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چكيده
تأثيرپذيري نگارگري مکتب اصفهان از وقايع و تحوالت سياســي، نظامي و تجاري دوره صفويه باعث 
پديدارشدن نمونه پيکره هاي غيرايراني در نگارگري مکتب اصفهان شد. اين پژوهش به هدف شناسايي 
نمونه پيکره هاي انگليسي و عوامل تأثيرگذاربر نگارگري مکتب اصفهان بر اساس مؤلفه هاي چهره و پوشاک 
انجام گرفته اســت. بر اين اســاس سؤال هاي اصلي تحقيق به اين گونه است که:  ١. چگونه پوشش هاي 
انگليسي وارد نگارگري مکتب اصفهان شده است؟  ٢.مشخصه هاي چهره انگليسي در نگارگري مکتب 

اصفهان کدامند؟ 
روش تحقيق مقاله توصيفي-تحليلي و تحليل داده ها به صورت کيفي(شرح و تفسير) است. همچنين فنون 
جمع آوري اطالعات به صورت متن خواني آمده است.  نتايج به دست آمده نشان مي دهد که در آثار مورد 
بررســي (از جمله اروپايي با سگ از رضا عباسي، ديدار خسرو و شيرين از محمد قاسم و...) پوشاکي 
مانند لباس، چکمه و کاله تأثيرات بيشتري از پوشش هاي دوره اليزلبت اول تا جيمز دوم انگليس پذيرفته 

است. اين در حالي است که چهره پردازي ها بيشتر به نمونه چهره هاي ايراني وفادار بوده است

 واژگان كليدي 
پيکره ايراني، پيکره انگليسي، نگارگري، مکتب اصفهان.

تاريخ دريافت مقاله :   ٩٧/٢/٨ 
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩٧/٩/١٢   

  شناسايي نمونه پيکره هاي
 انگليسي  در نگارگري مکتب اصفهان*

      شهناز اميني ** اصغر جواني***  مجيدرضا مقني پور **** 

  اين مقاله برگرفته از پايان نامه کارشناسي ارشد شهناز اميني با عنوان: «مطالعه تحليلي تيپ شناسي اقوام غيرايراني در مکتب 
تبريز دوم و اصفهان دوره صفوي» با راهنمايي نويسندة دوم در دانشکده هنر دانشگاه غير دولتي علم و هنر يزد مي باشد.
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روش تحقيق
منابع  و  توصيفي_تحليلي  روش  اساس  بر  مقاله  اين 
گرفتن  نظر  در  با  و  است؛  گرفته  صورت  کتابخانه اي 
و  اجتماعي  دوره  بررسي  به  مکتوب  اجتماعي  تاريخ 
سياسي صفويه پرداخته شده است. تصاوير نگارگري 
با  که  شده،  انتخاب  اصفهان  مکتب  نگاره هاي  ميان  از 
تهيه کارت مشاهده، تصاوير بر اساس معيارهاي کيفي 
مانند: تيپ، گونه و ريخت شناسي(قيافه، صورت، سر و 

لباس) دسته بندي مي شوند.
تصاوير نگارگري از ميان آثار نگارگري مکتب اصفهان 

انتخاب شده، تعداد نگاره هاي منتخب شش عدد است.

پيشينه تحقيق
چند  به  موضوع  اساس  بر  مي توان  را  تحقيق  پيشينه 

دسته تقسيم کرد:
و  تجاري  سياسي،  روابط  خصوص  در  منابع  الف. 
«تاريخ  کتب  عبارت اند:  که  صفوي  عصر  اجتماعي 
از  ايران»  و  انگليس  سياسي  و  بازرگاني  روابط 
ابوالقاسم طاهري و «سياست و اقتصاد عصر صفوي» 
المعارف  «دايرة  پاريزيو  باستاني  محمدابراهيم  از 
اشارات  بجنوردي  موسوي  کاظم  از  اسالمي»  بزرگ 

قابل مالحظه تاريخي صورت رفته است. 
ب. منابع در راجع به تاريخ هنر، به ويژه نقاشي ايراني 
رويين  از  هنر»  المعارف  «دايرة  کتب  عبارت اند:  که 
دکتر  از  اصفهان»  نقاشي  مکتب  «بنيان هاي  و  پاکباز 
اصغر جواني و مقاله»نقاشي ايران از دوره صفويه تا 
اواخر قاجار» از مجيد ساريخاني مطالب مفيدي اقتباس 

شده است.
که  مختلف  اقوام  پوشاک  خصوص  در  منابع  ج. 
عبارت اند: کتب «تاريخ پوشاک اقوام ايراني» از مهرآسا 
و  دوست  رنج  شبنم  از  ايران»  لباس  «تاريخ  و  غيبي 
و  فرم  مقاله»بررسي  و  کاکس  ويل  از  لباس»  «تاريخ 
طرح جامه هاي دوره صفوي از طريق مکاتب نگارگري» 
محقق  دالواله»  «پيترو  سفرنامه  و  حکيميان  بدري  از 
به دستاورهاي تصويري و نوشتاري خوبي در زمينه 

لباس رسيده است.
پيکره هاي  نمونه  بررسي  مورد  در  پژوهشي  محقق 

اقوام غير ايراني در نگارگري نيافته است.

ازعصر  انگليس   و  ايران  تجاري  و  سياسي  روابط 
شاه عباس اول تا آخر دوره صفوي(١١٣٥-٩٩٦ه.ق)

از  را  ايران  پايتخت  ه.ق   ١٠٠٦ سال  در  عباس  شاه 
 (٨٠  :١٣٨٥ (جواني،  مي کند.  منتقل  اصفهان  به  قزوين 
يکي از سياست هاي شاه عباس آزاد بودن با خارجيان 
و غيرمسلمانان بود. (canby, ٢٠٠٩, ٥٦) اصفهان در 
زمان شاه عباس از سه جهت شاهد حضور مسيحيان 

مقدمه
سياست هاي  اساس  بر  صفوي  عباس  شاه  دوره  در 
درهاي باز، ارتباط با کشورهاي همسايه و غيرهمسايه 
و  پيکره ها  جهت  اين  از  و  مي کند  پيدا  افزايش 
شخصيت هاي مختلف که در قالب برده، خدمه، سفير، 
بازرگان و سياح، پزشک و هنرمند که بيشترين ارتباط 
خودنمايي  دوره  اين  نگارگري هاي  در  داشتند،  را 
به  را  روابط  اين  بودند  موظف  نگارگران  مي کنند. 
خود  نقاشي هاي  در  غيرمستقيم  و  مستقيم  صورت 
اجتماعي  موقعيت  آثار  اين  طريق  از  و  کرده،  ثبت 
در  ايراني  غير  اقوام  ليکن  دهند؛  نشان  را  جامعه 
ادوار  به  نسبت  اول  عباس  شاه  عصر  نقاشي هاي 
قبلي نقش پررنگ تري پيدا مي کنند. در اين دوره سبک 
نقاشي از روش مرسوم خارج شده و تا حدودي تغيير 
مي کند.اين پژوهش در نظر دارد که اين نمونه پيکره ها 
با  و  کرده  شناسايي  اصفهان  مکتب  نگارگري  در  را 
بررسي نفوذ کشورهاي اروپايي در اين دوره تاريخي 
نمايد.  تحليل  را  انگليسي  شخصيت هاي  و  پيکره ها 
نمونه  و شناساندن  کردن  تحقيق مشخص  اين  اهميت 
است.  نگارگري مکتب اصفهان  در  انگليسي  پيکره هاي 
و  حوادث  ثبت  تصويري،  رسانه اي  عنوان  به  نقاشي 
بررسي  رو  اين  از  است.  داشته  عهده  به  را  روابط 
زمينه  در  ارتباطات  گستردگي  مبين  نگاره ها  اين 
صفويه  دوره  اقتصادي  و  اجتماعي  فرهنگي،  مسائل 

