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مقدمه
دربارهسلسلهقاجاریهوفرازونشیبهایفرهنگیو
سیاسیآنسخنهایبسیاریرفتهاستومنابعمكتوب
دوره این خصوص در مالحظهای قابل پژوهشهای و
تاریخیوجوددارند.بخشیازاینپژوهشهایصورت
گرفته،آندورهرانسبتبهسایردورانتاریخایران،در
پژوهشهای برخی در میکنند. قلمداد افولی سیری
متأخرنیزپژوهشگراندیگریخصوصادرعرصةهنر،بر
آنشدهاندتاازمیانجریاناتشكلگرفتهدرآنزمان،
درخششیبیابندوآنرابهروحکنشگروخالقایرانی
نسبتدهندتابهاینواسطهفضایسنگینبراینبخش
ازتاریخایرانراقابلتحملترومطلوبترنمایند.امابه
میزانقابلتوجهیمیتواناذعانداشتکهنگاهعمومی
وحتیدربسیاریمواردتخصصیبهدورۀقاجار،عموما
توامبانوعیتحقیروحقارتبودهودربسیاریازموارد
از گویی که شده نگریسته چنان قاجاریه سلسله به
فرهنگیبیگانهبودهاستورویهمرفتهاینیكیاز
دالیلمهمیاستکهمانعازتحلیلیژرفوبیطرفانه
درباباینمقطعمهمازتاریخفرهنگوهنرایرانشده
است.لذاهنوزپرسشهایمهمیدرباباینمقطعاز
تاریخفرهنگوهنرایرانوجوددارندکهپاسخگوییبه
شرایط به دقیق و موشكافانه نگاهی به منوط آنها
منبعثازاینمقطعازتاریخایرانبهدورازهرگونهحب
وبغضاست.صرفنظرازنوعارزشگذاریهایصورت
گرفتهدربابسلسلهقاجاریه،ایندورهجایگاهيخاص
به توجه با و اساس براین داراست؛ را ایران تاریخ در
شرایطخاصفرهنگی،اجتماعی،سیاسیو...ایراندر
دورۀ که داشت اذعان صراحت با میتوان زمان، آن
تاریخ قاجاریهحائزاهمیتیویژهبهجهتپژوهشدر

ایراناست.
علیرغمپژوهشهایارزشمندصورتگرفتهدرباره
حاوی قاجاریه زمان در ایران تاریخ هنوز دوره، این
ابهاماتوپرسشهایبسیاراست.گذشتهازنقاطمبهم
سیاسیواجتماعی،درحیطةهنروبخصوصهنرهای
تصویرینیزهمچنانبابخشقابلتوجهیازابهامات
وخصوصاً هنر که است حالی در این هستیم. مواجه
هنرهایتصویریدورۀقاجارازمهمترینوجوهفرهنگی

هستندکهبااتكابهآنمیتوانتحلیلهایدرخوریاز
بویژه لذا ارایهکرد. تاریخی ایندوره بر شرایطحاکم
نقاشیدورۀقاجار،باوجودتمامابهامات،بهنوعیدربر
دارندۀروحوخصایصتاریخوزمانةخودمیباشد؛این
خصیصهازآنجهتاستکهبااتكابهپیشینةهنرهای
بر حاکم سیاسی و اجتماعی شرایط و ایران تصویری
دورۀقاجاریهمیتواناینمقطعازتاریخهنرایرانرابه
نوعیازسایرمقاطعمستثناقلمدادکرد؛چراکهسیر
قابلمالحظةتغییراتیکهدرسنتنگارگریایرانیدر
جریانبود،دراینزمانبهاوجخودمیرسد.ازطرف
دیگرورودصنایعجدیدبهایرانمانندعكاسیوچاپ
اساس این بر لذا پذیرفت. دروهصورت همین در نیز
دورهیقاجاریكیازمهمتریندورههاییاستکهتحلیل
آثارهنریوخصوصاًتصویریآن،درپیوندیالینفکبا

شرایطاجتماعیوفرهنگیحاکمبرآناست.
یا درباری پیكرنگاری نقاشی مكتب میان این در
قاجاری کامال مكتب یک که آنجایی از رسمینگاری
استازاهمیتویژهایبرخورداراست.امابهحتمتحلیل
وکاوشدرخصایصاینمكتبنقاشی،بدوندرنظر
داشتسنتحاکمبرهنرهایتصویریایرانیبخصوص
نگارگری،چندانبهسرمنزلمقصودنخواهدرسید.از
طرفدیگرسیرتغییراتوتمایزاتـازخصایصفرمی
وبصریگرفتهتاکارمادۀاجرایینقاشانـچنانفاصله
قابلتوجهیمیاننگارگریسدههایپیشینومكتب
نمیتوان سهولت به که است کرده ایجاد پیكرنگاری
ارتباطیمیاناینآثاروفرهنگتصویریایرانییافت.
نوع به اتكا با که میرسد نظر به میان این در اما
بتوان آثار این بر حاکم اعتقادی بینش و جهانبینی
مكتبپیكرنگاریرادربسترکلینقاشیایرانیوبااتكا
ازهمین بهسنتهایپیشینموردتحلیلقراردادو
رهگذار،حتیازنظرصوریوبصرینیز،ارتباطاتیمیان

سنتنگارگریایرانیومكتبمذکوریافت.

چارچوب نظری تحقیق
ازآنجاییکهاینپژوهشبرآناستتاتداومرویكرد
»واقعینگاریآرمانی«راـبهعنوانخصیصهایمهمو
اعتقادیبرایسنتنگارگریایرانیـدرمكتبنقاشی
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این بر لذا  قراردهد، موردکاوش درباری پیكرنگاری
اساسپرسشهایاصلیاینپژوهشدرسهموردمهم

خالصهمیشوند:
آیامیتوانبرایسنتنگارگریایرانیقائلبهنوعی
رویكردواقعیگرایانهبااتكابهخصایصفرهنگیخاص

آنبود؟
مكتبپیكرنگاریدرباریدرسیرتحوالتنقاشی
ایرانی،چگونهوبااتكابهچهشرایطیمیتوانددرتداوم

سنتنگارگریایرانیقراربگیرد؟
پیكرنگاری مكتب ثابت و ساختاری خصوصیات
درباریچهخصوصیاتیهستندونسبتآنهاباجریان
واقعگراییشكلگرفتهدرنقاشیآنزمانایرانچیست؟
برهمینمبنافرضیاتپیشروحكایتازآندارند
مسلمان اندیشمندان فكری بسترهای به اتكا با که:
رویكرد نوعی از منبعث را ایرانی نگارگری میتوان
واقعینگاریآرمانیقلمدادکرد.اینواقعنگاریبههیچ
عنوانمترادفیاهمسوبارئالیسمویاجریاناتمشابه
بلكه نمیباشد؛ دیگر فرهنگهای تحوالت از منبعث
رویكردیوابستهبهجریاناندیشگانیدرحوزهحكمت
تعریفخاص واقعیت برای که است اسالمی فلسفه و

خودرادارد.
این اندیشمندان و اسالمی تفكر رویكرد به اتكا با
حوزهونگاهویژهآنهابهمفهومواقعیتوباتوجهبه
آن بر حاکم ضرورتهای و قاجار زمان خاص شرایط
سیر علیرغم درباری پیكرنگاری نقاشی مكتب دوره،
تغییراتقابلتوجهخود،درتداومسنتنگارگریایرانی
قراردارد.چراکهخصایصشكلگرفتهدرآثارایندوره،
که ـ )خیالینگاری( آرمانی واقعنگاری همان بواسطه
سنتیدیریناستـمیتوانددرپیوندبانقاشیایرانی

قرارمیگیرد.
آثارمكتبپیكرنگاریدارایخصایصویژهوثابتی
جمله از ثابت عناصر ساختاری، وجوه جمله از است؛
ثابتتصویر اشیا قرارگیریآنها، و پیكرههاوحاالت
این کنار در که ... و یكسان نقوش و تزیینات شده،
خصایصثابت،داللتبروجوهشخصیافرادتصویرشده
نیزدرآثارقابلشناساییاست.لذااینوجوهرامیتوان
باآرااندیشمندانتمدناسالمیدربابواقعیتهمسو

ونزدیکدانست.
براینمبناباتوجهبهشرحوصفیوکیفیتنظریة
بر مبتنی که شاخصههایی و ایرانی نگارگری سنت
واقعینگاریآرمانیاست،روشتحقیقدراینپژوهش
مبتنیبرروشتوصیفیتحلیلیاستوروشگردآوری
اطالعاتعمدتاًمبتنیبرروشکتابخانهایمیباشد.در
مواردیکهتحلیلآثارنقاشیموردنظرضرورتیافته،
اطالعاتموردنیازبااتكابهآثارنقاشیمكتبپیكرنگاری
دریافتوخوانششدهاست.مهمترینرکناینپژوهش
مبتنیبرنوعیبرداشتازمفهوم»واقعیت«استکهبا
حقیقت در است. شده تبیین اسالمی فلسفه به اتكا
تالشبرآنبودهاستتابااتكابهفلسفهاسالمینوعیاز
مفهومواقعیتراتبییننماییمکهبتوانآنرامطلوب
مراددرسنتنگارگریایرانیدانست.تازگیاینرویكرد
باب در تحلیلی رویكردهای اکثر که است آنجایی از
به وابسته اسالمی ایرانی تصویری سنت خصایص
به مقاله این لذا است، شهودی و عرفانی رویكردهای
سنت از متأثر منظری از خصایص آن تبیین دنبال
فلسفیوعقالنیبااتكابهفلسفهاسالمیمیباشد.در
پژوهش این در که است یادآوری به الزم راستا این
»واقعینگاری عنوان با نگارگری در مطلوب واقعیت
آرمانی«ذکرشدهاستکهاینمفهومباواقعیتگراییو
یارئالیسموطبیعتگرایییاناتورالیسمتفاوتیبنیادین
دارد.واقعیگراییآرمانیدالبرنوعیفراادراکوشانی
ازواقعیتاستکهصرفاًبااتكابهحواسدرکنمیگردد.
درنتیجهمیتواننسبتیدرخورمیانسنتنگارگری
ایرانیونظریةمذکوریافتکهبااتكابهآنوجودهرگونه
انقطاعمیانمكتبپیكرنگاریدرباریوسنتنگارگری

