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محمدعلی عزت زاده 1

یران  ا ــی، اوج هنر تجسمی  رضا عباس
در دورة شــاه عباس اول صفوی

 چکیده
شــاه عبــاس اول از دودمــان صفــوی بــا تشــکیل نخســتین حکومــت متحــد ایرانــی دورۀ اســالمی، توانســت در 
ایــران، امنیــت، آرامــش و رفــاه پدیــد آورد تــا زمینــۀ رســیدگی بــه نیازهــای فرهنگــی فراهم شــود. هنر تجســمی 
کــه دوران دشــواری را پشــت ســر نهــاده و چنــدی پیــش از سلســلۀ صفــوی، دوبــاره اوج گرفتــه   بــود، در دورۀ 
ــن  ــاال گرفت ــر ب ــزون ب ــه اف ــت ک ــق بســیاری گرف ــران، رون ــد ای ــان، پایتخــت جدی ــاس اول و در اصفه شــاه عب
کار هنرمندانــی چــون صادقی  بیــگ و میرعمــاد، بــه ظهــور هنرمنــد بزرگــی چــون رضــا عباســی در نگارگــری 
انجامیــد. درخشــش رضــا عباســی از کار در کتابخانــۀ شــاهی آغــاز و مایــۀ جلــب توجــه و عالقــۀ شــاه و اعطــای 
لقــب عباســی بــه وی شــد. وی روش هــای بدیــع و تکنیک هــای جدیــدی در نگارگــری پدیــد آورد کــه مکتــب 
نگارگــری اصفهــان نامیــده می  شــود و افــزون بــر آفرینــش نگاره  هــای فاخــر، دســتاوردهای هنــری شــکوهمندی 
چــون طراحــی کاشــی های مســجد شــاه اصفهــان و دیوارنگاره  هایــی در کاخ هــای چهل  ســتون و عالی  قاپــو را بــر 
جــای نهــاد. رضــا عباســی، شــاگردان و پیروانــی نیــز تربیــت نمــود کــه ادامه  دهنــدۀ ســبک جدیــد وی و پاســدار 
نگارگــری اصیــل ایرانــی بودنــد. هرچنــد پــس از او، مکتــب اصفهــان بــا گرایــش بــه فرنگی  ســازی، بــه   تدریــج 
ــِی  ــد. آب و رنــگ صفــوی و چهــرۀ ایران ــار آن در مکتب هــا و دوره  هــای بعــدی باقــی مان ــان گرفــت، امــا آث پای
اصفهــاِن امــروز، مدیــون هنــِر هنرمندانــی چــون رضــا عباســی و شــاه هنرپــروری چــون شــاه عبــاس اول اســت 

کــه بــه   اتفــاق، عصــری طالیــی در هنــر ایــران آفریدنــد.  

 کلید واژه ها
هنر تجسمی، شاه عباس اول صفوی، صفویان، رضا عباسی، نگارگری، مکتب اصفهان
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 مقدمه
از پادشــاهی  ارزشــمند هنــری برجای  مانــده  آثــار 

صفــوی، به  ویــژه دورۀ ســلطنت شــاه عبــاس اول، 

ــران  ــری ای ــراث فرهنگــی و هن ــده  ای از می بخــش عم

ــت و  ــایۀ امنی ــت در س ــی اس ــرد. بدیه را در برمی  گی

ــد،  ــوی، روح هنرمن ــادی و معن ــت م ــش و حمای آرام

فــارغ از دغدغه  هــا و نگرانی هــا، تــازه شــده و ذوق 

ــل  ــود. عام ــدار می  ش ــری   وی بی ــش هن ــوان آفرین و ت

مهــم دیگــر، درک درســت حاکمــان از هویــت، فرهنــگ 

و هنــر و میــراث فرهنگــی ایــران اســت تــا بــا حمایــت 

ــوم،  مــادی و معنــوی، زمینه  ســاز رشــد و بالندگــی عل

ــلطنت  ــد س ــر می  رس ــه نظ ــوند. ب ــا ش ــون و هنره فن

مقتدرانــه، ارتــش ســازمان  یافته و مجهــز و نظــام 

اداری و قضایــی قــوی، منظــم و کارآمــد در دورۀ 

و  پــرورش  زمینه  ســاز  بهتریــن  اول،  عبــاس  شــاه 

ــت و  ــت. روش حکوم ــوده اس ــدان   ب ــی هنرمن بالندگ

ــس از  ــده  های پ ــۀ س ــان در هم ــروری صفوی فرهنگ  پ

آنــان، از ســوی حاکمــان ســتوده و تــا حــدی پیــروی 

شــده   اســت. هم چنیــن، ســبک هنــری هنرمنــدان آن 

ــب  ــی، تذهی ــری، خوشنویس ــاری، نگارگ دوره در معم

ــده  ــوم و شناخته  ش ــمی مرس ــای تجس ــر هنره و دیگ

اســت. اثرگــذاری ایــن هنرهــا بــر فنــون و پیشــه  هایی 

ــیکاری،  ــعربافی، کاش ــی، َش ــبافی، گلیم  باف ــون فرش چ

مینــاکاری،  خاتــم  کاری،  مقرنــس  کاری،  گچبــری، 

فلــزکاری، قلمــکاری، قلمزنــی، تجلیــد و ... تــا همیــن 

ــت.   ــده اس ــدگار ش ــروز مان ام

مکتــب اصفهــان، عنوانــی اســت کــه بــرای اوج گیــری 

هنــری  و  فقهــی  فلســفی،  مختلــف  فعالیت هــای 

اصفهــان طــی ســده های 10 و 11 ه.ش )ســدۀ 17 

و اوایــل قــرن 18م( بــه کار بــرده می شــود. ایــن 

ــال  ــاس در س ــاه عب ــه ش ــد ک ــاز ش ــی آغ دوره از زمان

977 ه.ش )1007 ه.ق / 1598م( پایتخــت صفویــان 

ــه  ــا ســقوط اصفهــان ب ــه اصفهــان منتقــل کــرد. ب را ب

دســت افغان هــا و ســرنگونی صفویــان در ســال 1101 

ه.ش )1135ه.ق /1722م( ایــن دوره بــه پایــان رســید 

ــان.( ــب اصفه ــل مکت ــا/ مدخ )ویکی پدی

ایــن پژوهــش بــا واکاوی منابــع تاریخــی و پژوهش های 

نــو، بــه شــرایط و اوضــاع هنــر تجســمی در دورۀ شــاه 

عبــاس اول و هنرمنــدان آن بــه  ویــژه ســرآمد ایشــان، 

رضــا عباســی می  پــردازد و نشــان می  دهــد آنــان 

ــهر  ــن ش ــه زیباتری ــان ب ــل اصفه ــه نقشــی در تبدی چ

ایــران )و شــاید جهــان( داشــتند؟ رضــا عباســی، نمونــۀ 

برجســته  ای از هنرمنــدان تجســمی، چــه وضعیــت 

ــی  ــگاه و منزلت ــه جای ــن دوره و چ ــی در ای و موقعیت

ــت؟  ــاس داش ــاه عب ــی ش ــتگاه حکومت ــار و دس در درب

ــا  ــاس اول ب ــاه عب ــبت ش ــۀ نس ــا مطالع ــن ب هم چنی

اعتــالی هنرهــای تجســمی، بــه ایــن پرســش ها پاســخ 

داده می شــود کــه پــرورش و بالندگــی هنرمنــدی 

چــون رضــا عباســی چگونــه صــورت پذیرفتــه و تــا چــه 

حــد متأثــر از زمینه  هــای مناســب و تمهیــد و تشــویق 

ــوده   اســت؟ ســیر تحــول  حکومــت شــاه عبــاس اول ب

ســبک های هنــری در دورۀ ســلطنت دودمــان صفــوی 

ــه در دورۀ شــاه عبــاس  ــه شــکل گرفتــه و چگون چگون

اول، ســبک اصفهــان در نگارگــری پدیــد آمــده   اســت؟ 

رضــا عباســی چــه نقشــی در پدید آمــدن مکتــب 

ــه  ــان داشــته   اســت؟ و ســرانجام اینک ــری اصفه نگارگ

ــی  ــب تعال ــد موج ــه ح ــا چ ــه و ت ــب چگون ــن مکت ای

ــران شــده   اســت؟     هنــر نگارگــری ای
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 پیشینۀ پژوهش
هــادی ســیف )1365( در مقالــه ای تحــت عنــوان 

»هنرهــای تجســمی رضا عباســی؛ آبروی هنــر صفوی« 

بــه زندگــی و آثــار هنــری رضــا عباســی و تأثیــری کــه 

ــت،  ــته اس ــوی گذاش ــمی دوره صف ــر تجس ــر هن او ب

ــان  ــب اصفه ــکل  گیری مکت ــی ش ــردازد و چگونگ می  پ

و پــرورش شــاگردان پرشــمار وی را توصیــف می  کنــد. 

