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علیقلی جبادار و غرب انگاری در عهد صفوی:
پژوهشی در باب  نقاشی های موسوم به فرنگی سازی

 زمینه ها و حامیان آن در عهد شاه سلیمان صفوی )1694- 1666( 
نگار حبیبی1

ترجمه شهاب فخرزاده

1. مدرس تاریخ هنرهای اسالمی، دانشگاه ژنو

دغدغه اصلی کتاب علیقلی جبادار و غرب انگاری در عهد صفوی که در مقاله پیِش رو به معرفی آن پرداخته شده، بررسی حال و هوای هنر ایرانی در سرآغاز 
مدرنیسم، مصادف با سال های پایانی قرن هفدهم است. به همین منظور نویسنده به طور ویژه به هنرمندی کمتر شناخته شده و آثار وی می پردازد. آثاری 
که در زمره سبکی موسوم به فرنگی سازی به شمار می آیند. بدین ترتیب بخش نخست کتاب به طور کامل و با طرح گمانه زنی تازه ای در خصوص طول عمر 
حرفه ای این هنرمند، به زندگی و آثار علیقلی جبادار اختصاص یافته است و همچنین با بحث بر سر پنج امضای منتسب به وی در پایان، امضای اصلی هنرمند 
را مشخص می کند. معنا و مفهوم عبارت فرنگی سازی، دولت شاه سلیمان صفوی )۹4- 1۹66( و مراکز قدرت آن موارد مورد مباحثه در سه بخش دیگر این 
کتاب هستند و بخش پایانی که مفصل ترین بخش کتاب نیز محسوب می شود، شامل پژوهشی چند زمینه ای در آثار هنری علیقلی جبادار است. همچنین این 
کتاب شامل فهرست کاملی از پژوهش های انجام شده در مورد این هنرمند و سبک موسوم به فرنگی سازی، فهرستی تصویری از امضاهای علیقلی جبادار و نیز 

واژه نامه فارسی می شود.
خواستگاه، زندگی و نقاشی های علیقلی جبادار ناشناخته و گنگ است. توصیف این موارد به سادگی میسر نیست، زیرا اطالعات به دست آمده از منابع 
مکتوب، نظیر امضای نقاشی ها و اشاره هایی کم شمار در وقایع نگاری های عهد صفوی و زندیه، یکدیگر را تأیید نمی کنند. در حقیقت این اطالعات کمکی به 
آسان شدن پژوهش نکرده و باعث می شود تا بررسی اثر هنری در مرحله شناسایی هنرمند متوقف شود. در حالی که وی اغلب برای امضای تابلوهایش از عنوان 
و یا مقام جبادار استفاده می کند، منابعی نظیر القاب و مواجب دوره سالطین صفوی، دستور الملوک، تذکره الملوک، تاریخ جهان آرای عباسی و تعدادی دیگر که 
حاوی اسامی صاحب مناصبان اداری، نظامی و مالی دولت صفوی هستند، هیچ اشاره ای به نام جباداری که هنرمند باشد و یا علیقلی جبادار نمی کنند. گرایش 
بیشتر پژوهش های معاصر تا کنون به تأکید بر تنوع موضوعی و فنی نقاشی های امضا شده توسط علیقلی جبادار و یا منتسب به وی است. این موضوع مانع از این  
فرض که هنرمند اصالتی اروپایی یا هندی داشته است نمی شود، بی آنکه موفق به اثبات آن شود. با اینکه این مطالعات توانایی خواندن یکسان امضای هنرمند 
را ندارند، در اکثر آنها چندان به غرابت موجود در این واقعیت که امضاهای مختلف علیقلی جبادار آثاری از سطوح هنری بسیار متفاوت را پوشش می دهند، 

پرداخته نمی شود. به این ترتیب علیقلی جبادار هنرمندی با اصالتی فرنگی معرفی می شود که همچنین در سبک هندی مغولی نیز آثاری خلق کرده است. 

93

152



IW
A

N
   

un
e 

pu
bl

ica
tio

n 
pé

rio
di

qu
e 

  N
° 3

در حالی که آثار وی برای برخی محققان چیزی فراتر از تقلید نقاشی های بیگانه 
نیست، در عوض برای بعضی دیگر بیانگر نبوغ یک هنرمند در خلق سبکی تماماً 
شخصی، تنها با بهره گیری از دیدگاه های اروپایی، ایرانی و هندی است. این کتاب 
پاسخی در مورد ریشه ی علیقلی جبادار ارائه نمی کند، به خصوص که روزنه ای برای 

درک بهتر نقاشی هنرمند به دست نمی دهد. 
با این حال الزم است که به طور دقیق، امضاهایی که به طور مرسوم به علیقلی 
جبادار نسبت داده شده اند، جهت تشخیص و بررسی از یکدیگر متمایز شوند. پژوهش 
علیقلی جبادار و غرب انگاری در عهد صفوی، با بررسی هر امضا و نقاشی مربوط به آن، با 
توجه به توانایی های درخشان هنری یک نقاش صاحب سبک، خوانشی جدید از سبک 
علیقلی جبادار و دالیل وجودی آن ارائه می دهد. درحقیقت نبوغ هنرمند، در ایجاد 
سبکی کامالً شخصی که متعلق به هیچ گروهی نیست به چشم می خورد. در اجرای 
موضوعات مختلف، نظیر صحنه های درباری ایرانی، داستان های اساطیری و مذهبی 
غربی، پرتره های زنان و مردان از اشراف اروپایی و صحنه هایی با حال و هوای هنر هندی، 
تکنیک های مختلفی به کار رفته به طوری که اینچنین توانایی های او جهت ساختن 

محیط های زیبایی شناسی برای هر نوع نقاشی به چشم می آید.
امضاها می توانند از یک نقاشی حذف و به نقاشی دیگر اضافه شوند. اینچنین به نظر 
می رسد که با تکیه بر خود نقاشی ها، نه تنها امکان تشخیص هنرمند، بلکه ویژگی های 
بارز امضای آنها وجود داشته باشد. در واقع تجزیه و تحلیل رویکرد زیباشناختی و 
ویژگی های بصری هر تصویر نشان می دهد که محصول این هنرمند با دیگران متفاوت 
است. بسیاری از نقاشی های علیقلی جبادار با امالهایی مشابه امضا شده اند و در این 
امالها از عنوانی مانند غالم زاده استفاده شده است. به طور کلی امضاها یکدست و ظریف 
نیستند و گویی با دستی لرزان نوشته شده اند. تمام حروف علیقلی در یک خط نوشته 
شده اند و حرف »ی« زیر باقی حروف کشیده شده است. همچنین برای اولین حرف 
»ی« نقطه ای وجود ندارد. مجموعه این جزئیات، ویژگی های اساسی امضای اصلی 
علیقلی جبادار را تشکیل می دهند. در نهایت، در حالی که پژوهش های معاصر برآوردی 
61 ساله از طول عمر حرفه ای هنرمند دارند، بررسی های تصویری و امالی امضای 
هنرمند، بازه ای 26 ساله بین سال های 50-164۹ تا سال های 74-1673 برای عمر 

حرفه ای وی و یا دست کم دوران اوج فعالیت او به دست می دهد. 
زمینه ی تاریخی پژوهش علیقلی جبادار و غرب انگاری در عهد صفوی متعلق به 
سلسله صفویان است که از سال 1501 تا 1736 بر ایران حکومت کرده اند. اوج حکومت 
سلسله در زمان شاه عباس بود که پایتخت خود را شهر اصفهان قرار داد. در آن دوره 
تجارت در کشور آسان تر شد و ایران روابط تجاری خود را با دیگر کشورهای اروپایی 
گسترش داد. اصفهان به مرکز سیاسی، تجاری، مذهبی و هنری تبدیل شد و در قرن 
هفدهم غربی ها را به ایران جذب کرد. در واقع تعداد محصوالت فرهنگی که اروپایی ها 
در آن دوره به کشور ایران معرفی کردند، با دوره ی پیش و پس از صفویه قابل مقایسه 

نیست، اگرچه ایران و غرب از دوره ی هخامنشیان با هم ارتباط داشتند.

