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هاي  تحوالت اجتماعي و فرهنگي در دوره تأثيربررسي 
 نگاري زن نگاري و پيكره صفوي و قاجار بر چهره

 2رضا طاهري ، علي*1مرضيه رشيدي

  چكيده
 بـه  جهـان غـرب   اشـتياق  و مـدرن  دنيـاي ة تجرب به دربار تمايل غرب، با ارتباط سبب به، قاجار صفوي و ةدور در

 جامعـه  هنـري  فرهنگـي و  اجتمـاعي،  مناسـبات  از بسياري در مدرن و سنتي دوگانگي نوعي شرق دنياي شناخت
نگـاري در   چهـره . گذار بـود تأثيرنيز  اجتماعي هاي عرصه در ها آن حضور و زنان وضعيت بر روند اين كه شد نمايان

هاي اين  زن در نگارگري ة، چهرشده  آنچه در اين پژوهش مطالعه. نقاشي ايراني براساس الگوي مشخصي بوده است
صـفوي و  ة هاي زنانـه در نقـوش دور   نمايش ويژگي: هاست اين مقاله در پي يافتن پاسخ اين پرسش. دوره استدو 

دهـد   نشان مـي  ها در اين دو دوره وجود داشته است؟ نتايج هاي بين آن قاجار به چه صورت بوده است؟ چه تفاوت
 طراحــي نـوع  نظـر  از و داشـته  اي اســطوره و مثـالي  غلـب جايگـاهي  ا قاجــار، از پـيش  نگـارگري  آثـار  در كـه زن 
و  صفوية دور اواخر در ولي، است بوده نگاره عناصر ديگر همچون آن ارزش بصري و شده مي ترسيم گرايانه غيرواقع

 ترسـيم  در گرايـي  به واقـع  توجه درنتيجه و نقاشي به نگرش نوع در شاهد تغيير، غرب با ارتباط اثر ر، بقاجار ةدور
 نقاشـي  در زن از نـو  تصـويري ة ارائ به تغييرات اين كه؛ نگاره شده است تك آثار گيري شكلهمچنين  و زنانة پيكر
  .اي است تحليلي بوده و ابزار گردآوري اطالعات كتابخانه ـ  روش تحقيق توصيفي .شد منجر ايراني
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  مقدمه
پديـدار شـد كـه محققـان     ) شانزدهم مـيالدي (جديد از نقاشي ايراني در قرن دهم قمري  ينوع

با تمركز بر يك شخص واحد، هدف ترسـيم   ،در اين سبك. اند ناميده» پردازي چهره«اغلب آن را 
چنـين تصـاويري كــه   . هـاي شخصـي و ظـاهر جسـماني و خصـلت مخـتص بـه او بـود         ويژگـي 

هايي از همان نـوع   هاي گل و گياهي دارند، يا همراه نگاره ه طرحاي ساده و گاه مزين ب زمينه پس
 ].32، ص20[ اند برگي نقاشي شده اند يا به صورت تك شده  شناخته قبالً

 يافتن الگوهـا يـ  يامده است و بـرا يباره به وجود ن كيران به يا يدر نگارگر ينگار هنر چهره
م يبـاور ترسـ  . ديـ نما يمـ  يباسـتان ضـرور  ران يـ در هنـر ا  يپـرداز  چهره يها آن رجوع به سنت

ن شـد و باعـث   يعجـ  اسـالم  ينيقبل از اسالم با اعتقادات د يدر هنر دربار ينيفرازم يها چهره
  .دش ياسالم ينگار در چهره يابداع يا وهيظهور ش

قاجـار بـه تغييراتـي در زنـدگي زنـان       ةصفوي و اوايل دور ةتحوالت اجتماعي در اواخر دور
  .هنر نيز شايان توجه است ةمنجر شد كه اين امر در زمين

  روش تحقيق
. اي اسـت  گردآوري اطالعـات كتابخانـه  ة تحليلي مبتني است و شيوـ  اين مقاله بر روش توصيفي

قاجـار   ةصـفوي و پـنج نقاشـي از دور    ةنقاشي از دور 6آماري در اين تحقيق، تعداد  ةجامع براي
  .نمونه انتخاب شده است رايبراي تحليل ب

  پژوهش ةپيشين
ري در نگـارگري ايـران تـا    نگـا  چهـره بررسي سير تحول « ةدر مقال) 1391( حسنوند و آخوندي

ـ ) 1395( و رضايي و همكاران] 6[ »صفوي ةانتهاي دور تصـوير زن در هنـر    ةمقايسـ « ةدر مقال
ـ ) 1385( انمهـر و ديگـر   و هنري] 7[ »صفوي و قاجارة دور صـورت زن در نگـارگري   « ةدر مقال

. انـد  صـفوي و قاجـار پرداختـه   ة به تحليل سير تحـول تصـوير زن در دور  ] 18[ »)نوين( معاصر
كلـي تصـوير زن در    طـور  بـه ] 19[ تصوير زن در نگـارگري در كتاب ) 1392( همچنين، ياسيني

  .كرده استنگارگري را بررسي 
زنـان كوشـش چنـداني انجـام      ةچهر درخصوص تكي رانياي نگارگري ها پژوهش در تاكنون

كند كه بيشتر به اين موضـوع در ايـن پـژوهش پرداختـه      نشده است و اين ضرورت را ايجاد مي
هاي بصري تصوير زن در نگـارگري   شده، ويژگي هاي ياد در اين مقاله، با استفاده از پژوهش. شود
  .ه استشدصفوي و قاجار مطالعه ة دور
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  ر نگارگرينگاري د چهره
ـ يعام وي غرب فيتعر با رانياي نگارگر دري نگار چهره  بـا  ريتصـو ي ظـاهر  شـباهت ي عنـ ي آن،ة ان

ة حملـ ي ونـان درپـ  ي هنـر  نفـوذ  از بعـد ي حتـ  به هيچ روي و ندارد اي انهيشده، م ميترس شخص
رفتـه  ينپذ صـورت  رشدهيتصو شخص با ريتصوي نيع يساز شبيه دري جد توجه رانيا به اسكندر