ــی اســت  ــب کلی  گوی ــاه و اغل ــه، بســیار کوت ــن مقال ای

ارزش داوری  بی  نظــر،  و  دقیــق  توصیــف  به  جــای  و 

ــه را  ــن مقال ــات ای ــی از صفح ــش از نیم ــد. بی می  کن

ــاگردان  ــی و ش ــا عباس ــار رض ــری از آث ــاً تصاوی صرف

ــه  ــق ب ــنده، موف ــت و نویس ــرده   اس ــر ک ــش پ و پیروان

واکاوی چندانــی در موضــوع مقالــه نشــده   اســت. عــدم 

ــق  ــن تحقی ــر ای ــف دیگ ــش، ضع ــع پژوه ــر مناب ذک

اســت.

پژوهــش حاضر نســبت بــه مقالــۀ یادشــده، دارای عنوانی 

ــی  ــش اصل ــد پرس ــت؛ و هرچن ــر اس ــاتر و دقیق ت رس

و رویکــرد مشــابهی دارد، امــا می کوشــد پاســخ های 

ــد. در پژوهــش حاضــر،  ــه کن ــری ارائ ــر و دقیق ت بدیع ت

کوشش شــده بــا بهره  گیــری و اســتناد بــه منابــع 

معتبــر در ایــن موضــوع، کاری مفصــل ، دقیــق ، مســتند 

و درخــور اهمیــت عرضــه گــردد.                                                         

  مبانی نظری هنر تجسمی
دانشــنامۀ برخــط بریتانیــکا، هنــر تجســمی را چنیــن 

تعریــف می  کنــد: »شــیئ یــا تجربــه  ای کــه آگاهانــه از 

طریــق تجلــی مهــارت یــا تخیــل آفریــده شــده   اســت... 

ــطه  های  ــدۀ واس ــمی] دربرگیرن ــر [تجس ــالح هن اصط

متنوعــی چــون نگارگــری )نقاشــی(، پیکرتراشــی 

ــی،  ــازی(، طراح ــکاری )گراُورس ــازی(، چاپ )مجسمه  س

اســت«  چیدمــان  و  عکاســی  تزئینــی،  هنرهــای 

ــمی(. ــر تجس ــر/ هن ــل هن )britannica.com / مدخ

دانشــنامۀ هنــر در ایــن زمینــه می  نویســد: »هنرهــای 

ــر  ــا غی ــدرن، ام ــد و م ــی چترمانن ــمی اصطالح تجس

ــه  ــت ک ــترده  ای از هنرهاس ــروه گس ــرای گ ــق ب دقی

ــای  ــری از زیرگروه ه شــامل شــماری تقســیم  بندی هن

گوناگــون اســت. حــوزۀ گســترده، هــر کوششــی بــرای 

ــه   جــای تعریــف  تعریــف را بی  معنــی می  کنــد، پــس ب

ــه فهرســتی  ــرای آن، ب ــی ســطحی ب ــا ســاختن معن ی

 Art( »...از مصادیــق تشــکیل  دهندۀ آن می  پردازیــم

.)Encyclopedia

ــنده  ــک، نویس ــراح گرافی ــر، ط ــاک1، نگارگ ــلی ایس ش

و مــدرس آمریکایــی می گویــد: هنرهــای تجســمی 

ــا اصطــالح هنرهــای بصــری یــاد می شــوند،  کــه گاه ب

ــی،  ــد نقاش ــی مانن ــس بینای ــر ح ــی ب ــای مبتن هنره

ــاپ  ــول، چ ــی محص ــی، طراح ــازی، طراح مجسمه س

صنعتــی،  طراحــی  گرافیــک،  عکاســی،  دســتی، 

ــنتی(،  ــای س ــه هنره ــتی )ن ــع دس ــرامیک، صنای س

ویدئــو، فیلمســازی، معمــاری و طراحــی داخلــی اســت 

.)Esaak,  2019(

بــر پایــۀ تعریــف بتســابه مهــدوی، نویســنده و منتقــد 

ادبــی و هنــری، همــۀ هنرهایــی کــه به  صــورت بصــری 

ارائــه یــا دیــده می  شــوند و بــا تصویــر ســروکار دارنــد، 

اصــول و مبانــی مشــترکی دارنــد کــه »مبانــی هنرهــای 

تجســمی« یــا »مبانــی هنرهــای بصــری« نامیــده 

ــر مراجــع  ــف ارائه  شــده از ســوی دیگ می  شــوند. تعاری

مهــم نظــری هنــر نیــز در همیــن راستاســت: »هنــری 

ــت  ــداری دریاف ــه روش دی ــا ب ــده ت ــده ش ــه آفری ک
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ــاپ  ــی، چ ــی، عکاس ــد نقاش ــود؛ مانن ــتوده ش ــا س ی

»هنرهــای  یــا   )definitions.net( فیلمســازی«  و 

ــالق  ــری اط ــه هن ــتودیویی ب ــر اس ــا هن ــمی ی تجس

می  شــود کــه اصــوالً از راه حــس بینایــی، تجربــه 

.)learn.org( می  گــردد« 

ــه  ــری2 ب ــای بص ــا هنره ــمی ی ــای تجس ــس هنره پ

گروهــی از هنرهــای مبتنــی بــر طــرح که حــس بینایی 

ــا آن  ــاکان، 1389( ی ــد )نی ــرار می دهن ــب ق را مخاط

artclass.( را تحریــک می  کننــد، اطــالق می  شــود

ــک،  ــی، گرافی ــی داخل ــاری و طراح ــی، معم ir(. نقاش

ــی و  ــی، پیکرتراش ــی صنعت ــی، طراح ــی، عکاس طراح

ــای دســتی  ــی و هنره ــای تزیین مجسمه  ســازی، هنره

و هم چنیــن هنرهــای مشــتق از آنهــا را می  تــوان 

»قابلیــت  برشــمرد.  تجســمی  هنرهــای  جملــه  از 

تجســم، شــکل پذیری و دیــده شــدن، خصوصیــت 

بــارز هنرهــای تجســمی اســت« )همــان(. از   نظــر 

ــر تجســمی،  ــد هن ــر، کارشــناس و منتق ســعید فالح  ف

ادراک هنرهــای تجســمی، »مبتنــی بــر بینایــی اســت 

ــیقی و ...،  ــش، موس ــل نمای ــی مث ــالف هنرهای و برخ

ــد و  ــدأ، مقص ــوص مب ــان - علی  الخص ــرداِر زم ارزِش بُ

ــا  ــت آنه ــرای دریاف ــی- ب ــی زمان ــن و قطع ــدازۀ معی ان

.)aftabir.com( »در حداقــل ســطح ممکــن قــرار دارد

  هنر تجسمی پیش از عصر صفوی
هنــر تجســمی، پیشــینۀ بلنــدی در تاریــخ ایــران 

دارد. آثــار فــراوان هنــری از دوران هــای پیــش از 

ــای  ــا دوره ه ــت( ت ــوخته و جیرف ــهر س ــخ )در ش تاری

ــر  ــانی ب ــکانی و ساس ــی، اش ــادی، هخامنش ــی، م ایالم

جــای   مانــده و بــه دســت مــا رســیده   اســت. ایــن آثــار 

هنــری از نقاشــی بــر اســتخوان، پوســت، چــرم، ســنگ، 

آجــر، گــچ و کاغــذ تــا ســنگ  نگاره  ها، پیکره  هــای 

ــی  ــی، شیشــه  ای، گل ــزی، چوب اســتخوانی، ســنگی، فل

ــاری،  ــه معم ــا و ... و البت ــفالینه  ها، ُمهره ــی، س و گچ

ــیار دارد.  ــوع بس ــازی تن ــی و شهرس ــات داخل تزیین

ــه  در دورۀ اســالمی، بســیاری از هنرهــای تجســمی ک

بــا چهــره و پیکــر انســان و جانــوران ســروکار داشــتند، 

ــع  ــار من ــوی و عباســی گرفت ــای ام از ســوی خالفت ه

ــمند  ــر ارزش ــوض، هن ــا در ع ــدند. ام ــت ش و محدودی

ــه عرصــۀ وجــود نهــاد. نخســتین  خوشنویســی پــای ب

همــراه بــا تذهیــب و تزییــن ســده  های نخســتیِن 

ــب عباســی  ــا مکت ــداد ی ــب بغ ــه مکت ــود ک هجــری ب

ــب  ــن مکت ــری ای ــار نگارگ ــر، آث ــد آورد. بعدت را پدی

ــر از  ــوی، و متأث ــانی و مان ــِی ساس ــر ایران ــۀ هن در ادام

ــد.  ــی ش ــای خط ــش کتاب ه ــس، زینت  بخ ــر بیزان هن

ــمی  ــر تجس ــده  ها در هن ــا س ــس ت ــن پ ــه از ای آنچ

ایــران جلوه  گــر اســت، جــز معمــاری، آثــار تخــت )دو 

بعــدی( همچــون نگارگــری بــدون پرســپکتیو )مشــهور 

ــی(،  ــب )کتاب  آرای ــی، تذهی ــور(، خوشنویس ــه مینیات ب

ــد اســت. ــی و تجلی صحاف

اغلــب حاکمــان  بــرای  کتاب ســازی  ارزش ســنت 

ایــران روشــن بــوده و از همیــن رو، بــه تشــویق و 

خوشنویســی،  چــون  هنرهایــی  ایشــان،  حمایــت 

ــق داشــته، ســبک ها  نگارگــری، تذهیــب و تجلیــد رون

ــد  ــون پدی ــای گوناگ ــری در دوران ه ــای هن و مکتب ه

ــر تجســمی  ــای ســطح هن ــال و ارتق ــۀ اعت ــده و مای آم

ــاز دورۀ  ــی در آغ ــری ایران ــت. نگارگ ــده   اس ــران ش ای

اســالمی، در دســت چینیــان بــود و تــا ظهــور صفویــان، 

ــر شــدن  ــه   ســمت هرچــه ایرانی  ت ــی تدریجــی ب تحول
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ــب  ــی و مکت ــر ایلخان ــلجوقی، هن ــبک س ــت. س داش