در طول این دوره مبادالت دیپلماتیک و تجاری و همچنین 
ورود مبلغان و تجار اروپایی به بهبود ارتباطات فرهنگی میان ایران و 
جهان غرب بسیار کمک کرد. عالوه بر این، تأسیس شرکت انگلیسی 
کمپانی هند شرقی در سال 1600 و نیز کمپانی هلندی هند شرقی 
در سال 1602 به طور قابل توجهی منافع تجاری با شرق را افزایش 
داد و باعث شد تا بسیاری از اروپایی های مشتاق از جمله بازرگانان 

به بازدید از ایران بپردازند.
به طور کلی تعیین تعداد دقیق گراوورها و نقاشی های اروپایی 
که آن زمان در اصفهان پخش شده بودند آسان نیست. همچنین 
مشخص نیست که این تصاویرچگونه به ایران رسیده اند. آنچه 
ایران  به  وارد شده  گراوورهای  که  است  نکته  این  است  مسلم 
بدین  یافته اند.  راه  این کشور  به  اروپایی  دربارهای  از  مستقیماً 
شکل ردپای آثار نقاشان هلندی مثل »ون دیک« و »روبنس« 
در نقاشی های ایرانی هرچند با تأخیر و تغییر، در مفاهیم ظاهر 
شدند. عالوه بر آن، گراوورهای مکتب پراگ و نقاشان فرانسوی 
در ایران عهد صفوی یافت شده است؛ نظیرآثاری شناخته شده 
همچون مجموعه cinq sens و quatre saisons که ردپای 
آنها در نقاشی های ایرانی به چشم می خورد. با این حال بدون 
کم ارزش شمردن اثرات مثبت نقاشی اروپایی و یا هند و ارامنه 
جلفای نو در نقاشی های ایرانی جهت آسان سازی اجرای برخی 
تکنیک های اروپایی در نقاشی ایرانی، تفاوت هایی در جزئیات و 
تغییراتی عمیق نسبت به مدل اروپایی به چشم می خورد که بیانگر 
این حقیقت است که هنرمندان ایرانی به دنبال خلق صفحات 
جدیدی از نقاشی منطبق با زیبایی شناسی بومی آن روزها بوده اند.

از سال های نخست نیمه دوم قرن هفدهم، جمعی کوچک اما 
فعال از هنرمندان، روندی جدید در نقاشی کتاب آرایی و نقاشی های 
دیواری به وجود آوردند. بعضی از این هنرمندان خصوصاً علیقلی 
جبادار و محمد زمان با بهره از منابع جدید و الهام پذیرفتن از آنها 
بیشتر به بازی با اثرات نور و سایه و نیز پرسپکتیو )بیشتر جوی تا 
خطی( و رنگ های مرتبط با حال و هوای بصری نقاشی سنتی ایرانی 

پرداخته اند.
این نقاشی های متنوع از نقطه نظر فنی و نیز محتوا، اغلب به 
فرنگی سازی موسوم هستند. این عنوان مربوط به تصاویر بزرگی 
است که کل صفحه را اشغال می کنند و بر خالف عادت معمول 
نقاشی سنتی ایرانی، اغلب متن مرتبط با آنها وجود ندارد. در حالی 
که تعدادی از این نقاشی ها در واقع تصاویر مربوط به متن هستند، 
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متن تنها اندکی در تصویر به چشم می خورد. در نقطه مقابل در 
برخی از این تصاویر حاشیه نویسی هایی بیشتر با شکلی تکراری 
به چشم می خورد که در آنها تاریخ و نام هنرمند ذکر شده است. 
این یادداشت ها با اشاره به القاب سفارش دهندگان شان مشخص 
می کنند که این نقاشی ها به دستور و یا زیر نظر عضوی از خاندان 

سلطنتی و یا شخص پادشاه انجام شده اند.
با  شخصیت هایی  شده،  کشیده  تصویر  به  صحنه های  در 
اندازه های بزرگ و با تعدادی کمتر نسبت به نقاشی کالسیک ایرانی 
قرار دارند. زنان و مردان آراسته با لباس های مجلل، نشسته یا ایستاده 
و در حاالت مختلف نگاه ها را به خود جذب می کنند. پس زمینه 
معموالً به یک منظره ی وسیع با کوه ها و جنگل ها باز می شود که 
در دور دست و زیر آسمانی به رنگ آبی روشن محو می شوند، جایی 
که پرندگان در حال عبور و ابرها به آرامی شناور هستند. عموماًً در 
نمایش نور و سایه، هر جزئی از سایه روشن بهره می برد، در حالی 
که کلیت اثر در معرض همان نورپردازی نیست. این نقاشی ها قطعاً با 
برخی از اصول تصویری نقاشی سنتی ایرانی متفاوتند، اما در مکتب 
تصویری غربی نمی گنجند. آنها غربی شده نیستند و این مطلب به 
وضوح در مقایسه با برخی نقاشی های قاجار که معادل هایی اروپایی 

شده از نقاشی ایرانی هستند قابل رؤیت است.
اصطالح  از  آثار  این  توصیف  برای  ایرانی،  پژوهش های  در 
فرنگی سازی استفاده می شود. در مطالعات غربی نیز از معادل هایی 
نظیر غربی شده، اروپایی شده، ایرانی ـ اروپایی و یا اروپایی سازی 
استفاده می شود. تردید در انتخاب و گوناگونی این معادل ها و نیز 
تغییر این واژه ها از پژوهشی به پژوهشی دیگر و یا از نویسنده ای به 
نویسنده ی دیگر با توجه به ساختار و اهداف آن موجب بروز شکی 
مشروع می گردد: آیا این تردید کارشناسان بیانگر این واقعیت نیست 
که هنر ایرانی در آن زمان و سیر تحولش همچنان به خوبی درک 
نشده است و می بایست مورد مطالعه ای بی طرفانه و بدون پیش 
فرض قرار گیرد؟ همچنین باید این پرسش مطرح شود که معنای 
دقیق فرنگی سازی چیست؟ در ترجمه ی تحت الفظی، این عبارت 
ترکیبی ازکلمه »فرنگ«، صفت »فرنگی« و پسوند »سازی« از ریشه 
کلمه ساختن است. یعنی ساختن و انجام دادن به شیوه اروپایی. در 
منابع اسالمی عربی آمده که فرنگ شکل فارسی کلمه ی »افرنج« 
است که در واقع مربوط به قلمرویی وسیع در غرب جهان اسالم و 

منطقه استقرار مسیحیت است.
معنای  مورد  در  را  جزئیاتی  کوچک ترین  ما  ادبی  منابع 

باور اسکندر منشی شخصی به نام شیخ محمد  فرنگی سازی نشان نمی دهند. به 
)سال های فعالیت بین1550-15۹0( احتماالً برای نخستین بار یک صورت فرنگی 
)یا یک پرتره ی اروپایی؟( خلق کرده است. صادقی افشار نیز وجود سبکی فرنگی را 
در بین اصول هفتگانه نقاشی ایرانی خاطر نشان کرده و همان هنرمند بیان می کند 
که یکی از آثارش با الهام از استادان فرنگی انجام شده است. حدود سال های 1684 تا 
1685 )10۹6( یک هنرمند صفوی به نام »جانی«، برخی از آثارش در آلبوم انگلبرت 
کمپفر، پزشک و جهانگرد اهل آلمان را با عنوان فرنگی ساز امضا می کند. او در یکی از 
این نقاشی ها ذکر می کند که جانی فرنگی ساز پسر بهرام فرنگی ساز است )احتماالً وی 
همان بهرام سفره کش است(. در نهایت 200 سال بعد و در اواسط قرن نوزدهم یک 
هنرمند قاجاری با نام محمد اسماعیل )فعال بین سال های 1840 تا 1871 در اصفهان( 

