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 در قوللرآقاسي حسين رزمي آثار در زن ماية نقش مطالعة
 اي خانه قهوه نقاشي

  2، آنيتا صانعي*1باشي الهه پنجه

 دهيچك
شاخص هنرهـاي  هاي  از ويژگي .آغاز شد نديده مكتب نقاشان از سوي كه است نقاشي از سبكي اي خانه قهوه نقاشي

زنان در اين نقاشي جايگاه . كمتر به آن پرداخته شده استكه است  حضور زنان در اين تصاوير اي خانه قهوهنقاشي 
هدف از اين پژوهش مطالعه ويژگي نقش زنان و حضور آنان . اند  نگرفتهكمتري داشته و تاكنون مورد پژوهش قرار 

پژوهش حاضر در پي پاسخگويي به اين زمينه، در اين . است يقوللرآقاسدر آثار حسين  اي خانه هاي قهوه در نقاشي
بصري زنان در اين تصاوير چگونه است ؟ روش اين تحقيق از نوع تحليلـي بـوده و روش   هاي  ويژگي :استسؤاالت 

ـ  بـه حاكي از آن است كـه زنـان   ها  نتايج يافته. استاي  آوري اطالعات از نوع كتابخانه جمع عنصـري پويـا در    ةمثاب
بندي آثار از جايگـاه وااليـي برخـوردار     تركيبدر  ايراني ـ ي حضور داشته و با پوشش اسالميقوللرآقاسهاي  نقاشي
زنان در آثار او بـه شـكل   . است گرفته قرار توجه مورد حماسيهاي  گونه در بيشتر زن ،قوللرآقاسي آثار در. اند بوده

هـاي   كمتـر نقـش   شـاهنامه هاي  زنان در داستان. اند شدهو با حفظ هويت زنانه به تصوير كشيده  پهلواني و مردانه
ي تأثيرگاه  هيچها  آن معنا نيست كه بديناما اين  ،كنند مي ي را برعهده دارند و بيشتر نقش مكمل مردان را ايفااصل

ترين  مهم .اند رفتهپروري نقش مردان به كار  قهرماندر تكميل ها  آن ،درواقع .گذارند نمي ها اساسي بر روند داستان
بـا   قوللرآقاسـي  شـود كـه   نتيجه گرفته مي ،در اين مقاله .استهاي اين زنان خردمندي، فرزانگي و حكمت  ويژگي

اصـلي آن را زنـان تشـكيل     مخاطب در آثاري كه شخصيت بر بيشتر اثرگذاري براي تصويريهاي  استفاده از نشانه
ش نگاه گفتماني متفاوتي را در معناي تصويري آثار خود در نقـ ها  با استفاده از اين نشانه است اند تالش كرده داده

  .اين زنان به تصور بكشد

  كليدواژگان
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  مقدمه
 روايـي  نقاشـي  انواع از يكي اي خانه قهوه نقاشي شود مي مشخص اي خانه قهوهبا نگاهي به نقاشي 

 دسـت  بـه  هنـري،  حـوزة  از خـارج  و جديـد  نگارگري و آكادميكهاي  جريان برخالف كه است
 هـا  خانه قهوه ةكنند تزئين كه ،نقاشي نوع اين پيدايش تاريخ. آمد پديد 1نديده مكتب هنرمنداني

 بـا  قاجاريه دورة اوايل از ،شود مي مربوط صفويه بوده و آغاز آن به دورانها  حسينيه وها  پاتوق و
 خواهانـه  اديآزهـاي   انديشـه  رشـد  و عامـه  افكـار  پيـدايش  بـا  زمان هم و ايران مشروطة جنبش

فردوسي بسيار مورد  شاهنامة از گرفتن الهام با حماسيهاي  داستان ،زمان اين در .يافت گسترش
 و تـرين  شـاخص  كـه  اسـت  قوللرآقاسـي  حسين اي خانه قهوهنقاشي  گذاران بنيان از. استقبال بود

ايـن   .اسـت  حماسـي  و رزمـي  حكايات مذهبي عاشـورايي  وها  داستان پاية در وي آثار بيشترين
نقـش زن  مطالعة هدف از اين پژوهش . پردازد مي هنري رزمي او آثار در زن بازنمايي پژوهش به

ايـن   اصـلي در ايـن پـژوهش   پرسـش  . است حماسي قوللرآقاسيهاي  نقاشي و مضامين زنانه در
و جايگـاه   چگونه تصوير شـده اسـت؟   قوللرآقاسيهاي  زنان در نقاشيهاي  نقش شخصيت: است

 ـ آثار قوللرآقاسي از لحاظ تجسمي چگونه است؟ پژوهش فـوق ماهيـت تـاريخي    تصويري زن در
عنوان يك عنصر تصويري مهم در نقاشي رزمـي و حماسـي    بهو به تحليل نقش زن دارد مذهبي 
 كـرده  قلمـداد  اصـلي اثـر   نوان قهرمـان ع به را زن او ،حماسي آثار از برخي در .پردازد مي آقاسي
حاشـيه  منزلة  بههمواره  زناناهميت است كه نقش حائز اين لحاظ ضرورت اين پژوهش از  .است

 پهلـواني  نماد كه در آثار حماسي قوللرآقاسي صورتي در ؛مطرح بوده و به آن پرداخته نشده است
  .زنانه استهاي  بوده و همراه با لطافت مردانه و

 تحقيق روش
 )اسـنادي ( اي كتابخانـه  طالعاتا آوري جمع شيوة و تحليلي ـ توصيفي مقاله اين در تحقيق روش
هـا   آن در كـه  نقاشي اصلي قوللرآقاسي با نقش زنان اسـت  پنج پژوهش اين آماري ةجامع. است
 از كيكـاووس گرفتن  تقاص سهراب، و گشسب بانو جنگ چون آثاري. دارد تري پررنگ حضور زن

 بـا  ايـران  بـه  خسـرو كي حركـت  ،اندام گل قصر ـگور بهرام شكارگاه ،بانو گيسيا و كٌهالن ،سياوش
 و گرفتـه  صورت كيفي محتواي با تحليل اين. است شده براي اين پژوهش انتخاب آثار خود مادر
 .پردازد مي يقوللرآقاسهاي  نقاشي در زن ةماي نقش تحليل به

  تحقيق پيشينة
و نقاشـان ايـن    اي خانـه  قهـوه بسياري به طور مستقيم و غيرمستقيم با موضوع نقاشي  تحقيقات
 كتـاب  و) 1369( سـيف  كتاب منابعي چونبه توان  ميزمينه، در اين . ورت گرفته استسبك ص
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 مقـاالتي . اشـاره كـرد  ) 1388( آهودشـتي  شـيرزادي  و اشرفي نصري همچنين و) 1385(پاكباز 
با موضـوعات   اي خانه هاي قهوه نقاشي تأثيربررسي « :ذيل نيز در همين زمينه نگاشته شده است

مطالعـة  «، )1394(پـور   محمـد آبـادي و مرضـيه    حسـين  »مـردم عامـة  ي مذهبي بر روي باورها
حكـيم و دادور  نوشـتة  » و گوتيـگ  اي خانـه  هـاي قهـوه   پردازي دينـي در نقاشـي   روايتتطبيقي 

نوشـتة  » اي خانـه  قهـوه گيري نقـاش   شكلخانه در جريان  قهوهگذار تأثيرتبيين نقش «، )1396(
بررسـي تحليلـي عناصـر تزئينـي در نقاشـي      «، )1397(مـنش   حميـدي زارعي و شـاملو و تقـي   

