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علیقلــی جبــادار و مرقــع ســن پترزبورگ: 
مستندســازی زندگی ســلطنتی

  چکیده
ایــن مقالــه بــا تجزیــه و تحلیــل چهــار بــرگ از مرقــع 

مشــاهدۀ  قــدرت  نشــان دهندۀ  ســن پترزبورگ، 

علیقلــی جبــادار هنــگام ثبــت رویدادهــای دربــار 

ایــران در نیمــۀ دوم قــرن هفدهــم اســت. بــا مراجعــه 

ــوی  ــخ صف ــد تواری ــوب مانن ــی مکت ــع تاریخ ــه مناب ب

صحــت  می توانیــم  اروپایــی،  ســیاحت نامه های  و 

ــلطنتی را  ــی س ــد از زندگ ــن هنرمن ــازی ای مستندس

ــم.  ــد کنی تایی

  معرفی
ــال های 1650-1649  ــن س ــال بی ــدت 26 س ــرای م ب

ــراِن  ــد ای ــادار، هنرمن ــی جب ــا 1673-1674، علیقل ت

ــت  ــن فعالی ــان و قزوی ــر در اصفه ــه بیش ت ــوی ک صف

می کــرد، بــه خلــق چندیــن صحنــۀ دربــاری از شــاهان 

و همراهانشــان و یــا پرتره هــای افــراد ایرانــی و اروپایــی 

پرداخــت.2 برخــی از تصاویــر مرقع 14E موسســۀ نســخ  

ــروف  ــع ســن پترزبورگ مع ــه مرق ــه ب خطــی شــرق ک

شــاهان  مجالــس  از  نقاشــی هایی  حــاوی  اســت، 

ــه  همــراه درباریانشــان اســت در ســبکی کــه  ایرانــی ب

 ،a96( ــود ــده می ش ــازی نامی ــالح، فرنگی س ــه  اصط ب

a99 ،a98 ،a97 و a100(.3 در میــان ایــن صفحــات، دو 

ــرده  ــادار امضــا ک ــی جب صفحــه )a99 ،a98( را علیقل

 اســت و دو نقاشــی دیگــر، بــه دلیــل تشــابه و رویکــرد 

ــدام  ــده اند. هیچ ک ــبت داده ش ــه وی نس ــان ب هنری ش

ــاًل  ــال، محتم ــن ح ــا ای ــد؛ ب ــخ ندارن ــی ها، تاری از نقاش

در ســال های آخــر ســلطنت شــاه  عباس)حکومــت: 

1642-1666( و ســال های اول ســلطنت شــاه  ســلیمان 

)حکومــت: 1666-1692( یعنــی بیــن ســال های 1660 

ــده اند.  ــام ش ــا 1667 انج ت

ایــن پژوهــش بــا بحــث در مــورد منابــع اصلــی علیقلی 

 کارشناسی ارشد پژوهش هنر دانشگاه هنر تهران. پست الکترونیک: * 
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جبــادار و فضایــی کــه در آن ایــن صحنه هــای دربــاری 

خلــق شــده اند، تالشــی بــرای کشــف مهارت هــای 

ــه  ــه ب ــا مراجع ــت. ب ــاهدۀ اوس ــی مش ــری و توانای هن

منابــع تاریخــی ماننــد تواریــخ صفــوی و ســفرنامه های 

اروپایــی، تــالش خواهیــم کــرد در نقاشــی های علیقلــی 

جبــادار، اشــیاء، رویدادهــا و حتــی مــردان متعلــق بــه 

دربــار صفــوی را در نیمــۀ دوم قــرن هفدهــم شناســایی 

کنیــم. در حقیقــت، ایــن کار بــه ایــن دلیــل ارزشــمند 

اســت کــه اگرچــه در نقاشــی علیقلــی جبــادار می شــود 

ــه ایجــاد  ــد ب ــش هنرمن ــا گرای ــت، ام کلیشــه هایی یاف

حالــت جدیــدی از چهــره و تمایلــش بــه مستندســازی 

و ثبــت، قابــل  توجــه اســت. بــا تجزیــه و تحلیــل 

می توانیــم  ســن پترزبورگ،  مرقــع  از  بــرگ  چهــار 

ــه در  ــس« را ن ــادار از »مجال ــی جب ــی های علیقل نقاش

ــی، بلکــه در دنیــای مــادی و  دنیایــی بی زمــان و آرمان

جســمانی قــرار دهیــم. 

 ثبت و ارائه: رویکردی واقع گرایانه؟
چهــار برگــی کــه اینجــا ارائــه می شــوند همگــی 

ــه  ــد؛ ک ــان می دهن ــش نش ــان مالزمان ــاه را در می ش

ــت  ــان در حقیق ــاره دارد. آن ــاری اش ــمی درب ــه رس ب

رویدادهایــی را بــه تصویــر کشــیده اند کــه در واقعیــت 

نیــز در دربــار صفــوی رخ داده انــد. الزم بــه ذکــر اســت 

ــی،  ــای واقع ــت رویداده ــرای ثب ــالش ب ــن ت ــه ای ک

تحــت تأثیــر عوامــل مختلفــی از جملــه افزایــش تعــداد 

محبوبیــت  یــا  اصفهــان  در  اروپایــی  حکاکی هــای 

ــود.  ــوی ب ــران صف ــد در ای ــان هن نقاشــی های گورکانی

بــا ایــن حــال، غیــر منصفانــه و بیش تــر غیــر محتمــل 

اســت کــه ایــن ثبــت واقعیــت را صرفــاً بــه کشــف، بــه  

ــی  ــی های اروپای ــرداری از نقاش ــن و کپی ب عاریت گرفت

ــم  ــا نمی توانی ــم. آی ــبت دهی ــد نس ــان هن ــا گورکانی ی

ــات  ــا جزیی ــو ب ــی، ول ــن واقع گرای ــم کــه ای تصــور کنی

ــداوم  ــد ت ــادی، می توان ــرفت م ــر و پیش ــری بیش ت بص

میــراث هنــری کما ل الدیــن بهــزاد باشــد کــه پیش تــر 

ــدی مســتندنگارانه را در  ــم، دی ــرن پانزده ــر ق در اواخ

ــن، در  ــر ای ــود؟ عــالوه ب ــاب کــرده  ب ــی ب نقاشــی ایران

ــش،  ــی و همراهان ــا عباس ــم، رض ــرن هفده ــول ق ط

جنبه هــای بســیاری از زندگــی واقعــی )اجتماعــی( 

را در تک نگاره هــای خــود ارائــه داده  بودنــد. بــرای 

ــا  ــن ســال های 1630 ت ــه بی ــن مصــور )ک ــال، معی مث

ــن  ــی نزدیک تری ــر زمان ــه از نظ ــود(، ک ــال ب 1690 فع

هنرمنــد بــه جبــادار اســت، چندیــن رویــداد واقعــی که 

در زندگــی اش رخ داده  بــود را بازنمایــی کــرد؛ قطعــاً بــا 

رویکــرد کامــاًل متفــاوت هنــری، امــا بــا همــان چشــم 

ــیر  ــۀ ش ــی »حمل ــد، در نقاش ــن هنرمن ــده. ای ثبت کنن

ــکان  ــخ و م ــه وضــوح تاری ــی ب ــه جــوان« خــود، حت ب
ــد.4 ــر می کن ــه را ذک ــن حادث ای

واقع گرایــی نقاشــی "شــاه  ســلیمان و درباریانــش" 

)تصویــر 1(، بــه خصــوص در نحــوۀ مطابقــت بســیاری 

ــده  ــه  وضــوح دی ــوب، ب ــع مکت ــا مناب ــات آن ب از جزیی

می شــود. بــه عنــوان مثــال، موقعیــت دقیــق درباریــان 

صفــوی در هنــگام احاطــۀ پادشــاه بــا جزییــات بســیار 

دقیقــی در منابــع فارســی و اروپایــی ذکــر شــده 

ــع  ــا مناب ــه تنه ــه ن ــور ک ــت، همان ط ــت. در حقیق  اس

حکومتــی صفــوی، بلکــه چندیــن گــزارش از ســیاحان 

اروپایــی نشــان می دهنــد، در طــی ایــن مجالــس، 

بــه مــردان هیئــت همــراه ســلطنتی، مکان هــای 

مشــخصی اختصــاص داده  می شــد. در اینجــا، جزییــات 
Nastarannejati7@gmail.com
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ــه  ــد؛ ک ــان می دهن ــش نش ــان مالزمان ــاه را در می ش

