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 )مقالة پژوهشی(

 سازی مکتبسرا در آثار فرنگیهای حضور حرمواکاوی نشانه
 نقاشی اصفهان

 *2، زینب صابر1بتول معاذالهی

 چکیده
تدریج شاه از کنش جدی در سرا باعث شد بهنمودن شاهزادگان در حرمدر دوران اصفهان صفوی، سیاست محبوس

سرا به کانونی از قدرت مبدل شوود کوه در  ن موادر شواه، زنوان و      گیریکند و در مقابل حرمعرصة سیاست کناره
دست گیرند. در دوران سلیمان، این کانون به حدی قدرتمند شد که  ن را ابتکار عمل سیاسی را بهسرایان خواجه

عنوان سبک مسلط هنری شناخته شد و رو سازی بهمالک اصلی شاه نامیدند. در همین زمان بود که نقاشی فرنگی
سوازی در دوران حکوموت   فرنگوی  سورا و رونو   یابی حرمزمانی قدرتبه گسترش نهاد. مقالة حاضر با توجه به هم

سازی مکتب نقاشی اصفهان، در بازنمایی قدرت رو سلیمان، در پی پاسخ به این پرسش است که جریان فرنگیشاه
سازی دهد که  ثار فرنگیهای ذکرشده نشان میسرا و ساکنانش، چگونه عمل کرد؟ خوانش نقاشیبه گسترش حرم
عنوان عامالن قدرت، فقط به افکند و با حذف زنان بهسرا نظر میان و حرمسلیمان به موضوع زناز منظر چشم شاه
که اینک خودِ « فضای درونی/ اندرونی در معماری»هایی مربوط به مکان زیست  نان، چون اشاره به نمایش نشانه

ازتکثیر نگواه  بو »، بوه  «نگاه خیره به مخاطوب »کند و از طری  تأکید بر سلیمان در  ن مستقر شده بود، اکتفا می
 زند.دست می« مردانه

 کلیدواژگان
 اصفهان.سازی، غیاب، مکتب نقاشی سرا، فرنگیاندرونِ معماری، حرم
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 مقدمه
ای از تحوالت در عرصوة تصوویری،   اصفهان، دوران شکوهمند حکومت صفویان بود که با مجموعه

، کوه  1گرایوی محمودی  عسویی جدید هودایت کورد. سونت واقو    وایرانی را به سمتجریان نقاشی 
سوازی در پایوان   (، به جریان فرنگوی 32: 1385اساس کار نقاشان اصفهان قرار گرفته بود )پاکباز، 

سولیمان قورار گرفوت    ( که مورد حمایوت شواه  138: 1386سدة یازدهم هجری ختم شد )پاکباز، 
دهنود  شوان موی  (. منابع تاریخی ن122: 1380؛  ژند، 748و752و  391: 1363تبریزی، زاده)کریم
: 3، ج1372سرا بر شاه رو به فزونی نهواد )شواردن،   زمان با همین دوران، سیطرة زنان حرمکه هم
گیوری کوانون   سوازی، در مواجهوه بوا قودرت    مسئلة پژوهش حاضر این است کوه فرنگوی   .(1159
 سرا،  یا به بازنمایی  ن پرداخت یا نه و چنانچه پاسخ ایون پرسوش مثبوت اسوت، نحوو ایون      حرم

 بازنمایی چگونه بود؟
تحلیلوی اسوت و بوا توسول بوه خووانش تصوویر، سوعی در          وروش تحقی  حاضور توصویفی  

سرا، که هم بوه  شده دارد. تصاویر با توجه به موضوع مقاله و مفهوم حرمگویی به پرسش یادپاسخ
هووای مسووتقر در  ن، شووامل  ثوواری در سووبک  اشوواره دارد و هووم بووه سوووژه ای معمارانووهسووازه
تنهوایی دارای اشوارات معمواری باشوند یوا توزموان زنوان و فضوای         شود که یا بهسازی مینگیفر

هوای  معمارانه را به تصویر کشیده باشند. در کنار این دو معیار، تالش شده ضمن تکیه بور نمونوه  
ها از هور چهوار گونوة خلو  اثور در دوران      سازی، نقاشیشاخص از هنرمندان مطرح سبک فرنگی

های متعل  به متون ادبوی،  ثوار رنو  و روغنوی و  ثوار      برگ، نگارهتک، یعنی نقاشی شدهبررسی
 شوده ها، تصاویر مطالعهاساس این مالکهای غیر ایرانی انتخاب شوند. برشده از نقاشیالگوبرداری
، کنود خان سوندی را مهور موی   قلی شاه، اهدای سر ایرج به برادرانش سلم و تورهای شامل نگاره

سولیمان و  مجلو  شواه  از محمود زموان،    بهورام گوور و فتنوه   و  گور و شاهزاده خانم هندیمبهرا
رنو  و روغون از ایون دوران     جبادار و چهار نقاشیاز علیقلی منظرهو  زنی با سبد میوه، درباریان

 اند.ها ناشناختهاست که هنرمندان  ن

 تحقیق ةپیشین
بنودی  ورت گرفته کوه در چنود حووزه دسوته    سراهای صفوی صهای متعددی دربارة حرمپژوهش
سرا در مناسبات سیاسوی )رضوایی و دیگوران،    مندی و تأثیر ساکنان حرمشوند: بررسی کنشمی

زاده، نوژاد و داراب ؛ بهورام 1400؛ خسروی و دیگران، 1395املشی و دیگران، ؛ پورمحمدی 1399
ون نحو پوشش  نوان )دنیواری،   سرا همچ(، پرسش از حضور اجتماعی یا متعلقات زنان حرم1393
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(، بررسوی برسواخت جون  و جنسویت در فضوای ایون       1385مجیودی،  ؛ جعفرپور و نوری1394
اجتماعی در کنار اشاره بوه   و(، مطالعات سیاسی1398مکان و مباحث مربوط به تنانگی )روحی، 

( 1398 مجیوری، ؛ نووری 1392؛ حجازی، 1394؛ حجازی، 1357فرایندهای سلطه و انقیاد ) زاد، 
(. ایون  1398بیو  و کوورنگی،   سورا )ولوی  شوناختی بوه مسوئلة حورم    نهایت نگواهی باسوتان  و در

انود،  ها و  ثار مشابه، در عین اینکه زمینة مطالعاتی الزم را برای مقالة حاضر فراهم کورده پژوهش
سوازی  هوای فرنگوی  سورا در نقاشوی  یک مستقیماً به هدف  ن، یعنی پرسش از حضوور حورم  هیچ
 اند.هان، نپرداختهاصف

 سازیمکتب نقاشی اصفهان و فرنگی
برگوی بوود )کنبوی،    شدن جریان تکمکتب نقاشی اصفهان حاصل تحوالت هنری قزوین و فراگیر

گرایی بوه تصوویر کشوید    اصفهان را بر بستر واقع( که جهان زیستة 128: 1393؛  ژند، 93: 1391
سیاسوی )لوکوونین و    توان به تصواویر موذاکرات  (. از موضوعات متعدد  ن می151: 1396)گرابر، 
(، سووفرای خووارجی 262: 1380؛ سووود ور، 117(، اشووخام مهووم )همووان: 115: 1391ایوانوو ، 
( و تعوداد  176: 1393هوا ) ژنود،   (، سرگرمی245: 1390(، اتفاقات )جوانی، 230: 1388)کنبی، 
در  ثار این مکتب از رون  افتواد  های شلوغ شماری پیکر جوانان و درویشان اشاره کرد. ضیافتبی

اصوفهان پیوروانش را حفور کورد     ( و با اینکه سبک رضوا توا پایوان مکتوب     121: 1396)اشرفی، 
هجری، سبکی در نقاشی اصفهان رشود  11های پایانی سدة (، در حوالی دهه129: 1386)پاکباز، 

دارد کوه بوه الگووبرداری    سازی مشهور شد. این اصطالح به  ثاری اشواره  نمود که با عنوان فرنگی
نموایی را وارد فضوای خوود    نموایی و ژرف ناقص از نقاشی اروپایی دست زدند، شگردهای برجسته

 (.  371: 1385های اروپا تقلید نمودند )پاکباز، کردند و حتی برخی موضوعاتشان را از نقاشی
فرضویه را مطورح    سازی باعث شد برخی ایون نمایی در  ثار فرنگیپردازی و حجمرعایت سایه

انود، اموا هویچ    ایرانی مقیم اصوفهان بووده  سازی حاصل کار نقاشان غیرکنند که بعضی  ثار فرنگی
: 1386ایرانی نسبت داد )پاکبواز،  دست نیست که بتوان  ثار ذکرشده را به نقاشان غیر مدرکی در

ترکیبوات خوی  و    کلی معتقدند که تنهوا  ن دسوته  ثواری کوه    طورحال محققان بهاین(. با132
: 2013، 1توانند به هنرمندان اروپایی نسوبت داده شووند )لنگور   محوشدة توناژهای رنگی دارند می

