
۲۵ صفحات ۲۵ - ۳6

قرابتهایسبکشــناختیوساختارِیپرترههایسلطنتی
وعامیانهدرعصرقاجار*

علیرضابهارلو1،محمدکاظمحسنوند**2،محمدخزایی3

۱ دانشجوی دکتری هنر اسالمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

گروه نقاشی، دانشکده ی هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ۲ دانشیار 

گرافیک، دانشکده ی هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. گروه  ۳ استاد 

)تاریخ دریافت مقاله: ۹۷/۱/۱۵، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۷/۵/۲۹(

چکیده
کــه بهترین نمود آن در مکتــب »پیکرنگاری درباری« جــای دارد. این  گون و بدیعی اســت  گونا نقاشــی قاجــار دارای مضامیــن 
کلی، مشتمل بر سه حالت ایستاده، نشسته و سواره اند. در این بین، تک چهره های  پرتره های درباری، در یک تقسیم بندی 
که بعدتر در حوزه ی شمایل نگاری یا پیکرنگاری  نشســته به لحاظ ســاختار فیزیکی و طرز ایســتایی دارای مشخصاتی هســتند 
عامیانه جلوه گر می شــوند. اما بازنمایی این چهره نگاره های ســلطنتی در حیطه ی غیردرباری با پرســش هایی همراه است؛ از 
جمله اینکه قرابت های سبک شناختی و ساختارِی پرتره های سلطنتی در تطبیق با نمونه های عامیانه ی قاجاری چیست؟ 
و دیگــر آنکــه نحــوه ی نمایــش وضــع بــدن و پیکربندی ها، به خصــوص در حالت نشســته، تابع چــه معیارهایی اســت؟ نتایج 
که پیکرنگاری دربــاری و چهره پردازی  گرفته مبّین آن اســت  کــه به روش تطبیقی و توصیفــی- تحلیلی انجام  پژوهــش حاضــر 
کله ی انسانی و توّسل به خیالی سازی و آرمان گرایی، در واقع نشان از استمرار یک سبک با دو موضوع  عامیانه، با محوریت شا
کار تحمیل  می کند.  که پیکرهای ترسیم شده شخصیت پردازی شده و سوژه حضور خود را بر فضای  متفاوت دارند. به طوری 
گشــته و  گی هایی چون تشــّخص، تفّرد و تمایز ســوژه مشــخص  در پرتره هــای عامیانــه، طــرز نشســتن ها )عمومــًا دوزانــو( با ویژ
کمر باریک از ترکیب پیکرها حذف می شود و بدین وسیله وجهه ی شاهانه ی  مؤلفه هایی چون بازوان ستبر، سینه ی فراخ و 

آثار تقلیل می یابد. 
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که با محوریت فیگور انســان ترســیم شده اند،  هنرهای بصری ای 
عمدتــًا نمایانگــر تأثیــرات فرهنگــی و اجتماعــی زمانــه ی خــود بــوده 
و بعضــًا مفاهیــم خاصــی بــرای مخاطبان شــان در پــی دارنــد. ایــن 
گون را نشــان داده، بلکــه خود نیز  گونا فیگورهــا نــه تنها ســبک های 
کشــیده شــده اند. نــوع بازنمایی این  در حــاالت مختلــف بــه تصویر 
تصاویــر و نحــوه ی تجسم شــان نیز بیشــتر متأثر از ســلیقه ی شــخص 
کنون در  تصویرگر و یا حامیان و ســفارش دهندگان آثار بوده اســت. تا
مــورد چگونگــی بازنمایــی و مفاهیــم مرتبط با حالت و ســاختار بدن 
گرفته اســت. این  در هنــر دیگــر تمدن هــا، مطالعــات جامعی انجــام 
شیوه های بیانی، به خصوص در آیین بودا، با مفاهیم عمیقی همراه 
کــه با مبانی  هســتند. در نقاشــی غــرب نیز پیکر انســان، به ویژه آنجا 
دین مســیح درآمیخته، از جایگاه ممتازی برخوردار شــده است. اما 
کاربرد  گرچه تمامی حوزه های فرهنگی و اعتقادی فوق در مسأله ی  ا
هیئــت انســانی مشــترک بوده اند، با ایــن حال به لحــاظ جهان بینی 

تفاوت هایی دارند. 
پیکر انســان در نقاشــی غرب مبتنی بر ذهنیت طبیعت گرای غربی 
و معطــوف بــه دانش اندام شناســی و موجودیت جســمانی اوســت. از 

طرف دیگر، در نقاشی شرق دور، جایگاه و تصویر آدمی در برابر مظاهر 
طبیعت تنّزل یافته و معمواًل به صورت عنصری مختصر و جزئی کوچک 
از طبیعــت مجســم می گردد. تجســم پیکر انســان در نقاشــی ایرانی را  
گرفت )شــه کالهی و  می تــوان مابیــن ایــن دو ســاحت متفــاوت در نظر 
کهن ترین نسخ مصّوری  میرزاابوالقاسمی، ۱۳۹۵، ۹۲(. این موضوع از 
که فرم و ســاختار جســمی انســان در آنها تجســم یافته، تا هنر دوره ی 
متأخــر ایــران بازنمود داشــته اســت. عصر قاجــار از ادوار مهمی اســت 
کــه تعریف جدیدی از شــکل و قالب انســان در نقاشــی ارائــه می دهد.
مقالــه پیــش رو، در دو مبحث اصلی، شــامل پیکرنــگاری درباری 
و نقاشــی های عامیانــه  )غیردربــاری(، به تبیین قرابت های ســبکی و 
ســاختاری پرتره هــای ســلطنتی و تک چهره هــای عامــه و مذهبــی و 
کل، بازشناســی جایگاه انســان در نقاشــی قاجار می پردازد. برای  در 
گی هــای بصــرِی پیکرهــای  ایــن منظــور، مختصــات ســاختاری و ویژ
درباری و نحوه ی تجســم آنها بررســی و طبقه بندی شــده اســت. در 
ج از فضای دربار و تأثیر و تجّلی  گام بعدی، تداوم این ســبک در خار
آن در پیکرنگاره هــا و شــمایل های عامیانــه ی غیررســمی بــه بحــث 

گذاشته شده است.

مقدمه

بازشناســیجایگاهانساندرنقاشیفیگوراتیو
وپرترهنگاری

هنر »فیگوراتیو«۱، به طورکلی به مجموعه ای از آثار حوزه ی نقاشــی 
کــه به وضوح از اشــیاء و پدیده های  و مجسمه ســازی اطالق می شــود 
جهــاِن واقــع برگرفته شــده و از این رو بر حســب تعریف، »شبیه ســاز«، 
که  »تقلیــدی« یــا »بازنمودی«۲ هســتند. اصطالح همســنگ دیگری 
که  کار می رود، »هنر تصویری« اســت؛ یعنــی »هنری  در ایــن مــورد بــه 
آنچــه را در طبیعــِت موجــود قابل مشــاهده اســت به صــورت واقعی یا 
کژنمایی به تصویــر درآورد؛ مترادف هنر  حتــی بــه صورت تغییریافته یا 
»بازنمایانگر« ]یا همان بازنمودی و شبیه ساز[« )لوسی اسمیت، ۱۳۹۱، 
۲4۲(. این اصطالحات غالبًا در نقطه ی مقابِل »انتزاعی«۳ و هنِر برآمده 
از آن، یعنــی »هنــر انتزاعــی« )ناشبیه ســاز، ناپیکرنمــا( قــرار می گیرنــد.
       »فیگوراتیو« )با مشــتّقات یا برگرفته های دیگری چون فیگور، 
»پیکرنمــا«،  معادل هــای  بــا  فارســی  در  فیگــورال4(  فیگوراســیون، 
»اندامی«، »شــکل نگار)انه(« و »ِشــکالنی« شــناخته می شود و اصواًل 
که اشــیا یا جانداران، خصوصًا انســان، به  »مربوط به هنری ]اســت[ 
کــم یا بیش،  طریقــی در آن بازنمایــی شــده باشــد. در هنــر پیکرنمــا، 
کباز،  صریــح یا غیرصریح، اشــارتی به صورت طبیعی وجــود دارد« )پا
۱۳86، ۱48( و عناصر صوری۵ مانند خط، شکل، رنگ، حجم، بافت 
و غیــره بــه منظــور ایجــاد دریافت یــا توّهمــی از فرم و فضــا، در جهت 
کار، مورد استفاده قرار می گیرند. در راستای  کید بر جنبه ی روایی  تأ