است.
در زمينه نگارگري دوره صفويه بحث ها و پژوهش هاي 
تأثيرات  مواردي  در  و  است،  گرفته  صورت  فراواني 
بررسي  اروپاييان،  خصوص  به  غيرايراني،  نقاشي 
شده؛ اما در خصوص نمونه پيکره هاي غير ايراني در 
با  است.  نشده  ويژه اي  توجه  اصفهان  مکتب  نگارگري 
اقوام  به  صفوي  دوران  تاريخي  کتب  در  اينکه  وجود 
پيکره هاي  تحليل  و  شناسايي  شده،  اشاره  غيرايراني 
انساني در تصاوير نگارگري اين دوره امري ضروري 
به  را  اين زمينه ذهن پژوهشگر  است. سؤاالتي که در 
مشخصه هاي  از:  است  عبارت  نموده  معطوف  خود 
کدام اند؟  اصفهان  مکتب  نگارگري  در  انگليسي  چهره 
مکتب  نگارگري  وارد  انگليسي  پوشش هاي  چگونه  و 

اصفهان شده است؟ 
نظامي  سياسي،  روابط  بررسي  به  ابتدا  مقاله  اين  در 
عصر  آخر  تا  اول  عباس  شاه  دوره  از  تجاري  و 
جداگانه  صورت  به  آن  از  پس  مي پردازد؛  صفويه 
چهره  لحاظ  از  را  انگليسي  و  ايراني  پيکره هاي  نمونه 
و پوشاک در نقاشي هاي مکاتب خود بررسي مي کند. 
در آخر شش نگاره در نگارگري مکتب اصفهان که از 
شخصيت ها و نقاشي هاي انگليسي تأثيرگرفته است را 

مورد تحليل قرار مي دهد.
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(جعفريان،  که  بودند  ارامنه  بوده است؛ نخستين گروه 
اصفهان  به  جلفا  و  عثماني  سرحدات  از   (٩٦٥  ،١٣٧٩
کوچ داد که تشکيل محله جلفا (در ١٠١٥ ه.ق) نتيجه اين 
گروه   (١١٥  ،١٣٦٧ (باستاني پاريزي،  است.  مهاجرت 
دوم مسيحيان گرجي بودند که به عنوان گروگان، اسير 
يا هر عنوان ديگري در دربار صفوي حضور مي يافتند. 
سياسي،  تجاري،  داليل  به  که  بودند  اروپايياني  سوم 
مي شدند.  شهر  اين  عازم  جهانگردي  يا  و  نظامي 
درصدد  اروپايي  کشورهاي   (٩٦٥  ،١٣٧٩ (جعفريان، 
حکومتهاي  براي  امتيازاتي  رابطه  ايجاد  با  برآمدند 
سفراي  با  همراه  هدايايي  رو  اين  از  کنند؛  کسب  خود 
خود به دربار ايران مي فرستادند؛ (شادقزويني، ١٣٨٦، 
٢٤) ورود آنتوني شرلي١  و رابرت شرلي٢  انگليسي 
پايتخت  انتقال  از  بعد  سال  دو  و  ه.ق   ١٠٠٨ سال  در 
از  جديدي  مرحله  نشانه  اصفهان،  به  قزوين  از  ايران 
تأثير اروپا بر هنر نگارگري ايران بود. (جواني، ١٣٨٥، 
١٣٧) و همچنين اين دو برادر و شش انگليسي ديگر از 

ارتش  نوسازي  براي  وارد  و جان  پاول  توماس  جمله 
صفوي (canby, ٢٠٠٩, ٥٨) شروع به تعليم و تربيت 
ايران  فرمانده سپاه  اهللا ورديخان  ايران کردند و  سپاه 
ريختن  به  و  کرد  استفاده  موقعيت  اين  از  سرعت  به 
برآمد.  ايرانيان  به  فن  آن  تعليم  و  نيرومند  توپهاي 
اين  اميد  به  عباس  و سپس شاه   (١٩٨  ،١٣٨٦ (نوايي، 
اتکا قشون خود جنگ بر عليه عثماني  به  آموزش ها و 
خارج  ايران  از  را  عثماني ها  توانست  و  کرد  آغاز  را 
کرده و آذربايجان و گرجستان و کردستان و موصل 
(تاج بخش،  کند.  خارج  آنها  تصرف  از  را  بکر  ديار  و 
١٣٤٠، ٩٥) شاه عباس رابرت شرلي را به هدف ترويج 
can-) .يک اتحاد مشترک ضد عثماني به اروپا فرستاد

by, 2009, 58)اعتبارنامه اي که از طرف شاه عباس به 

آنتوني داده شده شايد تا به حال هيچ سفيري حامل آن 
نبوده است. در اين اعتبارنامه شاه ايران آنتوني را مثل 
برادر خود معرفي کرده است. (تاج بخش، ١٣٤٠، ١٠٠) 
ه.ق   ١٠٢٥ سال  ذي القعده  ماه  در  انگليسي  بازرگانان 

تصوير ١. از سمت راست به چپ: کاله بورک. منديل يا دولبند مخصوص ساقي و قوال. سه نوع کاله صوفيان. مأخذ: نقوي، مراثي، ١٣٩١، ١٤.

تصوير ٢. پوشاک مردان دوره صفويه. از سفرنامه شاردن. مأخذ: دالواله، ١٣٧٠ .

تصوير ٣. پوشاک زنان دوره صفويه. از سفرنامه شارن، مأخذ: همان، ١٤٤.

1 . Anthony Sherley.

2 . Robert Sherley.



نخستين کشتي تجاري انگليس به نام جيمز را، از بندر 
سورت به بندر جاسک فرستادند. با اين کشتي گذشته 
از اجناس و کاالهاي فراوان، هيئتي نيز به ايران آمد تا 
بازرگاني  روابط  بنيان  و  رسد  عباس  شاه  حضور  به 
ادوارد  هيئت  اين  رئيس  سازد.  استوار  را  کشور  دو 
انگليس  کاردان  بازرگانان بسيار مجرب و  از  کنوک١  
بود. (مظاهري، ١٣٨٢، ٣٥٨) از ديگر اعضاي اين هيئت، 
از  پس  که  بود  سرنشيني  نخستين  و  بود  بل٢،  ويليام 
(همان،  رسيد.  ساحل  به  جاسک  بندر  در  لنگرگيري، 
٣٠٤) شاه عباس پس از مرگ، نوه خويش سام ميرزا، 
ميرزا  سام  کرد.  خود  جانشين  را  صفي ميرزا،  پسر 
 ،١٣٦٨ (خزايي،  معروف شد.  نام شاه صفي  به  بعدها 
ه.ق،  به سال ١٠٣٦  اين دوره توماس هربرت  ٢٩) در 
به همراهي سفير انگليس سر دادمور کاتون٣  به ايران 
آمد. (طاهري، ١٣٨٣، ٣٥٣) در سال ١٠٣٩ ه.ق،  ويليام 
ايران  دربار  به  اول  چارلز  طرف  از  ارل آف دن بي٤  
فرستاده شد. ويليام حامل نامه اي از سمت چارلز بود 
که شاه صفي در پاسخ به اين نامه از پادشاه انگلستان 
تن  چند  ساعت ساز،  تن  يک  ميناکار،  نفر  يک  خواست 
تراشي،  الماس  زرگري،  فن  در  ماهر  استادکاران  از 
اصفهان  به  را  توپ خانه  فنون  و  تفنگ سازي، نقاشي 

روانه کند. (همان، ١٥٦) 
عباس  پسرش  ه.ق)   ١٠٣٨-١٠٥٢) صفي  شاه  از  پس 
ه.ق  تا سال ١٠٧٧  دوم،  عباس  به شاه  ميرزا، معروف 
دوران  مورخين   (٢٣٤  ،١٣٨٦ (نوايي،  کرد.  حکومت 
٢٥ ساله سلطنت شاه عباس دوم را يکي از ادوار مهم 
حکومت صفويه مي دانند. (سجادي نائيني، ١٣٩١: ١٠٩) 
در سال ١٠٦٠ ه.ق بنا به مقاصد سياسي هنري بارد٥  
 ،١٣٥٤ (طاهري،  شد.  وارد  دوم  عباس  شاه  دربار  به 
١٥٦) و پس از آن در سال ١٠٦٦ ه.ق هيئتي از شرکت 
مسکوي انگليس، به رياست آرتور ادوارز به ايران آمد. 