تبریــز اول و مکتــب شــیراز اول تحــت حمایــت خاندان 

ــاهرخ،  ــداد(، ش ــز- بغ ــری )تبری ــب جالی ــو، مکت اینج

بایســنقر میــرزا و ســلطان حســین بایقــرا از تیموریــان 

ــیراز  ــارا، ش ــای بخ ــرات و مکتب ه ــزرگ ه ــب ب و مکت

دوم و ترکمــان، هریــک عهــده  دار بخشــی از ایــن تحول 

ــار  ــر آث ــزون ب ــد. از ایــن مکتب هــا و دوره  هــا، اف بوده  ان

ارزشــمند معمــاری و گچبــری، کتاب هــای مصــور 

ــا از  ــاهنامۀ کام ــون ش ــی همچ ــا آوازۀ جهان ــی ب نفیس

ــه از  ــه و دمن ــوت و کلیل ــاهنامۀ دم دورۀ ســلجوقی، ش

دورۀ ایلخانــی و شــاهنامۀ بایســنقری از مکتــب هــرات 

ــده   اســت.  ــر جــای مان و دورۀ تیمــوری ب

 برآمدن پادشاهی صفوی
ــوی، شــاه اســماعیل، در ســال  ــذار سلســلۀ صف بنیانگ

907 ه.ق، پــس از شکســت دادن ترکمانــان آق قویونلــو، 

ــۀ  ــت و کتابخان ــلطنت نشس ــت س ــه تخ ــز ب در تبری

ســلطنتی3 )شــاهی( ترکمانــان را همــراه بــا هنرمندانــی 

ــی  ــت. یک ــار گرف ــد، در اختی ــه در آن کار می  کردن ک

ــز اول(،  ــدان برجســتۀ مکتــب ترکمــان )تبری از هنرمن

ــاه  ــت ش ــه خدم ــه ب ــود ک ــزی ب ــلطان محمد تبری س

اســماعیل درآمــد و از پایه گــذاران مکتــب جدیــد 

ــماعیل،  ــاه اس ــد. ش ــوی( ش ــز دوم/ صف ــز )تبری تبری

از  برخــی  و  را تصــرف  ه.ق، هــرات  در ســال 916 

آثــار نفیــس و کتاب هــای ارزشــمند و شــماری از 

هنرمنــدان مکتــب هــرات از جملــه کمال الدیــن بهــزاد 

را نیــز بــه تبریــز و مکتــب صفــوی منتقــل کــرد. بهــزاد 

ــز  ــرات و تبری ــزرگ ه ــب ب ــۀ اتصــال دو مکت ــه حلق ک

ــان  ــرآمد نقاش ــری4، »س ــی وزی ــر علینق ــه   نظ دوم و ب

ــزاد،  ــد؛ به ــمار می  آی ــه ش ــرون« ب ــام ق ــران در تم ای

ــی از  ــری ایران ــازی نگارگ ــیاری در رهاس ــش بس کوش

ــر  ــه ایرانی  ت ــوری و هرچ ــب تیم ــختگیري  های مکت س

کــردن نگارگــری بــه کار بســت و شــاگردانش )وارثــان 

کلــک بهــزاد(، راه او را ادامــه دادنــد. نگارگــران مکتــب 

ایرانــی کشــیدند، ســطِح  را  دوم، چهره  هــا  تبریــِز 

ترکیب بندی هــای  و  را شکســتند  نگارگــری  تخــِت 

ــد.  ــطحی آفریدن چندس

شــاه طهماســب اول صفوی که در ســال 930 ه.ش و به 

  دنبــال مــرگ پــدرش، شــاه اســماعیل اول بــه ســلطنت 

رســید، در هــرات، نگارگــری و خوشنویســی آموختــه و 

ــیدن  ــس از رس ــود. او پ ــمی ب ــای تجس ــیفتۀ هنره ش

ــن هنرهــا پرداخــت و  ــت از ای ــه حمای ــه ســلطنت، ب ب

ــان  ــرات و ترکم ــای ه ــیاری از مکتب ه ــدان بس هنرمن

را در نگارگــری، خوشنویســی، کتاب  آرایــی، صحافــی و 

ــن ترتیــب، مکتــب درخشــان  ــه کار گماشــت. بدی ... ب

صفــوی تبریــز بــه کمــال رســید و آثــار شــکوهمندی 

چــون شــاهنامۀ شاه  طهماســبی5 و خمســۀ نظامــی 

ــران عرضــه  ــه گنجینــۀ فرهنــگ و هنــر ای شــاهی را ب

داشــت. شــاه طهماســب در ســال 964 ه.ق، پایتخــت 

خــود را بــه قزویــن انتقــال داد و ایــن انتقــال، موجــب 

جابجایــی کتابخانــۀ شــاهی و هنرمنــدان دربــار و 

ــا او  ــد. ام ــن ش ــب قزوی ــکل  گیری مکت ــاز ش زمینه  س

کــه پــس از فرمــان توبــۀ نصــوح در ســال 963 ه.ق، بــه 

  تدریــج خــوی خــوش و هنرپــرور خویــش را از دســت 

داده   بــود، گوشــه  گیر و در برخــورد بــا هنرمنــداِن 

ــارش، خســیس و خشــن شــد  ــا خــود و درب مأنــوس ب

ــه  ــدان ب ــب هنرمن ــد. اغل ــش ران ــان را از خوی و ایش

ــرور  ــروای هنرپ ــار ابراهیــم میــرزا6، فرمان مشــهد و درب
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ــون  ــار همای ــه درب ــی ب ــد؛ گروه ــان روی آوردن خراس