تعابیــر فــوق، »نقاشــی پیکــره«6 نیز بــه طریقی دیگــر - هرچنــد نه در 
کاربرد دارد و در تعریفی ســاده، به »نقاشــی ای  جایگاهــی متــرادف – 
کند« )لوســی اســمیت، ۱۳۹۱، ۲۲۳(  که پیکره ی انســانی را بازنمایی 
که  گونه های بااهمیــت در تاریخ هنر  تعّلــق می گیــرد. در واقــع یکی از 
همــواره به مــوازات جریاِن هنــِر فیگوراتیو به حیات خــود ادامه داده 
و بــه نوعــی، زیرشــاخه ای از همیــن حــوزه به حســاب آمده، نقاشــی 
کــه بــا عناوینــی چــون »صورتگــری«،  پرتــره یــا »پرتره نــگاری«۷ بــوده 
»چهره پــردازی«، »تک چهره نگاری« و نظایر آن معادل ســازی شــده 
اســت. امــا آنچــه پرتره نــگاری را از هنــر فیگوراتیــو متمایــز می کنــد، 
مشــخصًا محوریت نقش و جایگاه »انســان« اســت. بنابراین در این 
ژانــر تصویــری، مفاهیــم و اصطالحــات مرتبــِط دیگــری نیــز دخیــل 
هســتند؛ از جمله »حالت« یا »حرکت ســر و دســت«8؛ »وضع بدن«۹؛ 
»طرز ایســتادن/ نشســتن« یا »حالت ایستایی«۱۰؛ »هیکل«، »بدن« 
که  و »پیکــر«۱۱؛ و همچنیــن »وضعیــت«، »جایــگاه« و »جای گیری«۱۲ 
همگــی در نهایت با ســوژه ی انســانی و مبحــث آناتومــی ارتباط پیدا  

می کنند. 
در چهره نــگاری، قدیمی تریــن نمونه هــای بازنمایــِی رخســاره ی 
اشــخاص، محتماًل به مصریان باســتان مربوط می شود؛ ولی فردیت 
اشــخاص در تک چهره هــای رومــی بارزتــر اســت. بیشــتر هنرمندانــی 
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قرابت های سبک شــناختی و ســاختارِی پرتره های ســلطنتی و عامیانه در 

عصر قاجار

کــه چهــره ی حامیــان خــود را نقاشــی می کردنــد، حالتــی از نجابــت، 
کبــاز، ۱۳86، ۱۹۵(. در این  اقتــدار و وقار را در آن نشــان می دادند )پا
چهره ســازی های باوقــار و مقتدرانه، نقاش چنــدان در بند بازنمایِی 
عین به عیــِن عناصــر و جزئیات یا حتی نمایش ســیمای واقعی ســوژه 
بــه مناســبات و مقتضیــات، می توانســت تغییراتــی  نبــود، و بســته 
که بایســته  کند و محصــول نهایی را آن طور  اساســی را در اثــر اعمــال 
کــه وجــود دارد - ارائــه دهــد. نمــود بارزتــر ایــن  گونــه  اســت - نــه آن 
موضــوع در جای جــای هنرهای تصویــری ایران پیداســت و در ادوار 
گذشــته قابــل ریشــه یابی اســت. »قدیمی تریــن آثار هنر  و ســده های 
ایــران از رحجــان خیــال بــر واقعیــت و ســبک آفرینی ]چکیده نگاری[ 
کــه  بــر طبیعت گرایــی نشــان دارد. هنرمنــدان پدیده هــا را آن چنــان 
کــه در واقع بود، تصویــر می کردند.  گونه  خــود می پســندیدند، نه آن 
از این رو، همیشــه چهــره ی قهرمانان در هنر ایــران، نجیب، بزرگوار، 
گی در طــول قرن ها  قدرتمنــد، آراســته و خوش منظر اســت. ایــن ویژ
در هنــر تصویــری ایرانیــان باقــی مانــده اســت. نقاشــی های دیواری 
کــه در حفاری هــای ماورء النهــر  مربــوط بــه ســده های ۳ و 4 هجــری 
که نقاشی های رنگ  کرده است  یافت شــده، از همان سبکی پیروی 
و روغن دوره ی قاجار در قرن ۱۳ هجری« )ســودآور، ۱۳8۰، ۱4(. مثاًل 
در برخی آثار، شــخصیت آفرینِی شــاهزادگان به رغم ۱۳۰۰ سال فاصله 
کمری  گردن و بازوان ســتبر، سینه ای فراخ و  کان یکســان است:  کما
کــه در اصــل، بازنمایــی انســاِن  باریــک )همــان(. ایــن خصوصیــات 
فوق طبیعی )حماســی، اســطوره ای، آرمانی( از آن اراده  می شد، هم 
در هنــر ایــران و ماوراءالنهــر  و هم در هنر هند و شــرق دور قابل رؤیت  
بوده و عمدتًا در ترسیم نقش پادشاهان، قهرمانان و ُمصلحان دینی 
گی های یادشــده، بــا عدم رعایت  و اجتماعــی نمــود یافته اســت. ویژ
تناســبات فیزیکی، به شــکل اغراق شــده ای در پیکرها مشــهود بوده 
کــه ایــن امر اصــواًل در پرهیــز از طبیعت گرایی و پیــروی از آرمان گرایی 

معنا پیدا می کند.
یــا  کهنــی ماننــد مســیحیِت قــرون وســطی  در هنــر تمدن هــای 
که  کلیساها، معابد و صومعه ها بودند  ســرزمین های بودایی، عمدتًا 
آثار نقاشــی یا حجم پردازی های فیگوراتیو ســفارش می دادند، حتی 
کار نبود.  کز مهم سیاسی در  کار دستگاه سلطنت یا مرا گر برای این  ا

اما چنین چیزی در اسالم - که در آنجا تهیه ی آثار فیگوراتیو تقریبًا به 
 Barry,( طــور انحصاری در اختیار دربار قرار داشــت - صدق نمی کرد
51 ,2004(. ریشــه های تکویــن و تطور هنر فیگوراتیو در هنر اســالمی 
کید بیشــتر بر پرتره نــگاری( و نحوه ی به کارگیــری و نمایش این  )بــا تأ
گســترش و عدم تقبیح نســبی آن در  که بوده باشــد،  گونه آثار، هرچه 
طول سده های بعدی، دست کم در عمل، امری انکارناشدنی است. 
کله ی  گفته شــد، موضوع اصلی پرتره نگاری را شــا که  همان طور 
انســان را  ایــن  آنچــه مقــام و موقعیــت  انســان تشــکیل می دهــد و 
)گذشــته از عناصــر و نشــانه های موجود در تصویر( به طور مشــخص 
به نمایش می گذارد، حالت چهره، وضع بدن، جثه، طرز ایستادن یا 
نشستن، و درکل، نحوه ی بازنمایی ساختار فیزیکی و ریخت شناسی 
گاه بــا معانی خاصی نیــز توأم می شــود. از آنجا  کــه  و آناتومــی اوســت 
کــه محور بحث حاضر در این پژوهــش، پرتره های درباری در تطبیق 
بــا فیگورهای غیردرباری )با مضامیــن مذهبی(، و بازه ی زمانی مورد 
نظــر بــر عصر قاجــار متمرکز اســت، در ادامه، حاالت مختلِف انســانی 
در این دو حوزه بررســی و تحلیل خواهد شــد. بدین منظور، نخست 
الزم اســت شــمایی از هنر پیکرنــگاری عصر قاجــار و مختصات آن به 

دست داده شود.