ــت  ــان در حقیق ــاره دارد. آن ــاری اش ــمی درب ــه رس ب

رویدادهایــی را بــه تصویــر کشــیده اند کــه در واقعیــت 

نیــز در دربــار صفــوی رخ داده انــد. الزم بــه ذکــر اســت 

ــی،  ــای واقع ــت رویداده ــرای ثب ــالش ب ــن ت ــه ای ک

تحــت تأثیــر عوامــل مختلفــی از جملــه افزایــش تعــداد 

محبوبیــت  یــا  اصفهــان  در  اروپایــی  حکاکی هــای 

ــود.  ــوی ب ــران صف ــد در ای ــان هن نقاشــی های گورکانی

بــا ایــن حــال، غیــر منصفانــه و بیش تــر غیــر محتمــل 

اســت کــه ایــن ثبــت واقعیــت را صرفــاً بــه کشــف، بــه  

ــی  ــی های اروپای ــرداری از نقاش ــن و کپی ب عاریت گرفت

ــم  ــا نمی توانی ــم. آی ــبت دهی ــد نس ــان هن ــا گورکانی ی

ــات  ــا جزیی ــو ب ــی، ول ــن واقع گرای ــم کــه ای تصــور کنی

ــداوم  ــد ت ــادی، می توان ــرفت م ــر و پیش ــری بیش ت بص

میــراث هنــری کما ل الدیــن بهــزاد باشــد کــه پیش تــر 

ــدی مســتندنگارانه را در  ــم، دی ــرن پانزده ــر ق در اواخ

ــن، در  ــر ای ــود؟ عــالوه ب ــاب کــرده  ب ــی ب نقاشــی ایران

ــش،  ــی و همراهان ــا عباس ــم، رض ــرن هفده ــول ق ط

جنبه هــای بســیاری از زندگــی واقعــی )اجتماعــی( 

را در تک نگاره هــای خــود ارائــه داده  بودنــد. بــرای 

ــا  ــن ســال های 1630 ت ــه بی ــن مصــور )ک ــال، معی مث

ــن  ــی نزدیک تری ــر زمان ــه از نظ ــود(، ک ــال ب 1690 فع

هنرمنــد بــه جبــادار اســت، چندیــن رویــداد واقعــی که 

در زندگــی اش رخ داده  بــود را بازنمایــی کــرد؛ قطعــاً بــا 

رویکــرد کامــاًل متفــاوت هنــری، امــا بــا همــان چشــم 

ــیر  ــۀ ش ــی »حمل ــد، در نقاش ــن هنرمن ــده. ای ثبت کنن

ــکان  ــخ و م ــه وضــوح تاری ــی ب ــه جــوان« خــود، حت ب
ــد.4 ــر می کن ــه را ذک ــن حادث ای

واقع گرایــی نقاشــی "شــاه  ســلیمان و درباریانــش" 

)تصویــر 1(، بــه خصــوص در نحــوۀ مطابقــت بســیاری 

ــده  ــه  وضــوح دی ــوب، ب ــع مکت ــا مناب ــات آن ب از جزیی

می شــود. بــه عنــوان مثــال، موقعیــت دقیــق درباریــان 

صفــوی در هنــگام احاطــۀ پادشــاه بــا جزییــات بســیار 

دقیقــی در منابــع فارســی و اروپایــی ذکــر شــده 

ــع  ــا مناب ــه تنه ــه ن ــور ک ــت، همان ط ــت. در حقیق  اس

حکومتــی صفــوی، بلکــه چندیــن گــزارش از ســیاحان 

اروپایــی نشــان می دهنــد، در طــی ایــن مجالــس، 

بــه مــردان هیئــت همــراه ســلطنتی، مکان هــای 

مشــخصی اختصــاص داده  می شــد. در اینجــا، جزییــات 
Nastarannejati7@gmail.com
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معنــاداری  جایگاه هــای  ماننــد  می یابیــم،  زیــادی 

کــه مقامــات، درباریــان، فرماندهــان و هم چنیــن 

و غیــره در ضیافت هــای  نوازنــدگان  و  رقصنــدگان 

ــال، در  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــغال می کردن ــلطنتی اش س

ــان،  ــتون اصفه ــی کاخ چهل س ــاالر اصل ــی های ت نقاش

در نمایــش ضیافت هایــی کــه پادشــاهان صفــوی بــرای 

ــد، بســیاری  ــزار می کردن ــان خارجــی خــود برگ مهمان

از ایــن جزییات، شــکوهمندانه نشــان داده شــده  اســت. 

محتمــاًل بــه دلیــل کمبــود فضــا، همــۀ ایــن جزییــات 

ــده اند.  ــان داده  نش ــادار نش ــرگ جب ــک  ب ــی ت در نقاش

ــوان تصــور کــرد کــه هــدف ایــن  ــا ایــن حــال، می ت ب

ــای  ــن ویژگی ه ــان دادن مهم تری ــا نش ــی ها، تنه نقاش

ــن،  ــاه و مهم تری ــی ش ــلطنتی، یعن ــس س ــۀ مجال هم

بالواســطه ترین و بانفوذتریــن همراهانــش بــوده  اســت.

ــا  ــاه، 9 و ی ــر پادش ــت س ــاردن5، در پش ــۀ ش ــه گفت ب

10 خواجــۀ جــوان، ده تــا چهــارده ســاله، بــا جامگانــی 

سانســون  داده انــد.  شــکل  را  نیم دایــره ای  فاخــر، 

می گویــد: »شــاه  ســلیمان بــر ســکویی نشســته  اســت 

ــار  ــت. چه ــده  اس ــه ش ــال احاط ــی مط ــا راهروی ــه ب ک

ــا ابریشــم های زربفــت  ــر تختــی نشســته  کــه ب ــو ب زان

پوشــیده شــده  اســت. [...] تنهــا اوســت کــه بــا پاهایــی 

جمع شــده نشســته ؛ دیگــر اربابــان بــه حالــت دو 

ــت  ــرام اس ــت احت ــتن در نهای ــیوۀ نشس ــه ش ــو، ک زان

ــۀ  ــوک«، داروغ ــتور المل ــق »دس ــر طب نشســته اند«.6 ب

اصفهــان، کــه قطعــاً یکــی از شــاهزادگان گرجــی بــود 

ــه ســر و عرضه داشــتی در دســت داشــت،  و کالهــی ب

بایــد در مرکــز مجلــس بیــن کارخانه  آقاســی ها و 

یســاوالن  صحبــت می ایســتاد.7 یســاوالن صحبــت کــه 

غالبــاً فرزنــدان امیــران و فرماندهــان )ایرانــی و گرجی( 

بودنــد و در میانــۀ مجلــس در حالی کــه دگنگــی مرصع 

ــن نقاشــی  ــز در ای در دســت داشــتند می ایســتادند نی

ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن، ب ــاهده اند.8 بنابرای ــل مش قاب

ــاالی  ــی ب ــای( گرج ــای )ناخوان ــا کتیبه ه ــرد ب دو م

سرشــان، بایــد یســاول صحبــت و داروغــۀ اصفهــان آن 

ــژادی گرجــی باشــند. زمــان، هــر دو از ن

ــاالر طویــل کــه  ــی شــاه، واقــع در ت ــا صندل کرســی ی

ــا کرســی درون  ــز ب ــرده  اســت نی ــف ک ــاردن توصی ش

ــر قابــل مقایســه اســت. همان طــور کــه شــاردن  تصوی

ــرت در  ــرای واالحض ــه ب ــی ک ــد: »در جایگاه می گوی

ــۀ  ــخ پنب ــت از ن ــکی نقره باف ــده، تش ــه ش ــر گرفت نظ

ظریفــی قــرار دارد. روی ایــن تشــک، روکــش کوچکــی، 

ــز  ــین برانگی ــاری تحس ــازک، و آث ــف و ن ــیار ظری بس

ــۀ  ــک در دو گوش ــت. تش ــع اس ــدی واق ــت هن و زربف

ــه  ــی نگ ــزرگ طالی ــیب ب ــیلۀ دو س ــه وس ــی ب پایین

 داشــته شــده  اســت«.9 

یکــی دیگــر از ویژگی هــای قابــل  توجــه نقاشــی »شــاه  

ســلیمان و درباریانــش«، حضــور یــک اروپایــی پشــت 

ســر دیگــر مــردان مجلــس اســت. بــه گفتــۀ شــاردن، 

هنگامــی کــه ســفیران اروپایــی در ضیافــت ســلطنتی 

ــر اســاس کشورشــان  حضــور داشــتند، جایگاهشــان ب

و ارزش و اهمیــت هدایایــی کــه بــرای شــاه آورده  

بودنــد، تعییــن می شــد.10 بــه نظــر نمی رســد کــه فــرد 

اروپایــی در نقاشــی جبــادار در مــکان مهمــی ایســتاده 

 باشــد، بلکــه بــه دورتریــن مــکان ممکــن در مجلــس، 

ــد  ــه نظــر می رس ــه  اســت. ب ــزل یافت ــاالر تن ــرون ت بی

ــان  ــن کردن قلی ــعی در روش ــه او س ــت ک ــن واقعی ای

پادشــاه دارد، بــا اتخــاذ حالتــی خمیــده، او را بــه درجۀ 

پیشــخدمتی تنــزل داده  اســت. بــه نظــر می رســد 

ایــن یــک بازنمایــی تعمیم یافتــه از بازرگانــان اروپایــی 

ــی.  ــک ســفیر اروپای ــر کشــیدن ی ــه تصوی ــا ب اســت ت

بــا ایــن حــال، بایــد بــه خاطــر داشــته  باشــیم کــه در 

تواریــخ صفــوی، چندیــن مــورد ناچیزشــماری تمدنــی 

و سیاســی اروپاییــان توســط دربــار صفــوی ذکــر شــده 

 اســت.11 بــه  عــالوه، ایــن برخــورد تحقیرآمیــز نســبت 

ــه   ــات اضاف ــری در صفح ــای دیگ ــان در ج ــه اروپایی ب

شــده بــه شــاهنامۀ شــاه عباس ، در نــگارۀ »آوردن 

ســر ایــرج نــزد برادرانــش، ســلم و تــور«، منتســب بــه 

محمــد زمــان12 نیــز تکــرار شــده اســت.

ــق نقاشــی  ــات خــاص و دقی ــن جزیی ــه ای ــا توجــه ب ب

ــن اســت تصــور  ــش«، ممک ــلیمان و درباریان ــاه  س »ش

کنیــم کــه ایــن نقاشــی، بازنمــود مجلــس بهشــت آیین 

ــار شــاه  ســلیمان اســت. ایــن جزییــات بصــری  در درب

را در یادداشــت های شــاردن نیــز می تــوان یافــت. 