نقـش خيـر و شـر در    «، )1394(بهاري نوشتة » يقوللرآقاسبر آثار حسين تأكيد با  اي خانه قهوه
 نقاشـي  و نقـالي « ،)1392( گروئيـان و ضـرغام  نوشـتة  » يقوللرآقاسـ آثار حسين هاي  شخصيت

 شناسي نشانه: تصوير تا متن از) 1390(تقوي  نوشتة» تعامل و گيري شكل چگونگي اي خانه قهوه
شـده   ذكـر هاي  در پژوهش. مدبر اثر اسفنديار و رستم ، رزماي خانه قهوه نقاشي در معنا و صورت

اين هاي  به نقش زن در آثار حماسي قوللرآقاسي پرداخته نشده است و بيشتر به كليات و ويژگي
بـا توجـه    ،اي خانه قهوهقاشي نجهت مطالعة اين مقاله سعي دارد در  .نوع نقاشي اشاره شده است

  .با نقش زن بپردازد قوللرآقاسي به پنج نقاشي اصلي ،شده  يادبه منابع 

  قاجاردورة نقاشي حماسي و رزمي در 
هـاي   بزرگـي  و افتخـارات  و پهلـواني  اعمـال  توصيف به كه است وصفي متون از اي گونه حماسه
 منظومـة : كردنـد  تقسـيم  نـوع  دو بـه  ار حماسيهاي  منظومه محققان. پردازد مي فردي يا قومي

 از اي عمده قسمت مانند پهلواني و اساطيري حماسي گونة دو به خود كه ملي و طبيعي حماسي
 از پـس  هـا  مـدت  كـه  اسـت  آن حماسـه  هـاي  ويژگي ترين مهم از]. 461ص ،24[است  شاهنامه
 .شـوند  مـي  بيان انيداست صورت بهها  حماسه آيد و مي پديد گويند مي سخنها  آن از كه حوادثي
امـا تجلـي   . رود مـي  شـمار  بـه  حماسـه  هـاي  ويژگـي  ديگر از نيز حماسه در برتر قهرمانان وجود

تولـد و  . شـود  مـي  ديـده  اي خانـه  قهـوه وضـوح در نقاشـي    بـه هاي حماسـي   در مضمون شاهنامه
 دهد كه تغيير چارچوب و الگو در تفكر عمـومي  مي گيري اين مكتب هنري در شرايطي رخ شكل

و بنـابر   دهـد  مـي  جاي خـود را بـه تفكـر دموكراتيـك مردمـي      نظام فكري كهنه و استبداديو 
شود كه جـاي خـالي ايـن جريـان هنـري در باورهـاي مـردم         مي اقتضائات و شرايط زمانه باعث
ديگـر  هـاي   شكل گيرد كه تفاوت بسـياري بـا سـبك   ها  هخان قهوهاحساس شود و جرياني از دل 

 .شـود  مـي  از اسطوره و حماسـه بـراي ملتـي تجليـل    ها  در پرده]. 147ص ،18[ هنري پيدا كند
هـايش   حماسـه قاجاريه برايش رخ داد اين بود كـه از اسـاطير و   دورة كه در اي  ترين فاجعه مهم

. عميقش در معرض فرهنگ غربي رو بـه انحتـاط و فراموشـي گـذارد    هاي  فاصله گرفت و اعتقاد
اين مسير را فـراهم كـرد كـه در جريـان انتقـادي از       ،سياسيعنوان پاتوق  به ،هخان قهوهبنابراين 

از اي  عـده  ،زمـان در ايـن  ]. 78ص ،17[ اش را زنـده كنـد   آرمـاني هاي  اسطوره ه،حكومت برآمد
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هنري عهد قاجار جامعة مĤب حاكم بر  فرهنگيخاسته از بطن جامعه از وضعيت نقاشان ايراني بر
. دانستند ميبه فرهنگ غني ايران و هويت ملي  يهتوج بيضعف شرايط حاكم را  بردند و مي رنج

پذيري از نقاشي فرهنگي و با حفظ رعايت اصول نقاشي تأثيرنقاشان عامي بدون دليل، به همين 
ايرانيان بودند هاي  و قهرمانيها  سنتي ايران به تصوير نقل نقاالني روي آوردند كه يادآور دالوري

اين مـرز  هاي  تاريخي و دالوريپيشينة حماسي را با روحية در پيش گرفتند تا بتوانند اي  و رويه
توانستند آن را الگـوي روش كـار    مي كه بهترين اثر حماسي كه. و بوم در ذهن مردم جاي دهند

در انطبـاق ايـن چـالش ضـد     . فردوسي با مضـامين حماسـي آن بـود    شاهنامةخود قرار بدهند، 
تـرين   مهـم روشـن اسـت كـه    مسـئله  ، اين اي انهخ قهوهه و خصوصاً نقاشي خان قهوهاستبدادي با 

است كه  اي خانه قهوهنقاشان همة داشتن آرمان مشترك ميان  اي خانه قهوهويژگي مكتب نقاشي 
انسان قهرمـان را كـه خـود     كه شخصيت ،ها اساطير ديني و اسطورهاحياي براي تالش در جهت 

با ظهور ]. 97، ص18[ دهند مي قرارشود، مورد توجه ويژه  مي چيز تابلو همهعطف و گاهي نقطة 
بين ايرانيـان عهـد قاجـار جـاني تـازه       طلبي حماسهروح  ،خواهي و مشروطيت در ايران مشروطه

را بـر تـابلوي نقاشـي كشـيده      شاهنامهكه مضامين حماسي  ،اي خانه قهوهگرفت و نقش نقاشان 
 ي نـو در مكاتـب هنـري   نگرش به آفرينش آثار هنري و توليد سبك. شود مي بودند، بهتر احساس

كه هم عصر خود  ،كلالم كمالرو جريان نقاشي  دنبالهنشان از خلق آثاري متفاوت دارد كه حتي 
خواني و كـالم   شاهنامههمچنين با رواج روزافزون نقالي و ]. 153، ص18[ گيرد نمي نيز قرار ،بود

ـ  قهوهگرم و گيراي نقاالن، در  وحيـه، چـون حسـين    در ايـن عهـد نقاشـاني بـا همـان ر     هـا   هخان
، شـاهنامه گيـري از موضـوعات    بهـره مردم برخاسته بود، توانست بـا  تودة ي كه از بين قوللرآقاس
كـه هـم كمتـرين بهـره از     كنـد  ترسيم اي  اصل ايران را به شيوههاي  خواهي حماسهو ها  دالوري

ر از كـه بيشـت  ايـران،  كارش ديده شود و هم با رعايت اصـول نقاشـي سـنتي     در عناصر فرهنگي
گرفتند، به ترسيم دالوراني چون رسـتم و سـهراب، جنـگ بـانو      مي خيال خود براي نقاشي بهره

  .با چهره و سبكي سنتي ايران بپردازد... گشسب و سهراب و

  خانه قهوه ينقاشمكتب مطالعة 
مĤب حـاكم بـر    فرهنگياز نقاشان ايراني برخاسته از بطن جامعه از وضعيت اي  عده ،در اين زمان

به فرهنگ غني ايـران   يتوجه بيضعف شرايط حاكم را  بردند و مي هنري عهد قاجار رنجعة جام
به همين دليل، نقاشان عامي بدون تأثيرپذيري از نقاشي فرهنگي و با . دانستند ميو هويت ملي 