آثارش را با نام فرنگی ساز امضا می کند.
تنها نکته ی مشترک تمام این اطالعات آن است که عنوان و یا عبارت فرنگی و 
فرنگی ساز بیانگر حقیقتی است که از دید ما پنهان مانده است. در واقع بر اساس آنچه 
می دانیم، هیچ یک از هنرمندان و وقایع نگاران دوره ی صفوی این عبارت را توضیح 
نمی دهند. این امر نشان می دهد که این عناوین در زمان خود شناخته شده بودند تا 
جایی که نیاز به توضیح نداشته اند، ولی اکنون دیگر قادر به رمزگشایی آن نیستیم. امروزه 
مفهوم فرنگی سازی معموالً توسط متخصصان هنر ایرانی برای تصاویری به کار می رود که 
در عصر صفوی و با الهام از تکنیک های هنری اروپایی خلق شده اند.یحیی ذکاء احتماالً 
یکی از نخستین محققانی است که از اصطالح فرنگی سازی در خصوص آثار محمد 
زمان سخن به میان می آورد. ذکاء بدون ارائه ی شواهد و مستندات، ذکر می کند که »در 
دوره ی خاصی از صفویه نقاشان برای خوشامد شاه و درباریان  برای خلق آثار خود دست 

به تقلید از نقاشی های اروپاییان و به اصطالح آن زمان فرنگی سازی می زدند«.1
در واقع عبارت فرنگی سازی نه در منابع صفوی ذکر شده است و نه در اسناد 
سال های پس از آن. بنابراین هیچ سند تاریخی آن را توضیح نمی دهد. در عوض و 
در طول قرن نوزدهم این عبارت توسط نجاران اغلب ارمنی به کار برده می شد که 
محصوالت چوبی غیر سنتی با طرح های غیر ایرانی و بر اساس تکنیک های اروپایی 
اولین مطالعه در مورد فرنگی سازی و تعریف این  بنابراین این کتاب  می ساختند. 
اصطالح و ترجمه های متعدد آن است. اکثر قریب به اتفاق مطالعات اخیر بیشتر به 
یافتن مدل های اصلی اروپایی و مقایسه ی آنها با نسخه های ایرانی اختصاص دارند. به 
عالوه نتیجه چنین اقدامی همیشه برای بی طرفی علمی رضایت بخش نیست، زیرا در 
نهایت این رویکرد ما را متقاعد می سازد تا نسخه های ایرانی تنها کپی هایی ناقص و 
ناشیانه از مدل های اروپایی خود هستند. بدین سان نقاشی های موسوم به فرنگی سازی 
دیگر سنت های تصویرگری ایرانی را دنبال نمی کرده اند و نیز موفق به برابری با هنر 
اروپا نشده اند. زیرا در آثار اروپایی شده ی علیقلی جبادار و همتایش محمد زمان 

1. ذکاء و سمسار، 1383 )2005( ص 15.
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Portrait de l'ambassadeur de Russie, le prince Andrey Priklonskiy, ʿAli Qoli Jebādār, 1048/1673–74, 
encre, aquarelle et or sur papier, 33.3×21 cm, © Metropolitan Museum of  Art (Met), Davis Album, Credit 
Line:Theodore M. Davis Collection, Bequest of  Theodore M. Davis, 1915, Accession Number:30.95.174.1a, b.
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فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 3

هیچ گونه پایبندی به قوانین هنری منطبق بر اصول رنسانس اروپا 
دیده نمی شود. برای درک دالیل احتمالی ظهور نقاشی های موسوم 
به فرنگی سازی، علل وجودی آنها و پیشنهاد عنوانی تازه، شرایط 
تاریخی و فرهنگی در زمان خلق این نقاشی ها با کمال دقت در 
این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی ها به دوره ی 
شاه سلیمان هشتمین پادشاه سلسله ی صفویه که بین سال های 

۹4-1666حکومت می کرد، محدود می شود.
در حقیقت دوران صفویه پس از شاه عباس اول زمان کلیدی 
برخورد ایران پیشامدرن و اروپای قرن هفدهم میالدی است. ثمره 
هنری این برخورد که طی آن دو بخش جهان به طور یکسان با 
یکدیگر به مبادله می پردازند، در برخی از نقاشی های دوره سلطنت 
شاه سلیمان دیده می شود. با این حال این مبادالت پایاپای کاماًل 
موقتی بوده است. پس از سقوط صفویان حدود سال 1736 و روی 
کار آمدن قاجار در حدود 1786، بیشتر این مبادالت به نفع غرب 
تغییر یافت. نقاشی های علیقلی جبادار احتماالً یکی از بهترین 
بازتاب های ایران در قرن هفدهم در برابر آغاز اگزوتیسم اروپایی و 
برقراری ارتباط با اروپا و اروپاییان دوران مدرن است. برخی نقاشی ها 
مثل پرتره های شخصی، نظیر تابلویی به نام میرزا جالال اثر علیقلی 
غالم زاده قدیم، بیانگر میل به همانندسازی ایرانیان با اروپاییان 
توسط تکنیک های هنری است؛ در حالی که سایر آثار، مانند سوزان 
و پیرمردان از علیقلی جبادار احتماالً تنها تغییراتی تازه در مفاهیم 

آشنای فرهنگی و سنتی ایرانی هستند.
ایران دوره ی صفوی پس از شاه عباس اول در حال شناختن 
غرب است. فراموش نکنیم که غرب همواره و بدون در نظر گرفتن 
مرزهای جغرافیایی و یا قومی مشخص بین ملت ها، برای ایرانیان 
فرنگ بزرگ است. تولید آثار هنری در حکومت شاه سلیمان با 
موضوعات غربی، به میزان قابل مالحظه ای افزایش یافت؛ اما این 
دوره به طرز عجیبی با دست کم گرفتن سیاسی و فرهنگی اروپایی ها 
هم زمان شد. در واقع به نظر می رسد که نه شاه سلیمان و نه دربار 
او اشتیاق زیادی برای برقراری روابط سیاسی جدید با اروپایی ها 
نداشته اند. امری که به وضوح در رفتار محافظه کارانه شاه سلیمان 
نسبت به درگیری غربی ها و حکومت عثمانی ها دیده می شود. با 
این حال شاه به هنر و مصنوعات غربی بیشتر عالقمند بود. بنابراین 
نه تنها چندین نقاشی با الهام از موضوعات تاریخی، اساطیری و یا 
مذهبی غربی کشیده شد، بلکه در سال های 6۹-1668 شاه سلیمان 
از چارلز دوم پادشاه انگلستان خواست تا عالوه بر میناکار، ساعت ساز، 

طالساز و اسلحه ساز برایش یک »نقاش باال دست« بفرستد.
بنابراین نقاشی های صفوی در فضایی آمیخته با تحقیر سیاست اروپایی، در نتیجه 
میل برتری صفویان، اما با گرایشی نسبی به اگزوتیسم آثار هنری اروپایی خلق شده اند. 
در حقیقت صفویان به شکلی گزینشی و با آمیختن تأثیرگذارترین ویژگی ها با سلیقه 
و هنر خود، برخی از وجوه ناشناخته و جذاب دنیای اروپایی را انتخاب و از آن خود 
کردند. این امر می تواند نوعی الگوی موقت ایرانی باشد، چیزی شبیه به تُرک گرایی و یا 
چینی گرایی مد روز غرب در آن دوران و منتج شدن به انتخاب نام شرق گرایی برای آن 
در قرن نوزدهم. این الگوی موازی جالب است، زیرا در آنجا هم صحبت از شرق بزرگ 
است، محلی نامعلوم و نامشخص، و آثار خلق شده نشان دهنده ی اشتیاقی به اگزوتیسم 
رنگ ها، لباس ها، معماری و رفتارهای تحمیل شده توسط شرق است که این همه به 

شدت با آنچه از آِن غرب است تفاوت دارد.
از آنجایی که حضور تکنیک های هنری اروپایی در نقاشی ایرانی با موضوعات 
اروپایی به شدت به چشم می خورد، ممکن است این پرسش را ایجاد کند که آیا این 
امر به نوعی غرب انگاری ایرانی مربوط می شود یا نه. بارها گفته شده است که برخی 
نقاشی های دربار شاه سلیمان از لحاظ فنی غربی نیستند، اما می توان از آنها به عنوان 
آثار غرب انگارانه ایرانی نام برد. نه تنها این نقاشی ها، کپی های برابر با اصل از مدل های 
غربی نیستند، بلکه آنها اغلب در یک فضای هنری ایرانی و با اکتفا به ارائه برخی 
جنبه های اگزوتیک جهانی بیگانه و دور دست خلق شده اند، بی آنکه دغدغه شناخت 
و یا نمایش تمام پیچیدگی های آن را داشته باشند. اغلب این نقاشی ها با استفاده از 
خطوط بزرگ و کلی به معرفی نوعی تفاوت جذاب اکتفا می کند که در آن زنان و مردان 
با پوشش و وضع ظاهری اغوا کننده به گونه ای متفاوت از آنچه ما می شناسیم رفتار 
می کنند و بین آنها روابطی وجود دارد که برقراری آن بین دو جنس مخالف در ایران 

