رضا عباســی ،اوج هنر تجسمی ایران
در دورۀ شــاه عباس اول صفوی
محمدعلی عزتزاده

1

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
شــاه عبــاس اول و در اصفهــان ،پایتخــت جدیــد ایــران ،رونــق بســیاری گرفــت کــه افــزون بــر بــاال گرفتــن
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 روشهــای بدیــع و تکنیکهــای جدیــدی در نگارگــری پدیــد آورد کــه مکتــب
نگارگــری اصفهــان نامیــده میشــود و افــزون بــر آفرینــش نگارههــای فاخــر ،دســتاوردهای هنــری شــکوهمندی
چــون طراحــی کاشــیهای مســجد شــاه اصفهــان و دیوارنگارههایــی در کاخهــای چهلســتون و عالیقاپــو را بــر
جــای نهــاد .رضــا عباســی ،شــاگردان و پیروانــی نیــز تربیــت نمــود کــه ادامهدهنــدۀ ســبک جدیــد وی و پاســدار
نگارگــری اصیــل ایرانــی بودنــد .هرچنــد پــس از او ،مکتــب اصفهــان بــا گرایــش بــه فرنگیســازی ،بــه تدریــج
ـی
پایــان گرفــت ،امــا آثــار آن در مکتبهــا و دورههــای بعــدی باقــی مانــد .آب و رنــگ صفــوی و چهــرۀ ایرانـ ِ
ـان امــروز ،مدیــون هنـ ِر هنرمندانــی چــون رضــا عباســی و شــاه هنرپــروری چــون شــاه عبــاس اول اســت
اصفهـ ِ
کــه بــه اتفــاق ،عصــری طالیــی در هنــر ایــران آفریدنــد.

کلید واژهها
هنر تجسمی ،شاه عباس اول صفوی ،صفویان ،رضا عباسی ،نگارگری ،مکتب اصفهان
.1
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کار هنرمندانــی چــون صادقیبیــگ و میرعمــاد ،بــه ظهــور هنرمنــد بزرگــی چــون رضــا عباســی در نگارگــری

بخــــش

کــه دوران دشــواری را پشــت ســر نهــاده و چنــدی پیــش از سلســلۀ صفــوی ،دوبــاره اوج گرفتــه بــود ،در دورۀ

مقدمه

مطالعاتهنرهایزیبا
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و اوایــل قــرن 18م) بــه کار بــرده میشــود .ایــن

بــهار 1400

آثــار ارزشــمند هنــری برجایمانــده از پادشــاهی

دوره از زمانــی آغــاز شــد کــه شــاه عبــاس در ســال

صفــوی ،بهویــژه دورۀ ســلطنت شــاه عبــاس اول،

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

بخــش عمــدهای از میــراث فرهنگــی و هنــری ایــران

را بــه اصفهــان منتقــل کــرد .بــا ســقوط اصفهــان بــه

را در برمیگیــرد .بدیهــی اســت در ســایۀ امنیــت و

دســت افغانهــا و ســرنگونی صفویــان در ســال 1101

آرامــش و حمایــت مــادی و معنــوی ،روح هنرمنــد،

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

فــارغ از دغدغههــا و نگرانیهــا ،تــازه شــده و ذوق

(ویکیپدیــا /مدخــل مکتــب اصفهــان).

و تــوان آفرینــش هنــری وی بیــدار میشــود .عامــل

ایــن پژوهــش بــا واکاوی منابــع تاریخــی و پژوهشهای

مهــم دیگــر ،درک درســت حاکمــان از هویــت ،فرهنــگ

نــو ،بــه شــرایط و اوضــاع هنــر تجســمی در دورۀ شــاه

و هنــر و میــراث فرهنگــی ایــران اســت تــا بــا حمایــت

عبــاس اول و هنرمنــدان آن بــه ویــژه ســرآمد ایشــان،

مــادی و معنــوی ،زمینهســاز رشــد و بالندگــی علــوم،

رضــا عباســی میپــردازد و نشــان میدهــد آنــان

فنــون و هنرهــا شــوند .بــه نظــر میرســد ســلطنت

چــه نقشــی در تبدیــل اصفهــان بــه زیباتریــن شــهر

مقتدرانــه ،ارتــش ســازمانیافته و مجهــز و نظــام

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

اداری و قضایــی قــوی ،منظــم و کارآمــد در دورۀ

برجســتهای از هنرمنــدان تجســمی ،چــه وضعیــت

شــاه عبــاس اول ،بهتریــن زمینهســاز پــرورش و

و موقعیتــی در ایــن دوره و چــه جایــگاه و منزلتــی

بالندگــی هنرمنــدان بــوده اســت .روش حکومــت و

در دربــار و دســتگاه حکومتــی شــاه عبــاس داشــت؟

فرهنگپــروری صفویــان در همــۀ ســدههای پــس از

همچنیــن بــا مطالعــۀ نســبت شــاه عبــاس اول بــا

آنــان ،از ســوی حاکمــان ســتوده و تــا حــدی پیــروی

اعتــالی هنرهــای تجســمی ،بــه ایــن پرســشها پاســخ

شــده اســت .همچنیــن ،ســبک هنــری هنرمنــدان آن

داده میشــود کــه پــرورش و بالندگــی هنرمنــدی

دوره در معمــاری ،نگارگــری ،خوشنویســی ،تذهیــب

چــون رضــا عباســی چگونــه صــورت پذیرفتــه و تــا چــه

و دیگــر هنرهــای تجســمی مرســوم و شناختهشــده

حــد متأثــر از زمینههــای مناســب و تمهیــد و تشــویق

اســت .اثرگــذاری ایــن هنرهــا بــر فنــون و پیشــههایی

حکومــت شــاه عبــاس اول بــوده اســت؟ ســیر تحــول

چــون فرشــبافی ،گلیمبافــی ،شَ ــعربافی ،کاشــیکاری،

ســبکهای هنــری در دورۀ ســلطنت دودمــان صفــوی

گچبــری ،مقرنــسکاری ،خاتــمکاری ،مینــاکاری،

چگونــه شــکل گرفتــه و چگونــه در دورۀ شــاه عبــاس

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

اول ،ســبک اصفهــان در نگارگــری پدیــد آمــده اســت؟

امــروز مانــدگار شــده اســت.

رضــا عباســی چــه نقشــی در پدیدآمــدن مکتــب

مکتــب اصفهــان ،عنوانــی اســت کــه بــرای اوجگیــری

نگارگــری اصفهــان داشــته اســت؟ و ســرانجام اینکــه

فعالیتهــای مختلــف فلســفی ،فقهــی و هنــری

ایــن مکتــب چگونــه و تــا چــه حــد موجــب تعالــی

اصفهــان طــی ســدههای  10و  11ه.ش (ســدۀ 17

هنــر نگارگــری ایــران شــده اســت؟

پیشینۀ پژوهش

(مجسمهســازی) ،چاپــکاری (گرا ُورســازی) ،طراحــی،

بــه زندگــی و آثــار هنــری رضــا عباســی و تأثیــری کــه

دانشــنامۀ هنــر در ایــن زمینــه مینویســد« :هنرهــای

او بــر هنــر تجســمی دوره صفــوی گذاشــته اســت،

تجســمی اصطالحــی چترماننــد و مــدرن ،امــا غیــر

میپــردازد و چگونگــی شــکلگیری مکتــب اصفهــان

دقیــق بــرای گــروه گســتردهای از هنرهاســت کــه

و پــرورش شــاگردان پرشــمار وی را توصیــف میکنــد.