 تـا  شـدند  آن بر نگارگران ران،ياة فرهنگ عام با آني عرفان باورهاي ونديپ و اسالم ورود با. است
 نيا از و بپردازندي و آرماني نيفرازميي ها چهره خلق به جامعه و خودي همسو با باورهاي اعتقاد

ي هـا  دورهن يتر انهيگرا واقع دري حت نكته نيا به توجه. ابندي دست يازل وي مثالي عالم به قيطر
ي راثـ يم و هيسـرما ة منزل به كتاب گر،يدي سو از .است شده تيرعا زيني نگارگر دري پرداز چهره
ي اياشـ  معـدود  ازي خطـ  نسـخ  .اسـت  بـوده ي دربـار  انيـ حام توجـه  مـورد  شهيحمل هم قابل
ة دهنـد  انتقـال  بوده و حمل قابل حكمرانان نيب ها يلشكركش و ها جنگي كه ط استيي بها گران
 بـه  انيـ حام رو، نيـ ازا. اسـت  بوده حكمرانان گريد به يدرباري حام اعتقادات و باورها ازي اريبس

 و ريتصـاو  ميترسـ  در را خواسـت خـود   و دادنـد  مي تياهم اريبس مصور نسخي اسيهاي س جنبه
ي بـه علـت وابسـتگ    هـا  دوره ازي اريبس در زين نگارگران. كردند يل ميتحم هنرمندان به ها نگاره
 عوامـل  از كـه ي، حـام  عامـل  عالوه بر .دهند را پاسخ خودي حامي ها شيگرا بودند مجبوري مال

 شيگرا و تعلق چون يگريدة محدودكنند عوامل توان به مي، استي نگار بر چهره رگذاريتأث مهم
انتخـاب   ران،يـ ا اتيـ ادب بـا ي پـرداز  چهره وي ، وابستگي نگارگريگروه كاري قراردادها ،يفرهنگ
ـ و  موضوع  و ميمسـتق  ،ينـوع  بـه شـده  عوامـل ذكر . كـرد  اشـاره ي هنـر  تيـ فرد بـه ي تـوجه  يب

 تـالش  ن پژوهش،يا هدف. اند بوده رگذاريتأث رانياي نگارگر در ينگار چهره روند بر م،يرمستقيغ
بـر آن   رگذاريتأث عوامل صفوي و قاجار،ة نگاري زن در دور سير تحول چهره شتريب شناختي برا
  ].16، ص6[ است ن دو دورهيا در هنرمنداني ها دگاهيد شناخت تفاوت و

  زن در نقاشي ةچهر
اي از  در يـك صـورت آن، جلـوه    .هاي جهان به چند صورت مطـرح شـده اسـت    چهره در نقاشي

نـوع  . پرداختـه اسـت   انساني مـي  ةملكوت بوده و هنرمند به تجسم صورت خدايان در قالب چهر
ايـن نـوع   . ي خـاص خـود اوسـت   هـا  سـازي تصـويركردن صـورت آدمـي بـا ويژگـي       ديگر چهره

  .آنكه منظور ديگري در آن لحاظ شده باشد انساني است، بي ةسازي بازنمايي چهر تشبيه
هنر جديـد چهـرة   . يابد اي ديگر موضوعيت مي در دورة هنري جديد، صورت انساني به گونه

گيـرد و چهـره،    كردن انفعاالت نفساني هنرمند به كـار مـي   اي براي مطرح مثابة بهانه انساني را به
اي اسـت كـه هنرمنـد بـه واسـطة آن حـاالت و        همچون ديگـر عوامـل تصـويري، تنهـا وسـيله     

اي از  هـاي جديـد نـه آينـه     به اين ترتيب، چهره در نقاشي. دارد نفسانيات خاص خود را بيان مي
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شخصـيت مـدل انسـاني را در خـود دارد     صورت خدايان همچو اقوام ديرين است و نه نشاني از 
 ].91، ص19[

ها و ابروهـا   در حالت چشم فقطكه  نحوي به ؛چهره نمود تمام صفات و خصايص انساني است
دسـت   هنرمنـد چيـره   هـر توانـد بـراي    چهـره مـي  . توان به اسرار پنهان صاحب چهره پي برد مي
حتـي بـدون    ،شده هاي ساخته چهره رو، بسياري از ازاين. تنهايي محل نمايش حقايق عالم شود به

  .اند موضوع، يك اثر هنري كامل
 زن. اسـت  زنـان  نقـش ، داد قـرار  مـورد توجـه   توان مي نقوش بررسي در كه مواردي از يكي

 و بـوده  خـاص  مورد توجه هميشه هنر و ادبيات در كه است موضوعي از جامعه عضوي عنوان به
، 18[ اسـت  بـوده  هـا  دورانهمـة   در هنرمنـدان  مورد توجـه ، نقاشي چون، تجسميهاي هنر در
 ساير عناصـر،  همچون ايران، هنر تاريخ گوناگون هاي  دوره طي هنري آثار در زن حضور ].52ص
 و تخيلـي  انساني طبيعي، عناصر از هريكتصويركشيدن  به و بازنمايي است؛ كلية قاعد اين تابع
، 10[ اسـت  عناصـر  ايـن  بـه  هنرمنـدان  و اسـتنباط جامعـه   و نگرش بر آثار، منطبق گونه اين در
 بـا  و مختلـف  هـاي  بـه صـورت   است از زنان هايي پيكرهة برگيرند در كه را هايي صحنه ].116ص

، تصـويرپردازي  وجـود نهـي   بـا . كـرد  مشـاهده  توان مي اسالمي ايران هنر متفاوت در موضوعات
 هاي نقشة دربرگيرند كه ديواري هاي نقاشي و ها نسخه دوران اسالمي، اوايل در، انسان از ويژه به