(شريعت پناهي، ١٣٧٢، ٤٧)
معروف  دوم  دوم، شاه صفي  عباس  فوت شاه  از  بعد 
هشت  و  بيست  حدود  و  رسيد  سلطنت  به  سليمان  به 
از  بسياري   (١٣٠  ،١٣٨٥ (جواني،  کرد.  حکومت  سال 
مورخين شروع سلطنت شاه سليمان را به دليل مديريت 
غلظ اين حکمران مقدمه انحطاط سلسله صفويه مي دانند. 
(سجادي نائيني، ١٣٩١، ١١٢) در سال ١٠٨٨ ه.ق دکتر 
شرکت  طرف  از  مأموريتي  انجام  براي  فراير٦   جان 
آمد.  دربار شاه سليمان صفوي  به  انگليس  هند شرقي 

(طاهري، ١٣٥٤، ١٦٤)
شاه  او  ارشد  پسر  سليمان)  (شاه  صفي  شاه  از  بعد 

حکام صفويهسفير، بازرگان،  تاجر
پادشاهان انگلستان

 (هم دوره)

بازسازي ارتش ايران توسط برادران شرلي
۱۰۰۷ه.ق ورود آنتوني و رابرت شرلي

۱۰۰۷ه.ق اعزام سفراي ايران و آنتوني شرلي 
به سالطين عيسوي

۱۰۳۶ه.ق توماس هربرت و سردادمور کاتون
۱۰۲۵ ه.ق نخستين کشتي تجاري انگليس به 

نام جيمز
۱۰۲۵ه.ق ادوارد کنوک و ويليام بل

١٠٣٩ه.ق ويليام ارل آف  دن بي (سفير چارلز 
اول)

١٠٦٠ه.ق هنري بارد
تجارت آزادانه انگليسي ها در دوران (شاه 

صفي)
۱۰۶۶ه.ق آرتور ادوارز (رييس هيئت مسکوي 

انگليس)
۱۰۸۸ه.ق دکتر جان فراير

شاه عباس اول
 (۱۰۳۸-۹۹۶ه.ق)

شاه صفي
 (۱۰۵۲-۱۰۳۸ ه.ق)

شاه عباس دوم
 (۱۰۷۷-۱۰۵۲ه.ق)

شاه سليمان 
(۱۱۰۵-۱۰۷۷ه.ق)

شاه سلطان حسين
(۱۱۳۵-۱۱۰۵ه.ق)

اليزابت اول
 (۱۰۱۱ـ۹۶۵ه.ق)

جيمز يکم 
(۱۰۳۴ـ۱۰۱۱ه.ق)

چارلز يکم 
(۱۰۵۹ـ۱۰۳۴ه.ق)
دوران کرامول 

(۱۰۷۰ـ۱۰۵۹ه.ق)
چارلز ذوم 

(۱۰۹۶ـ۱۰۷۰ه.ق)
جيمز دوم

 (۱۱۰۰ـ۱۰۹۶ه.ق)

جدول ١. روابط خارجي ايران و انگليس از عصر شاه عباس اول تا آخر دوره صفويه. مأخذ: نگارندگان.

1.William Bell (1591-1624).

2.Edward Connock.

3.Sir Dadmore Cotton.

4. William Earl of Denbigh.

5. Henry Bard.

6. John Fryer.

 شناسايي نمونه پيکره هاي انگليسي   
در نگارگري مکتب اصفهان/ ١١٥تا 

١٢٧



شماره۴۹  بهار۹۸
۱۱۹

فصلنامة علمي نگره

ه.ق   ١١٠٥ سال  ذيحجه   ١٤ تاريخ  در  حسين  سلطان 
بر تخت سلطنت نشست. (جواني، ١٣٨٥: ١٣١) شاه سلطان 
حسين فرمان مسلمان کردن اجباري زرتشتيان و يهوديان 
را صادر کرد. همين مسئله باعث کوچ زرتشتيان به کرمان 
شد. گروه بسياري از يهوديان در اين دوره مسلمان شدند. 
(ميراحمدي، ١٣٦٩، ١٠١) وريمر معتقد است: ُسنيان که در 
مرزهاي کشور مي زيستند با کوچکترين فشار براي ورود 
اين قضيه در مناطق  به تشيع، ساز جدايي طلبي مي زدند، 
افغان نشين امپراطوري صفوي رخ داد و در منطقه زمين 
داور و قندهار آتش زير خاکستر شد و در نهايت طومار 
امپراطوري آخرين پادشاه سلسله صفوي، به دست افغان ها 

برچيده مي شود. (جواني، ١٣٨٥: ١٣٢)

-١١٣٥ دوره  ايرانيان  پوشاک  و  چهره  ويژگي هاي 
٩٩٦ ه.ق

با توجه به عدم وجود اسناد و امکاناتي مثل دوربين عکاسي 
از نمونه پيکره هاي ايراني، ويژگي اين پيکره ها را بيشتر از 
روي نمونه نقاشي ها، توصيفات مورخين و تاريخ نگاران 
استخراج کرده ايم؛ و در اين بخش با استناد به آثار باقي 
مانده به وصف ويژگي هاي چهره و پوشاک ايرانيان اين 

عصر مي پردازيم.

چهره
شاردن و سانسون در سفرنامه هايشان در مورد چهره هاي 
ايراني آورده اند که: سياهي مو، در نزد ايرانيان، اعم از 
بوده است.  پسنديده  بسيار  ريش،  و  ابرو  مژگان،  زلف، 
با هم در  اگر  ابروان، بويژه  انبوه ترين و پرپشت ترين 

افتاده باشند، زيباتر از همه شمرده مي شوند. زنها داخل 
چشمان خود را با سرمه سياه مي کردند.در ايران چشمان 
آبي و خاکستري مورد پسند نيست و فقط چشمان سياه 

را زيبا مي دانستند. (مهرآبادي، ١٣٨٦: ١١٥)

لباس
مردمان عصر صفوي جامه هايي بس گرانبها و فاخر در 
بر مي کردند. نظر به مشاهدات عيني در نگارگري هاي 
را  دوران  آن  زنان  و  مردان  جامه هاي  صفوي  عصر 

مي توان به شرح زير طبقه کرد:
- پوشش سر: عمامه، تاج، کاله، سرانداز زنان، بورک

در دوره شاه عباس عمامه ها حجيم تر و بزرگتر گشت 
و به حالت رها بسته مي شده است. جنس آن بيشتر از 
شده  دوزي  گالبتون  اغلب  که  فاخر  ابريشمي  پارچه اي 
بود. در زير عمامه هاي خود يک شب کاله يا عرقچين 
شاه  از  پس  هاي  دوره  در  مي گذاشتند.  سر  بر  چرمي 
يا  پر  با  و  بسته مي شد  و محکم  مرتب  عمامه ها  عباس 
گل تزيين مي گشت. (حکيميان، ١٣٨٥: ٨٧، ٩٢) برادران 
شرلي در سفرنامه خود آورده اند که: زنها چادر و روبنده 
بر سر دارند و آفتاب هيچوقت به صورت آنها نمي تابد. 
(مهرآبادي، ١٣٨٦، ١٢٥)کاله بورک (تصوير١) ترکيبي از 
پارچه و پوست يا خز و به صورت ساده يا با برش هايي 
در پس و پيش طراحي مي  شد. (نقوي، مراثي، ١٣٩١، ١٢)

بي ترديد مشخص ترين مقوله از پوشاک مردان،  سربند 
داشت،  داللت  آن ها  مردانه  بر جنسيت  تنها  نه  که  بود 
بلکه موقعيت سياسي و مذهبي  را نيز مشخص مي نمود. 