شــامل شــماری تقســیمبندی هنــری از زیرگروههــای

ایــن مقالــه ،بســیار کوتــاه و اغلــب کلیگویــی اســت

گوناگــون اســت .حــوزۀ گســترده ،هــر کوششــی بــرای

و بهجــای توصیــف دقیــق و بینظــر ،ارزشداوری

تعریــف را بیمعنــی میکنــد ،پــس بــه جــای تعریــف

میکنــد .بیــش از نیمــی از صفحــات ایــن مقالــه را

یــا ســاختن معنــی ســطحی بــرای آن ،بــه فهرســتی

صرفــاً تصاویــری از آثــار رضــا عباســی و شــاگردان

از مصادیــق تشــکیلدهندۀ آن میپردازیــمArt( »...

و پیروانــش پــر کــرده اســت و نویســنده ،موفــق بــه

.)Encyclopedia

واکاوی چندانــی در موضــوع مقالــه نشــده اســت .عــدم

شــلی ایســاک ،1نگارگــر ،طــراح گرافیــک ،نویســنده

ذکــر منابــع پژوهــش ،ضعــف دیگــر ایــن تحقیــق

و مــدرس آمریکایــی میگویــد :هنرهــای تجســمی

اســت.

کــه گاه بــا اصطــالح هنرهــای بصــری یــاد میشــوند،

پژوهــش حاضر نســبت بــه مقالــۀ یادشــده ،دارای عنوانی

هنرهــای مبتنــی بــر حــس بینایــی ماننــد نقاشــی،

رســاتر و دقیقتــر اســت؛ و هرچنــد پرســش اصلــی

مجسمهســازی ،طراحــی ،طراحــی محصــول ،چــاپ

و رویکــرد مشــابهی دارد ،امــا میکوشــد پاســخهای

دســتی ،عکاســی ،گرافیــک ،طراحــی صنعتــی،

بدیعتــر و دقیقتــری ارائــه کنــد .در پژوهــش حاضــر،

ســرامیک ،صنایــع دســتی (نــه هنرهــای ســنتی)،

کوشششــده بــا بهرهگیــری و اســتناد بــه منابــع

ویدئــو ،فیلمســازی ،معمــاری و طراحــی داخلــی اســت

معتبــر در ایــن موضــوع ،کاری مفصــل ،دقیــق ،مســتند

(.)Esaak, 2019

و درخــور اهمیــت عرضــه گــردد.

بــر پایــۀ تعریــف بتســابه مهــدوی ،نویســنده و منتقــد

مبانی نظری هنر تجسمی

ادبــی و هنــری ،همــۀ هنرهایــی کــه بهصــورت بصــری
ارائــه یــا دیــده میشــوند و بــا تصویــر ســروکار دارنــد،

دانشــنامۀ برخــط بریتانیــکا ،هنــر تجســمی را چنیــن

اصــول و مبانــی مشــترکی دارنــد کــه «مبانــی هنرهــای

تعریــف میکنــد« :شــیﺊ یــا تجربــهای کــه آگاهانــه از

تجســمی» یــا «مبانــی هنرهــای بصــری» نامیــده

طریــق تجلــی مهــارت یــا تخیــل آفریــده شــده اســت...

میشــوند .تعاریــف ارائهشــده از ســوی دیگــر مراجــع

اصطــالح هنــر ]تجســمی[ دربرگیرنــدۀ واســطههای

مهــم نظــری هنــر نیــز در همیــن راستاســت« :هنــری

متنوعــی چــون نگارگــری (نقاشــی) ،پیکرتراشــی

کــه آفریــده شــده تــا بــه روش دیــداری دریافــت

بخــــش

«هنرهــای تجســمی رضا عباســی؛ آبروی هنــر صفوی»

( / britannica.comمدخــل هنــر /هنــر تجســمی).
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یــا ســتوده شــود؛ ماننــد نقاشــی ،عکاســی ،چــاپ

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

و فیلمســازی» ( )definitions.netیــا «هنرهــای

آجــر ،گــچ و کاغــذ تــا ســنگنگارهها ،پیکرههــای

تجســمی یــا هنــر اســتودیویی بــه هنــری اطــالق

اســتخوانی ،ســنگی ،فلــزی ،چوبــی ،شیشــهای ،گلــی

میشــود کــه اصــوالً از راه حــس بینایــی ،تجربــه

و گچــی ،ســفالینههاُ ،مهرهــا و  ...و البتــه معمــاری،

میگــردد» (.)learn.org

تزیینــات داخلــی و شهرســازی تنــوع بســیار دارد.

پــس هنرهــای تجســمی یــا هنرهــای بصــری 2بــه

در دورۀ اســالمی ،بســیاری از هنرهــای تجســمی کــه

گروهــی از هنرهــای مبتنــی بــر طــرح که حــس بینایی

بــا چهــره و پیکــر انســان و جانــوران ســروکار داشــتند،

را مخاطــب قــرار میدهنــد (نیــاکان )1389 ،یــا آن

از ســوی خالفتهــای امــوی و عباســی گرفتــار منــع

را تحریــک میکننــد ،اطــالق میشــود (artclass.

و محدودیــت شــدند .امــا در عــوض ،هنــر ارزشــمند

 .)irنقاشــی ،معمــاری و طراحــی داخلــی ،گرافیــک،

خوشنویســی پــای بــه عرصــۀ وجــود نهــاد .نخســتین

طراحــی ،عکاســی ،طراحــی صنعتــی ،پیکرتراشــی و

نخســتین
همــراه بــا تذهیــب و تزییــن ســدههای
ِ

مجسمهســازی ،هنرهــای تزیینــی و هنرهــای دســتی

هجــری بــود کــه مکتــب بغــداد یــا مکتــب عباســی

و همچنیــن هنرهــای مشــتق از آنهــا را میتــوان

را پدیــد آورد .بعدتــر ،آثــار نگارگــری ایــن مکتــب

از جملــه هنرهــای تجســمی برشــمرد« .قابلیــت

ایرانــی ساســانی و مانــوی ،و متأثــر از
در ادامــۀ هنــر
ِ

تجســم ،شــکلپذیری و دیــده شــدن ،خصوصیــت

هنــر بیزانــس ،زینتبخــش کتابهــای خطــی شــد.

بــارز هنرهــای تجســمی اســت» (همــان) .از نظــر

آنچــه از ایــن پــس تــا ســدهها در هنــر تجســمی

ســعید فالحفــر ،کارشــناس و منتقــد هنــر تجســمی،

ایــران جلوهگــر اســت ،جــز معمــاری ،آثــار تخــت (دو

ادراک هنرهــای تجســمی« ،مبتنــی بــر بینایــی اســت

بعــدی) همچــون نگارگــری بــدون پرســپکتیو (مشــهور

و برخــالف هنرهایــی مﺜــل نمایــش ،موســیقی و ،...

بــه مینیاتــور) ،خوشنویســی ،تذهیــب (کتابآرایــی)،

ارزش بُــردا ِر زمــان  -علیالخصــوص مبــدأ ،مقصــد و
ِ

صحافــی و تجلیــد اســت.