 اروپاييان بـه  ورود با و صفوية دور در ويژه  به. شود مي مشاهده دوران اين هنر در هستند انساني
 .هسـتيم  زنان از بيشتر هرچه شاهد تصويرپردازي د،گذار ايران هنر در غرب كه اتيتأثير و ايران
 از بيشـتري تـأثير   رفتـه  و رفته كرد پيدا ادامه قاجارة دور خصوص به و بعد هاي تا دوره روند اين
 بـه  و قاجـار  صـفوي ة دور هـاي  ديوارنگـاري  و هـا  نقاشـي  بـا بررسـي  . فـت گر خـود  به غرب هنر

  ].76، ص7[ كرد خواهيم برخورد نقش زنان بازنمايي در دوره هر خاص هاي ويژگي
 ،كـه از عـالم قـدس نشـان دارد     ،مينـوي  ةتوجه به تفكر ديني چهـر  در نگارگري اسالمي، با

هـاي طبيعـي انسـان، تطـابق      همچون پيكر انسان، ضمن حفظ ويژگي ،چهره نيز. شود مطرح مي
ها  اين در حالي است كه در برخي چهره. كامل با صورت عيني و خارجي خود در اين عالم ندارد

ي صـاحب  تـوان شخصـيت اصـل    راحتي مـي  سازي در نهايت قدرت صورت گرفته است و به شبيه
پردازي سيماي زني كه نوعي سادگي را به همراه دارد و به  در يك مثال، چهره. چهره را شناخت

زنـي را بـا    ةكه انگر نقاشي كـرده، چهـر   ،اين چهره. كالسيك اجرا شده قابل بررسي است ةشيو
ايـن چهـره سـادگي و ظرافـت و     . دهـد  اي بسته شده اسـت نشـان مـي    موهايي كه به طرز ساده

 ت رمانتيك خاصي دارد و بازشدن فرق سر از ميانه حالت سادگي را تشديد كـرده اسـت  احساسا
  ).1تصوير (
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  ]92، ص19[ 1845ژان اگوست دو مينيك انگر، كنتس دو سونيويل، . 1تصوير 
 

اما چون آنچه در اين چهره منعكس شده چيزي جز خصوصيات شخصي صاحب آن نيسـت،  
هاي شخصي مدل شود،  كه اين نقاشي فاقد ويژگي درصورتيكه با لطافت بسيار بيان شده است، 

چنانچه اين تصوير را با يك شمايل از حضـرت مـريم قيـاس    . دهد جوهرة خويش را از دست مي
  ).2تصوير (پردازد  يابيم اين شمايل چگونه به طرح صورتي وراي يك چهرة طبيعي مي كنيم، درمي

  

 ]255، ص13[ يازدهم، مسكو ة، سدمريم والديمير .2 تصوير
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چنين تصويري هرگونه شائبه را در مورد اين موضوع كه سيماي زني قابل دسترس باشـد از  
اي اسـت كـه در آن روحانيـت و معنويـت ملكـوتي       اين شمايل واجد شرايط نوعيـه . برد بين مي

. ل باشـد طـور كامـ   يك زن بـه  ةنوع شباهت با چهر حضرت مريم به تصوير آمده و شايد فاقد هر
آرمـاني در   اي هاي يك مدل معين را داشته باشد، نمايشي از چهـره  بدون آنكه مشخصه ،رو ازاين
  .طبيعي چيزي وجود ندارد اي اما در نقاشي انگر جز خصوصيات چهره. زني مقدس است ةجلو

هاي فردي، واجد  طرح صورتي بهشتي است كه عالوه بر مشخصه چهره در نگارگري اسالمي
تـوان در آن   اي كـه مـي   د؛ به گونـه كن هاي نقاشي متمايز مي ت كه آن را از ديگر شيوهنظامي اس

. در جهان خارج حضور يافته و نه به شـخص خاصـي تعلـق دارد    صورتي را طرح كرد كه نه عيناً
اند كه ناخودآگاه بيننده را بـه سـتايش از كمـال     اي تصوير كرده نگارگران زن را به گونه ،رو ازاين

  ].93، ص19[ دارد وامي ،هنر، كه در آن نمود يافتهزيبايي 

 يصفو ينگار زن در چهره
در ايـن   صفوي سرآغاز تحول در برخورد هنرمندان با عنصر زن در نقاشـي اسـت و اساسـاً    ةدور

 ثر از تحـوالت أگيـرد كـه متـ    نگـاري شـكل مـي    هاي جديدي در هنر نقاشي و چهـره  دوره شيوه
ة ويشـ  در تنهـا  نـه  هـا  تفـاوت  نيا. استهنري جامعه  ةو همچنين تغيير ذائق ياسيس وي فرهنگ
  .است لمس قابل دوره نياي نقاش يكلي فضا و موضوع در بلكه ها، نگاره سبك وي طراح

 انيحام تيحماية رو رييتغي نگار چهره وي نگارگر بر رگذاريتأث ن عامليتر مهم، دوره نيا در
 دربـار  تيحما كاهش و پادشاهانة قيسل رييتغ با گذشت زمان،. استي خط نسخ و هنرمندان از

 ثروتمنداني ها سفارش به هنرمندان يوابستگ باعث بازرگانة طبق رشد مقابل در و از هنرمندان
ي هـا  ن نسـخه يسـنگ ة نـ يهز نيتـأم  امكـان  ديجد هنرپروران نيا كه رو اما ازآن شد،ي ردرباريغ

ي طراحـ  رواج و ظهور باعث كار نيا و كردند يبسنده م ها نگاره تك سفارش به، نداشتند را مصور
 كـه  بـاب شـد  ي اشـراف  و يآرمـان ي نگـار  چهـره ي و نوع شد كتاب از مستقل و جداگانه ينقاش و
فقط هنرمندان، كه  يشخصي ها گر، نگارهيدي سو از. كره بودنديپي درون انگر حاالتيبي سخت به
 ةعالق .گذارد يم شينما را به يمتفاوت كامالً يپرداز چهره نگارگر بود،ي درون التيتماة كنند انيب

