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  )مقالة پژوهشي(

  هاي مكتب اصفهان در نقاشيدر عصر صفوي  زنانهكامگي  بازتاب تن
  4، مهدي كشاورز افشار3، حسن بلخاري قهي*2رضا افهمي، 1كالهي فاطمه شه

  چكيده
در حـوزة اجتمـاعي، شـهر    . ق يكي از نقاط عطف تاريخ اجتماعي و فرهنگي ايران است.دورة صفويه در اوايل قرن يازدهم ه

هاي منافي عفت، مانند لذت جنسي زنانه، بود و در حـوزة هنـر    برخي از موقعيت اصفهان و دربار محل عرضة باز و عمومي
كامه از جنس زن با مضامين نامتعارف جنسي و اعمال و رفتار زنانه مرتبط با آن هسـتيم كـه تـا     نيز شاهد رواج تصاوير تن

ين است تا براسـاس نظريـة بازتـاب،    در اين مطالعه، سعي بر ا. پيش از آن بدين گستردگي در سنت نقاشي ايران رايج نبود
يـابي رواج ايـن    علت رواج چنين تصاويري از زنان در مكتب نقاشي اصفهانِ عصر صفوي شناسايي شود و هدف از آن ريشه

ورزي شـاهان   فرض اين مطالعه اين است كه شـرايط اجتمـاعي برآمـده از سياسـت     . پديده در نقاشي مكتب اصفهان است
شـده و   تحليلـي انجـام    ـ روش توصـيفي  اين پژوهش به . است  گونه تصاوير دخيل بوده  رواج اين صفوي در شهر اصفهان در

طـور هدفمنـد از بـين     هاي تحقيق به نمونه. است) ها نقاشي(اي و مطالعة اسناد تصويري  روش گردآوري اطالعات كتابخانه
دهـد   مـي  اين مطالعه نشـان  . است  تند، انتخاب شده هاي اين دوره، كه دربردارندة مضامين و اعمال جنسيِ زنانه هس نقاشي

شدة موقعيت جنسي زنانه در بستر اجتماعي اصفهانِ عصـر صـفوي در رواج چنـين تصـاويري      كه شرايط انضمامي و عرفي
محور حكومـت صـفوي دانسـت و دربـار      كامه را بايد ناشي از رويكردهاي شاه رواج هنر تن. است در هنر آن دوره مؤثر بوده 

ـ نظامي و شخصي شاه، برخي از رفتارهاي خـالف عـرف را در جامعـه تـرويج      هاي اقتصادي، سياسي طلبي دليل منفعت هب
هـاي مضـموني،    ها بروز يافـت و ايـن مؤلفـه در ويژگـي     صورت امري عادي در نقاشي كامگي رايج در جامعه به  اين تن. داد

  .حظه استمال ها دارند درخور  تجسمي و نقشي كه زنان در نگاره

  كليدواژگان
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  مقدمه
هفدهم مـيالدي، بـا انتقـال پايتخـت صـفويه بـه اصـفهان،        / در اوايل قرن يازدهم هجري قمري

خصوص در ارتباط بـا زنـان، رخ    تحوالت اجتماعي، فرهنگي و هنري عظيمي در جامعة ايران، به
اي باز و بدون محدوديت  كامگي زنانه در عرصه سو در حوزة اجتماع لذت جنسي و تن از يك .داد

از سوي ديگر، در نقاشي اين دوره، تحت نام مكتب اصفهان، زنـان اغلـب بـا حـاالت،     . رواج يافت
ز اين نوع ا. اند ها تأكيد دارد، تصوير شده هاي جنسيتي آن رفتار و اعمال زنانه، كه بيشتر بر جنبه

كامـه را   تصويرگري جنس زن بدين گستردگي تـا آن زمـان سـابقه نداشـته و ايـن تصـاوير تـن       
حال سؤال اين اسـت كـه علـت رواج چنـين     . توان نوعي عدول از سنت نقاشي ايراني دانست مي

تصاويري از زنان در مكتب نقاشي اصفهانِ عصر صفوي چـه چيـزي بـوده اسـت؟ و هـدف از آن      
با توجه بـه اينكـه مضـمون هنرهـا از     . يده در مكتب نقاشي اصفهان استيابي رواج اين پد ريشه
فرض ايـن مطالعـه ايـن اسـت كـه       پذيرند،  هاي اجتماعي جامعه خود تأثير مي ها و جريان ارزش

طور مستقيم برآمده از دربار و حكومـت وقـت    شرايط اجتماعي حاكم بر اصفهان اين دوره، كه به
  .ز زنان در هنر اين دوره دخيل بوده استبوده، در رواج چنين تصاويري ا

از ميـان  . اسـتوار اسـت   1شناسي هنر و رويكـرد بازتـاب   رويكرد نظري پژوهش بر پاية جامعه
شناسي هنر، رويكـرد بازتـاب بـا موضـوع و فـرض پـژوهش سـنخيت         هاي متعدد جامعه رهيافت

تماعي معطوف است كه محيطي يا شرايط اج/ بيشتري دارد، زيرا بيشتر به بررسي عوامل بيروني
اي از نقاشي مكتـب اصـفهان بـه     با توجه به اينكه بخش عمده. گيري آثار هنري مؤثرند در شكل

تصاوير نامتعارفي از جنس زن اختصاص دارد، كه بدين گستردگي در سنت نقاشـي ايرانـي رواج   
در اين زمينه  ويژه اينكه اكثر مطالعات به. نداشته است، مطالعة حاضر موجه و حائز اهميت است

هاست و به مضمون آثار يا ارتباط بعـد تجسـمي و    نقاشي 2هاي تجسمي اغلب معطوف به بررسي
ها توجه چنداني نشده اسـت و   مضموني تصاوير زنان در ارتباط با شرايط و موقعيت اجتماعي آن

  .خأل مطالعاتي در اين رابطه محسوس است
در حوزة . مقاله، زن در مفهوم عام آن نيستشايان ذكر است كه منظور از جنس زن در اين 

رود بـا توجـه    ها و زنان حرمسرا مد نظرنـد كـه احتمـال مـي     اجتماعي صرفاً زناني مانند روسپي
در . باشـند ) در جامعـه و دربـار  (هـاي جنسـي    شرايط جامعة اصفهان، بيشتر در معرض موقعيت

ست كه زنان با مضامين جنسي و حوزة هنري، صرفاً تصاويري از مكتب نقاشي اصفهان مد نظر ا
با توجه به اينكه اين قبيل از زنان داراي جايگاه، شأن . اند اعمال و رفتار مرتبط با آن تصوير شده

هايي كه در مـتن   اجتماعي و شرايط زندگي متفاوتي نسبت به زنان ديگر بودند، تفاسير و تبيين
صفوي يا همة تصاوير زنـان در نقاشـي    هاي عصر ها شده است قابل تعميم به كل زن مقاله از آن

 .مكتب اصفهان نيست

                                                        
1. Reflection Approach 
2. Formalistic 
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  تحقيقپيشينة 
اغلب مطالعاتي كه تاكنون در زمينة تصوير زن در مكتب نقاشي اصفهان انجام شده است، متكي 

شناسـي پيكـره و    و زيبـايي ...) بنـدي و  گذاري، تركيـب  نوع خط، رنگ(بر تجزيه و تحليل بصري 
نگاري در نگارگري ايران تـا انتهـاي دورة    بررسي سير تحول چهره«هاست؛ مانند مقالة  چهرة آن

اي تصـوير زن از   مطالعـة مقايسـه  «، مقالة )30ـ15: 1391حسنوند و آخوندي (» صفوي و قاجار
محمـدطالبي طرمـزدي و   (» هـاي اصـفهان   هـا و خانـه   هـاي كـاخ   ديدگاه هندسي در ديوارنگاره