انــدازۀ معیــن و قطعــی زمانــی -بــرای دریافــت آنهــا

ارزش ســنت کتابســازی بــرای اغلــب حاکمــان

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

ایــران روشــن بــوده و از همیــن رو ،بــه تشــویق و
حمایــت ایشــان ،هنرهایــی چــون خوشنویســی،

هنر تجسمی پیش از عصر صفوی

نگارگــری ،تذهیــب و تجلیــد رونــق داشــته ،ســبکها

هنــر تجســمی ،پیشــینۀ بلنــدی در تاریــخ ایــران

و مکتبهــای هنــری در دورانهــای گوناگــون پدیــد

دارد .آثــار فــراوان هنــری از دورانهــای پیــش از

آمــده و مایــۀ اعتــال و ارتقــای ســطح هنــر تجســمی

تاریــخ (در شــهر ســوخته و جیرفــت) تــا دورههــای

ایــران شــده اســت .نگارگــری ایرانــی در آغــاز دورۀ

ایالمــی ،مــادی ،هخامنشــی ،اشــکانی و ساســانی بــر

اســالمی ،در دســت چینیــان بــود و تــا ظهــور صفویــان،

جــای مانــده و بــه دســت مــا رســیده اســت .ایــن آثــار

تحولــی تدریجــی بــه ســمت هرچــه ایرانیتــر شــدن

داشــت .ســبک ســلجوقی ،هنــر ایلخانــی و مکتــب

ایــران در تمــام قــرون» بــه شــمار میآیــد؛ بهــزاد،

تبریــز اول و مکتــب شــیراز اول تحــت حمایــت خاندان

کوشــش بســیاری در رهاســازی نگارگــری ایرانــی از

اینجــو ،مکتــب جالیــری (تبریــز -بغــداد) ،شــاهرخ،

ســختگیريهای مکتــب تیمــوری و هرچــه ایرانیتــر

بایســنقر میــرزا و ســلطان حســین بایقــرا از تیموریــان

کــردن نگارگــری بــه کار بســت و شــاگردانش (وارثــان

و مکتــب بــزرگ هــرات و مکتبهــای بخــارا ،شــیراز

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

دوم و ترکمــان ،هریــک عهــدهدار بخشــی از ایــن تحول

ســطح
تبریــ ِز دوم ،چهرههــا را ایرانــی کشــیدند،
ِ

بودهانــد .از ایــن مکتبهــا و دورههــا ،افــزون بــر آثــار

ِ
تخــت نگارگــری را شکســتند و ترکیببندیهــای

ارزشــمند معمــاری و گچبــری ،کتابهــای مصــور

چندســطحی آفریدنــد.

نفیســی بــا آوازۀ جهانــی همچــون شــاهنامۀ کامــا از

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

دورۀ ســلجوقی ،شــاهنامۀ دمــوت و کلیلــه و دمنــه از

دنبــال مــرگ پــدرش ،شــاه اســماعیل اول بــه ســلطنت

دورۀ ایلخانــی و شــاهنامۀ بایســنقری از مکتــب هــرات

رســید ،در هــرات ،نگارگــری و خوشنویســی آموختــه و

و دورۀ تیمــوری بــر جــای مانــده اســت.

شــیفتۀ هنرهــای تجســمی بــود .او پــس از رســیدن
بخــــش

بنیانگــذار سلســلۀ صفــوی ،شــاه اســماعیل ،در ســال

را در نگارگــری ،خوشنویســی ،کتابآرایــی ،صحافــی و
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 907ه.ق ،پــس از شکســتدادن ترکمانــان آققویونلــو،

 ...بــه کار گماشــت .بدیــن ترتیــب ،مکتــب درخشــان

در تبریــز بــه تخــت ســلطنت نشســت و کتابخانــۀ

صفــوی تبریــز بــه کمــال رســید و آثــار شــکوهمندی

ســلطنتی( 3شــاهی) ترکمانــان را همــراه بــا هنرمندانــی

چــون شــاهنامۀ شاهطهماســبی 5و خمســۀ نظامــی

کــه در آن کار میکردنــد ،در اختیــار گرفــت .یکــی

شــاهی را بــه گنجینــۀ فرهنــگ و هنــر ایــران عرضــه

از هنرمنــدان برجســتۀ مکتــب ترکمــان (تبریــز اول)،

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

ســلطانمحمد تبریــزی بــود کــه بــه خدمــت شــاه

خــود را بــه قزویــن انتقــال داد و ایــن انتقــال ،موجــب

اســماعیل درآمــد و از پایهگــذاران مکتــب جدیــد

جابجایــی کتابخانــۀ شــاهی و هنرمنــدان دربــار و

تبریــز (تبریــز دوم /صفــوی) شــد .شــاه اســماعیل،

زمینهســاز شــکلگیری مکتــب قزویــن شــد .امــا او

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

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

آثــار نفیــس و کتابهــای ارزشــمند و شــماری از

تدریــج خــوی خــوش و هنرپــرور خویــش را از دســت

هنرمنــدان مکتــب هــرات از جملــه کمالالدیــن بهــزاد

هنرمنــدان
داده بــود ،گوشــهگیر و در برخــورد بــا
ِ

را نیــز بــه تبریــز و مکتــب صفــوی منتقــل کــرد .بهــزاد

مأنــوس بــا خــود و دربــارش ،خســیس و خشــن شــد

کــه حلقــۀ اتصــال دو مکتــب بــزرگ هــرات و تبریــز

و ایشــان را از خویــش رانــد .اغلــب هنرمنــدان بــه

دوم و بــه نظــر علینقــی وزیــری« ،4ســرآمد نقاشــان

مشــهد و دربــار ابراهیــم میــرزا ،6فرمانــروای هنرپــرور

برآمدن پادشاهی صفوی

هنرمنــدان بســیاری از مکتبهــای هــرات و ترکمــان

پژوهـــــش

بــه ســلطنت ،بــه حمایــت از ایــن هنرهــا پرداخــت و

خراســان روی آوردنــد؛ گروهــی بــه دربــار همایــون
شــاه گورگانــی هنــد رفتنــد و تأثیــر فراوانــی بــر هنــر
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هنردوســتی و هنرپــروری شــاه

عبــاس اول

بــهار 1400

نگارگــری مکتــب گورکانــی هنــد نهادنــد؛ شــماری

شــاه عبــاس اول ( 978تــا  1038ه.ق) معــروف بــه

نیــز بــه دربــار پادشــاهان عﺜمانــی مهاجــرت کردنــد.

شــاه عبــاس کبیــر ،نامدارتریــن و مقتدرتریــن پادشــاه

ابراهیــم میــرزا عامــل پیدایــش و حامــی اصلــی مکتــب

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

هنــری مشــهد شــد کــه نســخهای نفیــس از هفــت

پادشــاهی رســید و تــا زمــان مــرگ ،بــه مــدت بیــش

اورنــگ جامــی دســتاورد مهــم آن اســت.