ــار  ــار شــلوغ و شــکوه و وق ــه او عظمــت درب ــی ک جای

ــر  ــه ای از تئات ــه قطع ــباهت ب ــه بی ش ــی را ک مجالس

افــزودن غنــای ظــروف،  بــا  نبودنــد می ســتود.13 

و خواجــگان  درباریــان  دائمــی  جامــگان، جایــگاه 

و حضــور اروپاییــان در دربــار و شاهنشــاهی شــاه  

ــر ثبت شــده  ــن فهرســت، شــاید تصوی ــه ای ســلیمان ب

ــم.  ــل بیابی ــته و کام ــد را شایس ــط هنرمن توس

بــرگ دیگــر از مرقــع ســن پترزبورگ بــه امضــای 

اســت  باده نوشــی  از  صحنــه ا ی  جبــادار،  علیقلــی 

ــه  ــم ک ــاه را می بینی ــر، ش ــن تصوی ــر 2(. در ای )تصوی

در حضــور یکــی از بــزرگان بــه همــراه جوانــی مشــغول 

نوشــیدن اســت. مشــخصات چهــرۀ شــاه بــه قــدر کافی 

بــه شــاه  ســلیمان در تصویــر قبلــی شــبیه اســت. پــس 

ــر در  ــن تصوی ــه ای ــم ک ــه بگیری ــت نتیج ــن اس ممک

مــورد همــان شــخص اســت. واقع گرایــی ایــن نقاشــی 

نــه تنهــا در نشــان دادن باده نوشــی شــاه، بلکــه بســیار 

دقیق تــر از آن، در حضــور نجیــب زاده ای اســت کــه بــه 

ــه  اســت.  ــا چشــم دوخت م

بــر طبــق »دســتور الملــوک«، مهتــر رکاب خانــه، 

همــواره  کــه  اســت  سفید پوســت  خوجــه ای 

کیفــی  هزارپیشــه،   دارد.  خــود  بــا  هزارپیشــه ای 

ضــروری بــود کــه در آن اشــیاء الزم ســلطان، هم چــون 

ــوارد واجــب  ــر و ســایر م دســتمال، مســواک، ناخن گی
می داشــت.14 نگــه  را 

ــد خــود کیــف  ــر کمربن ــر ب ــۀ شــاردن،15 مهت ــه گفت ب

طالیــی کوچکــی بــا ســنگ های بــراق متصــل می کنــد 

کــه مقادیــر مناســبی از پارچــه و عطــر بــرای اســتفادۀ 

ــب دوره ی  ــاب و مواج ــاب الق ــود دارد. کت ــاه در خ ش

ــه، یکــی  ــر رکاب خان ــد کــه مهت ــه اشــاره می کن صفوی

از اشــخاص مقرب الخاقــان، یــا نزدیک تریــن افــراد 

ــر  ــه نظ ــگار، ب ــان وقایع ن ــق هم ــود.16 طب ــاه ب ــه ش ب

ــۀ  ــای محرمان ــر از مکان ه ــکن مهت ــه مس ــد ک می رس

ــدن و  ــه منظــور دی ــردان شــاه ب ــود کــه م ــی ب محبوب

ــد.17  ــرد می آمدن شــنیدن تصمیمــات شــاه در آنجــا گ

بازنمــود مهتــر  نقاشــی می توانــد  ایــن  بنابرایــن، 

ــاره  ــه اش اش ــر جام ــن عنص ــه مهم تری ــه ب ــد ک باش

مي کنــد، در حالي کــه جایــگاه مهــم و معنــادارش 

نشــان مي دهــد کــه در آنجــا شــاه و مــرد جوانــي بــه 

مي پردازنــد.  باده نوشــي 

کــد و نشــانه های لبــاس، تقریبــاً در همــۀ نقاشــی های 

ــوب( در  ــه منس ــادار و چ ــه امض ــادار )چ ــی جب علیقل

 ،a100 و a60 ــای ــود. برگه ه ــرار می ش ــع 14E تک مرق

گرچــه بــدون تاریــخ و امضــا هســتند، از همــان 
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معنــاداری  جایگاه هــای  ماننــد  می یابیــم،  زیــادی 

کــه مقامــات، درباریــان، فرماندهــان و هم چنیــن 

و غیــره در ضیافت هــای  نوازنــدگان  و  رقصنــدگان 

ــال، در  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــغال می کردن ــلطنتی اش س

ــان،  ــتون اصفه ــی کاخ چهل س ــاالر اصل ــی های ت نقاش

در نمایــش ضیافت هایــی کــه پادشــاهان صفــوی بــرای 

ــد، بســیاری  ــزار می کردن ــان خارجــی خــود برگ مهمان

از ایــن جزییات، شــکوهمندانه نشــان داده شــده  اســت. 

محتمــاًل بــه دلیــل کمبــود فضــا، همــۀ ایــن جزییــات 

ــده اند.  ــان داده  نش ــادار نش ــرگ جب ــک  ب ــی ت در نقاش

ــوان تصــور کــرد کــه هــدف ایــن  ــا ایــن حــال، می ت ب

ــای  ــن ویژگی ه ــان دادن مهم تری ــا نش ــی ها، تنه نقاش

ــن،  ــاه و مهم تری ــی ش ــلطنتی، یعن ــس س ــۀ مجال هم

بالواســطه ترین و بانفوذتریــن همراهانــش بــوده  اســت.

ــا  ــاه، 9 و ی ــر پادش ــت س ــاردن5، در پش ــۀ ش ــه گفت ب

10 خواجــۀ جــوان، ده تــا چهــارده ســاله، بــا جامگانــی 

سانســون  داده انــد.  شــکل  را  نیم دایــره ای  فاخــر، 

می گویــد: »شــاه  ســلیمان بــر ســکویی نشســته  اســت 

ــار  ــت. چه ــده  اس ــه ش ــال احاط ــی مط ــا راهروی ــه ب ک

ــا ابریشــم های زربفــت  ــر تختــی نشســته  کــه ب ــو ب زان

پوشــیده شــده  اســت. [...] تنهــا اوســت کــه بــا پاهایــی 

جمع شــده نشســته ؛ دیگــر اربابــان بــه حالــت دو 

ــت  ــرام اس ــت احت ــتن در نهای ــیوۀ نشس ــه ش ــو، ک زان

ــۀ  ــوک«، داروغ ــتور المل ــق »دس ــر طب نشســته اند«.6 ب

اصفهــان، کــه قطعــاً یکــی از شــاهزادگان گرجــی بــود 

ــه ســر و عرضه داشــتی در دســت داشــت،  و کالهــی ب

بایــد در مرکــز مجلــس بیــن کارخانه  آقاســی ها و 

یســاوالن  صحبــت می ایســتاد.7 یســاوالن صحبــت کــه 

غالبــاً فرزنــدان امیــران و فرماندهــان )ایرانــی و گرجی( 

بودنــد و در میانــۀ مجلــس در حالی کــه دگنگــی مرصع 

ــن نقاشــی  ــز در ای در دســت داشــتند می ایســتادند نی

ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن، ب ــاهده اند.8 بنابرای ــل مش قاب

ــاالی  ــی ب ــای( گرج ــای )ناخوان ــا کتیبه ه ــرد ب دو م

سرشــان، بایــد یســاول صحبــت و داروغــۀ اصفهــان آن 

ــژادی گرجــی باشــند. زمــان، هــر دو از ن

ــاالر طویــل کــه  ــی شــاه، واقــع در ت ــا صندل کرســی ی

ــا کرســی درون  ــز ب ــرده  اســت نی ــف ک ــاردن توصی ش

ــر قابــل مقایســه اســت. همان طــور کــه شــاردن  تصوی

ــرت در  ــرای واالحض ــه ب ــی ک ــد: »در جایگاه می گوی

ــۀ  ــخ پنب ــت از ن ــکی نقره باف ــده، تش ــه ش ــر گرفت نظ

ظریفــی قــرار دارد. روی ایــن تشــک، روکــش کوچکــی، 

ــز  ــین برانگی ــاری تحس ــازک، و آث ــف و ن ــیار ظری بس

ــۀ  ــک در دو گوش ــت. تش ــع اس ــدی واق ــت هن و زربف

ــه  ــی نگ ــزرگ طالی ــیب ب ــیلۀ دو س ــه وس ــی ب پایین

 داشــته شــده  اســت«.9 

یکــی دیگــر از ویژگی هــای قابــل  توجــه نقاشــی »شــاه  

ســلیمان و درباریانــش«، حضــور یــک اروپایــی پشــت 

ســر دیگــر مــردان مجلــس اســت. بــه گفتــۀ شــاردن، 

هنگامــی کــه ســفیران اروپایــی در ضیافــت ســلطنتی 

ــر اســاس کشورشــان  حضــور داشــتند، جایگاهشــان ب

و ارزش و اهمیــت هدایایــی کــه بــرای شــاه آورده  

بودنــد، تعییــن می شــد.10 بــه نظــر نمی رســد کــه فــرد 

اروپایــی در نقاشــی جبــادار در مــکان مهمــی ایســتاده 

 باشــد، بلکــه بــه دورتریــن مــکان ممکــن در مجلــس، 

ــد  ــه نظــر می رس ــه  اســت. ب ــزل یافت ــاالر تن ــرون ت بی

ــان  ــن کردن قلی ــعی در روش ــه او س ــت ک ــن واقعی ای

پادشــاه دارد، بــا اتخــاذ حالتــی خمیــده، او را بــه درجۀ 

پیشــخدمتی تنــزل داده  اســت. بــه نظــر می رســد 

ایــن یــک بازنمایــی تعمیم یافتــه از بازرگانــان اروپایــی 

ــی.  ــک ســفیر اروپای ــر کشــیدن ی ــه تصوی ــا ب اســت ت

بــا ایــن حــال، بایــد بــه خاطــر داشــته  باشــیم کــه در 

تواریــخ صفــوی، چندیــن مــورد ناچیزشــماری تمدنــی 

و سیاســی اروپاییــان توســط دربــار صفــوی ذکــر شــده 

 اســت.11 بــه  عــالوه، ایــن برخــورد تحقیرآمیــز نســبت 

ــه   ــات اضاف ــری در صفح ــای دیگ ــان در ج ــه اروپایی ب

شــده بــه شــاهنامۀ شــاه عباس ، در نــگارۀ »آوردن 

ســر ایــرج نــزد برادرانــش، ســلم و تــور«، منتســب بــه 

محمــد زمــان12 نیــز تکــرار شــده اســت.