 هنـر  نفـوذ  عالوه بر. بود ن روندياي ريگ جهت دري مهم عامليي اروپاي ها ينقاش به شخص شاه
، نگارگرانة ويش دري خارج رگذاريتأث عوامل گريد از زين نيچ دوره، هنر نياي ها ينقاش در اروپا
 وي نـ يچ ريتصـاو  ديتقل ةفتيش دومي صفو مكتب .است دوره نياي پرداز چهره و ها نگاره ميترس
  ].51، ص9[است  بوده رنگ اندك با اي رنگ بدون ها م آنيترس

آيد همواره سرآغازي بـراي تحـوالت آتـي در     وجود ميه تحوالتي كه در يك مكتب هنري ب
چگـونگي  و بدان پرداخته خواهـد شـد،    ،اي دارد شود و آنچه اهميت ويژه مكاتب پس از خود مي

  .كار هنرمندان و شكل زنان در آثار آنان است  ةثرها بر شيوأو ت تأثيراين 
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 زيـ تبر مكتب هنر توانست كامل تيدرا با است كه دوره نيا نامدار نگارگران ازمحمد  سلطان
 ركيآقـام  و بهـزاد  از هـرات را  مكتـب ي نگـارگر  اتيخصوصـ ي زيـ تبرمحمد  سلطان .بپروراند را

راز يشـ  و زيـ تبر تركمانـان  مكتـب ي هـا  يژگـ يو با اتين خصوصيا بيبا ترك بعدها و رديگ يفرام
ي راضـ  ظاهراً محمد، سلطاني فردي ها تيخالق وجود با. دكن يم ور هيما را زيتبري نگارگر مكتب

 بـه سـبك   شـاه تهماسـب   .بـود  تيـ بااهم ارياو بسي برا شاه تهماسب، ،يدرباري حام داشتن نگه
بـا   خـود  سـبك  سـوكردن  هـم ي بـرا  محمـد  سلطان تالش و مند بود عالقه اريبس بهزادي نگارگر
 نگـارة بارگـاه كيـومرث    ن بـاره يا توجه دردرخور  مثال. است مسئله نياي ايگو بهزادي ها نگاره
 را شـاه تهماسـب   آني اجـرا  بامحمد  سلطان و است دهيكش طول سال سه«آن ي اجرا كه است

ي نـوع  قتيدرحق نيا و رديبپذ شاهنامهي ها نگارهكل ي برا را ديجد سبك نيا كه كرده متقاعد
 بودهي صفو زيتبر سبك در تركمان و بهزادهاي  سبك بيتركي براي موردپژوه اي يآزمون مورد

 ].88، ص1[ »است
ي رپردازيتصـو  تكـرار  از ،بهـزاد داشـت   سـبك  بـه محمـد   سـلطان  كـه ي اريبس توجه رغم به
 لياصـ  ييهـا  نمونـه  نشيآفـر  بـه  بهـزاد  همچون و ديورز يم هرات اجتناب مكتبي ها تيشخص
 تيشخصـ  و سـنخ  استوار بوده و در جريان آفـرينش داراي  زندهي ها مشاهده بر كه زد يم دست
  ].88، ص14[ اند شده

ي عنـ ي، ينگارگر در خودي ابتكارة ويش كه با است دوره نيا رگذاريتأث هنرمندان ازي محمد
 رضـا  و بعـد  نسل نقاشان بر ياريبس ريتأث محدود،ي ها رنگي ريكارگ به و گونه يطراح يها نگاره
ي ها لب و درشت گرد، چشمان ةتوان به چهر هاي او مي بارز نگاره يها يژگيو از. گذاشتي عباس
  ].120، ص3[ كرد ده اشارهيورچ

 بـا  را هـا  شـكل . هـا داشـت   آدمي عيطب حركات و حاالت شينما دري اريبسيي محمدي توانا
ـ  قلـم  بـا  شيهـا  طـرح  اغلب و كرد يم يطراح ممتد و نازك و فيظر خطوط . انـد  شـده  اجـرا ي ن
بود و بـر معاصـرانش سـخت     بهزاديي گرا واقع سنتة دهند ادامه و برجسته از نگارگراني محمد
  ].96ص ،3[ گذاشت تأثير

 انتخـاب  وي طراحـ  دري نـوآور  بـا  كـه  است دوره نيا رگذاريتأث هنرمند نيدومي عباس رضا
  .ايران شد يسنتي نگارگر دري نگار چهره در ژرفي تحول باعثد، يجد موضوعات

حتـي ممكـن اسـت شـاگرد     . الدين بهزاد و محمدي را ادامـه داد  گرايي كمال او سنت واقع
  ].255، ص4[ محمدي بوده باشد

  .ش داشتيگراي واقع جهانيي بازنما به او
ي صفو اشرافة عالق موردي و آرماني اشراف ييبايزة كنند انيبي به نوع رضا جواني ها كرهيپ
ـ  را هـا  كرهيپ متأخرش آثار اما در است،  نـوع  نيـ ا .سـاخت  يمـ  يسـاختگ  و باوقـار  حـد  از شيب

 بـه  بارزتر ،دلدادگان و شاهزادگان چوني تر يرسم موضوعات ينقاش خصوص در به ،ييگرا وهيش
  )3تصوير (] 255، ص4[ ديآ يم نظر
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توان بـه   مي ،اوستي ها نگاره به كه مختصي، عباس رضاي پرداز چهره خاصي ها مشخصه از
  ].64، ص11[ »كرد اشاره آن نيبي رگيت وي نيب و لب نيب كمة فاصل و ينيبي طراح نوع«

  

  )ج(            )ب(              )الف(            
 )ب و ج؛ ]28[ مختلف نيسن در ها كرهياز پي رضا عباسي پرداز چهره از ييها   نمونه )الف. 3تصوير 

  ]103ـ102، ص13[ مختلف نيسن در ها كرهياز پي رضا عباسي پرداز چهره از ييها   نمونه
  

 ميترسـ  موضـوع  وه ويشـ  در زيـ ني عباسـ  رضـا ي شخصـ ي زندگ ،ياجتماع تحوالت عالوه بر
  .است بوده مؤثر شيها نگاره