شــاه گورگانــی هنــد رفتنــد و تأثیــر فراوانــی بــر هنــر 

ــماری  ــد؛ ش ــد نهادن ــی هن ــب گورکان ــری مکت نگارگ

ــد.  ــی مهاجــرت کردن ــار پادشــاهان عثمان ــه درب ــز ب نی

ابراهیــم میــرزا عامــل پیدایــش و حامــی اصلــی مکتــب 

ــت  ــس از هف ــخه  ای نفی ــه نس ــد ک ــهد ش ــری مش هن

ــگ جامــی دســتاورد مهــم آن اســت. اورن

ــماعیل دوم  ــاه اس ــب، ش ــاه طهماس ــت ش ــا درگذش ب

ــه  ــر تخــت پادشــاهی نشســت و ب در ســال 984 ه.ق، ب

  دلیــل حســد، ابراهیــم میــرزا را بــه زنــدان افکنــد تــا در 

خاموشــی و فراموشــی، جــان ســپارد و در نتیجــه، مکتب 

مشــهد افــول کــرد. امــا شــاه جدیــد، کتابخانــۀ شــاهی 

ــه  ــدان ب ــارۀ هنرمن ــذب دوب ــا ج ــرد و ب ــازی ک را بازس

پایتخــت، نســخۀ تازه  ای از شــاهنامۀ فردوســی ســفارش 

ــن  ــری قزوی ــب نگارگ ــق مکت ــب، رون ــن ترتی داد. بدی

ــه داشــت. جانشــین او،  ــاه ادام ــل ش ــا قت بازگشــته و ت

شــاه محمــد خدابنــده، افــزون بــر ضعــف شــخصیت، از 

لحــاظ جســمانی و بــه   ویــژه بینایی نیــز ضعیــف و ناتوان 

بــود و بــه حمایــت از هنرمنــدان اهمیتــی نمــی  داد. در 

ــه    ــدند و ب ــتقل ش ــدان مس ــیاری از هنرمن ــه، بس نتیج

جــای کتاب  ســازی کــه نیازمنــد کار گســترده، پرهزینــه 

و هماهنــگ چندیــن هنرمنــد بــود، مرّقع  ســازی7 و بــه 

انگیــزۀ فــروش مرّقعــات، نگاشــتن رقــم )امضــا( روی اثر 

متــداول شــد. ایــن تحــوالت، ضمــن حفــظ رونــق مکتب 

قزویــن، زمینــه را بــرای ظهــور مکتــب اصفهــان فراهــم 

ــار مهــم  ــوار ســهیلی از آث ســاختند. گرشاســب  نامه و ان

مکتــب قزویــن هســتند. چنــد نــگاره از کتــاب نخســت 

ــن  ــزرگ ای ــر ب ــر نگارگ ــاب دوم، اث ــای کت و کل نگاره  ه

ــار اســت.  ــگ افش ــب، صادقی  بی مکت

شــاه  هنرپــروری  و  هنردوســتی   
اول عبــاس 

ــه  ــروف ب ــا 1038 ه.ق( مع ــاس اول )978  ت ــاه عب ش

شــاه عبــاس کبیــر، نامدارتریــن و مقتدرتریــن پادشــاه 

دورۀ صفــوی، در ســال 996 ه.ق، در هجــده   ســالگی بــه 

پادشــاهی رســید و تــا زمــان مــرگ، بــه   مــدت بیــش 

ــا  ــرد. او ب ــت ک ــران حکوم ــر ای از 41 ســال شمســی ب

جدیــت و درایــت سیاســی و نظامــی، تشــکیل دیــوان 

حکومتــی یکپارچــه، منظــم، فراگیــر و کارآمــد و ارتــش 

ــی  ــد، حکومت ــز و نیرومن ــازمان  یافته، مجه ــی س دائم

ــوری  ــت کش ــج، توانس ــه   تدری ــد آورد و ب ــدر پدی مقت

ــی  ــرای زندگ ــب ب ــاه مناس ــا رف ــاد و ب ــن، آرام، آب ام

ــرای  ــه مقصــدی جــذاب ب ــه ب ــران بســازد ک ــردم ای م

ــاخت های  ــت زیرس ــد. تقوی ــدل ش ــز ب ــردان نی جهانگ

اقتصــاد و کشــاورزی، رونــق تولیــد و افزایــش صــادرات، 

دریافــت مالیــات و عــوارض دولتــی از امــالک و عوایــد 

مــردم و دریافــت گمــرک از کاالهــای وارداتــی، ثــروت 

فراوانــی نصیــب دولــت ایــران کــرد و ایــن امــر، مایــۀ 

عمــران و آبادانــی بســیاری در سراســر ایــران شــد کــه 

عمــدۀ آثــار تاریخــی برجــای   مانــدۀ ایــران را تشــکیل 

می  دهــد.

ــاس؛  ــاه عب ــاب ش ــی در کت ــورخ انگلیس ــو8، م ــد بل دیوی

ــه افســانه شــد می  نویســد:  ــدل ب ــه ب پادشــاه ســنگدلی ک

»دســتاوردهای شــاه عبــاس لقــب "کبیــر" را کــه در ایــران، 

ــه  ــالً توجی ــد، کام ــام او می  آی ــال ن ــه دنب ــام ب ــداول ع در ت

می  کنــد. او بــه   راســتی تنهــا فرمانــروای دوران اســالمی ایران 

اســت کــه چنین لقبــی گرفته   اســت. ایــن لقــب او را همتراز 

کورش کبیر بنیانگذار نخســتین شاهنشــاهی ایران در ســده 

ــور، 1391(. ــد« )غالمپ ــالد می  کن ــش از می ششــم پی
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ــاه  ــان، ش ــردان و مورخ ــیاری از جهانگ ــار بس ــه   اظه ب

عبــاس، مــردی وطن پرســت بــود؛ وارث پادشــاهی 

صفــوی کــه بــا زنده ســاختن هویــت ایرانــی، مرزهــای 

ایــران بــه حــدود شاهنشــاهی ساســانی رســاند و 

مقتدرتریــن، پهناورتریــن و پایدارتریــن حکومــت ایــران 

دورۀ اســالمی را برقــرار ســاخت. شــاه عباس، دوســتدار 

علــم و فرهنــگ بــود و بــه معمــاری، موســیقی، 

ــر  ــژه و واف ــه وی ــعر، توج ــری و ش خوشنویســی، نگارگ

داشــت. در دوران ســلطنت وی و تحــت هدایــت  او، 

پیشــرفت زیــادی در همــۀ هنرهــا پدیــد آمــد و 

ــد.  ــادگار مان ــه  ی ــی ب ــمند فراوان ــتاوردهای ارزش دس

ــت  ــر از دورۀ اوس ــوز متأث ــی هن ــل ایران ــاری اصی معم

ــژه  ــه   وی ــران، ب ــر ای ــنگ آن در سراس ــار گران س و آث

ــای  ــراث گران به ــدران می ــهد و مازن ــان، مش در اصفه

فرهنگــی ایــران اســت. دورۀ شــاه عبــاس، اوج اعتــالی 

دیگــر هنرهــای تجســمی از طراحــی فــرش، ســفالگری، 

ــری،  ــی، نگارگ ــا خوشنویس ــیکاری ت ــزکاری و کاش فل

ــت.  ــوده   اس ــز ب ــی و ... نی ــد، کتاب  آرای ــی، تجلی صحاف

ــه   دســتور  ــا در دورۀ اســالمی، ب نخســتین دیوارنگاره  ه

ــه  ــد. ب ــرا ش ــان اج ــوی اصفه ــارت عالی  قاپ وی در عم

  نوشــتۀ راجــر ســیِوری9 در کتــاب ایــران عصــر صفــوی، 

نخســتین کارگاه قالیبافــی نیــز احتمــاالً در زمــان 

ــد. ــاخته ش ــان س ــلطنت وی در اصفه س

ــاد. وی  ــدان می نه ــر هنرمن ــاس، ارج بســیار ب شــاه عب

ــاهی را  ــۀ ش ــلطنت، کتابخان ــه س ــیدن ب ــس از رس پ

ــت  ــا حمای ــرد و ب ــاء ک ــن احی ــار قزوی ــاره در درب دوب

ــه اصفهــان در ســال 1007  ــال پایتخــت ب ــا انتق وی ت

ه.ق، ایــن مکتــب هنــری، رونــق خــود را حفــظ 

نمــود. کتابخانــۀ شــاهی را هنرمنــدان نامــداری چــون 

ــاعر و  ــنویس و ش ــر، خوش ــار نگارگ ــگ افش صادقی  بی

ــه  ــد و ب ــنویس، اداره می  کردن ــِی خوش ــا عباس علیرض

  همــراه بســیاری از ادیبــان و هنرمنــدان همچــون 

ــی و  ــای ادب ــه کاره ــزرگ، ب ــنویس ب ــاد، خوش میرعم

ــا  ــون رض ــی چ ــر بزرگ ــد. نگارگ ــری می  پرداختن هن

عباســی در همیــن کتابخانــۀ شــاهی پــرورده شــد. شــاه 

عبــاس آن  قــدر بــه هنــر و هنرمنــدان، به  ویژه دو اســتاد 

هنرمنــد دربــارش، علیرضــا عباســی خوشــنویس و رضا 

عباســی نگارگــر عالقــه داشــت کــه بــرای نمایــش آن، 

ــه آنهــا بخشــید. ــام خــود را ب ن

ــر«  ــاس و هن ــاه عب ــل »ش ــان فص ــو، در پای ــد بل دیوی

ــدل  ــه ب ــنگدلی ک ــاه س ــاس؛ پادش ــاه عب ــاب ش از کت

ــه    ــد: »ب ــدی می کن ــن جمع بن ــد، چنی ــانه ش ــه افس ب

اســتثنای شــاعری10، نمی تــوان تردیــد کــرد کــه دوران 

شــاه عبــاس دوره ای از دســتاوردهای هنــری چشــمگیر 

بــوده   اســت. بســیار آثــار شــگفت انگیز هنــری از 

نقاشــیها و طرحهــای رضــا عباســی گرفتــه تــا بناهــای 
معظــم اصفهــان دلیــل کافــی بــرای ایــن امــر اســت« 

)همــان(. او هرچنــد ماننــد شــاه طهماســب دســتی در 

ــم آن  ــش مه ــر و نق ــه ارزش هن ــا ب ــت، ام ــر نداش هن

ــار علمــی و  ــگاری و نشــر آث ــخ، وقایع  ن ــت تاری در روای

ــاد. ــدان ارج می  نه ــود و ب ــف ب ــاًل واق ــی، کام ادب

ساخت اصفهان نوین و شکل  گیری مکتب اصفهان

ــزاری  ــا برگ ــوروز ســال 1007ه.ق، ب ــاس در ن شــاه عب

جشــنی باشــکوه، پایتخــت خــود را از قزویــن بــه 

اصفهــان انتقــال داد. بــه   دســتور او، اصفهــان دگرگــون 

ــه یکــی از زیباتریــن شــهرهای جهــان بــدل شــده    و ب

بــود تــا زیبنــدۀ پایتختی ایــران باشــد. ســاخت اصفهان 

ــاس  ــاه عب ــلطنت ش ــعۀ آن در دوران س ــن و توس نوی
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ــر  ــی زود عالمگی ــان خیل ــی اصفه ــه داشــت. زیبای ادام