شوود،  بوودن، کوه در غالوب  ثوار فرنگوی مشواهده موی       بعودی ( و خصیصة تزئینی و دو169و168
 (.252: 1393سازان ایرانی است ) ژند، مشخصاً نشانة کار فرنگی
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 سرااصفهان صفوی و حرم
( و  ن 1234: 2535انود )نفیسوی،   پادشاهان و اشراف و جای زنان نامیدهسرای سرا را اندرونحرم

خانوه، سورای، شبسوتان، انودرون و انودرونی نیوز توصوی         را با واژگان متعددی چون حرم، حرم
 (. همچنین، از ایون واژه عوالوه بور اشواره بوه     589: 1386؛ معین، 8870: 1377اند )دهخدا، کرده

قسمتی از خانه، که محل سکونت زنان بوده، برای اطالق به خود زنان نیوز اسوتفاده شوده اسوت     
سورا محول زنوانی متعودد و     دهد که حورم (. مجموع این تعاری  نشان می845: 1381)مصاحب، 

علت این پوشیدگی، کوه در  کردند. به غالباً اشرافی بوده است که در موقعیتی پوشیده زندگی می
سرا و سواکنانش  و اسالمی ریشه داشت، توصیفات اندکی از حرمسرا در فرهن  ایرانیمحرمتِ حر

خووورد چشووم موویصووفوی نیووز بووه (. ایوون کمبووود در متووون 22: 1357در دسووت اسووت ) زاد، 
، توانسوتند از طریو  خدموة حورم     1(. برخی سیاحان، ماننود شواردن  102: 1398مجیری، )نوری

سرا، که به یوک شوهر   ورند. او دریافت که نگهبانان متعددی از حرمدست  سرا بهاطالعاتی از حرم
طرحوی بوه جوای     2(. از کمپفور 1319و1313: 4، ج1372کنند )شاردن، شبیه است، حفاظت می

دهود  سرا را با نگهبانوان متعودد نشوان موی    کند و مسیر حرممانده که سخن شاردن را تأیید می
 گوید:(. کمپفر در توضیح اصطالح حرام می2و1؛ تصاویر 45: 1398بی  و کورنگی، )ولی

این کلمه به معنای چیزی است که نباید لم  شود، بر زبان  ید یا مورد ارتکاب قرار گیرد. 
برای  ن از مادة حرام گرفته « حرم»بدین ترتیب طبیعی است که ساکنان اندرون، که اصطالح 

شوده و  خداوند خانه، محافظان اختههستند. فقط « غیرقابل لم »شده بیش از هرچیز دیگر 
 (.159و158: 1363طبیبی که برای معالجه  ورده باشند به حرم ح  ورود دارند )کمپفر، 

 گوید:کند و میسرا اشاره میبه عدم امکان نفوذ به حرم 3فیگوئروا
جز شوخص   باغ، حرمسرا یا اندرون شاه واقع شده است که ورودش براى همگان در وسط
 .(213: 1363)فیگوئروا،  ممنوع است... سرایانهشاه و خواج

 شاردن نیز معتقد است:
 .(1607: 4، ج1372... )شاردن، گذردسراى شاه چه مىک  واق  نیست که در حرمهیچ
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 )همان( ر مسیر حرم. چپ: چهار دروازه د2تصویر

 سلیمان؛ غیاب و قدرتحرمسرای شاه
(، بورای کنتورل   346: 1383در پوی سیاسوت اسوتبداد مطلو  خوود )طواهری،        1عبواس اول شاه

: 1391ببیننود )فلسوفی،    سورا سوپرد توا توسوط خواجگوان  مووزش      ها را به حرمها،  نشاهزاده
ن حوورمِ او در مراسووم شووکار (. بووا تمووام اشوواراتی کووه منووابع صووفوی بووه حضووور زنووا 290و289
انود، ایون مکوان    ( داشته338های چهارباغ )همان: (، گردش334بازی )همان: (،  تش333)همان:

: 1399در امان نماند و زنان حرم بسیار محدود بودنود )رضوایی و دیگوران،     نیز از تیر بدبینی شاه
اول وجوود   سورای عبواس  مهای سیاسی حور ای به دخالت(. از همین روی، در منابع هیچ اشاره7

گیوری خوود را  غواز کورد     تدریج روند قودرت سرا بهرسد پ  از او بود که حرمنظر میندارد و به 
 (.1397؛ متی، 1393؛ بابایی و دیگران، 1397)سیوری، 
هایی را رهبوری کورد کوه    عامسرا، قتلحرم عنوان اولین پادشاه بر مده از حب ، به2اول صفی
عباس، خونشوان ریختوه شود    بیگم، دختر شاهجمله زبیده و از  ن ها چهل تن از زنانِ حرمدر  ن

هوای  سورا در نخسوتین سوال   (. این موضوع نشان داد که خطر حورم 39: 1393)بابایی و دیگران، 
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شوود بوا   مصوادف موی   1دوم فرض شده بود.  غواز حکوموت عبواس    عباس جدیپ  از مرگ شاه
داری توا  دسوت گورفتن اموور مملکوت    خانم، مادرشاه، برای بوه زیر نظر  نّاتشکیل هیئتی سیاسی 

رسیدن شاه به سن بلوغ. تأثیر این زن در سیاست چنان بود که برخی ادارة کشور را عموالً بوه او   
گیوری  ای به روند قودرت (. این مجمل اشاره125: 1393؛ نیومن، 60: 1397اند )متی، نسبت داده

 دوم است.عباس اول تا پایان حکومت شاه عباس سرا از مرگ شاهحرم
 سوان نیسوت، زیورا بوا وجوود وابسوتگی        2سورا در دوران سولیمان  اما پرداختن به بحث حرم

سورا در دسوت نیسوت و    سرا، اطالعات درخوری در مورد نام و نشان اعضای حرمسلیمان به حرم
دهند. شاردن فقط بوه معودود   رار نمیسرا اطالعات چندانی در اختیار قها نیز دربارة حرمسفرنامه

میرزا و سلیمان، اشاره کورده  مادران دو شاهزاده، یعنی حمزه 4خانمو نکهت 3زنانی چون نورالنسا
کند و اصطالحاتی چوون  ها را نیز بیان نمی( و کمپفر همین1620و  1608: 4، ج1372)شاردن، 

بورد  را در موورد زنوان بوه کوار موی     « باشوی دختران توپچی»و « زادهبیوه نجیب»، «همسر صدر»
سوازی زن  ای از پنهوان (. غیاب نام و نشان زنان بر مده از سازوکار گسترده63و59: 1363)کمپفر، 

گونوه  بود که حتی ناظران خارجی هم امکان عبور از ایون سوازوکار را نداشوتند. بنوابراین، در هور     
عنووان واقعیتوی   ایون غیواب بوه    ای مربوط به مباحث زنوان در وهلوة نخسوت بایود خوودِ     مطالعه
ای جهوانی اسوت و   نگاری مسئلهنویسی پذیرفته شود، زیرا اساساً غیاب زنان در عرصة تاریختاریخ
نگواری مودرن و پیودایش شوعبی چوون      گیوری تواریخ  رغم گذشوت بویش از دو قورن از شوکل    به

توجه قورار نگرفتوه اسوت.    که باید، مورد زنان، چناننگاری نگاری فرهنگی و اجتماعی، تاریختاریخ
شوده اسوت   نگاری ایران نیز، که با چنین معضلی مواجه است، اساساً تواریخ موذکر نامیوده    تاریخ

نتیجه، ناگزیر باید صدا و کنش زنان را نوه در خوود زنوان، بلکوه از     (. در45و43: 1388)فصیحی، 
 جست. هاها و نشانههای ارتباطی، واسطهطری  حلقه

: 1395سولیمان )بهوزادی،   ترین اسناد بررسی دوران شاهمنزلة مهمها بهفرنامهاز این منظر، س
هسوتند و هوم جریووانی از   « غیواب نووام و نشوان زنوان   »( در وضوعیتی دوگانوه هوم گویوای     139
دهند. سلیمان، که از زموان کوودکی پیوسوته تحوت     مستقیم نشان میرا غیر« گیری زنانقدرت»

بوه سوببى   ، سواله شود  وقتى شوانزده برد، میسرا به سر در حرم مراقبت خواجگان، دایه و مادرش
از به مواظبوت   5ناظر  قاتبعید شد و سرا دورترین قسمت حرم به نتیجهمورد غضب شاه واقع و در

را بور سورا و سرپرسوتى کارهواى کوا      حرم امور مهمهمچنین  گردید. این خواجهمأمور ش اعمال
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منزلوة ارتبواط بوین    (. این موقعیت خواجگوان بوه  1609و1608: 4، ج1372عهده داشت )شاردن، 
سرا )زنان(، کا  شاهی )دربوار( و شواهزاده )شواه  ینوده( بسویار اهمیوت داشوت. در منوابع         حرم

صفوی، هیچ سندی وجود ندارد که نشان بدهد خواجگان در پی هرگونه مقام دیوانی یوا نظوامی   
نوژاد و  با زنوان حورم بووده اسوت )بهورام      بوده باشند، بلکه همیشه تالششان در جهت همبستگی