 دربار از رونيب راي رضا مدت تا شد باعثي دربار انيحامي ها خواست با اوة قيهماهنگي سل نا
  ].101، ص12[ كند برقرار ارتباط اجتماع با كينزد و از كندي زندگ مردم نيب در و
  .رانياي نگارگر خيتار ازي ا دوره در مستقل هنرمند وجود بر استي ديتأك موضوع نيا ذكر

شده از رضا عباسي با چند گونة شخصـيتي مـواجهيم كـه هريـك از      هاي ترسيم در بررسي چهره
سـال و پيـر ترسـيم     هـاي او در سـه ردة جـوان، ميـان     انسان در نگـاره . كنند تبعيت مياصول خاصي 

قوس كامل ابروان، انحناي صـورت  «. اند هاي هر گروه با مشخصات خاصي ترسيم شده اند و چهره شده
از مشخصـات   ]210، ص2[» مو، زنخدان چانه، چشـمان و بينـي كشـيدة ملـيح و لبخنـد خفيـف       بي

تـوان بـه    هـاي او مـي   سال در نگاره هاي ميان ه هاي چهر از نشانه. هاي اوست نگارههاي جوان در  صورت
  ].210همان، ص[» كشيده و ترسيم سبيل اشاره كرد هايي گرد با ابروان پرپشت و درهم چهره«
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هـاي بلنـد و    وقارنـد، لبـاس   دست رضا عباسي بسـيار متواضـع و بـا     هاي زنان تصويرشده به پيكره
چهرة زنان ابـروان پيوسـته،   . ها از حالتي مايل و خميده برخوردار است د و هيكل آنوشكن دارن پرچين

رخ دارد كـه هميشـه يـك گـوش نمايـان اسـت و        چشمان درشت و بيني و لب كوچك و حالت سـه 
  .اند وتاب از اطراف آن آويخته موهاي پرپيچ

يزدادن مـرد از زن در ايـن آثـار    ها اندام مشخص زنانه ندارد و تمي ها، پيكره در بسياري از اين نگاره
تـاج روي سرشـان قابـل     گـاه نـيم   واسـطة كـاله و روسـري و گـه     بسيار مشكل است و زنان بيشتر بـه 

  ].55، ص5[ند ا شناسايي
رسـد   به نظـر مـي   ،]303ـ302، ص26) [، الف4تصوير (دارد ) عباسي(اي كه امضاي رضا  در نگاره

رضـا عباسـي در   . كنـد  شود، قبول مي ن به او پيشنهاد مياي شراب را، كه از سوي مردي جوا زني پياله
كـه بـه بالشـي تكيـه زده و      حـالي  كردن به آينه به تصوير كشيده در اي ديگر زني را در حال نگاه نگاره

) ، ب4تصـوير (بالش داراي تصويري زنده از معشوقي فداكار است كه در حـال ريخـتن شـراب اسـت     
هـايي بـا    اي نشسته كـه بـا كاشـي     پايه واني روي كرسي ششدر تصوير ديگر، زن ج ].302همان، ص[

هـايي از خـز    اي كـه لبـه   اي سبز مزين به رنگ طاليي با يقه تنه او نيم. حاشية طاليي تزئين شده است
راه،  اي سـياه اسـت، لباسـي نـارنجي و شــلواري راه     دارد و داراي نـواري مـزين بـه اسـليمي بـا زمينـه      

زانـوي راسـت او   . يز كه در جلو پري تزئيني دارد بر تـن كـرده اسـت   ت  هايي سبز و روسري نوك كفش
پوشيده كتابي به شـكل گلچـين ادبـي نگـه داشـته       روي زانوي چپش قرار دارد و در دستان دستكش

رسد بعداً اضافه شـده، زيـرا بـا حواشـي      نظر مي اي كه او در آن قرار دارد به ابرها و گياهان زمينه. است
  ].285همان، ص) [، ج4تصوير (اند  ر گرفتهزانوي او روي هم قرا

  )ج(          )ب(             )الف(  
 آينه به كردن حال نگاه زني در) كند؛ ب مي قبول جوان مردي از را شراب اي پياله كه زني )الف. 4تصوير 

ة دور عباسي، رضا اثر سبز، ةتن نيم و نارنجي لباس با نشسته بانوي )زده؛ ج تكيه بالشي به كه درحالي
  ]310، ص26[ صفوي
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 و شـده  پيكـر زن ة زنان هاي ويژگي به توجهي كمتر شد، اشاره ها كه بدان هايي نگارههمة  در
 ،يعباسـ  رضـا  درگذشـت  از پـس  .كنـد  مـي  متمـايز  از مردان را ها آن خاص هاي شاخصه برخي
دادند كـه   ادامهرا  او سبكي و محمدعل وسفيمحمد ،ينيالحس افضل محمدقاسم، چوني نقاشان

  .دييگرا تصنع بهي اديز حد تا
پردازي رضا عباسي معين مصور است كه بعد از مرگ او  آخرين نمايندة وفادار به سبك چهره

محمد زمان از ديگر هنرمندان خاص ايـن دوره   .رفته گرايش به هنر غرب جايگزين آن شد رفته
اي بـه   ظاهراً محمد زمان عالقـه  .نماياند هاي خود تأثير قطعي هنر اروپا را مي است كه در نقاشي

هاي اروپايي مايل بوده  الگوبرداري از آثار استادان پيشين خود نداشته و بيشتر به تقليد از نقاشي
ناپذير و مخـتص   گران تأثيرپذيري از هنر اروپا را اجتناب از سوي ديگر، بسياري از پژوهش. است

احتمـاالً  . انـد  سو با تحوالت اجتماع دانسته اند و عاليق هنرمندان به اين شيوه را هم زمان دانسته
محمد زمان بدون تماس مستقيم با ايتاليا و صرفاً با مشاهدة آثار اروپايي و احياناً برخورد با كتب 