پیکرنــگاریدرباریازمنظرشــخصیتپردازی،
ساختاروانداموارگی

پیکرنگاری درباری را  می توان زیرشــاخه ای از نقاشی فیگوراتیو و 
گونه ای از پرتره سازی دانست. پیکرنگاری درباری »اصطالحی است 
که در نتیجــه ی تجربه  های  بــرای توصیــف مکتبی در نقاشــی ایرانــی 
فرنگی ســازی پدید آمد. آغاز شــکل گیری این مکتب از اواخر ســده ی 
۱8م./ ۱۲هـ.ق. و اوج شــکوفایی آن در زمان ســلطنت فتحعلی شــاه 
کبــاز، ۱۳86، ۱4۷(. این جریان هنــری، چنان که ذکر  قاجــار بــود« )پا
شــد، برآینــد تالقی اندیشــه و فرهنگ شــرقی- ایرانی بــا دنیای غرب 
و اســباب پیدایــی آن، پدیــده ی التقاطــی یــا دورگــه ی فرنگی ســازی 
بود. جریان فرنگی ســازی »احتمااًل ریشــه در پرتره هــای رنگ روغنِی 
کبیر و  که به عنوان پیشــکش به شــاه عباس  پادشــاهِی اروپا داشــته 

مشخصاتمعادلهایفارسیهنر/ژانرتصویری)انگلیسی(

figurative ،)پیکرنما، اندامی، اندام وار، شکل نگار)انه
ِشکالنی

اقتباس آشکار از اشیاء و پدیده های جهان واقع؛ بازنمایِی اشیا یا جانداران، 
کمابیش صریح یا غیرصریح به صورت طبیعی  خصوصًا انسان؛ اشارتی 

representationalبازنمایی آنچه در طبیعِت موجود قابل مشاهده است به صورت واقعی یا حتی به تصویری، تصویرگرایانه، بازنمایانگر
کژنما صورت تغییریافته یا 

figure paintingبازنمایی پیکر انسانینقاشی پیکره

portraiture 
صورتگری، چهره سازی، چهره پردازی، 

تک چهره نگاری 
)پرتره نگاری، نقاشی پرتره(

بازنمایی رخساره ی اشخاص یا سوژه ی انسانی )تمام قد، نیم تنه، سر و شانه؛ 
کامل نقاش به بازنمایِی  خ و غیره(؛ در مواردی، عدم تقّید  خ، تمام ر خ، سه ر نیم ر
عین به عیِن عناصر و جزئیات یا حتی نمایش سیمای واقعی سوژه )به واسطه ی 

آرمان گرایی یا خیالی نگاری(

abstractنقطه ی مقابل هنر فیگوراتیوانتزاعی، ناشبیه ساز، ناپیکرنما

جدول1 –ژانرهایتصویری.
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اخالف او اعطا می گشت و یا حاصل تأثیر نقاشانی فرنگی مانند "جاِن 
که در ســده ی ۱۷ در اصفهان ســکونت داشــته اند«  هلنــدی۱۳" بوده 
از مشــخصات   .)Robinson, 1992, 296 & Robinson, 1993, 231(
صــورِی عــام در پیکرنگاری درباری  می توان به ســاختارهای متقارن 
بــر اســاس خطوط عمــودی، افقــی و منحنی؛ تلفیــق نقش مایه های 
و  قرمــز(؛  فــام  ویــژه  )بــه  محــدود  رنگ گزینــی  تصویــری؛  و  تزیینــی 
کــرد )تصویــر۱(.  کاربســت رنگمــاده ی روغنــی بــه روش خــاص اشــاره 
کار باشــد، نمونــه وار۱4  در اینجــا اشــخاص، بی آنکــه شبیه ســازی در 
 و بــه طــرزی قــراردادی تصویــر می شــوند و هــدف نقــاش، تجّســم 
جالل، وقار و زیبایی مثالی آنهاســت. در اغلب این نقاشــی ها، سوژه 
در حالتــی رســمی جلــوی طاقچــه یــا ُارســی و یــا پنجره ای بــا پرده ی 
کباز، ۱۳86، ۱4۷( )تصویر۲(. به طور  گرفته اســت )پا جمع شــده قرار 
کلــی، »در نقاشــی های ایــن دوره بــه فراوانــی  می تــوان از یکدســتی 
ترکیب بندی هــای ایســتا بــا عناصــر عمــودی و افقــی در یــک فضــای 
گرفــت« )آژنــد، ۱۳۹۵، ۷۹6(. ترکیب بنــدی  بســته ی اندرونــی ســراغ 
که  می تواند معّرف محیط و ذهنیتی آرام و متعادل باشــد، به  قرینه 

خوبی در این پیکره نگاره ها بازتاب یافته است.
در پیکرنـــــــگاری دربـــــــاری، تـــــــا حدودی به تأســـــــی از ســـــــّنت 
کاربست  نقاشـــــــی مینیاتور، تالشـــــــی در جهت  چندصدســـــــاله ی 
اســـــــلوب های ناتورالیســـــــتِی ِصرف صورت نمی پذیـــــــرد؛ از این رو 
»همواره شبیه ســـــــازی فدای میثاق های زیبایی استعاری و جالل و 
کباز، ۱۳8۵، ۱۵۱(. عناصر جانبی در این  وقار ظاهری می شـــــــود« )پا
نقاشی ها عالوه بر نمایش سبک زندگی اشرافی و تجّملِی این دوره، 
کدام  »تمام کننده ی معنی ضمنی و صریح این آثار« هســـــــتند و »هر 
به ساحت تمثیلی، نمادین و شمایلی این پرتره ها شکل  داده اند« 
)دل زنده، ۱۳۹۵، ۱۹(. این اشیاء و عناصر معمواًل اسباب و ملزومات 
متداولی چون اورنگ شاهی، سالح، تاج، مخّده، قالیچه یا زیرانداز 
گاه  زربفت، جام و صراحی، پرده و غالبًا چشم اندازی در پس زمینه و 

حیوانات خانگی را شامل می شوند. 

 بازیل رابینســون، از پژوهشــگران پیشــگام مطالعات آســیا و هنر 
قاجــار، در خصــوص اصالــت پیکرنــگاری و پیشــینه ی ترســیم نقــش 
کــه در حــال حاضر چندین ســرنگاره  ســالطین در نگارگــری می گویــد 
کتــاب(، از هنــر ایــراِن ســده های ۷ و 8 هـــ.ق./ ۱۳ و  )تصاویــر اول 
کمــان وقــت اســت، اما  کــه موضوع شــان حا ۱4م.، بــه جــای مانــده 
شناسایی یا تعیین هویت سوژه های تصویرشده امکان پذیر نیست. 
وی همچنیــن بــا اشــاره به هنر هند اســالمی، »دیوان های اشــعار۱۵« 
که شــاعران  کلیشــه ای می داند  را نیز حاوی شــمار زیادی نگاره های 
متعددی را در حال اعطای آثار خود به حامیان شان نشان می دهند. 
امــا او چنیــن آثاری را نیز، با آنکه نقش انســان در آنها محوریت دارد، 
 Robinson, 1992, 292 & Ibid, 1993,( پرتره هــای واقعــی نمی دانــد
227(. از نظــر رابینســون بــرای اینکه یــک پرتره، از حیــث برخورداری 
گی هــای چهره نــگاری متقاعدکننــده بــه نظر رســد، بایــد تا حد  از ویژ
ممکن معاصِر ســوژه ی خود باشــد و این مهم از راه تشــخیص، تمایز 
و تفّرِد ســوژه حاصل می شــود. وی عصر تیموری را آغازگر این جریان 
و اســتمرار آن را در عهــد صفــوی، مایــه ی قــوام صورتگــری در اعصــار 

بعدی دانسته است.
بــا توجــه بــه مشــخصه های مذکــور »تصاویــر خلق شــده در دربــار 
گورکانی تهیه  می شــدند، به دلیل  که برای پادشــاهان  قاجار و آثاری 
کاربســت تکنیک هــای واقع نمایــی، نمونــه ای از پرتره هــای "واقعی" 
یــا "فرنگــی" بــه حســاب می آینــد. از ایــن رو چنیــن آثــاری را  می توان 
که  کرد؛ سّنتی  گذشته قلمداد  گسســتی در سّنت هنری  برخاســته از 
پیش تــر، از پرتره نــگاری اجتناب می کــرد« )Soucek, 2000, 98(. این 
موضوع رابطه ی مســتقیمی با مســأله ی حرمت صورتگری در اسالم 
داشــته و خصلت عدم تشــابه سوژه به اصل، ظاهراً از ارکان اعتقادی 
را فضایــی شــکل  نگارگــری  ایــن رو محــدوده ی  از  بــوده اســت.  آن 
کــه مســتقل از اجــزا و عناصــر آن و رها از شــخصیت پردازی و  مــی داد 
مضمون نــگاری پیــش می رفت. اما با بروز برخی تســامحات دینی در 
عصــر قاجــار، عرصــه ی فعالیت در ایــن زمینه بازتر و تولیــد پرتره های 

تصویــر1-ســاختارخطــییــکاثــرپیکرنــگاری
درباری.