شد هم خواجگان بوه اهوداف خوود برسوند و هوم      (. این رویه باعث می41و40: 1393زاده، داراب
خودشان به مجرایی جهت اعمال قدرت زنان تبودیل شووند. زنوان حورم از طریو  ایون افوراد در        

(. همین تشوکل نوترکیوب   39: 1393کردند )بابایی و دیگران، جنسی دربار دخالت میجامعة تک
( بوود کوه توانسوت سولیمان را     42سرا )همان: شاه در حرم« ایجنگی و همسر صیغهمادر، غالم»

در مقابل نظور وزیور    1دوم، که در  ن  غامبارکتأثیر خود قرار دهد. شورای جانشینی عباس تحت
(، 1621: 4، ج1372اعظم و سایر درباریان ایستاد و به جانشینی سلیمان حکوم نموود )شواردن،    

 قدرت تشکل ذکرشده را  شکار کرد.
انود )هموان:   پذیری او جلوه دادهها عمل  غامبارک را بر مده از ح  مسئولیتهرچند گزارش

ها بووده  (، حوادث دوران پادشاهی سلیمان نشان داد که موضوع اصلی جدال قدرت1620و1619
گونوه شوغل مهوم    هراز قبول مبارک ن،  غااست. با شروع سلطنت سلیمان، برخالف تصور درباریا

(. بوا  1665: 5)هموان، ج  تصدى امور مربوط به مادر شواه را پوذیرفت   حکومتی امتناع کرد و فقط
توجه به اینکه او پیش از این در خدمت نورالنسا، مادر حمزه میورزا، بورادر و رقیوب سولیمان در     

خوانم را بور   جر شد تا خدمت به نکهتوتخت، بود، این پرسش جای تأمل دارد که چه چیز منتاج
میرزا، دخالوت درباریوان در   سالی حمزهدهد که به علت کمنورالنسا ارجح بداند؟ شواهد نشان می
صورت قودرت از دسوت موادر شواه، همسوران او و خواجگوان        امور حکومت قطعی بود که در  ن

دایورة تسولط صودر اعظوم و      شد. انتخاب سلیمان، که به علت باال بودن سن و سال، ازخارج می
واقوع پیوروزی   گرفوت، در سرا و خواجگوان قورار موی   وار حرمطرفدارانش خارج و ذیل قدرت سایه

 واقع هدف اصلی خدمت به مادر شاه بود نه خود شاهزاده.شد؛ درسرا محسوب میجناح حرم
نفو  خوود را در   بوه گوذاری قودرت و اتکوا   در روز چهوارم تواج   پ  از این پیروزی، زنان حرم

(. بعودها نیوز   1639: 4، ج1372همراهی شاه برای دیدار از خزانه به نمایش در وردنود )شواردن،   
 توا  ن کردند تا مادر شاه خزانة قلعة شوهر را بوازبینی نمایود، چیوزی کوه      قسمتى از شهر را قرق 

ادنود؛  نوان   ای را شکل دهای متعدد و فشرده(. سپ  قرق1703: 5سابقه بود )همان، جبیزمان 
کشواندند و شواه را   ماه نخست سلطنت سلیمان، خود را با قدرت بوه عرصوة عموومی موی    در پنج 

ها قورق کنود )هموان،    کردند تا تقریباً هر دو روز و نیم یک بار شهر را برای گردش  نترغیب می
س (. در زموان عبوا  119: 1380بدهود ) ژنود،   دو هفتوه طوول    یا یک( و هر قرق را تا 1671: 5ج

هزار زن از طبقات مختل  شوهری، از شوب   طلبی شاهانه در میان سه اول، بازار شهر برای عشرت
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تون و کالبود   »(. در این مراسم، کالبود بوازار بوه    327و326: 1363شد )فیگوئروا، تا صبح قرق می
شد و  نچه اهمیت داشت برداشت شاه از منابع لذتی بود کوه در قلموروی   بدل می« شهوانی شاه

(. چنوین نووعی از قورق در زموان حکوموت      101وو 97: 1398وجوود داشوت )روحوی،    « ومیعم»
هوای سولیمان حامول    عبواس اول بوا انبووه قورق    سلیمان گزارش نشده است، اما قیاس قرق شواه 

وری از های سلیمانی بحث بر سر نمایش قودرت شواه در بهوره   خور توجه است. در قرقای درنکته
دادن بوود و موضووع   نیست، بلکه چیزی متفاوت در حوال ر   میل جنسی در عرصة عمومی شهر

هوای سولیمان بویش از گوردش شواه در عرصوة عموومی، منوابع لوذتِ          مهم این بود که در قورق 
 مدند. ایون  میسرای او بودند که در فضای عمومی شهر به گردش درشاه یعنی حرم« خصوصی»

هوا در خوارج   داشتند که هفتهند و شاه را وامیافکندسرا به بیرون میمنابع، خود را از زندان حرم
گیوری زنوان حورم در پایوان     نمایشی از قدرت از این زندان و چارچوب به سر برند. این ساز و کارْ
 سدة یازدهم است که نهایتاً شاه را در خود غرق کرد.

است، در  بوده« میل جنسی»سرا با اینکه اساساً در تمام ادوار تاریخی یکی از ابعاد مهم حرم
العوادگی خوود را در   نیمة دوم سدة یازدهم این موضوع به سومتی هودایت شود کوه شواه خوارق      

طلبود توا... قووای    از اطبا داروهای مختل  می»ببیند؛ درنتیجه قدرتمندی در انجام عمل جنسی 
طری ، میل جنسوی بوه ابوزاری در     (. بدین29: 1363)کمپفر، « ]جنسی[ خود را ... افزایش دهد

« با تحریک شهوات شاه به مقصود خود برسوند »... ت زنان مبدل شد تا به کمک خواجگان و دس
( و از این طری ، امکان کنش سیاسی خود را وسعت بخشند. سولیمان چنوان   32: 1363)کمپفر، 

شود که با وجود فرسایش و خستگی جسمی همچنان در ایون امور اصورار    جویی میغرق در لذت
، البتوه بوه بهانوة نقورس      سرا بیورون نیامود  هفت سال از حرماست که تا  مشهور ورزد و حتیمی

(. جبهة مقابل، کوه موردان سیاسوت و دربوار بودنود، در برابور ایون سیاسوت         236: 1360)نوایی، 
و افورادی از  نوان    کردنود گونه دفاعی نداشتند. هرچنود در کسوب قودرت کوشوش     سرا هیچحرم

: 5، ج1372پوایین بودنود )شواردن،    د، در مقابولِ حورم دسوت   تأثیر بگذارذهن پادشاه  توانست بر
توانست کار خود را پیش ببورد )جعفرپوور و سولیمی،    در امور وزارت نمی 1خان(. شیخ علی1668
: 1363شود )کمپفور،   (. او که دست راست، عقل منفصل و نایب شاه محسوب موی 87و86: 1386
سورا بوین شواه،    ارة کشوورداری، در حورم  گشت و نظرش دربو سرا تعری  می(، ذیل حرم75و  33

گرفت )همان(؛ چیوزی کوه در تواریخ اصوفهان صوفوی      ها مورد بحث قرار میملکة مادر و خواجه
 نمود.ندرت به صورت شخصی با شاه صحبت میمانند بود. او حتی بهبی

یا دارباشی و گاه به مهتر سرایان هستند و وی گاه به خزانهاغلب طرف صحبت... او خواجه
کند که ح  دارند در حرمسرا به خدمت شاه شرفیاب به  ن گروه از بزرگان و اعیان رجوع می

 (.76شوند )همان: 
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کرد. همسران دو عموة شواه   سرا در امور دیوانی و سیاسی تغییر ایجاد میدر این دوران، حرم
علوت دسیسوه    هوا بوه  که پیش از این یکوی از  ن حالیمقامات باالی حکومتی دریافت کردند؛ در

(. برخوی زنودانیان  زاد   1675: 5، ج1372دوم واقوع شوده بوود )شواردن،     مورد غصب شاه عباس
( و حواکم  1686: 5شد )همان، ج(، از ارمنیان توسط مادر شاه دفاع می1677: 5شدند )همان، ج
(. از هموین رو بوود کوه شواردن     1735: 5واسطة خواهرش بخشیده شد )هموان، ج شیراز بارها به

 الم کرد:اع
سراى پادشاه در یند از کنند که دخترانشان در حرممندان خود پیشنهاد و افتخار مىجاه
؛ در 1718: 5)همان، ج شودایشان بر جاه و مقام و اعتبار و نفوذشان افزوده مى ةوسیلبهاینکه 

 (.1316: 4همین رابطه در همان، ج

بوریم. سولیمان   نی سلیمان به پایان موی سرا در این دوران را با روایت جانشیشرح قدرت حرم
خواهیود  گوید اگر میکند و میبرای انتخاب جانشین خود رو به سوی خواجگان و زنان دربار می