هـا و   حفظ رعايت اصول نقاشي سنتي ايران به تصوير نقل نقاالني روي آوردند كه يادآور دالوري
اي در پيش گرفتند تا بتوانند روحيـة حماسـي را بـا پيشـينة      هاي ايرانيان بودند و رويه نيقهرما

كـه بهتـرين اثـر حماسـي كـه      . هاي اين مرز و بوم در ذهن مردم جاي دهنـد  تاريخي و دالوري
فردوسي بـا مضـامين حماسـي آن     شاهنامةتوانستند آن را الگوي روش كار خود قرار بدهند،  مي
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بـين ايرانيـان    طلبي حماسهخواهي و مشروطيت در ايران روح  مشروطهبا ظهور . ]97، ص7[. بود
را بـر   شـاهنامه كه مضـامين حماسـي    ،اي خانه قهوهعهد قاجار جاني تازه گرفت و نقش نقاشان 
نگرش به آفرينش آثار هنري و توليد سـبكي  . شود مي تابلوي نقاشي كشيده بودند، بهتر احساس

رو جريـان نقاشـي    دنبالـه دارد كـه حتـي   نشـان  خلـق آثـاري متفـاوت    نو در مكاتب هنـري، از  
هنرمند نقـاش بـا مهـارت و    ]. 153، ص7[ گيرد نمي نيز قرار ،عصر خود بود همكه  الملك، كمال

عاميانـه و  هـاي   نقاشـي هـاي   احساسات خالص و با استفاده از تكنيك خود با توجـه بـه ويژگـي   
اين نقاشي از لحـاظ موضـوع بـه     .اطب داشته استپسند سعي در برانگيختن احساسات مخ مردم

  :شود دو گروه كلي مذهبي و اساطيري تقسيم مي
بزرگـان و پيشـوايان   هـاي   شامل مجموعـه آثـاري از چهـره   : اي مذهبي خانه هاي قهوه نقاشي

 )ع(المـؤمنين و حضرت اميـر  ) ص(معروف پيامبر اسالمهاي  و نبردها  از جنگ هايي ديني، صحنه
 ي با آنكه آثار بسياري را با مضمون عاشورا خلـق كـرد،  قوللرآقاس ].7، ص10[ ال بودهو وقايع كرب

 بار يافتن حضـرت  و مصيبت كربال نقاشي: ساير آثارش مورد توجه قرار گرفتنددو اثر او بيش از 
را هـا   نقـش همـة  همراه با مهارت و پختگي  هاي گرم استفاده از رنگ .مسلم خدمت امام حسين

طينـت،   پـاك اطهـار و قهرمانـان   ائمة ي براي نمايش شخصيت قوللرآقاس. دهد مي ارقر تأثير تحت
اسـت كـه   اي  اش به گونـه  گذاري نحوة رنگو  آرام، متين و روشن را در نظر گرفته استاي  چهره
هاي  اما براي شخصيت. دهد مي خوبي نشان بهسرشت  پاك يها مثبت را در شخصيتهاي  ويژگي

را نمايـان  هـا   آن هاي تند، وجـوه منفـي   آميز چهره و استفاده از رنگ راقاغمنفي، با تغيير شكل 
ي با ارادت زيادي كه به پيشوايان ديني داشته، با ديدي خالصـانه بـه ايـن    قوللرآقاس. كرده است

و  نبـرد، از حركـت بسـيار بهـره بـرده اسـت      هـاي   در صـحنه . كـرده اسـت   مـي  موضوعات نگـاه 
اولياي خداوند كشيدن براي به تصوير فقط نور هالة قوللر از . ردبسيار پركار دا هايي بندي تركيب

  .است تا به اين شكل تفاوت وجودي نقش خير را از شر متمايز كند استفاده كرده
  

مجموعة فرهنگ هنري  ،م.س24* 130: ، ابعاد1330: روي بوم، تاريخ روغن رنگ، مصيبت كربال. 1تصوير 
 ]69، ص8[
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موزة ، م.س327* 467:روي بوم، ابعاد روغن رنگ، ت مسلم خدمت امام حسينبار يافتن حضر .2تصوير 
 ]73، ص8[ عباسيرضا 

از  هايي اي، حماسي، تاريخي و چهره افسانهتصاويري از رخدادهاي  :يرياساط يا خانه قهوههاي  نقاشي
  ]7، ص33[ داد مي را نشانها  آن از نبرد هايي و صحنه شاهنامهشاهان و قهرمانان 

، 8[ م.س186*  113:ابعاد رنگ و روغن روي بوم، ،دست فرامرزه كردن فيل بهمن ب بلند .3ر تصوي
  ]87ص

عنـوان   بـه اوج داسـتان را  لحظـة  نقاش  ،چه مذهبي و چه اساطيري ،انتخابيهاي  در موضوع
تـرين   از مهـم  ،ويژه وقايع عاشـورا  به ،مذهبيهاي  كرده است و موضوع مي انتخاب موضوع نقاشي

  ].50، ص1[ ستها نقاشي بخش اين
 پـردة  در اغلـب  رو همـين  از. بود مخاطب بر بيشتر اثرگذاري و بيان سادگي صراحت، هدف

  ].201، ص5[ نوشتند مي تصويرشان كنار در را اشخاص نام نقاشي

  يقوللرآقاس نيحسبه زندگي  نگاهي
ر مذهبي و ادبـي خـود   او در آثا. است اي خانه قهوهنقاشي  ان اصليگذار بنيان ي يكي ازقوللرآقاس
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بندي پركـار تصـوير كـرده     با تركيب خوبي بهرا جزئيات و  روايتي داستان را مد نظر داشتهجنبة 
ولي تـاكنون   ،به كار رفتهها  در آثار او زنان يكي از مضاميني است كه در تكميل شخصيت. است

  .مورد پژوهش مستقل قرار نگرفته است
و نقاشـي مكتـب    نگـاري  گـذاران خيـالي   از بنيـان ) 1345ـ1269(ي قوللرآقاساستاد حسين 

داد و از گـرايش بـه    مـي  زدن آثار حماسي و مـذهبي نبـوغ نشـان    نقشاو در . است اي خانه قهوه
او از . بـود  )پـردازان  نقـش كار و  كاشياز استادان (او فرزند عليرضا آقاسي . كرد مي طبيعت پرهيز

نزد پدر تجربه كرد و بعد از مرگ پـدر،   ديوار راروي كاشي و نقاشي روي  نقاشي ةسالگي شيو نُه
نگـاري   خيـالي نخستين آثـار  . جا با مدبر آشنا شد و در همان عهده گرفتبرمديريت كارگاه او را 

و وقـايع كـربال بـه سـفارش يـك       شـاهنامه هـاي   از داسـتان  هـايي  كردن صحنه تصويرخود را با 
هاي منطقي هنر مذهبي و سنتي ايـران را،   زشارهمة خود هاي  و در نقاشي دار رقم زد هخان قهوه

، 31[ حفـظ كـرده اسـت    ،مـردم هـاي   باور و به پاس احترام به به ضرورت نياز و خواست مردوم
آن شـت؛  دا اي گسـترده  ميـدان عمـل   شـاهنامه  يرزمـ هـاي   تـابلو  ةنيزمدر  يقوللرآقاس]. 9ص
 .بـرد  مـي  اديـ گـاه از   هاتابلو نيدر ا اد،د ياز خود نشان م يمذهب تياروا يكه در نقاش ياطياحت