ــه  ــی ب ــورهای خارج ــی از کش ــان فراوان ــد و مردم ش

ــی  ــغ مذهب ــازرگان، مبل ــفیر، ب ــرد، س ــوان جهانگ عن

ــف  ــان، »نص ــه اصفه ــدند. ب ــهر ش ــن ش ــذب ای و ... ج

جهــان« می  گفتنــد؛ یعنــی نیمــه  ای از بهشــت و دارای 

ــش.  ــان آفرین ــۀ جه ــی هم ــکوه و زیبای ــی از ش نیم

ســفرنامه  های  در  بســیاری  اروپایــی  جهانگــردان 

خــود، زیبایــی ایــن شــهر را ســتوده  اند. بخــش عمــدۀ 

ــمی از  ــدان تجس ــر هنرمن ــون هن ــی، مره ــن زیبای ای

ــچ کاران،  ــیکاران، گ ــی و کاش ــان کاش ــاران، طراح معم

ــران  ــا نگارگ ــزکاران ت ــه  کاران و فل ــس  کاران، آین مقرن

ــق  ــای موف ــت و برنامه  ه ــایۀ امنی ــود. در س ــا ب دیواره

ــردم  ــب م ــه  ای نصی ــل مالحظ ــروت قاب ــادی، ث اقتص

ــرون  ــار بی ــار درب ــر را از انحص ــر، هن ــن ام ــده   و ای ش

  آورده   بــود و کم  کــم، زیبایــی را بــه همــۀ شــهر 

ــی  داد. ــترش م گس

ــوی  ــاس صف ــاه عب ــام ش ــا ن ــان ب ــهر اصفه ــام ش ن

ــدار  ــورخ نام ــیِوری م ــر ِس ــه راج ــورده  ، چنانک ــره خ گ

ــران عصــر  ــروف ای ــاب مع ــک فصــل از کت انگلیســی ی

صفــوی را بــا عنــوان »اصفهــان؛ نصــف جهــان« بــه این 

شــهر اختصــاص داده و در آغــاز ایــن فصــل، اصفهــان 

را ثمــرۀ دســتاوردهای یــک تــن دانســته   اســت: شــاه 

عبــاس کبیــر. دیویــد بلــو نیــز در کتــاب شــاه عبــاس؛ 

ــه  ــد، ب ــانه ش ــه افس ــدل ب ــه ب ــنگدلی ک ــاه س پادش

ــام نوشــته و  ــن ن ــه همی ــی ب ــروی از ســیوری، فصل   پی

در آن، بــه توصیــف فضاهــای مختلــف شــهر و اوضــاع 

ــان در  ــان اصفه ــتیان و یهودی ــه، زردش ــوال ارامن و اح

ــا و ...  ــا، خانه ه ــا، حمام ه ــت قهوه خانه ه ــار وضعی کن

ایــن شــهر پرداختــه اســت. ویلفریــد بالنــت11 جهانگرد، 

تاریخ  نــگار و شــاعر انگلیســی و مؤلــف کتــاب اصفهــان 

مرواریــد ایــران نوشــته   اســت: »اصفهــان یــادگار شــاه 

ــی،  ــا کن ــی تماش ــاختمان می  خواه ــت. س ــاس اس عب

بیــا اینجــا!« )ســیوری، 1385، 151( بــا گذشــت 

ــوز  ــکوه هن ــای باش ــن بناه ــیاری از ای ــزاره، بس نیم  ه

پابرجاســت و اصفهــان، همچنــان چهــرۀ جــذاب عصــر 

ــوِی خــود را حفــظ کــرده   اســت. صف

بــه تشــویق و دعــوت شــاه عبــاس، دانشــمندان، ادیبان 

و هنرمنــدان از سراســر ایــران و حتــی خــارج از کشــور 

ــار  ــه در کن ــۀ علمی ــا مدرس ــد. ده ه ــان آمدن ــه اصفه ب

کتابخانــۀ شــاهی و کارگاه هــای هنــری آن ســاخته شــد 

ــه  ــدان، در آن ب ــان و هنرمن ــمندان، ادیب ــن دانش و ای

ــی  ــی، ادب ــای علم ــام کاره ــش و انج ــوزش و پژوه آم

ــبک و  ــر، س ــوی دیگ ــدند. از س ــغول ش ــری مش و هن

ســطح زندگــی عمومــی در اثــر افزایــش ثــروت، رفــاه 

ــژۀ شــاه  و تغییــر ســبک حکومــت ناشــی از منــش وی

عبــاس، دســتخوش تحــول بســیار شــد. مجموعــۀ ایــن 

ــدی  ــری جدی ــری و هن ــان فک ــل، جری ــراد و عوام اف

پدیــد آوردنــد کــه امــروزه بــدان مکتــب اصفهــان گفته 

ــاری و  ــب معم ــمی، مکت ــای تجس ــود. در هنره می  ش

ــری  ــب نگارگ ــب خوشنویســی و مکت شهرســازی، مکت

ــای  ــر جریان ه ــاًل ب ــوده و کام ــم ب ــان بســیار مه اصفه

ــد.    ــذار بوده  ان ــروز اثرگ ــا ام ــس از خــود ت پ

 ظهور رضا عباسی
صادقی  بیــگ افشــار، خوشــنویس، نگارگــر و شــاعر 

برجســتۀ دورۀ صفــوی، در آغــاز ســلطنت شــاه عبــاس 

اول در ســال 996 ه.ق، از ســوی وی بــه ریاســت 

ــای  ــد. رض ــته ش ــن گماش ــاهی در قزوی ــۀ ش کتابخان
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ــرات  ــاس در ه ــت شــاه عب ــه از دوران حکوم جــوان ک

و ســپس ســکونت او در دربــار ابراهیــم میــرزا در 

مشــهد، همــراه پــدرش در مالزمــت وی بــود، بــا شــاه 

ــت  ــال، خدم ــن س ــد و در همی ــن آم ــه قزوی ــاس ب عب

ــگ  ــوزش صادقی  بی ــت آم ــاهی را تح ــۀ ش در کتابخان

ــه  ــاس، ب ــاه عب ــرفی، 1396، 111(. ش ــرد )اش ــاز ک آغ

  ســنت نیاکانــش، ســفارش ســاخت شــاهنامۀ نفیســی را 

بــه کتابخانــۀ شــاهی داد کــه صادقی  بیــگ کهنــه  کار و 

رضــای جــوان در کنــار هــم، کار ترســیم نگاره  هایــش 

ــت،  ــر زبردس ــن دو نگارگ ــت ای ــد. رقاب ــاز کردن را آغ

ــا  ــدون ب شــاهکارهایی همچــون »زال و ســیمرغ و فری

فرزنــدان و زنانــش« اثــر صادقی  بیــگ، و »طهمــورث و 

دیوهــا«، »گذشــتن فریــدون از آب دریــا«، »نپذیرفتــن 

ــل  ــور را« و »رســتم و پی ــدون فرســتاده ســلم و ت فری

دمــان« اثــر رضــا را پدیــد آورد. ایــن شــاهنامه، طلیعــۀ 

ــود.  درخشــش رضــا عباســی در آســمان هنــر ایــران ب

ــگارۀ تاریخــدار  ــه   دســت«، نخســتین ن ــرد ســاغر ب »م

ــن دوره از  ــه همی ــوط ب ــال 999 ه.ق، مرب ــا در س رض

ــز از  ــی نی ــار فروان ــه آث ــت. البت ــری اوس ــی هن زندگ

ــم  ــه   زع ــا ب ــان آفرینــش آنه ــه زم رضــا وجــود دارد ک

کارشناســان، بــه دوران زندگــی رضــا در دربــار ابراهیــم 

میــرزا در مشــهد بازمی  گــردد. همچــون نگاره هــای 

»مــرد و قــوچ«، »پیکــرۀ تســبیح بــه   دســت«، »مــردی 

بــا ردای آســتین  بلند«، »جــوان و شــاعر«، »کاتــب 

مراقــب«، »زائــر مشــهد« و »درویــش نشســتۀ گل بــه   

دســت«. 