ازنمايي زنان در مكتـب اصـفهان دورة صـفوي بـا     مطالعة تطبيقي ب«و ) 46ـ29: 1397بيگ  ولي
تصوير زن همچنين، در دو كتاب . )70ـ55: 1393تواليي و شيرازي (» پيكرنگاري درباري قاجار

مكتـب اصـفهان و دورة اول قاجـار    : چهـره در نگـارگري ايرانـي   و ) 1392ياسيني (در نگارگري 
  .ده شده استهايي به اين موضوع اختصاص دا فصل) 1394اكبرپور برنجي (

در زمينة بررسي تصاوير زنان در نقاشي مكتب اصفهان با تكيه بر موقعيت اجتماعي عصر صـفوي،  
اين دست از مطالعات، با توجه به روابط ايران و اروپا، سعي دارنـد تـأثير   . چند مطالعه انجام شده است

هـاي   طالعات صـرفاً بـه بررسـي   نقاشي غربي بر تصوير زن در اين دوره را ارائه كنند؛ ولي مجدداً اين م
هـاي   بررسـي تـأثير تحـوالت اجتمـاعي و فرهنگـي در دوره     «مانند مقالة . اند تجسمي سوق پيدا كرده
نقـش زن در  «و مقالـة  ) 1398رشيدي و طـاهري  (» نگاري زن نگاري و پيكره صفوي و قاجار بر چهره

  ).1396اني قوام و رنجبر محبي، حسنخ(» هاي دورة صفوي با تأكيد بر آثار رضا عباسي نگاره
تنها مطالعة مستقلي كه با توجه به شرايط اجتماعي عصر صفوي به بحث تغيير مضـموني و  

بررسـي گفتمـان   «نامـة   تجسميِ تصاوير زنان در مكتب نقاشي اصـفهان پرداختـه اسـت، پايـان    
طـاهر  ( »قـاپو اصـفهان   ستون و عالي هاي چهل هاي كاخ جنسيت در دورة صفوي با تكيه بر نگاره

نمايـد، امـا دو    مقالة حاضر تقريباً به لحاظ موضوعي با مطالعة ذكرشده نزديك مي. است) 1395
اسـتفاده كـرده   » تحليل گفتمان فوكـو «مطالعة قبلي از روش . 1: تفاوت اساسي با يكديگر دارند

بـه تحليـل ايـن دسـت از     » نظريـة بازتـاب  «شـود براسـاس    است، ولي در مقالة حاضر سعي مي
هـاي   كـاخ (هاي عصر صـفوي   هاي مطالعة قبلي صرفاً ديوارنگاره نمونه. 2. ها پرداخته شود ينقاش
برگـي   هاي تك است؛ اما مقالة حاضر عالوه بر ديوارنگاره، نگاره) قاپوي اصفهان ستون و عالي چهل

  .را هم مد نظر قرار داده است

  رويكرد نظري
منزلة يكي از رويكردهاي   رويكرد بازتاب به به 2شناسي هنرها جامعهدر كتاب  1ويكتوريا الكساندر

                                                        
1. Victoria Alexander 
2. Sociology of the arts: exploring fine and popular forms 
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هـاي   اين رويكرد شـامل پـژوهش  . شناسي هنر پرداخته است رايج و كاربردي در مطالعات جامعه
ها اين باور يا استعاره است كـه هنـر هماننـد     گسترده و متنوعي است كه فصل مشترك همة آن

هـاي موجـود    ها، اعتقادات و جريـان  ز ارزشهنرها ا. دهد اي جامعة معاصر خود را بازتاب مي آينه
). Alexander 2003: 22(پذيرند  گيرند يا تأثير مي اند ريشه مي اي كه در آن پديد آمده در جامعه

البته در تعريف رويكرد بازتاب، كاربرد استعارة آينه بسيار ظريف و مهم اسـت، زيـرا هنـر هرگـز     
هـاي اجتمـاعي را    ز جامعـه باشـد و همـة واقعيـت    اي كامل يا صـرفاً رونگاشـتي ا   تواند آينه نمي
توان به ماهيت كلي اثر هنري كه برخاسته از جامعة  اما از اين طريق مي. وكاست بيان كند كم بي

هاي آن دورة تاريخي يا يك گروه  پس موجوديت يك اثر هنري با ويژگي. معاصرش است پي برد
). 75: 1379دو وينيـو  (خويش سرشار است  اجتماعي از آن دوره مرتبط است؛ هنر از روح زمانة

تواند خود را كامالً از شرايط اجتماعي عصر  حال نمي عين اثر هنري واقعيت محض نيست، ولي در
مباحـث يـا   از  معتقد است كـه هنرهـا گويـاي برخـي     اين اصل رويكرد بازتاب به. خود رها كند

  ).Alexander 2003: 21(هاي رايج در جامعة خودند  پديده
تنهايي مد نظـر   كي از محورهاي اين رويكرد اين است كه در آفرينش اثر هنري، يك فرد بهي

نيست؛ بلكه اثر بيان نوعي آگاهي جمعي است كه هنرمند با شدتي بيشتر از بقية افـراد جامعـه   
رو، رويكرد بازتاب مخالف هرگونه  ازاين). 64: 1377گلدمن (كند  در تدوين و ارائة آن شركت مي

دانـد يـا    هاي اجتماعي و تاريخي مي كننده هي است كه به طريقي هنرمند را برتر از تعيينديدگا
شـمرد   نيـاز از عوامـل اجتمـاعي و تـاريخي برمـي      آثارش را برگرفته از تكامل دروني سبك و بي

  ).119: 1397عشري  اثني(

  روش تحقيق
ي اطالعـات مبتنـي بـر    شـيوة گـردآور  . تحليلي انجام شده اسـت  ـ اين مطالعه به روش توصيفي

جامعة تحقيق شامل كل تصـاوير  . است) ها نقاشي(اي و مطالعة اسناد تصويري  هاي كتابخانه داده
مكتب اصفهان در عصر صفوي است كه داراي مضامين نامتعارف جنسي و اعمال   زنان در نقاشي

ي ورود بـه مطالعـه   هايي كه مشمول معيارها ها از بين نقاشي نمونه. و رفتار مرتبط با آن هستند
نگاره به دست نقاش ايراني اجرا شده باشـد؛  . 1: ند ازا معيارهاي ورود عبارت. بودند انتخاب شدند

زمـان خلـق اثـر در محـدودة تـاريخي مكتـب       . 3نگاره به سبك مكتب نقاشي اصفهان باشد؛ . 2
صـفويان بـه    سـال انتقـال پايتخـت   . (م 1598/ ق.ه 1006نقاشي اصفهان باشد؛ يعني تقريبـاً از  

مصـور از آخـرين بازمانـدگان بـزرگ سـنت       سال وفات معـين . (م 1698/ ق.ه1109تا ) اصفهان
ها به مضامين جنسي زنانه و اعمال مرتبط با آن توجه شده باشد؛ لـذا   در آن. 4؛ )نقاشي اصفهان

اصفهان  هاي مكتب از ديگر نگاره» كامه تصاوير تن«در متن مقاله اين قبيل از تصاوير با اصطالح 
  .اند متمايز شده
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از مكتب اصـفهان اسـت كـه در    )  و ديوارنگاره  نگاره تك(نقاشي  60هاي تحقيق شامل  نمونه
روش غيرتصـادفي و    هـاي تحقيـق بـه    نمونـه . ها زن با مضمون و اعمال جنسـي حضـور دارد   آن

تـاريخي و   روش تجزيه و تحليل اطالعات كيفي و با توجـه بـه شـرايط   . اند هدفمند انتخاب شده
  .مناسبات اجتماعي در عصر صفوي انجام شده است

ورزي شـاهان   كامگي زنانه در اصفهانِ عصر صفوي و سياست رواج تن
  در اين زمينه

كامگي و رواج آن در اصفهانِ عصر صفوي، كه برآمـده از تصـميمات،    در اين قسمت، به بحث تن
از آنجـا كـه سـاختار    . شـود  پرداخته مـي شاهان صفوي در اين امر بود،   ورزي اقدامات و سياست