 پـروا  يب شيها رنگ؛ چرخد مي گسترده نبردهاي  دانيدر م، ها يدالورة قص ست ازو سرمشوريده 
. ردك يم دايپ يمستقل تيشخص ـ حادثه يمحتوا سوايـ  اآشكار ،ناتئيتز ؛شود يو تند و جاندار م

كاربسـت   يـي، آرا صـحنه در  يعـ طبي منظـرة چـون اهميـت    هـايي  نقاشي او با ويژگـي هاي  پرده
عـالوه بـر   . شـود  مـي  مـدبر متمـايز  هـاي   پـرده دور پيكرهـا از   يريـ گ قلـم و  ينتـ يزهاي  ينقاش

هايي چون ليلي و مجنون، يوسف و زليخا، بهرام گـور و   حماسي و ديني، به داستانهاي  مضمون
رنـگ   بيـ تركچـه بـه   اگر يقوللرآقاسـ ]. 387، ص7[ پرداخـت  مـي  حتي موضوعات عـادي نيـز  

 آغـاز كـار را   ش بـود و در كنـار خـود   شـناخت  يكه مـ  ييها رنگ ةمحدودو فقط در  شدياند ينم
 بـا  نـگ ر هـر  زيـرا  ،ردزاآ نمـي  است كه چشـم را اي  به گونهها  رنگ يريمجموع قرارگ در ،كرد يم

بـه  . كند يكه سرنوشت رنگ را مشخص مست ها نقش نيا ياو گو ندينش يماي  به چهره يمفهوم
 ،استاد در آثار خود. نقش قرار دارد يبعد از معنااي  تبهاو كاربرد رنگ در ر ياكه بر رسد ينظر م

بـه   تيـ منظور و مفهوم خود را از مـاجرا و موقع  ،يساز عتيطب جيرا يها وهيبه دور از اصول و ش
 يسـاز  طبيعـت و از ا. خوانـد  يم فرابا عمق داستان  يراحت بهرا  نندهيكه ب كند يم ميترس يا وهيش

در مقابـل   عمـر ة همـ با شـهامت   يو. مخالف بود اريبس يدر نقاش لوباس نيو با ا كرد يم زيپره
 راه باشد كه روبه المانيخ قدر ما بايد آن. خيال ماست هيسرما معتقد بود زيرا، ستاديحركت ا نيا

نقـش و نگـار آن را در ذهـن و     ،ميداشـت م هم نبو و رنگاگر ، ميخوانديا  ميديشناي  وقت قصههر 
 ياست كه چشمانشان فقط جلـو  ييها آن ةويش و اطاعت از مدل يساز تيعبط. ميبساز نمااليخ
تنـگ   يوتسـ پ ةچيدرچشم بر هم زدن از  كي يتو ،مياگر اراده كنكه  ما ؛ نهدننيب يرا م شانيپا

  ].98، ص19[ يمنيآفر مي و يمنيب مي از سبزه و گلي دشته خان قهوه كي كيو تار
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 ،ي نيـز قوللرآقاسـ  .]9ص ،9[ زنـدگي وداع گفـت   با 1345 آذر استاد حسين قوللرآقاسي در
. را در آثارش نقش كـرده اسـت  ها  آن ،فردوسي از زنان ياد شده است شاهنامةگونه كه در  همان

 شـاهنامه زن در جلوة ترين شاخص و  بزرگ. زن از نظر فردوسي از جايگاه وااليي برخوردار است
، وفادار بـه شـوي خـويش و    رأيدمند، هنرمند، صاحب عنوان موجودي خر بهاين است كه از آن 

 تيشخصـ  ،ايـن نـوع نقاشـي    در]. 63، ص2[ سخن به ميان رفته است انگيز فتنهدر مواردي هم 
بـر  تأكيـد  يا از قراردادهاي تصويري معيني براي قلمداد  يفرعهاي  تيتر از شخص بزرگ ي رااصل

نمـايي   ژرفنمـايي و   برجسته آقاسي. ستا هكرد مي استفادهها  مثبت و منفي شخصيتهاي  جنبه
 را با شيوه و اسلوبي آزاد و بدون رجوع مستقيم بـه مـدل بـه تصـوير    ها  برد و صحنه مي را به كار

صـورت   شـاهنامه پـذيري از  تأثيري با قوللرآقاسنقاشي  كهآنجا از ]. 202، ص6[ كشيده است مي
حماسـي و   ،نـان را قدرتمنـد  مشخص است كـه آقاسـي ز  و رنگ  پرنقش زن بسيار  ،گرفته است

  .در تصاوير خود ترسيم كرده استاي  اسطوره

  ]29، ص8[ قاسيآحسين قوللر چهرة .4 تصوير

  جنگ بانو گشسب و سهراب
يكـي از شـنيدني و    ملـي هاي  يا حماسه هاي پهلواني در داستان آور جنگچهره و شخصيت زنان 

فردوسـي ديـده و    شـاهنامة ش زنـان در  نقدربارة كه است  ترين گفتارها و نوشتارهايي خواندني
م هـ  نآ زنـي دليـر،  . است ،دختر رستم ،بانو گشسبهاي  اين اثر شرح دالوري. شنيده شده است

 انيـ م چون جنگ. است شده گرفته هيموضوع ما جانياز ه كش يب ي،لياخ يتابلو كيدر چشم 
 نياما ا .اند ر به ارث بردهپد را ازو شجاعت  يريكه هردو دل است ـ فرزندان رستم ـ برادر و خواهر

 تـوان  يمـ و  دو قهرمـان اسـت   انيـ جنـگ م ، ستيمرد ن كيزن و  كي انينابرابر م، جنگ جنگ
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جنگنـد و   مـي  ركاب مردان همهمپا و كه  يزنان ندا وانفرا يفردوس ةشاهنامگفت كه در  گونه نيا
طـوري بـه تصـوير     در ايـن اثـر بـانو گشسـب را     يقوللرآقاس. دنشو ينبرد م دانيم تاز هكي يگاه

كـم   شـاهنامه  يالناز  يزيو چ دداررا مرد پهلوان به تمام معنا  كي اتيخصوص كشيده است كه
عمـد و   بـه  ،سـهراب را  ةچهـر شده  ريناگز وجاهت گشسبو  ييرو دادن خوب نشان يبرا او. ندارد

 كيـ  تيـ هو ،تابلو هرماندو ق ةچهردر  ضادتفاوت و ت نيكه ا نشان دهدخشن  وزمخت  آگاهي،
چهره و شخصيت بانو گشسب را  همچنين. دكن مي مرد پهلوان آشكار كيزن شجاع را در مقابل 

جـويي، طـوري نقـش كـرده اسـت كـه از حكمـت و فرزانگـي نيـز           ستيزهي و آور جنگدر عين 
  .باشدبرخوردار 
 و يكـه خفگـ   يا گونـه  به؛ است از منظر استفاده از رنگ خالقانه عمل كرده لرقول ،اثر نيدر ا

 نـات يئزت .جبـران كـرده اسـت   و  روشن كار ةنيزمبا  سهراب راو  شسبگهاي  رنگ اسب يرگيت
بـا   ،اثـر  ةنـ يزم پـس . اسـت  نيو سزاوار تحس گيرچشم ةقيسلذوق و  يدارا ،مطابق معمول، تابلو