ممکن نیست.
پرسشی که اینجا مطرح می شود در خصوص بهای بیش اندازه دادن به عواملی 
است که باعث تبدیل بخشی از نقاشی ایرانی به نقاشی غرب انگار شده است. با استفاده 
از مفهوم تأثیرگذاری نقاشی های اروپایی بر نقاشی ایرانی، اشتیاق ایرانیان، چه سفارش 
دهنده ی اثر و چه هنرمند را برای یک بیان هنری تازه به یک حرکت منفعل در برابر 
تصاویر اروپایی و هندی و یا حتی ارمنی کاهش داده ایم، چیزی که ایرانیان تنها تقلید 
کرده اند، بی آنکه ارزش سمبلیک آن را شناخته و محتوایش درک کنند. این موضوع 
باعث می شود که نه تنها اهمیت فکری و فنی یک جریان متنوع و پیچیده بی ارزش 

شود، بلکه ارزش هنری درونی این آثار نیز انکار می شود.
نقاشی های غرب انگار در زمان حکومت شاه سلیمان بیشتر به دربار اختصاص 
داشته اند. به نظر می رسد که حتی انتخاب موضوعات تحت تأثیر عمیق انتظارات 
نخبگان بوده و الزم است این انتظارات و انگیزه ها مشخص شوند. همچنین باید توجه 
داشت که این تعدد آثار در دوره ی شاه سلیمان، نه در زمان شاه عباس و نه در عهد شاه 
سلطان حسین به چشم نمی خورد. این امر احتماالً مربوط به تعداد نقاشی های اروپایی 
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در دسترس درباریان و هنرمندان نبوده و بیشتر متأثر از تغییراتی در کانون حامیان آن 
است؛ یعنی تغییراتی در شرایط مرتبط با دغدغه هایی متفاوت با دغدغه های هنری.

دو پدیده  در طول سلطنت شاه سلیمان، عمیقاً قدرت سلسله ی صفوی را تحت 
تأثیر قرار داده است: وزارت شیخ علی خان و قدرت رو به رشد حرمسرای شاه هر دو 
نقش بسیار مهمی در زندگی سیاسی، مذهبی و اجتماعی آن زمان داشته است. وزیر 
به مدت 22 سال در مقام خود باقی مانده بود، مدت زمانی که به ندرت شخصی در 
این منصب باقی می ماند و همین امر سبب ثبات و صلح در دولت صفوی شده بود. 
همچنین مشارکت فعال خواجگان حرمسرا و برخی زنان اندرونی شاه سلیمان در امور 
مختلف، نشان می دهد که دخالتی فزاینده از سمت دربار بر دولت صورت می گرفته 
است. شاه سلیمان در تمام طول مدت سلطنتش بر وجود یک وزیر با استعداد و نیز بر 
مهارت های متنوع سایر درباریانش که پادشاهی او را اداره می کردند، تکیه کرد. سپری 
کردن تمام دوران جوانی همراه با مادر و تنی چند از نزدیکانش در حرمسرا باعث شد 
تا وی برای خواجگان حرمسرا اعتباری نظیر آنچه برای مادر و برخی از همسرانش در 
نظر داشت، قائل باشد. با اینکه بر خالف رویه ی معمول آن دوران، زنان و خواجگان 
حرمسرا انسان هایی فرودست و پست به شمار می رفتند، به لطف نزدیکی با قدرت و 
به کمک نقش واسطه گری با خارج حرمسرا، این امر مانع رسیدن آنها به مناصب باال 
در جامعه صفوی عموماً مردساالر نشد. در واقع به قدرت رسیدن اندرون )حرمسرا( 
سیاست و اقتصاد دولت صفوی را به شدت تحت تأثیر قرار داد و همان طور که در این 
کتاب می بینید این تغییر در ساختار دولت عمیقاً حمایت از مسائل هنری را نیز متأثر 
می سازد. به عبارت دیگر ظهور مراکز جدید قدرت و مسائل مربوط به قدرت در مرکز 
دربار و بین دیوان و خانواده ی سلطنتی یک طبقه جدید از حامیان مالی را به وجود آورد 
که می توانست نقش مهمی درخلق نقاشی های غرب گرا در دوره ی صفوی داشته باشد.

جالب اینجاست که نقاشی های علیقلی جبادار از نظر فنی به دو دسته متفاوت و 
مشخص تقسیم می شوند: دسته اول شامل آثاری است که زندگی سلطنتی پادشاه و 
درباریان را به تصویر می کشد و دسته دوم حاوی نقاشی هایی است که اغلب دربرگیرنده 
تصاویر تاریخی و یا متون مرتبط با داستان های کتاب مقدس و فرهنگ اروپایی هستند. 
سؤالی که مطرح می شود این است که آیا امکان مقایسه این دوگانگی موضوعی با دو 

دستگی قدرت در دربار شاه سلیمان وجود دارد؟
مهم ترین نکته ای که در این تقسیم بندی به چشم می خورد، این است که در 
صحنه های خلق شده از دربار، بیشتر مردان اشراف و خود شاه نشان داده می شود و 
بخش عمده ی صحنه های الهام گرفته از فرهنگ غربی و یا مسیحی، زنان قهرمان و 
قدیس در کتب مقدس و یا در اساطیر اروپایی و نیز بانوانی از اشراف اروپایی به تصویر 
کشیده شده اند. در طول یک دوره ی 15 ساله بین سال های 1673 تا 168۹ )به استناد 
تاریخ امضاها( علیقلی جبادار چندین نقاشی با موضوعات زنانه کشیده است. از بین 
13 اثر، هفت نقاشی مربوط به صحنه های تاریخی کتاب مقدس هستند. چهار نقاشی 
احتماالً پرتره زنان غربی و یا بانوان اشراف اروپایی بوده و دو نقاشی دیگر ریشه در 

اساطیر اروپایی دارند. اکثر این آثار صفحات جداگانه ای هستند که 
احتماالً قرار به گردآوری آنها در یک آلبوم یا مرقع بوده است. از این 
13 اثر، 8 اثر با امضای علیقلی جبادار و یا منتسب به وی، و باقی با 
نام و یا منتسب به محمد زمان هستند. این نقاشی ها داستان هایی 
از زنان و قهرمانان زن کتاب مقدس، مانند حضرت مریم، الیزابت، 
سوزان و جودیت را به تصویر می کشند. با این حال چندان درست به 
نظر نمی رسد که برای این موضوعات پایه و اساسی دینی و مذهبی 
در نظر گرفت، خصوصاً اینکه این صفحات با تصاویری کامالً غیر 

مذهبی از زنان اروپایی و غربی همراه است.
در عهد صفوی تالش  و غرب انگاری  علیقلی جبادار  کتاب 
می کند تا این اندیشه را شرح دهد که نقاشی های علیقلی جبادار با 
ترکیب ویژگی های زنانه از تصاویر ونوس تا پرتره های ملکه ها و زنان 
اشراف اروپایی در عهد معاصر، در جست وجوی نشان دادن تصویری 

ایده آل از زن فرنگی است.
به گواهی سفرنامه های اروپایی و نیز برخی از وقایع نگاری های 
ایرانی، هر دو حلقه قدرت در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در 
زمان سلطنت شاه سلیمان فعال بوده اند. همان طور که در این کتاب 
مطرح می شود، اعضای پرنفوذ این حلقه های مختلف، همگی در 
پروژه های معماری و شهری دخالت داشته اند. با اینکه هیچ سابقه ی 
مکتوبی مبنی بر حمایت هنری زنان و مردان خانواده ی سلطنتی 
وجود ندارد. کتاب علیقلی جبادار و غرب انگاری در عهد صفوی با 
تکیه بر خود نقاشی ها، حاشیه نویسی و یا جهت گیری موضوعی آنها، 
تالش بر مشخص کردن ردپایی از حامیان مالی در خانواده سلطنتی 
دارد. البته ممکن است که این نقاشی ها برای مصرف دربار و پاسخ 
به نیازهای آن بوده باشند، اما به نظر می رسد که سفارش دهندگان 
آنها به دنبال وارد کردن تفسیری شخصی از جامعه و جایگاه خود 
در این آثار هنری بوده اند. مطمئناً این افراد سعی داشتند به رسم 
معمول همه مراکز قدرت در طول قرن های گذشته، نقش خود را در 

