
هم-سنجی-دو-پردة-سالم-نوروزی-از-عصر-فتحعلی--شاهی-و-ناصری-با-
نظر-به-اصول-هم-ترازنمایی-و-برجسته--سازی-گشتالت
آمنهمافیتبار*

چکیده
هم-ترازنمایی-و-برجسته-سازی-دو-اصل-عمده-از-نظریه-گشتالت-هستند-چون-ذهن-انسان-در-مواجهه-با-هر-ترکیب-تجسمی-
طبق-قانون-هم-گونی-گشتالتی-با-هم-ترازی-یا-برجسته-سازی،-ادراك-را-تسهیل-می-نماید.-پرده-های-سالم-نوروزی-عصر-قاجار-که-
با-هدف-بزرگ-نمایی-مقام-شهریاری-خلق-شده-اند،-مورد-مناسبی-برای-آزمون-پذیری-این-منظر-هستند-زیرا-در-این-پرده-ها-تجلیل-
جایگاه-فتحعلی-شاه-و-ناصرالدین-شاه-مقصود-اصلی-نقاش-بوده-است.-بر-این-اساس،-پرسش-پژوهش-حاضر-آن-است:-از-منظر-
اصول-هم-ترازنمایی-و-برجسته-سازی-گشتالتی،-دستیافت-به-هدف-بزرگ-نمایی-مقام-پادشاه-در-پرده-های-سالم-نوروزی-عصر-
بر-برجسته-سازی-و-ویژگی-های-خاص- تأکید- با- اثر- آنکه-هر-دو- تأمین-شده-است؟-فرضیه- ناصری-چگونه- فتحعلی-شاهی-و-
پادشاهی،-نسبت-به-مبالغه-در-مرتبة-شاهنشاهی-اقدام-کرده-اند.-نتیجه-به-روش-تحلیلی-تطبیقی-و-با-بهره-گیری-از-مطالعات-اسنادی-
نشان-می-دهد-هریک-از-این-دو-پردة-نقاشی-از-مسیرهای-دیگرگونی-نسبت-به-بازنمایی-جایگاه-سلطان-اقدام-نموده-اند:-نمونة-
فتحعلی-شاهی-بر-اصل-هم-ترازنمایی-تأکید-بیشتر-دارد-تا-اندك-برجسته-سازی-به-کارآمده-در-کلیت-تصویر-با-شدت-بیشتری-نمود-
بیابد؛-درمقابل-نمونة-ناصری-سراسر-بر-اصل-برجسته-سازی-استوار-شده-و-یکسره-نسبت-به-متمایز-ساختن-مقام-پادشاه-اقدام-نموده-
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Email: a.mafitabar@art.ac.ir.استادیار،دانشكدههنرهایکاربردی،دانشگاههنر،تهران.*
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مقدمه
قاجار پادشاهان فرمانروایی طویل بازة در
و شاه فتحعلی ،)17۹6 /1۲10-1۹۲5/1۳44(
تأثیر صاحب هنر و فرهنگ زمینة در شاه ناصرالدین
نوروزی سالم پردههای شاه فتحعلی از شدند. واقع
بسیاریبهجایماندهکهویرادرمیانخیلشاهزادگان،
نمایش به خارجی دول فرستادگان و مملكتی سران
درآوردهاست.درمقابل؛سایرپادشاهانقاجارنسبتبه
اینامراقدامنكردهاند،مگرناصرالدینشاهکهیکپردة
سالمنوروزیازاوبهجایماندهاست.مقایسةصوری
ناصری، و شاهی فتحعلی نوروزی سالم پردههای
ویژگیهایسبکشناسانةمتفاوتیرابازگومیکندکه
حاکیازتغییرنگرشهنرمندانزمانبهظرفیتنقاشی
هدف به توانستهاند نحله دو هر درعینحال اما است
اصلییعنیهمانتجلیلازمقامامارتدستپیداکنند.
یک از استعانت باره، این در بیشتر تدقیق جهت
چهارچوبنظریهمچونگشتالت1راهگشاخواهدبود.
مطابقباقانونهمگونی۲گشتالتیکهبردرکشباهتها
تصویر هر با مقابله در ذهن دارد؛ داللت تفاوتها و
نسبتبههمترازنمایی۳وبرجستهسازی4اجزاءآناقدام
میکندتافهمتصویرازاینطریقمهیاگردد.براینپایه،
اصول منظر از است: آن رو پیش مقاله پرسش
به دستیافت گشتالتی، برجستهسازی و همترازنمایی
هدفبزرگنماییمقامپادشاهدرپردههایسالمنوروزی
عصرفتحعلیشاهیوناصریچگونهتأمینشدهاست؟
فرضیهآناستکههریکازایندوپردةنقاشیبهدلیل
همترازنمایی، از پرهیز با شهریاری شأنیت بر تأکید
یكسرهبربرجستهنماییاصرارورزیدهاندتاازاینطریق
بتوانندجایگاهاهوراییپادشاهراالقانمایند.هدفاین
ازمنظراصول قاجار نقاشی پردة پژوهش،مقایسةدو
دورههای به تعلّق دلیل به که آثاری است. گشتالتی
دیگرگونی بازنمایانة اسلوب براساس متفاوت هنری
بهرغم آنكه، پژوهش این ضرورت در گرفتهاند. شكل
قاجار، عصر تصویری هنرهای دربارة بسیار مطالعة
نظری چهارچوب منظر از نوروزی سالم پردههای
بایكدیگرکمترمحلتوجهبوده مشخصودرقیاس
است.نكتةدیگرایناستکهپردههایمتعددیازسالم

و جهان موزههای بخش زینت شاهی، فتحعلی
مجموعههایشخصیاستامامعموالًیکیادونمونة
خاصموردبازشناسیقرارگرفتهاست.درمقالةحاضر
تدقیق به شاهی فتحعلی عصر از مغفول پردة یک
درمیآیدودرعینحالحدوددهنمونهمشابهمورداشاره
واقعمیشودتااهمیتواکاویدربارةآنها،موردتذکر
از پس میآید پی در آنچه حساب این با گیرد. قرار
اصول و همگونی قانون گشتالت، به کوتاه نظری
همترازنماییوبرجستهسازیرابهچالشمیگیرد.آنگاه
را نوروزی نقاشیعصرقاجاروجایگاهپردههایسالم
بررسیمیکندوبانظربهدوپردهسالمنوروزی،اولی
مجموعه در )محفوظ شاهی فتحعلی عصر به متعلق
رابرتفاینن(ودومیازعصرناصری)محفوظدرکاخ
دنبال را گشتالتی منظر از مقایسه گلستان(، موزة

میکند.

پیشینه تحقیق
سدة اوایل در گشتالتی منظر شكلگیری از بعد
بیستممیالدی،پویاییآندرحوزةهنرموردتوجهقرار
گرفت.درزبانفارسینیزدرسالهایاخیرکهرغبت
بهمسایلنظریهنرروبهفزونیگذاشته،ایننگاهبا
اکثرچنین دقتبیشتریبهبحثکشیدهشدهاست.
هنرهای حوزة در را گشتالت قوانین پژوهشهایی،
آنها جملة از گرفتهاند، چالش به گرافیک به وابسته
»کاربردنظریهادراکدیداریگشتالتدرصفحهآرایی
،)1۳88( افشارمهاجر کامران از درسی« کتابهای
چشم حرکت و سطوح جهت انطباق میزان »بررسی
انساندردرکتصویربراساسروانشناسیگشتالت«از
چیدمان »خوانش ،)1۳۹۲( همكاران و کلینی ناصر
اصول منظر از کنترل منظور به تایپوگرافی تعاملی
رهبرنیا زهرا و شفیقی ندا از گشتالت« بصری ادراک
)1۳۹7(و»تحلیلفرموترکیببندیدرخطنستعلیق
براساساصولنظریهگشتالت«ازحسینرضویفردو
همكاراناست)1۳۹8(کههرچهارمورددرفصلنامه
هنرهایزیبا-تجسمیبهچاپدرآمدهاندوالبتهمقالة
»مطالعه عنوان با سلیمانی بهزاد و فالحی فرزانه
با برمخاطب لوگوتایپهایتجاری اثربخشیگشتالت
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شرکت لوگاتایپ مطالعه: )مورد آیدا الگوی از پیروی
حریر(«کهدردوفصلنامهمبانینظریهنرهایتجسمی
درسال1۳۹8بهنشررسیدهاست.ازسویدیگراصول
بنیادیایننظریهدربررسیچندنمونهنگارةایرانینیز
نگاره پیكرههای بصری »مطالعه است: بوده رهنمون
کاوه،طومارضحاکراپارهمیکندازشاهنامهطهماسبی
،)1۳۹7( ایزدی عباس از گشتالت« نظریه براساس
شب هزارویک نگارهپردازیهای از نگارهای »بررسی
صنیعالملکبانظریةادراکدیداریمكتبگشتالت«از
نگاره »خوانش و )1۳۹7( همكاران و مافیتبار آمنه
اصول منظر از محمد سلطان اثر )ص( پیامبر معراج
بهنام و باباخان سلیمه از گشتالت« دیداری ادراک
کامرانی)1۳۹۹(نمونههایاینتعاطیهستندکههر
سةآنهانیزدرفصلنامهنگرهامكانچاپیافتهاند.نكته
غالبتماماینپژوهشهاآناستکهبخشقابلتوجهی
ازبدنةهرمقالهبهشرحقوانینگشتالتاختصاصیافته
درحالیكه است. داشته نگه محدود را تحلیل زمینة و
از بهظرایففرومانده باتوجه نوشتارحاضرمیکوشد
البتهدست ایننظرگاهدرپژوهشهایفارسیزبانو
بردنبهتحلیلکیفیبههدفخوددستیابد.بهواقع
به گشتالت قوانین کردن خالصه با رو پیش مقالة
و همترازنمایی اصول همگونی، یعنی آنها مهمترین
برجستهسازیراموردپرسشقراردادهوبرایبررسی