ــان در ســال 1007ه.ق،  ــه اصفه ــال پایتخــت ب ــا انتق ب

ــد  ــا ش ــاهی ابق ــۀ ش ــت کتابخان ــگ در ریاس صادقی  بی

و رضــا و هنرمنــدان بســیاِر دیگــر، در آن مشــغول 

ــالیان  ــای س ــاس، از جنگ ه ــاه عب ــدند. ش ــه کار ش ب

ــت پایتخــت  ــت امنی ــی باب نخســت ســلطنتش و نگران

ــود و حمایــت شــایانی از کارهــای ادبــی  فــارغ شــده   ب

و هنــری می  نمــود. رضــا در آغــاز کار در اصفهــان، 

ــی  ــار فراوان ــرد و آث ــود ک ــای خ ــگ را وارد نگاره  ه رن

ــر  ــف و ب ــاالت مختل ــادی در ح ــردم ع ــراف و م از اش

زمینه  هایــی سرشــار از زندگــی ترســیم نمــود؛ از جملــه 

آثــار مشــهوری چــون »جــوان بــا پــای برهنــه« )1009 

ه.ق( و »دختــری بــا کاله پوســتی« )1011 ه.ق(. در 

نــگارۀ اخیــر، رضــا، چهــره و مــوی دختــر را بــا ظرافتــی 

ــان، 113-112(.  ــت )هم ــوده   اس ــر نم ــابقه تصوی بی  س

ــا  ــاس ب ــاه عب ــی، ش ــد قم ــتۀ قاضــی میراحم ــه   نوش ب

دیــدن یکــی از نگاره  هــای نقــاش، بــر دســت او بوســه 

ــور،  ــا مص ــی، 1351، 149-150(. رض ــت )قم زده   اس

خیلــی زود آقــا خوانــده شــد و »آقــا رضــا« امضــا کــرد. 

شــاه عبــاس، در ســال 1011 ه.ق، نــام خویــش را نیــز 

ــدل  ــی« ب ــا عباس ــه »رض ــام او را ب ــید و ن ــه او بخش ب

ــاه  ــلطنتی ش ــر س ــه مه ــور ب ــگارۀ ممه ــاخت. دو ن س

عبــاس، »صحبــت پیــر و جــوان« و »کاتــب«، احتمــاالً 

ــد.  ــه او بوده  ان ــرافی ب ــب اش ــن لق ــای ای ــل اعط عام

ــه  ــه ب ــر زمان ــد: »اگ ــی می  نویس ــد قم ــی میراحم قاض

در  چــون  می  شــاید؛  می  نمایــد،  افتخــار  او  وجــود 

ــل  ــر و عدی ــر و چهره  گشــایی و شبیه  کشــی، نظی تصوی

نــدارد و اگــر مانــی زنــده بــودی و اســتاد بهــزاد حیــات 

ــودی و  ــر وی نم ــن ب ــد آفری ــی ص ــی، روزی یک یافت

دیگــری بوســه بــر دســت وی نهــادی. همگــی اســتادان 

و مصــوران نــادرۀ زمــان او را بــه اســتادی مســلم دارنــد 

و هنــوز ایــام ترقــی و جوانــی او باقــی اســت« )همــان(. 

ــن  ــاب و عناوی ــای الق ــا و اعط ــتان رض ــر دس ــه ب بوس
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ــه  ــاس ب ــاه عب ــژۀ ش ــر و وی ــۀ واف ــانۀ عالق ــی، نش عال

اوســت؛ به  ویــژه لقــب »عباســی« کــه جــز او تنهــا بــه 

ــد.   ــنویس برجســته داده   ش ــا عباســی، خوش علیرض

ــخت،  ــند، سرس ــخصیتی مشکل  پس ــه ش ــا ک ــا رض ام

ــب  ــال ها، اغل ــا س ــتقالل  طلب داشــت، ت ســرکش و اس

اوقــات از کاربــرد لقــب عباســی و حتــی کار در دربــار، 

ــه  ــد، ب ــی میراحم ــت قاض ــه   روای ــت و ب دوری می  جس

»تماشــای کشــتی  گیران و وقــوف در تعلیمــات آن« 

ــات او  ــدان اوق ــردان و لون می  پرداخــت و »اختــالط نام

را ضایــع« می  ســاخت )همــان  (. رضــا، عــالوه بــر تغییــر 

روش و اســلوب نگارگــری، شــیفتۀ تصویرکــردن زندگی 

مردمــان عــادی بــود و تماشــای کشــتی  گیران و اختالط 

بــا نامــردان و لونــدان شــاید بــه همیــن انگیــزه صــورت 

می  گرفــت. شــاه عبــاس، بــه   همــراه ســپاهیانش 

لشگرکشــی  به  قصــد  ه.ق،  در جمــادی   االول 1011 

ــت و  ــرک گف ــان را ت ــروان، اصفه ــان و َش ــه آذربایج ب

ــیاری  ــت. بس ــا بازنگش ــان 1015 ه.ق بدانج ــا رمض ت

از مالزمــان دربــار همچــون اســکندربیگ منشــی 

ــا در  ــا رض ــد، ام ــاه بودن ــراه ش ــی هم ــا عباس و علیرض

اصفهــان باقــی مانــد )کنبــی، 1393، 77(. ایــن همــان 

دورۀ مــورد اشــارۀ قاضــی احمــد قمــی اســت. کنبــی بر 

پایــۀ شــواهد بصــری از آثــار رضــا، احتمــال می  دهــد او 

در حــدود ســال های 1011 تــا 1018 ه.ق بــه تصــوف 

ــوت  ــای اخ ــی از طریقت ه ــی وارد یک ــده و حت گروی

ــاری  ــن دوران، او آث ــان، 78(. در ای ــد )هم ــده   باش ش

آفریــده کــه ارزش هنــری دورۀ نخســت زندگــی  اش را 

ــم  ــا قل ــی ب ــیاه  قلم و نقاش ــداع روش س ــا اب ــد، ام ندارن

ــر  ــوط و تغیی ــیم خط ــک ترس ــه   کم ــی و ب خوشنویس

ضخامــت آنهــا، در کنــار تصویرســاختن از پیکــرۀ مــردم 

عــادی بــر بســتر زندگــی واقعــی و تمرکــز بــر طراحــی 

حــاالت چهــره، ســبکی جدیــد در نگارگــری پدیــد آورد 

ــود. ــده می ش ــان خوان ــری اصفه ــب نگارگ ــه مکت ک

  مکتب نگارگری اصفهان
و  عباســی  نگارگــری رضــا  تحــول روش  و  تغییــر 

از  متأثــر  اصفهــان،  نگارگــری  مکتــب  پیدایــش 

ــوی  ــرا و خلق وخ ــش مردم گ ــه، من ــخصیت بی  پیرای ش

ــی  ــوالت اجتماع ــز تح ــاس و نی ــاه عب ــز ش ــد و تی تن

ایــران و به  ویــژه اصفهــان بــود. برخــی از ایــن تحــوالت، 

ــو  ــرِی ن ــج قه ــا، نتای ــب آنه ــا اغل ــد ام ــه بودن عامدان

شــدن روزگار و پیشــرفت کشــور تحــت حکومــت شــاه 

ــون  ــی چ ــه نگارگران ــود ک ــال ها ب ــد. س ــاس بودن عب

ســلطان محمد و صادقی  بیــگ، بــه ترســیم زندگــی 

ــی  ــد و طراحی  های ــز دســت می  یازیدن ــادی نی ــردم ع م

ــره  ــا منظ ــاده ی ــۀ س ــر زمین ــورت ب ــکل یکه  ص ــه ش ب

ســاخت  بــرای  کار  ایــن  اغلــب،  می  شــد.  انجــام 

چهره  هــا و افــراد در نگاره  هــای بــزرگ بــود. امــا 

ــات  ــازی و ادبی ــن روش را از کتاب  س ــی ای ــا عباس رض

ــی  ــه جزئیات ــن اســتادانه ب ــا پرداخت ــرد و ب مســتقل ک

چــون خطــوط مــو، ریــش، دســتار، آســتین، دامــن و 

ــع و  ــز حــاالت چهــره و واردســاختن رنگ هــای بدی نی

متنــوع، آن را بــه اوج رســاند. روش طراحــی ســیاه  قلم، 

ــا از ســوی داوینچــی و  ــا او، در اروپ ــاً همزمــان ب تقریب

میکل    آنجلــو )میکل  آنــژ( ابــداع شــد.

کنبــی، ســال 1018 ه.ق را نقطــۀ عطــف زندگــی 

نیمــۀ نخســتیِن  هنــری رضــا می  شــمارد: »آثــار 

ــۀ سبک شــناختی  ــن طبق ــه چندی ــری او ب زندگــی هن

ــن نیمــه، رضــا  تقســیم می  شــود« )همــان، 31(. در ای
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در کنــار پیگیــری ســبک پیشــینیان، دســت بــه تجربــه 

زده، حالــت و احســاس را وارد کارش کــرده و از تصاویــر 

ــس از  ــت. پ ــه   اس ــه گرفت ــق   و رق، فاصل ــمی و ش رس

ــا  ــب رض ــرد لق ــز از کارب ــی و پرهی ــال ها دوری  گزین س

ــد  ــل و حس ــی از بخ ــاید ناش ــه ش ــه البت ــی -ک عباس

برخــی هنرمنــدان و درباریــان هــم بــود- و احتمــاالً بــه 

ــال 1018 ه.ق،  ــگ، در س ــت صادقی  بی ــال درگذش   دنب

رضــا عباســی، بــه دربــار بازگشــت، ســبک خــود را بــه 

نگارگــران جــوان آموخــت و آثــار جدیــدی آفریــد کــه 

دیگــر پــای همــۀ آنهــا، »رضــا عباســی« امضــا کــرده 

  اســت. »عشــاق در صحــرا«، »جــوان دوزانــو نشســته« و 

»گلگشــت بــا اشــراف  زاده«، از جملــۀ ایــن آثــار اســت. 