فرهنگ و آثار هنری ایرانی ثبت نمایند.
 در پایان می توان گفت که کتاب علیقلی جبادار و غرب انگاری 
در عهد صفوی، نخستین تک نگاری در مورد علیقلی جبادار و اولین 
پژوهش در مورد علل وجودی نقاشی های موسوم به فرنگی سازی 
به شکل یک کتاب است. نویسنده این اثر صادقانه امید دارد که 
استدالل ها، نظریه ها و منابع ارائه شده در کتاب برای نسل های دیگر 
مفید باشد و پژوهش های بیشتری در مورد جامعه و هنر صفوی قرن 

هفدهم صورت گیرد.
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Deux vieux hommes discutant à côté d'une cabane, etc. ʿAli Qoli Jebādār, 
dated 1085/1674 -75, encre, aquarelle et or sur papier, 33.3×21 cm, © Me-
tropolitan Museum of  Art (Met), Album Davis; Credit Line:Theodore M. 
Davis Collection, Bequest of  Theodore M. Davis, 1915, Accession Number: 
30.95.174.3

litiques, économiques et sociales du règne de Shah 
Soleimān, ce dont les récits de voyageurs euro-
péens et certaines chroniques persanes témoignent. 
Comme le livre le développe, les membres influents 
de ces différents cercles se mêlaient tous de projets 
architecturaux et urbains. Bien qu’il n’existe pas de 
trace écrite sur le patronage artistique des hommes 
et des femmes de la Maison du roi, ʿ Ali Qoli Jebādār 
et l’occidentalisme safavide s’appuie sur les peintures 
elles-mêmes, sur leurs annotations ou même sur 
leurs orientations thématiques afin d’indiquer la 
piste possible d’un mécénat de cette Maison royale. 
Il semblerait possible, en effet, que ces peintures 
aient été réalisées pour une « consommation » lo-
cale de la cour royale, pour répondre aux désirs de 
celle-ci. Il paraît donc probable que ces comman-
ditaires aient cherché dans ces œuvres d’art à y faire 
introduire une interprétation personnelle de la so-
ciété et de leur place dans celle-ci. Ces mêmes mé-
cènes auraient cherché certainement à inscrire leurs 
rôles dans les créations artistiques, comme c’était la 
coutume de chaque grand centre de pouvoir de-
puis des siècles dans la culture iranienne.

Enfin, ʿAli Qoli Jebādār et l’occidentalisme safavide 
est la première monographie sur ʿAli Qoli Jebādār 
et une première étude sur les raisons d’être des 
peintures dites farangi sāzi publiée sous forme d’un 
livre. L’auteur espère sincèrement que les argu-
ments, les théories et les sources proposés dans le 
livre seront utiles pour d’autres générations, et des 
études encore plus amples sur la société et l’art sa-
favide du XVIIe siècle seront réalisées.
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pouvoir safavide : le vizirat de Sheikh ʿ Ali Khān, 
et le pouvoir croissant du harem du roi, tous les 
deux jouant des rôles majeurs dans la vie poli-
tique, religieuse et sociale de l’époque. Le vizir 
garda son poste prestigieux pendant 22 ans, du-
rée rarement atteinte à ce rang, ce qui confirme 
la stabilité administrative et la paix régnant alors 
dans l’État safavide. Par ailleurs, la participation 
active des eunuques mais également de certaines 
femmes du sérail de Shah Soleimān dans diffé-
rentes affaires de l’État montre un changement 
structurel dans le pouvoir royal et des interfé-
rences de plus en plus grandes entre l’adminis-
tration et les influences de cour. Shah Soleimān 
s’est entièrement reposé pendant tout son règne 
sur le talent d’un grand ministre et sur les com-
pétences variées de membres de la cour, lesquels 
ont dirigeait la monarchie. Séjournant toute sa 
jeunesse dans la profondeur du sérail, avec sa 
mère et certains proches, Shah Soleimān tenait 
en grande estime aussi bien ses eunuques que 
sa mère et certaines de ses concubines. Il est 
tout de même curieux de constater que selon les 
mœurs de l’époque, eunuques et femmes étaient 
des êtres inférieurs et parfois considérés comme 
abjects, mais que cela n’a pas empêché, grâce à 
leur rôle d’intime du pouvoir et d’intermédiaire 
avec l’extérieur, d’atteindre ironiquement une 
place prépondérante dans la société safavide 
pourtant à dominante masculine. De fait, cette 
accession au pouvoir du sérail a profondément 
affecté la politique et l’économie de l’État safa-
vide, et comme on constate dans ce livre, cette 
évolution dans la structure de l’État a affecté en 
profondeur le patronage artistique. Autrement 
dit l’apparition de nouveaux centres de pouvoir 
et les enjeux du pouvoir au sein de la cour royale 
et entre divān (la cour royale) et dargāh (la maison 
royale), ont créé une classe de nouveaux com-
manditaires, qui pourraient avoir joué un rôle 
important dans la création des peintures occi-

dentalistes safavides.  
Il est en effet assez curieux de noter que l’ensemble des 

peintures de ʿAli Qoli Jebādār pourrait thématiquement être 
divisée en deux catégories différentes et distinctes : la première 
comprenant des peintures qui représentent une scène de la vie 
royale, avec le roi et ses courtisans ; la deuxième présentant 
des illustrations d’histoires ou de textes souvent liés aux récits 
bibliques et à la culture européenne. On s’est donc demandé 
s’il était possible de comparer cette division thématique des 
peintures avec la dualité du pouvoir sous Shah Soleimān.  

Car le point le plus significatif  qui émerge de cette divi-
sion en deux catégories c’est qu’alors que les scènes auliques 
représentent en majorité des hommes de la noblesse et le roi 
lui-même, les scènes inspirées de la culture chrétienne et/ou 
occidentale présentent, en majorité, des saintes et des héroïnes 
bibliques, des femmes de la mythologie occidentales ou des 
dames de la noblesse européenne. 

Pendant une durée de 15 ans, entre 1673 et 89 (la data-
tion des signatures en témoigne) ʿAli Qoli Jebādār a réalisé 
plusieurs peintures à sujets féminins. Parmi 13 peintures, 7 
sont des illustrations d’histoires bibliques ; 4 représentent pro-
bablement des portraits de femmes occidentales ou peut-être 
de dames de la noblesse européenne et deux ont leur origine 
dans les mythologies occidentales. La majorité de ces œuvres 
sont des pages isolées, probablement destinées à être regrou-
pées dans un album ou Muraqqaʿ. Parmi ces 13 peintures, 8 
sont signées ou attribuées à ʿAli Qoli Jebādār, et le reste est 
signé ou attribué à Mohammad Zamān. 

Ces peintures illustrent des récits de femmes et d’héroïnes 
bibliques comme la Vierge, Elizabeth, Suzanne et Judith. Il 
semble pourtant douteux de considérer une base religieuse et 
confessionnelle à ces sujets, notamment en considérant que 
ces pages bibliques sont accompagnées en effet d’images pro-
fanes de femmes européennes et occidentales. ʿAli Qoli Jebādār 
et l’occidentalisme safavide développe donc l’idée que certaines 
peintures de ʿAli Qoli Jebādār cherchent à montrer l’image 
idéale d’une femme Farangi faisant la synthèse des caractéris-
tiques féminines depuis les représentations de Vénus jusqu’aux 
portraits des reines et des dames de la noblesse européenne 
contemporaine. 

Les deux cercles du pouvoir étaient actifs dans les affaires po-
86

15۹



فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 3

Pourtant, Shah Soleimān se montrait plus enthousiaste pour 
l’art et les objets manufacturés occidentaux. Ainsi, non seule-
ment plusieurs pages de peintures ont été réalisées en s’inspi-
rant de sujets historiques, mythologiques ou religieux occiden-
taux, mais en 1668-69 Shah Soleimān demanda à Charles II 
d’Angleterre de lui envoyer, en plus d’émailleurs, d’horlogers, 
d’orfèvre et d’armurier, un naqqāsh-é bālā dast ou « un peintre 
de talent ».