نمونةمطالعاتیایرانیبهکارمیبندد.
عصر نوروزی پردههایسالم دربارة دیگر سوی از
این نقاشیهای دربارة مكتوب مطالب درخالل قاجار،
عهدهمچون»زندگیوآثاراستادصنیعالملک«نوشته
از است. بازیابی قابل اطالعاتی )1۳8۲( ذکاء یحیی
راهدف اینموضوع اختصاصی بهصورت که مواردی
قراردادهباشندمیتوانبه»نقاشیهایدرباری)رسمی(
و شفیعزاده پریناز از تصویر« شكوه نمایش قاجار،
محمدعلیرجبی)1۳87(درفصلنامهنگرهاشارهکرد
عصر پیكرنگار نقاشی کلی کیفیات بررسی ضمن که
قاجاربهپردهسالمنوروزیعهدناصریاشارهکردهاست
کتاب حاضر، مقالة موضوع با متناسب کاماًل مورد اما
»دیوارنگارهصفسالمفتحعلیشاهی«ازمینارمضان
عمارت دیوارنگارة بررسی هدف با که است جماعت

دیوانیقم)محفوظدرباغموزةنگارستان()تصویر11(،
محل آنها از برخی استناد که کرده ارائه را اطالعاتی
مداقهاست.بااینحسابآنچهدرپیمیآیدبانظربه
عصر نوروزی سالم پردههای دربارة نامضبوط منابع
نظری چهارچوب منظر از را آنها از مورد دو قاجار،
کمیتهای از فراتر تا درمیآورد تطبیق به گشتالت

آماری،کیفیتهایشكلیموردبررسیقرارگیرد.

روش تحقیق
پژوهشهای زمرة در هدف لحاظ به مقاله این
هم قانون بر که را نظریهای داردچون قرار توسعهای
گونیازمنظرگشتالتداللتمیکند،بابررسیاسلوب
همترازنماییوبرجستهسازیدردوپردةنقاشیقاجار
مصداقپذیرکردهاست.بدینمنظور،دونمونةتصویری
بهشكلهدفمندازجامعةآماریپردههایصفسالم
قاجاریفتحعلیشاهیوناصریگزینششدهاندوانواع
و جایگیری10 اندازه،۹ رنگ،8 شكل،7 گونی هم
جهتمندیفضایی11درآنهاموردتحلیلوتطبیققرار
لحاظ به حاضر، پژوهش اساس، این بر است. گرفته
روششناسی،تحلیلیتطبیقیاستیعنیپسازتشریح
موضوع،بهتبیینچگونگیوضعیتمسئلهدرقیاسبا
تحلیل و تجزیه آنكه ضمن میپردازد. مشابه نمونة
گردآوری و میپذیرد انجام کیفی شكل به دادهها
اطالعاتبهصورتاسنادیوبامشاهدة،تصویرخوانیو
متنخوانیبهدستمیآیدوابزارآنبهبرگهشناسه

خالصهمیشود.

جشسالت و قانون هم جونی 
روشمندیهایی از یكی گشتالت، بصری، علوم در
ناخودآگاهدرچگونگی یا بهصورتخودآگاه استکه
لغوی معنای دربارة دارد. کاربرد آن درک و بازنمایی
گشتالتآنكهواژةآلمانیبامعنیفرم،شكلوپیكربندی
کلیاجساماست.پایهگذارنظریهگشتالت،روانشناسان
سنتشكنیهمچونماکسورتهایمر،1۲کورتکوفكا1۳
وولفگانگکهلر14بودند.اینمحققاناستداللمیکردند
به را محرک عوامل تا است متمایل انسان ادراک که
ویژگیهایغالبدستهبندیکند.بااینتعریفرویكرد
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گشتالتدرادراکاشكال،مبتنیبرآناستکهکلبا
مجموعهاجزایمفردآنمتفاوتاست.)باقری،1۳۹4:
84(بنابراینروانشناسانگشتالتبراینعقیدهاندکه
حلمسائلمستلزمآناستکهآنرابهعنوانیککل
ادراککنند.دراینمیان،ورتهایمردرپژوهشیکهدر
سال1۹۲۳م.بهانجامرساند،بسیاریازخصیصههای
بهعنوان پیونددهندةعناصربصریدروحدتبخشی
مناسبات از: عبارتند که کرد بازشناسی را کلیت یک
نقشوزمینه،15قانونهمگونی،مجاورت،16یكپارچگی،17
پیوستگی18وبستگی1۹)شاپوریان،۹4:1۳86(چندسال
بعدسزارالموّزاتی۲0نشاندادمیتوانقوانینموردنظر
ورتهایمررابهیکموردیعنیقانونهمگونیتقلیلداد.
و گشتالتی قوانین همة البته )۹۹ :1۳۹۲ )آرنهایم،
»اصل نفوذ تحت گونی هم قاعدة آنها همه از مهمتر
پراگنانز«)وضوحپذیری(قراردارندکههستةمرکزی
)شاپوریان،1۳86: تشكیلمیدهد. را نظریةگشتالت
۹4(دررابطهبااصلپراگنانزهمچونگشتالت،معادل
البته ندارد. وجود آن برای دیگر زبانهای در دقیقی
وضوح با اصطالح این معادلسازی برای تالشهایی
صورتپذیرفت؛بهاینمعناکهبهترینفرم،سادهترین
وآشكارترینآناست.بااینتعریف»پراگنانزبهمفهوم
حقیقییعنیگرایشبهواضحکردنساختارادراکیتا
حدامكان.«)آرنهایم،85:1۳۹۲(بدینقیاسپراگنانز
ازمسیرقوانینگشتالتیوازجملههمگونیبههدف
خوددستمییازد.»اینواقعیتکههریکازعناصر،
به آنها پیوست به را ما دارند مشترکی خصوصیات
مساوی، ابعاد میکشاند. پایدار مناسباتی در یكدیگر
شكلهاوسمتگیریهایمشابه،رنگها،ساختارهاو
ارزشهاییكسانهمگرایشپویابهیکجادیدهشدن
راایجادمیکنند.«)کپس،44:1۳85(درنگاهدقیقتر،
درمشابهپنداشتناجزاییکاثروایجادحسهمگونی

دخالت بسیار مؤلفههای پراگنانز، برقرای همینطور و
دارند.برخیازعواملمؤثر،شكل)تصویر1ـالف(،اندازه
)تصویر1ـب(،رنگ)تصویر1ـج(،جایگیریفضایی
)تصویر1ـد(،جهتمندیفضایی)تصویر1ـهـ(،حرکت
وسرعتاستکهالبتهدوموردآخردرهنرهایتجسمی