(رنج دوست، ١٣٨٧، ١٣٤)

تصوير ٤.الف: قسمتي از نقاشي پرتره چارلز اول در حال شکار. آنتوني وان دايک. ١٠٤٤ه.ق. رنگ و روغن روي بوم. ٢٧٠×٢١٠ سانتيمتر. 
موزه لوور، پاريس. مأخذ: ديويس و همکاران، ١٣٨٨، ٦٩٣.

ب: قسمتي از نقاشي پرتره اليزابت اول. مارکوس گرارتنر. ١٠٠٠ه.ق. رنگ و روغن روي بوم. ٢٤١/٣×١٥٢/٤ سانتيمتر. گالري ملي پرتره 
لندن، مأخذ: همان، ٦٣٦.

الف                                                                                                       ب 



پهلو  در  که  برگردان  اي  يقه  با  بلند  آستين  و  باز  جلو 
با بندينک بسته مي شد و ديگري قبا جلو باز و آستين 
داشت.  پايين  تا  باال  از  جلو  در  دکمه هايي  که  کوتاه 

(غيبي، ١٣٨٥، ٤٢٣)
عبا در دوره صفويه دکمه يا بندينک نداشت و تنها بدين 

وسيله از قبا تشخيص داده مي شد. (همان، ٤٢٩،٤٣٠)
در تصاوير ٢و ٣ نمونه هاي پوشاک مردان و زنان از 

سفرنامه شاردن آورده شده است.

شال و کمربند
از مهمترين تن پوش که در اين دوره رواج داشته شال 
قبا  روي  مي نويسد:  باره  اين  در  تاورونيه  است.  کمر 
شال ابريشمي که دو سرش با گل و بوته زربافت شده 
به کمر مي بندند. شاه عباس روي قبا کمربندي چرمين 
و  مي  بستند  شکم  زير  گوناگون  رنگهاي  به  شالي  يا 

خنجري زير آن قرار مي  داد. (همان ٤٣٠، ٤٣١)

شلوار و کفش 
شلوار در اين دوره بسيار گشاد و مانند شلوار کردي 
هاي امروزي بود و در مچ پا تنگ مي شده است. (غيبي، 
تخت  و  رويه  با  پاشنه  بدون  نيز  کفش   (٤٣٥  ،١٣٨٥
چرمي بود که باي دوام بيشتر پاشنه آن را ميخ کوب 

 پوشاک: پيراهن، قبا، عبا، جبه، خرقه، جليقه (حکيميان، 
(١٣٨٥، ٨٧

در اين دوره دو نوع قبا استفاده مي شده است: يکي قبا 

تصوير٥. الف: پرتره اليزابت اول. مارکوس گرارتنر. ١٠٠٠ه.ق. 
ملي  گالري  بوم. ٢٤١/٣×١٥٢/٤ سانتيمتر.  و روغن روي  رنگ 

پرتره لندن.مأخذ: ديويس و همکاران، ١٣٨٨، ٦٣٦.
ب: مرد جوان در ميان ُرزها، نيکالس هيليارد، ٩٩٦ه.ق، رنگ و 
روغن روي پوست، ٧,١٣×٧ سانتيمتر، موزه ويکتوريا و آلبرت 

لندن، مأخذ: همان،  ٦٣٦.

تصوير٦.: الف: تکچهره يک نفر اروپايي (احتماًال رابرت شرلي). اصفهان. نيمه اول سده ١١ ه.ق. مجموعه ريتلينگر. مأخذ: پوپ، ١٣٨٧، ٩١٩.
ب: خطوط محيطي تصوير الف، مأخذ: نگارندگان.

ج: لباس مردان انگلستان دوره اليزابت. پيراهن دکمه دار، شلوار کوتاه چاکدار، نوارگره خورده بر دور گردن شمشير. مأخذ: ويل کاکس، 
.١٣٩١، ١٦٨

الف                                                                ب                                                                      ج
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شماره۴۹  بهار۹۸
۱۲۱

فصلنامة علمي نگره

مي کردند؛ از ديگر پاپوش هاي اين دوره گيوه بوده که 
هم اکنون نيز رواج دارد. (همان ٤٤٦، ٤٤٨)

ويژگي هاي چهره و پوشاک انگليسيان دوره ١١٣٥-
٩٩٦ ه.ق

چهره
هنري  زمان  انگلستان  در  غالب  هنري  چهره نگاري 
انگليسي  اصالحات  زيرا  بود،  اول  اليزابت  و  هشتم 
بازار هنر مذهبي را کساد کرده و هنرمنداني از سراسر 
با  را  فرانسه  و  هلند  ايتاليا،   آلمان،   از  سبک هايي  قاره 
از سنت  پرتره هاي هولباين  آوردند.  انگلستان  به  خود 
شمال اروپا و ايتاليايي الهام گرفته بودند. هنر در دوره 
مي برد،  اما  بهره  هولباين  دستاوردهاي  از  اليزابتي 

برخي شمايل نگاري هاي پيچيده نيز به آن افزود که ملکه 
را خرسند مي کرد. (ديويس و همکاران، ١٣٨٨، ٦٤٥) در 
دوره چارلز اول و جيمز اول، مردان زينتهاي بسياري 
به کار مي بردند؛ از جمله گوشواره که محبوب ترين آن 
الف)  مي شد.(تصوير.٤  ساخته  الماس  و  مرواريد  از 
باالي  از  را  موها  که  بود  بدين سان  سر  ارايش  نوع 
پيشاني و از روي يک شبکه سيمي به عقب مي بردند و 
براي  مي کردندزنان  تزيين  گران بها  ذرات سنگ هاي  با 
هرچه زيباتر جلوه دادن خود از موي مصنوعي، رنگ 
مو، رنگ و پودر و خال بهره مي جستند.(تصوير.٤ ب) 

(ويل کاکس، ١٣٩١، ١٨٨، ١٨٩)
چارلز اول نقاشي سقف يک قصر ضيافت را به روبنس١  
سفارش داد؛ و چندي بعد، َديک٢  کارهاي نقاشي دربار 

تصوير٧. الف: کاله با پوست سگ آبي با نواري از پارچه کرپ، مأخذ: ويل کاکس، ١٣٩١:  ١٦٨.   ب و ج: بزرگنمايي کاله و کفش طرح خطي 
تصوير ٦، مأخذ: نگارندگان.  ب و د: کفش مردانه از مخمل سياه و گل کفش سفيد سده ١٠ه.ق،  مأخذ: ويل کاکس، ١٣٩١: ١٧٠.

تصوير ٨. الف: اروپايي ايستاده با سگ. رضا عباسي. اصفهان. ١٠٣٧ ه.ق. آبرنگ روي کاغذ. ٢٤×٣٩ سانتيمتر. مأخذ: کنبي، ١٣٨٩: ١٥٥. 
ب: خطوط محيطي تصوير الف،مأخذ:  نگارندگان.   ج: قسمتي از نقاشي پرتره چارلز اول در حال شکار. آنتوني وان دايک. ١٠٤٤ه.ق. رنگ 

و روغن روي بوم. ٢٧٠×٢١٠ سانتيمتر. موزه لوور، پاريس. مأخذ: ديويس و همکاران، ١٣٨٨: ٦٩٣.