Donc, ces peintures safavides ont été créés dans une am-
biance mélangée de dédain pour la politique européenne, résul-
tat du complexe de supériorité des Safavides, mais d’engoue-
ment relatif  pour l’exotisme des œuvres d’art européennes. En 
effet, de manière sélective, les Safavides ont choisi et adapté 
certains aspects « exotiques » ou « fascinants » du monde eu-
ropéen en en mélangeant les particularités les plus frappantes 
avec leurs propres goûts et leur esthétique. Ce devait être alors 
comme une sorte de mode transitoire iranienne, à l’instar des 
turqueries ou des chinoiseries en vogue en occident à peu près 
à la même époque et qui devait donner au XIXe siècle ce que 
l’on finirait par nommer l’Orientalisme. Le parallèle est inté-
ressant, car, là aussi, il s’agissait du grand Orient, lieu vague 
et mal défini, et les œuvres s’exerçaient une fascination pour 
l’exotisme des couleurs, des vêtements, de l’architecture et des 
attitudes dictées par ces costumes aux codes radicalement dif-
férents de la leur.

Étant donné que la présence de l’art européen dans 
la peinture persane se manifeste avec le plus de force dans 
les sujets européens, on pourrait légitimement se demander 
s’il ne s’agirait pas là d’un « Occidentalisme » iranien. Alors 
qu’on a précisé à plusieurs reprises que certaines peintures de 
la cour de Shah Soleimān ne sont pas occidentalisées tech-
niquement, elles pourront être appelées, peintures occidentalistes 
iraniennes. Non seulement ces peintures ne sont pas des copies 
conformes des modèles occidentaux, mais elles sont exécutées 
souvent dans une ambiance esthétiquement iranienne, en se 
bornant à représenter certains aspects exotiques d’un monde 
étrange et étranger, d’un ailleurs inconnu, sans se préoccuper 
réellement de le connaître plus ou de le représenter dans toute 
sa complexité. Ces peintures se contentent souvent de pré-
senter à grands traits généraux une certain différence fasci-
nante occidental où les hommes et les femmes portent des 

tenues et des coiffes séduisantes, et dans leur bi-
zarrerie se comportent différemment de ce que 
l’on connaît, entretenant entre eux des rapports 
qu’ils seraient alors impossibles de concevoir 
entre les deux sexes en Iran.

La question qui s’impose ici est celle de la 
surestimation que l’on fait des intermédiaires 
par lesquelles une partie de la peinture iranienne 
s’est transformée en peinture occidentaliste. En 
employant la notion « d’influence » des pein-
tures européennes sur la peinture iranienne, on 
réduit l’intérêt des Iraniens (commanditaire ou 
artiste) pour une nouvelle expression artistique 
à un acte passif  face aux images européennes, 
indiennes, ou même arméniennes ; celles que les 
Iraniens auraient copié et imité sans connaître 
leurs valeurs symboliques et sans comprendre 
leur inter textualité. On dévalorise non seule-
ment l’importance intellectuelle et technique 
d’un courant éclectique et complexe, mais on 
nie également la valeur artistique intrinsèques de 
ces œuvres d’art. 

Les peintures occidentalistes exécutées sous 
le règne de Shah Soleimān sont en majorité 
destinées à la cour royale ; le choix même des 
sujets semble donc bien motivé profondément 
par les attentes des élites et il semble nécessaire 
de déterminer quelles étaient ces attentes et ce 
qui les a motivées. Il faut d’ailleurs noter que 
ces peintures nombreuses pendant le règne de 
Shah Soleimān, ne se rencontrent pas en aussi 
grand nombre ni à l’époque de Shah Abbās II 
ni à celle de Shah Soltān Hossein. Ainsi, il ne 
s’agit probablement pas de la quantité d’œuvres 
européennes disponibles à la cour et de l’accès 
des artistes iraniens à ces ouvres, mais plutôt 
d’un changement au sein même du mécénat ; 
un changement de contexte lié à des préoccupa-
tions autres qu’artistiques.

Pendant le règne de Shah Soleimān deux 
phénomènes ont influé profondément sur le 
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européens. Yahya Zoka a probablement été l’un 
des premiers chercheurs à utiliser cette expres-
sion dans le débat sur la carrière de Mohammad 
Zamān, l’un des artistes renommés du farangi 
sāzi. Sans pour autant présenter de documents 
probants, Zoka écrivit que : « certains peintres 
de l’époque safavide, pour le plaisir du roi et des 
courtisans, imitaient la peinture européenne ou, 
comme on le disait à l’époque, faisait du farangi 
sāzi. » 2

À vrai dire, l’expression farangi sāzi n’est 
mentionnée ni dans les sources écrites safavides, 
ni dans celles des années postérieures, donc au-
cun document historique n’explicite cette ex-
pression. En revanche, pendant le XIXe siècle 
en Iran, cet expression était appliqué au menui-
siers –souvent Arméniens- qui fabriquaient des 
produits en bois non traditionnels avec des mo-
tifs non iraniens, fait selon une technique euro-
péenne. 

Ce livre est donc la première étude sur l’em-
ploi mais aussi la définition du terme farangi sāzi 
et ses multiples traductions. Car une grande ma-
jorité des études récentes se préoccupent seu-
lement de retrouver les modèles originaux eu-
ropéens et de les comparer avec leurs versions 
iraniennes. Par ailleurs, le résultat issu d’une telle 
démarche n’est pas toujours satisfaisant pour 
l’impartialité scientifique, puisqu’une telle atti-
tude induit obligatoirement que ces dernières 
ne soient finalement que des copies imparfaites 
et maladroites des modèles européens. Ainsi, les 
peintures dites farangi sāzi n’auraient plus suivi 
les traditions picturales iraniennes, mais, visible-
ment, ne seraient pas parvenu non plus à égaler 
l’art européen. Car les peintures « européani-
sées » de ʿAli Qoli Jebādār et son homologue 
Mohammad Zamān ne montrent pas un respect 
des règles scientifiques de l’art picturales selon 

2. Zoka et Semsar (1383/2005), p. 15/118.

les doctrines de la Renaissance européenne. 
Pour comprendre les éventuelles causes d’apparitions des 

peintures dites farangi sāzi, leurs raisons d’êtres et proposer un 
nouveau titre, le contexte historique et social dans lequel ces 
peintures ont été créés a été étudié dans ce livre avec le plus 
de soin possible en se limitant cependant au règne de Shah 
Soleimān 8e roi safavide qui régnait entre 1666-94.

En fait, l’époque safavide d’après ʿ Abbās 1er est le moment 
clé de la rencontre de l’Iran prémoderne avec l’Europe du 
XVIIe siècle. Le résultat artistique de ce moment de rencontre, 
où deux parties du globe échange encore d’égal à égal, se fait 
sentir cependant dans certaines peintures datant du règne de 
Soleimān. Cet échange sur un pied d’égalité était cependant 
transitoire. Les conflits que l’Iran a connu après la chute des 
Safavides vers 1736 et jusqu’à l’arrivé des Qājār vers 1786 ont 
transformé les équilibres en faveur de l’Occident. 

Les peintures de ʿAli Qoli Jebādār restent probablement 
un des meilleurs reflets de l’Iran du XVIIe siècle face à 
l’introduction de cet exotisme européen, de cette prise de 
contact avec l’Europe et les Européens de l’ère moderne. Cer-
taines peintures, comme l’apparition de portraits individuels 
comme celui de Mirzā Jalālā de ʿAli Qoli gholām zādeh qadim 
sont peut-être la traduction d’une certaine volonté d’iden-
tification des Iraniens avec les Européens par le biais d’une 
technique artistique, alors que d’autres, comme l’image de 
Suzanne et les Vieillards de ʿAli Qoli Jebādār, sont peut-être 
seulement de nouvelles variations sur des concepts familiaux 
traditionnels iraniens. 