 ةصـحن شاهد  كه شده است نيمز انياز سرداران و سپاه يتعداد و ابيو افراس كاووسيحضور ك
. اسـت زن اصـلي تصـوير   هـاي   يكي از شخصيت، در اين اثر .دو هستند نيا انيتن م به تنجنگ 
سوم كادر تصـوير   يكبيشتر از  .سربند بر زنانگي اثر اشاره داردهاي  بر موهاي سياه و رنگتأكيد 
و  آنـاتومي و طراحـي اسـب و فيگـور زن    . رفتـه اسـت   به كاراي  اين زن اسطورهدادن  نشانبراي 
  .گذشته استهاي  يادآوري نقاشي ايراني در دورهبه كار رفته هاي  رنگ

  

 م،.س18*  120: ، ابعاد1327: تاريخ روي بوم، روغن رنگ، گشسب و سهراب جنگ بانو. 5 تصوير
  ]93، ص8[ عباسي موزة رضا ةمجموع

  اوشياز س كاووسيكگرفتن  تقاص
 فرزنـد  او .ملـي ايـران اسـت   حماسـة  مهـم  و  بـزرگ  هـاي  قهرمانان و شخصـيت  سياوش يكي از

 سـودابه . گرفت قرار نظرسوء  مورد ـ سودابه ـ خود نامادريسوي از  و بود ـ كيكاووس ـ شاه كاووس
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 در او نقـش  امـا . شـود  مـي  اهريمنـي هـاي   وسوسـه  و انديشي كج اسير كه است زني شاهنامه در
 ؛شـود  مـي  تبـديل  سـياوش  شـدن  جاودانه در اصلي عامل به كه شود مي برجسته زماني شاهنامه

 قصـر  نيـوا سـودابه در ا  ،در ايـن اثـر   .بازي كرده اسـت  يوسف داستان در زليخا كه نقشي مانند
 كيـ را نزداو  خواسته تا حد امكان مي يقوللرآقاس. ستآتش ا زا اوشيگذشتن س ةلحظماشاگر ت

 اليـ خ هنـد ينكـه ب  ييآورد تا جـا  مي كيرا نزد او يقدر با دست و دلباز آن .ماجرا كند ةصحنبه 
سـودابه  ]. 87، ص19[ رديـ گ يرا هـم مـ   صـرش قو دامن سـودابه   آتش گريد ةلحظچند  كند مي
. اسـت نگـران   زنان حرمسـرا  ةويه شحجب از قصرش ب با ترس و اوشينگام به آتش رفتن سه به

نمونـة برجسـتة    اين زن. اش است خواستهسودابه در راستاي رسيدن به هاي  كارها و كنشهمة 
نگـران از  سـودابه را  چهـرة  ي قوللرآقاسـ ].  22، ص3[ ابگر اسـت شهوتران و حسـ  ،يك زن نابكار

سودابه را مات و مبهوت نشان او چهرة  .دهد مي نشان فتدينامعلوم كه قرار است اتفاق باي  ندهيآ
بـه   هـا  از رنگ قرار داده و اوشيمختص س يبند بيتركفضا را در  نيبهتر قوللرآقاسي. استداده 

 مهـم  شخصـيت  و قهرمـان  كه ،را او سياوش. است استفاده كرده ههوشمنداناين اثر  نفع قهرمان
 بـه  بنـدي  پـاي  اخالقـي،  شـرافت  نفس، طهارت دامني، پاك همچون هايي ويژگي با ،است اثر اين

 منش بلند و بزرگوار، سرنوشت و تقدير مقابل در آرام ،رام و نجيب عفت، با مردانگي همراه اصول
 شـاهنامه در كه  ،اوشياسب س يديبرآمده از آتش و سف دينشان دادن دود سف .استنشان داده 

  .مطلب است نيهم يايخود گو ،شده ادي اهياز آن به رنگ س
 

، م.س 17*  110 :ابعاد ،1311 :تاريخ روي بوم، روغن رنگ، كيكاوس از سياوشگرفتن  تقاص .6تصوير 
  ]85، ص8[ عباسي موزة رضامجموعة 

  بانو ايسيو گ نكُهال
بنا بـر   ،هم و هم دالور بودهها  آن هاي پهلوان بانوان در روايات ايراني اين است كه يكي از ويژگي

جنبـة  گاه نيز در تصويرگري اين بانوان عالوه بر . هستند خويش، بسيار زيبا و دلربازنانة سرشت 
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اثـر بـر محـور     نيـ موضـوع ا . توان مشاهده كرد مي راها  آن پهلواني، خردمندي، درايت و دلربايي
گيسيا بانو با ظاهري مردانـه و قـوي بـه ميـدان جنـگ بـا       . گيسيا بانو و كُهالن ديو است جنگ

كـرده  متمايز  شاهنامهكهالن ديو آمده، اما طراحي ظريف و زيباي صورتش او را از مردان دالور 
 ،نيـ با وجود ا. ندز ير نمسها  آن آور از وحشت ايهرگز حالت و رفتار زننده  ،در اين تصاوير .است

كـه   ،وجـود بـازوان پرقـدرت و مردانـه    . كم ندارد يزيچ ياز قدرت و پهلوان ييبايو ز تيعصومم
در پشـت سـر    .و با وجود زور بازو حالت حماقت در چهره داردذاتي اوست، اما دينشان از قدرت 

 و مطـابق روايـات   عيار ايراني است، قرار داردمشهور هاي  كه از شخصيت ،نسيم عيار ،گيسيا بانو
كـرات از ريزنقشـي،    بـه در منـابع عيـاري   زيـرا  شناخت؛  بازظريف و الغرش جثة وان او را با ت مي

ي در ايـن  قوللرآقاسـ . بودن جمجمه، ديدگان و سراپاي او سخن رفته است كوچكالغري و حتي 
ترين راه را براي انتقال اطالعات اساسي برگزيده و بـا ايجـاز    بديهيتر روايات  صريحاثر براي بيان 

اصـلي در قسـمت جلـوي تصـوير، از     هاي  بيان روايات، حذف عناصر فرعي و تراكم شخصيتدر 
ي در و تـوازن خـوب   يدسـت  كيكار از  ،اثر نيدر ا .كند مي گري استفاده ساختار ساده براي روايت

 يـو د ةشـد  قطـع وجود دست  ،تابلو وارد است نيكه به ا يراديتنها ا .برخوردار است بندي تركيب
وجود عمـارت   نيهمچن .است ليخالص و ناب اص يكار ،ميبگذر يجزئ راديا نياز ا اما اگر .است
  .تتابلو اس يخال يپر كردن جا يبرا شتريب نهيزم پسر د اسبشو قباد و  يفرنگ كاله

  

مجموعة  ،م.س133*  75 :، ابعاد1329 :تاريخ روي بوم، روغن رنگ، گيسيا بانوو  كُهالن .7 تصوير
  ]97، ص8[ فرهنگي سعدآباد

  اندام گل قصرـ  شكارگاه بهرام گور
 كيـ  ةمحـدود در  اليـ ذوق و خ يبا توانمنـد  يقوللرآقاسبلند است كه  ةقص يك اثر داستان نيا

 زيـ انـدام ن  گـل نـام زمـانش بـوده و     به انيبهرام گور از شكارچ. ورده استدرآ ريرا به تصوآن بوم 
ي كـه بـه گـاو    يتـا زمـان  شد  زرگكم ب كم هوسالگ .ديكش يروز به دوش مهر  راكوچك  ةگوسال
 كي .برد يم لبهو با خود به ك ديكش مي دوش به را گاوكماكان اندام  گل اما ،شد ليتبد يتنومند