را برگزینید و اگر طالب پادشاهی جنگجوو و دلیور    1حسینجو داشته باشید سلطانپادشاهی صلح
سورا، اوج  اسوت و میول جنواح حورم    را. واگذاری ح  انتخاب جانشین به خو 2میرزاهستید، عباس
دهد که سلیمان را واداشت بوه جوای تصومیمی    گیری حرم و ائتالف  نان را نشان میروند قدرت

رزی را بوه   3بویگم ها نیز به رهبری موریم سرا واگذار کند.  نقاطعانه، انتخاب را به رزی و نظر حرم
دهود کوه در دوران   ان موی (. ایون اسوناد نشو   28و  27: 1391حسوین دادنود )دوسرسوو،    سلطان

سرایی مواجه بود که مناسبات سیاسی را کنترل و شاه در جایگاه قودرت  ذکرشده اصفهان با حرم
شوود کوه صوورت    مطل  را به زیر سیطرة خود در ورده بود. حال بوه ایون موضووع پرداختوه موی     

 کرد؟سازی، در مواجهه با قدرت ذکرشده چگونه عمل فرهنگی دوران، یعنی جریان فرنگی

 سازی و حرم سرانقاشی فرنگی
سوازی زنوان،   دهد که همچون تمایل متون نوشتاری به پنهانسازی نشان میدقت در  ثار فرنگی

گویند و تصویری را که بازنماینودة  تصاویر نیز در قیاس با مردان بسیار کم از جن  زن سخن می
زنی که در تاریخ نامشان  موده   کنند و همان چندزنی مشخص در دوران سلیمان باشد ارائه نمی

هوا برخوی رجوال مهوم     توان بین نقاشیشوند. این درحالی است که مینیز به تصویر کشیده نمی
سوازی اموا   (. در مقابل این سکوت تصویری، فضاسازی  ثار فرنگی17اصفهان را بازشناخت )تصویر

ضای حرمسرا، قابلیت بررسوی  گذارد که ناظر به مسئلة زنان و فتحوالتی را در خود به نمایش می
هوا و  دهد که تفواوت بوارزی بوین  ن   صراحت نشان میها بهدارند. تعم  در فضاسازی این نقاشی
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ها قابول مشواهده اسوت. در  ثوار نیموة      دهی نحوِ مکانی سوژهنخست اصفهان در سامان ثار نیمة 
گوران دربوارة نموایش    هشاول، نحوِ مکانی بر غیاب معماری بنا شده بود و بورخالف مودعای پوژو   
ی این شهر هیچ خبوری  جهان زیستة اصفهان در نقاشی این مکتب، از دنیای معماری و شهرساز

( اما حدوداً از نیمة دوم مکتوب اصوفهان   3؛ تصویر1396؛ بینیون و دیگران، 1388نیست )بلیک، 
هوای  نگواره توک  ها در این زمینه دچار تحول شد و با اینکوه همچنوان  بندی نقاشیبود که ترکیب

هوا،  شدند،  ثار متعددی بوا تأکیود بور عناصور معمارانوه همچوون سوتون       بدون معماری اجرا می
بودنود   سوازی هوای فرنگوی  هوا نمونوه  هوا خلو  شود کوه غالوب  ن     ها و پلهها، سق ، پنجرهبالکن
اشوی  صوراحت بور نق  شدة مقالة حاضر یا عناصر معمارانوه بوه  های بررسی(. در همة نمونه4)تصویر
هووایی  ( یووا مکووان 33و  29، 26، 24، 23، 22، 21، 19، 18، 17، 10، 4انوود )تصوواویر مسوولط

سکّومانند به بخشی از یک معماری اشاره دارند که پیش از این در  ثار نیمة نخست هویچ نمونوة   
 (.28مشابهی نداشته است )تصویر

 

   
 ق، موزه بریتانیا 1035. راست: محمدقاسم، 3تصویر

(https://www.britishmuseum.org/collection/object/W_1920-0917-0-275) 
 (234: 1393)آژند پطرزبورگجبادار، سندوم سده یازده، علیقلی. چپ،: شاه و درباریان، نیمه4تصویر

 

غربوی، عناصور وام   ها بر رسوو  الگوهوای  محققان غالباً هنگام مطالعة معماری در این نقاشی
کننود  شناختی دو جهان غرب و شورق تمرکوز موی   اروپایی و تفاوت هستیشده از معماری گرفته
هوا بور   (. پافشاری غالب پوژوهش 1396؛  قایی، 1393؛  ژند، 768و760: 1369تبریزی، زاده)کریم

مبودل  « عرصوة گشوودگی معنوا   »عنووان  به 1دوگانة شرق و غرب، به مانعی در درکِ خودِ تصویر
مطالعات مبتنی بر تصویر، باید به دنبال  نچوه خوود تصواویر    است که در شده است. این درحالی 
(. از این منظر، با توجه به تحول در بازنموایی معمواری در  ثوار    88و81: 1394هستند باشیم )رز، 
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جودای از  « حضور یا عدم حضور معمواری »دو نیمة سدة یازدهم در مکتب اصفهان، خودِ مسئلة 
تنهوا  یابد. در نیموة نخسوت مکتوب اصوفهان نوه     اهمیت میبودن  ن است که بودن یا غربیایرانی

معمواری   شوده از غورب نیوز عنصور    های الگوبرداریشود، بلکه در نمونهمعماری نمایش داده نمی
هوای معمارانوه همچوون    ، هنگام تقلید از اثری اروپایی، هموة نشوانه  1بی شود؛ صادقیحذف می
ها و اساسواً عمو ِ مکوان    پوشپایین دیوارها، ک ، سطوح پوشانندة چوبیهای، سق ، تیرکپنجره

ای کوه پیکوره در   کورده مانند و تشوک پو   نیز فضای سکّو 2( و رضا6و  5کند )تصویررا حذف می
هوایی بورای تصووفر فضوای معمارانوه( را نادیوده       تصویر اولیه بر  ن لمیده )در جایگاه اندک نشوانه 

 .(8و  7گیرد )تصویرمی
 

  
 بیگ: گراور بشارت، هامبورگ الگوی صادقی. راست: 5تصویر

 (201: 1393ق، موزة فاگ )آژند، 992ـ988بیگ، حدود . چپ: صادقی6تصویر
 

 
بریتانیا م، موزة 1520ـ1512. راست: الگوی رضا: مارکانتونیو رایموندی، از روی اثر رافائل، 7تصویر

 (38: 1393)کنبی، 

 (37کمبریج )همان: خصوصیق، مجموعة 1000ـ998عباسی، خوابیده، رضا . چپ: زن8تصویر
 

سازی، این فرایند روالی برعک  به خود گرفت و معمواری  ویژه در  ثار فرنگیدوم، بهدر نیمة 
ای دیگور از  ثوار   منزلوة نمونوه  به اهدای سر ایرج... مد؛ نگارة به صورتی ویژه به خدمت نقاشی در

                                                           
 ق.1017و940وی در قزوین و اصفهان، . نگارگر و شاعر دوران صف1

 ق.1044و980 . نگارگر شاخص مکتب اصفهان،2



چند به تقلید از غرب )مقایسوه  است؛ هر معماری فرنگی دوران سلیمان نمایشی سترگ از حضور
(. در مقالوة  12وو 9های دیگر( )تصاویر ای از نیمة نخست یا نگارهشود با همین صحنه در شاهنامه

شوود کوه   سازی هنگامی بیشتر میدر نقاشی فرنگی« دیالکتیک پیکره و معماری»حاضر اهمیت 
معماری معنادار بوده است و هسوتی ذکرشوده   سرا نیز در وضعیتی در میخته با هستی زنان حرم

هوای  تواند موجد این پرسش باشد که در اهمیت یافتن دیالکتیک پیکره و معماری در نقاشوی می
 سرا نیز بروز یافت؟هایی از زنان و مکان زیست  نان یعنی حرمسازی،  یا نشانهفرنگی
 

    
 به ترتیب از راست به چپ:

 بریتانیا ن: گراور، موزة . الگوی محمد زما9تصویر

زمان، ق، افزودة محمد 1086اول، عباس شاه شاهنامة، اهدای سر ایرج به برادرانش سلم و تور. 10تصویر
 (86: 1393 )آژند، چستربیتی

  ناصرخلیلی ق، مجموعة1011، اصفهانشاهنامه، کشتن سلم و تور ایرج را. 11تصویر
 ق، موزة متروپولیتن1014محمدقاسم، ، خانهمکتب. 12تصویر

(www.metmuseum.org/art/collection/search/446180) 

 سازی و نمایش فضای اندروننقاشی فرنگی
سرا حوائز اهمیوت اسوت. گفتوه     برای پاسخ به پرسش اخیر، توجه به معنای مکانی و فضایی حرم

( و 8870: 1377؛ دهخودا،  589: 1386اند )معوین،  سرا را جای زنان و اندرون نامیدهشد که حرم
گوزاران تعریو    ای دیگر، مخصوم زن، فرزندان و خدمتای پشت خانهاندرون یا اندرونی را خانه