از خصوصـيات   .]186، ص15[اعد تصويري اروپايي را اقتباس كرده اسـت  نقاشي مغولي هند قو
ها و قدرت  ها، ريش ها و جامه نمايي نسبتاً افراطي چهره برجسته«توان به  نقاشي محمد زمان مي
  ].96، ص16[» گري چهره اشاره كرد ثبت چندسطحي از بيان

  نگاري قاجار زن در چهره
 ايـن  در .اسـت ، نقاشـي  هنـر ة عرصـ  در ويژه به ايران، نريه حيات هاي دوره از يكي قاجارة دور

، درحقيقت. يافت تازه جهتي هنري بيان و شد دگرگون ها سليقه و يافت تحول هنري روح دوره،
 .اسـت  ايـران  هنـري  ـ فرهنگـي اً طبيعتـ  و اجتمـاعي  ــ  سياسـي  مهـم  مقـاطع  از يكـي  دوره اين

هاي  ويژگي اروپايي، هنر نفوذ جريان در ايران هنر پذيريتأثير به توجه با قاجار عصر هاي نقاشي
تلفيق  از بيشتر شيوه اين. كند مي مجزا كامالً گذشته تاريخ هاي نقاشي از را آن كه خاصي يافت

 آثـار . گرفـت  شـكل  اروپايي نقاشي از هايي شيوه و عناصر با ايراني سنتي نقاشي هنر هاي ويژگي
 ايران هنر به نوين موجوديتي زيبايي، مفهوم درك نيز و اجراة شيو نظر از دوره اين از جامانده به

 تحـوالت  راسـتاي  در و اسـت  زنـان  تصاوير به مختص قاجار نقاشي از اي عمده بخش. داده است
 بركنـار  غـرب  بـا  مواجهه اتتأثير از خود زمان زيباشناسي معيارهاي برمبناي و اجتماعي، هنري

 آثـار  ايـن  از بسـياري  كـه  بودنـد  نقاشي در عناويني رقصندگان و نوازندگان زنان درباري،. نماند
  .بود پوشانيده را ديگر و اماكن ها كاخ ديوار

 ابـروان  و خمـار  بـادامي  چشـمان  و صورت گـرد : از بود عبارت مطلوب زيبايي ،در اين دوره
 محسـوب  زيبـا  شـكل  به ايـن  زنان و گلة غنچ كوچكي به دهاني و باريك كماني، بينية پيوست

؛ دربـاري بـود   كـامالً  و هـا  كـاخ  داخـل  معمـاري  از برگرفته آرايي نقاشي صحنه الگوي. شدند مي
 طبيعـت  از اندازي چشم كه، شده جمعة با پرد هاي پنجره در زنان و مردان هاي پيكره كه طوري به
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 مـرد ة چهر قاجار،ة دور هاي نگاره در .اند شده كشيده تصوير به، داده جاي خود در را يا معماري
 نـوع ة واسـط  بـه  و بيشـتر  اسـت  دشـوار  هم از ها آن تفكيك و است يكديگر بسيار شبيه به زن و

 و تـر  پـرنقش  زنـان  لبـاس . انـد  تشـخيص  قابـل  هم از وسايل همراهشان و اشيا و آرايش پوشش،
 هـاي  جنبـه  درآوردن نمـايش  بـه  نيـز  و مردان است موي از بلندتر زنان موهاي .است تر تزئين پر

  ].100، ص5[است  مرد از زن تمايز و شناسايي هاي راه از يكي بدن زن فيزيولوژيك
فتحعلـي   ويـژه  بـه  قاجـار،  زمان از مانده  برجاي هاي نقاشي بررسي با كه ديگري مهم موضوع

 در كـه  زنـاني . اسـت ، خصوص در دربار به، زنان اجتماعي فعاليتة عرص است، قابل دريافت، شاه
 و اشـراف  هـا، زنـان   خـانم  شـاهزاده  شـامل  اند شده تصوير شاه  زمان فتحعلي به مربوط هاي پرده

 و هـاي فـاخر   لبـاس  با كه ندا انگر رامش و نوازندگان رقاصگان، حرمسرا، اول طراز زنان درباريان،
از  زيادي تعداد. اند شده ظاهر نقاشي آثار در و مرواريدها جواهرات طال، انواع به شده مزين نفيس

 اسـتفاده  ها كاخ تزئين براي يا كه منقوش است ها نوازنده و رقصنده زنان به نقاشي هاي پرده اين
 شـان و  ابنيه منازل تزئين براي روزگار ن آنمتموال و دربار به وابسته افراد سفارش به ياشدند  مي

 بـر  رسـمي  و هـاي خصوصـي   بـزم  و هـا  جشن در همچنين ها كاخ تر خصوصي هاي اتاق در نصب
 شـاه   كـاخ فتحعلـي   بارعـام  تـاالر  در نويسـد  مـي  1موريـه  ].70، ص5[ شـدند  مـي  نصب ديوارها
بـه   نيـز  ديگـري  سـياحان . اسـت  درآمده نمايش به، ندا رقصيدن حال در كه، زنان از هايي چهره
  ].137، ص24[ اند اشاره كرده دوره اين هاي ديوارنگاري و نقاشي هاي نمونه
: چـون  موضـوعاتي ة دربردارند شود ديده مي زن تصوير ها آن در كه هايي نگاره دوران، اين در
 اجـراي  حـال  در زنـان  نوازندگان، و رقصندگان نديمگان، و خدمتكار زنان و حرمسرا، دربار زنان

 همسـر  و نقـش مـادر   در زن و دلـدادگان  و عشـاق  ،]11، ص22؛ 72، ص5[ آكروباتيك حركات
 شـيخ ة عاشـقان  هـاي  داستان مانند، ادبي مضامين با در تابلوهايي زنان تصوير، آن بر عالوه. است

 ديـده  نيـز ، كربالة واقع به مربوط تصاوير مانند ،مذهبي و، زليخا و يوسف يا ترسا دختر و صنعان
 بـوده  قاجارة دور رايج كه و برقع، چادر پوشش با زنان عاشورا به مربوط هاي پرده در شود كه مي