کباز،148،1386( ماخذ:)پا

به منسوب یحیی، شاهزاده تصویر2-
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تصویر3-پرترهیجمشیدشاه،مرقوممهرعلی،1218هـ.ق.)1803م.(.
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گرفت. درباری و سلطنتی بیش از پیش میّسر شد و حتی شتاب 
مکتب پیکرنگاری درباری به دست نقاشانی چون محمدصادق، 
محمدباقر و میرزا بابا تکوین یافت. محمدحسن، ابوالقاسم و احمد 
کباز،  نیز از برجســته ترین نمایندگان این مکتب به شــمار می آیند )پا
۱۳86، ۱48؛ همچنیــن نک: آژنــد، ۱۳۹۵، 8۰4(. چنانکه در باال هم 
اشــاره شــد، دوره ی اعتالی این مکتب، ایام زمامداری فتحعلی شاه 
بود. شــمار چهره نگاره های ترسیم شــده از این پادشــاه بــه اندازه ای 
گزارش شــده اســت  کــه فقــط از مهرعلی نقــاش، حداقل ۱۰ اثر  اســت 
)Robinson, 1992, 297 & Ibid, 1993, 232(. از ایــن هنرمنــد، عالوه 
بــر پرتره نگاری فتحعلی شــاه، تصاویری خیالی از پادشــاهان تاریخی 
و اســطوره ای ایــران نیــز با همان اســلوب پیکرنــگاری دربــاری به جا 

مانده است )تصویر۳(.
که تا حد زیادی به فتحعلی شــاه  امــا »مکتــب پیکرنگاری درباری 
وابســته بــود، پس از مرگ او )۱۲۵۰هـــ.ق.( به راه زوال رفت و در زمان 
کرد«  محمدشاه قاجار دوباره نوعی نابسامانی در نقاشی درباری بروز 
که با  کبــاز، ۱۳8۵، ۱۵8(. دوران ســلطنت ســومین پادشــاه قاجار  )پا
تغییر در نوع پوشش مردان همراه بود، تأثیر نامطلوبی بر پیکرنگاری 
کــه فتحعلی شــاه بــه خلعــت و جامــه ی  گذاشــت. در حالــی  دربــاری 
ک  کــت فرا زربفــِت جواهرنشــان مزّیــن بود، نــواده ی او محمدشــاه، 
 .)Robinson, 1992, 298 & Ibid, 1993, 233( کــرد و شــلوار را بــاب 
کاخ جدید ســاخته شــد. ]از این رو[  »در عهــد محمدشــاه، تنهــا یک 
نقاشــی های بزرگ اندازه، در مضمون های تاج گذاری و زرم و شــکار از 
رواج افتاد. نقاشــانی مانند احمد، ســیدمیرزا و محمدحســن افشــار 
همچنــان فعــال بودند ولی هیچ گاه نتوانســتند نقطــه ی اوج دیگری 
در پیکرنگاری درباری پدید آورند. در واقع، سبک رسمی تا حدی به 
گرفت. ]...[  گرایید و حتــی الگوهای اروپایی مورد تقلید قــرار  تصّنــع 
گرایش هایی از این دست را  می توان پیش درآمد سبک رسمی جدید 
کبــاز، ۱۳۹۵، ۳۰(. روند نزولی  کرد« )پا در عهــد ناصرالدین شــاه تلقــی 
پیکرنگاری درباری در دوره ی ناصری، به خصوص بعد از نقاشی های 
کاخ نظامیــه )بــا موضوع جلوس ناصرالدین شــاه بر تخــت طاووس(، 

کرد. این مســأله عمدتًا معلــول برقراری روابط  شــدت بیشــتری پیدا 
بــا غــرب و تأثیرپذیــری از مظاهر این تمدن، به ویژه ورود عکاســی به 
که حتی دربــار و حرم او نیز  ایــران بود. تغییر در نوع پوشــش پادشــاه 
کنشــی به شــمار  از آن متابعت می کرد، از اثرات و تجلیات بارز چنین 
گر پیش تر فتحعلی شاه از نقاشی و پرتره  نگاری برای تثبیت  می رود. ا
و تحکیــم جایــگاه خود بهــره می برد، حال ناصرالدیــن این مقصود را 
در عکاســی دنبال می کرد. در واقع با ظهور عکاسی، به لحاظ اجرای 
تکنیک هایی چون سایه روشــن، شبیه ســازی و پرسپکتیو، امکانات 
گرفت )تصاویر4و۵(.       گسترده تری نیز پیش روی نقاشان قرار  هنرِی 
رابینســون سرنوشــت پیکرنــگاری عصــر قاجــار را در دوران بعــد از 
ناصرالدین شــاه چنیــن ذکر می کنــد: چهره ی مظفرالدین شــاِه رنجور 
گاه در آثــار مینایــی، با ســیمایی بیمارگونه و ســودازده و ســبیل بلند 
مشــاهده می شــود. بعد از او، پرتره ی شــخصیِت نه چنــدان مطلوِب 
کــه بــا هیئتــی فربــه و تــاج بلند قاجــاری روی  محمدعلی شــاه اســت 
بعضــی تمبرهــای ارزشــمند اروپایــی بــه نمایــش درمی آید؛ و ســپس 
فرزنــدش احمدشــاه، واپســین شــاه قاجــار، بــا همــان فربگــی ظاهــر 
کمابیش به  می گــردد. از وی تک چهــره ای دیــده نشــده امــا معمــواًل 
 Robinson, 1992,( گشته است شکلی ناشیانه روی قالیچه ها مصّور 

  .)299-300 & Ibid, 1993, 234-235
پیکرنــگاری دربــارِی عصــر قاجار صرفــًا به یک چارچــوب هنری یا 
زیبایی شــناختی محدود نمی شــد و بنــا به شــواهد و قراین، مقاصد 
کاربــردِی دیگــری هــم از آن مســتفید بــود. فتحعلی شــاه در حقیقت 
از پیکرنــگاری به عنــوان ابزاری برای نمایش قــدرت مطلقه، تحکیم 
موقعیــت و تــداوم مشــروعیت خــود بهــره می گرفــت. نقاشــان دربــار 
نــوع تبلیغــات سیاســِی نامحســوس، بعضــًا تحــت تأثیــر  او در ایــن 
ســّنت های پرتره نــگاری فرنگــی )مدل ســازی( و محتمــاًل آثــار هنــرِی 
گسیل داده شــده بــه دربــار ایــران هــم بوده اند. بــا این وجــود، به جز 
مــواردی معــدود، حــال و هــوای نقاشــی ها ایرانــی و عناصــر بومی در 

اغلب آثار مشهود است. 