دوبعدیکاربردندارد.)آرنهایم،۹۹:1۳۹۲(

جشسالت و اتو  هم ترادنمایی و بر ةسه  ادی
بهواقعاصولگشتالتی،مؤیدگزینشگربودنذهن
انسان ذهن که هایی داده مقدار براي چراکه است
ميتواندساماندهیکند،محدودیتوجوددارد.برای
تأمیناینهدف،زمانیکهالگویتصویر،قویوآشنا
باشدکنترلالزامآوریبرمخاطباعمالمیکند،درغیر
و ضعیف اندکی تصویر الگوی که زمانی صورت  این
تصویرتاحدودیابهامبرانگیزباشد)همچونتصویر۲ـ
اندازهنبودهاماتفاوتآن الفکهارتفاعدومثلثهم
مشاهده برای عمل آزادی از حدی نیست(، ملموس
واکنشکلیظاهر نوع ودو فراهممیگردد کنندگان
ترتیب این به ترازنماییوبرجستهنمایی. میشود:هم
برخیازافرادتعدادخصیصههایساختاریشكلراکم
میکنندیعنیهمگونیهارافزونیمیبخشندهمچون
را اصلی مدل ناکامل تقارن ناظران، که تصویر۲ـب
کاملمیکنندوازطریقهمترازنمایی،سادگیمدلرا
افزایشمیدهند؛امابرخیدیگرهمچونتصویر۲ـج
مبرز را تفاوتها و میکنند تشدید را تقارن عدم
ساده را اصلی الگوی نیز اخیر گروه البته میگردانند.
میکنندامااینافرادبهعوضکاهشتعدادخصیصههای
ساختاری؛تمایزآنهارابیشترمیکنندوبدینترتیببا
حذفابهاموبرجستهنمایی،کارراسادهترمیکنند.با
و ترازنمایی هم یعنی گرایشها دوی هر حساب این
برجستهسازیباکاربستقانونهمگونیمواردمنشعب

تصویر 1)الف تا هـ(: قانون هم گونی )آرنهایم، 1392: 102- 99(
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بهواضح تمایل یعنی بهشمارمیآیند ازاصلکلیتر
کردنساختارادراکیکهمطابقباقواعدگشتالتیآنرا
همترازنمایی، به گرایش مشخصة نامیدهاند. پراگنانز
تمهیداتیازقبیلوحدتبخشی،تشدیدتقارن،کاهش
ناهم جزییات حذف و تكرار ساختاری، خصیصههای
را تفاوتها انواع همة برجستهسازی، اما است خوان
متضمن حال درعین همترازنمایی میکند. تشدید
درحالیکه است، بصری الگوی در تنش کاهش
برجستهسازیتنشراافزایشمیدهدهمچونکالسی
سیسمکهبهسادگی،تقارن،بههنجاریوکاهشتنش
گرایشدارد؛امااکسپرسیونیسم،ویژگیهاینامنتظم،
نامتقارن،نامتعارفوپیچیدهراتشدیدمیکندودرصدد
افزایشتنشاست.)آرنهایم،86:1۳۹۲-84(بدینسان
برخیعناصرتصویریباستردنوفرونشاندنویژگیهای
معینکارخودراانجاممیدهندوشباهتهارافزونی
میبخشندوبرخیدیگرباتأکیدبرویژگیهایمعین
میکنند. ممتاز را تمایزات و میشوند تقویت فرمها
)باقری،460:1۳۹4(امادرنهایتهردوشیوهازقانون
بیشتر جلوة را مشابهتها تا میجویند بهره همگونی
ببخشندیاتفاوتهارامتعّینترگردانند.بهاینترتیب
گشتالتدررأسوبهتناسبآن،مسئلةپراگنانزوالبته
اصولهمترازنماییوبرجستهسازیبابهکارگیریقانون
و داده قرار تحتالشعاع را تصویر خوانش همگونی،

وضوحمیبخشند.

نقاشی عهر قا ار و  نت تهویرجری پرسه های 
  و نورودی 

به تمایل با نقاشی قاجار، فرمانروایی دوران در
مضامینغیرادبیوچهرهپردازیبیانمستقلییافتو
اول دورة نقاشیهای در نهاد. گام جدیدی مسیر در

حكومتقاجارکهبهطورمعمولدرقطعبزرگهستند،
مردانباریشبلندوسیاه،کمرباریک،نگاهخیرهویک
شمشیر قبضه بر دیگر دست و کمر شال بر دست
نمایشخصوصیات برای کوششی و میشوند نمایانده
)151 :1۳85 )پاکباز، نیست. مشهود آنها روانی
قد تمام صورت به را او داشت تمایل شاه »فتحعلی
میرزابابا،۲۲ چون برجستهای نقاشان پس کنند نقاشی
مهرعلی۲۳وعبداهللخان۲4رابهخدمتآوردکههریکبه
سهمخوددراغنایاشتیاقوافرپادشاهسعیکردندواو
رابهتعدددراندازةطبیعیوباجامهوجواهریبیرون
:1۳74 )رابینسون، درآوردند.« تصویر به حدتصور از
در میتوانست کار این با شاه فتحعلی درواقع )۲۲5
خوانشتاریخی،سیرفرهنگراباپیشینیانقدرتمند
پیوندبزندوبرايخودمشروعیتکسبکند.»شاهامید
مقام مباهاتویدر مایه به عاریتیاش داشت،شكوه
پادشاهبدلشود.اینموضوع،بهطورمشابهدرنقاشیهای
روی جایی یافتن منظور به مرتبه پایین شاهزادگان
اهمیت یایکسرسرایرسمی رایزنی اتاق دیواریک
تا شد باعث نگاه این )18 :1۳۹۳ )فالک، داشت.«
ترکیب با نوروزی( )سالم سالم صف »نقاشیهای
رخ به باهدف نما وسترگ متقارن ایستا، بندیهای
در پادشاهی این قدرت نفوذ و پادشاه شكوه کشیدن
اذهانمردمداخلوخاجکشورتصویرشوندکهنمونه
آندرکاخسلیمانیهکرج،کاخنگارستانتهران،عمارت
شاهیقموهمچنینبهصورتتابلوینقاشیدرچندین
مجموعههنریقابلمالحظهاست)تصاویر4تا1۲(.«
)رمضانجماعت،40،1۳۹8(دیوارنگاریهایعظیمی
کهاصلبسیاریازآنهااکنونازمیانرفتهاماموضوع
سفرای برای شبیهسازی متعدد نسخ واسطه به کار

اروپایی،ماندگارشدهاست.

۲ـالف:شكلاصلی۲ـب:همترازنمایی۲ـج:برجستهسازی
تصویر۲)الفتاج(:قانونهمترازنماییوبرجستهسازی)آرنهایم،58:۲۹۳1(
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»نقاشیهایبزرگیبااینمضمونازفتحعلیشاهبه
سفراوکارداراندیدارکنندهاهدامیشد.جانمالكوم،۲5
پیرآمهدژوبر،۲6سرگوراوسلی۲7والكساندریرمولوف۲8
دریافت را نقاشیها این که بودند کسانی نخستین از
کردند.«)خلیلیوورنویت،۹8:1۳8۳(بهواقعپردههای
صفسالمکهبهقصدتأکیدبراعتباردربارفتحعلیشاه
وموفقیتویدرعرصهسیاست،بهتصویردرآمدهاند،
تلقی تاریخی واقعه یک ثبت از عینی نمایش گرچه
نمیشوندامابهواسطهتجسمشاهنشستهبرتخت،در
میاندوازدهپسروگروهیازدرباریانوفرستادگاندول
خارجی،ضمنادایدینبهالگویصحنههایتاریخی
جلوسشاهانهدرنقشبرجستههاونقاشیهایپیشین،
نوعینمایشقدرتمحسوبمیگردند.اینموضوعتابه
آناندازهدراعادهقدرتفتحعلیشاهیتأثیرداشتکه
این با که متعددی پردههای بر افزون داد دستور او
مضمونازشخصویخلقمیشودبهمنظورادایدین
صف پردههای از نمونهای قاجار سلسلة بنیانگذار به
سالمبهمرکزیتآغامحمدخانبردیواریكیازکاخهای
چنانچه )۳ )تصویر گردد نقش )سلیمانیه( پادشاهی
دربارهآنبهنقلآوردهاند:»شباهتشخصآغامحمدخان
مصمم و تناور جنگاورانی امرا، است. تقلیدناپذیر
مینمایند.آغامحمدخانمنظرشریرانهایدارد.قساوت
بر که حسابگری و خونسردی ستمگری، با همراه
است.« منعكس سیمایش در بوده حاکم خصلتش
)رابینسون،18:1۳54(درمجموعآنكهازفتحعلیشاه
که مانده جای به بسیاری نوروزی سالم پردههای
مشهورترینآنهادرقالبدیوارنگاریکاخنگارستانبود
کهدرسال181۳/1۲۲8بهدستعبداهللخانپایان

که پرده این شد. بعدی نمونههای سرمنشاء و یافت
جمعی در را شاه فتحعلی است، رفته میان از اکنون
مشتملبریكصدوهجدهنفرنشانمیداد.)رابینسون،
»اشتیاق بود مدعی میتوان درنهایت )۲۲8 :1۳74
فتحعليشاهبهاستفادهازتصویرگريازسرهوسنبود
بلكهبُعدهنريیکبرنامهمنسجمفرهنگيوتبلیغاتي
عصر کردن برابر جز هدفي که ميداد تشكیل را
فرمانروایيقاجاربادورانشكوهمندتاریخایرانباستان