است که قرار گرفتنش در پو ِ مووقعیتی دیگور  ن     (. اندرون فضایی202: 1386اند )معین، کرده
کند کوه هوم در طورح کمپفور     بودگی، نا شکارگی و غیاب میهایی چون پنهانرا متضمن ویژگی

قابل مشاهده بود و هم در برداشت عموم از این مکوان. مفهووم فیزیکوی حورم/ انودرون، چوه بوه        
( و 1319وو 1313: 1372خانه باشود )شواردن،   وسعت یک شهر و جایی در میان دیوارهای دولت

رون(، در شناسوی انود  یک ساختمان تعری  شوود )مسوتفاد از واژه   ترین بخشمنزلة داخلیچه به
کنود. انودرون مووقعیتی    ست تفاوتی ایجواد نموی  بودن وضعیت  ن نسبت به  نچه بیرونی ادرونی

بوودن فضوای   دیگر. توجه به این درونوی  ایست به معماریای ااست ناگشوده به بیرون و ضمیمه



دارد سازی اهمیتی ویوژه  های فرنگیسرا در مطالعة معماری به تصویر کشیده شده در نقاشیحرم
هوا  سرا در ایون نقاشوی  ای به بحث بازنمایی حرمجویی این خصیصه، روزنهتوان از طری  پیو می

های سبک فرنگی، باید بوه  جویی مفهوم درون و برون در معماری نقاشیجست. همچنین، در پی
این نکته دقت شود که در سنت نقاشی ایرانی فضای طبیعت همواره بخشی از تصویر را بوه خوود   

کند. در ایون رابطوه،   تصام داده است که به خودی خود برداشتی بیرونی از فضا را تقویت میاخ
های عمومی و طبیعوی از طریو  بهسوازی    صفوی، مکان اند که در دورانگران اثبات کردهپژوهش

مثابة بخشی جوهرین از صورت باغ ایرانی بوده است. ایون  بکر بهشدند و طبیعت به باغ تبدیل می
های صفویان در مکتوب تبریوز، قوزوین نیوز بازنموایی شوده اسوت و        وع در بسیاری از نقاشیموض
شوونده از معمواری در طبیعوت قابول     هوا فضوایی حول   های متعددی وجود دارد کوه در  ن نگاره

نمایود، بلکوه سوامان    تنها مرز درون و برون لغزنده موی ها، نهگونه فضاسازیمشاهده است. در این
(. 15وو 13؛ تصواویر  11و9: 1390به سمت طبیعت و فضای بیرونی است )عالمی، فضایی متمایل 

 ارتباط این موضوع به مقالة حاضر در این است که در چنین در میختگوی فضوایی، نووعی رابطوه    
ساختة انسان و طبیعت موبهم  های دستشود که در  ن مرزبکر برقرار میبین معماری و طبیعت 
جویی اندورن و برون، امکان سخن گفتن از فضاهای درونی تضوعی   یو نامشخص و متعاقباً در پ

 رو مهم و الزامی خواهد بود.اینسازی ازفرنگی کی  این مرزها در نقاشیوشود. بررسی کممی
و  یابیم رابطوه کنیم، درمیسازی دقت میهای فرنگیهنگامی که به حضور طبیعت در نقاشی

های پیش از خوود دارد. فضاسوازی    ثار تفاوتی اساسی با نقاشیتعامل معماری و طبیعت در این 
رفوتن ارزش معمارانوة فضوا بوه سوود      شودت موانع تحلیول   هایی است که بوه این  ثار حامل نشانه

نشسوته بور ایون     هوای قطوور، سوق    شود. مرزهای این دو توسط ستونفضاهای باز و طبیعی می
، کوامالً مجوزا از   1بنی بر گستردگی فضوای معمارانوه  هایی م، پلکان سنگی و وجود نشانههاستون

های جوانبی از میوان   در محیط شوندهها را با فضاهای حلگونه شباهت  نطبیعت بکر است و هر
نیسوت، بلکوه   « شده در یوک بواغ  موقعیتی حل»روی بیانگر هیچبرداشته است. فضا در این  ثار به

توری چوون کوا  یوا هور سواختمان       مواری گسوترده  فضاهایی در پیوند و اتصال با مع»برعک  از 
کنود کوه   ای وابسته به معمواری دیگور را بازنموایی موی    سخن به میان  ورده و معماری« دیگری

 (.19و16)تصاویر  2مرزهایی معین و مجزا با طبیعت دارد

                                                           
اند سطحِ مکان مهمانی ایستادههای مشبک در مکانی همدر مجال  به تصویر کشیده شده، افرادی بیرون از نرده .1

یوا سوکوهای   هوا  مواهوی بوا  الچیو     دهد ارتفاع و سطح فضاهای به تصویر کشیده شده تفاوتکه نشان می
ها در گونه مکانزمین دارند )اینها دارد که از همة جوانب ارتفاع یکسانی با سطح در میخته در فضاهایی باغ

هوای معمارانوة   سازی مرسوم بود(. مکان قرارگیری این افراد گویوای وجوود بخوش   های پیش از فرنگینقاشی
 (.17)تصویر سازة معماری است، قرار داردزمینه، که ادامة دیگری است که در پیوستگی با فضای پیش

گران از تعری  باغ ایرانی هستند، بلکه سخن بر خواهیم بگوییم این گروه  ثار سندی بر نقض نظر پژوهشنمی .2
کنند باید مورد مالحظوة جودی قورار گیورد و     سر این است که تأکید خاصی که  ثار ذکرشده بر معماری می



 
 به ترتیب از راست به چپ:

 (11: 1390بریتانیا )عالمی،  . منسوب به آقامیرک، موزة13تصویر 
 (219: 1396ق )بینیون و دیگران، 890خسرو، منسوب به بهزاد، امیر خمسة. 14تصویر 

 (55: 1387)عالمی،  دزددمردی شهری میوه باغ روستایی را میجامی،  اورنگهفت. 15تصویر 
 

 
: 1393 )آژند، پطرزبورگ. راست: شاه و درباریان، نیمة دوم سدة یازدهم، علیقلی جبادار، سن16تصویر 

234) 
 (239پطرزبورگ )همان: ق، سن1106، محمد زمان،کندخان سندی را مهر میقلیشاه. چپ: 17تصویر 

 

   
 به ترتیب از راست به چپ:

 (262پطرزبورگ )همان: ق، سن11سدة  ، اواخردرباری نشسته در بالکن. 18تصویر 
 (214بریتانیا )همان:  ق، موزة1133 ، رقم محمدعلی،حسینسلطاننوروز در حضور شاهعید . 19تصویر 

                                                                                                                                        
 دادن معماری جدا از طبیعت درک شود. اهمیت تالش تصویر برای نشان



 (137پطرزبورگ )همان: عباسی، سنق، رضا1042، عالمعباس و خانشاه. 20تصویر 
 

سوازی بوه سومت درون خوود در     توان گفت معمواری در  ثوار فرنگوی   با دقت در این نکتة ظری  می
شوده  هوای محواط  ورزد. متعاقبواً انسوان  شدن به سمت بیرون/ طبیعت امتناع میحرکت است و از سرازیر

هوای نیموة نخسوت و    با این عناصر نیز درگیر چنین وضعیتی هسوتند و از ایون نظور در تقابول بوا نمونوه      
 حسوین سولطان شواه  عیود نووروز در حضوور   (؛ موثالً، در نگوارة   20حتی پیش از اصفهان قرار دارند )تصویر

که اثری مربوط به دوران پو  از سولیمان و بوه نووعی اداموة هموان جریوان اسوت، سوامان          (، 19)تصویر
گوذاری  بوودن جوای  کورده اسوت. مغشووش    عمول « درون»فضایی در جهت تقویت هرچه بیشتر مفهووم  

ها، حذف غیرمنطقوی بخشوی از سوق  و غیرقابول درک شودن رابطوة بیورون و        ها و فاصلة بین  نستون
زمینوه و  بوودن پو   ین عناصر، عودم امکوان حرکوت بوه سومت عمو ، نامشوخص       درون، فواصل اندک ب

نهایتاً حرکت جمعیت به سوی جلوی تصوویر، بوه برداشوتی از فضوای معمواری بوا ویژگوی درون منجور         
 شده است که بیش از نمایش طبیعت بر نمایش خود معماری و فضایی داخلی از  ن تأکید دارد.