عاشـق  ؛ شـود  مي و عاشق و شيفته او افتد ياندام م گلو چشمش به  رود يشكار م يروز بهرام برا
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نـدام را  ا گل ةچهر يقوللرآقاس ،اثر نيدر ا. كشد مي دوش هرا ب يبار زندگ و تنها هكيكه  يزنريش
كمـرش خـم نشـده و     بزرگ بر دوشـش بـاز هـم    يار از آرامش نشان داده كه با وجود گاوشرس
نشـان دهـد    ي رااثر وجود زنان نيدر ا خواسته يم قوللر ديشا .است او را به دوش گرفته يراحت به

سـت  اه بـر دوششـان   كـ  ينيبا آرامش درون از پـس هـر بـار سـنگ     ستايپرقدرت و ا شهيكه هم
چگونه از پـس   شزنريو ش وفاداركه همسر و  ديد ينينش زمان خانهلر هم در خود قول .دينآ يم بر

 يكي پدر. و تنها هكيآن هم ؛ چرخاند مي را يزندگ بود كه يبرآمد و با هر سخت يمشكالت زندگ
را  يكس دنيددماغ دل و نه  .كرده بود شيركه پ يدو سال؛ كاريشده بود و ب نينش خانه يدو سال
كرد و بـا پـول    مي ياطيشب و روز خان امرزميمادر خداب .گرفت يسراغش را م يو نه كس داشت

 كـه بـود   يو شـلوغ مـا را بـه هـر سـخت      الواريـ عة خانواد يزندگ، آورد يكه به دست م يمختصر
بـاز هـم   در عـين قدرتمنـدي   نشان دهد كه مـردان   خواست يم قوللر]. 35، ص19[ چرخاند مي
و با آرامـش درون و   بر خواهد آمد يراحت به يشوند كه از پس هر مشكل مي رومنديزنان ن فتةشي

و  ياصـول طراحـ   يرواز  با قاعـده  اثر نيا .گذارند يرا پشت سر م يهوش و ذكاوتشان هر مشكل
از  يقوللرآقاسـ  .خـورد  قرمز در سراسر اثر به چشم ميهاي  هارموني رنگ .است شده  يزيآم رنگ

كـه ظرافـت    شـود  يم دهيهم د يريچشمگ تزئينااثر را ساخته و ت نيا اريه و دقت بسسر حوصل
در ايـن  . جـان و دل تـابلو باشـد    ديبا ينيمعتقد بود نقش تزئ رايز است، كرده اثر چند برابر نيا

نقاشي تصوير زنان با ظرافت بيشتري نسبت به تصاوير ديگر كار شده است و از سـربند و لبـاس   
شـادتري  هـاي   تـر بـوده و بـا رنـگ     ايرانيچهره . بيشتري در تصوير برخوردارندات جزئيرنگين و 

  .رو هستيم هروب
  

، 8[ م.س19*  142ابعاد تاريخ، بدون بوم، روي روغن رنگ ،اندام گل قصر گور، بهرام شكارگاه .8 تصوير
  ].103ص
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  با مادر خود به سمت ايران كيخسروحركت 
فرنگيس يكـي از زنـان خردمنـد     .گر هستيم نظارهرا  ،يسگفرن ،خسرويحضور مادر ك ،اثر نيدر ا

 زيبـا  شـاهنامة او در . او دختر افراسياب، همسر سياوش و مادر كيخسـرو اسـت  . استاي  اسطوره
. زيبايي دروني و بيرونـي سـتوده شـده اسـت    جنبة خردمند و نيرومند توصيف شده و به هر دو 

نه يك زن، همسر و مـادر بـه مفهـوم عـادي،     او . كيخسرو است او مادريِمهم هاي  نقش يكي از
كـه   يبـا آرامشـ  را  فرنگيس يقوللرآقاس. است شاهنامهاستقامت در  ةبلكه پيك اميدواري و نشان

بـردن   بـاال بـا  و  .باشد كردهتر كم در اثر ترس و دلهره را ترسيم كرده تا زند يموج م اش چهرهدر 
او . مشكالت است همةالل ح توكل كه شده ادآوريخداوند را  بهكردن  توكل ،يسفرنگ هاي ستد

كـه در  سـت  ا استقامت و صـبر اسوة  زن نيا ، زيراباشد يسجات به دستان فرنگمنا نيا خواسته
 يو سع زند يو با تمام وجود خدا را صدا م كند ميخود را حفظ  يآرامش درون ي،سختهاي  زمان

 هـا  رنگ .است در ادبيات حماسي ششدن زيمتماباعث  او يژگيو نيا. رددا نشايزبه حفظ جان عز
 بـا  يقوللرآقاسـ  سـو،  يـك  از. اسـت  مايـه  و جـان  پر كار طراحي و اصول روي ها صورت مناسب،
 با ديگر سوي از و بخشيده شاعرانه هواي و حال تابلو به جيحون، آب شفاف و آبي رنگ از استفاده
 و همـاهنگي  هـا،  اسـب  هيكـل و تنومند نشان دادن  سياه و سفيد واي  قهوههاي  رنگ از استفاده
 در آب چشـمگير  آبي آنكه براي او. است كرده ايجادها  لباس سبز و سرخهاي  رنگ ساير با توازن
 ؛كـرده اسـت   مخملي سبز هم را جيحون رود مقابل زمين نرود، ميان از خفه و تيره رنگي مقابل

، 19[كند  پنهان راها  اسب سم كه علفزاري نه بكاهد كار لطافت و تازگي از كه خشك زميني نه
 خود اين كه شده گرفته ناديده) بعد( امروزي اصطالح به نزديك و دور فاصلة ،اثر اين در ].80ص
 هـيچ  به شان فاصله دارند، افراسياب با زيادي فاصلة آنكه با سواران .است خيالي نقاشي مزاياي از

  .است شده مشخص اندامشان و چهره حالت و ابرو و چشم حتي شده، گرفته
  

، فرمايش حاج 1327 :تاريخ روي بوم، روغن رنگ، حركت كيخسرو به ايران با مادر خود. 9 تصوير
  ]93، ص8[ رضا عباسي، مجموعة م .س 136*77ابعاد  ،حسين عرب
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  اي خانه قهوهر رزمي حسين قوللرآقاسي در نقاشي نقش زن در آثا ةمطالع
ـيوة  امـا نـوع    ،ايراني به نمايش در آمـده اسـت   زن كامالً چهرةزنان با اصول يك چهرة در اين آثار، نقاشي  ش

ـتان    اي  اين آثار به شگردهاي ماهرانههاي  با تحليل نشانه. يك با ديگري متفاوت است ارائة هر كـه توسـط دس
ـار    هـر  .كنيم مي پرتوان اين هنرمند در هريك از اين آثار نقش كرده است برخورد عـالوه بـر    ،يـك از ايـن آث

خـود  كالهوجـود  . هستند كه صورت معنـايي دارد ي يها داراي نشانه، كنند مي ي خاص را دنبالاينكه موضوع
با ظرافت زنانه در ميدان نبرد همچون يـالن و پهلوانـان نشـان از    اي  و لباس رزم براي يك زن در كنار چهره

ـتان اسـت  ايـران ب جامعة باكي و وقار دارد و بازتابي از آزادگي زنان در  بيدالوري و شجاعت و  امـا در اثـر   . اس
ـاز . تاجي بـر سـر   نيمزنانه و منقوش همرا با  كامالًاي  ديگري شاهد وجود زني زيباروي هستيم با جامعه هـم   ب