ــق نقاشــی  ــات خــاص و دقی ــن جزیی ــه ای ــا توجــه ب ب

ــن اســت تصــور  ــش«، ممک ــلیمان و درباریان ــاه  س »ش

کنیــم کــه ایــن نقاشــی، بازنمــود مجلــس بهشــت آیین 

ــار شــاه  ســلیمان اســت. ایــن جزییــات بصــری  در درب

را در یادداشــت های شــاردن نیــز می تــوان یافــت. 

ــار  ــار شــلوغ و شــکوه و وق ــه او عظمــت درب ــی ک جای

ــر  ــه ای از تئات ــه قطع ــباهت ب ــه بی ش ــی را ک مجالس

افــزودن غنــای ظــروف،  بــا  نبودنــد می ســتود.13 

و خواجــگان  درباریــان  دائمــی  جامــگان، جایــگاه 

و حضــور اروپاییــان در دربــار و شاهنشــاهی شــاه  

ــر ثبت شــده  ــن فهرســت، شــاید تصوی ــه ای ســلیمان ب

ــم.  ــل بیابی ــته و کام ــد را شایس ــط هنرمن توس

بــرگ دیگــر از مرقــع ســن پترزبورگ بــه امضــای 

اســت  باده نوشــی  از  صحنــه ا ی  جبــادار،  علیقلــی 

ــه  ــم ک ــاه را می بینی ــر، ش ــن تصوی ــر 2(. در ای )تصوی

در حضــور یکــی از بــزرگان بــه همــراه جوانــی مشــغول 

نوشــیدن اســت. مشــخصات چهــرۀ شــاه بــه قــدر کافی 

بــه شــاه  ســلیمان در تصویــر قبلــی شــبیه اســت. پــس 

ــر در  ــن تصوی ــه ای ــم ک ــه بگیری ــت نتیج ــن اس ممک

مــورد همــان شــخص اســت. واقع گرایــی ایــن نقاشــی 

نــه تنهــا در نشــان دادن باده نوشــی شــاه، بلکــه بســیار 

دقیق تــر از آن، در حضــور نجیــب زاده ای اســت کــه بــه 

ــه  اســت.  ــا چشــم دوخت م

بــر طبــق »دســتور الملــوک«، مهتــر رکاب خانــه، 

همــواره  کــه  اســت  سفید پوســت  خوجــه ای 

کیفــی  هزارپیشــه،   دارد.  خــود  بــا  هزارپیشــه ای 

ضــروری بــود کــه در آن اشــیاء الزم ســلطان، هم چــون 

ــوارد واجــب  ــر و ســایر م دســتمال، مســواک، ناخن گی
می داشــت.14 نگــه  را 

ــد خــود کیــف  ــر کمربن ــر ب ــۀ شــاردن،15 مهت ــه گفت ب

طالیــی کوچکــی بــا ســنگ های بــراق متصــل می کنــد 

کــه مقادیــر مناســبی از پارچــه و عطــر بــرای اســتفادۀ 

ــب دوره ی  ــاب و مواج ــاب الق ــود دارد. کت ــاه در خ ش

ــه، یکــی  ــر رکاب خان ــد کــه مهت ــه اشــاره می کن صفوی

از اشــخاص مقرب الخاقــان، یــا نزدیک تریــن افــراد 

ــر  ــه نظ ــگار، ب ــان وقایع ن ــق هم ــود.16 طب ــاه ب ــه ش ب

ــۀ  ــای محرمان ــر از مکان ه ــکن مهت ــه مس ــد ک می رس

ــدن و  ــه منظــور دی ــردان شــاه ب ــود کــه م ــی ب محبوب

ــد.17  ــرد می آمدن شــنیدن تصمیمــات شــاه در آنجــا گ

بازنمــود مهتــر  نقاشــی می توانــد  ایــن  بنابرایــن، 

ــاره  ــه اش اش ــر جام ــن عنص ــه مهم تری ــه ب ــد ک باش

مي کنــد، در حالي کــه جایــگاه مهــم و معنــادارش 

نشــان مي دهــد کــه در آنجــا شــاه و مــرد جوانــي بــه 

مي پردازنــد.  باده نوشــي 

کــد و نشــانه های لبــاس، تقریبــاً در همــۀ نقاشــی های 

ــوب( در  ــه منس ــادار و چ ــه امض ــادار )چ ــی جب علیقل

 ،a100 و a60 ــای ــود. برگه ه ــرار می ش ــع 14E تک مرق

گرچــه بــدون تاریــخ و امضــا هســتند، از همــان 
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ــخصیت  ــان دادن ش ــرای نش ــان ب ــیوۀ بی ــانه ها و ش نش

ــژه از  ــه وی ــر ب ــن ام ــد. ای ــتفاده می کنن ــان اس درباری

ایــن لحــاظ جالــب اســت کــه هــر دو نقاشــی منســوب 

ــد.  ــه ایــن هنرمندن ب

بــه طــور کلــی، نقاشــی های علیقلــی جبــادار، فضایــی 

ــد؛ فیگورهــا ســنگین  شــفاف و رنگ هــای روشــن دارن

نیســتند، بلکــه در عــوض ســبک و ظریــف و بــا 

خطوطــی روان انــد؛ کیارواســکورو اغلــب بســیار لطیــف 

و بــدون هیچ گونــه اعمــال کنتراســت اســت. بــه طــور 

کلــی، ویژگــی آثــار علیقلــی جبــادار، طراحــی پالــوده 

ــد،  ــن هنرمن ــوج دار اســت. ای ــی و م ــا خطــوط منحن ب

بــرای محدودکــردن و ترســیم فیگورهــا، خــط ممتــدی 

ــای  ــا رنگ ه ــر ب ــخصیت ها، بیش ت ــن ش ــد؛ ای نمی کش

ــه  ــر پس زمین ــت از عناص ــا کنتراس ــازی ب ــف و ب مختل

ــاور  ــن ب ــه ای ــا ب ــن ویژگی ه ــۀ ای ــوند. هم ــدا می ش ج

ــت  ــک دس ــی ها را، ی ــن نقاش ــه ای ــود ک ــر می ش منج

ــی،  ــای قبل ــون نمونه ه ــالوه، هم چ ــه ع ــیده اند. ب کش

رویداد هــای مصــور در ایــن دو نقاشــی بی امضــاء نیــز، 

ــن  ــتند و در ای ــایی هس ــی قابل شناس ــع تاریخ در مناب

ــه ثبــت و ضبــط  جاســت کــه مــا می توانیــم تمایــل ب

وقایــع را بیابیــم.

ــر  ــور امی ــاه در حض ــه ش ــب ها ب ــۀ اس ــی »عرض نقاش

ــر 3(.18  ــت )تصوی ــی از آن نقاشی هاس ــی« یک آخورباش

ــایبان  ــر س ــه زی ــم ک ــاه را می بینی ــا ش ــا م در اینج

ــۀ  ــه گل ــت و ب ــته  اس ــی نشس ــر صندل ــی اش ب طالی

ــارات  ــه اش ــاًل، ب ــرد و محتم ــی می نگ ــب های وحش اس

امیــر آخورباشــی کــه ســومین منصــب مهــم در دولــت 

ــد.19  ــوش می ده ــود، گ ــوی ب صف

ــع،  ــت. در واق ــر نیس ــی تصوی ــز هندس ــاه، در مرک ش

ــی،  ــخصیت اصل ــه ش ــد ک ــر می رس ــه نظ ــب ب عجی

تصویــر شــاه نیســت بلکــه در عــوض، امیــر آخورباشــی 

اســت کــه تقریباً در مرکــز تصویر قــرار دارد. او روبه روی 

شــاه ایســتاده  اســت، بــه نوعــی کــه از شــخصیت های 

دیگــر جــدا شــده و کمــی بزرگتــر از آنهاســت. شــاه و 

امیــر آخورباشــی، رئــوس مثلثــی را تشــکیل می دهنــد 

ــت. او  ــوم آن اس ــو، رأس س ــی جل ــر آخورباش ــه امی ک

ــدا از  ــیده، ج ــی پوش ــاس صورت ــه لب ــی اســت ک همان

ســایرین ایســتاده  اســت. 