نداشت.«)دیبا،4۲7،1۳78(
با مقارن و قاجار حكومت دوم نیمه در بعدها
و عكاسی هنر ظهور با شاه، ناصرالدین فرمانروایی
نقاشانیچونصنیعالملک،محمودخانملکالشعرا۲۹و
کمالالملک،۳0مسیرپیرویازطبیعتگراییاروپاییدر
هنرهایایرانیهموارترشد.»اینگونهواقعنماییبانگاه
مستقیمخالیازفروتنیشاهکهتاقبلازدورهقاجاردر
میشود. سو هم بود، تصور غیرقابل ایران نگارگری
فاصله آرمانی معیارهای از شاه چهرهپردازی چنانچه
میگیردوبهوجههانسانینزدیکمیگردد.«)کنبای،
1۲5:1۳8۲(اینجریانتابهآنجاپیشرفتکهنقاش
میبایسترویدادها،اشخاص،ساختمانها،باغهاو...را
همچونعكاسیدقیقثبتکندتابهعادیترینمظاهر
زندگیومحیطدرباریسندیتبخشد.)پاکباز،1۳85:
17۲(بااینتوصیف،نقاشیایراندرایندورهبیشترین
شیوه خصوص به اروپایی نقاشی شیوه از را تأثیر
موقعی تأثیرپذیری این البته است. پذیرفته آکادمیک
فرا برای بهطورمرتب ایرانی نقاشان آشكارترشدکه
گرفتننقاشیبهاروپاسفرمیکردندوبعدازبازگشت
درمدرسههاینقاشیدرایرانبهآموزشآنبهنقاشان

تصویر 3: پرده سالم نوروزی آغامحمدخان، منسوب به عبداهلل خان، رنگ و روغن روی بستر گچ، 
حدود 1228/ 1813، کاخ سلیمانیه )کرج(. )نگارنده(
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جوانترپرداختندکهاینموضوعنقشچشمگیریدر
شیوعفرنگیمآبیدرایراندراواخرقاجارداشتهاست.
)کارگروساریخانی،1۳6:1۳۹0(دراینمیانابوالحسن
غفاریمشهوربهصنیعالملکدرچهرهسازیزندهنما
بیانصریحیداشتکهگواهآنیکسلسلهدیوارنگاری
فتحعلی نمونههای از الهام با که بود دولت بزرگان از
از بسیاری شمار درمیان را شاه ناصرالدین شاهی،
برتخت خارجی دول فرستادگان از صفی و درباریان
سلطنتنشانمیدهد)تصویر14(.بهواقعصنیعالملک
ازهنرمندانپیشینخودازجملههنرنمایی بهتبعیت
عبداهللخاندرکاخنگارستانوجهتحصولواالنمایی
مقامناصرالدینشاه،درسال1857/1۲74،پردهصف
برای روغن و رنگ تابلوی هفت قالب در را سالم
دیوارهایتاالرعمارتنظامیهدرتهرانرقمزد.)ذکاء،
4۳:1۳8۲(بهاینترتیبدربرابرنمونههایمكرربه
جایماندهازعصرفتحعلیشاهی،پردهایبامرکزیت
اینمقاله چهارمینفرمانروایقاجاررقمخوردکهدر

محلمداقهخواهدبود.

پرسه   و نورودی عهر وسح لی شاه سر م موعه 
رابرت واینن اد منظر جشسالت

تصویر1۳،نمونهایازپردههایسالمنوروزیعصر
فتحعلیشاهرانشانمیدهدکهبهتقلیدازدیوارنگاری
قالبچهار تاریخ1815/1۲۳0در نگارستاندر کاخ
قاببندیبزرگباترکیبرنگوروغنوطالرویبوم،
شكلگرفتهاست.اثریکهمنسوببهشاگردانعبداهلل
خانبودهودرمجموعةرابرتفاینن)لندن(نگهداری
بایكصدو تابلوها،فتحعلیشاه اینگروه میشود.در
هفدهتندیگرمشتملبردوازدهشاهزاده،ششمالزمو
نودونهنفرازسرانمملكتیوفرستادگاندولخارجی
بهتصویردرآمدهوبرتختطاووستكیهزدهاست.آنچه
دراینپردهجلبتوجهمیکند،نقشپارچةپوششامرا
از بسیاری زیرا است مرکزی قاب مجاور الواح در
نمونههاییکهبربستردیوارهایعماراتسلطنتیجان
گرفته)همچوننقاشیعمارتشاهیقمکهامروزهدر
کاخنگارستاننگهداریمیشود(یابارونگاریازآنهابه
دیگرممالکگسیلشدهاست،دیگرهمراهانهمچون
فتحعلیشاهوشاهزادگانپانلمرکزیباپوششتک

تصویر 6: نقاش ناشناس، رنگ و روغن روی چوب، 
)URL 2( .حدود 1230/ 1815، مجموعه خصوصی

تصویر 5: منسوب به عبداهلل خان، رنگ و روغن روی 
بستر گچ، حدود 1228/ 1813، کاخ سلیمانیه )کرج(. 

)نگارنده(

تصویر 4: نقاش ناشناس، تکنیك: نامشخص، حدود 
)URL1( .)1223/ 1808، مجموعه آغاخان )تورنتو

تصویر 9. نقاش ناشناس، آبرنگ مات روی بوم، حدود 
1816/1231 تا 1820/1235، کتابخانه بریتانیا )لندن(. 

)URL 5(

تصویر 8: نقاش ناشناس، آبرنگ مات و طال روی 
کاغذ، بعد از 1231/ 1816، مجموعه آرتور ساکلر 

 )URL 4(  .)واشتگتن(

تصویر 7: منسوب به شاگردان عبداهلل خان، آبرنگ مات 
روی کاغذ، حدود 1229 تا 1251/ 1814 تا 1835، 

 )URL 3( .)مجموعه بونامز )لندن
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همترازنمایی سیاق بدین و شدهاند داده نمایش رنگ
پادشاهوسایرینقوتگرفتهاست.بهاینسبب،دراین
مطالعهکههمگونیفتحعلیشاهوسایرینموردبررسی
استبهعمدنمونهایگزینششدکهبادریغداشتناین
نقطةقوتوپرهیزازجانبداری،سایرمواردرابهصورت

مسئوالنهبررسیکند.
درنمونةموردبحث،قابمرکزیباالمزینبهتصویر
5۲0 * ۳۳0 )ارتفاع( تقریبی ابعاد با شاه، فتحعلی
و الف( 1۳ـ )تصویر شده تعریف سانتیمتر، )عرض(
قابهایطرفینبااندازةتقریبی)ارتفاع(۳۳0*1400
)عرض(سانتیمتر،۳1دوردیفپیكرهانسانیرادرخود
پانلسمت نفردر جایدادهاندبدینترتیبکهپنجاه
راست)تصویر1۳ـب(وچهلونهنفردرپانلسمت
چپ)تصویر1۳ـج(قرارگرفتهاستامادربرابرآنهادر
پانلمرکزیباعرضینزدیکبهچهلدرصدپانلهای
به شاه فتحعلی مرکزیت به نفر سیزده فقط طرفین،
تصویردرآمدهاست.اینمسئلهزمانیوانمودبیشتری
پیدامیکندکهمقایسةاندازةقابمرکزیباقابهای
مجاورنشانمیدهددرهرکدامازآننمونههادرعرضی
و جمعیت انبوه سانتیمتر، 5۲0 یعنی آن با مشابه
چیزیحدودهجدهتننمایشدادهشدهاست.نقاش
و پیكرهها فشردگی بر افزون هدف، این تأمین برای
قرارگیریآنهادرمجاورتوهمپوشانییكدیگردرهر
واحدارتفاع،دونفرراقراردادهاست.البتهشاهزادگانی
کهدرقابمرکزیحضوردارندنیزدردوردیفایستاده
اندبهطوریکهبرخیبااندامنیمهمشخصشدهودر
پشتازارهقرارگرفتهاند؛دربرابرآنهافتحعلیشاهبه