ایرانینیزکمرنگترمیشود.
اماازآنجاییکهخصلتتجربیعلمایجابمیکند
تاپژوهشهاوتحقیقاتپیشینموردمطالعهوبررسی
صورت پژوهشهای از منتخبی به اشاره گیرند، قرار
گرفتهدراینبابضروریمینماید.نخستینموردیکه
تصویرسازیدرعصر اشارهکرد،کتاب آن به میتوان
صفویوقاجاراثرسیدمحمدفدویاست.اینکتاب
بیشترشاملسیرتحوالتتصویرسازیازدورهصفویهتا
قاجارمیباشد.آنچهدراینکتاببهعنوانتصویرسازی
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دردورهقاجارمطلوبمراداست،بیشترشاملتصویر
یا و روزنامهها نخستین در گرفته صورت سازیهای
کتابهایمصوراستلذاچندانواردبحثدربابآن
ازنقاشیقاجارکهپژوهشحاضرمدنظردارد بخش
نمیشود.عالوهبراینکتابمذکوربیشترخصایصفنی
قرار مطالعه مورد تاریخی روندی در را ساختاری و
نقاشیهای مقاله به میتوان موارد دیگر از میدهد.
درباریقاجار،نمایششكوهتصویراثرپرینازشفیعزاده
اشارهکردکهدرآنباتوجهبهشرایطویژهدورهقاجار
درمرزمیانتحوالتفرهنگیواجتماعینقاشیهایآن
دورهرانشئأتگرفتهازوجوهاجتماعیمذکورقلمداد
میکند.مقالهمذکوروپژوهشپیشرودراینموردبا
یكدیگرهمسوهستندوهردوتابهاندازهایآثارپیكر
نگاریراوابستهبهشرایطحاکمبردورهقاجارمیدانند،
اماتفاوتعمدهدرفرضیةاصلیپژوهشحاضراستکه
بردرنظرداشتشرایطاجتماعیحاکممفهوم عالوه
واقعنگاریآرمانیراازآرااندیشمنداناسالمیاستخراج
اکثر در ایرانی نقاشی بیانمیداردکهسنت و نموده
بهآنوابستهبودهاست.در ازجملهدورهقاجار ادوار
در فر فهیمی اصغر دکتری رساله به میتوان نهایت
دانشگاهمرکزیلندنباعنواناستمراروناپیوستگیدر
هنرایران1اشارهکردکهفصلیازآنبهنقاشیقاجار
پژوهشی خود نوع در مذکور فصل میباشد. مربوط
نقاشیپیكرنگاری ارزندهدربابهنرقاجاروخصوصاً
درباریمیباشدکهراقماینسطورنیزدرروندپژوهش
خودازآنبهرهبردهاستاماهمچنانمیتواناتكااین
پژوهشبهمفهومواقعنگاریآرمانیراوجهتمایزمهم
و هنر باب در نیز دیگری متون دانست. متن دو این
نقاشی کتاب جمله از یافت میتوان قاجار نقاشی
سلطنتیایران2اثرلیالدیباومریماختیارکهبهزبان
زیباییشناسی کتاب یا و است، شده منتشر انگلیسی
نقاشیقاجاراثربهنامجاللیجعفریکهاینمواردنیز
درمبانینظریخودبویژهاتكایاینپژوهشبهواقع
نگاریآرمانیازیكدیگرمتمایزمیگردندومسیرخاص

خودرامیپیمایند.

قاجاریه، بستر تحوالت ناگذیر
تبارسلسلهقاجاریهرابرخیمورخینبهمغوالنو
میدهند. نسبت نژاد آن به و میرسانند هوالکوخان
اسالم از بعد ایران تاریخ در آشتیانی اقبال عباس
نژاد از اصال هستند طایفهای »قاجاریه که مینویسد
مغولوظاهراازقبایلیباشندکههمراهکشورگشایان
بالد به مغولستان از او اخالف و عهدچنگیز در تاتار
اسالمیآمدهودرقسمتبینشاموایرانمخصوصاًدر
حدودارمنستانمقیمبودند.«)آشتیانی،926:1388(
اماازطرفدیگرطیفیازپژوهشهاومكتوباتموجود
نیزایناعتقادراچندانمعتبرنمیدانندوقاجاریهرا
تاریخ کتاب در نفیسی چنانكه میدانند تبار ترک
خاطرنشان قاجار دورۀ در ایران سیاسی و اجتماعی
میشودکه»قاجاریانترکتبارکهدردربارصفوینیز
مناصبیداشتند،پسازحاکمیتسعیمیکردندخود
ضمن طریق، این از تا کنند، معرفی مغول نژاد از را
قدرت گذشته، در همنژادهایخود فتوحات به تفاخر
خودرابرایاستیالبروضعیتبههمریختةایرانبهرخ
نژادترک از قاجارها استکه این واقعیت اما بكشند؛
بودند.«)نفیسی،6:1344(بههرجهتسلسلهقاجاریان
چهازنژادمغولویاترکتبار،درسال1193هجری
ازلشكرکشیهاوکشتارهایفراوانبهوسیلهآقا پس
محمدخاندرنهایتتأسیسشدکهآغازفصلیجدید
درتاریخایرانشد.شایدازمهمترینعواملدرجهت
متمایزشدنایندورهازسایردوران،نفوذمستقیمو
قابلتوجهدولاستعماریوقدرتهایبیگانهازشمال
وجنوبکشوربودکهبواسطهمسلحبودناینقدرتها
در را تحوالتی مقدمات مدرن دانش و تكنولوژی به
که نیست شكی البته میآورد. فراهم ایرانی فرهنگ
مقدماتاینجریانبهنوعیازدورۀصفویهآغازشده
بود؛امابحرانهایپیوستهداخلیازیكسو،وازسوی
دیگرقدرتکشورهایاستعماریباعثشدکهایننفوذ
دراوجخودصورتپذیرد.بنابرهمینمسائلاستکه
درنهایتوضعیتخاصفرهنگی،سیاسی،اقتصادیو
هنریدورهقاجاردرتاریخایرانرقممیخورد.ایرانیان
تاآنزمانازدانشهایجدیدچونصنعتچاپ،بعدتر
عكاسیو...کهدراروپاپدیدارشدهبودبیبهرهبودند.بر
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اینمبناروالمواجهةمابااینابداعاتآنهمبواسطه
نبود. ایدهآلی دستیابی چندان استعماری، نفوذهای
البتهشكیهمدرایننیستکهموجباتپریشانحالی
نیزدرفرهنگواحواالتگوناگونایرانآنزمانبهوفور
قاجار هنر که است اوضاعی چنین در لذا بود؛ مهیا
خصوصاًنقاشیآندرفرمخاصخودمتجلیمیشود.

اروپایی ملل از ایران فرهنگی تأثیرات عمدهترین
همزمانباسلطنتشاهعباسصفویآغازشدودرزمان
ایام در رسید. خود اوج به قاجار سلسله در ناصری
سلطنتفتحعلیشاه»بهعلتشدتیافتنرقابتهای
به آن دامنه وکشیدهشدن اروپایی مستعمراتیدول
در هم را مملكت این نخواهی خواهی ایران، حدود
سیاستبینالمللیدنیاداخلکردوروابطبینایرانو
نمود. پیدا خاص اهمیتی اروپا کشورهای از پارهای
بهگونهای جریان این )938 :1388 )آشتیانی،
اجتنابناپذیرهنردورهقاجاررابهشدتمتأثرساخت.
البتهبهزعمبرخیازمورخینوپژوهشگراناگرچهدوره
قاجاردورهرکودعلموسیاستواقتصاددرایرانبوداما
و جهش ادبیات و شعر ویژه به و هنری امور نظر از
است؛ گرفته زمانصورت این در ارزشمندی تحوالت
چنانكهدرکتابایراندردورانسلطنتقاجاریهآمده
استکه-دورانقاجارراازلحاظنهضتادبی،خاصه
شعروشاعری،میتواننظیردورۀرنسانساروپادرقرن