ــان  ــراد مقرب الخاق ــر از اف ــی دیگ ــر آخورباشــی یک امی

برخــالف  و  اســت  شــاه(  بــه  افــراد  )نزدیکتریــن 

ــر  ــت.20 امی ــاه اس ــک عالیج ــو، ی ــی جل ــر آخورباش امی

ــد  ــش اســب های جدی ــو، مســئول نمای آخورباشــی جل

پیشکشــی بــه دربــار اســت. بــر طبــق القــاب و مواجــب 

ــه وضــوح نشــان  ــادار ب ــی جب ــه علیقل ــور ک و همان ط

 داده  اســت، امیــر آخورباشــی جلــو، همیشــه خنجــری 

ــوص  ــان مخص ــوان نش ــه عن ــدش ب ــه کمربن ــل ب وص
ــه اش دارد.21 وظیف

اشــاره بــه ایــن کــد لبــاس و نیــز مکان هــای متمایــز و 

مشــخصی کــه ایــن دو فیگــور مهــم در نقاشــی اصطبل 

ــارۀ  ــی درب ــد، گمانه زنی های ــغال کرده ان ــلطنتی اش س

گرچــه  می کنــد.  ایجــاد  نقاشــی  ســفارش دهندۀ 

ــا  ــت، ب ــده  اس ــی ش ــا بازنمای ــوی اینج ــاهی صف پادش

ایــن حــال، هیــچ اشــارۀ یادداشــت مســتقیمی دربــارۀ 

ــن رو،  ــدارد. از ای ــود ن ــلطنتی اش وج ــگاه س او و جای

ــرای شــخص  ــن نقاشــی ب ــا واقعــاً نمی دانیــم کــه ای م

ــراف  ــر اش ــرای دیگ ــا ب ــت ی ــده  اس ــیده ش ــاه کش ش

ــان. ــا دیگــر عالیجاه ــر اعظــم، ی ــد وزی ــه مانن عالی رتب

وزیــران اعظــم صفــوی، معمــوالً از آثــار هنــری حمایت 

می کردنــد؛ بــرای مثــال، میــرزا ســلمان، اعتمادالدولــۀ 

شــاه محمــد خدابنــده )حکومــت: 1577-1588(، 

در ســال 1582، نســخۀ خطــی صفــات  العاشــقین 

ــاه  ــت ش ــان حکوم ــژه از زم ــه وی ــفارش داد.22 ب را س

صفــی )حکومــت: 1629-1642(، وزرای اعظــم، نقــش 

برجســته ای در حمایــت از هنــر و معمــاری ایفــا  کردند. 

ــاه  ــی و ش ــاه  صف ــهور ش ــۀ مش ــاروتقی، اعتمادالدول س

ــن ســاختمان ســلطنتی   عبــاس دوم، سرپرســت چندی

بــود. او شــخصاً دســتور ســاخت دو مســجد، کاروانســرا 

ــرد.23  ــن را صــادر ک و مدرســه ای در قزوی

شــیخ علــی خــان زنگنــه بــه عنــوان اعتمادالدولــۀ شــاه 

ســلیمان، جایــگاه مهــم و بانفــوذی در امــور اقتصــادی 

و سیاســی دربــار داشــت. شــیخ علــی خــان کــه تقریبــاً 

ــود،  ــن ســمت ب ــک ســال در ای ــه مــدت بیســت  و ی ب

یــک مســجد و کاروانســرا ســاخت کــه خــان هــر دو را 

ــوز  ــرد.24 هن ــرر ک ــال های 1679 و 1686 مق ــن س بی

هیــچ ســند مکتوبــی مبنــی بــر مشــارکت وی در 

ــن حــال، تصــور  ــا ای ــدارد. ب ــری وجــود ن ــت هن حمای

ــود، در  ــار ب اینکــه او کــه الگــوی اصلــی قدرتمنــد درب

حمایــت از چندیــن پــروژۀ هنــری دیگــر نیــز دخیــل 

ــوده، غیــر ممکــن نیســت، همان  طــور کــه در مــورد  ب

بســیاری از اشــراف دیگــر هم چــون میــرزا محمدعلــی، 

ــن  ــع چنی ــز وض ــی نی ــرزا علیقل ــا می ــالل ی ــرزا ج می

ــده  ــی ها آم ــی نقاش ــان در برخ ــن درباری ــام ای ــود. ن ب
 اســت.25

ــا در  ــه م ــرد ک ــدت می گی ــی ش ــارات هنگام ــن اش ای

ــی  ــم آرای عباس ــخ عال ــق تاری ــه طب ــم ک ــر بگیری نظ

ــال  ــی در س ــاه  صف ــت ش ــال حکوم ــن س در پانزدهمی

ــی  ــر آخورباش ــگ، امی ــی بی ــیخ عل 1640-1641، ش

ســابق، بــه فرمانــداری کرمانشــاه رســید و بــرادر 

جلــو  آخورباشــی  امیــر  ســمت  بــه  جوان تــرش 

منصــوب شــد.26 ایــن شــیخ علــی بیــگ، همــان فــردی 

اســت کــه بعــداً وزیــر اعظــم شــاه  ســلیمان شــد.27 در 

ــان ســلطنت  ــه از زم ــوادۀ اشــرافی زنگن ــت، خان حقیق

ــد  ــه بع ــت: 1587-1629( ب ــاس اول )حکوم ــاه  عب ش

ــل ســلطنتی را اشــغال  ــن موقعیت هــای اصطب مهم تری

کــرده  بودنــد. بنابرایــن، علــی بیــگ زنگنــه، پــدر شــیخ  

علــی خــان، پیــش از آنکــه بــه منصــب امیر آخورباشــی 

برســد، خــود در ابتــدا جلودارباشــی بــود و خــود شــیخ 

ــا  ــود. ب ــی ب ــیخ صف ــی ش ــر آخورباش ــان، امی ــی خ عل

توجــه بــه اهمیــت مقاماتــی هم چــون مســئولیت 

اصطبــل ســلطنتی و هم چنیــن قــدرت روزافــزون 

شــیخ علــی خــان و مهارت هــای بینافــردی اش در 

دولــت صفــوی، ممکــن اســت ایــن ســوال ایجــاد شــود 

کــه آیــا [ممکــن اســت] ایــن نقاشــی بــه جــای اینکــه 

ــه  ــد، ب ــاه باش ــرد ش ــکوه منحصربه ف ــش ش ــرای نمای ب

ــلطنتی  ــل  س ــس اصطب ــت رئی ــه درخواس ــا ب ــود ی س

ــاهان،  ــه ش ــرد ب ــن ف ــوان نزدیکتری ــه  عن ــه ب ــوده ک ب

ــوده  اســت؟ ــوذ ب ــز بســیار بانف ــد و نی بســیار ثروتمن

آخریــن نمونــه، مجموعــه ای از تمــام مستندســازی های 

ــه دســت علیقلــی جبــادار  ــار صفــوی اســت کــه ب درب

ــلطنتی« در  ــکار س ــی »ش ــت. نقاش ــه  اس ــق یافت تحق

ــال از شــکار  ــه عنــوان تصویــری ایدئ ــد ب واقــع می توان

ســلطنتی در نظــر گرفتــه شــود، مادامیکــه بــه چندیــن 

ــن ســرگرمی شــاهان و  ــام ســلطنتی موظــف در ای مق

اشــراف صفــوی اشــاره می کنــد )تصویــر 4(. در اینجــا 

ــه از  ــتیم ک ــکار هس ــات ش ــن عملی ــاهد چندی ــا ش م

ــزرک  ــکار ب ــه دارد: ش ــالن اول ادام ــا پ ــه ت پس زمین
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ــخصیت  ــان دادن ش ــرای نش ــان ب ــیوۀ بی ــانه ها و ش نش

ــژه از  ــه وی ــر ب ــن ام ــد. ای ــتفاده می کنن ــان اس درباری

ایــن لحــاظ جالــب اســت کــه هــر دو نقاشــی منســوب 

ــد.  ــه ایــن هنرمندن ب

بــه طــور کلــی، نقاشــی های علیقلــی جبــادار، فضایــی 

ــد؛ فیگورهــا ســنگین  شــفاف و رنگ هــای روشــن دارن

نیســتند، بلکــه در عــوض ســبک و ظریــف و بــا 

خطوطــی روان انــد؛ کیارواســکورو اغلــب بســیار لطیــف 

و بــدون هیچ گونــه اعمــال کنتراســت اســت. بــه طــور 

کلــی، ویژگــی آثــار علیقلــی جبــادار، طراحــی پالــوده 

ــد،  ــن هنرمن ــوج دار اســت. ای ــی و م ــا خطــوط منحن ب

بــرای محدودکــردن و ترســیم فیگورهــا، خــط ممتــدی 

ــای  ــا رنگ ه ــر ب ــخصیت ها، بیش ت ــن ش ــد؛ ای نمی کش

ــه  ــر پس زمین ــت از عناص ــا کنتراس ــازی ب ــف و ب مختل

ــاور  ــن ب ــه ای ــا ب ــن ویژگی ه ــۀ ای ــوند. هم ــدا می ش ج

ــت  ــک دس ــی ها را، ی ــن نقاش ــه ای ــود ک ــر می ش منج

ــی،  ــای قبل ــون نمونه ه ــالوه، هم چ ــه ع ــیده اند. ب کش

رویداد هــای مصــور در ایــن دو نقاشــی بی امضــاء نیــز، 

ــن  ــتند و در ای ــایی هس ــی قابل شناس ــع تاریخ در مناب

ــه ثبــت و ضبــط  جاســت کــه مــا می توانیــم تمایــل ب

وقایــع را بیابیــم.

ــر  ــور امی ــاه در حض ــه ش ــب ها ب ــۀ اس ــی »عرض نقاش

ــر 3(.18  ــت )تصوی ــی از آن نقاشی هاس ــی« یک آخورباش

ــایبان  ــر س ــه زی ــم ک ــاه را می بینی ــا ش ــا م در اینج

ــۀ  ــه گل ــت و ب ــته  اس ــی نشس ــر صندل ــی اش ب طالی

ــارات  ــه اش ــاًل، ب ــرد و محتم ــی می نگ ــب های وحش اس

امیــر آخورباشــی کــه ســومین منصــب مهــم در دولــت 

ــد.19  ــوش می ده ــود، گ ــوی ب صف

ــع،  ــت. در واق ــر نیس ــی تصوی ــز هندس ــاه، در مرک ش

ــی،  ــخصیت اصل ــه ش ــد ک ــر می رس ــه نظ ــب ب عجی

تصویــر شــاه نیســت بلکــه در عــوض، امیــر آخورباشــی 

اســت کــه تقریباً در مرکــز تصویر قــرار دارد. او روبه روی 

شــاه ایســتاده  اســت، بــه نوعــی کــه از شــخصیت های 

دیگــر جــدا شــده و کمــی بزرگتــر از آنهاســت. شــاه و 

امیــر آخورباشــی، رئــوس مثلثــی را تشــکیل می دهنــد 

ــت. او  ــوم آن اس ــو، رأس س ــی جل ــر آخورباش ــه امی ک

ــدا از  ــیده، ج ــی پوش ــاس صورت ــه لب ــی اســت ک همان

ســایرین ایســتاده  اســت. 