تمامیت،درمرکزتصویربرتختنشستهاست.بااین
نشسته اندام تجسم در بزرگنمایی هرچند وجود
فتحعلیشاهبهاندازةبسیارمحدودیقابلبازیابیاست
اماهرگزجلوةمشخصندارد،بهطوریكهمیتوانمتصور
سایرین به شبیه ابعادی ایستاده، حالت در وی شد
خواهدداشت.حتیدرمقایسةتصویرمرکزیفتحعلی
شاهباقابزیرین)تصویر1۳ـد(نیزهرچندمالزمین
دریکردیفتصویرشدهاندامااینتصویرازاساسبه
لحاظارتفاع،دراندازهکوچكتروبانسبتهفتادوپنج
)ارتفاع(۲۳5* تعریفشده قابمرکزی به درصدی
5۲0)عرضسانتیمتر(تاابعادپیكرههادرحدودسایر
نمونههاباشدوتناسباندازةآنهادرمقابلفتحعلیشاه
تأمینگردد.درحقیقتفتحعلیشاهجایگیریفضایی
متمایزیازسایریناتخاذکردهاستاماباوجودامكان
بزرگنمایی،نهفقطمشابهتتقریبیاندازهکههمگونی
شكلورنگنیزبینپادشاهوسایرینبرقراراستآنگونه
کهفتحعلیشاهدرصورتولباسیشبیهبهشاهزادگان
جلوهمیکندوگویاصورتویدرآنهاتكرارشدهاست.
درحقیقتسلطاندرخصایصظاهریهمچونچهره،
و ردا پوشش سبیل، و ریش ابروان، چشمها، آرایش
حتیتاجکهمخصوصشهریاریاستکاماًلمشابهبه
بازنمایی در و بوده مرکزی قاب در حاضر افراد سایر

جلوههایرنگی،برتریویژهایبهآنهاندارد.
افزونبرمواردفوق،فتحعلیشاهحداقلبانیمیاز
افرادکهدرنیمهسمتراستویقرارگرفتهاندجهت
گیریفضایییكسانیداردبهواقعآنچهویراازسایرین
متمایزمیگرداند،فقطجایگیریفضاییاستزیرادر

تصویر 10: نقاش ناشناس، رنگ جسمی و طال 
روی بوم، حدود 1240 تا 1251/ 1825 تا 1835، 
مجموعه رویال تراست در کاخ باکینگهام )لندن(.  

)URL 6(

تصویر 11: منسوب به میرزاعبداهلل محمدعلی 
نقاش، رنگ  و روغن روی بستر گچ، حدود 1248/ 
1833، از عمارت شاهی قم، محفوظ در باغ موزه 

نگارستان )تهران(. )نگارنده(

 تصویر 12: اثر صمصام ابن ذوالفقار مصور 
الممالك، رنگ و روغن روی بوم، 1322/ 1905، کاخ 

موزه گلستان )تهران(. )نگارنده(

تصاویر 4 تا 12:پرده های سالم نوروزی فتحعلی شاهی
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از درخور فاصلهای با پادشاه پیكرهها، فشردگی برابر
سایریندرمیانهتصویر،برمسندقدرتنشستهاست.
نوروزی سالم پرده در بود مدعی میتوان بهطوریكه
ازطریق قانونهمترازنماییگشتالتی فتحعلیشاهی،
مشابهتشكل،اندازه،رنگوجهتمندیفضایی،وضوح
تفاوت اندک تا کرده تسهیل را تصویر ادراک بخشی
موجود،مبّینجایگاهسلطانباشدیعنیبرخالففرضیه
اول،فقطجایگیریفضاییمتفاوت،مقّروموقعیت
پادشاهراازیكصدوهفدهپیكرهدیگرحاضردرتصویر
ناچیز کارگیری به قیاس بدین است. ساخته متمایز
بیقید و یكسره سیطرة برجستهنمایی، اسلوب
عناصر جایگاه تشخیص کرده، تعدیل را همترازنمایی
تصویرراممكنساختهاست،امریکهدرنظریةگشتالت

تحتکلیتقانونهمگونیتوصیفمیشود.

پرسه   و نورودی عهر ناترالدین شاه اد منظر 
جشسالت

تصویر14کهدرمجموعباهفتلوحنقاشیرنگو
ـ وقت صدراعظم سفارش به شده، تعریف روغن
آقامحمدخاننوریـدرفاصلةسالهای185۳/1۲70
تا1857/1۲74توسطصنیعالملک،نقاشباشیدرباراز
چهرةناصرالدینشاهوبیشازهشتادتنازشخصیتهای

درباریتهیهشد.)پاکباز،۲،1۳8۳(اثریکههرچنددر
روزگارخلق،زینتبخشعمارتنظامیهدرتهرانبود،
اماامروزدرگنجینهکاخموزةگلستاننگهداریمیشود.
عمارتساختهشده دیوارهای تناسب به تابلوها »این
است.دریکقسمتازآنکهدرصدرتاالرنصبشده
با سالگی بیستوچهار حدود در شاه ناصرالدین بود،
درحالی جواهرات و سردوشیها با رسمیسالم جامة
متكاهای به پشت خورشید، تخت بر که شده نقاشی
مرواریددوزیجلوسکردهوقلیانمرصعپیشرویاو
گذاشتهشدهاست.دردوسویاونیزحاضرانازجمله
لباسهایرسمی،جبه،شال با برادر،عموهاوپسران
وکالهوسردارینظامیصفکشیدهاند.«)ذکاء،1۳8۲،
4۳(درقابمرکزینقاشی)تصویر14ـالف(،ناصرالدین
شاهبهرغمقرارگیریدرفرمنشسته،درابعادغولآسایی
نسبتبهسایرافراد،بهویژهپسرانشتصویرشدهاست.
مسلماً ایستا، قامت در وی متصورشدن با بهطوریكه
حدودقابرادرخواهدنوردید.بزرگنماییناصرالدین
با ایشان تطبیق با فقط نه مذکور، تصویر در شاه
اینلوح ابعادتقریبی پیكرههایمجاورکهدرمقایسه
)ارتفاع(۲40*550)عرض(نسبتبهدیگرالواحاین
آنها از نیمی حدود چراکه میگردد آشكار مجموعه
)تصاویر14ـهـ،و،ز(باارتفاعینزدیکبهشصتدرصد
تابلویمرکزیخلقشدهاند.دربقیهمواردنیزکهارتفاع
قابهابهنمونةمرکزینزدیکاست)تصاویر14ـب،ج،
د(،تعدادکثیریازپیكرههامجسمشدهاند.درمقابل
مقابل در تخت، بر نشسته صورت به شاه ناصرالدین
شاهزادگانریزاندامیکهدردوسویویقرارگرفتهاندبا
جلوه قدرت اریكة خالی فضای در بسیار بزرگنمایی
میکندوفرمگنبدیشكلفرازقابنیزبراینتأکید
باجایگیری ترکیب این ناصرالدینشاهدر میافزاید.

13. الف: پانل مرکزی باال: فتحعلی شاه و شاهزادگان با ابعاد تقریبی 330 * 
520 سانتی متر

         13. ب: پانل سمت راست: امرا و فرستادگان به دربار فتحعلی شاهی با ابعاد تقریبی 330 * 1400 سانتی متر
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فضاییخاصوابعادبزرگتربهصورتکاملازسایرین
متمایزمیگردد.بهواقعدرشرایطیکهدیگرافرادبه
تا بهیكدیگرفشردهشدهاند و ایستاده صورتخبردار
بتواننددرقابتصویرجاییراازآنخودسازندتاآنجاکه
دربسیاریموارد،پیكرةیكیدیگریرااستتارکردهو
تنهاصورتاشخاصازپوشیدهواریدرامانماندهاست؛
ناصرالدینشاهبافراغبالوباحفظفاصلهازدیگرافراد،
حتیشاهزادگانیدرقابهمانتصویرجایدارند؛در
مرکزتصویربرتختنشسته،دستدرکمربندزرینو

شمشیرخویشفروبردهوقلیانیپیشرودارد.
ویژه، فضایی جایگیری و اندازه تفاوت بر افزون
ناصرالدینشاهبهلحاظچهره،هیبتومهمترازهمه
پوشش،درصورتیمتباینازدیگرانتعریفشدهاست.
نوعآرایشصورتاو،ریشوسبیلوالبتهکالهجقهدار
ورداینظامیباعثبرجستهنماییبیشترشاهنشاهشده
است.درحالیکهبقیهافرادبهویژهسرانمملكتی،با
چهرههاوپوششیمشابهبهتصویردرآمدهاندبهطوریكه
گوییالگویواحدبرتجسمآنهابهکارآمدهاست.به
از متفاوت کاماًل قالب در سلطان رنگ و شكل واقع
گزینش در نقاش البته است. شده تعریف سایرین
رنگهایتصویر،بهسببتعهدبهواقعنماییازیکسو
وایجادترکیبمناسبتصویریازسویدیگر،درتمام
موارد،رنگهاییکطیفرابهکارگرفتهاستبدین

جهتدرترکیبکلی،ناصرالدینشاهبهشكلنامطلوب
ازدیگرنمایندگانمنفکنمیشود.درحقیقتبهدلیل
اینتعهدمندیدرحوزةرنگپردازی،نوعیپیوستگیبر
همگونی بر که است حاکم نقاشی قاب چند مجموع
کلیتکارمیافزایدامانبایدپوشیدهداشتکهدرمرتبة
بعداینرنگطالییاستکهدرکمربندوشمشیرزرین
سلطانهویدامیشودوجایگاهاورامتمایزمیگرداند.با
اینحسابتفاوتهایرنگیوشكلیپادشاه،برانفكاک
ناشیازتفاوتاندازهوجایگیریفضاییاومیافزایدو