ســپس در ذی  الحجــۀ 1020 ه.ق، یکــی از شــاهکارهای 

خــود، نــگارۀ دوبرگــی »ضیافــت« را بــا جــالل و شــکوه 

تمــام آفریــد. ایــن اثــر، مشــابه مجالــس مکتــب قزویــن 

ــه ترســیم شــده  ــا ترکیب  بنــدی ای بســیار ماهران امــا ب

اســت؛ رنگ هــای متنوعــی دارد، همــۀ شــخصیت ها در 

عیــن قرارگرفتــن در جــای خــود، دارای رابطــۀ متقابــل 

ــت و  ــا، حال ــک از پیکره ه ــتند. هری ــران هس ــا دیگ ب

ــش از  ــا، پی ــۀ آنه ــاً هم ــود را دارد و تقریب ــت خ حرک

ــده  اند. ــق ش ــی خل ــا عباس ــای رض ــن در صورت ه ای

بــا همــکاری دو هنرمنــد برجســتۀ تاریــخ هنر ایــران در 

ســال 1023 ه.ق، شــاهکاری در مکتــب اصفهــان خلــق 

شــد. میرعمــاد حســنی، مخــزن االســرار خوارزمــی را 

ــر  ــگارۀ فاخ ــه ن ــی، نُ ــا عباس ــرد و رض ــی ک خوشنویس

بــرای آن ترســیم نمــود. در ســال 1024ه.ق، میرعمــاد، 

ــت کــرد و رضــا عباســی،  گلســتان ســعدی را کتاب

نــگارۀ مشــهور »جــدال ســعدی بــا مدعــی« را بــرای آن 

ــگارۀ نامــدار »تیمــور و مورچــه« هــم  کتــاب آفریــد. ن

مربــوط بــه همیــن دوران اســت. در ایــن نــگاره، پیکــر 

تیمــور و نزدیکانــش در مرکــز ترکیب  بنــدی و درشــت 

و پیکــرۀ غالمــان در اطــراف و کوچک تــر تصویــر 

ــرون  ــر بی ــاب تصوی ــان از ق ــاخه  های درخت ــده و ش ش

ــی  ــت؛ گوی ــی اس ــیار جالب ــداِع بس ــن اب ــت. ای زده   اس

کــه نــگاره را درشــت کرده  انــد )اشــرفی، 1396، 114-

.)124

ــب  ــدآوردن مکت ــراوان و پدی ــای ف ــا وجــود نوآوری  ه ب

جدیــد، رضــا عباســی ســنت نگارگــری قدیــم را پــاس 

ــر  ــه دیگ ــی و در حالی  ک ــۀ بزرگ ــا هم ــت و ب می  داش

نگارگــران، آثــارش را تقلیــد و امضایــش را بــرای فروش 

بهتــر آثارشــان جعــل می  کردنــد، طــی ســال های 

1028-1038 ه.ق، برخــی از آثــار نگارگــر بــزرگ، 

کمال  الدیــن بهــزاد را بــا افتخــار بازآفرینــی نمــود 

)همــان، 125-129( از جملــه در نگاره  هــای »دزد، 

ــان« )1028 ه.ق(،  ــون در بیاب ــگها و مجن ــاعر و س ش

ــخ  ــدون تاری ــکارچی« )ب ــدار و دو ش ــوار ریش »یکه  س

ــگ و دو  ــده در 1034 ه.ق( و »س ــاالً ترسیم  ش و احتم

)کنبــی، 1393، 130-123(.  ه.ق(   1035( مســافر« 

ــار شــاخص رضــا عباســی در نیمــۀ دوم زندگــی، از  آث

ــا »درویــش  ــر« )1025 ه.ق( ت »ســلیمان و آصــف وزی

عبدالمطلــب« )1040ه.ق(، نشــانۀ دغدغه  هــا و عالیــق 

بســیار متنــوع و روح آزاد او هســتند )همــان، 79-122؛ 

131-162(. رضــا بــا آنکــه بــا اروپاییــان حشــر و نشــر 

ــری  ــا تأثی ــود، ام ــنا ب ــی آش ــر اروپای ــا هن ــت و ب داش

ــت و  ــی نگرف ــری اروپای ــپکتیو نگارگ ــبک و پرس از س

ــه  ــی، نگاره  هایــش از جمل هم چنــان طبــق ســنت ایران

ــان را تخــت و طبــق قواعــد نگارگــری  ــر اروپایی تصاوی

ایرانــی می  کشــید.
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رضــا عباســی در شهرســازی نویــن و زیبــای اصفهــان 

نیــز نقــش مهمــی ایفــا نمــود. او کــه طراحــی بســیار 

ــر  ــقف و زی ــی های س ــی کاش ــود، طراح ــت ب چیره  دس

گنبــد عظیــم مســجد شــاه اصفهــان را بــه   نحــو احســن 

انجــام داد. ایــن بنــای باشــکوه، بــه   مــدت پنــج ســده، 

از شــاهکارهای معمــاری ایــران بــه شــمار می آیــد. بــه   

ــا و  ــای زیب ــر نگاره  ه ــاس، تحــت تأثی ــاه عب ــالوه، ش ع

نگارگــران زبردســت اروپایــی و نیــز در هم  چشــمی 

ــار  ــدان درب ــی از هنرمن ــی، گروه ــالطین عثمان ــا س ب

ــور  ــی، مأم ــا عباس ــر رض ــر نظ ــتی و زی ــه     سرپرس را ب

ــای  ــر دیواره ــری ب ــس نگارگ ــا و مجال ــرای پرده  ه اج

داخلــی کاخ هــای ســلطنتی از قبیــل عالی  قاپــو و 

ــود  ــر خ ــا اث ــی از دیوارنگاره  ه ــرد. برخ ــتون ک چهل  س

رضــا عباســی اســت. تزیینــات ایــن کاخ در دورۀ شــاه 

عبــاس دوم تکمیــل گردیــد. در دوران ناصرالدیــن شــاه 

ــض  ــان از روی بغ ــم اصفه ــلطان، حاک ــار، ظل  الس قاج

ــتون را از  ــات کاخ چهل  س ــیاری از تزیین ــی، بس و نادان

میــان بــرد؛ از جملــه، دیوارنگاره  هــای رضــا عباســی بــا 

گــچ پوشــیده شــد. هنــگام بازســازی ایــن کاخ در دورۀ 

پهلــوی دوم، ایــن آثــار زیبــا از زیــر گــچ بیــرون آمدنــد 

و بخشــی دیگــر از بزرگــی هنــر ایــن هنرمنــد برجســته 

آشــکار گردیــد.

ــب  ــۀ مکت ــا و دنبال ــان کار رض   پای
ــان اصفه

ســبک کار رضــا عباســی کــه مکتــب اصفهــان را 

پدیــد آورد، پیــروان و مقلــدان فــراوان در سراســر 

ــا شــیراز، مشــهد، هــرات و حتــی  ــران از اصفهــان ت ای

کشــورهای اطــراف یافــت. رضــا در بازگشــت بــه دربــار 

در ســال 1018 ه.ق، بــه تربیــت شــاگردانی نیــز همــت 

ــاگرد  ــن دوره، ش ــران ای ــۀ نگارگ ــاً هم گماشــت. تقریب

از  را پــی گرفته  انــد. یکــی  بــوده و روش کارش  او 

نامورتریــن و بهتریــن شــاگردان رضــا عباســی، معیــن 

مصــور )1026-1119ه.ق( معــروف بــه آقــا معیــن 

اســت کــه طبــق نــگارش وی بــر نــگاره  ای کــه از رضــا 

ــال  ــا در س ــیده، رض ــالی کش ــی در دوران کهنس عباس

1044 ه.ق پــس از حــدود هفتــاد ســال زندگــی پربــار 

هنــری، دیــده از جهــان فــرو بســت. معیــن مصــور، بــر 

ــران و  ــبیه غف ــته اســت: »ش ــن نوش ــگاره، چنی ــن ن ای

ــا  ــتادم رض ــوری اس ــوم، مغف ــی، مرح ــوان آرامگاه رض

ــه  ــه رضــا عباســی آســفر ب مصــور عباســی، مشــهور ب

تاریــخ شــهر شــوال بااقبــال ســنۀ 1044، آبرنــگ 

گردیــده   بــود کــه در شــهر ذوالقعــدۀ الحــرام... مذکــور 

از دار فنــا بــه عالــم بقــا رحلــت نمــود...« )ویکی پدیــا/ 

ــه  ــه و از آنجــا ک ــن پای ــر ای ــن مصــور(. ب مدخــل معی

ــد  ــال تول ــال زیســته، س ــاد س ــه شــده رضــا هفت گفت

ــگارۀ  ــه ن ــد. س ــرآورد کرده  ان ــدوداً 974 ه.ق ب او را ح

»نخســتین دیــدار خســرو از آبتنــی شــیرین«، »فرهــاد، 

ــرو  ــرد« و »خس ــر دوش می  ب ــبش را ب ــیرین و اس ش

و شــیرین« بــرای نســخۀ خســرو شــیرین نظامــی 

ــای رضــا عباســی  ــاالً واپســین کاره )1041ه.ق( احتم

هســتند )اشــرفی، 1396، 129-125(. 