چهاردهممیالدیدانست...«)شمیم،397:1375(

انواع و گونه های نقاشی قاجار
آثارتصویریوتجسمیکهازدورهقاجاربهجای
ازچندنوعودستهدارند. ماندهاستدرکلحكایت
دوره این از مانده باقی تصویری آثار گروه نخستین
درباریان، شاهزادگان، شاهان، از شده نقاشی تصاویر
که است ایندست از وچهرههایی افراد و رامشگران
شایدجزءنخستینگروهازآثاریباشدکهبارنگهای
روغنیوبررویبومکارشدهاند.امروزهایندستهازآثار
راباعنوانپیكرنگاریدرباریمیشناسیم)آنرانقاشی
مكتب میکنند(. اطالق نیز رسمینگاری یا و رسمی
زمان در را خود اوج دوره درباری پیكرنگاری نقاشی
فتحعلیشاهسپریکرد.ایننوعنقاشیبیشازسایر

انواعدیگرنقاشیوهنرها،حكایتازشرایطگذارفرهنگ
تصویری تطابقتهای به استناد با دارند. ایرانی هنر و
پیشینشكل دورههای در مكتب این آغازگاه و نطفه
را پیدایشآن نوعیکهمسیروروند به گرفتهاست؛
برخی تصاویر یا و دیوارنگارهها برخی در میتوان
کتابهایدورانصفویوزندیهپیگرفت.گروهدومرا
میتوانآثارتصویرگریجهتکتابهاوحتاروزنامهها
خصایص از برخی قاجار دوره ابتدای در که دانست،
تصویرگریهایپیشیندرآنهامدنظرقرارگرفتهبود
امابهمروروباورودوتوسعهصنعتچاپسبکوسیاق
اینتصویرگریهامتناسبباشرایطجدیدتغییرکرد.
آثار با که است نگاریهایی طبیعت سوم دسته
کمالالملکدراواخردورانقاجاربهاوجخودرسیدکه
نقشعمدۀکسانیچونصنیعالملکدراینمیانبسیار
مهموکلیدیاست.دستهچهارمرانقاشیوتصویرگری
براشیاءووسایلکاربردیچونجلدکتابوقلمدانو
نظیراینهاتشكیلمیدهدکهعموماًآثارنقاشیگلو
این به آثارمیباشند. این باپوششالکی،عمدۀ مرغ
چهاردستهآثاربایدنوعدیگریراافزودکهازجایگاهی
خاصواستثناییدرهنرهایتصویریاواخردورهقاجار
و است قهوهخانهای نقاشی همانا که است برخوردار
است. پهلوی اوایل و قاجاریه اواخر به مربوط بیشتر
سابقهوپیشینةنقاشیقهوهخانهایرامیتواندرمكتب

پیكرنگاریدرباریجستجوکرد.
ازمیانگونههاینقاشیقاجار،پیكرهنگاریدرباری
دارایجایگاهیویژهومتمایزاست،چراکهشرایطگذار
از که را، دیگر دورهای به دورهای از ایرانی فرهنگ
مهمترینشاخصههایدورهقاجاراست،درخودتوامان
دارد.چنانکهپیشترگفتهآمد،پیشینةایندستهآثار
بهدورهصفویهمیرسد؛ونمودبارزآنرامیتواندر
و اسلوب نظر از اصفهان کاخچهلستون نقاشیهای
را نقاشی نوع این اجراییمشاهدهکرد.»مبدع سبک
نقاشان پیشروترین از بیتردید که میدانند آقاصادق
ایراندرقرندوازدهمبودواورامیتوانواضعسبک
سبک  نظیر آن آغاز نقطه که دانست قاجار معروف
تیموریدرخارجازدورهایبودکهنامشبهآناطالق
شدهاست.«)رابینسن،82:1384(جایگاهویژهآثاراین
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مكتببهچندعاملوابستهاست،ازآنجملهمیتوان
بهآناشارهکردکه،صرفاًهنریدرباریوبهسفارش
با نگارهها این »غالب که چرا بود؛ قاجار درباریان
برای بزم و رزم مجالس و رقاصهها نظیر موضوعاتی
قهوهخانههاومجموعههایشخصیساختهمیشدندو
تاریخی موضوعات و شاهان و شاهزادگان چهرههای
برایکاخها.«)کنبای،121:1378(دیگراینكههم
رفتاری مناسک و تزیینی صور به آنها در میتوان
فرهنگقاجارپیبردوهممیتوانشرایطگذارفرهنگ
ایرانیومواجههآنبافرهنگاروپاییراشاهدبود.شاید
مهمترینخصیصةپیكرنگاریدرباریراتصویرگریاز
بتوان اسلوبهایمشخص و دادها قرار با افرادخاص
در میتوان را قراردادها و اسلوب این ریشه دانست.
نمونههایفرنگیسازیونگارههایبجایماندهازدورۀ
هم، آثار آن در چه گرفت. پی و بود شاهد صفویه
تیپسازی قراردادهای و قواعد از انسانی پیكرههای
خاصنگارگریبهرهبردهاند.بااینتفاوتکهدرمكتب
قالب در کار تزیینی خصایص درباری پیكرنگاری
جامههایزربفتومرواریدنشانوچهرههایبزکشده
بهخصایصپیكرههاافزودهمیشود.شایدتاپیشازاین
ومثاًلدرآثارکسانیچونرضاعباسیایننیرووتوجه
برکیفیاتناببصری)ازجملهکیفیتبصریخط(و
پرداختعناصرطبیعتوفضایپیرامونپیكرهمتمرکز

بودهاست.
اماشكینیستکهتحلیلهدفمنداینآثارابتدابه
چارچوبینظرینیازدارد،کهبرمبنایآنبتوانبادر
ایرانیو برفرهنگکهن نظرداشتجهانبینیحاکم
تفكرهنرمندان،تحلیلیدرخورازآثارراعرضهنمود.
بیشکانواعنقاشیدرایندورهوپیشازایندرسنت
نگارگریایرانیمنبعثازنوعیبازنماییخاصدرتفكر
بهمفاهیم باتوجه بازنمایی این ومنظرهنرمنداست.
بنیادیندررویكرداندیشمندانوعرفایمسلمانقابل
پیگیریوبررسیاست.بهحتمبااتكابهمفاهیمبنیادین
دراینباب،هرگونهتحلیلوبررسیدرخصوصاینآثار

ازاعتباربیشتریبرخوردارمیگردد.
هنر در بازنمایی به وابسته مفاهیم مهمترین از
نقاشیوتصویرگریایرانیوخاصهدورهقاجار،مفهوم

موردادراکهنرمندازواقعیتاموروپدیدارهااست.این
مفهومازواقعیتباآنواقعیتکهتوسطقوایادراکی
جهت این از نیست. یكسان میآید در فهم به انسان
بسیارضروریاستکهپیشازورودبهبحث،بانگاهی
بهمفهومواقعیتدرتفكراسالمیوبهویژهاندیشمند
خصوص این در الزم مقدمات عربی، ابن صاحبنام

فراهمگردد.

و  تفکر اسالمی  واقعی در  امر  و  واقعیت  مفهوم 
نسبت آن با نقاشی ایرانی

است سنتی تمدنهای اکثر خصیصة که چنان
فرهنگوتمدنایرانیاسالمینیزواقعیتوامرواقعی
رافقطداراییکبعدمحسوسوقابلدریافتبهحواس
انگاری ثنویت از نوعی معنای به این البته نمیداند.
موجوددربرخیمكاتبدیگر)ازجملهبودایی(نیست،
آنها از خود خاص ویژگیهای واسطة به نوعی به و
اسالمیمیتوان آرافالسفه به استناد با است. متمایز
برایاموروپدیدارهادربعدفیزیكیومادیدوساحت
ازیکشیتوسط بود؛نخستساحتیاستکه قایل
ذهنبهادراکدرمیآیدودرواقعنمودادراکیآناست
وباخوِدآن،بهطورفینفسهفرقدارد.دومساحتخود
پدیداروماهیتفینفسهآنفارغازذهنانساناست.
»چنانکهفالسفهاسالمیدربابعینیتومكانگفتهاند

مامیتوانیمبهواقعیتعینیphysical objectازجهت
بهحقیقت اما کنیم.« پیدا درذهندست آن هستی
مكانازآنجهتکهمكاناستنمیتواندسترسیپیدا
کرد.یکپایهمطابقتدرذهناستوپایهدیگرآندر
یافت. دست حقیقی مكان به نمیتوان لذا و خارج،
)نصری،141:1385(اینشرایطشاملعینیتفینفسه

کلپدیدارهانیزمیشود.
امااینکِلماهیتیکهفالسفهاسالمیبرایهستی
ووجودقایلاندنمیباشد.سنتتفكراسالمیپیشازهر
چیزمبتنیبرتفكر»وحدتوجود«است.وجوددراین
تفكرتنهامختصبهذاتحقاست،ازهمینروستکه
وقتیبحثازتعریفوجوددرباباشیاءبهمیانمیآید،
آنبنیادغیرقابلشناختوغیرقابلتعریفاشیاءحمل
متكثرات وجود عدم معنای به این میشود. وجود بر
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که نیست این اماجز دارد، وجود کثرت بلكه نیست،
موجودیتاینمتكثراتتنهاوابستهبهوجودحقاست
وتظاهراتآنوجودحقیقیهستند.برایتشریحاین
نكتهدرتفكراسالمیابنعربیبهمثالنورهایرنگی