1. Dyck. (1641-1599).

 2. Dyck. (1641-1599



او را برعهده گرفت. فعاليت َديک در انگلستان، تأثيري 
ماندني بر چهره نگاري انگليسي گذاشت. البته آن ظرافت 
و آراستگي درباري که به خوبي در تک چهره هاي ديک 
بازتاب يافته بود، ديري نپاييد. با شروع جنگ داخلي و 
نابساماني  انگليس دستخوش  دربار  اول،  چارلز  اعدام 

شد. (پاکباز، ١٣٩٠، ٧٤١)

پوشاک
نه  (١٦م)،  ه.ق   ١٠ تک چهره هاي سده  از  بسياري  در 
فاخرشان جلوه مي نمايند.  بلکه جامگان  خود اشخاص 
اما در کار ريزنگاراني چون هيليارد١ و دنباله روان او 
(پاکباز،  مي خورد.  چشم  به  خاصي  زيبايي  و  ظرافت 

(١٣٩٠، ٧٤١
در تصوير٥: الف، اليزابت يکي از لباس هاي پرنقش و 
نگار مور عالقه اش را به تن دارد، و به طرزي معنادار 
گفتن  با  اليزابت  است؛  دوشيزگي  رنگ  سفيد،  رنگ  در 
اين که با انگلستان ازدواج کرده است،  همواره از ازدواج 

سر باز مي زند. (ديويس و همکاران، ١٣٨٨، ٦٣٦) 
يا  و  نيم تنه،  رنگ  و  جنس  از  مردان  لباس  آستين 
داشت.  برگردان  ها  آستين  سر  و  بود،  آن  با  متفاوت 
 :٥ (ويل کاکس، ١٣٩١، ١٨٧) که نمونه آن در تصوير 

ب، مشاهده مي شود.
بسيار  که  بود،  آبي  پوست سگ  از  دوره  اين  در  کاله 
اندکي  و  بلند  تاجي  کاله  اين  بود.  زيبا  و  مرغوب 
اندکي لوله شده  لبه اي نه چندان عريض و  مخروطي، 
داشت و به وسيله پر، و نوار دور تاج، تزيين مي شد. 
نشان  جواهر  گردنبندي  يا  و  روبان،  قيطان،  نوار،  اين 

بود. (همان: ۱۸۸؛ تصوير ۷ الف)

بررسي پيکره هاي نگارگري مکتب  اصفهان 
چهره

فرهنگي  تحوالت  صفوي،  کارآمدندولت  روي  با 
نقاشي  بر  که  رويداد  جامعه  سطح  در  سياسي  و 
اين  داشت.  مستقيم  تأثير  دوره  اين  چهرهنگاري  و 
تفاوتها نهتنها در شيوة طراحي و سبک نگارهها، بلکه 
در موضوعو فضاي کلي نقاشي اين دوره قابل مشاهده 
بر  تأثيرگذار  عامل  مهمترين  نيز  دوره  اين  در  است. 
از  تغيير روية حمايت حاميان  نگارگريو چهرهنگاري 
تغيير  زمان،  گذشت  با  است.  خطي  نسخ  هنرمندانو 
طبقة  ازرشد  دربار  حمايت  كاهش  پادشاهانو  سليقة 
بازرگان باعث وابستگيْ هنرمندانودر مقابل هنرمندان 
به سفارشهاي ثروتمندان غيردرباري شد، اما ازآنرو 
سنگين  هزينة  تأمين  امكان  جديد  هنرپروران  اين  كه 
به سفارش تكنگارهها  نداشتند  نسخه  هاي مصوررا 
اين کار باعث ظهورورواج طراحي  بسنده ميكردند و 
ونوعي  شد  كتاب  از  مستقل  و  جداگانه  نقاشي  و 

بهسختي  شدکه  باب  اشرافي  و  چهرهنگاريآرماني 
بيانگرحاالتدروني پيکره بودند. ازسويديگر، درنگارههاي 
تمايالتدروني  بيانکنندة   تنها  هنرمندان،که  شخصي 
نگارگر بود، چهرهپردازي کامال متفاوتي مشهود است 
ميگذارد.  نمايش  به  را  وگويا  پرحالت  چهرههايي  که 

(حسنوند، آخوندي، ١٣٩١، ٢٨)
در  کامًال  انسان  پيکره  اصفهان  مکتب  نگارگري  در 
زندگي  صحنه هاي  عمدتًا  استادان  و  است؛  مسلط  آن 
تکچهره ها  و  درويشان،  سرمست،  جوانان  روزمره، 
زيبايي شناختي  نظام  بدين سان،  کرده اند.  تصوير  را 
شد.  دگرگون  اصفهان  مکتب  در  ايراني  نگارگري 

(پاکباز، ١٣٩٠، ٣٢، ٣٣)
بيضي گونه  و  کشيده  صورت هايي  اصفهان  مکتب  در 
همراه با چشمان درشت و کشيده، که ابرواني کماني با 
فاصله نه چندان زياد بر باالي آن نشانده  شده؛ بيني با 
خطي لطيف، فاصله اي مابين چشمان و لبان غنچه اي 
ايجاد کرده بود. اين عناصر ذکر شده در آثار هنرمند 

به نام اين دوران، رضا عباسي، بسيار ديده مي شود.
با رواج گرايش به هنر اروپا، چهره پردازيدرنگارگري 
مرورزمان  به  و  شد  ژرف  ايراندچارتحولي  سنتي 
سنتها واصول چهرهپردازي که طي سدههاي متمادي 
و  شد  گرفته  ناديده  بود  نگارگر  هنرمندان  الگوي 
پيش  چهرهپردازيواقعگرايانه  بهسوي  چهرهنگاري 
اروپايي عامل  نقاشيهاي  به  رفت. عالقة شخص شاه 
مهمي در جهتگيري اين روند بود. (حسنوند، آخوندي، 

(١٣٩١، ٢٩

پوشاک مردان
از ويژگي هاي ديگر اين مکتب عمامه اي است که مردان 
بر سر مي گذارند و بر روي آن گل ها و شکوفه هايي با 
شاردن   (٢٧  ،١٣٨٣ (ساريخاني،  است.  بلند  ساقه هاي 

تصوير ٩. الف: منظره ديدار خسروو شيرين. محمد قاسم. اصفهان. 
اواسط سده ١١ه.ق. آبرنگ روي کاغذ. ١٢×٢٢ سانتيمتر. مجموعه 
چستربيتي. مأخذ: جواني، ١٣٨٥، ٢٥٣. ب: بزرگنمايي پيکره زن از 

تصوير الف. ج: خطوط محيطي تصوير ب.
 

١. نخستين نقاش انگليسي که سند 
موثق از کار و زندگي اش در دست 

(Hilliard. 1619-1547)  .است

 شناسايي نمونه پيکره هاي انگليسي   
در نگارگري مکتب اصفهان/ ١١٥تا 

١٢٧
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ايرانيان را در حفظ پوشاک سنتي خود و تغيير ندادن 
و  محتاط ترين  آن  دوخت  سبک  يا  پارچه  نوع  يا  رنگ 
دورانديش ترين مردم جامعه جهان مي انگارد (موسوي 

بجنوردي، ١٣٨٥، ١٨) 
کاله فرنگي همانگونه که از نامش برمي آيد سوغاتي از 
در  سرعت  به  که  است،  بوده  دوردست  سرزمين هاي 
تا جايي که همچون کاله  ايرانيان مقبول واقع شد  نزد 
صفوي خيل مردم از آن استفاده مي کردند و به واسطه 
شباهتي که کاله فرنگي با کاله هاي شکاري مورد عالقه 
جوانان داشت اين کاله در ميان قشر جوان از نفوذي 
نگارگري هاي  در  که  جايي  تا  شد  برخوردار  گسترده 
به  کاله ها  ساير  از  بيش  فرنگي  کاله  اصفهان  مکتب 
اين  چشم مي خورد. (خلج اميرحسيني، ١٣٨٩، ٨٣) در 
چسبان  و  تنگ  پيش  از  بيش  و  مجلل  لباس ها  دوران 
شدند و قبا تا حدودي کوتاهتر شد. اين قباها اگر کوتاه 
و بي آستين بودند ُکردي و اگر بلند و آستين دار بودند 