L’Iran safavide d’après ʿAbbās 1er est en train de faire 
connaissance avec l’Occident. N’oublions pas que ce der-
nier est toujours le grand Farang pour les Iraniens, sans qu’on 
dessine clairement de frontières ethniques ou géographiques 
entre ses peuples et ses nations. Le règne de Shah Soleimān, 
où les productions d’œuvres d’art à sujets occidentaux se 
sont accrues considérablement, coïncide curieusement avec 
une sous-estimation politique et civilisationnelle des Euro-
péens. En effet, il semblerait que ni Shah Soleimān, ni sa cour 
n’étaient extrêmement enthousiastes à la perspective d’établir 
des nouveaux liens politiques avec les Européens ; ce qui est 
visible notamment dans l’attitude réservée que le Shah entre-
tient face aux conflits entre les Occidentaux et les Ottomans. 
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ment des illustrations de texte, celui-ci n’est guère présent dans 
l’image. En revanche, dans certaines images apparaissent des 
annotations écrites selon une formulation plutôt répétitive où 
la date et le nom de l’artiste sont notés. Précisant les titres de 
leur commanditaire ces annotations indiquent que les pein-
tures ont souvent été faites pour ou sous l’égide d’un membre 
de la famille royale ou du roi lui-même.

Dans des mises en scènes élaborées sont disposés des 
personnages en grandes tailles et souvent en moins grand 
nombre que dans la peinture classique iranienne. Des femmes 
et des hommes richement habillés et coiffés, assis ou debout, 
dans différentes attitudes attirent le regard. L’arrière-plan est 
souvent largement ouvert sur un vaste panorama avec des 
montagnes ou des bois qui rapetissent et se fondent dans le 
lointain sous un ciel bleu pâle que traversent des oiseaux et où 
des nuages flottent paresseusement.  Dans la majorité des ma-
nifestations de l’ombre et la lumière, chaque détail bénéficie 
du clair-obscur alors que l’ensemble de la composition n’est 
pas exposé au même éclairage. 

Ces peintures s’éloignent certes de certains principes pictu-
raux de la peinture traditionnelle persane, pourtant elles ne se 
sont pas mises à l’école de l’Occident. Elles ne sont pas « occi-
dentalisées » et ceci apparaît clairement quand on les compare 
avec certaines peintures qājārs qui sont des versions véritable-
ment européanisées de la peinture iranienne.

Les études iraniennes utilisent l’expression farangi sāzi pour 
décrire et nommer ces peintures ; les études occidentales en 
utilisent également d’autres tels que le style « occidentalisé », 
« européanisé » « perso-européen » ou « européanisant ». La 
multiplicité de ces équivalents, cette hésitation, ce flottement 
dans les termes qui varient d’une étude à l’autre, d’un cher-
cheur à l’autre selon sa formation ou ses objectifs, donnent 
prise à un doute légitime : cet incertain tâtonnement des spé-
cialistes ne prouve-t-il pas que la réalité de l’art iranien de cette 
époque et de son processus de transformation sont encore 
loin d’être appréhendés sans équivoque et doivent encore faire 
l’objet d’une étude impartiale, avançant sans présupposés ?

Il faut également se poser la question de la signification 
exacte du terme persan de farangi sāzi. Littéralement « faire » 
ou « construire » « à la manière européenne », l’expression est 
une combinaison de farangi, l’adjectif  de Farang et sāzi l’éty-

mon de sākhtan (construire). Farang est la forme 
persane de afranj, l’expression associée, dans les 
sources arabo-musulmanes, à ce qui correspond 
à l’Europe d’aujourd’hui. Il s’agit en effet du 
grand territoire, à l’ouest du monde musulman, 
et la zone d’implantation du christianisme.

Les sources littéraires ne nous fournissent 
pas le moindre détail sur la signification de faran-
gi sāzi. Selon Eskandar Monshi un certain Sheikh 
Mohammad (actif  entre 1550 et 90), aurait été le 
premier à réaliser un surat-é farangi (un portrait 
européen ?). Sādeqi Afshār évoque le fait qu’il 
existait un style farangi parmi les sept principes 
fondamentaux de la peinture iranienne, et le 
même artiste note, dans l’une de ses peintures 
de page isolée, qu’elle a été faite d’après les 
maîtres de Farang. Vers 1096/1684-85, un artiste 
safavide nommé Jāni signe certaines de ses pein-
tures dans l’album de Kaempfer, le médecin et 
voyageur allemand, avec le titre farangi sāz. Dans 
l’une de ses peintures, l’artiste mentionne qu’il 
est Jāni Farangi Sāz le fils de Bahrām Farangi sāz 
(probablement la même personne que Bahrām 
Sofreh kesh). Enfin, 200 ans plus tard, vers le 
milieu du XIXe siècle, Mohammad Esmā’il (ac-
tif  entre 1840 et 71 à Ispahan), un artiste qājār, 
signe également Farangi sāz.

Le seul point commun à toutes ces infor-
mations est que l’expression (ou le titre) farangi 
et/ou farangi sāz recouvre une réalité qui nous 
échappe ! En effet, à notre connaissance, aucun 
de ses artistes et aucun chroniqueur safavide 
n’explicitent ces expressions. Ceci donne à pen-
ser qu’il s’agissait peut-être de concepts connus 
et compréhensibles à l’époque, au point qu’il ne 
soit pas nécessaire de les expliquer, mais que 
nous ne parvenons plus à décrypter à présent. 

Aujourd’hui, la notion de farangi sāzi est ap-
pliquée usuellement, par les spécialistes des arts 
iraniens, à des créations picturales safavides ins-
pirées de la technique artistique et/ou des sujets 
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le premier Yé de ʿAli. L’ensemble de ces détails 
propose les traits principaux d’une signature 
probablement originale de ʿAli Qoli Jebādār. 
Enfin, alors que les études contemporaines 
estiment à une durée de 61 ans la carrière de ʿAli 
Qoli Jebādār, à l’examen d’approche visuelle et 
de la graphie de la signature de l’artiste ce livre 
propose une durée de 26 ans entre 1059/1649-
50 et 1085/1673-74 pour la carrière de ʿAli Qoli 
Jebādār, ou du moins son époque de plus grande 
activité.1 

Le champ historique du ʿAli Qoli Jebādār et 
l’occidentalisme safavide est la dynastie safavide qui 
régna sur l’Iran de 1501 à 1736. La dynastie at-
teint son apogée sous ʿAbbās 1er (1588-1629), 
qui a non seulement basé sa capitale à Ispahan, 
mais qui a aussi facilité et assuré le commerce 
dans le pays, et étendu ses nouvelles relations 
commerciales aux pays européens. Ispahan a été 
transformée en centre politique, commercial, re-
ligieux et artistique des Safavides et a attiré les 
Occidentaux pendant tout le XVIIe siècle. En 
effet, Le nombre d’Européens en Iran et donc 
l’introduction dans le pays de leurs produits 
culturels, n’est pas comparable avant et après 
l’époque safavide, même si les relations entre 
l’Iran et l’Occident datent depuis l’époque aché-
ménide.  

Pendant ce siècle, les échanges diploma-
tiques et commerciales aussi bien que l’arrivé 
des missionnaires et des marchands européens 
ont abouti aux contacts culturels entre l’Iran et 
le monde occidental; d’ailleurs, la création de 
la Compagnie anglaise des Indes orientales en 
1600 et de la Compagnie néerlandaise des Indes 

1. Pour une étude plus détaillée sur les œuvres et signa-
tures de l’artiste voir Habibi, Negar, « A Sāheb Man-
sab Paintire ? A Reconsideration of  ʿAli Qoli Jebādār‘s 
career », Iran, LIV.II (2016), 143–58 ; Habibi, Negar, «ʿAli 
Qoli Jebādār et l’enregistrement du réel dans les peintures 
dites farangi sāzi », Der Islam, 94 (1) 2017, 192-219. 

orientales en 1602 a augmenté considérablement l’intérêt du 
commerce avec l’Orient, et a entrainé de nombreuses visites 
d’Européens curieux en Iran, parmi lesquels de nombreux 
marchands.

D’une manière générale, le nombre exact des gravures 
et des images européennes en circulation à Ispahan à cette 
époque n’est pas évident à cerner ; on ignore également par 
quelles voies ces images ont atteint l’Iran. Ce qui est certain, 
c’est que les gravures européennes introduites en Iran prove-
naient directement des cours européennes ; ainsi des peintures 
hollandaises de Van Dyck ou Rubens sont apparues dans la 
peinture iranienne, quoiqu’avec un décalage de temps et une 
altération de leur signification. D’ailleurs, outre des gravures 
hollandaises, celles de l’école de Prague ou des gravures fran-
çaises se sont retrouvées également en Iran safavide ; dont les 
plus connues, également discernables dans les peintures per-
sanes, sont les séries « des cinq sens » et celles des « quatre 
saisons ». 