تمسکمیجویدومیفرماید:
شیشهایرادرنظرآوریدکههنگامتابشنوردرآن،
خاطر به نور شعاع میشود. متلون مختلفی الوان به
بهصورترنگهای احكاممختلفرنگپذیریشیشه،
به ما حسی ادراک هرچند میشود. پراکنده مختلف
میدهد، گواهی مختلف رنگهای به نور متلونشدن
میدانیمکهنوربههیچرنگیازرنگهادرنیامدهاست.
ذات در که است آن از منزهتر فینفسه، نور آن لذا
خویشتلونرابپذیرد.بلكهبرعكسشهادتمیدهیم
کهازاینامرمبراست.ولیاینرانیزمیدانیمکهآننور
طریق هیچ به بودن(، )متلون طریق همین از غیر را

دیگرینمیتوانیمدرککنیم.)چیتیک،30:1390(
البتهدرنزدابنعربیکلعالمجزمقامحقدارای
چنینکیفیتیاست.بهنظرابنعربیتمامعالمخیال
)خیالمطلقیاعما(است.ایشانوجودحقیقیثابتو
الیتغیررامخصوصمقامالوهیدانستهوهرآنچهجز
آنراخیالیبیشنمیداند.چنانکهاستنباطمیکند
که:بهخیالتورسیدهکهعالمامریاستکهفینفسه
وخارجازوجودحق،دارایوجودخارجیاست،حال
آنكهدرنفساالمر)واقع(چنیننیست،پسبدانکهتو
خیالیوهرآنچهراکهادراکمیکنیوآنچهدربارهآن
میگوییمننیست،همهخیالاست.پسوجودتماما

خیالدرخیالاست.)قیصری،55:1375(
البتهمادامیکهابنعربیبهتمامهستیجزمقام
حقصفتخیالینمیدهد،واسطبودنآنرامدنظر
داردنهاینكهبرآنباشدتاماهیتوجودیرایكسرانكار
عالم برای وجودی اعتبار داشتن نظر در با پس کند.
مادی،گوییصورتیمتعالیازواقعیترادرنظرداردکه
امورمادینیزدرپرتوآنوجودمیگیرند.»چونعالم
هستیواسطهمیانوجودمحض)خداوندمتعال(وعدم
است،پسنهموجوداستونهغیرموجود.امابهعبارتی
همموجوداستوهمغیرموجود.عالمدرعینحالکه
غیرخداست،مظهرخداستوخدارابهمامینمایاند،

:1389 )برقعی، است.« ظاهر آن در خدا آیات چون
به آنچه اساسموجودیتحقیقی،صرفاً این بر )103
ادراکوحواسانساندرمیآیدنیست؛وآنچهازبعد
با میآید در انسانی ادراک به پدیدارها جهاِن مادی
بلكه نیست، وپدیدارهایكسان امور نفسه ماهیتفی

صرفانمودیذهنیووابستهبهحواسانسانیاست.
چنانکهگفتهآمد،مهمترینخصیصةتفكراسالمی
مبتنیبرهمانبحثازوحدتدرعینمتكثراتاست
یكتا خدای وجود مفهوم لوای ذیل وحدت این که
مسأله تمایز حق، مقام یگانگی این میگردد. خالصه
از »مراد دارد. بهمراه را فكری مكاتب سایر با وجود
کثرتهمانظهوراتوتجلیاتحقصمدیاستکهاز
کثرات لذا نیستند، او از جدای و منتشیاند او ذات
معالذاتهستندکهدراینصورتوحدتاسماییخود
رادرهمینکثراتنشانمیدهدکههمهشوونیک
حقیقتاند...«)حسنزادهآملی،164:1390(درتفكر
نیستند شناخت قابل که اشیاء حقیقی ذات ابنعربی
ذات با مستقیم موجودیت که ثابتهاند اعیان همان
ربوبیتدارند،اماآنچهکهمادرحیاتمادیباآنمواجه
اعیان دیگر عبارتی به یا و اعیان آن مظاهر هستیم،
موجودهمیباشند.اگرچهدامنهاینبحثبسیارگسترده
است،امادرکلمیتواناستنباطکردکهمفهومواقعیت
درتفكراسالمیبااتكابهآراابنعربیکهمستدلبه
آیاتواحادیثوروایاتاست،ذیللواییگانگیمفهوم
هر مطلق، وجود پرتو در میگیرد. معنا و اعتبار حق
وجودیدارایدوساحتواقعیتاستیكیاعیانثابته
کههمانشیفینفسهویاحقیقتآنشیاستکه
دیگری و پابرجاست خداوند وجود و علم در همیشه
اعیانموجودهاستکهمظاهرمتجلیحقیقتاستکه
ماانسانهاآنهارابهحواسدرکودریافتمیکنیم.
شیخاکبرباابتنابراحادیث،فرآیندموجودیتیافتنرا
رحمانی نفس میکند.« تشبیه الوهی مقام تنفس به
جوهربنیادینهمهاشیااست.آنهادرنفسرحمانیبه
ویژگیهایخاصخودمتحققمیشوند.بهواسطهاین
نفس،»اعیانثابته«به»اعیانوجوده«تبدیلمیشوند
)بدونآنكهثبوتشانرادرعلمخداازدستبدهندو
کنند(.« کسب را حقیقی وجود آنكه بدون
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)چیتیک،31:1390(
این بحث با سنخیتی و ارتباط چه بحث این اما
پژوهشدارد؟بهنظرمیرسدجزایننیستکهنگارگری
ایرانیبامنشفنیوتصویریخاصخودهمچونسایر
چه و اسالمی ایرانی تمدن در )چه سنتی هنرهای
تمدنهایدیگر(درصدددرکوتجسممفهومیتكامل
یافتهازواقعیتباشد.بهعبارتدیگربایدیادآورشدکه
اگرچهامروزهومتأثرازجریاناتوتحوالتچندسدۀ
اخیربشریدرعرصهعلومتجربیواجتماعی،مفهوم
واقعیتفقطدالبرمفاهیموادراکاتیاستکهصرفاًبه
ادراکملموسوبهحواسدرمیآید،امادرفرهنگهای
سنتیمفهومواقعیتدالبرمفاهیموابعادیفراتراز
آنچیزیاستکهفقطبهحواسانسانیدرمیآید؛لذا
مفهومواقعیتدراینبینش،بایدبانوعیادراکنابو
شهودیدرقبالمفهومیگانگیحقوکیفیاتتجلیآن
بهادراکدرآید.درحقیقتنگارگرایرانینیزبهدنبالبه
که است واقعیت از اصیل مفهومی کشیدن تصویر
اعتقادیاش جهانبینی و فلسفی بینش با هماهنگ
باشد؛لذامجالسویاجهانیراکهدرصدداستتابه
تصویرکشدبایدمبتنیبرمفهومواقعیتیآرمانیباشد
کهبهآناعتقادوباورداردنهصرفاًواقعیتیمعطوفبه
انسان که گفت بتوان سختی به البته انسانی. حواس
پرورشیافتهدرسنتاسالمی،تصوریازمفهومواقعیت
راداشتهکهبشردرفرهنگهایامروزیدارد؛»عینیت
باعقلگراییندارد.وانگهی ارتباطی هنراسالمیهیچ
مگرمذهباصالتعقل،چیزیجزحصرهوشبهیک
با رنسانس عهد هنر و است؟ آدمی مقیاس مقیاس:
بیانگر دقیقاً معماری، آدمسان ذهناً و انداموار تفسیر
باید لذا )33 )بورکهارت،1390: است.« معنی همین
اذعانداشتکهمفهومواقعیتوامرواقعیدرهرشرایط
خود خاص تعاریف بر مبتنی اجتماعی، و فرهنگی

میباشد.
بااتكابهاینمفهومازواقعیتدرسنتتفكراسالمی،
و تفكر بر مبتنی را ایرانی نگارگری میتوانخصایص
عدم دانست. آرمانی واقعیت مفهوم از نقاش بینش
بكارگیریسایه بكارگیریهندسةمناظرومرایا،عدم
روشن،درکیخاصازمفهومنور،شخصیتسازیهای

قراردادی3،فارغازخصایصظاهریصرف،وسایروجوه
مفهوم از نقاش درک بر مبتنی تصویرگری، نوع این
البته است. اسالمی سنت در جاری آرمانی واقعیت
را اینخصایص پژوهشگران و اندیشمندان از بسیاری
ذیلعنوانمشاهدهودرکعالممثالنیزتفسیرکردهاند.
بههرحالبرمبنایهردوتفكرنگارگرصرفاًتصویرگر
است، نبوده بواسطهحواس دریافت و قابلدرک امور
بلكهدرصددتصویروتجسممفهومیازواقعیتبودهکه
در انسانی دریافتحواس و مشاهده به کامل بهطور
نمیآید.البتهبایدافزودکهایندوگونهتفكرتفاوتهای
همچون کسانی هستند، دارا یكدیگر با را مهمی
بورکهارتوپسازاونصرقائلبهریشههایغیرمادی
درسنتنگارگریایرانیهستندواینرویكرد،خصایص
ویژهاینسنتتصویریرامبتنیبررویكردهایعرفانی
حیطة در را نگارگر دریافتهای و میدهد قرار
تعریف و گنجانده عرفانی و شهودی دریافتهای
مینماید.ایندرحالیاستکهنظریةارایهشدهدراین
پژوهشخصایصاینسنتتصویریرابیشترهمسوو
این که میداند، فلسفی و حكمی ادراکات بر مبتنی
بررسیمیباشد. قابل دیگر پژوهشی در تمایزاتمهم
دریافتهای به معطوف باطنی بخش آن چه حال
بهحقیقت معطوف وچه باشد مثال عالم از شهودی
مطلقاشیاءوادراکاتحكمیوفلسفی،درنهایتآنچه
کهمهماستفراادراکیمتفاوتازمفهومواقعیتاست.
در مذکور مباحث به این از بیش ورود که آنجایی از
و فلسفه از بحث لذا نیست، پژوهش این ضرورت
استوار آن بر میتواند ایرانی نگارگری که نظریههایی