محور بود، هرگونه تحول اجتماعي تحت عملكرد مطلقة شاه است و شـاه در   حكومت صفوي شاه
عنـوان پيونددهنـدة همـة اجـزاي      او تنها منبع قدرت و بـه . اين زمينه اختيار و توان مطلق دارد

ـ   ). 18ـ17: 1385آژند (حكومت و جامعه مطرح است  دون محـدوديت لـذت   پس عرضـة بـاز و ب
  ورزي تـوان برآمـده از سياسـت    كامگي زنانه در جامعـه را مـي   كلي تن طور جنسي در اجتماع و به

هـاي منـافي عفـت ماننـد      تبعِ چنين نظام حكومتي است كه برخـي از پديـده   به. شاهان دانست
مـل  همچنـين، عوا . شـود  هرگز در جامعه قضاوت اخالقـي نمـي  ... گري، توسعة حرمسرا و روسپي

توانند به رواج  ديگر مانند مراودات با كشورهاي غربي يا ورود سياحان اروپايي به ايران اگرچه مي
اين انحرافات جنسي در جامعه دامن بزنند، در مقايسه بـا اختيـارات و عملكـرد مطلقـة شـاه در      

 هـاي  از طـرف ديگـر، همـة فعاليـت    . شـوند  عنوان عامل فرعي يا غيرمستقيم مطرح مي جامعه به
با رأي و نظـر شـاه بـود و ايـن مسـئله مجـدداً از       ...) ورود و خروج به كشور و(سياحان در ايران 

 .اقتدار سياسي و اجتماعي شاه در جامعة ايران عصر صفوي نشان دارد
. 1: رو هسـتيم  كـامگي روبـه   كلي، با بررسيِ تحليلي منابع عصر صفوي با سه نـوع تـن   طور به

كـامگي مردانـه و    مورد اول به تن. حرمسراي شاهي. 3گري؛  روسپي .2گرايانه؛  جنس تمايالت هم
. شـود  عنوان جنس سوم در جامعة عصر صفوي مربوط مي به) خواجگان(شده  حضور غالمان اَخته

مـورد دوم و  . طلبـد  اين پديده، مسئلة مورد نظر اين مطالعه نيست و تحقيقِ مستقل خود را مي
د و در ذيـل شـرايط انضـمامي پيرامـون ايـن دو پديـده و       كامگي زنانه مرتبط هسـتن  سوم به تن

 :شود شاهان در رابطه با آن شرح داده مي  ورزي سياست

  روسپيان در اصفهانِ عصر صفوي) الف
؛ امـا در  )481ــ 480: 1393راونـدي  (گري در ايران سـابقه داشـت    پيش از عصر صفوي روسپي

هاي زيادي براي بهبود وضعيت  و تالشزمان سلطنت شاه عباس اول اين عمل رواج بسيار يافت 
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از ايـن زمـان بـه بعـد بـه پشـتوانة دربـار بـراي         . اقتصادي و اجتماعي اين افراد صـورت گرفـت  
اي رسمي تبديل شد و حضور آنان در قلمروي عمـومي   گري به پيشه و حرفه بار روسپي نخستين

زي داشتند و بيشـتر از  اين دست از زنان به نسبت موقعيت اجتماعي ممتا. شهر مشروعيت يافت
هاي روسپي از آزادي عمل زيـادي در   زن). 308: 1363فيگوئروا (زنان عادي مورد احترام بودند 

، زيرا زنان بزرگان درباري و وزرا كمتر در مألعـام و  )193: 1360كمپفر (جامعه برخوردار بودند 
و تحـت نظـارت بودنـد     هـاي خـود محبـوس    گرفتند و اكثراً در سفر يا در خانـه  اجتماع قرار مي

ابريشم بر تن داشتند؛ در مراسم عـزاداري عمـومي    روسپيان لباسي تمام). 308: 1363فيگوئروا (
شدند؛ معمـوالً سـوار    شده حاضر مي دوزي هاي لطيف زري هاي باز و چادرهايي از پارچه با صورت

  ).همان(كردند و خدمة بيشتر داشتند  بر اسب حركت مي
، نمايندة رسمي دولت اسپانيا در ايران، در شهر اصفهان روسـپيان در  وئرواسفرنامة فيگبنا بر 

هـاي غيربـومي غالبـاً مـازاد بردگـان و اسـيران        روسپي. دو گروه بومي و غيربومي حضور داشتند
جنگي از نژاد گرجي و چركسي بودند كه ابتدا براي حرمسراي شاهي در نظر گرفته شده بودنـد،  

هـاي شـاه در    هاي حرم، كه وظيفة انتخاب محبوبـه  ها از سوي خواجه آن دليل عدم انتخاب اما به
گـري مشـغول    رسيدند يا به شغل روسـپي  حرمسرا را داشتند، در بازارهاي عمومي به فروش مي

شد، ولي غالبـاً از   ها، زنان روسي، لزگي، تاتار و ديگر مناطق قفقاز هم ديده مي بين آن. شدند مي
  ).233: 1363فيگوئروا (اي داشتند  العاده د كه زيبايي فوقنژاد گرجي و چركسي بودن

گرفتنـد و حضـور و فعاليـت     روسپيان در اين دوره توسط شاه و دربار مورد حمايت قرار مـي 
عنوان يك صنف در فضاي عمومي شهر اصفهان، به پشتوانة قوانين رسـمي دولتـي بـود     ها، به آن

ور و فعاليت زنان روسپي منافي عفت اجتماعي بود، با اينكه حض. كه شاه آن را تصويب كرده بود
محور حكومت صفوي، دربار و در رأس آن شاه، اين رفتار خـالف عـرف را    با توجه به ساختار شاه

ترين داليل حمايت دربار و شاه از ايـن   نظامي از مهم ـ منفعت اقتصادي و سياسي. داد توسعه مي
  .گروه از زنان بود

ــادي. 1 ــه  اخــذ: منفعــت اقتص ــات از صــنف روســپي، ب ــة يــك پيشــة رســمي و    مالي منزل
ماليـات روسـپيان برحسـب    . ترين نفـعِ اقتصـادي شـاه و دربـار از آن بـود      يافته، مهم مشروعيت

بايسـت ماليـات بيشـتري بـه دربـار       شـد و هرچقـدر زيبـاتر بودنـد، مـي      شان برآورد مـي  زيبايي
، در اصـفهان  1به گفتـة شـاردن  ). 484: 1393سفرنامة ونيزيان، به نقل از راوندي (پرداختند  مي

دوازده هزار روسپي رسمي تحت حمايت دربار وجود داشت كه نامشـان در دفـاتر رسـمي ثبـت     
روسـپيان رسـمي هشـت    . كردنـد  صورت غيررسمي فعاليت مي شده بود و تقريباً همين تعداد به

هـا   بود و غيررسمي 2يورپرداختند كه معادل تقريباً سيصد و شصت هزار ل هزار تومان ماليات مي

                                                        
1. Jean Chardin 
2. Livre 
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همچنين، شاردن در جاي ديگر تعداد ايـن  ). 195: 7، ج1372شاردن (دادند  ماليات بيشتري مي
دانست كه ساالنه قريـب بـه دويسـت هـزار      زنان در شهر اصفهان را نزديك به چهار هزار نفر مي

  .)212ـ211: 2همان، ج(پرداختند  به دربار مي) پول فرانسه در آن زمان( 1اكو
هـاي   گري براي دربـار و شـاه دريافـت كرايـه از خوابگـاه      نمونة ديگر از نفعِ اقتصادي روسپي