را  يناپـذير  خسـتگي و  يسرسـخت  شاهد آن هستيم كه قوللرآقاسي چقدر ماهرانهزنانه، هاي  با وجود ظرافت
گوناگون اين زنـان نقـش اصـلي    هاي  شخصيت ،در اين آثار. به تصوير كشيده است همراه با قدرت بدني باال

ـته    . و مورد كنش اصلي مخاطب است كند مي را ايفا قوللرآقاسي به مفاهيم رنگي در اين آثار نيـز توجـه داش
ايـن تصـاوير،   همـة  تـوان گفـت در    مـي  .نوعي نشانه استفاده كرده اسـت  ةمنزل بهاست و آگاهانه از رنگ نيز 

ـترك معناهـاي متفـاوتي    هاي  اما اين نشانه. تفسيري بهره برده استاي  نشانهمنزلة  بهقوللرآقاسي از رنگ  مش
رفته در هر اثر معنـاي متفـاوتي    كار بههاي  رنگ. اند كردهنقاشي هاي  ديگر وارد اين پردههاي  را در كنار نشانه

ـال   مي را ايجاد هـاي بـر تـن ايـن زنـان،       يـا لبـاس   هـا  كند و قوللرآقاسي تالش كرده در استفاده از رنـگ ش
ـياوش  گـرفتن   تقاصدر اثر  ؛ مثالًيك را با موضوع اثر خود هماهنگ كند هرشخصيت  رنـگ   كيكـاووس از س

اين زن را مرموزتر كرده، فضاي غمناك حـاكم در ايـن اثـر     تخاكستري شال سودابه عالوه بر اينكه شخصي
ـتفاده بانو گشسـب يا در اثر . كند مي را نيز بيشتر نمايان ـيت قـوي، شـجاعت و        ، اس ـبز بـه شخص از رنـگ س
رسـد كـه    مـي  تزئيني دارند و به نظرجنبة ها مفهومي بيش از  رنگ ،در اين آثار. دارداشاره استقامت اين بانو 

دادن هرچه بهتر شخصيت اصلي با توجـه بـه موضـوع اثـر در نظـر       نشانقوللرآقاسي استفاده از رنگ را براي 
هـاي   نقـش  حماسـه  ةگستر در زنانه هويت حفظ با حتي زنان دهد مي نشان آثار اين آقاسي در. گرفته است

 عجيـب  دارهـاي  و گيـر  از يالن يبخش نجات و ياري پهلوانان، زنجيرة بقاي و تداوم از نگهباني راه دراي  عمده
 ميـدان  در مردانـه هـاي   مبـارزه  از كمتـر  شايد كه دارند فرزانگي و حكمت همچنين، و عشقي گاه و سياسي
ـتقامت  و اميـد  نماد كه فرنگيس ،است ملي پهلوان يك نماد خود كه گشسب همانند؛ نباشد جنگ  اسـت  اس

ـار قـوللر بـا ظرافـت     چهـرة  . دارد حماسـه  جهان در منفي شخصيتي و نقش كه سودابه حتي و  ،زنـان در آث
پـردازي   يتشخصـ در تكميـل   بندي اثر نقش اصلي را دارد و معموالً در تركيبو  همراه است تزئينزيبايي و 

ـته و     شـاهنامه هـاي   ي به داستانقوللرآقاسرسد  مي به نظر .نقش مردان به كار رفته است اشـراف كامـل داش
ـاب كـرده اسـت    عالقة تصوير كرده و برشي از داستان را كه مورد جزئيات داستان را با   .خود بوده اسـت انتخ
تصوير است كه به صـورت ايرانـي تصـوير     عنوان يك قهرمان در بهحضور زنان ها  اين داستانهمة وجه غالب 
ايـن   .دادن حماسه و اسطوره استفاده كرده اسـت  نشاناو از رنگ به صورت عنصري نمادين براي  .شده است

  .شده است لحاظ 1موارد در جدول 
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  نقش زن در آثار نقاشي قوللرآقاسيمطالعة . 1جدول 
  اثربرگزيدة هاي  ويژگي ويژگي نقش زن اثرهايويژگي  عنوان

 بانو جنگ
 و گشسب
  سهراب

 گشسب بانو ،اثر اين در
 ولي زنانههاي  ظرافت با

 نشان تنومند مردي چون
 گرشسب. است شده داده
 كه مردانه ظاهر رغم به

 درونش قدرت از نشان
 زنانههاي  نماد با ،دارد
 اهدافش به رسيدن براي

 قهرمانان همچون
  .جنگند مي

:ترين شخصمهم
استفاده . بانوگشسب
. هاي گرم از رنگ

 رنگ سبز نمادي از
پشتكار و استقامت و 

  .قدرت اراده است
شخصيت قوي با 

، آرام و مطمئنچهرة 
 كامالً ،رخ چهرة سه

بر چشم، تأكيد ، زنانه
، ابرو و موي سياه

لباس رزم، منقوش، 
 .كالهخود

  

گرفتن  تقاص
 از كيكاووس
  سياوش

 كه سودابه ،اثر اين در
 و است انديش كج زني
هاي  وسوسه سيرا

 همانند ،شده اهريمني
 در زليخا كه نقشي
كرد،  بازي يوسف داستان

 نيز او .آمده در تصوير به
 در زليخا همانند
 سياوس شدن جاودانه

  .كرد ايفا را مهمي نقش

:ترين شخصمهم
استفاده از . سودابه

رنگ خاكستري شال 
آن  ةدهند نشان

هست كه خيلي 
شود  مي مشكل

 شخصيت اين زن را
  .شناخت

مضطرب و چهرة 
رخ  چهرة سه، نگران

بر چشم و تأكيد با 
، و موي سياه ابرو

داراي حجاب، مو به 
، صورت مشخص

تاج،  نيمبا  همراه
 .لباس ايراني

  

 گيسيا و كُهالن
  بانو

ازبانوگيسيا،اثرايندر
 شجاع و دلير زني منظر
 با اما بازو و زور با همراه

 معصوم و زيبا چهرة
. است شده ادهد نمايش
 و معصوميت اين كه

سرشتپاكيبهزيبايي

:ترين شخصممه
استفاده از . گيسيا بانو

هاي گرم، رنگ  رنگ
روشن نماد اي  قهوه

  .امنيت و اعتماد است
شخصيت قوي با 

،آرام و مطمئنچهرة
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كيد بر چشم و ابروأت .گرددميبازاودروني
، چهرة و موي سياه

رخ، زيبايي چهره  سه
، ه با معصوميتهمرا

همراه با  ،لباس رزم
 .كالهخود

 بهرام شكارگاه
 قصر ـ گور
  اندام گل

 اندام گل اثر اين در
 وجودي سمبل عنوان به

. شده  داده نشان زنان
 مشكالت تمام با كه زناني

 و ايستد مي محكم
  .ناپزيرند خستگي

:ن شخصيترمهم
استفاده از . اندام گل
هاي گرم، رنگ  رنگ

هن نماد قرمز پيرا
عشق و چاالكي و 

  .پويايي اوست
 ،قدرت بدني باال

داراي  چهره، برتأكيد 
حجاب، مو به صورت 

و ابرو  چشم، مشخص
و موي سياه، همراه 

لباس ، تاج نيمبا 
 .ايراني و منقوش

  
  
  
  
  
  