باشدراباآنچهآمدجمعمیبندیم.
پیكرنگاریدرباریبهعنوانبخشیازتاریخنقاشی
ایرانی،خواستهیاناخواستهمبتنیبراینپیشینهرشدو
نموداشتهواصولومبانیخودرانیزبرآنبناکرده
است.ازطرفیتمایزاتخاصآننسبتبهپیشینهو
را آن نمیتوان که است چنان ایرانی نگارگری سنت
کاماًلبهعنوانادامهدهندۀخلفسنتنگارگریایرانی
واقعنگاری سنت از نمیتوان هرجهت به اما دانست.
آرمانینیزآنرامنفکدانست،لذامیتواناذعانداشت
از عناصری اگرچه درباری پیكرنگاری »مكتب که
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سنتی شیوه اما گرفت، وام را اروپایی طبیعتگرایی
چكیدهنگاری نوعی طریق از را واقعیت کردن آرمانی
حفظکرد.«)پاکباز،147:1379(بااتكابهاینفرضیه

ادامهاینپژوهشرادرپیشمیگیریم.

و  درباری  پیکرنگاری  ویژگی های  و  خصایص 
نسبت آن با واقع نگاری آرمانی   

عمدهخصایصپیكرنگاریدرباریکهدرمكتوبات
خالصه بصورت میباشند مطالعه قابل و شده ذکر
عبارتنداز:»ساختارمتقارنبراساسخطوطعمودی،
افقیومنحنی؛تلفیقنقشمایههایتزیینیوتصویری؛
کاربست گرم؛ رنگهای تسلط با محدود رنگگزینی
حتی اشخاص، دادی قرار ترسیم روغنی؛ رنگماده
اشخاصخاص؛چهرۀمردانعموماباسبیلوریشبلند
ودرجامههایزربفتوزنانباچهرههایگردوابروان
ظاهر آثار این در گرفته حنا دستان و پیوسته بهم
باید موارد این جز )147 :1379 )پاکباز، میشوند.«
چند به پیكرنگاری مكتب نقاشی آثار که کرد اشاره
مقطعخاصازتاریخهنروفرهنگایرانیتوجهخاص
مبذولمیداشتودرحقیقتدرنوعنقاشیخودوامدار
آنهابود.لذابرایناساساستکهبعضاًابرازمیشود
از و بود وطنی جهان بویژه قاجاریه »نقاشی که
ویژگیهایدرباریمحسوبمیشدکهدرصددتلفیقو
ترکیبسبکهایتختجمشید،اصفهانوورسایبود.«

)اسكارچیا،47:1384(
خود در را مكتب این خصایص که آثاری اولین
که است صفویه دوران به مربوط است کرده متجلی
هم محمدصادق را او که آقاصادق به را آنها عمدتاً
میخواندهاندنسبتمیدهند.نمونههایبارزاینپیشینه
رامیتواندردیوارنگارههایکاخچهلستوناصفهان
اواخرسدههجدهم ازنظرزمانیحدود مشاهدهکرد؛
میالدیشایدآغازرسمیآثاریباشدکهاینخصایص
که داشت اذعان میتوان است. متجلیشده آنها در
بتدریجوازاواخردورۀصفویهبدینسو،بهواسطهچند
دچار واقعیت مفهوم از عمومی درک مهم، عامل
دگردیسیشد.ازجملهاینعواملورودتفكراتونگاه
به بیگانه فرهنگهای از که بود مدرنیزاسیونی جدید

سمتایراندرجریانبود،عاملمهمدیگرتغییراتدر
ساختارسیاسیواقتصادیبودکهاززمانشاهعباس
صورتپذیرفت.»مدرنیزاسیونهنرونقاشینیزازدوره
صفویآغازشدوتازمانقاجارادامهیافت.نكتهمهمدر
اینخصوصآناستکهعلیرغمتأثیراتهنراروپایی
و نهاده کناری به را آن تأثیرات قاجار آغازین مكتب
 Fahimifar; 2003:(».بیشترجذبسنتهایبومیشد
205(دراینبابعواملدیگررانیزمیتوانبرشمردکه

مجالخاصخودرامیطلبد،آنچهبهاینبحثمربوط
استادراکمفهومیحكمیازواقعیتاستکهریشهدر
باحفظ زمانی تبعشرایط به اما دارد پیشینی سنتی
ارتباطدرمسیریجدیدواردگردید.لذامفهومواقعیت
وواقعنگاریبامحوریتحواسوبیناییانسانی،چنانکه
درنقاشیاروپادرچندسدهپیشتررواجیافتهبود،به
تأثیرگذار ایران هنر آرمانی نگاری واقع وجوه بر مرور
شد.دراینمیانبرخیازدیوارنگارههایصفوی،برخی
ازآثارنقاشانیچونمحمدزمانودرنهایتمكتبپیكر
نگاریدرباریروندگذارنقاشیایرانازمفهومواقعنگاری
آرمانیبهواقعیتگراییمبتنیبرحواسرادربردارند.
دقیقاًنمیتوانمكتبپیكرنگاریدرباریرادرآراویا
سبکشخصیخاصمحدودکرد،اماتكوینوگسترش
آنرامیتوانبرآمدهازآثارمحمدصادق،باقرومیرزابابا

دانست.
آنچهدراینآثار،درقیاسباپیشینةنگارگریایرانی
مورد پنج در میکند توجه جلب موارد سایر از بیش
که است معنا آن به نه این میشود. خالصه خاص
تمایزات آن احیاناً یا و ندارند وجود دیگری تمایزات
این شاخصترین بلكه نیستند؛ توجه خور در دیگر،
اینپنجموردتقلیل بانگارگریبه تمایزاتدرقیاس

مییابند.
نخست:کاربسترنگمادهروغنی؛تاپیشازجنبش
فرنگیسازیاستفادهازایننوکارمادهچندانمتداولو
مرسومنبود.درواقعباگسترشتحوالتآغازشدهاز
دورهصفویهومكتباصفهان،بكارگیریاینکارماده
جدیدوخصایصویژهآنمتداولورایجشد.کاربست
اینویژگینتیجهمستقیمتأثیراتنقاشیاروپاییبود.
و ایجادحجم در انعطاف،سهولت تازگی، درحقیقت
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کارماده مهم امتیازات از باال کنتراست ایجاد و عمق
روغنیبودکهباعثمتداولشدنآنگشت.جذابیتها
وویژگیهاینقاشیاروپاکهازاواخردورهصفویبرای
دربارایرانوسفارشدهندگانآثاربسیارموردتوجهقرار
کارماده این کاربست به وابسته اندازهای تا بود گرفته
دیوارنگارههای از بخشی توجه، قابل نمونه بود. جدید
دورهصفویدرچهلستوناصفهاناستکهخصایص
در بدعتی نیز خود نوبت به که ـ آنها ویژهی
سنتنگارگریایرانیبودندـمتأثرازبكارگرفتنکارماده
سنت در شده گرفته بكار رنگهای است. جدید
نگارگرریایرانی،ازآنجاییکهباآبترکیبمیگردنند
و سایه و نور پرداخت لذا میشوند زودخشک خیلی
حجمپردازیباآنهاچندانمیسرنبود؛ازطرفدیگر
نیزرنگهایحاللآببعدازاستعمالبهمیزانقابل
توجهیشفافیتودرخشندگیخودراازدستمیدهند،
ایجاد همانا که اروپایی نقاشی جاذبههای از یكی لذا
کنتراستباتسلطرنگهایتیرهبودچندانبارنگهای
پیشینمیسرنمیگردید.برایناساساستفادهازکارماده
جنبش گسترش با و صفوی دوره اواخر از روغنی

فرنگیسازیرواجیافت.
اندازهای تا و گرم عموماً رنگهای کاربست دوم:
تیره؛اینخصوصیتنیزکهچنداندرسنتنگارگری
ایرانیرایجنبود،ازاواخردورهصفویهوباجنبشفرنگی
کالسیک نقاشی و تصویرگری نوع از متأثر سازی،
اروپاییدرآنزمانکهچنینرنگهاییرادراجرابكار
با پیوند در بوضوح خصیصه این یافت. رواج میگیرد
آن بدون و است نقاشی در روغنی کارماده کاربست
از فامگرمکه باسلطهرنگهای تیره، ایجادفضاهای
میسر چندان بود اروپایی نقاشی ظاهری جاذبههای
بر تمرکز ایجاد خصوصیت این بواسطه نمیگشت.
بخشهایخاصاثروایجادتوهمعمقبهانتخابنقاش
بیشترمیسرمیشد.درعینحالاستفادهازرنگهای
سرشارونابکهدرسنتنگارگریایرانیبهعنوانیک
آنها از استفاده پیرو به داشت رواج بارز خصوصیت
خصایصعمقنمایانهکمشدهواستفادهازسطوحرواج

