهای صناعی شد. برای اثبات آن به کتاب انیس

های ها تصور شود، و با در نظر گرفتن حضور هنرمندان در کارگاهانسانی در هنرهای مختلف مساوی با حضور نقاشی در آن

های دوران مذکور بود. های انسانی پارچهمایهرسم انسان در نگارگری و نقاشی، همانند نقش اهد نحوهتوان شدرباری می

توان به عالقه شاه به هنر، تأثیر هنرمندان چینی، رواج آداب اروپایی، فراگیری فنون اروپایی و از دیگر عوامل می

های جامعه اروپا و ایران، اومانیسم که زاده غرب است به سازی اشاره کرد. به دلیل تفاوت در دیدگاه و زیرساختفرنگی

صورت کامل و درست به ایران انتقال پیدا نکرد بلکه تنها با حضور اروپاییان که در بستر اومانیسم وارد ایران شد و در 

فت تاجایی که یکی ای از اروپا نمایان گشت؛ و فقط بعد مادی آن مورد توجه قرار گرعنوان عامل تجدد و نشانه ایران به

 شود.ایران تلقی می یهاگرایی در نقاشیاز دالیل عریان

 فهرست منابع و مآخذ 

 هاکتاب

 .قرآن کریم 

 ،فرنگی ابتکار.، ، سفرنامة اولئاریوس، ترجمه احمد بهپور. تهران(1363) ،آدام اولئاریوس 

 ،وزارت ارشاد اسالمی و فرهنگستان هنر.سازمان چاپ ، ، مکتب نگارگری اصفهان، تهران(1385) ،یعقوب آژند 

 ،سمت. ،آژند. تهران ، ترجمه یعقوب2، هنر و معماری اسالمی(1390) ،جاناتا شیال؛ بلوم، بلر 

 ،موسسه مطالعات هنر اسالمی.  ،تهران، فر، منسوجات اسالمی، ترجمه مهناز شایسته(1385) ،ایپاتریش بیکر 

 زرین و سیمین.، دیرباز تا امروز، تهران، نقاشی ایران از (1379) ،پاکباز، رویین 

 فرهنگ معاصر. ،المعارف هنر، تهران، دایره(1390) ،پاکباز، رویین 

 ،مولی. ،تهران ،و صور نقاشی ایران، ترجمه یعقوب آژند ، سیر(1389) ،آرتوراپهام پوپ 

 مجموعه  :11ج بافی،پارچه :5ج ،تاریخ تا امروزاز دوران پیش از  ، سیری در هنر ایران:(1387) ،پوپ، آرتوراپهام؛ اکرمن، فیلیس

 علمی و فرهنگی. ،تهران ،فر، زیر نظر سیروس پرهامجمه زهره روحتر ،لوحه و تصاویر



 زمستان فصل 82، شماره 6139نر اسالمی، سال پژوهشی مطالعات ه -شریه علمین

 های انسانی نقشمایه دگرگونیعوامل فرهنگی مؤثر بر عنوان مقاله: 

 قاجاراول صفوی و های دورههای در پارچه

   
38 

 

 علمی و فرهنگی. ،خانلری. تهرانناتل ، شاهکارهای هنر ایران، ترجمه پرویز(1389) ،پوپ، آرتوراپهام؛ اکرمن، فیلیس 
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 24 ،نگره ،"نگاری در نگارگری ایران تا انتهای صفویبررسی سیر تحول چهره" (،1391) ،حسنوند، محمدکاظم؛ آخوندی، شهال، 

 .35-15 ،زمستان

 51-46 ،مرداد و شهریور ،108-107 ،کتاب ماه هنر ،"حرمت تصویر در نگارگری ایران" (،1386) ،حسینی، سیدرضا. 

 211-201 بهمن، ،9 ،بیناب، "نگاهی به کتاب صورتگری در اسالم: بخش دوم" (،1384) ،کمالی، هاجر. 

 پاییز و زمستان ،8 ،نامة هنرهای تجسمی و کاربردی ،")اصفهان( پیکرة انسان در نقاشی صفوی" (،1390) ،محبی، حمیدرضا، 

1390-76. 

 نگاری عریان: نگاهی به سیر تحول نمایش پیکرة از تحریم صورتگری تا صورت" (،1393) ،حسن قهی،مینا؛ بلخاری وکیل، محمدی

 .16-5 ،تابستان ،19 ،هنرهای تجسمی-هنرهای زیبا ،"انسان در تاریخ هنر و به ویژه ایران

 :هاآرشیو

 .آرشیو موزه ملی ایران بخش هنرهای اسالمی 

 کاخ گلستان موزه مردم شناسی. آرشیو 

 

 :هانامهپایان

 صفوی، کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران. نگاری ایرانی در دورهبررسی چهره (،1393یمان، )پ نیا،ارفع 

 دولت صفوی، دکتری، دانشگاه تهران.-ملی -های هویت سیاسیمبانی و زیرساخت (،1383) حسن،م نژاد،بهرام 

 ،طهماسب صفوی، دکتری، دانشگاه تهران.مذهبی آن در عصر شاه  -های سیاسیهنر و زمینه(، 1390) ریبا،ف پات 

 ،های دینی و مذهبی صفویان در اصفهان و پیامدهای آن، دکتری، دانشگاه تهران.سیاست (،1391) حمدصادق،م جعفری 

 ،صفوی، کارشناسی ارشد، پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران. وجوه مشترک بین نقوش تزئینی عهد (،1384) لدوز،ا خودی 

 تأثیرات اومانیسم بر نقاشی قاجار، دکتری، دانشگاه تهران.(1393) ینا،م وکیل، محمدی . 

 های آن دوره، کارشناسی ارشد، دانشگاه های دوران قاجار و بازتاب آن در نقاشینقوش پارچه (،1391) اناز،س شمالی،مظلومی

 تهران.
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Abstract  

Iconography on fabrics has spread from the early Safavi period in Iran in different ways 

and upgraded at the time of Shah Abbas in this time and First Qajar style continues in 

the tradition of Safavi period. Human role for formal or informal physical role depending 

on fabric and the effects of the motifs on textiles and other arts can be seen in procedure 

and content .Changes in the type of play portrait (ideal or non-ideal portrait) and body 

shape (overall shape of the body draws on contemporary aesthetics and common wear 

and age composition of the figure, depending on the contract) is observed. The results 

evidence that cultural factors influence is the internal factors (religion and the influence 

of painting and literature) and external factors (the presence of tourists, the effects of 

Western philosophy, artists influence other countries and support the court). The 

research method is descriptive and based on authentic historical documents and data 

matching has been assessed. The data are documents that written and pictorial in 

museums. 

 Research Questions: 

http://www.christies.com/
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search?ft=safavid+textiles&rpp=90&pg=1
http://www.sothebys.com/en


 زمستان فصل 82، شماره 6139نر اسالمی، سال پژوهشی مطالعات ه -شریه علمین

 های انسانی نقشمایه دگرگونیعوامل فرهنگی مؤثر بر عنوان مقاله: 

 قاجاراول صفوی و های دورههای در پارچه

   
41 

 

- What are changes in the index of human motifs on fabrics at Safavi and Qajar 

period?  

- What are the cultural factors affecting on changes of human motifs? 

 purposes of this research: 

- to explain quality changes of human motifs on fabrics during Safavi and first 

Qajar period 

- to explain Cultural factors on changes of human motifs 

 

Keywords: Iranian fabrics, Safavi and first Qajar period, human motifs, cultural 

factors. 

 