هـاي   ها در طبقات فوقـاني از رف  ، آن2براساس سفرنامة كمپفر. هاست اي و محل اطراق آن اجاره
عـالوه بـر   ). 193: 1360كمپفـر  (هايي را كرايه كرده بودنـد   دو طبقه واقع در ميدان شاه حجره

). 114ــ 113: 7ج: 1372شاردن (ها اجازه داشتند در ميدان شاه اتراق و چادر برپا كنند  ن، آناي
ها سه تومان عايدي داشت كـه   ميدان از بابت حق بساط كردن يك تومان و از بابت كراية حجره

ايـن  . شـد  مـي ) اي كه در اروپاي آن زمان رايج بـود  سكة نقره( 3رفته شصت و هشت تالر هم روي
نكتة مهم حضور و اسـتقرار  ). 195ـ193: 1360كمپفر (داد  را شاه به مدرسه تخصيص مي عوايد

هـا هماننـد    و آزادي عمـل آن ) ترين مكان شهر عمومي(ها در مجاورت كاخ شاه و ميدان شاه  آن
گري ديگـر   رو، تحت حمايت شاه و دربار، پديدة روسپي ازاين. ديگر مشاغل در فضاي عمومي بود

محور صفوي، مورد قضاوت اخالقي قـرار   شد يا با توجه به جامعة شاه ت دانسته نميامر منافي عف
اي شاه بر همة امور، از جمله امور اجتماعي و عرفـي، نظـارت و    گرفت، زيرا در چنين جامعه نمي

  .دخالت تام داشت
هـا بـا سـپاهيان،     هـا و همراهـي آن   حضور روسـپيان در جنـگ   :ـ نظامي منفعت سياسي. 2
نظامي شاه و دربـار در حمايـت از ايـن گـروه در جامعـة اصـفهانِ عصـر         ـ ترين نفعِ سياسي مهم

  .صفوي بود
شوند تا با رقص، آواز و ارضاي  ها در سفرهاي جنگي همراه سپاه فرستاده مي معموالً روسپي

هاي زيادي  نيرو دهند و شاه براي اين زنان امتيازات و معافيتها  نيازهاي جنسي سربازان به آن
  ).309ـ308: 1363فيگوئروا (شد  قائل مي
كه در زمان شاه عباس در ايران حضور داشت، راجع به آرايـش جنگـي سـپاه     4پيترو دالواله
  :نويسد ايران چنين مي

انـد، ولـي    نيز پراكندهبارها و شترانِ حامل زنان . گونه نظمي نيست در حركت سپاهيان هيچ
يعني اگر حركت . ها و سپاهيان دشمن قرار دارند ترتيب اين است كه جنگاوران هميشه بين آن

ولي اگر حركت پشت به دشمن . ها هستند قوا به سمت دشمن است، هميشه سربازان جلوي زن
وضـعيت   البته زنان شـاهان در لشكركشـي  . اند است، زنان و باروبند در جلوي صفوف واقع شده

  ).22: 1370دالواله (اند  متفاوتي داشته
دربار از . عالوه بر موارد يادشده، زنان روسپي براي دربار و حكومت منافع ديگري هم داشتند

                                                        
1. Eco 
2. Engelbert Kaempfer 
3. Thaler 
4. Pitro della valle 
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خصوص در اسـتقبال از مهمانـان خـارجي،     هاي رسمي، به هاي مجلل و پذيرايي ها در مهماني آن
هـاي عشـقي و    سـاز و آواز و رقـص صـحنه   هـا بـا    آن. كـرد  منظور مجلس گرمي استفاده مـي  به

به همين دليل، آنان عالوه بـر زيبـايي   ). 77: 2، ج1372شاردن (كردند  انگيزي را ايجاد مي طرب
  ).648: 1379اولئاريوس (هاي جنسي، بايد در رقص و هنرنمايي مهارت داشته باشند  و جاذبه

  زنان حرمسرا در دربارِ صفوي) ب
بيشتر به هرزگي، عياشي و منافع شخصـي شـاهان صـفوي مربـوط     كامگي در حرمسرا  بحث تن

ها  بارگي و عالقة وافر آن دليل زن سازيِ شاهان عموماً به كلي، در طول تاريخ، حرم طور به. شود مي
گونه در خـدمت   زنان در حرمسرا همه. كامگي بوده است جويي و تن به جنس زن و با هدف لذت

كردند و تمنيات او  خواست از او پذيرايي مي هر نوعي كه شاه ميشاه بودند و به هر كيفيتي و به 
اينكـه تعـداد زيـادي از    ). 245: 1364آزاد (كردنـد   را، چه طبيعي و چه غيرطبيعي، برآورده مي

اي  زنان در حرم گرد هم آورده و آنان را بازيچة دست اميال نفساني شاه قرار دهند، سـخن تـازه  
، شاهان صفوي نيز با همين انگيـزه سـعي در توسـعة حرمسـراي     نيست و به گواه منابع تاريخي

در اينجا . شود منظور حفظ عفت قلم از بازگو كردن اين مطالب خودداري مي لذا به. خود داشتند
ترين پديدة در حرمسراي شاهي در مدت زمان رواج نقاشي مكتب اصفهان پرداخته  به شرح مهم

و اينكه شاه و دربار چه منـافعي   1نند گرجي و چركسيهايي ما فرهنگ شود؛ يعني ورود خرده مي
  .از قبل حضور اين زنان داشت

گرفتن دامنة فساد در دربار صفوي و در ادامه منـافع شخصـي    با باال: منفعت شخصي شاه. 1
واسـطة وضـع    بار شاهد حضور نژاد جديدي از زنان قفقازي هستيم كه هم به شاه، براي نخستين

نظيرشان در نظر شاهان ايراني زمينـة افـزايش ايـن     سبب زيبايي بي هم به اجتماعي كشورشان و
در سـفرنامة خـود اكثـر زنـانِ      2كـارري . قبيل از زنان در حرمسرا نسبت به قبل بـه وجـود آمـد   

: 1383كـارري  (دانـد   حرمسراي ايران در شهر اصـفهان را از زيبارويـان گرجـي و چركسـي مـي     
كند كه در حرم صفوي، زنان ايراني كم بود و بيشـترِ زنـان از    مي يترو دالواله نيز تأييد پي). 149

نمونـة بـارزِ   ). 374: 3، ج 1370دالوالـه  (ها يا كنيزكان گرجي و چركسـي بودنـد    شاهزاده خانم
هاي حرمسراست كـه امـروزه از    اي در يكي از اتاق روابط زنان گرجي و شاه عباس اول ديوارنگاره

  ).265: همان(واله در سفرنامة خود آن را شرح داده است بين رفته است، ولي پيترو دال

                                                        
امروزه، اين قوم در سه جمهوري . اند ريشه ها هم نام اقوام ساكن در شمال غرب قفقاز است كه با گرجي» چركس«. 1

ند و اين ا و آديغه ساكن) چركس ـ چاي قره(چركسيا  ـ ، كاراچاي)بلغار ـ قبارطه(بالكاريا  ـ قفقاز، يعني كاباردينو
اي سه دولت  ناحية چركسستان در تاريخ خود همواره محل مجادالت منطقه. نامند مي» چركسستان«ناحيه را 

 ).67: 1387زاده  نژاد و كاظم زرگري(همجوار خود، يعني ايران، روس و عثماني، بوده است 
2. Giovanni Francesco Gemelli Careri 
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كنيزداري و زنا و تعدد زوجات و رابطه با محـارم و افعـال   «كند كه گرجيان  شاردن بيان مي
: 1، ج1372شـاردن  (» ربايند هاي يكديگر را مي شمارند و زن اعمال پسنديده مي) از(نظير آن را 

كنند كه تعدد زوجات و رابطه با كنيزان كـار خـوبي اسـت،     اين ملت بدكار ادعا مي«، زيرا )172
ها را در ازاي پول نقد يا خوراك  تواند آن شود و مي چه از اين راه شخص صاحب اوالد كثيري مي