ترسیموتجّسمپیکرها

گذشــته از عوامــل شــکل گیری، تأثیــرات و روابــط، ســیر تحــّول و 
که در این  هنرمنــدان شــاخِص پیکرنگاری دربــاری؛ مبحث دیگــری 
ســبک از چهره پردازی و در اینجا بیشــتر مدنظر قرار دارد، مطالعه ی 
گی های سبکی  که این ویژ حاالت و سکناِت سوژه های آثار است. چرا
و ریخت شناختی، بعدتر یا حتی هم زمان، در نقاشی های عامیانه ی 
غیردربارِی این دوره نیز به طریقی تکرار یا بازتولید می شوند و بعضی 

قرابت های ساختاری و اندامی را آشکار می سازند. 
کلــِی نگاره های رســمِی شــاهان و شــاهزادگان قاجاری،  در رصــد 
)بــه جــز پرتره هــای ایســتاده ی تمام قــد(   را  طــرز قرارگیــری پیکرهــا 
می تــوان در یــک تقســیم بندی عمومــًا ذیــل ســه حالــِت »نشســته« 
کــرد: )۱( روی تخــت )بعضــا روی قالیچه با مخــّده(، )۲( روی  بررســی 
صندلی )گاهی مبل( و )۳( روی اسب.  به رغم آنکه تمرکز بحث حاضر 
بر پرتره های قاجاری اســت، در مورد پیشــینه ی پرتره های دســته ی 

کاغذ،حدود1855؛چپ: تصاویر4و5-راست:پرترهیناصرالدینشاه،آبرنگوطالروی
عکسیازناصرالدینشاهحدود55-1852،موزهیمتروپولیتن.

)Roxburgh,2017,109(:ماخذ

قرابت های سبک شــناختی و ســاختارِی پرتره های ســلطنتی و عامیانه در 
عصر قاجار



۳۰
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی  دوره۲۵، شماره  ۱، بهار ۱۳۹۹

که »بســیار پیــش از اینها، در ســّنت نقاشــی  گفتنــی اســت  نخســت، 
ایرانی، شاهان و شاهزادگان را عمدتًا نشسته بر روی زمین، تکیه زده 
بــر مخــّده، و یــا بــر روی تخــت شــاهی تصویــر می کرده انــد. از تصاویر 
کیخســرو در نگاره هــای تیمــوری و صفــوی تــا  جمشــید، فریــدون و 
انواع شمایل های رنگ روغنی زند و قاجار از نادرشاه و فتحعلی شاه، 
کرده اند« )دل زنده، ۱۳۹۵،  همگــی از همین نظام تصویرگری پیروی 

۲۵( )تصاویر6 تا 8(.
که  از بررسی تطبیقی- تصویری این آثار فیگوراتیو چنین برمی آید 
با وجود اختالف در جزئیات و برخی مؤلفه ها، از الگو یا پیش نمونه ای 
واحد و ساختاری معّین تبعیت شده است. آ. ت. آدامووا در راستای 
که نســبت  ایــن نظــر و از باب مثال، ســاختار پرتره ی فتحعلی شــاه را 
بــه دیگــر موارد تأخر زمانی دارد، مســبوق به ســابقه دانســته و اظهار 
کــم بــر  کــه »نــگاره ی حاضــر مظهــری از ســنن و مواریــث حا می کنــد 
که نشــان دهنده ی حالــت متداوِل تصویرســازِی  نقاشــی اســت، چرا
حکمرانــان حداقل از ســده ی ۱6م. اســت« )آدامــووا، ۱۳86، ۲44(. 
وی در واقــع عهــد صفــوی و نشــانه های تصویــری آن دوره را )چه در 
نگارگــری و چــه تک نگاره هــای مرّقعــات( طلیعــه ی چنین شــیوه ای 

می داند )تصویر۹(. 
بازنمایــی هیئــت  دربــاری،  و  پرتره هــای ســلطنتی  از  گــروه دوم 
کــه  می توانــد از مظاهــر غرب  شــاهانه بــر شــیئی نســبتًا بدیــع اســت 
کــه در مواقعــی  تلقــی شــود. ایــن عنصــر، »صندلــی« ملوکانــه اســت 
کاناپه هــم ظاهر می  شــود. بــا اینکــه در نگاره های  بــه شــکل مبل یــا 
تــا صفویــه، هرازگاهــی  ناصــری  از  پیــش  از دوره ی  به دست رســیده 
شاهان، بزرگان و حتی شخصیت های دینی یا اسطوره ای بر صندلی 
کــه ایــن عنصر  ترســیم شــده اند، امــا در عصــر ناصرالدین شــاه اســت 
کســب می کنــد و به یکی از  مــادی، جایــگاه متمایزی را در نقاشــی ها 
که نقش  نمادهای بارز سلطنتی مبدل می شود. از شواهد پیداست 
صندلی نیز همچون عصای سلطنتی، یک پدیده ی غیرایرانی بوده، 
گفته می شود »در چهره نگاری از نیم  تنه ی  چنان که در این خصوص 
گرفته شده  نشســته بر صندلی، از آثار نقاشــی روســی و فرانســه الهام 
اســت« )جاللــی، ۱۳8۲، 44(. بــه هر حــال، اقتدار و جایــگاه صندلی 

که حتی تخت ســلطنتی را هم  در آثار تصویری قاجار تا حدی اســت 
بــه حاشــیه می راند و تا مدتی نقش یک مؤلفــه ی غالِب بصری را ایفا 
می کند. »گذر از تخت، تقدیر محتوم بیشــتر پادشــاهی های آســیایی 
کــه از نیمــه ی قرن نوزدهم آغاز شــده بــود تا نیمه ی  بــود و فراینــدی 
کشورها را تغییر  قرن بیستم میالدی نه تنها نظام های حکومتی این 
گرفت  داد، بلکه فرهنگ مادی زندگی را آن چنان تحت الشــعاع خود 
کلی متحول  که ســبک پوشــش تا نظــام تصویرگری این جوامع را بــه 
کرد« )دل زنده، ۱۳۹۵، 64(. اما برخالف نگاره های پیشین )خصوصًا 
که در آنها »تخت« صاحب هویتی مستقل است  زمان فتحعلی شاه( 
)تخت طاووس، تخت مرمر و تخت نادری(، در تک چهره های بعدِی 
ح نمی شود.  قاجاری، اصواًل نوع خاص و منحصری از صندلی مطر

در زمـــــان ســـــلطنت ناصرالدین شـــــاه، مظاهـــــر تمـــــدن غـــــرب 
به واسطه ی رویدادهایی از قبیل ســـــفرهای شخص شاه به فرنگ، 
کارشناسان و  مراودات روزافزون سیاســـــی و دیپلماتیک، آمد و رفت 
سیاسیون، و سلطه و نفوذ استعمار، بیش از پیش در تمام عرصه ها 
که از پیامدهـــــای عمده ی این  پدیدار شـــــد. تحول ســـــبک زندگی 
تعامـــــل بود، در وهله ی نخســـــت، دگرگونـــــی آداب و ظواهر را در پی 
داشت. تغییر نوع پوشش و همین طور اسباب و اثاثیه ی اندرونی ها 
از مصادیق این تحول اجتماعی بود و صندلی به عنوان وســـــیله ای 
بـــــا قابلیت جابجایی روان تـــــر، جایگزین بی بدیل تخـــــِت پرصالبِت 
سلطنتی شد. به عقیده ی پژوهشـــــگران دینی، »ناصرالدین شاه به 
که تجمل را نمی پسندیدند، بر روی تخت جواهرنشاِن  احترام علما 
که مسندی زربفت  مرســـــوم نمی نشســـــت بلکه به جلوس بر تختی 
کاربرد صندلی نیز شاید  داشت بسنده می کرد« )الگار، ۱۳6۹، ۲4۱(. 
که در ظاهر درست  چنین توجیهی داشته است. این التزام هرچند 
گرایشـــــی محسوب  بوده باشـــــد، تنها یکی از دالیل چنین تمایل یا 
می شـــــود. در واقع اســـــتفاده از مســـــندی جدید و متفـــــاوت را باید 

نتیجه ی مستقیِم شکل گیری یک نظام فکرِی نو به حساب آورد.
پیکرنــگاری دربــاری، در هنــر غــرب، قرن هــا تحــت ایــن عنــوان 
بــه شــکل و شــیوه ی خاص خــود حیات داشــته اســت. امــا در آنجا، 
چهره های برجســته ی سیاســی و مذهبی، در قیاس با آثار دســته ی 

تصویر6-پرترهیسلطانحسینبایقرا.
)Fehervarietal.,2005,plate9(:ماخذ

اثر صفوی، نجیبزادهی تصویر7-
علیقلیبیگجبادار.