حضورخاصشراموردتأکیدقرارمیدهد.
افزونبرمواردفوق،ناصرالدینشاهبهشیوةپدران
خویشهمچونفتحعلیشاهبهصورتسهرخوبانگاه
بهسویراستتصویردرتعارضبابیشترشخصیتهای
حاضردرپردهقرارداردکهبهصورتمجسمهواریبه
فضایی درحقیقتجهتمندی شدهاند. خیره رو پیش
تصویر در حاضر پیكرههای عمدة با شاه ناصرالدین
متفاوتاستکهاینعاملنیزبرتأثیرمجموععللدیگر
شاه ناصرالدین بیشتر برجستهنمایی باعث و میافزاید
نسبتبهدیگراشخاصمیشود.بدینترتیبدرتأیید
هم قانون با مطابق بود مدعی میتوان اصلی فرضیة
گونیگشتالتی،مشابهتشكل،رنگ،اندازه،جهتمندی
و شاه ناصرالدین تجسم در فضایی، گیری جای و
همراهانبهنقضدرآمدهوبهعكسیكسرهبرتفاوتها
تأکیدشدهاستتادرنتیجه،پادشاهبابرجستهنمایی
هرچهبیشترازسایرینمتباینگشتهوتكریممقاموی
بهاغراقموردتأکیدقرارگیرد.امریکهبافاصلهگذاری
یعنی مخالف سوی بر یكسره همترازنمایی، از مؤکد
برجستهنماییداللتداردبهطوریكهنهفقطچهارچوب
تعریف آن قالب در نیز جزییات که تصویر ساختاری

میشود.

      13. ج: پانل سمت چپ: امرا و فرستادگان به دربار فتحعلی شاهی با ابعاد تقریبی 330 * 1400 سانتی متر

13. د: پانل سمت مرکزی پایین: مالزمین دربار فتحعلی شاهی با ابعاد تقریبی 235 
* 520 سانتی متر
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وسح لی  عهر  نورودی  پرسه های   و  مقایةه 
شاهی و ناتری

و فتحعلیشاهی نوروزی پردةسالم دو قیاس در
ناصری،بایددرنظرداشتدرصفسالمفتحعلیشاهی
یكصدوهجدهتندرعرضینزدیکبهسیوهشتمتر
بهنمایشدرآمدهاست؛درمقابلدرنمونهناصریبه
دلیلازبینرفتننقشیكیازدیوارها،علیالظاهرپیكر
هشتادتنقابلشمارشاست)رقمایشانتانودوچهار
تنتخمینزدهشده(کهجمیعایشاندرعرضیبالغبر
محاسبه بهطوریكه شدهاند. تصویر متر بیستوپنج
ریاضینشانمیدهددرنمونهفتحعلیشاهیبهطور
متوسطهرفرد0/8درصدازعرضتصویریرابهخود
1/0 به ابعاد این ناصری نمونه در اما داده اختصاص
درصدافزایشیافتهاستکهدرنهایتبانظربهعرض

متفاوتپردهها،متوسطابعادافراددرهردونمونهتقریباً
ارزیابی سانتیمتر ۲7 و ۳۲ معادل ترتیب به و برابر
شاهی فتحعلی نمونه در پیكرهها مقیاس میگردد.
نسبتبهنمونهناصریحائزاهمیتبیشتریخواهدبود
وقتیدرنظرآورددرنمونهفتحعلیشاهیپیكرههاتا
ابعادی در سلطان و هستند اندازه هم بسیاری حدود
متناسبباسایرینبهتصویردرآمدهاست.بهعكسدر
نمونهناصری،ابعادواندازههابهشدتمتغیراستواین
میکند. جلوه ملموسی نحو به مرکزی پردة در تضاد
ویژه به همراهان، دیگر برابر در پادشاه اندازه تباین
پسرانشکهدرپایینتختویجایگرفتهاند،نمایش
چنین هدف تاریخ، سرتاسر در دارد. اغراقآمیزی
بزرگنماییهاییآنبودهکهمخاطببااولیننظربتواند
مرتبتصاحبقدرتملوکانهیعنیپادشاهیراتشخیص

ناصرالدینشاهنسبتبههمراهان فتحعلیشاهنسبتبه
همراهان

قانونمشابهت پراگنانز

بزرگتراست. تقریباًیكساناست. اندازه همترازنمایی
و

برجستهسازی
متفاوتاست. شبیهاست. چهره شكل
متفاوتاست. شبیهاست. تاجکاله
متفاوتاست. شبیهاست. ردا

بارنگطالییمتمایزشدهاست. دریکطیفاست. تاجکاله رنگ

بارنگطالییمتمایزشدهاست. دریکطیفاست. ردا
متفاوتودرجایگاهاولیاست. اولی درجایگاه و متفاوت

است.
جایگیریفضایی

نسبتبهبیشترآنهامتفاوتاست. بانیمیازآنهاهمسواست. جهتمندیفضایی

جدول 1: تطبیق اصول هم ترازنمایی و برجسته سازی با پرده های صف سالم عصر فتحعلی شاهی و ناصری )نگارنده(

14. الف: پانل مرکزی: ناصرالدین شاه و ده نفر از شاهزادگان و رجال با ابعاد تقریبی 240 * 550 سانتی متر
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دهدکهاینتمایزپذیریاززاویةمحلنصب)قرارگیری
در روی روبه دیوار مثاًل فضا یک جایگاه بهترین بر
ورودی(وازمنظرسایرجزییاتتحتلوایبرجستهنمایی

محلتوجهبودهاست.
ازمنظرهمگونیشكلیوبهلحاظچهرهنگارینیز
فتحعلیشاهبسیارشبیهبهسایرینبهویژهشاهزادگان
تصویرشدهاست.تاجکالهوردایاوبهجهتشكلو
رنگ،متفاوتازسایرشاهزادگاننیستوحتیدرقالب
رنگینزدیکبهبقیهافرادحتیسرکردگاندولخارجی
از که است اندازهای به شباهتپردازی هجمة است.
کم نمود رنگی و شكلی جزیی تفاوتهای آن، خالل
اهمیتیپیدامیکند.درمقابلدرنمونةناصریهرکدام
ازافرادباویژگیهایفردیمشخصترینمودیافتهاند.
»درایننمونه،هیكلهاهمهمانندسرمشقهایپیشین
کاماًل ازچهرهها ولیهریک اندازةطبیعیهستند در
فردیودرتفاوتآشكاربادیگرانساختهشدهاستو
اینبرخالفنمونههایفتحعلیشاهیاستکهاندامهای
را شده یكسانسازی صورتهای با چوبنما و خشک
نشانمیدهد.«)رابینسون،۲۲۹:1۳74(درمیانآنها
نیزشخصناصرالدینشاهبهلحاظتفاوتدرچهرهنگاری
باسبیلبناگوشدررفتهوریشکوتاهسرآمدسایرین
مشكی، ویژه کت جقهدار، کاله با که تفاوتی است.

کمربندوشمشیرطالییجلوةدوچندانپیدامیکند.
همگونی،جایگیری قانون از منتج اصول بین در
تنهاعنصراصیلمشترکیاستکهدرهردو فضایی
به شخصیتها دیگر به نسبت پادشاه تباین با نمونه
دربارة اما است انجامیده ایشان مقام بزرگنمایی
میکند خودنمایی پیشین تفاوتهای نیز جهتمندی
در حاضر افراد از نیمی با تقریباً شاه فتحعلی چراکه
صحنههمسوییبرقرارکردهواینموضوعبهایجادتمایز
برایویمنتهینشدهاستامابهعكسناصرالدینشاه
درشرایطیکهبیشترهمراهانبهروبهروخیرهشدهاند
پردةصف نقاش بهسویهراستمینگرد.درحقیقت،
در شباهتها به بیشتر تعهد با شاهی فتحعلی سالم
قانونهمگونیگشتالتینوعیهمترازنماییایجادکرده
کهبهوضوحبیشترساختارادراکیتصویرکمکرسانیده
ودرعینحالباعثشدهاندکهتفاوتموجوددرجای
گیریفضایی،بهتمایزموضعپادشاهراازدیگراشخاص
بیانجامد.بهعكسنقاشپردةصفسالمناصریباتكیه
همگونی، قانون در تعریف قابل تفاوتهای برتمام
همچونشكل،رنگ،اندازه،جهتمندیوجایگیری
فضایی؛یكسرهبربرجستهنماییدستبردهوپراگنانز
ایجادکردهاست؛بدینسیاقهرچندهردو تصویری
اما هستند تعریف قابل گشتالتی قوانین طبق تصویر