از  41ســال شمســی بــر ایــران حکومــت کــرد .او بــا

بــا درگذشــت شــاه طهماســب ،شــاه اســماعیل دوم

جدیــت و درایــت سیاســی و نظامــی ،تشــکیل دیــوان

در ســال  984ه.ق ،بــر تخــت پادشــاهی نشســت و بــه

حکومتــی یکپارچــه ،منظــم ،فراگیــر و کارآمــد و ارتــش

دلیــل حســد ،ابراهیــم میــرزا را بــه زنــدان افکنــد تــا در

دائمــی ســازمانیافته ،مجهــز و نیرومنــد ،حکومتــی

خاموشــی و فراموشــی ،جــان ســپارد و در نتیجــه ،مکتب

مقتــدر پدیــد آورد و بــه تدریــج ،توانســت کشــوری

مشــهد افــول کــرد .امــا شــاه جدیــد ،کتابخانــۀ شــاهی

امــن ،آرام ،آبــاد و بــا رفــاه مناســب بــرای زندگــی

را بازســازی کــرد و بــا جــذب دوبــارۀ هنرمنــدان بــه

مــردم ایــران بســازد کــه بــه مقصــدی جــذاب بــرای

پایتخــت ،نســخۀ تازهای از شــاهنامۀ فردوســی ســفارش

جهانگــردان نیــز بــدل شــد .تقویــت زیرســاختهای

داد .بدیــن ترتیــب ،رونــق مکتــب نگارگــری قزویــن

اقتصــاد و کشــاورزی ،رونــق تولیــد و افزایــش صــادرات،

بازگشــته و تــا قتــل شــاه ادامــه داشــت .جانشــین او،

دریافــت مالیــات و عــوارض دولتــی از امــالک و عوایــد

شــاه محمــد خدابنــده ،افــزون بــر ضعــف شــخصیت ،از

مــردم و دریافــت گمــرک از کاالهــای وارداتــی ،ثــروت

لحــاظ جســمانی و بــه ویــژه بینایی نیــز ضعیــف و ناتوان

فراوانــی نصیــب دولــت ایــران کــرد و ایــن امــر ،مایــۀ

بــود و بــه حمایــت از هنرمنــدان اهمیتــی نمــیداد .در

عمــران و آبادانــی بســیاری در سراســر ایــران شــد کــه

نتیجــه ،بســیاری از هنرمنــدان مســتقل شــدند و بــه

عمــدۀ آثــار تاریخــی برجــای مانــدۀ ایــران را تشــکیل

جــای کتابســازی کــه نیازمنــد کار گســترده ،پرهزینــه

می دهــد.

و هماهنــگ چندیــن هنرمنــد بــود ،مر ّقعســازی 7و بــه

دیویــد بلــو ،8مــورخ انگلیســی در کتــاب شــاه عبــاس؛

انگیــزۀ فــروش مر ّقعــات ،نگاشــتن رقــم (امضــا) روی اثر

پادشــاه ســنگدلی کــه بــدل بــه افســانه شــد مینویســد:

متــداول شــد .ایــن تحــوالت ،ضمــن حفــظ رونــق مکتب
قزویــن ،زمینــه را بــرای ظهــور مکتــب اصفهــان فراهــم

«دســتاوردهای شــاه عبــاس لقــب "کبیــر" را کــه در ایـران،

در تــداول عــام بــه دنبــال نــام او میآیــد ،کامــ ً
ال توجیــه

ســاختند .گرشاســبنامه و انــوار ســهیلی از آثــار مهــم

میکنــد .او بــه راســتی تنهــا فرمانــروای دوران اســالمی ایران

مکتــب قزویــن هســتند .چنــد نــگاره از کتــاب نخســت

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

و کل نگارههــای کتــاب دوم ،اثــر نگارگــر بــزرگ ایــن

کورش کبیر بنیانگذار نخســتین شاهنشــاهی ایران در ســده

مکتــب ،صادقیبیــگ افشــار اســت.

ششــم پیــش از میــالد میکنــد» (غالمپــور.)1391 ،

صفــوی کــه بــا زندهســاختن هویــت ایرانــی ،مرزهــای

همــراه بســیاری از ادیبــان و هنرمنــدان همچــون

ایــران بــه حــدود شاهنشــاهی ساســانی رســاند و

میرعمــاد ،خوشــنویس بــزرگ ،بــه کارهــای ادبــی و

مقتدرتریــن ،پهناورتریــن و پایدارتریــن حکومــت ایــران

هنــری میپرداختنــد .نگارگــر بزرگــی چــون رضــا

دورۀ اســالمی را برقــرار ســاخت .شــاه عباس ،دوســتدار

عباســی در همیــن کتابخانــۀ شــاهی پــرورده شــد .شــاه

علــم و فرهنــگ بــود و بــه معمــاری ،موســیقی،

عبــاس آنقــدر بــه هنــر و هنرمنــدان ،بهویژه دو اســتاد

خوشنویســی ،نگارگــری و شــعر ،توجــه ویــژه و وافــر

هنرمنــد دربــارش ،علیرضــا عباســی خوشــنویس و رضا

داشــت .در دوران ســلطنت وی و تحــت هدایــت او،

عباســی نگارگــر عالقــه داشــت کــه بــرای نمایــش آن،

پیشــرفت زیــادی در همــۀ هنرهــا پدیــد آمــد و

نــام خــود را بــه آنهــا بخشــید.

دســتاوردهای ارزشــمند فراوانــی بــه یــادگار مانــد.

دیویــد بلــو ،در پایــان فصــل «شــاه عبــاس و هنــر»

معمــاری اصیــل ایرانــی هنــوز متأثــر از دورۀ اوســت

از کتــاب شــاه عبــاس؛ پادشــاه ســنگدلی کــه بــدل

و آثــار گرانســنگ آن در سراســر ایــران ،بــه ویــژه

بــه افســانه شــد ،چنیــن جمعبنــدی میکنــد« :بــه

در اصفهــان ،مشــهد و مازنــدران میــراث گرانبهــای

اســتﺜنای شــاعری ،10نمیتــوان تردیــد کــرد کــه دوران

فرهنگــی ایــران اســت .دورۀ شــاه عبــاس ،اوج اعتــالی

شــاه عبــاس دورهای از دســتاوردهای هنــری چشــمگیر

دیگــر هنرهــای تجســمی از طراحــی فــرش ،ســفالگری،

بــوده اســت .بســیار آثــار شــگفتانگیز هنــری از

فلــزکاری و کاشــیکاری تــا خوشنویســی ،نگارگــری،

نقاشــیها و طرحهــای رضــا عباســی گرفتــه تــا بناهــای

صحافــی ،تجلیــد ،کتابآرایــی و  ...نیــز بــوده اســت.

معظــم اصفهــان دلیــل کافــی بــرای ایــن امــر اســت»

نخســتین دیوارنگارههــا در دورۀ اســالمی ،بــه دســتور

(همــان) .او هرچنــد ماننــد شــاه طهماســب دســتی در

وی در عمــارت عالیقاپــوی اصفهــان اجــرا شــد .بــه

هنــر نداشــت ،امــا بــه ارزش هنــر و نقــش مهــم آن

نوشــتۀ راجــر ســی ِوری 9در کتــاب ایــران عصــر صفــوی،

در روایــت تاریــخ ،وقایعنــگاری و نشــر آثــار علمــی و

نخســتین کارگاه قالیبافــی نیــز احتمــاالً در زمــان

ادبــی ،کامــ ً
ال واقــف بــود و بــدان ارج مینهــاد.

ســلطنت وی در اصفهــان ســاخته شــد.