و آداب اجتماعي مردم گرجستان، دقيقـاً علـت    ها با توجه به عادت). همان(» به ديگران بفروشد
ي بيشـتر از هـر جـاي ديگـر در دربـار شـاهان صـفوي        فراواني زنان و دختران گرجي و چركسـ 

عالوه بر شرايط اجتماعي كشور گرجسـتان، زيبـايي نـژاد گرجـي و چركسـي      . شود مشخص مي
. كامگي شاهان صفوي بـود  عامل ديگر فراواني زنان اين منطقه در حرمسراي ايران و در ادامه تن

و ميـل شـاهان بـه آنـان را بيشـتر       شـان رغبـت   زناني كه به فراواني در دسترس بودند و زيبايي
خـون  ). 14: 1362دلنـد  (» العاده دارند زنان گرجستان زيبايي فوق«). 255: 1364آزاد (كرد  مي

هـيچ صـورت   ). 40: 2، ج1372شـاردن  (هاي مشرق، بلكه همة جهان است  گرجي بهترين خون
ـ . دارنـد » آسـا  فرشـته «هـايي   زشتي در ميان اين نژاد وجود ندارد و صورت ان گرجـي لطـف و   زن

شـايد شـاه حـق دارد كـه زنـان      . شـود  زيبايي خاصي دارند كه در هيچ كشور ديگري ديده نمي
شـك زيبـاترين موجـودات آسـيا هسـتند و زنـان        گرجي را از ديگران عزيزتر بشمارد، زيـرا بـي  

  ).175: 1383تاورنيه (رسند  ها نمي پاي آن چرده ايراني به سيه
مضاف بر موارد يادشده، منافع ديگري بـراي تصـاحب زنـان     :منفعت اقتصادي و سياسي. 2

گرجي و چركسي در حرمسرا وجود داشت كه عالوه بر منافع شخصي شـاه، منـافع اقتصـادي و    
عنـوان خـراج و ماليـات سـاالنه از طـرف       گرفت؛ مثالً برخي از اين زنان به سياسي را هم دربرمي

يـا اينكـه شـاهان    ). 216: 1370خوانـدمير  (د شدن بزرگان قفقاز به حرمسراي ايران فرستاده مي
بـر فرزنـدان و همسرانشـان در جهـت     ) خصـوص گرجـي   به(صفوي از نفوذ و تأثير زنان قفقازي 

همچنـين، شـاهان ايـن دوره در    . گرفتند ها بهره مي تسلط و كنترل بر منطقة قفقاز و تابعيت آن
هاي سياسي و اجتماعي  مايتبه حرمسراي شاهي ح) گرجي و چركسي(ازاي ورود زنان قفقازي 

در  ـ بعدها در ايران كتايون ناميده شـد  ـ فال تي كردند، مانند حضور تي ها مي زيادي از ممالك آن
با حضور ايـن زن و  . شد هاي خاصة شاه عباس اول محسوب مي حرمسراي صفوي كه از معشوقه

همچنين، از . دريافت كردگري گرجستان را  با حمايت شاه عباس، فرزندش در منطقة قفقاز والي
  ).671ـ670: 2، ج1382تركمان (ها و واليات اطراف نيز در امان ماند  هجوم سرزمين

البته عالوه بر زنان گرجي و چركسي، زنان ارمني هم در حرمسراي صفوي حضور داشـتند و  
رت موقت و صو  دليل زيبايي خاصشان به  آنان غالباً به. كامگي شاهان نقش داشتند آنان نيز در تن

نوعي  شدند و به گاه بنا بر اراده و خواست شاه و براي ارضاي اميال و هوسراني او وارد دربار مي گه
در منابع از ديدار هـر  ). 101: 1383كارري (ها براي شاه حكم سرگرمي و تفريح داشت  ديدار آن

از محالت ) ومشاه عباس اول، شاه صفي اول، شاه عباس دوم و شاه صفي د(سالة شاهان صفوي 
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ياد شده اسـت  ) 1شويان مانند جشن خاج(هاي خاص ارامنه  نشين اصفهان در ايام و مراسم ارمني
ها دختران زيبارو به ميل شاه انتخاب و  گذراني داشته است و در اين مراسم كه غالباً جنبة خوش
: 1383رنيـه  ؛ تاو380: 3، ج 1372؛ شاردن 738: 1379اولئاريوس (شدند  به حرمسرا منتقل مي

  ).319: 1363؛ فيگوئروا 540

  كامگيِ زنانة رايج در جامعه دهندة تن كامه، بازتاب هاي تن نقاشي
با دريافتي كلي از وضعيت اجتماعي قشر و گروهي از زنان در جامعة اصفهانِ عصر صفوي، كه با 

نـان در  كامگي بيشتر در ارتباط بودند، در اين قسمت بـه بررسـي چگـونگي حضـور ز     موضوع تن
كـامگي اجتمـاعي    شود بازتاب تن شود و سعي مي كامه در مكتب اصفهان پرداخته مي تصاوير تن

  .ها نشان داده شود در آن دوره را در سه بعد مضموني، تجسمي و نقش زنان در نگاره

 كامگي زنانه از بعد مضمون بازتاب تن) الف
نهايـت   همراه مضـامين غيرجنسـي و در   در مكاتب پيش از مكتب نقاشي اصفهان، زنان عموماً به

زنـان، ماننـد سـاير اجـزا، در صـورتي پـاك و روحـاني        . اند شرم، حيا، عفت و منزلت تصوير شده
ترسيم شده و آن تقدس و روحانيت كه هم در وجه ظاهر و هم باطن آنـان متجلـي شـده بـود،     

هـا   از مشـاهدة تصـاوير آن  اي  گونه شائبه نيافتني تبديل كرده كه هيچ ها را به موجودي دست آن
حقيقت، نگارگران تا پـيش از مكتـب اصـفهان نظـر بـه       در). 56: 1392ياسيني (شد  حاصل نمي

كـردن   وجهي از اين موضوع داشتند كه مد نظر حكما و عرفاي مسلمان بـود و سـعي در تصـوير   
پرداختنـد؛   به بيان حقايق وراي ظـاهر مضـمون    رو، نقاشان ازاين. همان حقيقت از زن را داشتند

هـاي   البته نمونه). 54ـ53: همان(گونه كه ادبا و شعرا نيز در متون ادبي چنين كرده بودند  همان
بسيار محدود و معدودي از تصاوير زنان با مضامين جنسي در سنت نقاشي ايرانـي وجـود دارد و   

 .رة سلجوقيدر دو» 2اَلفيه و شَلفيه«مانند . ها را بايد جزء استثنائات در نظر گرفت آن
ترين ويژگي نقاشي از دوران شاه عباس اول به بعد رواج مضامين جنسـي زنانـه در حـد     مهم

كـامگي زنانـه تأكيـد شـده      كلي تـن  طور ها بر لذت جسمي و شهواني و به گسترده است و در آن
هـا بـه    ها نسبت به قبل محدودتر شـده و در آن  در نقاشي مكتب اصفهان، مضمون نقاشي. است
زنان جوان زيبارو به همراه مردان . خصوص در جنس زن، توجه شده است ي ظاهريِ تن، بهزيباي

                                                        
هاي مسيحيان است و برابر با ششم ژانويه و زمـان   يكي از جشن ، نام)Épiphanie(شويان يا جشن اپيفاني خاج. 1

شـويان را در   ارمنيانِ ايران مراسـم خـاج  . شدن خدا به شكل انساني، يعني به شكل عيسي مسيح، است پديدار
  .كردند سيزدهم ژانويه در كنار سي و سه پل برگزار مي

  .شود پترزبورگ در روسيه نگهداري مي موزة شهر سنصفحه باقي مانده است و در  22از اين نسخة مصور فقط . 2
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ظاهرشان اغلـب  . اند اندام اما از درون تهي هستند، تصوير شده ظاهر باريك و خوش جوان، كه در
اين هنـر بيشـتر جنبـة    . ند تا شورانگيزا كننده شهواني و اعمالشان احساسي است؛ بيشتر تحريك