ماخذ:)سودآور،373،1380(
تصویر8-تکچهرهینادرشاه،حدود1123هـ.ق.

ماخذ:)آژند،757،1395(
نشســتهی پرترههــای کلــی طــرح تصویــر9-

سلطنتی)دستهینخست(.



۳۱

کالبدشــان  کــه در بــاال اشــاره شــد، غالبــًا قســمت تحتانــی  نخســت 
)نشــیمنگاه و پاهــا( روی ســطحی مثــل تخت قــرار نمی گیــرد بلکه بر 
صندلــی یــا جایگاهی َســکومانند بــه نمایش می آیــد. این آثــار از این 
حیــث بیشــتر بــه دســته بندی دوم شــباهت دارنــد و از همیــن بابت 
ح می شــود. در چهره پــردازی غــرب، شــیوه ی اجــرای  در اینجــا مطــر

گاهی دقیق  کاربســت اصولی تِر قواعد ناتورالیســم و آ پیکرها به دلیل 
از علــم آناتومــی، از دقــت و ظرافــت بیشــتری نیــز برخــوردار اســت، 
علی الخصــوص در ترســیم چیــن و شــکن جامــه و تناســبات اندامی. 
در این نوع پیکرنگاره ها )و همچنین در هنر قاجار( اصواًل ســوژه پا را 

روی پای دیگر نمی اندازد.
جدول2 –انواعپرترههایسلطنتیدرحالتنشسته.

قرابت های سبک شــناختی و ســاختارِی پرتره های ســلطنتی و عامیانه در 
عصر قاجار



۳۲
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسمی  دوره۲۵، شماره  ۱، بهار ۱۳۹۹

که اعیان  گروه از پرتره های سلطنتی، آن دسته ای است  سومین 
و بزرگان را نشســته بر پشــت اســب نشــان می دهد. این طرز نمایِش 
پیکرهــا پیشــینه ا ی مدیــد دارد و آثار آن در هنر تمامی ادوار اســالمی 
و پیــش از اســالم قابــل پیگیری اســت. در عصــر قاجار هــم به همین 
منوال، شــاهان و شــاهزادگان به طرق مختلف، مثــاًل در حال نبرد با 
دشمنان، در حال شکار یا درگیری با موجودات خیالی و یا در حالت 
ســکون و قــرار، بر پشــت اســب تصویــر می شــوند. شــیوه  ی بازنمایی 
کامل ترین  که بهترین و  حیوان در این آثار، طبق سّنت نقاشی ایرانی 
نما را مد نظر قرار می دهد، بیشــتر از پهلوســت و چهره ی ســوارکار نیز 

خ ترسیم می شود. معمواًل سه ر

تــا تــداومیــکســبک:ازایدهآلیســمدربــاری
خیالیسازیعامیانه

مخاطــب آثــار هنری قاجار، برخــالف هنرهای تصویری پیشــین، 
که مثــاًل تصویر  مشــخصًا بــا افــراد و وقایــع مواجه اســت. بدیــن معنا 
پادشــاه در حال شــکار یا جلوس، تک چهره ای از یک وزیر، شــاهزاده 
یــا صاحب منصــب، و یــا رامشــگران و درباریــان، همگی اغلــب به طور 
مســتقل به نمایــش درمی آیند و دیگر آن فضــای بی مکان و بی زمان 
کلیت موضوعی که مستقل از اجزای  کم عناصر صحنه و  نگارگری و ترا
کار نیســت. این مســأله، عالوه بر تک چهره ی  خود پیش می رفت در 
ســالطین و شاهزادگان، در شــمایل نگاری بزرگان دین و حتی برخی 
که  دراویش و روحانیون نیز به طور مشخص دیده می شود؛ به طوری 

پیکرهای ترسیم شده صاحب هویت و شخصیت به نظر می رسند. 
در نقاشــی مذهبــی قاجــار،  تصویر گــری پیامبــران و امامــان و در 
کــه از منظــر تاریخ هنــر ایران - در شــیوه  رده  ی بعــدی، علمــا و عرفــا 
کمیــت- امــری بی ســابقه قلمــداد می شــود، موضوعی تازه اســت.  و 
عــالوه بــر ایــن، اســتقالل و تحمیــل حضور ســوژه را باید تتمــه ی این 
ابداع و ابتکار دانست. رابینسون هم جهت با موضوع استقالل سوژه 
کــه »رده ی قابل مالحظــه ی دیگری از  کار، بیــان می کنــد  و مضمــون 

کتاب، تصاویری تک پیکر بر روی زمینه ای ساده  نقاشی های جدا از 
کــه تیپ هــا، جامه هــا و آداب ایرانیــان را نشــان می دهنــد«  هســتند 
که در  گونه تصاویر چنان است  )رابینسون، ۱۳۷۹، ۳66(. شمار این 
کرد.   حوزه ی مضامین دینی هم  می توان آثار متعددی را مشاهده 

که آن هم نشــان از بدعت در عرصه ی  نکتــه ی قابل توجه دیگری 
هنــر ایــن دوره دارد، خــروج روزافزون نقاشــی از حیطه ی دربــار و نفوذ 
کــه بنــای آن در عهــد  گرایــش عامــه  آن در میــان مــردم اســت. ایــن 
صفــوی - و بــه مــوازات توقف حمایــت دربار و حامیــان از هنرمندان- 
گذاشــته شــد، بیشــترین تجلــی خــود را در عصــر قاجــار بــه منصــه ی 
گسســت در رابطه ی میــان دربار  ظهــور رســاند. یکــی از مصادیق بــارِز 
کامــاًل مردمــی »نقاشــی قهوه خانــه ای« در  و هنرمنــد، ظهــور مکتــب 
کــه از زمــان نهضــت مشــروطه اعــالن موجودیــت  دوره ی متأخــر بــود 
کرد. این انشــعاب هنری، با شــدت بیشــتری نسبت به قبل، بر تحول 
کیــد می کــرد۱6.  هنرهــای عامیانــه و قطــع وابســتگی های دربــاری تأ
البتــه مکتــب نقاشــی قهوه  خانه  تنها عرصــه ی ظهور آثــار مردمی )چه 
کــه پیش تر،  مذهبــی و چه حماســی و بزمی( محســوب نمی شــد؛ چرا
کــه قرابت هــای ســاختاری بــا انــواع دربــاری  نگاره هــای تک پیکــری 
کــه در ســال ۱8۳۵-۱8۳4م.  کــورف۱۷  داشــتند رواج یافتــه بــود. »ف. 
]مقــارن بــا واپســین ســال ســلطنت فتحعلی شــاه[ در ایــران اقامــت 
کــه ترســیم تک چهــره را در انحصار  داشــت، بــه قانونــی اشــاره می کند 
کار  اعضــای خاندان ســلطنت می داند و اشــخاص خصوصــی را  از این 
منع می کند« )کورف، ۱8۳8، ۹۵؛ به نقل از آدامووا، ۱۳86، ۲۷4(. اما 
شــمار پیکرنگاره هــای غیردرباری موجــود از ایــن دوره نافی این حکم 
که ســبک نقاشــی این دوره با  ســلطنتی اســت. ضمنًا »گفتنی اســت 
اینکــه بعدهــا در پایتخت محو شــد ولی در ایاالت و والیــات باقی ماند 
و تا اواخر ســلطنت ناصرالدین شــاه ادامه یافت« )آژند، ۱۳۹۵، ۷۹6(. 
بــه همین دلیل نظــام تصویری و منش بصری عصر قاجــار را  می توان 
کــه وجــه عامیانه ی آنهــا بر خصلــت درباری غالب اســت نیز  در آثــاری 
کــرد. ایــن آثــاِر پیکرنمــای عامیانه- مذهبــی، عمومــًا در قالب  دنبــال 
کن قابل رؤیت اند. کاغذ یا دیوارنگاره های برخی اما نقاشی روی بوم و 