، «شووندة در طبیعوت  معماری حول »ین حرکت از موقعیت هایی که مببه موازات چنین نمونه
روغنوی  وهای رن نقاشی ای ازهستند، مجموعه« شونده در خودمعماری حل»به سمت موقعیت 
(. 24وو 21سازی نیز خل  شدند که حرکت ذکرشده را به اوج رسواندند )تصواویر   در سبک فرنگی

( کوه اگور   251: 1393اند ) ژند، استفاده کرده گران در توصی  این  ثار بعضاً از واژة بالکنپژوهش
زده از بدنة یک ساختمان باشد، قطعاً اشتباه است، زیرا غالب این  ثوار در  به معنای فضایی بیرون

خووبی فضوای داخلوی یوک اتواق را      هایی دو لتی هستند که اتصالشان به یکدیگر بوه واقع نقاشی
هسوتند کوه    هوایی مجلول  اتواق « درون»از هوا نمایشوی   (؛  ن25بازسازی خواهود کورد )تصوویر   
هوای  کواری شوده، رومیوزی   های کندهخورده، ستونهای براق و چیناشرافیتشان را در قالب پرده

هوای توازه و از هموه    هوا و میووه  های مونقش، گول  های  لمانی و جیبی، گلدانابریشمی و ساعت
 کشند.به ر  میهای جواهرگون ایستاده در میان این اشیا تر حضور پیکرهمهم

 

    
 از راست به چپ:

 (263: 1393سعدآباد )آژند،  و روغن روی بوم،کاخق، رنگ 1090ـ1060، فرنگی. 21تصویر 
 (211: 1388ق )کنبی، 1112ـ1061. زن ارمنی، 22تصویر 



 (264: 1393سعدآباد )آژند،  روغن روی بوم، کاخ و، رنگ زن فرنگی. 23تصویر 
 (265خصوصی فرمانفرماییان )همان: روغن روی بوم، مجموعة  و ، رنگقفقازیجوان . 24تصویر 

  
 بریتانیا، اصفهان، موزة اشراف در لباس ایرانیم، 1650. هر دو مربوط به 25تصویر 

 

ای که حد و مرز مشخصی را با طبیعت سیال از خود بوروز  رد و نشان نمایش فضای معمارانه
بوه بازنموایی فضوای     های رنو  و روغنوی( بوه صوورت گسوترده     )نقاشیداده و در شرایطی دیگر 
های مجلل و اشرافی( دست زده است در جریان تقلید از  ثار اروپایی نیز بوه  داخلی )اندرون اتاق
اند نمونة اولیة برخی از  ثار فرنگی ایرانوی را،  گران توانستهتوان بازجست. پژوهششکلی دیگر می

(. نکتوة درخوور تأمول در الگووبرداری     2013دارنود، معرفوی کننود )لنگور      که در هنر اروپا ریشه
هنرمند ایرانی از نقاشی اروپایی این است که حتی در جریان تقلید، میل به برقوراری دیالکتیوک   

هایی وجوود دارد  پیکره و درونِ فضای معماری از سوی هنرمند ایرانی قابل مشاهده است. نقاشی
هوای غربوی را   زده و فضاسوازی ریان تقلید به انتخاب و گزینش دست دهند او در جکه نشان می

عین تکرار نکرده است. یکی از این تغییرات کاسوتن از طبیعوت بوه نفوع فضوای معمارانوه       بهعین
پیکر زنی را که در نمونة اصلی در فضای بیرون قرار داشته با افوزودن یوک دیووار،     1است. جبادار

ای از پورده و  معماری بازنمایی کرد، بلکوه بوا ترسویم فورم گسوترده      تنها در وضعیتی مرتبط بانه
پایین  وردنش تا نیمة قامت زن، که نتیجة  ن مستوری بیشتر پیکوره نسوبت بوه فضوای بیورون      

(. مشابه چنوین ترکیبوی را در   27و  26بود، در تقویت فضایی داخلی/ درونی نیز کوشید )تصاویر 
 ده کرد )همان(.توان مشاهبرخی  ثار دیگر نیز می

                                                           
 (.359: 1385سازی را در ایران متداول کرد )پاکباز، فعال در اواخر سدة یازدهم و از اولین کسانی که فرنگی .1



  
 (58: 1396ق )آقایی، 1085جبادار، ، علیقلیزن با سبد میوه. راست: 26تصویر 

 جبادار  . چپ: الگوی علیقلی27تصویر 

 سازینحو حضور زنان در نقاشی فرنگی
هوای بازنموایی معمواری در  ثوار     ناظر به دغدغة مقالة حاضر، در کنار مباحثی که دربارة ویژگوی 

بیان شد، نحو حضور زنان در این  ثار نیز جوای بررسوی دارد. اگور در نیموة نخسوت      سازی فرنگی
کلی در  ثوار فرنگوی،   طوریافتند، گویی بهصراحت در قاب تصویر حضور میمکتب اصفهان زنان به

شدگی عنصر زن مواجهیم. بدین صورت که عالوه بر اینکوه زنوان در   با غیاب، نا شکارگی و پنهان
از نموایش   هوایی خصوصوی  اند، بازنموایی وضوعیت  اول کمتر به تصویر کشیده شده قیاس با نیمة

نفوره از زنوان و موردان(    هوای دو نوش و ضیافتهای پیالهزنان )موضوعاتی چون رابطة عشاق، زوج
تواند در ارتباط بوا فضوای انودرون تفسویر شووند، نیوز کمتور شوده اسوت. همچنوین، در           که می
فضایی اثور بوه   دهند، سامان از حضور توزمان زنان و مردان را نمایش میهایی که مجالسی نمونه

 1زموان تووان بوه دو نگواره از محمود     کردن زن تمایل نموده است. در این زمینه، میسمت پنهان
این  ثار، در یکی فقوط یوک مورد )نگوارة      (. مبتنی بر روایت داستانی29و  28اشاره کرد )تصاویر 

( دوش کشویدن گواو توسوط فتنوه    بوه ( و در دیگری فقط یک زن )نگوارة  دیبانوی هنبهرام و شه
کردن حضوور  وجود دارد. نکتة درخور تأمل این است که در هر دو تصویر، تدابیری برای مخدوش

بوانو از هفوت   های ازدواج بهورام بوا هفوت شوه    ، به یکی از داستان28زن به کار رفته است. تصویر 
(. 27: 1388یک به یک رن ، ساکن شودند )ترکاشووند،   نبد، هراقلیم مربوط است که در هفت گ
هوا  بانوان، گنبد مربوط به ایون داسوتان  یک از شهداستان بهرام و هرمعموالً در سنت تصویرسازی 

                                                           
 .ق1119و1049 سازی، حدودهنرمند شاخص فرنگی .1



ای شد. اما محمد زموان از تموایالت معمارانوه   به همراه یک ایوان تصویرسازی می به صورت نشانه
کنود، گنبود را   در این دوران به سمت  ن در حرکت بود عودول موی  سازی که اتفاقاً سبک فرنگی

کنود. هرچنود   بوانوی هنودی تکیوه موی    شده در خود داستان شوه حذف و بر جنگلِ تاریکِ روایت
شوود، حجوم تواریکی     میختگی معماری و طبیعوت موی  سکوی وسیع و پرچین  ن مانع از درهم

انگیوز بخشویده   ای راز لود و وهمماه به نگاره سویهگرفته در زیر نور های سایهبرگوجنگل با شا 
به تصوویر کشویدن فضواهای طبیعوی در نقاشوی       است. چنین بازنمایی از طبیعت، برعک ِ سنت

 لوود و گرفتوه   ایرانی، که برسازندة حسی گشوده از فضاست، عمل کرده و به نمایش فضایی وهوم 
ن را، کوه در حضوور بهورام هسوتند، احاطوه      شود که پیکر تعداد زیادی از زنااز طبیعت منجر می

برداری از فضواهای غربوی مطورح نیسوت، بلکوه انتخواب چنوین        کرده است. در اینجا مسئله الگو
 الگویی برای صحنة ذکرشده درخور تأمل است.

گور داسوتان، کوه در حوال بوه ر       تورین کونش  عنوان مهوم به 1نیز، چهرة فتنه 29در تصویر 
شود. اهمیت ایون  در مقابل مردان صحنه است، از نظرها پنهان می العادگی عملشکشیدن خارق

شود که به این موضوع توجه شود که معماری بوه تصویرکشویده شوده در    غیاب زمانی بیشتر می
، شواهنامه در « بهورام و کنیوز  »خود فتنه است، زیرا از میوان چهوار روایوتِ    این نگاره، اتفاقاً کا  

(، فقط در قصة به دوش کشیدن گواو، بوه   1385)ذوالفقاری،  تراخهفتو بهشت هشت، پیکرهفت
اش باال رفت و توانش را بوه شواه   ای که او از شصت پلهشود؛ معماریکوشک خودِ فتنه اشاره می

نشان داد. هرچند سیطرة معماری و البته غیاب طبیعت در ایون نگواره مشوهود اسوت و مودعای      
کنود، خوودِ سواختاربندی معمواری و     معماری تقویت موی  مقاله را دربارة معماری و البته اندرون

کنود و در مقابول،  نچوه    سازی صورتِ زن را فراهم موی محل قرارگیری پلکان در  ن زمینة پنهان
  ید، نگاه تکثیرشدة مردان است.در کا  خودِ فتنه و در لحظة نمایشِ مهارت او به جلوه درمی
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ق، افزودة محمد 949ـ946، تبریز خمسة نظامی، ه خانم هندیبهرام گور و شاهزاد. راست: 28تصویر 