دنبال زيبايي ظاهري باشـد نـه    به  اي است كه در آن كامانه دارد و محتاج بيننده و تن غيرمعنوي
  ).130: 1366سيوري (جوي معنا و در جست

كامانة جنسي را به هنرمند خاصـي انتصـاب    توان شروع مضامين تن طور دقيق نمي اگرچه به
در  7و  5، تصـاوير  2تصـوير (دهنـد   كرد، اكثراً رواج اين موضوع را به آثار رضا عباسي نسبت مي

؛ و از طرف ديگر، نام رضا عباسي در زمـان شـاه عبـاس    )2در جدول 11و  10و تصاوير  1جدول
في با مكتب نقاشي اصفهان متـرادف شـد و بيشـتر نگـارگران از سـبك و شـيوة او       اول و شاه ص

/ ق.ه1039( زوج عشـاق سچوكين و رابرت انـگ، نگـاره   ). 156: 1375زاده  شريف(پيروي كردند 
ترين اثر رضا عباسي دانسته و آن را عطفي در آثـار   كامانه را تن) 2در جدول 10تصوير) (م1630

زيرا از اين تاريخ بود كه ديگر هنرمندان مكتب اصفهان به تصـوير كـردن   دانند،  اين هنرمند مي
و  9: 1970به نقل از انـگ   157: 1389كنبي، (هايي حتي با شهوانيت آشكارتر پرداختند  صحنه

  ).194: 1964سچوكين 
هفـدهم مـيالدي، حـاالت نفسـاني و شـهواني كـه در       / در انتهاي قرن يازدهم هجري قمري

وضـوح قابـل رؤيـت بـود، در كارهـاي شـاگردان و پيـروانش ماننـد          عباسـي بـه  آخرين آثار رضا 
، )2در جـدول  13تصـوير (، محمديوسـف  )1در جـدول  9و تصـوير  3تصـوير (محمدقاسم تبريزي 

پروايـي بـه تصـوير     و معين مصور بـا بـي  ) 16و تصوير 1در جدول 4تصوير(افضل الحسيني توني 
كامانـه   نقاشان ذكرشده با همين موضـوعات تـن  محتمالً ). 130: 1366سيوري (شود  كشيده مي

پاكبـاز  (هاي سلطنتي اصفهان مشـاركت فعـال داشـتند     در تصويرگري زنان در ديوارنگاري كاخ
از معين مصور آثاري با مضامين جنسي موجـود اسـت كـه مناسـب     ). 533و 524، 522: 1378

ــراي عمــوم نيســتند   ــار محمديوســف ). 130: 1366ســيوري (نمــايش ب تصــويرگري اغلــب آث
  .هاي بزمي با مضامين جنسي و نفساني زن است صحنه

كند كه تغييرات مضموني در نقاشي عصـر شـاه عبـاس در     استدالل مي 1ريچارد اتينگهاوزن
ناگهـان قالـب قـديم    . در برخورد ايرانيان با جهـان خـارج اسـت   » چرخشي انقالبي«واقع بيانگر 

گرايـي در نقاشـي ايرانـي ظـاهر      و مـادي  پرسـتي  شكسته شد و موضوعاتي جديد از جمله نفس
كننـد و   گونه كه بـود عرضـه مـي    ها ناهنجار و گاه نازيبا باشند، اما جهان را آن شايد آن. شود مي

پيرو تحـول  ). Ettinghausen 1974: 610(دهند  يافته را ارائه نمي همانند گذشته، مفهومي كمال
طـور   و بدون محدوديت لذت جنسي و به در شرايط اجتماعي اصفهان عصر صفوي و با عرضة باز

پـردازي زنـان در    كامگي زنانه در جامعه و دربار صـفوي، تغييـرات اساسـي در مضـمون     كلي تن
از طرف ديگر، چنين تحـوالتي كـه در بافتـار اجتمـاعي شـهر اصـفهان       . نقاشي اين دوره رخ داد

                                                        
1. Richard Ettinghausen 
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ام حكومتي صفويان در وجـود  شاهان صفوي بود، زيرا نظ  ورزي ايجاد شد، كامالً متأثر از سياست
رو، مضـامين   ازايـن . شخص شاه متمركز شده بود و او بر اجتماع و جامعه سلطه و سيطره داشت

شده در نقاشي مكتب اصفهان بازتاب شرايط اجتماعي گروه خاصي از  نامتعارف جنسي زنانه ارائه
نظـامي و   ـ اقتصادي، سياسي زنان در جامعه و دربار بود كه دربار و در رأس آن شاه، بنا بر منافع

شدن اين مضامين يا ايجاد شرايط انضمامي موقعيت جنسـي   با عرفي. كرد ها حمايت مي از آن... 
رفتـه   ها اقدام كرده و رفته پروايي بيشتري به تصوير كردن آن در بستر اجتماعي، هنرمندان با بي

خصوصـي بـا تأكيـد بـر      هـاي عاشـقانة   ها تبـديل شـدند و صـحنه    به مضموني عادي در نقاشي
  .هاي جسمي زنان موضوعاتي مناسب و جذاب براي نقاشان تلقي شد جنبه

  كامگي زنانه از بعد تجسمي بازتاب تن) ب
ها مضامين جنسـي و اعمـال مـرتبط بـا آن رواج      هاي مكتب اصفهان، كه در آن در نمونة نقاشي

ظ تجسمي يك تفـاوت اساسـي بـا آثـار     لحا ناميم، به كامه مي ها را تصاوير تن يافته است و ما آن
نمـا، كـه تـا     هاي بـاز يـا بـدن    مكاتب پيشين و معاصر خود دارند و آن اينكه زنان عموماً با لباس

 2تصوير(اند  برهنه يا حتي برهنه تصوير شده صورت نيمه ، يا به)1تصوير(پايين كمر چاك خورده 
  .ها تأكيد شده است هاي جنسيتي آن و بر جنبه) 3و 

  

  
كنبي (كامه مكتب نقاشي اصفهان، جزئي از اثر  دار تا كمر زنان در تصاوير تن هاي چاك جامه. 1تصوير 

  )154و  152، 90: 1389
نگاري در نقاشي ايرانـي تقريبـاً    هفدهم ميالدي، برهنه/ تا پيش از قرن يازدهم هجري قمري

هايي تصوير شده بـود   صحنه آرايي ايران پيكرة عريان زن صرفاً در جايي نداشت و در سنت كتاب
تني شـيرين، اسـكندر و    مانند نگريستن خسرو به آب. كه بهانة قابل قبولي براي آن وجود داشت
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همچنـين، همـين   ). 37: 1389كنبي (األنبيا  قصصنظامي، آدم و حوا از  خمسةپريان دريايي از 
  ).59: 1392ياسيني (ند بود  ها در عين برهنگي، بسيار عفيف و با حجب و حيا تصوير شده پيكره
  

  
  .م1645-1640/ ق.ه1055ـ1050برهنه، رضا عباسي،  زن نيمه): راست. (2تصوير 
  )Babaie 2009, 106-108(زن برهنه، محمدقاسم، مكتب اصفهان ): چپ. (3تصوير

  
هـا   لحـاظ اعمـال، رفتـار و كـنش آن     كامـه را بـه   توان پيكرة زنان در تصاوير تن در ادامه، مي

بدين منظور بايد اين تصاوير را نسبت به جنسيت افراد حاضر در نگاره به دو دسـته  . بررسي كرد
  :تقسيم كرد

صورت انفرادي و  زنان در اين دسته گاه به. تصاويري كه در آن فقط جنس زن وجود دارد. 1
ن اين زنا. اند   گاه در مصاحبت و مجالست با زنان ديگر در قالب كنيز، خدمه و نديمه تصوير شده