14. ج: ده نفر از رجال عصر ناصری با ابعاد تقریبی 196 * 272 سانتی متر14. ب: ده نفر از رجال عصر ناصری با ابعاد تقریبی 192 * 271  سانتی متر

14. د: سی و یك نفر از رجال عصر ناصری با ابعاد تقریبی 187 * 556 سانتی متر



19

��������������������������������������������������������� هم  ن ی سو پرسج   و نورودی اد عهر وسح لی شاهی و ناتری با نظر به اتو  هم ترادنمایی و بر ةسه  ادی جشسالت

هنرمندانهریکازاینآثارباتناسبمتفاوتیبهقانون
نقاش نخست فرضیه برخالف زدهاند: تكیه همگونی
باتأکیدبراسلوبهمترازنمایی، نمونةفتحعلیشاهی
اندکتمایزبهکارآمدهرابرجستهترجلوهدادهاستاما
با صنیعالملک یعنی ناصری نسخة نقاش مقابل در
بر اساس از درشت و ریز تفاوتهای بر پافشاری
برجستهسازیتكیهزدهاست.نتیجهآنكهباوجودتفاوت
در توانستهاند مصداق دو هر تصویرگری، شیوه در
بازنماییسلطانوتجلیلمقامویمؤثرعملکنندو

بازشناسیجایگاهویراتسهیلنمایند)جدول1(.

نسی ه جیری
خود، از گستردهای بخش در قاجار عصر نقاشی
وانمودفرهنگدوراننسبتبهمرتبتپادشاهیاست.
هنرمنداناینعصر،تكریمجایگاهسلطنتراسرلوحة
پردههایصف البتهکه و بودند داده قرار خلقهنری
حساب به آن برجستة مصداق نوروزی( )سالم سالم
رسیدن حضور به گواه که پردهها این میآیند.
شاهزادگان،سرانمملكتیوفرستادگاندولخارجی
نزدپادشاههستند،باجلوةنمادینیتجسممییابندکه
سراسرگواهجایگاهواالیسلطانباشند.سنتیکهدر
دورهفتحعلیشاهبهشكلغنیدنبالگشتبهطوریكه
نهتنهاتصاویرچندیبااینمضمونبردیوارعمارات
تابلوهای بستر بر موضوع این که شد نقش پادشاهی
دیگر به و درآمد تصویر به کاغذی و پارچهای،چوبی

دوران در هرچند که سنتی گشت. گسیل ممالک
پادشاهانبعدیمغفولماندامادردورهناصرالدینشاه
باخلقیکپردةاینچنینیاحیاءشد.مقایسهتفاوتها
وشباهتهایپردههایسالمنوروزیدرایندوبرهة
تاریخی،روشنگرمسائلیخواهدبودکهنهفقطبهلحاظ
فرهنگیکهبهجهتاسلوبهنریحائزاهمیتهستند
چراکهدرهردوبرهه،بزرگنماییمقامپادشاهی،اولین
هدفنقاشبودهاستامامطالعهدراینبارهازمنظر
قوانینگشتالتینشانمیدهدکههرکدامازمسیرهای
یازیدهاند.دربارهگشتالت اینهدفدست به متفاوتی
)واضحسازی پراگنانز بر خود وجه اصلیترین در آنكه
ساختارادراکی(تكیهداردوتأمینآنازطریققوانین
ششگانهایصورتمیپذیردکهمیتوانمهمترینآنها
رابههمگونیخالصهکردومصادیقآنرادرشكل،
رنگ،اندازه،جهتمندیوجایگیریفضاییعناصریک
تصویرجستجونمود.مطابقبااصلپراگنانز،ذهنبرای
به ادراکیوفهمهرتصویرنسبت سادهسازیساختار
همترازنماییوبرجستهسازیدرشباهتهاوتفاوتهایی
اقداممیکندکهذیلقانونهمگونیتعریفمیشوند.
بهواقعانسانگاهازطریقهمترازنماییوگاهازطریق
برجستهسازیبههدفخودیعنیخلقودرکتصویر

فائقمیآید.
نوروزی پردههایسالم از نمونه مقالهیک این در
فتحعلیشاهیمنسوببهشاگردانعبداهللخان)محفوظ
درمجموعهرابرتفاینن(درمقابلپردةسالمنوروزی

14. هـ: دوازده نفر از رجال عصر ناصری با ابعاد تقریبی 160 * 470 سانتی متر

14. ز: پنج نفر از رجال عصر ناصری ابعاد تقریبی 153 * 221 سانتی متر14. و: چند تن از رجال نامدار عصر ناصری با ابعاد تقریبی 161 * 230 سانتی متر
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فصلنـامۀ علمی                   سال دهم، شامرۀ 39، تابستان ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1400

رقم به گلستان( کاخ در )محفوظ ناصری عصر
صنیعالملکبهمطالعهگرفتهشد.نتیجةبررسیهانشان
میدهددرپردةصفسالمفتحعلیشاهیکهدرقالب
چهارقابتعریفشدهاست،نقاشباتأکیدبرمشابهت
و پادشاه فضایی جهتگیری و اندازه رنگ، و شكل
گویا بهطوریكه دارد تأکید ترازنمایی هم بر سایرین
تكرارمیگردد. نحوی به افراد دیگر در پادشاه حضور
فقطجایگیریفضاییمتفاوتاودرمیانةتصویرباعث
تمایزپذیریازدیگرهمراهانمیشود.بهواقعبرخالف
مقیاس در همترازنمایی بر تكیه با نقاش اول، فرضیه
وسیعوبرجستهنماییدرحدوداندک،بهنوعیتعارض
دستمییازدکهازخاللآنبههدفاصیلخودیعنی
بزرگمقامیپادشاهدسترسیپیدامیکند.درمقابل،
مطابقبافرضیةاول،درصفسالمناصرالدینشاهی،
نقاشباتأکیدبرتفاوتشكل،رنگواندازةپادشاهکه
درقالبابعادبسیاربزرگ،چهرهوپوششمخصوصوی
به نسبت میشود تعریف رنگطالیی از بهرهگیری و
برجستهنماییسلطاناقداممیکندواینتفاوتهارااز
طریقجایگیریمتمایز،قرارگیریبرتختطاووسو
باچهرةسهرخبه البتهجهتگیریفضاییدیگرگون
نوروزی سالم پردة در آنكه خاصه میآورد. در تأکید
عصرناصریکهدرقالبهفتقابتعریفمیشوداندازة
سلطاننهفقطبهسبببزرگیابعادویدربرابرپسران
کنارتختگاهکهبهسببنوعویژهقاببندیتصویرمورد
ابرامقرارمیگیرد.بهاینترتیبباآنكهدرنمونةفتحعلی
شاهیهمترازنماییودرنمونةناصریبرجستهسازیدر
حدودبیشتریمؤثرمیافتداماهردوموفقمیشوندبا
به اطرافیان و سلطان میان تباین نوعی برقراری
امر این کنند. پیدا دست پادشاهی مقام بزرگنمایی
عالوهبرآزمونپذیریمنظرگشتالتینشانمیدهدکه
نقاشانعصرفتحعلیشاهیوناصریهرچندیکهدف
مشخصیعنیواالنماییوتجلیلازمقامپادشاهرادنبال
میکردهانداماهریکباتأسیبهرویكردهایمتفاوتیدر
امربازنماییبههدفخودیافتهاند:نقاشانعصرفتحعلی
بر تأکید با پیروانش و خان عبداهلل یعنی شاهی
همترازنمایی،اندکتمایزاترابرجستهسازیمینمودند؛
درمقابلنقاشعصرناصرییعنیصنیعالملکازابتدا،

یكسرهبرتفاوتهاوبرجستهسازیتمرکزداشتهاستو
البتهکهدرنهایتمطابقبااسلوبگشتالتی،هردوآنچه

راکهبایدبازنماییوبهمخاطبالقاءمینمودند.
گرفتن مقایسه به با پژوهندگان سایر است امید
مصادیقهنرایرانیدرقالبچهارچوبنظریهدفمند،
تاریخهنر نمایندکهمسیرمطالعات اتخاذ نو منظری
ایرانراحیاتیدیگربخشد.ازجملهاینموارد،پردههای
فتحعلی عصر از که بود خواهد متعددی سالم صف
شاهیبهجایماندهوالبتهکهبهجزچندموردشاخص،
بقیهبهبررسیدرنیامدهاند،درحالیكهظرفیتآنوجود

داردکهبانگاهتحلیلیموردواکاویقرارگیرند.