پــس از درگذشــت رضــا عباســی، برخــی از شــاگردانش 

ــی  ــل تون ــی، افض ــفیع عباس ــور، ش ــن مص ــد معی مانن

ــب او را  ــی، مکت ــف و محمدعل ــنی(، محمدیوس )الحس

حفــظ کردنــد. امــا بــا ترویــج گرایــش بــه فرنگی  ســازی 

)نگارگــری اروپایــی( از دورۀ شــاه عبــاس دوم، مکتــب 

ــوی،  ــا ســقوط سلســلۀ صف ــگ باخــت و ب ــان رن اصفه
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جــای خــود را بــه مکاتــب زنــد و قاجــار داد. در 

ــری  ــام نگارگ ــه   ن ــی ب ــبک مردم ــی س ــد، نوع دورۀ زن

قهوه   خانــه  ای بــا الهــام از مکتــب اصفهــان شــکل 

ــرد و  ــیاری ک ــد بس ــار رش ــه در دورۀ قاج ــت ک گرف

آثــار ارزشــمندی آفریــده شــد. در دورۀ بازگشــت 

نویــن، قــدر ایــن مکتــب گران ســنگ دوبــاره شــناخته 

شــد و برخــی نگارگــران از جملــه حســین قوللــر 

ــاه،  ــی ترقی  ج ــی و محمدعل ــر صادق ــی، علی  اکب آقاس

ــبک  ــام از س ــا اله ــدی ب ــخصی و جدی ــبک های ش س

ــد.                                                                                                               ــد آوردن ــان پدی ــب اصفه ــی و مکت ــا عباس رض

  نتیجه گیری
ایــن پژوهــش بــه مطالعــۀ هنــر تجســمی در دورۀ شــاه 

ــا  ــری رض ــی هن ــژه زندگ ــه   وی ــوی، ب ــاس اول صف عب

عباســی، نگارگــر نامــی ایــن دوران پرداخــت. شــاه عباس 

ماننــد دیگر شــاهان مهم سلســلۀ صفــوی، درک درســتی 

از هویــت ایرانــی و عالقــۀ وافــری بــه مظاهــر و مصادیــق 

فرهنــگ ایرانــی از جملــه هنــر داشــت. او کــه در ســبک 

حکومــت و فرهنــگ، از الگوهــای ایــران باســتان پیــروی 

ــد  ــران پدی ــی در ای ــت و آرامش ــت امنی ــرد، توانس می  ک

آورد کــه بــا رونــق کســب و کار و رفــع نیازهــای اصلــی 

زندگــی مــردم، زمینــۀ رســیدگی بــه نیازهــای فرهنگــی 

فراهــم آمــد. وی بــا انتقــال پایتخت بــه اصفهان، کوشــید 

ــی  ــور پایتخت ــان و درخ ــهر جه ــن ش ــه زیباتری آن را ب

ســرزمین کهــن ایــران بــدل کنــد. هم چنیــن بــا تأســیس 

مــدارس پرشــمار و افزایــش نیــاز و میــل بــه کتابخوانــی، 

ــید. در  ــق بخش ــاهی رون ــۀ ش ــازی را در کتابخان کتاب  س

نتیجــه، هنرهــای تجســمی، مجــال زیــادی بــرای رشــد 

ــور  ــد بزرگــی چــون رضــا عباســی ظه ــد و هنرمن یافتن

کــرد کــه شــاه، نــام خــود را از فــرط عالقــه، بدو بخشــید.

درخشــش رضــا عباســی از اجــرای نگارگــری   نســخه  ای 

مصــور از شــاهنامۀ فردوســی در کنــار صادقی  بیگ، رئیس 

کتابخانــۀ شــاهی آغــاز شــد. اما او کــه در عیــن پیگیری و 

ارتقــای ســبک نگارگــران پیشــین، بــه   ویــژه کمال  الدیــن 

ــر  ــادی را تصوی ــردم ع ــر، م ــید بیش ت ــزاد، می  کوش به

کنــد؛ بــه میــان ایشــان رفــت و حــاالت روحــی و شــرایط 

زندگــی ایشــان را بــا قلــم افســونگرش بــر صفحــۀ کاغــذ، 

جاودانــه ســاخت. روش هــای بدیــع و تکنیک هــای جدیــد 

رضــا عباســی، ســبک و مکتبــی تــازه در نگارگــری پدیــد 

ــزون  ــود. او اف ــده می  ش ــان نامی ــب اصفه ــه مکت آورد ک

ــری  ــتاوردهای هن ــر، دس ــای فاخ ــش نگاره  ه ــر آفرین ب

شــکوهمند و مانــدگاری چــون طراحــی کاشــی های 

ــای  ــی در کاخ ه ــان و دیوارنگاره  های ــاه اصفه ــجد ش مس

ــاگردان و  ــاد و ش ــای نه ــر ج ــو ب ــتون و عالی  قاپ چهل  س

ــی تربیــت نمــود کــه ادامه  دهنــدۀ ســبک جدیــد  پیروان

وی و پاســدار نگارگــری اصیــل ایرانــی بودنــد. 

عصــر صفــوی با چهــار مکتــب هنــری تبریــز دوم، مشــهد، 

قزویــن و اصفهــان و اهمیــت و عالقــه  ای کــه اغلــب شــاهان 

آن بــه هنــر داشــتند، عصــر طالیی هنــر ایــران اســت؛ دورۀ 

شــاه عبــاس اول، اوج ایــن عصــر و رضــا عباســی، مهم تریــن 

و مؤثرتریــن هنرمنــد آن عصــر اســت. اگــر اصفهــان، 

ــوی دارد  ــگ صف ــوز آب و رن ــزاره، هن ــس از نیم  ه ــروز پ ام

ــد، همــه را مدیــون هنــِر  ــه چهــرۀ ایرانــی خــود می  بال و ب

هنرمنــدان و شــاهان هنرپــرور اســت. رضــا عباســی و شــاه 

ــه  ــن عرص ــان ای ــتارگان درخش ــوی، از س ــاس اول صف عب

هســتند کــه بــه   اتفــاق، عصــری طالیــی در هنــر ایــران رقم 

ــان و  ــران و ایرانی ــۀ فخــر ای ــوز مای ــد. عصــری کــه هن زدن

ســتایش هنردوســتان و فرهیختــگان سراســر جهان اســت.  
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ــدان . 3 ــران، هنرمن ــاهان ای ــاری ش ــه  ای درب ــام کتابخان در نظ

خوشــنویس، نگارگــر، تذهیــب  کار، صحــاف و... بــه   صــورت 

گروهــی در کار کتاب  ســازی مشــارکت می  کردنــد.

کلنــکل علینقــی وزیــری )1265-1358ه.ش(، موســیقیدان . 4

نامــدار و پژوهشــگر هنــر.

شــاهنامۀ شاه  طهماســبی، شــامل 258 نــگاره و اثــر 15 . 5

ــر کتاب  آرایــی در  ــز، درخشــان ترین اث نگارگــر مکتــب تبری

ــود. ــمرده می  ش ــران ش ــر ای ــخ هن تاری

ســلطان ابوالفتــح ابراهیــم میــرزا جاهــی، نــوۀ شــاه اســماعیل اول، . 6

فرزنــد بهــرام میــرزا و دامــاد شــاه طهماســب، شــاه والیــت خراســان.

نگارگــری، . 7 دارای  به  هم  پیوســته  تک  برگ هــای  ُمرّقــع، 

ــه   ــته و ب ــیرازه بس ــه ش ــد ک ــب را گوین ــی و تذهی خوشنویس

ــده اند. ــد ش ــوم تجلی ــا آلب ــاب ی ــکل کت ش

8 .David Blow

9 .  Roger M. Savory

ایــد بــه   یــاد داشــت کــه بــه   نوشــتۀ ذبیــح  اهللا صفــا در تاریــخ . 10
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