 كيخسرو حركت
 مادر با ايران به

  خود

 كه فرنگيس اثر، اين در
 و استقامت نماد خود

 منظر از ستا اميدواري
 در كه مؤمن زني

 آرامش سختي هاي زمان
 كرده حفظ را خود دروني

 برد مي پناه خداوند به و
  .است شده داده نمايش

  

:ين شخصيتترمهم
استفاده از . فرنگيس

رنگ زرد شال نماد 
 خورشيدي است كه

درخشد و سبب  مي
افزايش تمركز نسبت 

آرامش . شود مي به او
 در چهره كامالً
. مشهود است

ها در حالت  دست
  .مناجات

بر چشم و ابرو تأكيد 
داراي . و موي سياه

حجاب، لباس ايراني، 
 .تاجنيمهمراه با
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  409   ...آثار در زن ماية نقش مطالعة

  گيري نتيجه
 در كـه  بزمـي اسـت   و مذهبي رزمي، ماية درون با روغن رنگ روايي نقاشي از نوعي اي خانه قهوه نقاشي
ــا و دينــي و مردمــي هــاي ســنت براســاس مشــروطيت و جنــبش دوران ــذيري ارزش ب  نقاشــي از پ

 عميقي پيوند در و تمثيلي و اي اسطوره بار داراي هنر اين. گرفت شكل زمان آن مرسوم ةگرايان طبيعت
 ،يك قوم و ملت بدانيمهاي  و قهرمانيها  اگر حماسه را بازتاب پهلواني .است عرفان و حماسه ادبيات، با
در ايـران باسـتان، زنـان    . كنـد  مي ادبي آشكارگونة   ايننمود خود را در  رايج در جامعهانديشة يقين  به
حضـور زنـان   . و مقامي بـس ارزشـمند برخـوردار بودنـد    جايگاه جهان از متمدن اقوام  عنوان يكي از به

هـاي   در كنار مردان بزرگ و نـامور در اكثـر داسـتان    فرنگيسو  گوناگون مانند گشسب، منيژه، رودابه
همچـون   هـايي  و ويژگـي  داده شده استها  آن اعتبار و شكوه مقامي است كه بهة دهند نشان شاهنامه

صفاتي هستند كه سبب برتـري   ورزي، متانت و پاكي عشقپرستي، آزادگي، شجاعت، خردمندي،  وطن
در اين ميان گاهي نيز نابكاري و هوسراني زنان معدودي چون سودابه بـه   چند هر. اين زنان شده است

كـه در عـين برخـورداري از     واال و باكمـال  شاهنامههاي  اما نقش اين زنان در داستان. ردخو مي چشم
بـا وجـود برخـورداري از     ،شـاهنامه زنـان  . منشي و دليرانه اسـت  بزرگجوهر زنانه، سرشار از فرزانگي، 

 امـا بايـد گفـت كـه    . كننـد  مي طور همساني ايفاي نقش بهند و ا دوشادوش مردان ،عواطف لطيف زنانه
بـه  . فردوسي گرفته اسـت  شاهنامةهاي  بسزايي از داستان تأثيردر بخش حماسي  اي خانه قهوهنقاشي 
 اي خانـه  قهـوه  نقاشي. است سازي تمثيل و پردازي خيال اي خانه قهوه نقاشي هاي ويژگي از ،دليلهمين 

 اسـتفاده  عين در ،او آثار در. رسيد خود اوج به و گرفت جان قوللرآقاسي حسين استاد پرتوان دست به
 هـا، وجـود   بنـدي  تركيـب  در نوآورانههاي  طراحي و گذاري رنگ در رنگي پردازانه، غناي خيال عناصر از

 عشـق،  تجلـي  او آثـار حماسـي   در زن نقـش  امـا . اسـت  مشهود او تصويري عناصر در تازگي ظرافت،
 آثـار  در زن كـه  نقشـي  خصوصيات از. است نمادگرايانه گرايي، واقع عين در و است فرزانگي و حكمت

  .است انگيز فتنه هم مواردي در و وفادار ي،أر صاحب قدرتمند، خردمند، فردي كند مي ايفا يقوللرآقاس
 شـود هنـر   مـي  پژوهش مشخصهاي  پرسشجهت نقش زنان در مطالعة با  ،در اين پژوهش

 ميـان  مشـتركي  نمـادين  عناصر و است برخاسته ادبيات با نزديكي ارتباط از اي خانه قهوه نقاشي
نقش اين زنـان   پژوهش اين در كه است زن ماية نقش عناصر اصلي اين از يكي .دارد وجودها  آن

ي قوللرآقاسـ . آثار قوللرآقاسي مورد مطالعه قرار گرفته اسـت  اي خانه قهوهحماسي هاي  در نقاشي
اي  و اسـطوره  دادن شخصيت پهلواني نشانتصويري و عناصر رنگي براي هاي  در اين آثار از نشانه

زنانـه در قالـب   هـاي   زنان در آثار او در كنـار داشـتن زيبـايي و جنبـه     .زنان استفاده كرده است
هـا   زن در اين نقاشـي . اند شدهبخش، با حكمت و فرزانگي و دانا تصوير  نجات ،پهلواني هايي نقش

از رنـگ  اسـتفاده  . مهـم تصـوير شـده اسـت     يشخصـيت  منزلة بهبندي تصوير و  تركيبدر كانون 
بر قدرت، خردورزي، عفاف و زيبـارويي در  تأكيد بندي اثر با  تركيبعنوان يك عنصر اصلي در  به

قوللرآقاسي بايد گفت كـه از   آثار در زن در معرفي شخصيت و جايگاه. شود مي تصوير زنان ديده
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 و ناپـذير  خسـتگي  عاشق، شجاع، و دلير تنومند، مردان چون ولي ،زنانههاي  ظرافت با نگاه او زن
 زنـان داراي  ،در ايـن تصـاوير  . اسـت  شـاهنامه از متـأثر   و يافته تجلي اميدواري و استقامت نماد

. اسـت  گـذاري و نمادگرايانـه تصـوير شـده     رنـگ  و طراحـي  بنـدي،  تركيـب  در مهارت و ظرافت
 از پــذيري الهــام بــا و دارد اســتقامت و پهلــواني جنبــة مختلــفهــاي  حالــت در زن مايــة نقــش
  .است ي از متن داستان بودهقوللرآقاسآگاهي بيانگر كه است گرفته  شكل شاهنامهاي ه داستان

  نوشت يپ
 معين در هنركدهبرنامة هنرمندي كه مباني هنري و اصول فني را بنا بر روش و  :نديده مكتب .1

 اي كـار كنـد   ولي با موازين حرفه ،دستانه خام باشد و به شيوه و اسلوبي آزاد غالباًنياموخته 
 .]538ص ،4[

اي در  خانـه  قهـوه شـيوة  مكتب نقاشـي بـه    مهم نقاشان گذاران و يكي از از بنيان :محمد مدبر .2
هاي  كربال و حماسه يرخدادها ةنيزمدر  شتريبي وي ها يرسازيتصو. رود ايران به شمار مي

  .]525ص ،4[ هستند يمذهب
 .]59، ص6[ تاز اجزا با كل اس كيهر انيمو  اجزا انيمنسبت : proportionتناسب  .3
 .]5، صacademic ]6 كيآكادم .4
 .آنجا هركسي كشته شده باشد جاي كشتن و زميني كه در :مقتل .5
قابـل   يگـر يد يبـا معنـا   ،دياننما مي كه هرآنچهي است ريتصو:  allegory)يدر نقاش( ليتمث .6

 .]59، ص6[ باشدأويل ت
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