 (109: 1393، )آژند ق1086زمان در 
 ق1086ق، افزودة محمد زمان در 949ـ946، تبریز خمسة نظامی، گور و فتنه: بهرام. چپ29تصویر 

 (107: همان)
 

ه نیوز  که در ایون نگواره بوا تأکیود بازنموایی شود      « خیرگی نگاه»شایان ذکر است که مسئلة 
سوازی، بروردار نگواهی از جانوب     موضوعی جدید در نقاشی این دوران بود و در غالب  ثوار فرنگوی  

شود که فرد به جوایی در مقابول نقاشوی )مخاطوب( خیوره      نقاشی به سوی مخاطب مشاهده می
هووای اروپووایی  (. بووا اینکووه نمونووه 32و  31، 26، 25، 23، 22، 18، 4،17اسووت )تصوواویر شووده

توانست در خل  چنین برردار نگاهی مؤثر باشد، در هر دو نیمة اصوفهان وجوود   می تقلیدشده، که
، ایون نووع نگواه،    طور ویوژه در  ثوار فرنگوی   (، جز در نیمة دوم و به29و  28داشته است )تصاویر 

توان نگاه خیوره بوه مخاطوب را پیودا     های غیرفرنگی نیمة دوم نیز میفراگیر نشد. حتی در نمونه
یک از کارهای رضاعباسی و شواگردانش ایون موضووع قابول     که در هیچ(؛ درحالی30رنمود )تصوی

 مشاهده نیست.



   
 به ترتیب از راست به چپ:

 (202: 1393ق، صادقی )آژند، 1017، زن فرنگی. بخشی از اثر، 30تصویر 
 (232: همان) جبادارق، 110تا  1070، حدود لویی چهاردهماز اثر،  .  بخشی31تصویر 

 از اثر، محمد قاسم، مجموعة خلیلی . بخشی32تصویر 
 

شده از غرب ردف و نشوان میول بوه بازنموایی معمواری      های الگوبرداریگونه که در نمونههمان
تووان بوه ایون دسوت  ثوار اشواره کورد. غیواب زن در         دیده شود، در مسوئلة غیواب زن نیوز موی     

یگور تکورار شوده اسوت. او کوه بوه گفتوة        ای غربی نیز بوه نحووی د  برداری جبادار از منظرهنسخه
عنوان ژانری مستقل در نقاشی ایرانوی  به« منظرة صِرف»محققان به سبب فقدان ذهنیتِ پذیرشِ 

(، در حرکتوی معنوادار   119: 1391چند فیگور را به این منظره افوزوده بوود )لوکوونین و ایوانو ،     
 (.33تصویرکند )جنسی )همگی مرد( انتخاب میهمة فیگورهای خود را تک

 

 
 (119: 1391)لوکونین و ایوانف،  پطرزبورگسنق، 1056. جبادار، 33تصویر

 

هوا و  رو درخور تأمل است که طب  سنتی دیرین در نقاشی ایرانی، قاب پنجوره این عمل از ن
شوماری از  هوای بوی  شود و نمونوه  محلِ نمایش زنان در نظر گرفته می منزلة ستانة درها اغلب به

هوای  هوای نگواره  بواز در دسوت اسوت )بخوش    ها و درهای نیمهها، لبة بالکندر پنجرهحضور زنان 



ای و نه در  ستانة هیچ دری پیکر زنی وجود نودارد.  هیچ پنجره ذیل(. اما در اثر جبادار نه در قاب
وکی  حضور دو جون  زن و مورد اسوت.    اینجا فیگور ایرانی و غربی مسئله نیست، بلکه مهم کمف

جوای   ن، معماری در این نقاشی چونوان حجموی سواکت و البتوه پرطمطوراق در جوای      عالوه بر 
تصویر حضور دارد، اما حضور  ن گویای موقعیتی است که مکانی بسته، خاموش و گوویی خوالی   

 است. از سکنه یا غیرقابل دسترس را بازتولید نموده
 

      
، منتشرشده توسط طهماسبیشاهنامة شاههای مختلف، برگرفته از کتاب نگاره ازهایی بخش

 1393فرهنگستان هنر، 

 گیریبحث و نتیجه

توان در چند بخش خالصه کرد. نخست  نکوه دوران سولیمان دوران   های مقالة حاضر را مییافته
سراست که به استناد منابع تاریخی شاه را به زیر سلطة خود کشواند و عموالً در   گیری حرمقدرت

بوه  وسوازی (. بخش دوم امتنواع فرنگوی  1159: 3، ج1372لت کرد )شاردن، جریان سیاسی دخا
سراسوت. و  و از بازنمایی زنوان تأثیرگوذار حورم   گیری ذکرشدهمنزلة جریان فرهنگی موازی قدرت

شوود کوه در نقاشوی    درنهایت، بخش سوم شامل تحوالتی در ارتبواط بوا بازنموایی معمواری موی     
بوه وقووع    وجریوان رضوا و پیوروانش    وخست مکتب اصفهانسازی نسبت به نقاشی نیمة نفرنگی

اصورارِ نقاشوی   »پیوست. بازنمایی ذکرشده خود دربرگیرندة چند جنبه است؛ جنبوة نخسوت  ن،   
اسوت. بوه اسوتناد نظور     « گوذاری  ن بوا طبیعوت   سازی بر نمایش فضای معمارانه و فاصوله فرنگی

سوایر اجوزا بوه تصوویر کشویده شوده        سوازی، طبیعوت بوا   محققان در  ثار پیش از جریان فرنگی
هوای  (، اموا در نقاشوی  11وو 9: 1390شود )عوالمی،   تنیده موی   میخت و مرزها و حدود درهممی

های بواغ و بوسوتانِ رخنوه   صراحت از طبیعت اطراف خود مجزا و نشانهسبک فرنگی، معماری به
سوترگ و مسوتحکم    نمایشی»شود. جنبة دیگر، کرده در فضای سکونت انسانی کنار گذاشته می

هوایی در خوارج از قواب تصوویر     هوا بوا سوازه   ای است که خبر از پیوسوتگی  ن از عناصر معمارانه
شده در همین زموان در نظور   و روغنیِ مرسوم که در کنار  ثار رن جنبة اخیر هنگامی«. دهدمی

 ثوار رنو  و    شوود. از سازة معمارانه منتهی موی « درونی»گرفته شود، به معنادار شدن برداشتی 
کنند که عالوه بر اینکوه  هایی مجلل و اشرافی را بازنمایی میصراحت فضای درونی اتاقروغنی به



هوا و  گوید، دیوارها، پورده های قطورشان از پیوستگی خود با یک معماری سترگ سخن میستون
مواری مبودل   عنوان موقعیتی درونوی از مع هایشان نیز به امکاناتی در جهت درک فضا بهپوشک 
قورار گیورد،   « غیواب زنوان  »شوند. وقتی چنین تأکیدات بصری در کنوار یافتوة دیگور، یعنوی     می

شوود کوه همگوی    برقورار موی  « غیاب زن»و « اندرون»، «معماری»ارتباطی معنادار بین مفاهیم 
شوناختی  ن خواهود بوود. یافتوة دیگور      سرا در ساحت لغووی و هسوتی  متبادرکنندة مفهوم حرم

که در این دوران به صورت فراگیر بازنمایی شود، حلقوة   « نگاه خیره»اضر، یعنی مفهوم مطالعة ح
تکمیلی این پیوستار است که درک  ن نیازمند توضیحاتی در ارتباط با روند حضور و غیواب شواه   

 در عرصة عمومی است.
دهود  مطالعة جریان سیاسی اصفهان از منظر حضور و غیاب شاه در عرصة عمومی نشان موی 

گیری کورده  جهان عمومی گفتمان حکومتی اصفهان کناره وکه شاهان در سیری نزولی از زیست
گیورد. در  غواز حکوموت اصوفهان، شواه      سرا شودت موی  تدریج در حرمو در مقابل، حضورشان به

: 1391داشوت )فلسوفی،    یوافتنی در عرصوة عموومی شوهر    عباس اول وضعیتی ملموس و دسوت 
اول بور بوام    زنند. صوفی از او فاصلة معناداری را با این عرصه رقم می(، اما شاهان پ  217و214
دوم با سواختن تواالری   کرد و عباس نشست و مراسم محرم را تماشا میقاپو زیر سایبانی میعالی
(. 64وو 63: 1387باز به جای سایبان، قابی شکوهمند برای نظارة میدان شوکل داد )عوالمی،   نیمه

تنهوا در  هوا نوه  رسوید و نقوش  ن  حسین به اوج خوود  یمان و شاه سلطاناین غیاب در دوران سل
عرصة عمومی، بلکه در عرصة سیاسی نیز کمرن  شد. سلیمان چنان در مراودات خوود بوا حورم    

 (.74: 1397ق رسماً ناممکن شد )متی، 1094راه افراط را در پیش گرفت که دسترسی به او از 
توالش  »و « جریانِ غیواب شواه از عرصوة عموومی    »با  «سراگیری حرمجریان قدرت»انطباق 
غیاب زنوان شواه از   »و « ای با خصایص اندرونسازی برای به تصویر کشیدن معماریسبک فرنگی