 زنـان  به هايي مربوط پرده در را زنان بيشتر، تصاوير اين ميان از. اند كشيده شده تصوير به، است
ة پيكـر  هـا  نقاشـي  از اعظمـي  بخش شاهي، وسعت حرمسراي علت به. كنيم مي مشاهده حرمسرا

 اسـت  درباريـان  همسـر  و هـا  خـانم  حرمسـرا، شـاهزاده   اول طراز زنان مختص عصر اين در زنان
  .)5 تصوير(

                                                        
1. James Morier 
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 زن نوازنده: سمت چپ ؛]21[ زن نوازنده: ؛ وسط]7، شكل 22[ باز زن آكروبات: سمت راست )5تصوير 
  ]8 ، شكل23[

  
 هـاي  صـورت  بـا  پرتزئينشان،ة مخد به داده تكيه لميده، نشسته، صورت به غلباها  پيكره اين

 دوزي ونگار مرواريد نقش پر هاي جامه در سر، بر پرپري مرصع با تاج گلگون هاي گونه و كرده بزك
ـ ، راحت و آرام بسيار... و گردنبند گوشواره،مانند  زيورآالتي در غرق جواهرنشان و هنـر   از دوره ب

 اسـت  فضـايي  انـد  گرفته قرار آن در زنان كه اين فضايي ؛ندا استراحت حال در، ظاهري آشفتگي
 در شـراب  از خـالي  اي پيمانه يا ها معموالً پيكره اين. گرانبها وسايل و اشيا همراه پرتجمل بسيار
 مـوي  و سـر  زينـت آرايـش   مشـغول  يا اند كرده حائل سر زير را خود دست راست و دارند دست
 گربه مانند طوطي، حيواناتي با بازي حال در نيز گاهي و دارند در دست بادبزني يا گل يا خودند

 زنـان ة نگـار ة بردارنـد  در كـه  هايي پرده از پس .]73ـ72، ص5[ اند درآمده به تصوير خرگوش و
 سفارش به قاجاري نقاشي كه آثارية مجموع ترين بزرگ رسد مي نظر به است، حرمسرا درباري و

 بـه  مربوط اند داده انجام مي بزم مجالس و ها خانه طرب، ها اندروني زينت وقت براي اعيان و رجال
 هاي لباس در زنان، ها نگاره اين در. گر است رامش و نوازنده زنان رقصنده، مضمون با هايي نقاشي

 ايـن . انـد  نوازنـدگي  و رقص، پـايكوبي  مشغول ناتتزئي در غرق جواهرنشان، و شده مرواريددوزي
 ديگـر  گروهي ند،ا كمانچه و تار دف، نواختن حال در زانو دو روي حالت نشسته به اي دسته زنان،

، قد تمام ايستاده و حالت به متين و موقر بسيار نيز تعدادي رقصند، مي دردست قاشقك و زانوزده
 قاشـقك  نـواختن  حال در ديگر دست با، اند نگه داشته را شالشانة گوش دست يك با كه درحالي

  ).6تصوير (] 85ـ81، ص5[ رقصند مي
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  ]21[بانوي نشسته بر صندلي : ؛ سمت چپ]8، شكل 22[زنان درباري گرد سماور : سمت راست. 6تصوير 
  
ـ  در و اسـت  شـده   محـدود نمـي   هـا  كـاخ  بهفقط  تصاوير گونه اين رسد مي نظر به  افـراد ة خان

بـدترين  ، او بـه نظـر   .است شده ديده آن مشابه هاي نمونه نيز جامعه ثروتمندة طبق و بلندمرتبه
 يـا  برهنه زيبارويان كشيدن تصوير به را براي اي زننده هاي تالش كه بود آن هاي نقاشي آن بخش

 سـياه  مهلكـي  طور هب چشماني كه بود، شده سرخ ترسناكي طرز به كه هايي با گونه كم، لباس با
فريبنـدگي   رفتارهـاي  و حـاالت  تمـام  و آبنـوس،  درخت دو خم كمان مانند ابرواني بودند، شده
 هـاي  نمونـه ة مشاهد از مفصلي گزارش 1و فريزر بود استثنا يك اين اما. داد مي نشان حد از بيش
 ].138، ص18[ دهد مي ارائه، الدوله آصفة خان جمله از، منازل در ساير مشابه

 زمانـه  زيبـايي  معيارهـاي  بـا  مطـابق  شناسانه زيباييي ديد خود براي عصر اين در زنة چهر
 مشـكي،  و درشـت  چشـمان  پرپشـت،  و پيوسته ابروان عصر آن زيبايي هاي شاخصه ظاهراً. ددار

 بـا  كـه  بوده ها اندام در برخي درشتي و چاقي و صورت روي خالي دهاني كوچك، كشيده، بيني
 زن و توصـيف  تعريف در 2دروويل گاسپار چون جهانگردي كه چنان .دارد فاصله امروز معيارهاي

  :گويد مي چنين ايراني
 و درشـت  بادامي و چشمان سياه و كماني پيوسته، ابروان سپيد، و بلند ايراني پيشاني بانوان

 و صـورتي  اسـت  كوچـك  بسيار دهانشان با متناسب و راست شان بيني. دارند آوري شگفت سياه
  .است زيبايي اصلي شرايط از يكي به نظر ايرانيان گرد صورت همين و دارند ماهرو و گرد

  :گويد مي جايي ديگر در و
  ].114، ص5[ند ا اند و مسلماً زيباترين زنان جهان اندام زنان ايراني بلند و باريك و بسيار خوش

                                                        
1. James Billy Freezer 
2. Gaspard Drouville 
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 زنـان ة برهنـ  هـاي  پيكـره  خلـق  دست به عباسي رضا و محمدزمان مانند نقاشاني، همچنين
 شـويم  مي مواجه اين موضوع با قاجارة دور نقاشي مكتب در ديگر بار، شاه فتحعلية دور در. زدند

 برهنه نمايـان  گونه اين را ها نقاشي در زنان اغلب اندام نقاش باشد كه باري نخستين اين شايد و
 اروپـايي  زنـان تـأثير   تحت شاه فتحعلي عصر ايراني در زنان بازة يق و لباس شكل ظاهراً. دكن مي
  .است بوده