ساخت اصفهان نوین و شکلگیری مکتب اصفهان

شــاه عبــاس ،ارج بســیار بــر هنرمنــدان مینهــاد .وی

شــاه عبــاس در نــوروز ســال 1007ه.ق ،بــا برگــزاری

پــس از رســیدن بــه ســلطنت ،کتابخانــۀ شــاهی را

جشــنی باشــکوه ،پایتخــت خــود را از قزویــن بــه

دوبــاره در دربــار قزویــن احیــاء کــرد و بــا حمایــت

اصفهــان انتقــال داد .بــه دســتور او ،اصفهــان دگرگــون

وی تــا انتقــال پایتخــت بــه اصفهــان در ســال 1007

و بــه یکــی از زیباتریــن شــهرهای جهــان بــدل شــده

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

بــود تــا زیبنــدۀ پایتختی ایــران باشــد .ســاخت اصفهان

نمــود .کتابخانــۀ شــاهی را هنرمنــدان نامــداری چــون

نویــن و توســعۀ آن در دوران ســلطنت شــاه عبــاس

بخــــش

عبــاس ،مــردی وطنپرســت بــود؛ وارث پادشــاهی

عباســی خوشــنویس ،اداره میکردنــد و بــه
علیرضــا
ِ
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صادقیبیــگ افشــار نگارگــر ،خوشــنویس و شــاعر و
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ادامــه داشــت .زیبایــی اصفهــان خیلــی زود عالمگیــر

تاریخنــگار و شــاعر انگلیســی و مﺆلــف کتــاب اصفهــان

شــد و مردمــان فراوانــی از کشــورهای خارجــی بــه

مرواریــد ایــران نوشــته اســت« :اصفهــان یــادگار شــاه

عنــوان جهانگــرد ،ســفیر ،بــازرگان ،مبلــﻎ مذهبــی

عبــاس اســت .ســاختمان میخواهــی تماشــا کنــی،

و  ...جــذب ایــن شــهر شــدند .بــه اصفهــان« ،نصــف

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

جهــان» میگفتنــد؛ یعنــی نیمــهای از بهشــت و دارای

نیمهــزاره ،بســیاری از ایــن بناهــای باشــکوه هنــوز

نیمــی از شــکوه و زیبایــی همــۀ جهــان آفرینــش.

پابرجاســت و اصفهــان ،همچنــان چهــرۀ جــذاب عصــر

جهانگــردان اروپایــی بســیاری در ســفرنامههای

صفــویِ خــود را حفــظ کــرده اســت.

خــود ،زیبایــی ایــن شــهر را ســتودهاند .بخــش عمــدۀ

بــه تشــویق و دعــوت شــاه عبــاس ،دانشــمندان ،ادیبان

ایــن زیبایــی ،مرهــون هنــر هنرمنــدان تجســمی از

و هنرمنــدان از سراســر ایــران و حتــی خــارج از کشــور

معمــاران ،طراحــان کاشــی و کاشــیکاران ،گــچکاران،

بــه اصفهــان آمدنــد .دههــا مدرســۀ علمیــه در کنــار

مقرنــسکاران ،آینــهکاران و فلــزکاران تــا نگارگــران

کتابخانــۀ شــاهی و کارگاههــای هنــری آن ســاخته شــد

دیوارهــا بــود .در ســایۀ امنیــت و برنامههــای موفــق

و ایــن دانشــمندان ،ادیبــان و هنرمنــدان ،در آن بــه

اقتصــادی ،ثــروت قابــل مالحظــهای نصیــب مــردم

آمــوزش و پژوهــش و انجــام کارهــای علمــی ،ادبــی

شــده و ایــن امــر ،هنــر را از انحصــار دربــار بیــرون

و هنــری مشــغول شــدند .از ســوی دیگــر ،ســبک و

آورده بــود و کمکــم ،زیبایــی را بــه همــۀ شــهر

ســطح زندگــی عمومــی در اثــر افزایــش ثــروت ،رفــاه

گســترش مــیداد.

و تغییــر ســبک حکومــت ناشــی از منــش ویــژۀ شــاه

نــام شــهر اصفهــان بــا نــام شــاه عبــاس صفــوی

عبــاس ،دســتخوش تحــول بســیار شــد .مجموعــۀ ایــن

گــره خــورده ،چنانکــه راجــر سِ ــی ِوری مــورخ نامــدار

افــراد و عوامــل ،جریــان فکــری و هنــری جدیــدی

انگلیســی یــک فصــل از کتــاب معــروف ایــران عصــر

پدیــد آوردنــد کــه امــروزه بــدان مکتــب اصفهــان گفته

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

میشــود .در هنرهــای تجســمی ،مکتــب معمــاری و

شــهر اختصــاص داده و در آغــاز ایــن فصــل ،اصفهــان

شهرســازی ،مکتــب خوشنویســی و مکتــب نگارگــری

را ثمــرۀ دســتاوردهای یــک تــن دانســته اســت :شــاه

اصفهــان بســیار مهــم بــوده و کامــ ً
ال بــر جریانهــای

عبــاس کبیــر .دیویــد بلــو نیــز در کتــاب شــاه عبــاس؛

پــس از خــود تــا امــروز اثرگــذار بودهانــد.

پادشــاه ســنگدلی کــه بــدل بــه افســانه شــد ،بــه
پیــروی از ســیوری ،فصلــی بــه همیــن نــام نوشــته و

ظهور رضا عباسی

در آن ،بــه توصیــف فضاهــای مختلــف شــهر و اوضــاع

صادقیبیــگ افشــار ،خوشــنویس ،نگارگــر و شــاعر

و احــوال ارامنــه ،زردشــتیان و یهودیــان اصفهــان در

برجســتۀ دورۀ صفــوی ،در آغــاز ســلطنت شــاه عبــاس

کنــار وضعیــت قهوهخانههــا ،حمامهــا ،خانههــا و ...

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

ایــن شــهر پرداختــه اســت .ویلفریــد بالنــت 11جهانگرد،

کتابخانــۀ شــاهی در قزویــن گماشــته شــد .رضــای

مشــهد ،همــراه پــدرش در مالزمــت وی بــود ،بــا شــاه

فــارغ شــده بــود و حمایــت شــایانی از کارهــای ادبــی

عبــاس بــه قزویــن آمــد و در همیــن ســال ،خدمــت

و هنــری مینمــود .رضــا در آغــاز کار در اصفهــان،

در کتابخانــۀ شــاهی را تحــت آمــوزش صادقیبیــگ

رنــگ را وارد نگارههــای خــود کــرد و آثــار فراوانــی

آغــاز کــرد (اشــرفی .)111 ،1396 ،شــاه عبــاس ،بــه

از اشــراف و مــردم عــادی در حــاالت مختلــف و بــر

ســنت نیاکانــش ،ســفارش ســاخت شــاهنامۀ نفیســی را

زمینههایــی سرشــار از زندگــی ترســیم نمــود؛ از جملــه

بــه کتابخانــۀ شــاهی داد کــه صادقیبیــگ کهنــهکار و

آثــار مشــهوری چــون «جــوان بــا پــای برهنــه» (1009

رضــای جــوان در کنــار هــم ،کار ترســیم نگارههایــش

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

را آغــاز کردنــد .رقابــت ایــن دو نگارگــر زبردســت،

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

شــاهکارهایی همچــون «زال و ســیمرغ و فریــدون بــا

بیســابقه تصویــر نمــوده اســت (همــان.)113-112 ،

فرزنــدان و زنانــش» اثــر صادقیبیــگ ،و «طهمــورث و

بــه نوشــتۀ قاضــی میراحمــد قمــی ،شــاه عبــاس بــا

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

دیــدن یکــی از نگارههــای نقــاش ،بــر دســت او بوســه

فریــدون فرســتاده ســلم و تــور را» و «رســتم و پیــل

زده اســت (قمــی .)150-149 ،1351 ،رضــا مصــور،

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

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

درخشــش رضــا عباســی در آســمان هنــر ایــران بــود.