ــان  ــراد مقرب الخاق ــر از اف ــی دیگ ــر آخورباشــی یک امی

برخــالف  و  اســت  شــاه(  بــه  افــراد  )نزدیکتریــن 

ــر  ــت.20 امی ــاه اس ــک عالیج ــو، ی ــی جل ــر آخورباش امی

ــد  ــش اســب های جدی ــو، مســئول نمای آخورباشــی جل

پیشکشــی بــه دربــار اســت. بــر طبــق القــاب و مواجــب 

ــه وضــوح نشــان  ــادار ب ــی جب ــه علیقل ــور ک و همان ط

 داده  اســت، امیــر آخورباشــی جلــو، همیشــه خنجــری 

ــوص  ــان مخص ــوان نش ــه عن ــدش ب ــه کمربن ــل ب وص
ــه اش دارد.21 وظیف

اشــاره بــه ایــن کــد لبــاس و نیــز مکان هــای متمایــز و 

مشــخصی کــه ایــن دو فیگــور مهــم در نقاشــی اصطبل 

ــارۀ  ــی درب ــد، گمانه زنی های ــغال کرده ان ــلطنتی اش س

گرچــه  می کنــد.  ایجــاد  نقاشــی  ســفارش دهندۀ 

ــا  ــت، ب ــده  اس ــی ش ــا بازنمای ــوی اینج ــاهی صف پادش

ایــن حــال، هیــچ اشــارۀ یادداشــت مســتقیمی دربــارۀ 

ــن رو،  ــدارد. از ای ــود ن ــلطنتی اش وج ــگاه س او و جای

ــرای شــخص  ــن نقاشــی ب ــا واقعــاً نمی دانیــم کــه ای م

ــراف  ــر اش ــرای دیگ ــا ب ــت ی ــده  اس ــیده ش ــاه کش ش

ــان. ــا دیگــر عالیجاه ــر اعظــم، ی ــد وزی ــه مانن عالی رتب

وزیــران اعظــم صفــوی، معمــوالً از آثــار هنــری حمایت 

می کردنــد؛ بــرای مثــال، میــرزا ســلمان، اعتمادالدولــۀ 

شــاه محمــد خدابنــده )حکومــت: 1577-1588(، 

در ســال 1582، نســخۀ خطــی صفــات  العاشــقین 

ــاه  ــت ش ــان حکوم ــژه از زم ــه وی ــفارش داد.22 ب را س

صفــی )حکومــت: 1629-1642(، وزرای اعظــم، نقــش 

برجســته ای در حمایــت از هنــر و معمــاری ایفــا  کردند. 

ــاه  ــی و ش ــاه  صف ــهور ش ــۀ مش ــاروتقی، اعتمادالدول س

ــن ســاختمان ســلطنتی   عبــاس دوم، سرپرســت چندی

بــود. او شــخصاً دســتور ســاخت دو مســجد، کاروانســرا 

ــرد.23  ــن را صــادر ک و مدرســه ای در قزوی

شــیخ علــی خــان زنگنــه بــه عنــوان اعتمادالدولــۀ شــاه 

ســلیمان، جایــگاه مهــم و بانفــوذی در امــور اقتصــادی 

و سیاســی دربــار داشــت. شــیخ علــی خــان کــه تقریبــاً 

ــود،  ــن ســمت ب ــک ســال در ای ــه مــدت بیســت  و ی ب

یــک مســجد و کاروانســرا ســاخت کــه خــان هــر دو را 

ــوز  ــرد.24 هن ــرر ک ــال های 1679 و 1686 مق ــن س بی

هیــچ ســند مکتوبــی مبنــی بــر مشــارکت وی در 

ــن حــال، تصــور  ــا ای ــدارد. ب ــری وجــود ن ــت هن حمای

ــود، در  ــار ب اینکــه او کــه الگــوی اصلــی قدرتمنــد درب

حمایــت از چندیــن پــروژۀ هنــری دیگــر نیــز دخیــل 

ــوده، غیــر ممکــن نیســت، همان  طــور کــه در مــورد  ب

بســیاری از اشــراف دیگــر هم چــون میــرزا محمدعلــی، 

ــن  ــع چنی ــز وض ــی نی ــرزا علیقل ــا می ــالل ی ــرزا ج می

ــده  ــی ها آم ــی نقاش ــان در برخ ــن درباری ــام ای ــود. ن ب
 اســت.25

ــا در  ــه م ــرد ک ــدت می گی ــی ش ــارات هنگام ــن اش ای

ــی  ــم آرای عباس ــخ عال ــق تاری ــه طب ــم ک ــر بگیری نظ

ــال  ــی در س ــاه  صف ــت ش ــال حکوم ــن س در پانزدهمی

ــی  ــر آخورباش ــگ، امی ــی بی ــیخ عل 1640-1641، ش

ســابق، بــه فرمانــداری کرمانشــاه رســید و بــرادر 

جلــو  آخورباشــی  امیــر  ســمت  بــه  جوان تــرش 

منصــوب شــد.26 ایــن شــیخ علــی بیــگ، همــان فــردی 

اســت کــه بعــداً وزیــر اعظــم شــاه  ســلیمان شــد.27 در 

ــان ســلطنت  ــه از زم ــوادۀ اشــرافی زنگن ــت، خان حقیق

ــد  ــه بع ــت: 1587-1629( ب ــاس اول )حکوم ــاه  عب ش

ــل ســلطنتی را اشــغال  ــن موقعیت هــای اصطب مهم تری

کــرده  بودنــد. بنابرایــن، علــی بیــگ زنگنــه، پــدر شــیخ  

علــی خــان، پیــش از آنکــه بــه منصــب امیر آخورباشــی 

برســد، خــود در ابتــدا جلودارباشــی بــود و خــود شــیخ 

ــا  ــود. ب ــی ب ــیخ صف ــی ش ــر آخورباش ــان، امی ــی خ عل

توجــه بــه اهمیــت مقاماتــی هم چــون مســئولیت 

اصطبــل ســلطنتی و هم چنیــن قــدرت روزافــزون 

شــیخ علــی خــان و مهارت هــای بینافــردی اش در 

دولــت صفــوی، ممکــن اســت ایــن ســوال ایجــاد شــود 

کــه آیــا [ممکــن اســت] ایــن نقاشــی بــه جــای اینکــه 

ــه  ــد، ب ــاه باش ــرد ش ــکوه منحصربه ف ــش ش ــرای نمای ب

ــلطنتی  ــل  س ــس اصطب ــت رئی ــه درخواس ــا ب ــود ی س

ــاهان،  ــه ش ــرد ب ــن ف ــوان نزدیکتری ــه  عن ــه ب ــوده ک ب

ــوده  اســت؟ ــوذ ب ــز بســیار بانف ــد و نی بســیار ثروتمن

آخریــن نمونــه، مجموعــه ای از تمــام مستندســازی های 

ــه دســت علیقلــی جبــادار  ــار صفــوی اســت کــه ب درب

ــلطنتی« در  ــکار س ــی »ش ــت. نقاش ــه  اس ــق یافت تحق

ــال از شــکار  ــه عنــوان تصویــری ایدئ ــد ب واقــع می توان

ســلطنتی در نظــر گرفتــه شــود، مادامیکــه بــه چندیــن 

ــن ســرگرمی شــاهان و  ــام ســلطنتی موظــف در ای مق

اشــراف صفــوی اشــاره می کنــد )تصویــر 4(. در اینجــا 

ــه از  ــتیم ک ــکار هس ــات ش ــن عملی ــاهد چندی ــا ش م

ــزرک  ــکار ب ــه دارد: ش ــالن اول ادام ــا پ ــه ت پس زمین
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ــا شــیرها، ســگ ها  ــا تیــر و کمــان یــا نیــزه، شــکار ب ب

ــه  ــه ب ــن صفح ــه در ای ــاهین ها؛ هم ــا ش ــا ی و فیل ه

تصویــر درآمده انــد. ایــن نقاشــی، احتمــاالً تمــام انــواع 

ممکــن و مقبــول شــکار را در دربــار شــاه  ســلیمان بــه 

تصویــر کشــیده  اســت. 