تصویر11-یکاثرطراحیباپیکرهایایستادهونشسته)دوزانو(ازآلبومطراحیهنرمندانقاجار،ح50-1830م.
)www.harvardartmuseums.org(:ماخذ
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ســاختارواجــزایپیکرنگارههــایعامیانــهدر
تطبیقباپرترههایسلطنتی

که در ســّنت نقاشــی ایرانی، شــاهان و  گرچــه پیش تــر نقــل شــد  ا
شــاهزادگان را عمدتــًا نشســته روی زمیــن، تکیــه زده بر مخــّده و یا بر 
تخــت شــاهی تصویــر می کــرده و پیکربنــدی آنهــا نیــز تابع یــک نظام 
کلی تــر  می تــوان دامنــه ی شــیوه های  تصویرگــری بــوده، در نگاهــی 
کتــب قدیم )علمی و  مختلــِف نشســتِن پیکر آدمی را تا تصویرســازی 
کرد و در نگارگری نیز مصادیــق فراوانی برای آن در نظر  ادبــی( دنبــال 
گرفت )تصویر۱۰(. این جریان تا عصر قاجار تداوم می یابد )تصویر۱۱(.
از بررســی پرتره های غیررســمی قاجاری )در اینجا مشــخصًا انواع 
کــه در  »نشســته«( در دوران بعــد از فتحعلی شــاه چنیــن برمی آیــد 
ایــن آثار، همچون حیطــه ی پیکرنگاری درباری، آنچــه اهمیت دارد 
شــکل و قالب انســان اســت. این دو حــوزه در حقیقت اســتمرار یک 
ســبک را بــا دو موضوع متفــاوت )دربــار/ عامه( نشــان می دهند. در 
که مثاًل پرده ی نقاشی میرزابابا  گفته می شود  خصوص این مداومت 
مرّصــع  قالیچــه ای  روی  کــه  جقــه دار  دســتاری  بــا  فتحعلی شــاه  از 
گی های یک ســبک رســمی جدید  نشســته اســت، »از هــر حیــث ویژ
را نشــان می دهــد؛ و برجســته ترین نقاشــان درباری تا آغاز ســلطنت 
کباز، ۱۳8۵،  کمابیش تابــع ضوابط آن بوده انــد« )پا ناصرالدین شــاه 
ج از قلمرو دربار هم تداول داشــته،  ۱۵۱(. ایــن معیارهــا حتی در خــار
چنان که نقاشــان غیردربــاری نیز به نوعی تحت تأثیــر موازین آن قرار 
داشــته اند )تصاویــر۱۲ تــا ۱۵(. بــا ایــن حــال در مطالعــات هنــر قاجار 
که آثار خاصــی را پوشــش می دهد(،  )جــز مکتــب نقاشــی قهوه خانــه 
دســته ی مشــخص یا زیرشاخه ی مســتقلی تحت عنوان پیکرنگاری 
عامیانــه یــا شــمایل نگاری مذهبــی تعریــف نشــده و تمامی آثــار این 
کلی »هنر عامه/غیرفاخر« تقسیم بندی می شوند.  حوزه ذیل عنوان 
در تصاویر فوق، هنرمند تصویرگر برای ترســیم فیگورها از نگرشــی 
گرفتــه و به پیکرنگاری آرمانی متوســل شــده اســت. در  خیالــی بهــره 
اینجــا چهره هــای مشــخصی چــون مختــار ثقفــی یا شــمایل حضرت 

علــی ) ع( در واقــع بازنمایی نمونه واِر این عالمــان بوده اند )اصطالحًا 
»شبیه«(، کمااینکه تک چهره های دربارِی فتحعلی شاه یا محمدشاه 

کرد.  را هم نمی توان با قطعیت به سیمای واقعی آنها منسوب 
اما با وجود تشابهات ساختارِی پیکرها، بعضی وجوه افتراق را در 
شــکل بندی  و جزئیات  می توان بازشــناخت. مثاًل طرز نشستن پیکر 
علمــا و دراویــش، همــواره غیررســمی تر و روی زمین )نــه روی تخت( 
ترســیم می شــود. زیرانداز آنان غالبًا پوستینی ســاده و عاری از زینت  
کار نیز غالبًا بی تکلف و به دور از تزیینات و عناصِر  است. پس زمینه ی 
افزوده مجسم می شود. این آثار، فضاسازی و عناصر خام تری داشته 
کل عــاری از هرگونه جزئیاتی - به صورت یکدســت  و در مواقعــی، بــه 
- تجســم می یابنــد. این نوع بازنمایی را  می تــوان با اعتقادات دینی 
این قشــر )ساده زیســتی و نفی اشــرافی گری( مرتبط دانست. عالوه بر 
این، با آنکه نوع پوشش سوژه ها در این دو قلمرو طبعًا باید متفاوت 
که در آثار درباری،  باشد، اما اصواًل رسمی به نظر می رسد؛ به طوری 
جامه هــا زربفــت و مرواریدنشــان و مزّیــن و در آثــار عامــه، آراســته و 
متناسب هستند. در هر دو مورد، معمواًل چشم اندازی از طبیعت با 

فضای معمارِی اندرون توأم می گردد. 
در آثــار پیکرنــگاری دربــاری، روابــط خاصــی در اجــزای بی جــان 
گــی این دوره را   گفته می شــود »ویژ که  تصویــر وجــود دارد؛ به طوری 
می تــوان چیرگــی مؤلفه های مــادی پرتره بر ساخت وســاز خود چهره 
کــه تصویر شــاه را از تصویر  – یــا چهره پــردازی – دانســت. پــس آنچه 
دیگــران متمایــز می کنــد، بیش از اجــزای خود چهره، نشــانه هایی با 
که به صورت مجموعه ای از نمادهای ســلطنتی  ارجاع مادی اســت 
عرضــه می شــوند« )دل زنــده، ۱۳۹۵، ۲۵(. نشــانه های شــاخص در 
نمونه های درباری عبارتند از تاج شــاهی، مخّده، قالیچه، شمشــیر، 
دبــوس )گــرز(، جواهــرات و غیــره. ایــن موضــوع، بــه نحو دیگــری، در 
ج از دربار هم نمود می یابــد، هرچند نه با  نگاره هــای غیررســمِی خــار
گروه از تک چهره های عامیانه، تســبیح،  کثرت. در ایــن  آن شــدت و 
کشکول و غیره  کتاب )احتمااًل نماد حکمت و معرفت(، چوبدستی، 

جایگزین نمادهای سلطنتی می شوند. 
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۳۵

ح اســت اینکه پرتره های  که در این زمینه قابل طر از دیگــر نکاتی 
کمیــت  ایســتاده یــا تمام قــد از شــاهان و شــاهزادگان - بــه نســبت - 
زیــادی دارد، امــا در تک چهــره  ی علمــا و دراویــش معمــواًل حالــت 
نشســته ارحج اســت. این وضع بدن و حالت ایستایی )نشسته(، در 
ظاهر با آرامش، تعّمق و طمأنینه ی بیشــتری همراه اســت، چنانکه 
شــمایل حضرت علی و حســنین ع )تصویر۱۵( نیــز در اغلب اوقات به 

صورت نشسته و دوزانو رسم می شوند. 
در آثار پیکرنگاری عامیانه و مذهبی، بازوان ســتبر، سینه ی فراخ 
کمــر باریک، از مشــخصات فیزیکی پیکرها حذف می شــود و بدین  و 
وســیله وجه شــاهانه ی آنها تقلیل می یابد. در عوض، پاهای بزرگ و 
گی  معّین و  ران هــای حجیم و غیرعادی )تصاویــر۱6 و ۱۷( به یک ویژ

نسبتًا ثابت بدل می گردد. 
در پیکرنــگاری درباری و حتی غیردربــاری، حالت چهارزانو، مثل 

آنچــه در وضعیــت فیزیکــی پادشــاهان تاریخــی و اســطوره ای در هنر 
شــرق دور یــا آســیای میانــه ی ادوار قبــل و حتــی نمونه  آثــار نگارگری 
کمتر مشاهده می شود و عمده ی پیکرها به  ایران قابل رؤیت است، 

حالت دوزانو هستند. 
که بیشــتر میان عرفا عمومیت دارد،  یک شــیوه ی نشســتن دیگر 
که در آن یک زانو باال و زانوی دیگر پایین قرار می گیرد.  حالتی اســت 
ایــن شــیوه ی نســبتًا غیررســمی، در آثــار نقاشــانی ماننــد رجبعلــی 
اصفهانــی و اســماعیل جالیــر مشــهود اســت. البتــه مضمــون ایــن 
گرچه مذهبی است، نمی توان آن ها را در تکنیک و اجرا  تک چهره ها ا
)یا حتی مخاطب( ذیل عنوان »عامیانه« به حســاب آورد. این ها در 
واقــع در امتداد همان ســّنت پیکرنگاری درباری جــای دارند و فقط 
ج  در موضوع عامه پسند هستند؛ اما در مجموع، از تداوم سبکی خار

از دربار )با موضوعات مذهبی و مردمی( حکایت  می کنند. 