کربي ناميده مي شدند. (رنج دوست، ١٣٨٧، ١٣٣)
صفي،  شاه  ـ  کبير  عباس  شاه  جانشينان  سلطنت  در 
ـ شيوه  شاه عباس دوم، شاه سليمان، سلطان حسين 
مورد پسند شاهزادگان بيش از پيش به شربت و گالب 
آميخته مي شود. آراستگي هيئتشان خالصه شده است 
ُمد  عباس  زمان شاه  از  که  بزرگي  هاي  عمامه  آن  در 
روز گرديده، و ابزار خودآرايي جوانان قرار رفته بود. 
هم  کنار  در  نيز  مخالف  جنس  در  زوجهايي  همچنين 
رايج شدن   (٤٨  ،١٣٧٧ (ِکُورکيان،  در آمده اند.  نقش  به 
حضور  و  آمد  و  رفت  همچنين  و  اروپايي  تصاوير 
نوعي  رواج  به  اصفهان،  در  آنان  از  کثيري  جمعيت 
سليقه در تقليد از پوشش اروپايي در ميان ايرانيان و 
حتي شاه و درباريان انجاميد. (محبي، ١٣٩٠، ١٣، ١٧)

پوشاک زنان
تشخيص  براي  تفرق  ابزار  بارزترين  از  يکي 
پوششي  ايراني،  نقاشي  در  مرد  و  زن  شخصيت هاي 
است که بر روي سر مي نهند. (خلج اميرحسيني، ١٣٨٩، 
٨٠) زنان در نقاشي هاي اين دوره کاله هاي مخروطي 
به سر مي کردند که گاه اشکالي نيز بر آن مليله دوزي 
نقشدار  يا  ساده  روسري  از  اغلب  ولي  بود،  شده 
بسته  نقش  آن  بر  جقه هايي  گاه  که  مي کردند  استفاده 
بود. (ساريخاني، ١٣٨٣، ٢٦) لباس زنان ايراني متشکل 
از اليه هاي مفصل و اجزاي گوناگون بوده است. تعبير 
شده  زنان  خانگي  لباس  از  که  صريحي  اغلب  و  دقيق 
مألعام  در  زنان  معموًال  که  چون  است،  اهيمت  حائز 
مستور بوده و تعداد قليلي قادر به توصيف لباس آنها 

شده اند. (رنج دوست، ١٣٨٧، ١٣١)
از زمان  تهيه شده در کارگاه هاي سلطنتي  نقاشي هاي 
عباس اول به بعد نقاشي ها و طراحي ها تک ورقي هستند 

به  متعلق  آلبوم هاي  به منظور جاگرفتن در  احتماًال  که 
به  فروش  براي  يا  اشراف،  يا  سلطنت  خاندان  افراد 
(سيوري،  شده اند.  کشيده  پايين تر  طبقات  اشخاص 

(١٣٨٠، ١٢٨

در  انگليسي  پيکره هاي  نمونه  تحليل  و  شناسايي 
مکتب نقاشي اصفهان

نمونه پيکره شماره ١ (تصوير٦):
(١٠٠٦ه.ق/١٥٩٨م)  شرلي  رابرت  ورود  زمان  در 
مي کرد.  حکومت  انگلستان  بر  اليزابت  ملکه  ايران،   به 
پوشاک  از  تأثيرپذيري  با  اليزابت،  دوران  پوشاک 
انگليس  و  اسپانيا  دربار  وصلت  نتيجه  که  اسپانيايي، 
که  ونيزي،  شلواري  مردان،  يافت،  ويژه  شکلي  بود،  
قسمت باالي آن پفدار و در ناحيه زانو چسبان بود و 
همچنين  مي پوشيدند.  داشت،  چند  پف هايي  و  چاک ها 
مورد  نيز  داشت  اسپانيايي  منشاء  که  اليه دار  جليقه 
 ،١٣٩١ (ويل کاکس،  مي گرفت.  قرار  مردان  استفاده 
١٦٣، ١٦٤) (تصوير ١١) رابرت شرلي بنا به گفته آقاي 
پيکره  و  است  مي تراشيده  هميشه  را  ريشش  طاهري، 
تصوير ١٠ با صورتي صاف و بدون ريش نشان داده 

شده است. (طاهري، ١٣٥٤، ١٣٢)

پيراهن  اليزابت.  دوره  انگلستان  مردان  لباس  ج: 
دکمه دار، شلوار کوتاه چاکدار، نوارگره خورده بر دور 

گردن شمشير. مأخذ: ويل کاکس، ١٣٩١، ١٦٨.
يا  بلند  تاج  و  باريک  لبه  با  گوناگون،  اشکال  در  کاله 
تور،  پشم،  ابريشم،  از  نواري  با  و  بود  متداول  کوتاه 
زنجيرطال و يا َپر تزيين مي يافت. روي کفش را با انواع 
زيبايي  کفش  ُگل  با  و  مي کردند  تزيين  جواهر  و  تور 
مي بستند. (ويل کاکس، ١٣٩١، ١٦٤) (تصاوير ١٢، ١٣) 
هاي  نمونه  از  ريزتر  چشماني  با  تر  سفيد  نيز  چهره 

ايراني ترسيم شده است. 
با وجود اين شباهت ها در پوشش اين نگاره و چهره اي 
اين  که  داد  احتمال  مي توان  اصفهان  سبک  از  متفاوت 

نگاره رابرت شرلي است.

نمونه پيکره شماره ٢ (تصوير٨):
نقاشي  با  ايستاده  اروپايي  کاله  و  لباس  بررسي  با 
اروپايي  افزايش مي دهد که  را  احتمال  اين  اول،   چارلز 
ايستاده يک انگليسي است. در دوره چارلز اول،  کاله ها 
از جنس پوست سگ آبي با لبه عريض استفاده مي شد. 
(ويل کاکس، ١٣٩١، ١٩١) کاله و در هر دو تصوير تطابق 
کامل دارد و پابندي که در زير زانو گره خورده تقريبًا 
شبيه به هم است. از لحاظ چهره، رضا عباسي با اندک 
تفاوتي با چهره هاي ديگر نگاره هايش اين نگاره را تمايز 
کرده است؛ و اين موارد وجود شخصيتي انگليسي که 



در واقع وجود داشته است را افزايش مي دهد. (تصاوير 
١٥) طراحي هاي پوشاک دوره حکومت چارلز  اول در 
انگلستان از پوشاک فرانسوي ها پديد آمد، بدون ترديد، 
انگلستان  طبقات حاکم  و وصلتهاي  ثمره خويشاوندي 
باالي  بود و در قسمت  بود. شلوارها گشاد  فرانسه  و 
از روبان بسته  بند جورابي  با  يا  زانو به وسيله دکمه 
مي شد. شنل ها بلند و تا سر زانو مي رسيد. (ويل کاکس، 

(١٣٩١، ١٨٧، ١٨٨
چارلز اول در سال ١٠٣٦ ه.ق نخستين سفير رسمي 
اعزام  ايران  دربار  به  را  کاتن  دادمور  سر  خود، 
به  از ورود  داشت. متأسفانه سر دادمور دوماه پس 
پيش  سال  يک  از  کمتر  اندکي  يعني  درگذشت،  ايران 
وسيله  به  سگ  با  ايستاده  اروپايي  نگاره  که  اين  از 
رضا تهيه شود. اگر چه هويت دقيق اين مرد نامعلوم 
است، محتمل به نظر مي رسد که انگليسي بوده ياشد، 
از جمله  انگلستان،  باقيمانده هيأت سفارت  افراد  زيرا 
سال  يعني  ه.ق   ١٠٣٧ سال  در  هنوز  هربرت،  تامس 
 ،١٣٨٩ (کنبي،  بودند.  اصفهان  در  نقاشي  اين  تکميل 