بــه شــکار،  مقامــات مربــوط  از  بســیاری  حضــور 

ــاه را در خــارج  ــت پادش ــن فعالی ــگاه ای ــت و جای اهمی

ــه گفتــۀ شــاردن،  از دیوارهــای کاخ نشــان می دهــد. ب

ــت،  ــاه اس ــوار ش ــئول خان ــه مس ــردی ک ــن ف چهارمی

ــه  ــد ک ــر شکارباشــی اســت. شــاردن اشــاره می کن امی

ــای  ــه  ج ــکارچی در هم ــا ش ــران از صده ــاه ای پادش

کشــور حمایــت می کــرد؛ و گفتــه  شــده کــه بیــش از 

هــزاران مقــام شــکار در شاهنشــاهی وجــود داشــت.28 

امیــر شکارباشــی، فــرد ریش ســفید یــا رئیــس تمامــی 

امــور شــکار اســت و بــر طبــق القــاب و مواجــب، او نیــز 
ــود.29 ــان ب ــرب  الخاق ــی از مق یک

همان طــور کــه شــاردن اشــاره می کنــد، شــاه چــه در 

هنــگام پیــاده روی ســاده چــه در وقــت شــکار، همــواره 

بــا چندیــن تــن بــا وظایــف و مقامــات مختلــف همــراه 

ــت  ــه هف ــت ک ــی اس ــا جلودارباش ــی از آنه ــت؛ یک اس

ــر  ــا دســت هدایــت می کنــد.30 ب ــا هشــت اســب را ب ی

ــواره  ــد هم ــی بای ــوک، جلودارباش ــتور المل ــق دس طب

ــود، چــه در طــی  ــر پشــت اســب ب زمانــی کــه شــاه ب

ــد.  پیــاده روی چــه هنــگام شــکار، در جــوار وی می مان

ــب  ــر اس ــه او ب ــه ک ــی ک ــاه، زمان ــی پادش ــرای راحت ب

ــه  ــب را نگ ــگام اس ــا ل ــو ی ــی، جل ــد، جلودارباش می ران

می داشــت. علمدارباشــی نیــز بــه دنبــال جلــودار 

ــم  ــدۀ عل ــداران و حمل کنن ــد علم ــود. او ارش ــی ب باش

بــزرگ بــود.31 شــاردن هم چنیــن اشــاره می کنــد 

کــه دو خواجــه در پــی علمدارباشــی بودنــد کــه 

ــد، یکــی  ــت می کردن ــش از پادشــاه حرک ــه پی بالفاصل

از آنهــا تفنــگ فتیلــه ای شــاه، پوشــیده بــا ســنگ های 

قیمتــی و دیگــری تیــر و کمــان مرصــع شــاه را حمــل 
می کــرد.32

نقاشــی »شــکار ســلطنتی« منســوب بــه علیقلــی 

ــی  ــی و اروپای ــون بوم ــن مت ــادار نســخۀ بصــری ای جب

ــان  ــردان شــکار ســلطنتی، تشــکیالت آن ــه م اســت ک

و جایگاهشــان دور حاکــم، و هم چنیــن آیین هــای 

ــد.  ــف می کن ــکاری را توصی ــای ش ــف فعالیت ه مختل

البتــه تفاوت هــای جزیــی بیــن متــن و تصویــر وجــود 

ــاً یکســان اســت.  ــا، تقریب ــی  آنه ــا ســازمان کل دارد ام

ــه عنــوان مثــال، قــدرت مشــاهدۀ ســیاح فرانســوی،  ب

ــد  ــت و تایی ــی را تقوی ــاش ایران ــاهدۀ نق ــدرت مش ق

می کنــد.

   نتیجه گیری
ســن پترزبورگ  مرقــع  ز  ا نقاشــی  چهــار  مــا 

داشــت  را  ر  جبــادا علیقلــی  امضــای  کــه  را 

ــریفات  ً تش ــرا ــود و منحص ب و  ا ــه  ب ــوب  ــا منس ی

بازنمایــی می کــرد بررســی  دربــار صفــوی را  

بــه  آنــان  تحلیــل  و  تجزیــه  هنــگام  کردیــم. 

ــات  ــوع و جزیی ــورد موض ــی در م ــال توضیح دنب

ــه در  ن ــا  م ا ــم  ــات نقاشــی بودی ــادی و خصوصی م

نســبت  مفــروض  قصــوری  در  بیرونــی،  منابــع 

روپایــی  ا منابــع  چــه  بصــری،  مدل هــای  بــه 

و  بلکــه در شــرایط خودشــان  و چــه هنــدی، 

ــه  ب ــات  ــوی. ارجاع ــار صف ــی درب قع ــان وا در جه

ــوب،  ــع مکت ب ــق منا ــر از طری ــان بیش ت ــن جه ی ا

ریــخ  توا هــم  و  روپایــی  ا ســفرنامه های  هــم 

ــود. ب ــی  فارس

ــط  ــاهدۀ محی ــه مش ب ــتقیماً  ر، مس ــادا ــی جب علیقل

اصفهــان  ســلطنتی  دربــار  یعنــی  خویــش، 

جســتجوی  در  تنهــا  نــه  و  ا می پرداخــت. 

ــخ دادن  ــی پاس ــه در پ ــام، بلک له ا ــرای  ب ــی  منبع

نه تــر  ماهرا شــیوه ای  بــه  و  ســریع تر  هرچــه 

ز  ینــان مســلماً ا ا بــه خواســتۀ حامیــان بــود. 

آگاه  هنــد  گورکانیــان  و  روپایــی  ا نقاشــی های 

ــا  م ا ــد؛  ــه بودن ــر پذیرفت ــان تأثی ن آ ز  ا ــد و  بودن

ــر و  ــی مناظ بازنمای ــه  ب ــد  بای ــود،  ــۀ خ ــه نوب ب

باشــند.  بــوده   عالقه منــد  دربــار  رویدادهــای 

بــه نظــر می رســد کــه هــر تصویــر، احتمــاالً 

اســت.  خصوصــی  بــه  درخواســت  پاســخگوی 

ســلطنتی  زندگــی  صحنه هــای  رو،  یــن  ا ز  ا

ــه  ــد، بلک ــرا نمی ش ــاه اج ــتور ش ــه دس ب ــاً  لزوم

ــا  ی ــی اش  ــر آخورباش می و، ا ا ــر  ــرای مهت ب ــاید  ش

ــود.  ب ــران  دیگ

یــن  ا نــی،  یرا ا ســنتی  نقاشــی های  برخــالف 

دیگــر  ســن پترزبورگ،  مرقــع  صفحــات 

ــن  ــه ی مت ً ضمیم ــدا ــه موک ــتند ک ــری نیس تصاوی

ــن  ــی بنیادی ی ــان دادن جدا ــا نش ب ــا  ــند. آنه باش

دبیــات و آرمان هــا و اصــول آن، در حقیقــت  ز ا ا

یــن  ا می کننــد.  آغــاز  را  مســتقلی  زندگــی 

ــتند  ــده نیس ــی فریبن ــاب متن بازت ــه  ــی ها ک نقاش

ــه  ب ند،  ــده ا ــدا ش ــیک ج ــم کالس ــر و نظ نث ز  ا و 

ــر زرق  ــت پ قعی ز وا ا ــی  ــا طراح ب ــق،  ــن طری ی ا

ــره،  ــی روزم ــادۀ زندگ فت ا ــا  ــش  پ ــا پی ی ــرق  ب و 

ــد. ــاد کردن یج ــود را ا ــاص خ ــعر خ ــن و ش مت
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ــا شــیرها، ســگ ها  ــا تیــر و کمــان یــا نیــزه، شــکار ب ب

ــه  ــه ب ــن صفح ــه در ای ــاهین ها؛ هم ــا ش ــا ی و فیل ه

تصویــر درآمده انــد. ایــن نقاشــی، احتمــاالً تمــام انــواع 

ممکــن و مقبــول شــکار را در دربــار شــاه  ســلیمان بــه 

تصویــر کشــیده  اســت. 

بــه شــکار،  مقامــات مربــوط  از  بســیاری  حضــور 

ــاه را در خــارج  ــت پادش ــن فعالی ــگاه ای ــت و جای اهمی

ــه گفتــۀ شــاردن،  از دیوارهــای کاخ نشــان می دهــد. ب

ــت،  ــاه اس ــوار ش ــئول خان ــه مس ــردی ک ــن ف چهارمی

ــه  ــد ک ــر شکارباشــی اســت. شــاردن اشــاره می کن امی

ــای  ــه  ج ــکارچی در هم ــا ش ــران از صده ــاه ای پادش

کشــور حمایــت می کــرد؛ و گفتــه  شــده کــه بیــش از 

هــزاران مقــام شــکار در شاهنشــاهی وجــود داشــت.28 

امیــر شکارباشــی، فــرد ریش ســفید یــا رئیــس تمامــی 

امــور شــکار اســت و بــر طبــق القــاب و مواجــب، او نیــز 
ــود.29 ــان ب ــرب  الخاق ــی از مق یک

همان طــور کــه شــاردن اشــاره می کنــد، شــاه چــه در 

هنــگام پیــاده روی ســاده چــه در وقــت شــکار، همــواره 

بــا چندیــن تــن بــا وظایــف و مقامــات مختلــف همــراه 

ــت  ــه هف ــت ک ــی اس ــا جلودارباش ــی از آنه ــت؛ یک اس

ــر  ــا دســت هدایــت می کنــد.30 ب ــا هشــت اســب را ب ی

ــواره  ــد هم ــی بای ــوک، جلودارباش ــتور المل ــق دس طب

ــود، چــه در طــی  ــر پشــت اســب ب زمانــی کــه شــاه ب

ــد.  پیــاده روی چــه هنــگام شــکار، در جــوار وی می مان

ــب  ــر اس ــه او ب ــه ک ــی ک ــاه، زمان ــی پادش ــرای راحت ب

ــه  ــب را نگ ــگام اس ــا ل ــو ی ــی، جل ــد، جلودارباش می ران

می داشــت. علمدارباشــی نیــز بــه دنبــال جلــودار 

ــم  ــدۀ عل ــداران و حمل کنن ــد علم ــود. او ارش ــی ب باش

بــزرگ بــود.31 شــاردن هم چنیــن اشــاره می کنــد 

کــه دو خواجــه در پــی علمدارباشــی بودنــد کــه 

ــد، یکــی  ــت می کردن ــش از پادشــاه حرک ــه پی بالفاصل

از آنهــا تفنــگ فتیلــه ای شــاه، پوشــیده بــا ســنگ های 

قیمتــی و دیگــری تیــر و کمــان مرصــع شــاه را حمــل 
می کــرد.32

نقاشــی »شــکار ســلطنتی« منســوب بــه علیقلــی 

ــی  ــی و اروپای ــون بوم ــن مت ــادار نســخۀ بصــری ای جب

ــان  ــردان شــکار ســلطنتی، تشــکیالت آن ــه م اســت ک

و جایگاهشــان دور حاکــم، و هم چنیــن آیین هــای 

ــد.  ــف می کن ــکاری را توصی ــای ش ــف فعالیت ه مختل

البتــه تفاوت هــای جزیــی بیــن متــن و تصویــر وجــود 

ــاً یکســان اســت.  ــا، تقریب ــی  آنه ــا ســازمان کل دارد ام

ــه عنــوان مثــال، قــدرت مشــاهدۀ ســیاح فرانســوی،  ب

ــد  ــت و تایی ــی را تقوی ــاش ایران ــاهدۀ نق ــدرت مش ق

می کنــد.