داراي حاالت، رفتار و اعمال زنانه مانند كرشمه و غمزه يا حركات نمايشي و تصنعي هستند، بـر  
انگيـز   هاي وسوسـه  سبب اعمالشان به پيكره كلي به طور هاي جنسيتي خود تأكيد دارند و به جنبه

 در دسـت داشـتن  : توان به مـوارد ذيـل اشـاره كـرد     از ديگر حاالت اين زنان مي. اند تبديل شده
نوازي، با ادا و عشوه راه رفـتن، نگريسـتن    كردن پياله و جام، رقصيدن، دف صراحي شراب، عرضه
 ).1جدول (كشيدن  خود در آينه و سرمه

اي  كامـه  اي از تصاوير تـن  اثر رضا عباسي نمونه) 1در جدول 7تصوير( پرداز بانوي خيالنگارة 
چهـرة   تـك «واقع  معتقد است اين اثر در 1رابرت انگ. است كه فقط جنس زن در آن حضور دارد
هفدهم ميالدي بوده يا تخيـل و رؤيـاي خصوصـي    / يكي از روسپيان سدة يازدهم هجري قمري

هاي اندام وي ايـن نظريـه را تقويـت     گيري و جامه و قوس انگيز حالت اشارات وسوسه. يك حامي
كنبـي  (» ته اسـت بعيد نيست كه زن در رؤياي مردي اسـت كـه روي متكـا نقـش بسـ     . كند مي

  ).54: 1970به نقل از انگ  155: 1389
                                                        

1. Robert Eng 
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صورت انفرادي يا در حضور ديگر  كامه در مكتب نقاشي اصفهان به حضور زنان در تصاوير تن. 1جدول
  )نگارندگان(زنان 

الحسيني،  ، افضلزن لميده با كاسة شراب. 4تصوير
. م1640/ ق.ه 1050اصفهان، حدود 

)www.smarthistory.org( 

، رضا عباسي، اصفهان، برهنه لميده زن نيمه. 5تصوير
. م1601/ ق.ه 1009حدود 

)www.toosfoundation.com(  

، نقاشي زن در حال كرشمه به همراه خدمه. 6تصوير
آقاجاني اصفهاني و (مركزي ديواري كاخ چهلستون، تاالر 

 )1386:44جواني

  
، رضا عباسي، اصفهان، پرداز بانوي خيال. 7تصوير

  )152: 1389كنبي . (م1618/ ق.ه 1027

  
- 1029، هنرمند ناشناس، اصفهان، بانوي برهنه. 8تصوير

. م1640-1620/ ق.ه 1050
)https://www.pinterest.com( 

محمدقاسم، اصفهان، ، زن به همراه قليان. 9تصوير
. م 1600/ ق.ه 1008حدود 

)http://www.paintingsgalleries.com( 
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صـورت عاشـق و معشـوق يـا زوج عشـاق       تصاويري كه در آن هر دو جنس زن و مرد بـه . 2
  هـا وجـود داشـته    همچنين ممكن است چند پيكره از زنان و مـردان در اطـراف آن  . حضور دارند

هـاي در حـال    ته اهميت دارد، روابط پيكرة زن و مرد و تأكيد بر بـدن باشد؛ اما آنچه در اين دس
خصوصـي از روابـط عاشـقانه را     هايي خصوصي يا نيمـه  اين تصاوير صحنه. مغازله و معاشقه است

 .دهد نشان مي
  

صورت زوج عشاق يا عاشق و  كامه در مكتب نقاشي اصفهان به حضور زنان در تصاوير تن. 2جدول
  )نگارندگان(معشوق 

  
، رضا عباسي، اصفهان، حدود زوج عشاق. 10تصوير

  )153: 1389كنبي (م 1630/ق.ه1039
  

، رضا عباسي، صحنة عاشقانه بوسيدن. 11تصوير
م  1610/ ق.ه 1019اصفهان، حدود 

)Loukonine & Ivanovo 2014: 4(  

  
، هنرمند ناشناس، اصفهان، حدود زوج عشاق. 12تصوير
  )www.collections.artsmia.org(م 1630/ق.ه1039

  
حنة عاشقانه حلقه كردن دست ص. 13تصوير

، محمد يوسف، اصفهان، بر دور كمر معشوق
: 1390پاكباز (م  1631/ ق.ه 1040حدود 

112(  
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 1060، هنرمند ناشناس، اصفهان، حدود زوج عشاق. 14تصوير

 )https://www.pinterest.com. (م 1650/ ق.ه

 
، هنرمند ناشناس، زوج عشاق. 15تصوير

 )همان. (م 1660/ق.ه 1070اصفهان، حدود 
  

انـد،   خبري مطلق ايستاده، نشسته يـا لميـده   صورتي كه با حالتي آرزومندانه در بي زنان نيكو
ها عرضه  دست دارند و به آنهاي ظريف شراب را در  كه زيبارويان ديگري با لطافت تنگ حالي در
 1آنتـوني ولـش  ). 16تصوير(ها به مردان هستند  كنند و گاه بلعكس، زنان در حال عرضة جام مي

گرايانـه اضـافي و جسـمانيت     نوعي احساس تجمل«توان  كند كه در آثار رضا عباسي مي بيان مي
تصـوير  ( زوج عشاقرابرت انگ در وصف نگارة ). 202: 1385ولش (ديد » انگيز گستاخانه شهوت

هـا و عناصـر واضـح     ها، جامه عقيدة دارد كه برآمدگي و فرورفتگي موزون اندام) 2در جدول  10
همگي در قياس با ديگر آثـار   ـ ميوه، قرابه شراب، پاي لخت، ناف عريان، سينة برجسته ـ شهواني

يي در حـال  اندامشان القاكننـدة شـور و شـهوت اسـت و گـو     . اين دوره شهوانيت بيشتري دارند
  ).9: 1970به نقل از انگ  158: 1389كنبي (اند  انگيزي از گذشته يادآوري واقعة لذت

  

  
الحسيني،  كامة مكتب نقاشي اصفهان، افضل  زن در حال عرضه جام به مرد در تصاوير تن. 16تصوير

  )Babaie 2009, 111. (م1646/ق.ه1056
  

                                                        
1. Anthony Welch 
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هـاي دربـاري    نما در مجالس جشن و خلوت بدنهاي  ها، زنان با لباس در برخي از ديوارنگاره
در اين مجالس بـزم و سـرور، كـه    . شان ايجاد وجد و سرور و طرب است اند و وظيفه تصوير شده

يمن حضور سفرا و مهمانان خـارجي دربـار اسـت، زنـان در حـال نوازنـدگي يـا رقـص و          غالباً به
نـوازي نوازنـدگان مـرد را     نشسته و با دفزنان نوازنده عموماً چهارزانو يا دوزانو . پايكوبي هستند

هاي شراب در حضور شـاه در حـال    ها و پياله زنان رقصنده غالباً به همراه جام. كنند همراهي مي
 ).3جدول(رقص با مردان هستند 

كامه موجود در مكتـب اصـفهان، اعمـال و     شود كه در هر دو نمونه از تصاوير تن مالحظه مي
ها تأكيد دارد؛ برخالف مكاتب پيشـين كـه    گي و جنبة جنسيتي آنكام كنش زنان بر كيفيت تن

دادن به نـوزاد،   داري، شير كردن، كودك زمينه در حال شير دوشيدن، آشپزي ها در پس عموماً زن
) 6تـا   1هاي  ، فعاليت20نصوير (ريسي و غيره هستند  شستن لباس، دادن علوفه به حيوانات، نخ

  .شود كامگي ديده نمي كيفيت تن ها هيچ و در اعمال و رفتار آن
  

عنوان رقاص و نوازنده  حضور زنان در مجالس رسمي و استقبال شاهان صفوي از خارجيان به. 3جدول 
  )نگارندگان(