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

«مــرد ســاغر بــه دســت» ،نخســتین نــگارۀ تاریخــدار

بــه او بخشــید و نــام او را بــه «رضــا عباســی» بــدل

رضــا در ســال  999ه.ق ،مربــوط بــه همیــن دوره از

ســاخت .دو نــگارۀ ممهــور بــه مهــر ســلطنتی شــاه

زندگــی هنــری اوســت .البتــه آثــار فروانــی نیــز از

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

رضــا وجــود دارد کــه زمــان آفرینــش آنهــا بــه زعــم

عامــل اعطــای ایــن لقــب اشــرافی بــه او بودهانــد.

کارشناســان ،بــه دوران زندگــی رضــا در دربــار ابراهیــم

قاضــی میراحمــد قمــی مینویســد« :اگــر زمانــه بــه

میــرزا در مشــهد بازمیگــردد .همچــون نگارههــای

وجــود او افتخــار مینمایــد ،میشــاید؛ چــون در

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

تصویــر و چهرهگشــایی و شبیهکشــی ،نظیــر و عدیــل

بــا ردای آســتینبلند»« ،جــوان و شــاعر»« ،کاتــب

نــدارد و اگــر مانــی زنــده بــودی و اســتاد بهــزاد حیــات

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

یافتــی ،روزی یکــی صــد آفریــن بــر وی نمــودی و

دســت».

دیگــری بوســه بــر دســت وی نهــادی .همگــی اســتادان

بــا انتقــال پایتخــت بــه اصفهــان در ســال 1007ه.ق،

و مصــوران نــادرۀ زمــان او را بــه اســتادی مســلم دارنــد

صادقیبیــگ در ریاســت کتابخانــۀ شــاهی ابقــا شــد

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

و رضــا و هنرمنــدان بســیا ِر دیگــر ،در آن مشــغول

بوســه بــر دســتان رضــا و اعطــای القــاب و عناویــن

بخــــش

و ســپس ســکونت او در دربــار ابراهیــم میــرزا در

نخســت ســلطنتش و نگرانــی بابــت امنیــت پایتخــت

81
پژوهـــــش

جــوان کــه از دوران حکومــت شــاه عبــاس در هــرات

بــه کار شــدند .شــاه عبــاس ،از جنگهــای ســالیان

عالــی ،نشــانۀ عالقــۀ وافــر و ویــژۀ شــاه عبــاس بــه

عــادی بــر بســتر زندگــی واقعــی و تمرکــز بــر طراحــی

اوســت؛ بهویــژه لقــب «عباســی» کــه جــز او تنهــا بــه

حــاالت چهــره ،ســبکی جدیــد در نگارگــری پدیــد آورد

علیرضــا عباســی ،خوشــنویس برجســته داده شــد.

کــه مکتــب نگارگــری اصفهــان خوانــده میشــود.

امــا رضــا کــه شــخصیتی مشکلپســند ،سرســخت،
ســرکش و اســتقاللطلب داشــت ،تــا ســالها ،اغلــب

مطالعاتهنرهایزیبا
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اوقــات از کاربــرد لقــب عباســی و حتــی کار در دربــار،

تغییــر و تحــول روش نگارگــری رضــا عباســی و

دوری میجســت و بــه روایــت قاضــی میراحمــد ،بــه

پیدایــش مکتــب نگارگــری اصفهــان ،متأثــر از

«تماشــای کشــتیگیران و وقــوف در تعلیمــات آن»

شــخصیت بیپیرایــه ،منــش مردمگــرا و خلقوخــوی

میپرداخــت و «اختــالط نامــردان و لونــدان اوقــات او

تنــد و تیــز شــاه عبــاس و نیــز تحــوالت اجتماعــی

را ضایــع» میســاخت (همــان) .رضــا ،عــالوه بــر تغییــر

ایــران و بهویــژه اصفهــان بــود .برخــی از ایــن تحــوالت،

روش و اســلوب نگارگــری ،شــیفتۀ تصویرکــردن زندگی

عامدانــه بودنــد امــا اغلــب آنهــا ،نتایــج قهــریِ نــو

مردمــان عــادی بــود و تماشــای کشــتیگیران و اختالط

شــدن روزگار و پیشــرفت کشــور تحــت حکومــت شــاه

بــا نامــردان و لونــدان شــاید بــه همیــن انگیــزه صــورت

عبــاس بودنــد .ســالها بــود کــه نگارگرانــی چــون

میگرفــت .شــاه عبــاس ،بــه همــراه ســپاهیانش

ســلطانمحمد و صادقیبیــگ ،بــه ترســیم زندگــی

در جمــادی االول  1011ه.ق ،بهقصــد لشگرکشــی

مــردم عــادی نیــز دســت مییازیدنــد و طراحیهایــی

بــه آذربایجــان و شَ ــروان ،اصفهــان را تــرک گفــت و

بــه شــکل یکهصــورت بــر زمینــۀ ســاده یــا منظــره

تــا رمضــان  1015ه.ق بدانجــا بازنگشــت .بســیاری

انجــام میشــد .اغلــب ،ایــن کار بــرای ســاخت

از مالزمــان دربــار همچــون اســکندربیگ منشــی

چهرههــا و افــراد در نگارههــای بــزرگ بــود .امــا

و علیرضــا عباســی همــراه شــاه بودنــد ،امــا رضــا در

رضــا عباســی ایــن روش را از کتابســازی و ادبیــات

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

مســتقل کــرد و بــا پرداختــن اســتادانه بــه جزئیاتــی

دورۀ مــورد اشــارۀ قاضــی احمــد قمــی اســت .کنبــی بر

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

پایــۀ شــواهد بصــری از آثــار رضــا ،احتمــال میدهــد او

نیــز حــاالت چهــره و واردســاختن رنگهــای بدیــع و

در حــدود ســالهای  1011تــا  1018ه.ق بــه تصــوف

متنــوع ،آن را بــه اوج رســاند .روش طراحــی ســیاهقلم،

گرویــده و حتــی وارد یکــی از طریقتهــای اخــوت

تقریب ـاً همزمــان بــا او ،در اروپــا از ســوی داوینچــی و

شــده باشــد (همــان .)78 ،در ایــن دوران ،او آثــاری

میکلآنجلــو (میکلآنــژ) ابــداع شــد.

آفریــده کــه ارزش هنــری دورۀ نخســت زندگــیاش را

کنبــی ،ســال  1018ه.ق را نقطــۀ عطــف زندگــی

ندارنــد ،امــا ابــداع روش ســیاهقلم و نقاشــی بــا قلــم

نخســتین
هنــری رضــا میشــمارد« :آثــار نیمــۀ
ِ

خوشنویســی و بــه کمــک ترســیم خطــوط و تغییــر

زندگــی هنــری او بــه چندیــن طبقــۀ سبکشــناختی

ضخامــت آنهــا ،در کنــار تصویرســاختن از پیکــرۀ مــردم

تقســیم میشــود» (همــان .)31 ،در ایــن نیمــه ،رضــا

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

تیمــور و نزدیکانــش در مرکــز ترکیببنــدی و درشــت

رســمی و شــق و رق ،فاصلــه گرفتــه اســت .پــس از

و پیکــرۀ غالمــان در اطــراف و کوچکتــر تصویــر

ســالها دوریگزینــی و پرهیــز از کاربــرد لقــب رضــا

شــده و شــاخههای درختــان از قــاب تصویــر بیــرون

عباســی -کــه البتــه شــاید ناشــی از بخــل و حســد

زده اســت .ایــن ابــدا ِع بســیار جالبــی اســت؛ گویــی

برخــی هنرمنــدان و درباریــان هــم بــود -و احتمــاالً بــه

کــه نــگاره را درشــت کردهانــد (اشــرفی-114 ،1396 ،

دنبــال درگذشــت صادقیبیــگ ،در ســال  1018ه.ق،

.)124

رضــا عباســی ،بــه دربــار بازگشــت ،ســبک خــود را بــه

بــا وجــود نوآوریهــای فــراوان و پدیــدآوردن مکتــب

نگارگــران جــوان آموخــت و آثــار جدیــدی آفریــد کــه

جدیــد ،رضــا عباســی ســنت نگارگــری قدیــم را پــاس

دیگــر پــای همــۀ آنهــا« ،رضــا عباســی» امضــا کــرده

میداشــت و بــا همــۀ بزرگــی و در حالیکــه دیگــر

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

نگارگــران ،آثــارش را تقلیــد و امضایــش را بــرای فروش

«گلگشــت بــا اشــرافزاده» ،از جملــۀ ایــن آثــار اســت.