Cependant, sans sous-estimer l’apport technique des pein-
tures européennes, ou indiennes et arméniennes pour facili-
ter certaines réalisations européennes dans la peinture iranienne, 
plusieurs nuances dans le détail des œuvres, parfois de pro-
fondes altérations du modèle occidentale mettent en évidence 
le fait que les artistes Iraniens cherchaient à créer de nouvelles 
pages de peinture selon l’esthétisme local du jour. 

À partir des premières années de la deuxième moitié du 
XVIIe siècle, un cercle d’artistes, restreint mais actif, adopte et 
diffuse cette nouvelle tendance artistique dans la peinture de 
livre et les peintures murales. Profitant des nouvelles sources 
d’inspiration thématiques et techniques, ces artistes, notam-
ment ʿAli Qoli Jebādār et Mohammad Zamān, jouent plus 
souvent avec les effets d’ombre et de lumière ainsi qu’avec 
la perspective (plus souvent atmosphérique que géométrique) 
dans des peintures toujours liées à l’ambiance visuelle de la 
peinture traditionnelle persanes.

L’ensemble de ces peintures thématiquement et techni-
quement bien variées est souvent appelées « farangi sāzi ». Il 
s’agit de grandes images qui occupent la totalité de la page sur 
laquelle, contrairement à l’habitude de la peinture traditionnelle 
persane, il n’y a souvent plus de lignes de texte associées. Alors 
qu’un certain nombre de ces peintures demeurent effective-
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liste visuelle des signatures de ʿAli Qoli Jebādār et un lexique 
des termes persans. 

L’origine, la vie et les peintures de ʿAli Qoli Jebādār sont 
floues et peu connues. Elles ne sont pas non plus faciles à 
cerner, puisque les informations fournies par les sources 
écrites – les signatures des peintures, ou les rares mentions des 
chroniques safavides et zand – ne se confirment pas les unes 
les autres. En effet, l’appoint de ces informations ne facilite pas 
la recherche, mais tout au contraire enlise l’analyse de l’œuvre 
peint dans le seul procès d’identification de l’artiste. Alors que 
ce dernier signe souvent ses peintures en précisant son titre 
(ou sa fonction) de jebādār, les sources tels que l’Alqāb va mavā-
jeb e doureh-ye salā un naqqāsh-é bālā dast tin e safavi, Dastur al-mo-
luk, Tazkerat al-moluk, Tārikh-é jahān ārā-ye ʿAbbāsi ou plusieurs
autres qui présentent le nom des personnes actives dans les 
affaires administratives, militaires ou économiques de l’État 
safavide, ne mentionnent aucun jebādār qui soit également un 
artiste ni aucun ʿAli Qoli Jebādār. 

La tendance de la majorité des études contemporaines 
à nos jours insiste sur la diversité thématique et technique 
des peintures signées ou attribuées à ʿAli Qoli Jebādār. Ce 
qui n’empêche pas de supposer que l’artiste était d’origine 
européenne ou indienne sans parvenir à prouver et cerner cette 
origine. Alors que ces études n’acceptent pas la même lecture 
de la signature de l’artiste, la majorité ne se préoccupent pas 
réellement de l’étrangeté qui réside dans le fait que des signa-
tures diverses recouvrent des peintures de niveaux artistiques 
très différents. ʿAli Qoli Jebādār est présenté donc comme un 
artiste d’origine farangi qui travaillait également dans le style in-
dien moghol. Alors que pour certains chercheurs ses peintures 
ne vont pas au-delà d’imitations immatures de peintures étran-
gères, pour d’autres en revanche, il s’agit du génie d’un artiste 
qui a créé un style purement personnalisé justement en profi-
tant de différents points de vue européens, iraniens et indiens. 

Ce livre n’apportera pas une réponse définitive sur l’origine 
de ʿAli Qoli Jebādār, notamment parce que celle-ci n’offrirait 
sans doute pas de nouvel éclairage pour mieux comprendre 
les peintures de l’artiste. Il apparaît cependant plus nécessaire 
de bien distinguer les différentes signatures attribuées tradi-
tionnellement à ʿAli Qoli Jebādār afin de discerner une main 
et une seule. En vérifiant soigneusement et en reliant chaque 

signature avec la peinture concernée, ʿAli Qoli 
Jebādār et l’occidentalisme safavide propose une nou-
velle lecture des peintures de ʿ Ali Qoli Jebādār et 
de leurs raisons d’être et finalement accorde une 
plus grande attention aux capacités artistiques 
d’un peintre brillamment éclectique.

En effet, le génie de l’artiste se fait sen-
tir dans la création d’un style assez personnel 
qui n’appartient à aucun groupe ethnique. ʿAli 
Qoli Jebādār s’implique dans la réalisation de 
divers sujets ; des scènes auliques iraniennes, des 
histoires mythologiques ou religieuses occiden-
tales, portraits de femmes et d’hommes issus 
de la noblesse européenne et des scènes liées à 
l’ambiance artistique indienne. De diverses tech-
niques et différentes ambiances montrent ses 
capacités d’exécution, son aptitude à distinguer 
et employer différentes techniques et différentes 
ambiances esthétiques propres à chaque genre 
de peinture.

Les signatures pourraient toujours avoir été 
ajoutées ou supprimées d’une peinture à l’autre. 
Il semblerait cependant qu’en s’appuyant sur 
les peintures elles-mêmes, on puisse parvenir 
à discerner non seulement l’artiste, mais égale-
ment les caractéristiques originales et reconnais-
sables de sa signature. En effet, l’analyse de la 
démarche esthétique et des caractéristiques vi-
suelles de chaque image, révélerait s’il s’agit du 
fruit d’une seule et unique main, ou de diffé-
rents artistes. Un grand nombre des peintures 
de ʿAli Qoli Jebādār sont signées avec des ors-
thographes semblables où des titres telles que 
jebādār ou gholām zādeh sont mentionnés. En 
général, la graphie de la signature n’est pas raf-
finée et délicate ; il semblerait qu’elles soient ré-
digées par une main tremblante, d’une écriture 
plutôt rugueuse et rude. Toutes les lettres de 
ʿAli Qoli sont écrites sur une ligne, et la dernière 
lettre, le Yé, est étirée sous le reste du mot. De 
même, il n’existe pas de points diacritiques pour 
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ʿAli Qoli Jebādār et l’occidentalisme safavide : 
une étude sur les peintures dites farangi sāzi, 
leurs milieux et commanditaires sous Shah Soleimān (1666-94)
Negar HABIBI1

Par Negar HABIBI, Brill, Leiden (2018), 207 p ; 26 figures colorées, 4 
parties ; 3 annexes ; 1 lexique ; bibliographie  et index. 

La préoccupation principale de ce livre est le climat artistique 
iranien à l’aube du modernisme à la fin du XVIIe siècle. Pour cela, 
l’auteur s’intéresse surtout par un artiste fort mal connu nom-
mé ʿAli Qoli Jebādār et ses œuvres qui sont souvent catégorisées 
dans le style dit farangi sāzi.   

Ainsi, la première partie du livre est entièrement consacrée à 
la vie et les œuvres de ʿAli Qoli Jebādār, tout en proposant une 
nouvelle estimation sur la durée de sa carrière ainsi que discu-
ter sur les 5 différentes signatures lui étant attribuées, et propose 
finalement la signature originale de l’artiste. 3 autres parties dis-
cutent sur la notion et la signification de l’expression farangi sāzi ; 
l’Etat de Shah Soleimān (1666-94) et ses centres du pouvoir, et 
enfin la dernière partie - d’ailleurs la plus volumineuse - est une 
étude multidisciplinaire des œuvres d’art de ʿAli Qoli Jebādār. 
Le livre est par ailleurs fourni d’une liste complète des études 
sur l’artiste et le style dit farangi sāzi, aussi bien que présente une

1. Enseignante de l’histoire des arts de l’Islam, l’université de Genève
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