مییافتروبهکاستینهاد.
سوم:استفادهمحدودونسبیازسایهروشن،حجم

پردازیودرکلبرخیقواعدپرسپكتیو؛اینکیفیتنیز
ازنقاشی ازجملهخصوصیاتجدیدیاستکهمتأثر
یافت. نفوذ ایرانی نقاشی در رنسانس از بعد اروپایی
بااشكاالتو آثار ایناصولدر اگرچهظاهراکاربست
با امامیتوان بودهاست، توام قابلمالحظهای نقایص
اتكابهشواهدقائلبهاینرویكردبودکهعدمبكارگیری
کاملاصولپرسپكتیووابستهبهدرنظرداشترویكرد
پیشین درسطور که چنان است. آرمانی واقعیگرایی
گفتهآمدعدمتبعیتازمنظروزاویهدیدانسانیوابسته
بههماناندیشهواقعگراییآرمانیاست.چنانکهپیروی
ازمشاهدهومنظرانسانیرادرقیاسباواقعیتمطلوب
برخوردار فرودستتری اعتبار از مراتب به آرمانی
اصلی منابع از یكی اروپایی هنر »اگرچه میدانست.
مكتب این اما است، درباری پیكرنگاری الهامبخش
نمایانگرمیلبهتجربةرسانهوسبکجدیداست.لذا
الگوی یک پیكرنگاری برای اروپایی نقاشی الگوی
ارزشهای در آن خصوصیات که چرا نیست، تقلیدی
بومیوسنتیجذبوهضمشدهاند.«)Ibid: 211(به
نظرمیرسدباوربهاصولومبانیفكریسنتیوبومی
آثارنقاشی ازکاربستکاملاصولپرسپكتیودر مانع
دیگر طرف از باشد. درباری پیكرنگاری مكتب
قابل نیز دهنده سفارش برای آن خاص جذابیتهای
انكارنیست،لذادرنتیجهمیتواننوعکاربستخاصآن

رادراینمكتبتمهیدیدراینجهتدانست.
چهارم:افزایشابعادوتناسباتنقاشیبهاندازهای
کهنسبتنفیگورهادرتناسببافیگورهایواقعیباشند؛
تاپیشازاین،چنینابعادیفقطبردیوارنگارههاصورت
این دیوار. از مستقل تابلوهای بصورت نه میگرفت،
ویژگیرامیتوانبهمیزانقابلتوجهیوابستهبههمان
با و زمان این در که دانست آرمانی واقعیگرایی نگاه
توجهبهشرایطخاصآندورهباسلیقهسفارشدهنده
را تفكر این پیشینه دیگر طرف از است. شده توام
ساسانی و هخامنشی نقشبرجستههای در میتوان
پیگرفتکهبرابعادوتناسباتخاصفیگورهافارغاز
نظر به است. شده خاصی توجه و تأکید فضا مفهوم
تصویر بازنمایی نیز، آثار سفارشدهندگان میرسد
متعال تكامل و زیبایی نوعی نهایت در را خویش
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میخواستندکهتوامانباخصایصتصویریجدیدباشد.
وجوههنریبیگانهبرایآنهااینفرصتراایجادکرده
دهند. افزایش آثار از را خود مطالبات حیطة که بود
تصویرکردنخصوصیاتینظیرابهتواقتداربیشتر،از
مهمترینخواستههایآنهابود؛چراکه»آثارنقاشیو
و عظمت حس انتقال برای قاجار، دیواری تزیینات
توانگریطراحیشدهبودند.«)Ibid: 210(بدیهیترین
راهکاربرایاینمنظورافزایشابعادآثاروپیروآنابعاد
به جزییات بازنمایی ابعاد افزایش بواسطه بود. فیگور
گونهایخیالین،جهتنمایششكوهوشوکتیدرخور
به دیگرمیتوان ازطرف میسرمینمود. بیشتر توجه
وجهکاربردیتزیینیآثاردرفضایمعماریوبرروی
دیوارهااشارهکردکهالزمةاینوجهافزایشابعادنسبت
تاثیرات که نیست این در البتهشكی بود. گذشته به
نقاشیاروپانیزدراینمیانحائزاهمیتاست؛امادر
نهایتاینوجهباظرافتیویژهدرراستایواقعیگرایی

آرمانیسنتتصویریایرانقرارگرفتهاست.
پنجم:تمرکزبرپیكرهیاپیكرههابهعنوانموضوع
اصلیوکاهشتوجهبهفضا؛موضوعاکثرآثاراینمكتب
فیگوروچهرهاشخاصاستکهعموماًنیزبهسفارش
آنهاکشیدهشدهاند.لذادراینآثاربهفضایپیرامون
پیكرههابهنسبتسنتنگارگریتوجهکمتریصورت
گرفتهاست.توجهیكسانبهفضایپسزمینهوپیكرهها
یكیازمهمترینشاخصههاینگارگریایرانیاست؛اما
درمكتبپیكرنگاریازآنجاییکهموضوعاصلیبنابر
تمایلسفارشدهنده،بازنماییآرمانیخصایصظاهری
تبدیل تابلو در اصلی بهعنصر پیكره اوست، باطنی و
میشود.برهمیناساسمیزانتوجهبهفضایپیرامون
کاهشمییابدومابهازایآنتمرکزومیزاندقتبر
گونهای به پیكره و لباس الحاقات و جزییات اجرای
مبالغهآمیزافزایشمییابد.درحقیقتعدمتوجهبهفضا
دراینآثاربهنوعیرویگردانیازخصایصپرسپكتیوی
درآثاراینمكتباست.میتوانچنیناذعانداشتکه
و اصلی ابژه بر تأکید با درخور، بهگونهای مكتب این
جزییاتآنکهدراکثرمواردازحدمعمولفراترمیرود
پیوندخودراباسنتواقعیگراییآرمانیدریکدوران
التقاطیحفظمیکند.عالوهبرایندراینموردهمبه

وضوحمیتوانتأثیراتهنرایرانباستانراکهحكامو
سالطینقاجارهمشیفتهآنبودندراشاهدبود.

از برگرفته که مكتب این مهم ویژگیهای از اما 
سنتنگارگریایرانیاستبایدبهشخصیتسازیهای
اشاره آرمانی واقعیگرایی رویكرد به اتكا با دادی قرار
کرد؛اینویژگینهچندانمتكیبهخصایصفردیبوده
ونهکامالفارغازآن.درحقیقتایننوعشخصیتسازی
کهمتكیبرهمانخصیصةآرمانگراییاستبرایهر
طبقه و جایگاه جنسیت، اساس بر پیكره و چهره
اجتماعیاشخصایصقراردادیخاصیرالحاظمیکند.
از مكتب این پیكرههای قراردادی خصایص چنانکه
شاهان، عموما مردها نمیرود؛ فراتر دسته چند
شاهزادگان،اشرافویاشخصیتهایتاریخیاسطورهای
رقاصهها، زنان و هستند ادبیات و تاریخ از برگرفته
ـکهعمدتاً اکروباتبازها،رامشگران،مادرکنارکودک
متأثرازفیگورحضرتمریمدرنقاشیاروپاییاستـو
شخصیتهایاسطورهایوتاریخیبرگرفتهازتاریخو
ادبیاتایران.بهاینانواعبایدنمونهایراافزودکهدر
آنهادوجنسمونثومذکربهعنوانعاشقومعشوق
درکناریكدیگرند.دراینآثارمردها»غالباًباسبیلو
ریشبلند،کمرباریک،نگاهخیره؛وزنانباچهرهبیضی،
حنا انگشتان و پیوسته،چشمانسرمهکشیده ابروان
که مقامی و هرسن در اشخاص ظاهرشدهاند. بسته
باشند،رخسارپرطراوتوقامترعنادارند.«)پاکباز،
این نقاشیهای اکثر در شاخصهها این )147 :1379

مكتبموردتوجهواستفادهنقاشبودهاند.