بهتــر آثارشــان جعــل میکردنــد ،طــی ســالهای

ســپس در ذیالحجــۀ  1020ه.ق ،یکــی از شــاهکارهای

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

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

کمالالدیــن بهــزاد را بــا افتخــار بازآفرینــی نمــود

بخــــش

تمــام آفریــد .ایــن اثــر ،مشــابه مجالــس مکتــب قزویــن

(همــان )129-125 ،از جملــه در نگارههــای «دزد،
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امــا بــا ترکیببنــدیای بســیار ماهرانــه ترســیم شــده

شــاعر و ســگها و مجنــون در بیابــان» ( 1028ه.ق)،

اســت؛ رنگهــای متنوعــی دارد ،همــۀ شــخصیتها در

«یکهســوار ریشــدار و دو شــکارچی» (بــدون تاریــخ

عیــن قرارگرفتــن در جــای خــود ،دارای رابطــۀ متقابــل

و احتمــاالً ترسیمشــده در  1034ه.ق) و «ســگ و دو

بــا دیگــران هســتند .هریــک از پیکرههــا ،حالــت و

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

حرکــت خــود را دارد و تقریبــاً همــۀ آنهــا ،پیــش از

آثــار شــاخص رضــا عباســی در نیمــۀ دوم زندگــی ،از

ایــن در صورتهــای رضــا عباســی خلــق شــدهاند.

«ســلیمان و آصــف وزیــر» ( 1025ه.ق) تــا «درویــش

بــا همــکاری دو هنرمنــد برجســتۀ تاریــخ هنر ایــران در

عبدالمطلــب» (1040ه.ق) ،نشــانۀ دغدغههــا و عالیــق

ســال  1023ه.ق ،شــاهکاری در مکتــب اصفهــان خلــق

بســیار متنــوع و روح آزاد او هســتند (همــان122-79 ،؛

شــد .میرعمــاد حســنی ،مخــزن االســرار خوارزمــی را

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

خوشنویســی کــرد و رضــا عباســی ،ن ُــه نــگارۀ فاخــر

داشــت و بــا هنــر اروپایــی آشــنا بــود ،امــا تأثیــری

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

از ســبک و پرســپکتیو نگارگــری اروپایــی نگرفــت و

گلســتان ســعدی را کتابــت کــرد و رضــا عباســی،

همچنــان طبــق ســنت ایرانــی ،نگارههایــش از جملــه

نــگارۀ مشــهور «جــدال ســعدی بــا مدعــی» را بــرای آن

تصاویــر اروپاییــان را تخــت و طبــق قواعــد نگارگــری

کتــاب آفریــد .نــگارۀ نامــدار «تیمــور و مورچــه» هــم

ایرانــی میکشــید.

پژوهـــــش

در کنــار پیگیــری ســبک پیشــینیان ،دســت بــه تجربــه

مربــوط بــه همیــن دوران اســت .در ایــن نــگاره ،پیکــر

مطالعاتهنرهایزیبا
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رضــا عباســی در شهرســازی نویــن و زیبــای اصفهــان

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

نیــز نقــش مهمــی ایفــا نمــود .او کــه طراحــی بســیار

گماشــت .تقریبــاً همــۀ نگارگــران ایــن دوره ،شــاگرد

چیرهدســت بــود ،طراحــی کاشــیهای ســقف و زیــر

او بــوده و روش کارش را پــی گرفتهانــد .یکــی از

گنبــد عظیــم مســجد شــاه اصفهــان را بــه نحــو احســن

نامورتریــن و بهتریــن شــاگردان رضــا عباســی ،معیــن

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

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

از شــاهکارهای معمــاری ایــران بــه شــمار میآیــد .بــه

اســت کــه طبــق نــگارش وی بــر نــگارهای کــه از رضــا

عــالوه ،شــاه عبــاس ،تحــت تأثیــر نگارههــای زیبــا و

عباســی در دوران کهنســالی کشــیده ،رضــا در ســال

نگارگــران زبردســت اروپایــی و نیــز در همچشــمی

 1044ه.ق پــس از حــدود هفتــاد ســال زندگــی پربــار

بــا ســالطین عﺜمانــی ،گروهــی از هنرمنــدان دربــار

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

را بــه سرپرســتی و زیــر نظــر رضــا عباســی ،مأمــور

ایــن نــگاره ،چنیــن نوشــته اســت« :شــبیه غفــران و

اجــرای پردههــا و مجالــس نگارگــری بــر دیوارهــای

رضــوان آرامگاهــی ،مرحــوم ،مغفــوری اســتادم رضــا

داخلــی کاخهــای ســلطنتی از قبیــل عالیقاپــو و

مصــور عباســی ،مشــهور بــه رضــا عباســی آســفر بــه

چهلســتون کــرد .برخــی از دیوارنگارههــا اثــر خــود

تاریــخ شــهر شــوال بااقبــال ســنۀ  ،1044آبرنــگ

رضــا عباســی اســت .تزیینــات ایــن کاخ در دورۀ شــاه

گردیــده بــود کــه در شــهر ذوالقعــدۀ الحــرام ...مذکــور

عبــاس دوم تکمیــل گردیــد .در دوران ناصرالدیــن شــاه

از دار فنــا بــه عالــم بقــا رحلــت نمــود( »...ویکیپدیــا/

قاجــار ،ظلالســلطان ،حاکــم اصفهــان از روی بغــض

مدخــل معیــن مصــور) .بــر ایــن پایــه و از آنجــا کــه

و نادانــی ،بســیاری از تزیینــات کاخ چهلســتون را از

گفتــه شــده رضــا هفتــاد ســال زیســته ،ســال تولــد

میــان بــرد؛ از جملــه ،دیوارنگارههــای رضــا عباســی بــا

او را حــدودا ً  974ه.ق بــرآورد کردهانــد .ســه نــگارۀ

گــچ پوشــیده شــد .هنــگام بازســازی ایــن کاخ در دورۀ

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

پهلــوی دوم ،ایــن آثــار زیبــا از زیــر گــچ بیــرون آمدنــد

شــیرین و اســبش را بــر دوش میبــرد» و «خســرو

و بخشــی دیگــر از بزرگــی هنــر ایــن هنرمنــد برجســته

و شــیرین» بــرای نســخۀ خســرو شــیرین نظامــی

آشــکار گردیــد.