 (١٥٨، ١٥٩

نمونه پيکره شماره ٣ (تصوير٩):
عباس  شاه  دوره  هنرمند  قاسم  محمد  از   ١٤ تصوير 
دلدادگان  و  زيبارويان  تجسم سنخ  در  وي  است.  اول 
کار  به  را  خود  خاص  اسلوب  و  شيوه  قامت،  بلند 
مرکز  در  شيرين  پيکره   (٥٢٢  ،١٣٩٠ (پاکباز،  مي برد. 
چکمه  جمله:  از  انگليسي  پوشش  و  لباس  با  تصوير، 
نقش کردن  به  عالقه  نشانه   (١٦ باسکين١ ،(تصوير 
اين  در  است.  زنان  براي  حتي  انگليسي،  لباس هاي 
تصوير شيرين با اين نوع چکمه که توسط انگليسي ها 

استفاده مي شده،  و سربندي که در سده ١٠ ه.ق زنان 
ظاهر  مي بردند،  بکار  خود  سر  پوشش  براي  انگليسي 
شده است. اين پوشش با توجه به تصوير ١٥، توسط 
در  با  است.  شده  باب  ه.ق   ١٠ قرن  از  انگليسي  زنان 
بسياري همچنين سفير  نگاره اشخاص  اين  ثبت  تاريخ 
و تاجر به ايران رفت و آمد داشتند که احتماًال اين نگاره 

از روي همسر يکي از اين افراد نقش شده است.
اين نمونه پيکره در اين نگاره بيشتر از پوشاک انگليسي 
تصوير برداري شده است؛ اين در حالي است که با نگاه 
کردن به صورت شيرين در اين نگاره، که با چشماني 
شيوه  بيشتر  شده،  ترسيم  پرپشت  ابرواني  و  کشيده 

چهره پردازي مکتب اصفهان شاهديم.
 ١٠٢٥ به سال  که  ايتاليايي  جهانگرد  دالواله٢  پي يترو 
به ايران  مسافرتي  بزرگ  شاه عباس  زمان  در  ه.ق 
شيوه  به نفوذ  اشاره يي  خود  سفرنامه  در  کرده است 
اروپايي در نقاشي ايراني کرده مي نويسد: [نفوذ شيوه 
نقاشي غربي در نقاشي ايراني به اين ملت نشان مي دهد 
که ايشان به تنهايي در اين رشته صاحب ذوق نبوده اند 
(ولش،  است.]  بهره اي  اين ذوق  از  نيز  را  ملل غرب  و 

(١٣٧٣: ١٨

نمونه پيکره شماره ٤ (تصوير١١):
در اين اثر رضا عباسي لباس هاي مرد و سگ دست آموز 

او خبر از وجود شخصي غير ايراني مي دهد. 
در تصوير١١،جامه خارجي، پوست صورتي، و چشمان 
و موي سر قهوه اي مرد به تمامي او را از تک چهره هاي 
(کنبي،  مي کند.  متمايز  رضا  آثار  در  ايرانيان  سبزه 
که  است  کاله هايي  نوع  از  پيکره  اين  ١٦٠)کاله   ،١٣٨٩
مردان انگليسي در دوران چالز يکم بر سر مي گذاشتند. 

ـ .ق، .  تصوير١١.  آبرنگ روي کاغذ، بارقم  رضا عباسي ، ١٠٤٣ه
١٩/٤×١٤/٥ سانتيمـتر، موسـسه هنـري ديترويت. مأخذ: کنبي، 

١٣٨٩: ١٥٧

١. باسکين چکمه چسباني بود از 
بود.  متداول  پارچه،  يا  نرم  چرم 

(ويل کاکس، ١٣٩١: ٢٢٨)  
2. Pietro Della Valle

٩٣٤ه.ق.  پسر.  هانس هولباين  آن کريسکر.  الف:  تصوير١٠. 
گچ هاي سياه و رنگين روي کاغذ. ٢٦/٩×٣٧/٩ سانتيمتر. کتابخانه 

سلطنتي قصر وينزر. مأخذ: گامبريج، ١٣٩٠، ٣٦٦.
ب: باسکين يا چکمه نرم و چسبان. مأخذ: ويل کاکس، ١٣٩١، ٢٣٥.
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(تصوير ٧: الف) چکمه هاي بلند او که همانند چکمه هاي 
پرتره چارلز اول اثر وان دايک (تصوير٨: ج) است، اين 

نگاره را به شخصيتي انگليسي نزديکتر مي کند.
او  سگ  و  اروپايي  اين  که  است  معتقد  نيز  سچوکين 
همان شخصيت در اثر اروپايي ايستاده با سگ از رضا 
عباسي است.(تصوير٨: الف). (همان، ١٦٠) چهار سال 
ويليام  عباسي،  رضا  توسط  نگاره  اين  خلق  از  پيش 
بود.  اول  آمد؛ وي سفير چارلز  ايران  به  ارل آف دن بي 
شباهت   ١١ تصوير  نگاره  شلواره  و  چکمه  و  کاله 
تصوير  نقاشي  در  اول  چارلز  پوشش  به  چشمگيري 

٨: ج دارد.
مشخص است که اين خارجيان دل رضا را ربوده بودند 
اروپايي ها  از  تنها وي تکچهره هاي بسياري  نه  چون 
دارد، بلکه تکچهره معروف معين مصور از رضا او را 
در حال نقاشي يک اروپايي نشان مي دهد.(تصوير١٢: 
توسط  شده  نقاشي  تکچهره   (١٦٠  ،١٣٨٩ ب)(کنبي، 

معين مصور به تصوير ١٢: الف شباهت زيادي دارد.
در اين تصوير از شنل ساتن و همچنين چکمه هاي چرمي 
لبه برگردان در زير زانو (تصوير٢٠) که هر  دو تکه با 
دو در دوران حکمراني چارلز اول مورد استفاده مردان 
انگليسي بوده، تصوير شده است؛ و همچنين همانندي کاله 
اين نگاره با  نگاره تصوير٨ نشان از شخصيتي انگليسي 
است. چهره پردازي در اين اثر با چشمان کشيده و ابرواني 
کوتاه و کمرنگ و صورتي سفيدگون، به تصاوير قبلي به 

خصوص تصوير ١١ شباهت چشمگيري دارد.

نمونه پيکره شماره ٦ (تصوير١٣):

اين دو تصوير که يکي توسط ميريوسف از هنرمندان 
دوران  پوشاک  از  تصويري  ديگري  و  اصفهان  مکتب 
دارند.شنل  هم  زياديبه  بسيار  شباهت  است،  کرامول 
با آستر خاکستري روشن، کاله  تيره  فراخ خاکستري 
از نمد و چکمه هاي چرمي (ويل کاکس، ١٣٩١، ٢٠٠) 
نگاره  اين  مشخص  تاريخ  نبودن  مشخص  دليل  به 
از  ولي  داد،  نسبت  به شخص خاصي  را  آن  نمي توان 
نوع پوشش و حالت و اجزاي چهره شباهت کمتري به 
نمونه  اين  زياد  احتمال  دارد،  ايراني  پيکره هاي  نمونه 
پيکره از شخصيت هاي انگليسي است که در اين دوران 
اين  نگارگري  بر  آنها  پوشش  نوع  و  آمده  ايران  به 

تصوير١٢. الف :جوان با لبلس اروپايي. رضا عباسي. مکتب اصفهان. ١٠٣٨ه.ق. مأخذ: خزايي، ١٣٦٨،٢٤٨.
ب:صورت رضا. معين مصور. ١٠٨٣ه.ق. کتابخانه دانشگاه پرينستون. مأخذ: کنبي، ١٣٨٩، ٢١٣.