دهد که منظر چشمِ شاهِ سواکن  نشان می« فضای  ثار که حامل نگاه تکثیرشدة جن  مرد بودند
 بوانوی هنودی  بهرام و شهبود. در نگارة  در حرم، به معیار زیباشناسانة سبک ذکرشده مبدل شده
(، شواه بوه زنوانی    802، 1369تبریزیزادهکه سلیمان در میان زنان به نمایش در مده است )کریم

شود و منجور   تر از او و به درازای تاریخ مانع از دیده شدنشان موی نگرد که قدرتی منقادکنندهمی
سورا در  أثیرگذارترین دوران کونش زنوان حورم   زمان با تسازی که همبه این شد که تصاویر فرنگی

ها بسیار محتاط عمل کنند. محمود زموان در بوه تصوویر     شدند، در بازنمایی  ناصفهان تولید می
بوانوی هنودی و   و همچنوین شوه   ودر معنوایی ضومنی هموان سولیمان     وضیافت بهرام کشیدن
دهود.  زنان را در جنگلی ناشناخته و تاریک قرار می ودر معنایی ضمنی همان زنان حرم وهاندیمه

دهنودة اسوتدالل بهورام )سولیمان(،     العادة به دوش کشیدن گاو و شکسوت چهرة عاملِ کارِ خارق
ماند. در مقابل چنین غایوب یعنی فتنه، برای همیشه در قاب تصویر پوشیده و ناشناخته باقی می

گونه کوه شواه   شود؛ همانغالب  ثار فرنگی بازتکثیر می هایی نگاه خیرة مردانه در این اثر وسازی



دهد. درنتیجوه، در پاسوخ بوه    اش در حرم، بارها و بارها، زنان را مورد نگاه قرار میبا حضور دائمی
صوورت فرهنگوی دوران وضوعیتی     منزلوة سوازی بوه  پرسش مقالة حاضر باید گفت جریان فرنگوی 

سورا در دوران سولیمان از خوود بوروز داده     زنان حورم گیری دوگانه را در به تصویر کشیدن قدرت
است؛ از سویی تمایل خود را برای نمایش فضاهای داخلی معماری، که با هستی زنان در میختوه  

 کند.کند و از دیگر سو، در این بازنمایی، خودِ زنان را پنهان میبود،  شکار می
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وضعیت پوشاک زنان در عصور صوفوی بوا تکیوه بور      (. »1385مجیری، مهرداد )جعفرپور، علی؛ نوری 
 .64و49، م5، شمسکویه، «نویسان فرنگیسفرنامه
 ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.اصفهاننقاشی  های مکتببنیان(. 1390جوانی، اصغر )

 سرا.، تهران: قصیدهصفویایرانی در عصر بررسی جایگاه زن (. 1392، بنفشه )حجازی
، تهوران:  صفوی اول هجری تا عصرایرانی از قرن به زیر مقنعه، بررسی جایگاه زن (. 1394وووووووووو )
 سرا.قصیده



حاکمه در سیاسی زنان هیئت  نقش و جایگاه(. »1400خسروی، حسین؛ اسالمی، سهراب؛ کعبه، ندا )
 .100و83، م42، شاسالمیتاریخ فرهن  و تمدن ، «عصر صفوی
، «نویسانسفرنامه صفوی با تکیه بر دیدگاهاجتماعی زنان در دورة وضعیت (. »1394دنیاری، سکینه )
 .39و23، م3، س اول، ششاپورجندی
 روزنه.، تهران: دهخدا نامهلغت(. 1377اکبر )دهخدا، علی

پژوهشنامة ، فصل«گور در شکارگاه در چهار منظومهمقایسة داستان بهرام (. »1385) ذوالفقاری، حسن
 .52و31، م14، شهای ادبی

اهلل شادان، تهران: کتاب سرو ، ترجمة ولیعلل سقوط شاه سلطان حسین(. 1391دوسرسو، ژان  نتوان )
 (.17)نسخة الکترونیک فیدیبو، فونت یکان، سایز 

جهرمی، تهران:  الدین اکبرزاده، ترجمة سید جمالتصویر شناسی تحلیلش و روشرو(. 1394رز، ژیلین )
 پژوهشکدة فرهن ، هنر و ارتباطات.

بررسوی نقوش حرمسورا در تعیوین     (. »1399جمالی، محمدکریم؛ جدیدی، ناصر )رضایی، زهرا؛ یوس 
 .35و7، م58، شتاریخ، «صفویهجانشین پادشاه در دورة 

 شناسی.، تهران: انسانصفویهبارگی در عهد تن(. 1398روحی، زهره )
 ، تهران: کارن .هنر دربارهای ایران(. 1380سود ور، ابوالعال )

 مرکز.، ترجمة کامبیز عزیزی، تهران: صفویایران در عصر (. 1397سیوری، راجر )

 اقبال یغمایی، تهران: توس. ترجمة ،4 و 3ج ، شاردنة سفرنام(. 1372) شاردن، ژان
، تهوران:  عباستاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مرگ شاه(. 1383طاهری، ابوالقاسم )

 علمی و فرهنگی.

ای بورای نموایش مراسوم سولطنتی و حقانیوت      های شاهی صفوی )صحنهباغ(.»1387عالمی، مهوش )
 .67و48، م12، ش هنرگلستان پور و حمیدرضا جیحانی، ، ترجمة مریم رضایی«سیاسی(
، منظور ، «هوای سولطنتی صوفوی   نمادپردازی در باغ ایرانی، ح  طبیعت در باغ(. »1390وووووووووو )
 .12و6، م17ش
 ، تهران: اطالعات.فرهن  تاریخ صفویه(. 1397فرد، عباسقلی )غفاری

نگوری و  تواریخ ، «شوده... از تاریخ موردان نخبوه توا تواریخ زنوان فرامووش      (. »1388فصیحی، سیمین )
 .67و43، م2، شگارینتاریخ

 ، به کوشش فرید مرادی، تهران: نگاه.2و1، ج اولعباس  زندگانی شاه(. 1391فلسفی، نصراهلل )

 .نشر نو، ترجمة غالمرضا سمیعی، تهران: گارسیا دسیلوا فیگوئرو دن ةسفرنام (.1363) ، گارسیاوئرو فیگ
 ، ج اول، لندن.قدیم ایران احوال و  ثار نقاشان(. 1363زاده تبریزی، محمدعلی )کریم

 ، لندن.2، جقدیم ایراناحوال و  ثار نقاشان (. 1369وووووووووو )
 هنر.، ترجمة مزدا موحد، تهران: فرهنگستان هنر و معماری صفویه(. 1388کنبی، شیال )
 هنر،، ترجمة مهدی حسینی، تهران: دانشگاه نقاشی ایرانی(. 1391وووووووووو )

 هنر.، ترجمة یعقوب  ژند، تهران: فرهنگستان سرکشگر عباسی اصالح رضا(. 1393وووووووووو )

 ، ترجمة کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی.سفرنامة کمپفر به ایران(. 1363کمپفر، انگلبرت )



فرهنگسوتان  دانشمند، تهران: ، ترجمة مهرداد وحدتی مروری بر نگارگری ایرانی(. 1396گرابر، اول  )
 هنر.

، ترجمة حسین یاوری و مریم توکلیان. تهران: نگارگری ایرانی(. 1391لوکونین، والدمیر؛ ایوان ،  ناتولی )
 دانش.سیمای 

 ، ترجمة حسن افشار، تهران: مرکز.ایران در بحران، زوال صفویه و سقوط اصفهان(. 1397متی، رودی )

 ، تهران: امیرکبیر.ارسیالمعارف فةدایر(. 1381مصاحب، غالمحسین )

 ، تهران: اَدِنا.فرهن  فارسی(. 1386معین، محمد )

 ، تهران: مروی.2، ج فرهن  نفیسی(. 2535اکبر نفیسی )االطبا(، علینفیسی )ناظم

تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (. 1398فرد، عباسقلی )نوایی، عبدالحسین؛ غفاری
 ، تهران: سمت.ایران در دوران صفویه

 .بنیاد فرهن  ایران تهران: ،اسناد و مکاتبات سیاسى ایران (.1360) نوایی، عبدالحسین
 تاریخ.، تهران: ندای صفویزن در عصر (. 1398مجیری، مهرداد )نوری 

، ترجمة بهزاد کریمی، تهران: شرکت صفوی، نوزایی امپراتوری ایران ایران عصر(. 1393نیومن، اندرو )
 افکار.نقد نشر 

جهان براساس اسناد بازخوانی سر در خورشید در میدان نقش(. »1398بی ، نیما؛ کورنگی، نگار )ولی
 .53و41، م73، ش16، سنظر باغ، «تاریخی و تصویری وتوصیفی
 تهران. هنر، موزة هنرهای معاصر، تهران: فرهنگستانطهماسبیشاهنامة شاه
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