   نتیجه گیری
ســن پترزبورگ  مرقــع  ز  ا نقاشــی  چهــار  مــا 

داشــت  را  ر  جبــادا علیقلــی  امضــای  کــه  را 

ــریفات  ً تش ــرا ــود و منحص ب و  ا ــه  ب ــوب  ــا منس ی

بازنمایــی می کــرد بررســی  دربــار صفــوی را  

بــه  آنــان  تحلیــل  و  تجزیــه  هنــگام  کردیــم. 

ــات  ــوع و جزیی ــورد موض ــی در م ــال توضیح دنب

ــه در  ن ــا  م ا ــم  ــات نقاشــی بودی ــادی و خصوصی م

نســبت  مفــروض  قصــوری  در  بیرونــی،  منابــع 

روپایــی  ا منابــع  چــه  بصــری،  مدل هــای  بــه 

و  بلکــه در شــرایط خودشــان  و چــه هنــدی، 

ــه  ب ــات  ــوی. ارجاع ــار صف ــی درب قع ــان وا در جه

ــوب،  ــع مکت ب ــق منا ــر از طری ــان بیش ت ــن جه ی ا

ریــخ  توا هــم  و  روپایــی  ا ســفرنامه های  هــم 

ــود. ب ــی  فارس

ــط  ــاهدۀ محی ــه مش ب ــتقیماً  ر، مس ــادا ــی جب علیقل

اصفهــان  ســلطنتی  دربــار  یعنــی  خویــش، 

جســتجوی  در  تنهــا  نــه  و  ا می پرداخــت. 

ــخ دادن  ــی پاس ــه در پ ــام، بلک له ا ــرای  ب ــی  منبع

نه تــر  ماهرا شــیوه ای  بــه  و  ســریع تر  هرچــه 

ز  ینــان مســلماً ا ا بــه خواســتۀ حامیــان بــود. 

آگاه  هنــد  گورکانیــان  و  روپایــی  ا نقاشــی های 

ــا  م ا ــد؛  ــه بودن ــر پذیرفت ــان تأثی ن آ ز  ا ــد و  بودن

ــر و  ــی مناظ بازنمای ــه  ب ــد  بای ــود،  ــۀ خ ــه نوب ب

باشــند.  بــوده   عالقه منــد  دربــار  رویدادهــای 

بــه نظــر می رســد کــه هــر تصویــر، احتمــاالً 

اســت.  خصوصــی  بــه  درخواســت  پاســخگوی 

ســلطنتی  زندگــی  صحنه هــای  رو،  یــن  ا ز  ا

ــه  ــد، بلک ــرا نمی ش ــاه اج ــتور ش ــه دس ب ــاً  لزوم
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ــی جبــادار. حــدود 1666-1670. 28.6  ــه امضــای غــالم زادۀ قدیــم علیقل ــا نجیــب زاده و مــرد جــوان«، ب ــر 2: نقاشــی »شــاه  ســلیمان ب تصوی
ــذ  ــر کاغ ــره ب ــال و نق ــات، ط ــگ م ــانتی متر. آبرن در 22.9 س

.99a .fol ,14-IOM RAS, E

ــات، طــال  ــگ م ــدود 1666-1550. 26.1 در 42.5 ســانتی متر. آبرن ــادار. ح ــی جب ــه علیقل ــوب ب ــه«، منس ــدن گل ــی »ســان دی ــر 3: نقاش تصوی
ــر کاغــذ.  و نقــره ب

IOM RAS, E14-, fol. 96a
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ــر کاغــذ. نقــره ب

. IOM RAS, E14-, fol. 100a
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مشخصات نویسنده مثل نام کامل به انگلیسی. 1

پیشــه، خاســتگاه و آثــار علیقلــی جبــادار بســیار نامشــخص . 2

اســت؛ تواریــخ صفویــه و زندیــه، آثــار فریبنــده ای از 

ــد.  هویــت و خاســتگاه هنرمنــد در اختیــار مــا قــرار داده ان

ــی  ــخ توجه ــن تواری ــه ای ــی ب ــر، گاه ــای معاص پژوهش ه

می کننــد.  دنبــال  را  آنهــا  کورکورانــه  یــا  نمی کننــد 

بســیاری از آنــان، علیقلــی جبــادار را بــه  عنــوان هنرمنــدی 

بــا تبــار اروپایــی شناســایی کرده انــد کــه در دربــار صفــوی 

کار می کــرد. ماننــد ولــش )1976(، ســوچک )1985(، 

دیبــا و اختیــار )1999( و دیگــران. بــرای جدیدتریــن 

ــی  ــی و پیشــۀ علیقل ــارۀ زندگ ــتدالالت درب ــات و اس فرضی

ــه:  ــد ب ــه کنی ــادار مراجع جب

Habibi,  2016؛Ibid, 2018. P. .32–17   

بــه معنــای واقعــی کلمــه، ســاختن بــه  شــیوۀ اروپایــی. برای . 3

اطالعــات بیش تــر در مــورد نقاشــی های فرنگی ســازی 

مراجعــه کنیــد بــه: 

Canby, 1996. P. 59–46, Landau, 2007, Langer, 2013. P. 

237–170 and Habibi, 2018. P. 52–33

»حملــۀ شــیر بــه جــوان«، بــه امضــای معیــن مصــور، بــه 4. 

تاریــخ دوشــنبه، 8 فوریــه 1672. بــرای اطالعــات بیش تــر 

1999 ,Farhad :در ایــن بــاره مراجعــه کنیــد بــه

5 . 

6 . 

7 . 

8 .   Idem, 2007. P. 95, 144–150, 26 

9 .

10 .Ibid. Vol. 5. P. 472 

11 . 

                                      بــرای اطالعــات بیش تــر در 2 	.

ــه: ــاره مراجعــه کنیــد ب ــن ب ای

 Sims et al, 2002, P. 186, and Landau, 2007, P. .88 ,83 

13 . 

14 . 

15 .

ــر . 16 ــن اث ــر 1728، ای ــی 1141/ نوامب ــخ ربیع الثان ــه تاری  ب

ــس  ــت، مجلس نوی ــری نوشته اس ــی نصی ــاال علینق را احتم

ــن  ــت: 32-1729(. ای ــی )حکوم ــب ثان ــار شاه طهماس درب

و  مقامــات  از  گرانبهایــی  فوق العــاده  جزئیــات  کتــاب 

ــد. ــه می ده ــه ارائ ــلطنتی دوران صفوی ــن س عناوی

17 .

18 .2009 Rota :برای امیرآخورباشی مراجعه کنید به

19 .

برای اطالعات بیشــتر در ایــن باب مراجعه کنید به: . 20

21 .

22 .

23 .

24 .

در باب میرزاجالل مراجعه کنید به: . 25

IOM RAS album D181-, fol. 1a ؛Habibi, 2017. P. .211–210 

پرتــره ای از میــرزا علیقلــی کــه محمدخــان کشیده اســت در کاخ 

گلســتان تهــران نگهــداری می شــود. 

26 .

27 .

28 .

 Chardin, 1811. Vol. 4. P. 47

6. Sanson, 1694, P. 63–64

Mīrzī Rafīʿ ā, 2002b. P. 2007 ;571–569. P. 251 ,249 ,86 ,4

1811. Vol. 9. P. 472–473

 cf. Matthee, 1998. P. 154–155, 158

CBL, MS. 255, fol. 16b.

Chardin, 1811. Vol. 5. P. 481–477

Mīrzā Rafīʿ ā, 2007, P. 121 ,44; cf. also Matthee, 2012, P. 61

 Chardin, 1811. Vol. 9. P. 479 ,421

 Nāṣirī, 1993, P. 31

Nāṣirī,1993, P. 38–37; Chardin 1811. Vol. 5. P. 366–365

Rota 2009. P. 35–34

Nāṣirī, 1993, P. 26

 Soudavar, 2000, P. 62

Babaie et al, 2004, P. –101 ,99–98 ,49–46 ,43–42

109; cf. also Floor, 1997

Hunarfar, 1971[ 1350[, P. 638

Vāhid-i Qazvīnī , 2005, P. 301

Matthee, 1994, P. 82–80

Chardin, 1811, Vol. 5, P. 366

137

مه
ــ

جـ
ــر

ت
ش

ــ
ــ

بخ

29 . 

30 .

31 .

32 .Chardin, 1811, Vol. 5. P. 487

Mīrzā Rafīʿā, 2007, P. 248 ,83

Chardin, 1811, Vol. 5. P. 487

Nāṣirī, 1993, P. 26–24
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