 و دانسـت ، بـود  كرده پيدا راه به ايران كه، اروپايي نقاشي آثار از ثرأمت توان مي هم را امر اين
 بـه  زنة ترسـيم چهـر   در تنهـا  نـه  نقـاش  هنرمنـد  .اروپـا  به مسافرت شاهزادگانتأثير  تحت هم

رعايـت   را اصل اين نيز زن اندام و بدن ترسيم در گرايش داشت، سازي شبيه عدم و گرايي آرمان
 بـا  ].116ــ 115، ص5[ اسـت  نقـش درآورده  بـه  انتزاعـي  و ساده شكلي به نيز را او بدن و كرده

 بـه  توجـه . بـرد  پـي  ها جنسيت ميانة رابط توان به مي زنان از شده نقاشي آثار به تر دقيق نگاهي
 فرهنـگ  وضع ارتباطي، عنوان ابزاري به اوة زنان جنسيت از استفاده و پيكره در هاي زنانگي جنبه
 را زنـان  بـه  جامعـه  نگرشة شيو و مردان و زنان ميان ارتباطي شكل شاه، دربار فتحعلي بر حاكم
 و برخـوردار اسـت   حيـا  و حجـب  ويژگـي  از پيوسـته  ايرانـي  نقاشـي  آثار در زن. كند مي نمايان
 سـيماي  دربـاري،  نگـاري  شمايل مكتب آثار اما در بوده، متانت و وقار از نمادي همواره اش پيكره

 تاالرهاي بخش زينت ني،تزئيعاملي منزلة  به و عريان نيمه شكلي به قبل، هاي دوره متفاوت با زن
  ].118، ص5[ دشو مي سلطنتي هاي كاخ

ـ     نگـاري در دوره  نگاري و پيكره جزئيات چهره ةمقايس ،1در جدول  ه هـاي صـفوي و قاجـار ب
  .صورت خالصه آورده شده است

  
  هاي صفوي و قاجار نگاري دوره نگاري و پيكره چهره ةمقايس. 1جدول 

 ها ويژگي پيكره هاويژگي چهره  دوره

  صفوي

چشمانهاي ورچيده،صورت گرد، لب
كم بين بيني و لب و تيرگي  ةدرشت، فاصل

  بين آن
زنان همراه  ةابروان پيوست قوس كامل ابروان،

  .دارد رخ سه حالت و كوچك لب و با بيني
زنخدان چانه، چشمان و  مو، انحناي صورت بي

 خفيفبيني كشيده با لبخند

با  و باوقار عزيبايي اشرافي و آرماني، متواض ةكنند بيان
  وشكن هاي بلند و پرچين لباس

دادن زن و  دارند و تمييزنها اندام مشخص زنانه  پيكره
  .مرد در آثار مشكل است

  .ددارها حالتي مايل و خميده  هيكل آن

  قاجار

صورت گرد، چشمان بادامي خمار، ابروان 
كماني، بيني كوچك و دهاني به  ةپيوست

  .گل ةكوچكي غنچ
سرخ، چشمان درشت و مشكي، هاي  گونه

  خالي روي صورت

شده به انواع طال،  هاي فاخر و نفيس مزينلباس
  جواهرات و مرواريدها

به داده  غلب به صورت نشسته، لميده، تكيهاها  پيكره
 كرده در بزكهاي  نشان با صورتتزئيپرة مخد

غرق در زيورآالت در حال  ونگار و هايي پرنقش جامه
  .ندا استراحت
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  گيري نتيجه
كـه   اسـت  ايـن  كـرد  گيري نتيجه صفوي و قاجارة دور زن در پيكرنگاري تطبيق از توان مي آنچه

 پيـدا كـردن   سوق. است شده متفاوت و آشكاري محسوس صورت به ايران نقاشي در زن جايگاه
 شـاه ة دور در كـه  زمـاني ؛ شـد  آغاز صفوي از زمان درواقع شدن مدرن و اروپايي اتتأثير سوي به

 از اي عـده  دوم عبـاس  زمان شاه در آن از پس و شد باز ايران به اروپايي سياحان اول پاي عباس
 آثـار كـامالً   تعدادي كه بود زمان اين در و شدند فرستاده اروپا فرنگ به در تحصيل براي جوانان
تـوان   مـي  خوبي به، نگارگرية عرص در. وجود آمده ب دوره اين هنرمندان برخية وسيله ب اروپايي

 هنـر  در. كـرد  مشاهده دوره دو اين زنان مورد در هنرمندان نگرش تغيير در را اين تحوالت آثار
 بسـياري  در زنـان . شـود  مشـاهده نمـي   مردان و زنان هاي پيكره ميان زيادي صفوي تفاوتة دور

. شـوند  مـي  دارنـد شـناخته   دسـت  در كه ابزاري و اشيا و نشستن پوشاك، حاالت براساس موارد
ـ  هـاي  ويژگـي  به توجه حدودي تا و باز بسيار ةيق با زنتصويركشيدن  به گرچه  از دوران آنة زنان
 زن. داد مـي  نشـان  را اروپـايي  زنـان  كه به تصاويري شد مي منحصر ويژگي اين شد، باب صفوي

 و كماكـان  زنـان ة چهـر  دوره در اين و است نيي تزئياشيا و زيورآالت هرگونه فاقد صفوية دور
 چنداني نيز تمايز ها ويژگي برخي در و بوده برخوردار كمتر لعاب و از رنگ پيش، هاي دوره مانند
 هـاي  ويژگـي  بـه  تـوجهي  كمتـر  و شود نمي دوره مشاهده اين نگارگري در مرد و زن نقش ميان
ة دور در، مقابـل  در، امـا . كنـد  مي مردان متمايز از را ها آن خاص هاي شاخصه برخي و شده زنانه
 مـرد  و زن ميان جنسي هاي تفاوت به و ها پيكرهة زنان هاي ويژگي به شدن روند غربي اثر رب قاجار
  .است شده توجه بسيار
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