، اصفهان، ديوارنگارة كاخ چهلستون مجلس پذيرايي شاه تهماسب اول از همايون پادشاه هندوستان. 17تصوير
)www.isfahaninfo.com/wall-painting(  
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، اصفهان، ديوارنگارة كاخ چهلستون خان پادشاه تركستان مجلس بزم شاه عباس اول و پذيرايي او از ولي. 18تصوير 

 ).همان(

  
، اصفهان، ديوارنگاره كاخ چهلستون مجلس پذيرايي شاه عباس دوم از نذر محمدخان پادشاه تركستان. 19تصوير

 )همان(

  تعيين نقش زنان در تصاوير) ج
زنان در نقاشي مكتـب اصـفهان از حيـث مضـمون و حـاالت و        هايي كه از پيكرة اينك با بررسي

رود كـه   احتمـال مـي  . ها پي بـرد  ها در نگاره توان به نقش آن ها انجام شد، مي اعمال تجسمي آن
هاي خصوصـيِ   در صحنه» محبوبه«يا » معشوقه«، »روسپي«هاي  ها در نقش زنان در اين نقاشي

ها با اين قشر از زنان در جامعـة   يا درباري باشند، زيرا اغلبِ مضامين و اعمال و رفتار آن  عاشقانه
در حيطة مضمون توجه به لذات نفساني و جسـمي زنانـه و   . اصفهان عصر صفوي هماهنگي دارد

هرچـه بيشـتر زنـان    كـامگي،   هاي مرتبط بـا تـن   در حيطة تجسمي، وجود اعمال، رفتار و كنش
مانند كرشمه، غمزه و حـاالت  . كند شده را در نقش روسپي، معشوقه يا محبوبه معرفي مي تصوير

صـورت   بـه (هايي كه فقـط زنـان    هاي جنسيتي زنانه در نگاره تصنعي و نمايشي با تأكيد بر جنبه
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له و معاشقه در هاي در حال مغاز اند و حضور عشاق با تأكيد بر بدن تصوير شده) فردي يا گروهي
هـايي كـه زنـان در شخصـيت      در ديوارنگـاره . هايي كه هر دو جنس زن و مرد وجود دارند نگاره

هـا را در نقـش روسـپي در نظـر گرفـت، زيـرا،        تـوان آن  انـد، مـي   نوازنده و رقصنده تصوير شـده 
عنـوان نوازنـده و    طور كه ذكر شد، در جامعة اصـفهان عصـر صـفوي روسـپيان عمومـاً بـه       همان

  .رقصنده در مجالس رسمي دربار حضور داشتند
تصـوير  (» زن كدبانوي خانـه «، »مادر«تا پيش از مكتب نقاشي اصفهان، زنان غالباً در نقش 

» فرشـته در سـيماي زن  «و » بـانوان مقدسـه  «، »ملكه و شـاهزاده «، »خدمه و مستخدم«، )20
اشي مكتب اصفهان ماننـد  اگرچه ممكن است در نق). 227ـ165: 1392ياسيني (اند  تصوير شده

طور كه اشاره شد، در ايـن   هاي فوق تصوير شده باشند، همان ديگر مكاتب پيشين زنان در نقش
كامه يا تصاويري از زنان، كه به همـراه مضـامين و اعمـال نامتعـارف      هاي تن مطالعه فقط نقاشي
و چنـين اعمـال و    لذا صرفاً زناني را كـه بـا ايـن مضـمون    . اند، مد نظر است جنسي تصوير شده

  .قلمداد كرد» محبوبه«يا » معشوقه«، »روسپي«توان در نقش  رفتاري تصوير شده باشند مي
كامـة مكتـب    توان چنين گفت كه زناني كه در نقش روسپي در تصاوير تن با اين اوصاف، مي

 ها در اجتمـاع عصـر صـفوي و عرفـي     اند، بازنمايانندة حضور اين دست از زن اصفهان ظاهر شده
هـايي كـه در نقـش معشـوقه يـا محبوبـه در تصـاوير         زن. كامگي در آن جامعه هستند شدن تن

خصـوص مسـئلة    اند، بيشتر بازتابي از زنان حرمسراي شـاهي، بـه   كامة اين مكتب تصوير شده تن
  .توسعة حرم با زنان زيباروي گرجي و چركسي، در اين دوره هستند
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داري پيش از مكتب اصفهان، اردوگاه  هاي مختلف خانه فعاليت زمينه در حضور زنان در پس. 20تصوير 

/ ق.ه950ـ946نظامي، ميرسيدعلي، مكتب تبريز،  خمسةعشايري، برگي از نسخة ليلي و مجنون، 
  )www.harvardartmuseums.org) (1958,75شمارة   به(موزة دانشگاه هاروارد . م1539-1543

 گيري نتيجه
تـوان رواج مضـامين نامتعـارف جنسـي و اعمـال مـرتبط بـا آن در         با بررسي كه انجام شد، مـي 
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تصويرگري زنان در نقاشي مكتب اصفهان را، كه تا پيش از اين در سـنت نقاشـي ايرانـي بـدين     
صـفوي  گستردگي رواج نداشت، بازتابي از تحوالت اجتماعي در دربـار و جامعـة اصـفهانِ عصـر     

شده يا انضمامي از جنس زن  به عبارت ديگر، بازتابي از شرايط تجربه. پيرامون جنس زن دانست
هـاي شـاهان صـفوي در     و حمايـت    ورزي تـأثير سياسـت   طور مسـتقيم تحـت   در اين دوره كه به

  .محدودة دربار و شهر اصفهان بود
قالـب افـزايش جمعيـت زنـان     كـامگي زنانـه در    لحاظ اجتماعي به پشتوانة شاه، انواع تـن  به

گري در جامعة اصفهانِ عصر صفوي رواج يافت و اين امر با توجـه بـه سـاختار     حرمسرا و روسپي
دربار و در رأس آن شاه، بنـا بـه   . گرفت محور حكومت صفوي مورد قضاوت اخالقي قرار نمي شاه

د در عرصـة  هرچنـ . كـرد  گـري حمايـت مـي    نظامي از پديدة روسـپي  ـ منافع اقتصادي و سياسي
ايمان چنين موقعيتي همراه با منـافع شخصـي زودگـذر بـود،      عمومي براي برخي از افراد سست

همچنين، حرمسراي شاهي همواره محـل  . شد گري عايد شاه و دربار مي بيشترين سود از روسپي
ورانــة شــخص شــاه بــود و در ايــن دوره بــا ورود  هــاي كــام انباشــت لــذات جنســي و موقعيــت

شاه نيـز در ازاي  . هايي مانند گرجي و چركسي اين پديده نسبت به قبل بيشتر شد فرهنگ خرده
هاي سياسـي و اجتمـاعي فراوانـي از ممالـك      ورود اين زنان زيبارو به حرمسراي شاهي، حمايت

  .كرد ها مي آن
گيري از منـابع نابهنجـار لـذت، بيشـتر در محـدودة       شاهان در بهره  ورزي اين نوع از سياست

همين دليل، بر آثار نقاشان، كه غالبـاً در پايتخـت حضـور     به. رايج بود) اصفهان(پايتخت دربار و 
كـامگي زنانـه در    سبب رواج تـن  تدريج، به به. كردند، تأثير گذاشت داشتند يا در دربار فعاليت مي

جامعه، در نقاشي اين دوره و تصويرگري جنس زن، مضامين جنسيِ زنانه و اعمال مرتبط بـا آن  
كامگي  تن. كامه در نقاشي مكتب اصفهان منجر شد صورت امري عادي بروز يافت و به هنر تن به

هـا   نهايت نقشي كه زنان در نگـاره  هاي مضموني، تجسمي و در خوبي در ويژگي رايج در جامعه به
 .دارند درخور مالحظه است
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