ج: چکمه هاي چرمي دو تکه. مأخذ: ويل کاکس، ١٣٩١، ١٩٦.

تصوير١٣. الف:جوان اروپايي. ميريوسف. مکتب اصفهان. قرن 
١١ه.ق. مأخذ: خزايي، ١٣٦٨: ٤٠٤.   ب: مرد کرامولي. مأخذ: ويل 

کاکس، ١٣٩١: ٢٠٠.



نتيجه
سلسله صفويه از نظر موقعيت سياسي و اجتماعي در دوره اي از پيشرفت ها و ارتباطات بود. در اين دوره 
روابط سياسي، اجتماعي، و تجاري با کشورهاي زيادي برقرار بود و در آثار برخي هنرمندان نيز تأثيرات 
زيادي گذاشت. برخي از پيکره هاي انساني از قواعد و اصول مکتب خود خارج شده و خصوصياتي 
غيرايراني را در خود جاي داده اند؛ که باعث ظهور نمونه پيکره هايي خاص شده است. در دوره شاه 
عباس اول به بعد اروپاييان حضور پررنگي در ايران پيدا مي کنند. در اين دوره انگليسي ها بيشتر از هر 
کشور اروپايي ديگر، به ايران آمده و در موارد نظامي چون: تعليم سپاه توسط رابرت و آنتوني شرلي و 
همچنين بيرون راندن پرتغالي ها از جزيره قشم به دولت صفويه ياري رساندند. پس از شاه عباس اول و 
در زمان جانشينان وي، روابط با اروپاييان همچنان ادامه داشت؛ اين روابط بر نقاشي ايراني تأثير بسياري 

گذاشت.
 ورود چشمگيرترين عناصري که از پيکره هاي انگليسي بر پوشش پيکره هاي نگارگري مکتب اصفهان 
اثر گذاشته اند عبارتند از: کاله، چکمه، شنل. اين عناصر در آثار هنرمند بنام اين دوران، رضا عباسي و 

شاگردانش: محمد قاسم و ميريوسف موثر بوده است.
چهره نگاري نيز همچون پوشش دستخوش تحوالتي شد. رنگ صورت نگاره ها همانند نقاشي هاي موجود 
از هنرمندان انگليسي، رنگ پريده و سفيدتر از صورت هاي ايراني است؛ اين صورت سفيد با موهايي کوتاه 
و اصالح کرده پوشيده شده که نمونه بارز آن در تصوير ١١ از رضا عباسي ديده مي شود.بنا به تصاوير 
و منابع موجود انگليسيان ريش و سبيل خود را هميشه مي تراشيدند و اين مسئله به سفيدي صورتشان 
مي افزود. صورت پيکره هاي انگليسي در بيشتر تصاوير چشمان کشيده و باريکتري نسبت به پيکره هاي 
ترسيم شده در نگارگري هاي ايراني دارد، نمونه هاي اين مشخصه را در تصوير ٦ مي توان ديد. ولي به 
طور کلي چهره پردازي به سبک نمونه پيکره هاي انگليسي کمتر از جامه به نگارگري مکتب اصفهان نفوذ 

کرده است؛ و وفاداري بيشتري به نقاشي اين دوران داشته است.
و در آخر با ورود اين پيکره ها به نقاشي مکتب اصفهان، و عالقه منديهنرمندان اين دوران، به نوع پوشش 
و حالت هاي مختلف، وبا فاصله گرفتن از ويژگي هاي مکتب اصفهان و گرايش به نقاشي اروپايي، سبک 

اروپايي مآب جايگزين مکتب اصفهان شد.
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Finally, six miniatures of Isfahan School which have been influenced by British characters and 

paintings are analyzed.

Shah Abbas I and his successors welcomed the British arrivals to Iran. Subsequently, the British style 

and characteristics gradually emerged in the miniatures of Isfahan school and clearly influenced 

works of some artists.Then a series of human figures went beyond the principles of their schools 

and included non-Iranians features which led to the emergence of specific samples.

In this period, the British came to Iran more than any other European nationals, and helped the 

Safavid dynasty in military affairs, such as training of the army by Robert and Anthony Shirley 

and expelling the Portuguese invaders from Qeshm Island. After Shah Abbas I and during the 

reign of his successors, relations with the Europeans were continuedand greatly influenced Iranian 

painting.

The observations show that works (including European with Dog by Reza Abbasi, Khosrow and 

ShirinMeeting by Mohammad Qasim, etc.) which are examined regarding the use of attires such 

as clothes, boots and hats have been highly affected bystylesof Elizabeth I to James II era. Same 

asattires, facial expressionsalsounderwent changes.

The complexion is depictedlighter than Iranian portraits, closer to palefacesin paintings of the 

English artists. These white faces were covered with short, reddened hair, whichin accordance with 

the images and sources available from the Englishmen, always depicted their beard and mustache 

shaved;a feature which addedto the whiteness of the faces.

The faces of the British in most of the portraits have narrower, morestretched eyes in comparison 

tothe Iranian portraits depicted in miniatures.

However, in the miniatures of Isfahan School, the Britishstyle influenced facial expressions less 

than clothing, where examples of Iranian portrayalsstill dominates.

Finally, the emergence of these figures in the miniatures of Isfahan school, the interest of artists of 

this period in the clothing style and fashion as well as theirtendency to European paintings pushed 

around the characteristics of Isfahan school and made European style dominant in Isfahan school.

Keywords:Iranian Figure, British Figure, Miniature, Isfahan School.
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 In the era of Shah Abbas I of Persia, open door policy extended communication with neighboring 

and non-neighboring countries, following which various figures and personalitiesfrom mostly 

participators and communicatorssuch as slaves, crews, ambassadors, businessmen, travelers, 

doctors and artists appeared in miniatures. 

Miniaturists were obligated to record thesecommunications in their miniaturesdirectly and indirectly 

and present the class of society through their works. Especially, miniaturesin Isfahan school which 

received a great influence from political, military and commercial events in this period, introduced 

a number of non-Iranian figures. Here, particular attention was paid to the British who established 

extensive relationships with Iran since the reign of Shah Abbas I.

Painting as a visual medium, documents events and relationships, hence the review of miniatures 

reveals the extent of communications in cultural, social and economic directionsin the Safavid 

period.

There have been many discussions and studies on the miniatures of the Safavid era, and in some 

cases, the influence of non-Iranian paintings, especially European styles, have been investigated. 

However, non-Iranian figures in miniatures of Isfahan school have not been distinctly discussed.

Although non-Iranians have been mentioned in historical books of the Safavid period, identification 

and study of their figures in miniatures are highly required.

This study aims to identify the examples of British figures and portrayals in the miniatures of 

Isfahan school and unveils effective factors based on components of face and clothing.Accordingly, 

the main questions of the research are as follows:

1. How were British costumes introduced into the miniature of Isfahan school?

2. What are the facial features of the British here?

In this study, the investigation method is descriptive-analytic and data analysis is qualitative (based 

on description and interpretation).The required information and data are collected in the form 

of text readings, and taking into consideration the written social history, the Safavid social and 

political period is discussed.

Here, miniatures of Isfahan school are selected, and after collecting cardimages, icons and 

portrayals are classified according to qualitative criteria such as style, species and morphology 

(face, gesture, attire).

This paper firstly examines the political, military, and commercial relationships initiated at the 

time of Shah Abbas I until the end of the Safavid era, then individually, samples of Iranian and 

British figures are examined in terms of their faces and clothing in miniatures of different schools. 
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