و  درباری  پیکرنگاری  افتراق  و  اشتراک  وجوه 
مفهوم واقعی گرایی آرمانی

موضوعاصلیآثارمكتبپیكرنگاریدرباریعموماً
بربازنماییپیكرهاشخاصخاصبادرنظرداشتوجه
این آثار کل در است. آنان آرمانی واقعیت از تمثیلی
مكتبرابهدودستهعمدهمیتوانتقسیمکرد،یكی
آثارتکپیكرهازچهرهاشخاصودیگریمجلسبندی.
درمواردمحدودینیزدرایندورهبهطبیعتبیجانبا
دورنماهاییازمنظرهوساختمانتوجهشدهاست.تک
پیكرههایتصویرشدهدراینمكتباغلبتصاویرشاهان
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وشاهزادههاوزنانمیباشند،مجلسنگاریهانیزیااز
خصایصعاشقانهبرخوردارندویاصحندرباروشكار.
اینكهچراتابهایناندازهبهتصویرگریرخسارهشاهان
درایندورهتوجهشدهاستحكایتازاوضاعیسیاسی
چنان قاجاریه »حكومت دارد. قاجار حكومت نوع و
از دیگر پادشاهی سلسلههای و حكومتها از بسیاری
از نیز صفویه چنان و نبود برخوردار الوهی تقدسی
حمایتیکسپاهازبردههایجانبرکفرانداشت،لذا
نمایشنمودیازاقتدارومعنویتبسیارضروریمینمود
باید اینخصوصیاتدرچهرهشخصحاکم وتجمیع
تصورمیشد؛دراینراستاهنریكیازمهمترینراهكارها
برایاینمقصودسیاسیبود،پستصویرشاهدرهرجایی
کهمجسمهسازی آنجا از گردید. نصب بود ممكن که
بخاطراحكامشرعیبامشكلروبروبوداقبالبیشتریبا
که اسالمی دوره اوایل برخالف گردید. همراه نقاشی
تصویرحاکمبطورنمادینبازنماییمیشد،دراینزمان
تصویرشاهنمایانگرفردیتشخصیاوبود.لذاگسترش
با و ناتورالیستی شیوه یک به سلطنتی پرترههای
از ملی دولتهای برای تبلیغی به سكوالر کارکردی
)Fahimifar; 2003: 219( شد.« تبدیل بعد به صفویه
به قاجار اوایلدوره تصاویر از بنابراینبخشعمدهای
دارد. اختصاص فتحعلیشاه خصوصا و پادشاه چهره
چنانکهدرتصویرشمارهیکمیتوانمالحظهکرد.

)تصویر1(
قسمتفوقانیتعدادزیادیازآثاراینمكتببصورت
هاللیویاجناقیهستند.)تصویر2(اینویژگیازآن
جهتاستکهاینآثاردرطاقچههاییباهمینشكل
در که است این توجه جالب نكته میگرفتهاند. قرار
آثاریبااینمشخصه،فضایفوقانیتابلوکهمنتهیبه
قوسهاللیویاجناقیمیشود،بخشهاییازیکپرده
کهدربیشترمواردبهرنگقرمزمیباشدتصویرشده

است.
اینپردهبههمراهدیواراروسیحایلباارتفاعکمکه
عموماًعرضتابلورابهدونیممیکندازمهمترینعناصر
نظر به است. مكتب این نقاشیهای فضای در ثابت
میرسدنقاشاناینمكتبازآنجاییکهکادراینآثاردر
ضلعباالییجناقیاستوتوجهراازکادرتصویرخارج

این از نماید کنترل را اینمعضل اینكه برای میکند
سطوحقرمزرنگدرمیانرنگهایسردپسزمینهبه
عنوانپردهاستفادهکردهاست؛کهدرنهایتنیزبدون
درنظرگرفتنکارکرداصلیاشدرآثاربعدیبصورت
یکسنتدرآمدهاست.ازطرفدیگرنیزبواسطهاین
عناصروابعادتابلوهاوپیكرههابهنظرمیرسدکهقرار
استنقاشیبهعنوانبخشیآرمانیازواقعیتدرفضای
معماریگنجاندهشود.چنانکهبهمثابةیکپنجرهدر
لذا شود؛ گرفته نظر در معماری معمول فضای تداوم
وجودپردهواروسیپشتپیكرههاقراراستتافضای
نقاشیرابهعنوانبخشیازفضایواقعیباورپذیرنماید.
جالبترایناستکهنقاشهیچتالشیننمودهکهدراین
تبعیت انسانی منظر و پرسپكتیوی خصایص از راستا
نماید.برایناساسمیتواناستنباطکردکهاینمهم
مفاهیم با آرمانی خصوصیات پیوند نوعی بر داللت

انسانیمعمولدارد.
تمایزی مانند اروسی دیوار این موارد بسیاری در
میانافرادباشانومقاماجتماعیوسیاسیخاصایجاد
میکند.بدینگونهکهاغلباشخاصدارایمقامومرتبه
و دارند قرار دیوار از جلوتر و پیشزمینه در باالتر
اشخاصیکهازمرتبهفرودستتریبرخوردارنددرپشت
دیوارتصویرمیشوند.نكتهمهمدیگراینكهدراغلبآثار
اینمكتبکهبیشازیکپیكرهراداراهستند،نمیتوان
دوشخصیتهمطرازازنظرمقامومنزلتاجتماعیرا
درکناریكدیگرمشاهدهکرد.ایننشانازآنداردکه
سفارشدهندگاناینآثارتمایلیمبنیبرایننداشتهاند
کهدرکنارسایراشخاصشناختهشدهودریکسطح
که دهندهای سفارش میرسد نظر به شوند. تصویر
نقاشیازچهرۀخودراسفارشمیدادهاستچهرهخود
رادراوجنوعیازواقعیتآرمانیطلبمیکردهاست،که
اینخصیصهرانمیخواستهبادیگریسهیمشود.براین
اساسسفارشدهندهخودیكهتازعرصهزیباییمیدان
میپردازند عشاق زوجهای به که آثاری در تنها بود.
میتواننوعیازهمطرازیرادرمیاندوپیكرهمشاهده
کرد.بهنظرمیرسداینوجهبهنوعیخودبینیوتنزل
مفهومواقعیتآرمانیدرنقاشیایرانیمیانجامد؛چرا
ایرانی ازهرچیزدرهنر کهکاربستاینمفهومپیش
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داللتبرادراکیعمیقنسبتبهمفهوموحدتداشت
بود. توامان فلسفی و عرفانی آموزههای از منبعث که
توجه بهچنینخصیصهای نگارگری اگردر چنانکه
میشدهمهپیكرههادارایوجوهمشترکصوریبودند.
از تازمانمكتباصفهاننیزچنداننمیتوانردی و

تکپیكرهنگاریمالحظهکرد.
دراینآثارشمشیریاخنجربهمثابةعنصریثابت
همراهمرداناست.مرداندرباریویااشرافدرحالت
نشستهیاایستادهیکدسترابهکمرگذاردهاند.امادر
مجالسینظیرشكار،جنگویامجالسعاشقانهبرحسب
از هم باز اما میکند تغییر قدری حالت مجلس نوع
که مذکور رسمیت هستند. برخوردار رسمی حالتی
برگرفتهازنوعیتصورآرمانیازوجودسفارشدهندگان
آثاروشخصیتهایموضوعآثاربودهبانقشمایههای
پرکارالبسهوفرشهاوسایرمواردداراینقشتشدیدو
ازسنتی بخشی اینهم است. دادهشده زیباترجلوه
بهیادگارمانده ازنگارگریدورههایپیشین استکه
شیوههای با کاماًل پرداخت و ترسیم شیوۀ اما است.
سنتیمتفاوتومتمایزاست.ایننقشهابخشعمدهای
ازترکیببندیاینآثاررابهخوداختصاصدادهاندکه
درجهتبازنماییواقعنگاریآرمانیشخصیتهاآمده
استوپیشازآنكهنقاشبهبازنماییخصایصفیزیكی
باایننقوشسطحپیكررابه پیكرهتوجهنشاندهد
نوعیآرمانیتصویرمیکرد.بواسطهتكرارایننقشهاو
رنگهایوابستهبهآناینآثاربهوحدتتصویریقابل
مالحظهایدستیافتهاند.نمونههایقابلتوجهیازاین
به میتوان آنها مهمترین از دارد؛ وجود موارد نوع
کرد، اشاره سرپر تفنگ با ایستاده جوان شاهزاده
)تصویر2(ایننقاشییكیازآثارشاخصمحمدحسن
ومربوطبهزمانفتحعلیشاهبودهکهدرابعاد91/195
سانتیمترترسیمشدهاست.چونبسیاریازآثاردیگر
اینمكتب،درایناثرنیزازلحاظکردنفضاهایخالی
دراثرخودداریشدهاست.چنانكهپسزمینهآبیرنگ
اثردرنهایتباهمانقاعدۀپردههایقرمزرنگبسته
شدهاستوفضایپسزمینةآبیرنگبهعنوانتنوعی
درمیانرنگهایگرمنقوشدستهاوشانهوسردر
تابلو اثرپیكرهدرمیانه نظرگرفتهشدهاست.دراین

بصورتایستادهبخشعمدۀفضایکاررابخوداختصاص
دادهاست،اماآنچهدرنهایتمخاطبباآنمواجهاست
نهصرفاًیکهیكلواندامانسانیبلكهچیدمانوترکیبی
قابلتوجهازسطوحپوشیدهازنقوشوطرحهایسنتی
استکهنظمیدرخورتوجهرادراثربوجودآوردهاست.
شایدبااتكابهایننظمبتوانتوجیهمناسبودرخور
توجهیبرایرویگردانینقاشازکاربستسایهروشندر
ارایهکرد.درسنتنگارگریپیشینایننقوش البسه
بیشتردربدنهساختمانهاوابنیهمعماریدیدهمیشد
وحتی فضا به معطوف که تمرکز آن آثار این در اما
طبیعتدررویكردیکاماًلآرمانیبوددرنقوشلباسو
الحاقاتوتزییناتوابستهبهآنخالصهشدهاست.در
گذشتهتوجهبهفضاوخصوصیاتآرمانیبرایواقعیت
درقالبطبیعتپیرامونپیكرههانشانازنوعییكسان
انگاریارزشبرایهمهاجزاودرنهایتوحدتوجود
خدمت در آثار این در مذکور نگاری آرمانی اما بود،
برآوردنمطالباتسفارشدهندهقرارمیگیرد.دراین
اثراجزایالبسهچنانبهعنوانعناصرمستقلبصری
با گویی اثر از بخشهایی در که شدهاند گرفته بكار
ساختاریانتزاعیروبروهستیم؛اینخصیصهدرتصویر
کردنتفنگیکهشاهزادهبهدستداردنیزبهنحوبسیار
شایستهوموجزیرعایتشدهاست.امااینحاکمیت
که نیست اندازهای به بصری صرف عناصر و سطوح
حاکمیتمحوراصلیاثرکههماناچهرۀشاهزادهاست
رانقضنماید.ازطرفدیگرایننوعکاربستاجزاالبسه
وقالیوحتاسایرنقوشبهعنوانسطحینسبتامنتزع
ازواقعیتمشهود،دراوجهماهنگیباهمانخصیصة