پی نوشت 
1. Gestalt
2. Similarity
3. Leveling 
4. Sharpening
5. Robertfinan Art Gallery
6.ابوالحسنغفاری)1866/1۲8۳-181۳/1۲۲۹(مشهوربه
صنیعالملک،ازبرجستهترینهنرمندانعهدناصریاست
کهابتدانزدمهرعلیآموزشدیدوبعدازسفربهاروپاازآثار
استادانیهمچونرافائلوتیسینرونگاریکرد.اوکهدر
بازگشتازسفربهسال1851/1۲67بهمقامنقاشباشی
چهرهنگاری کارش، اصلیترین یافت، دست ناصری دربار

واقعگرایانهبود.)پاکباز،۲:1۳8۳(
7. Similarity of Shape 
8. Similarity of Color 
9. Similarity of Size
10. Spaitial Location
11. Spatial Orientation
12. Max Wertheimer )1943 1880 ـ( 
13. Kurt Koffka )19411886 ـ(
14. Wolfgang Kohler )19671887 ـ(
15. Figure/Ground Relationship
16. Proximity
17. Common Fate
18. Good Connection
19. Closure
20. Cesare L. Musatti  )19891897ـ( 
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21. Peragnanz 
۲۲.میرزابابا،نقاشسدةسیزدهم/نوزدهم،ازبنیانگذارانمكتب
پیكرنگاریدرباریوازجملههنرمندانیبودکهباعثرواج
فننقاشیرنگوروغنیدرایرانشد.ویدرزمانفتحعلی
شاهبهمقامنقاشباشیدرباررسید.)پاکباز،556:1۳8۳(

برجستهترین از نوزدهم، سیزدهم/ سدة نقاش مهرعلی، .۲۳
نمایندگانپیكرنگاریدرباریواحتماالًشاگردمیرزابابابود
کهپسازویبهمقامنقاشباشیدربارفتحعلیشاهرسید.

)پاکباز،55۳:1۳8۳(
۲4.عبداهللخان،معمارونقاشسدةسیزدهم/نوزدهمکهدر
ساختوآرایشکاخهایفتحعلیشاهدستداشت.اودر
نقاشیپیرومكتبپیكرنگاریدرباریبودوازفتحعلیشاه
ومحمدشاه،لقبمعمارباشیگرفت.مهمتریناثروی،پردة
بزرگاندازةرنگوروغنیصفسالمفتحعلیشاهیبرای

کاخنگارستانبود.)پاکباز،۳55:1۳8۳(
25. Sir John Malcolm )1833- 1769(  
26. Pierre Amédée Emilien Probe Jaubert 

)1847- 1779(
27. Sir Gore Ouseley )1844- 1770(
28. Aleksey Petrovich Yermolov )1861- 1777( 
۲۹.محمودخانملکالشعرا،نقاش،شاعروخوشنویسایرانی
سدةسیزدهم/نوزدهماست.اوبهعنواننومایهترینهنرمند
از دقیقتر بسیار را طبیعتپردازی قواعد ناصری، عهد
:1۳8۳ )پاکباز، برد. بهکار معاصرش نقاشان از بسیاری

)5۲4
۳0.محمدغفاریمشهوربهکمالالملک،نقاشسدةسیزدهم/
این میزیست. ناصری عصر با مقارن که است نوزدهم
هنرمند،مشهورترینشخصیتدرتاریخهنرمعاصرایرانبه
حسابمیآید.بهواقعباکاراوسنتطبیعتگراییاروپایی
:1۳8۳ )پاکباز، میشود. تثبیت آکادمیک هنر قالب در

)۳61
،14 و 1۳ تصاویر قاببندیهای از هریک کوچکنمایی .۳1
متناسبباابعاداصلیصورتپذیرفتهتادربررسیآنبا
قابل نتیجهگیری یكدیگر با مقایسه و گشتالتی اسلوب

اعتمادحاصلشود.

کسابنامه
آرنهایم،رودلف.)1۳۹۲(.هنروادراکبصری:روانشناسیچشم

خالق.ترجمهمجیداخگر.چ5.تهران:سمت.
دیداری ادراک نظریة کاربرد .)1۳88( کامران. افشارمهاجر،
زیبا- هنرهای درسی. کتابهای صفحهآرایی در گشتالت

تجسمی.سالیكم)40(.۳۳-40.
ایزدی،عباس.)1۳۹7(.»مطالعهبصریپیكرههاینگارهکاوه،
طومارضحاکراپارهمیکندازشاهنامهطهماسبیبراساس

نظریهگشتالت«.نگره.س1۳)45(.18-۳1.
باباخان،سلیمهوکامرانی،بهنام.)1۳۹۹(.»خوانشنگارهمعراج
پیامبر)ص(اثرسلطانمحمدازمنظراصولادراکدیداری

گشتالت«.نگره.س15)5۳(.8۳-۹7.
باقریطالقانی،ابراهیم.)1۳۹4(.کاربردروانشناسیشناختیدر

طراحیصنعتی.تهران:سمت.
پاکباز،رویین.)1۳8۳(.دایرهالمعارفهنر.چ4.تهران:زرینو

سیمین.
چ5. کنون. تا دیرباز از ایران نقاشی .)1۳85( ________

تهران:زرینوسیمین.
خلیلی،ناصروورنویت،استیون.)1۳8۳(.گرایشبهغربدر
هنرقاجارعثمانیوهند.ترجمةپیامبهتاش.تهران:کارنگ.
دیبا،لیال.)1۳78(.»تصویرقدرتوقدرتتصویر«.ایراننامه.

س18)67(.4۲۳-45۲.
ذکاء،یحیی.)1۳8۲(.زندگیوآثاراستادصنیعالملک.تهران:

نشردانشگاهی.
فتحعلیشاه. دربار نگارگران .)1۳54( دبلیو. بی. رابینسون،
ترجمهکلودکرباسی.نگاهیبهنگارگریایراندرسدههای

دوازدهموسیزدهم.تهران:دفترمخصوصایران.
صفویه. دوره از پس نقاشی .)1۳74( دبلیو. بی. رابینسون،
هنرهایایران.گردآوریر.دبلیوفریه.ترجمهپرویزمرزبان.

تهران:فروزانفر.۲۲4-۲۳1.
رضویفرد،حسین؛پورمند،حسنعلیوافهمی،رضا.)1۳۹8(.
»تحلیلفرموترکیببندیدرخطنستعلیقبراساساصول
-۳6.)۲( زیبا-تجسمی.س۲4 نظریهگشتالت«.هنرهای

.۲7
سالم صف دیوارنگاره .)1۳۹8( مینا. رمضانجماعت،

فتحعلیشاهی.تهران:پونه.
شاپوریان،رضا.)1۳86(.اصولکلیروانشناسیگشتالت.چاپ

اول.تهران:رشد.
»نقاشیهای .)1۳87( محمدعلی. رجبی، و پریناز شفیعزاده،
درباری)رسمی(قاجار،نمایششكوهتصویر«.نگره.س۳)6(.

.58-6۹
شفیقی،نداورهبرنیا،زهرا.)1۳۹7(.»خوانشچیدمانتعاملی
بصری ادراک اصول منظر از کنترل منظور به تایپوگرافی

گشتالت«.هنرهایزیبا-تجسمی.س۲۳.)۲(.87-۹8.
علیمحمدیاردکانی،جواد.)1۳۹۲(.همگامیادبیاتونقاشی
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قاجار.تهران:یساولی.
فالک،اس.جی.)1۳۹۳(.»شمایلنگارانقاجار«.ترجمةعلیرضا

بهارلو.تهران:پیكره.
اثربخشی بهزاد.)1۳۹8(.»مطالعه فرزانهوسلیمانی، فالحی،
گشتالتلوگوتایپهایتجاریبرمخاطبباپیرویازالگوی
نظری مبانی حریر(. شرکت لوگاتایپ مطالعه: )مورد آیدا

هنرهایتجسمی.س4)۲(.155-164.
کارگر،محمدرضاوساریخانی،مجید.)1۳۹0(.کتابآراییدر

تمدناسالمیایران.تهران:سمت.
فیروزهمهاجر. ترجمة زبانتصویر. کپس،جئورگی.)1۳85(.

چ6.تهران:سروش.
ناصراالسالمی، و میرهادی سیدعربی، ناصر؛ ممقانی، کلینی
و سطوح جهت انطباق میزان »بررسی .)1۳۹۲( حسین.
روانشناسی براساس تصویر درک در انسان چشم حرکت

گشتالت«.هنرهایزیبا-تجسمی.س18)4(.75-84.
ایرانی.ترجمةمهدیحسینی. کنبای،شیال.)1۳8۲(.نقاشی

چ۲.تهران:دانشگاههنر.
.)1۳۹7( منصور. حسامی، و فاطمه کاتب، آمنه؛ مافیتبار،
شب هزارویک نگارهپردازیهای از نگارهای »بررسی
صنیعالملکبانظریةادراکدیداریمكتبگشتالت«.نگره.

س1۳)45(.7۲-87.
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