(1041ه.ق) احتمــاالً واپســین کارهــای رضــا عباســی

پایــان کار رضــا و دنبالــۀ مکتــب

هســتند (اشــرفی.)129-125 ،1396 ،
پــس از درگذشــت رضــا عباســی ،برخــی از شــاگردانش

اصفهــان

ماننــد معیــن مصــور ،شــفیع عباســی ،افضــل تونــی

ســبک کار رضــا عباســی کــه مکتــب اصفهــان را

(الحســنی) ،محمدیوســف و محمدعلــی ،مکتــب او را

پدیــد آورد ،پیــروان و مقلــدان فــراوان در سراســر

حفــظ کردنــد .امــا بــا ترویــج گرایــش بــه فرنگیســازی

ایــران از اصفهــان تــا شــیراز ،مشــهد ،هــرات و حتــی

(نگارگــری اروپایــی) از دورۀ شــاه عبــاس دوم ،مکتــب

کشــورهای اطــراف یافــت .رضــا در بازگشــت بــه دربــار

اصفهــان رنــگ باخــت و بــا ســقوط سلســلۀ صفــوی،

جــای خــود را بــه مکاتــب زنــد و قاجــار داد .در

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

دورۀ زنــد ،نوعــی ســبک مردمــی بــه نــام نگارگــری

درخشــش رضــا عباســی از اجــرای نگارگــری نســخهای

قهوهخانــهای بــا الهــام از مکتــب اصفهــان شــکل

مصــور از شــاهنامۀ فردوســی در کنــار صادقیبیگ ،رئیس

گرفــت کــه در دورۀ قاجــار رشــد بســیاری کــرد و

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

آثــار ارزشــمندی آفریــده شــد .در دورۀ بازگشــت

ارتقــای ســبک نگارگــران پیشــین ،بــه ویــژه کمالالدیــن

نویــن ،قــدر ایــن مکتــب گرانســنگ دوبــاره شــناخته

بهــزاد ،میکوشــید بیشتــر ،مــردم عــادی را تصویــر

شــد و برخــی نگارگــران از جملــه حســین قوللــر

کنــد؛ بــه میــان ایشــان رفــت و حــاالت روحــی و شــرایط

آقاســی ،علیاکبــر صادقــی و محمدعلــی ترقیجــاه،

زندگــی ایشــان را بــا قلــم افســونگرش بــر صفحــۀ کاغــذ،

ســبکهای شــخصی و جدیــدی بــا الهــام از ســبک

جاودانــه ســاخت .روشهــای بدیــع و تکنیکهــای جدیــد

رضــا عباســی و مکتــب اصفهــان پدیــد آوردنــد.

رضــا عباســی ،ســبک و مکتبــی تــازه در نگارگــری پدیــد

نتیجهگیری

آورد کــه مکتــب اصفهــان نامیــده میشــود .او افــزون
بــر آفرینــش نگارههــای فاخــر ،دســتاوردهای هنــری

عباســی ،نگارگــر نامــی ایــن دوران پرداخــت .شــاه عباس

چهلســتون و عالیقاپــو بــر جــای نهــاد و شــاگردان و

ماننــد دیگر شــاهان مهم سلســلۀ صفــوی ،درک درســتی

پیروانــی تربیــت نمــود کــه ادامهدهنــدۀ ســبک جدیــد

از هویــت ایرانــی و عالقــۀ وافــری بــه مظاهــر و مصادیــق

وی و پاســدار نگارگــری اصیــل ایرانــی بودنــد.

فرهنــگ ایرانــی از جملــه هنــر داشــت .او کــه در ســبک

عصــر صفــوی با چهــار مکتــب هنــری تبریــز دوم ،مشــهد،

حکومــت و فرهنــگ ،از الگوهــای ایــران باســتان پیــروی

قزویــن و اصفهــان و اهمیــت و عالقــهای کــه اغلــب شــاهان

میکــرد ،توانســت امنیــت و آرامشــی در ایــران پدیــد

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

آورد کــه بــا رونــق کســب و کار و رفــع نیازهــای اصلــی

شــاه عبــاس اول ،اوج ایــن عصــر و رضــا عباســی ،مهمتریــن

زندگــی مــردم ،زمینــۀ رســیدگی بــه نیازهــای فرهنگــی

و مﺆثرتریــن هنرمنــد آن عصــر اســت .اگــر اصفهــان،

فراهــم آمــد .وی بــا انتقــال پایتخت بــه اصفهان ،کوشــید

امــروز پــس از نیمهــزاره ،هنــوز آب و رنــگ صفــوی دارد

آن را بــه زیباتریــن شــهر جهــان و درخــور پایتختــی

و بــه چهــرۀ ایرانــی خــود میبالــد ،همــه را مدیــون هن ـ ِر

ســرزمین کهــن ایــران بــدل کنــد .همچنیــن بــا تأســیس

هنرمنــدان و شــاهان هنرپــرور اســت .رضــا عباســی و شــاه

مــدارس پرشــمار و افزایــش نیــاز و میــل بــه کتابخوانــی،

عبــاس اول صفــوی ،از ســتارگان درخشــان ایــن عرصــه

کتابســازی را در کتابخانــۀ شــاهی رونــق بخشــید .در

هســتند کــه بــه اتفــاق ،عصــری طالیــی در هنــر ایــران رقم

نتیجــه ،هنرهــای تجســمی ،مجــال زیــادی بــرای رشــد

زدنــد .عصــری کــه هنــوز مایــۀ فخــر ایــران و ایرانیــان و

یافتنــد و هنرمنــد بزرگــی چــون رضــا عباســی ظهــور

ســتایش هنردوســتان و فرهیختــگان سراســر جهان اســت.
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عبــاس اول صفــوی ،بــه ویــژه زندگــی هنــری رضــا

مســجد شــاه اصفهــان و دیوارنگارههایــی در کاخهــای
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ایــن پژوهــش بــه مطالعــۀ هنــر تجســمی در دورۀ شــاه

شــکوهمند و مانــدگاری چــون طراحــی کاشــیهای

.1

Shelley Esaak

.2

Visual Arts

.3

در نظــام کتابخانــهای دربــاری شــاهان ایــران ،هنرمنــدان

خوشنویســی و تذهیــب را گوینــد کــه شــیرازه بســته و بــه

خوشــنویس ،نگارگــر ،تذهیــبکار ،صحــاف و ...بــه صــورت

شــکل کتــاب یــا آلبــوم تجلیــد شــدهاند.

.4

.5

.7

ُمر ّقــع ،تکبرگهــای بههمپیوســته دارای نگارگــری،

گروهــی در کار کتابســازی مشــارکت میکردنــد.

.8

David Blow

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

.9

Roger M. Savory

نامــدار و پژوهشــگر هنــر.

 .10ایــد بــه یــاد داشــت کــه بــه نوشــتۀ ذبیــحاﷲ صفــا در تاریــخ

شــاهنامۀ شاهطهماســبی ،شــامل  258نــگاره و اثــر 15

ادبیــات ایــران ،شــاه عبــاس اول بــه شــعر پارســی نیــز بســیار

نگارگــر مکتــب تبریــز ،درخشــانترین اثــر کتابآرایــی در

عالقهمنــد بــود و در رونــق آن کوشــش بســیاری نمــود.

تاریــخ هنــر ایــران شــمرده میشــود.
مطالعاتهنرهایزیبا

.6

فرزنــدبهـراممیــرزاودامــادشــاهطهماســب،شــاهوالیــتخراســان.

ســلطان ابوالفتــح ابراهیــم میــرزا جاهــی ،نــوۀ شــاه اســماعیل اول،

 .11ویلفریــد اســکا ِون بالنــت ()Wilfrid Scawen Blunt
(18401922م).
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