واقعینگاریآرمانیچهرههاوشخصیتهااست.
زناندراینآثاریادرحالتانجامحرکاتموزونو
مانند چیزی عموماً این وجز نواختنسازهستند، یا
دارند.خصیصة دست در اینها نظیر و جام و صراحی
مهمتردربارۀآنهاایناستکهدرایننوعنقاشیتقریباً
بر تأکید با پیكرها از نوعی با بار، نخستین برای
خصوصیاتزنانهآنهمدرتعدادقابلتوجهوبهصورت
نگارۀ در مثاًل این، از پیش تا هستیم؛ مواجه رسمی
آبتنیکردنشیرین،درپیكرهچندانتأکیدیبروجوه
از توجه قابل نمونههای تنها نمیشود؛ دیده زنانه
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پیكرهاینیمعریانرامیتواندرکاخچهلستونودر
نمایش را عروسی ضیافت که نگارهها دیوار از یكی
میدهدمشاهدهکردکهدرمجموعةنقاشیدیواریهای
کاخچهلستونهماینیکمورداستثنامیباشد.»این
مجلسعروسینمونهقابلمالحظهایازنقاشیالتقاطی
)آژند، میآید.« شمار به اصفهان مكتب یازدهم سدۀ
قابل بخش درباری پیكرنگاری در اما )280 :1385
مالحظهایازپیكرهایزنانباپوششهایاندکوتأکید

بروجوهزنانهتصویرشدهاست.
باید آثار، این در چهرهنگاری نوع خصوص در اما
مطلوب درسطحی را آنها میتوان که داشت اذعان
منبعثازواقعیگراییآرمانیدانست.چهرههادرسنت
واقعیگرایی رویكرد داشت درنظر با ایرانی نگارگری
آرمانی،دارایکیفیاتیكسانقراردادیبودهوچندان
تمایزاتقابلمالحظهاینمیتوانمیانآنهاقایلشد.
آمده روایاتسنتیچنین از بسیاری اینمورددر در
استکهخداوندانسانرابهصورتخویشآفریدهاست.
بیان و زبان اسالمی هنر درکتاب بورکهارت چنانكه
چنیننقلمیکندکه»بهگفتةیكیازپیامبراندرسفر
خویش صورت به را آدم »خدا عتیق عهد پیدایش
و پیامبران در کمابیش خدا با بشر همانندی آفرید«.
این )بورکهارت،39:1365( میشود.« نمایان اولیااهلل
مهممیتواندمؤیدایننكتهباشدکهنقاشیکصورت
آرمانیرابیشازدرنظرگرفتنصورتفردیومستقل،
که است معنا آن به این است. میشمرده مطلوب
شخصیتسازیهایخاصموجوددرنگارههامیتوانست
دالبریکوضعیتمطلوبازواقعیتآرمانیباشدکه
به و یافته نمود غالب، اعتقادی و فرهنگی بنابروجوه
نوعیبیانگرهمانرکناساسیهنرهایاسالمیوسنتی
یعنیمفهوموحدتدرکثرتاست.بدینساننقاشهم
ویژگیهایفردیرادرنگارهلحاظمیکندوهمآنرا
عجین خویش سنت در مطلوب آرمانی واقعیت با
مینماید.»هنرمندانبامصورساختنآثارمجبوربودند
از باگشودننقابحجاب خردوذکاوتخودرا،حتا
چهرۀمطلوبومقصودبروزدهند.بهاینترتیبآنها
وظیفهداشتنددرآثارخودعالوهبرزندگیحیوانیو
دهند.« نشان هم را وجود ماهیت و ذات جسمانی،

در چهرهها تصویری خصایص )28 )نظرلی،1390:
مكتبپیكرنگاریدرباریبهنوعیمیراثداراینسنت
وفرهنگتصویریبودهاست.لذادراینپردههاهمانقدر
را شاه فتحعلی فردی تمایزات بواسطه میتوان که
شناساییکرد،درعینحالنیزمیتوانوجوهاشتراک
که یافت اشخاص پیكره میان را توجهی قابل بسیار
داللتبرهمانبعدواقعنگاریآرمانیدارد.بهعبارت
دیگرچهرهایدهآلوآرمانیبرایهرشخصیتیتلفیقی
ازخصایصفردیودرعینحالخصایصقراردادی
بودهاست.برهمینمبنااستکهنوعیشخصیتسازی
باخصایصیكسان،درعینرعایتبرخیوجوهفردی
برایاشخاص،دراکثرچهرههاحاکماست.زناناکثراً
و هستند پیوسته بهم ابروان و گرد چهرههای دارای
عمومادرچهرۀخودخالدارند؛چشمانخمارونیمه
باز،دهانکوچکولبانسرخبههمراهبینیباریکاز
شاخصههایغالبرخسارۀزناندرپیكرنگاریدرباری
است.)تصویر3(اماچهرۀمرداناغلبنسبتبهرخسار
زنانکشیدهتراست.اگرچهابرواندربرخیمواردبههم
پیوستگیراداراهستنداماازابرویزنانهمتمایزند؛در
که درباریچنان پیكرنگاری اوج از مانده بهجای آثار
مرسومزمانبودهاستمرداندارایریشبلندومشكی
هستندکهاینخودنشانازابهتووقاروشكوتمردانه
برایآنهااست.لبانوبینیمردانهوزنانهدراینآثار

خصوصیاتییكساندارند.
درمكتبپیكرنگاریاگرچهنقاشمتأثرازتحوالت
کارماده حتا و جدید بندی رنگ نوع اروپایی نقاشی
رنگیخودراتغییردادهاستوبرهمانمبنانیزابعاد
پیكرههادرکاربزرگترشدهاند،اماوضعیتسایهروشن
ایرانی نگارگری پیشینة از متأثر عمده بصورت نور و
است.دراینآثارچونگذشتهچنداننمیتوانمنبع
از نور همچنان گویی کرد، لحاظ نور برای مشخصی

منبعینامشخصوبصورت
کاماًلیكسانبرفضاوفیگورهامیتابد.اینخصیصه
رانیزمیتوانبهدیدهواقعیتگراییآرمانیدرنقاشی
ایرانینسبتداد.درحقیقتمتأثرشدنچهرههابواسطه
منبعمشخصنوروقرارگیریبخشهاییازآندرسایه
بلكه میآورد بوجود آن در را ابهام موجبات تنها نه
کیفیتآرمانیآنرانیزمخدوشمیسازد؛درسایهقرار
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گرفتنشایستهیکوضعیتآرمانیازواقعیتنیستاز
امابهنظر تاریكیاست. اینگذشتهسایهنماددنیای
میرسدکهنقاشدراینآثارباتوجهبهشانوموقعیت
تافیگورهاو افرادویاسفارشدهندگان،برآناست
چهرههارامشخصندرنورییكدستویكپارچهقرار
دهد.برهمینمبنامیتواناذعانداشتکهپیكرنگاری
درباریبهدنبالنوعیواقعگراییآرمانیاستکهصرفاً
معطوفبهوضعیتمشاهدهچشمیازعناصرواشخاص
نیستواینتداومسنتنگارگریایرانیاستکهدراین

آثارمتجلیشدهاست.

نتیجه گیری
بهنظرمیرسدکهبااتكابهآرااندیشمندانمسلمان،
میتوانشأنوکیفیتیخاصبرایمفهومواقعیتدر
روندتفكرایرانیاسالمیدرنظرگرفت،کهبرمبنایآن،
ویژههنرهای ازخصایص تامل قابل و تحلیلیدرخور
میتوان مبنا این بر کرد. ارایه میتوان ایرانی سنتی
استنباطکردکهخصوصیاتحاکمبرهنرهایتصویری
بهویژهنگارگری،میتواندنشأتگرفتهازتوجهوادراک
هنرمندازمفهومواقعیتمذکورباشد.پسبراینمبنا
هنرهایتصویریدرسنتایرانیحولمحوراینادراک
ازواقعیتتولیدمیشدهاند.لذااگرچهخصایصصوریو
فرمیآثار،متأثرازشرایطفرهنگی،سیاسی،اقتصادی
حاکمبردورانمختلفدچارتغییرودگردیسینسبی
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درباریرامیتواننمودبارزاینمدعادانست.اینمكتب
متأثرشرایطحاکمبردورهقاجارپذیرایبرخیتغییرات
خاصبرسنتتصویرگریایرانینسبتبهادوارگذشته
شد،امابااتكابهمفهومواقعیتگراییآرمانیهمچنان
ایرانی نگارگری سنت همان تداوم در را آن میتوان

قلمدادکرد.
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