- نقاشــان و چهره نــگاران قدیــم، پرتــره ی حامیــان خــود )اصــواًل 
ســالطین وقــت( را بــا حــس و حالتــی از ابهــت، اصالــت، نیــرو و اقتدار 
کار چندان مقّید به بازنمایی عین به عین و  ترســیم می کردند و در این 
طبیعت گرایانه نبودند. نمود بصری این صفاِت برتر غالبًا به شکل گردن 
کمر باریک قابل مشاهده است. آنچه از  و بازوان ستبر، سینه ی فراخ و 
این نوع تصویرگری حاصل می گشــت، وجهه ای آرمانی و فوق طبیعی 
کــه بــا منویــات ملوکانــه تطابــق داشــت. از ســوژه بــه دســت مــی داد 
- در نقاشی قاجار، مضمون سیاسی و سلطنتی، در قالب مکتبی 
تحــت عنــوان پیکرنگاری درباری، همــواره از توجه خاصــی برخوردار 
بــوده و بیشــترین حجــم مطالعــات هنــر قاجــار را به خــود اختصاص 
داده اســت. در ایــن ُجســتار، این دســته به لحاظ سبک شــناختی و 
گروه نشسته  گروِه ایستاده و نشسته، و  اسلوب پیکرنگاری، ذیل دو 
نیز در سه رده شامل: روی تخت )بعضًا روی قالیچه با مخّده(، روی 

صندلی )گاهی مبل( و روی اسب طبقه بندی شد. 
- دسته ی نخست از پرتره های نشسته ی قاجاری )روی تخت یا 
سطحی مفروش( ریشه در سّنتی از سنن نقاشی ایرانی دارد که تمثال 
گاه به صورت تکیه زده  شاهان و بزرگان را در حالت جلوس بر تخت و 
که ســاختار فیزیکــی خاصی را به  نشــان می دهــد. این طرز نشســتن 
ویژه در قسمت میان تنه و پاها ایجاد می کند، در نگاره های تیموری 
و صفوی نیز وجود داشــته و بعدتر در پیکرنگاره های رنگ روغنی زند 
گی هایی چون تشــّخص، تفّرد و  و قاجــار بــه صورت مســتقل، و با ویژ

تمایز سوژه، بازتابیده و بازتولید شده است.
مواجــه  افــراد  بــا  مشــخصًا  را  مخاطــب  قاجــاری،  پرتره هــای   -
می ســازند. در اینجــا از بــار آن فضــای بی مکان و بی زمــان نگارگری و 
که مســتقل از اجــزای خود  کلیــت موضوعی  کــم عناصــر صحنــه و  ترا
کاســته می شــود. این مســأله عــالوه بــر تک چهره ی  پیــش می رفــت 
حتــی  و  دیــن  بــزرگان  شــمایل نگاری  در  شــاهزادگان،  و  ســالطین 
کلــی در هنرهای  تصویرگــرِی برخــی دراویــش و روحانیــون، و به طور 
گویی پیکرهای ترسیم شــده هویت  عامه نیز مصداق دارد، چنان که 

نتیجه

کار تحمیــل  و شــخصیت دارنــد و ســوژه حضــور خــود را بــر فضــای 
می کنــد. ایــن پیکرنگاره هــای غیردرباری )غیرفاخر( معــّرف تیپ ها یا 

شخصیت های این دوره هستند.
- از بررســی تطبیقــی- تصویــری نظــام پیکــرواِر نقاشــی قاجــار و 
کــه در خلق این آثــار فیگوراتیو، از الگو  گذشــته چنیــن برمی آید  ادوار 
یا پیش نمونه ای واحد و ســاختاری معّین تبعیت شده است. با این 
حــال، در پیکرنــگاری دربــاری و حتــی غیردربــاری، حالــت چهارزانو، 
مثــل آنچــه در ســاختار پرتره هــا و نگاره هــای پادشــاهان تاریخــی و 
کمتر مشــاهده می شــود و  اســطوره اِی نگارگــری قابــل رؤیــت اســت، 
عمده ی پیکرها به حالت دوزانو هســتند. اســتقرار و ایستایی بدن و 
وضعیت اندامی در حالت دوزانو را برعکِس ســاختار برخی مدل های 
که به موازین و معیارهای غربی منتســب  ایســتاده از شــاهان قاجار، 

است،  می توان برخاسته از سّنت های بومی دانست.
- در پیکرنــگاری دربــاری و نقاشــی های پیکــروار عامیانــه، قالــب و 
کله ی انسان محور اصلی کار را تشکیل می دهد. قرابت های سبکی  شا
و ســاختاری در این دو حوزه، در واقع نشــان از اســتمرار یک ســبک با 
گونه ی  گرچه زیرشــاخه یــا  دو موضــوع متفــاوت دارد. در هنــر قاجــار ا
مســتقلی تحت عنوان پیکرنگاری عامیانه تعریف نشــده، با این حال 
که غالبًا تحت  شمار زیادی پرتره با مضموِن عمدتًا مذهبی وجود دارد 
گــون، از جمله پیکرنگاری درباری، ترســیم  گونا تأثیــر منابع تصویــری 
کالبد  که در هر دو زمینه، تصویرگر برای تجسم  گفتنی است  شده اند. 

انسانی به خیالی سازی و پیکرنگاری آرمانی نظر داشته است.
- شــمار پرتره هــای ایســتاده یــا تمام قــد از شــاهان و شــاهزادگان 
کمیت نسبتًا زیاد است، اما در تک چهره  ی علما و دراویش  قاجار، در 
معمــواًل حالــت نشســته ارحجیــت دارد. ایــن وضــع بــدن و حالــت 
ایستایی )نشسته(، در ظاهر با آرامش، تعّمق و طمأنینه ی بیشتری 
توأم اســت، چنانکه شــمایل حضرت علی و حســنین ع نیز در بیشــتر 
اوقــات بــه صــورت نشســته و دوزانــو تصویــر می شــوند. یــک نکته ی 
که مشخصاتی  قابل توجه در مورد این شــیوه ی نشســتن این اســت 

قرابت های سبک شــناختی و ســاختارِی پرتره های ســلطنتی و عامیانه در 
عصر قاجار
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کتابخانــه ی  Anthology of Diwans ۱۵؛ مربــوط بــه ۱۳۱۵م. و محفــوظ در 
اداره ی هند.

گرفت،  کــه نقاشــی خیالی نــگاری در اواخــر دوره ی قاجــار شــکل  ۱6 از آنجــا 
می توان ضعف دولت قاجار را در جذب نیروهای مستعد هنری، یکی از عوامل 
گرایــش هنرمندان به ســوی مردم و رشــد این هنر در جامعه دانســت.  مؤثــر در 
که همــواره مورد عالقه ی مــردم ایران  همچنیــن مضامیــن حماســی و مذهبی 
بــوده از دالیــل حمایــت مردمــی و رســیدن این هنر بــه جایــگاه اجتماعی بوده 
که به سهولت به دست می آمد، و همچنین  است. استفاده از رنگ های روغنی 
کارگاه سلطنتی و رنگ و  که به وفور موجود بود و هنرمند را از  کتان  پارچه های 
کاغذهای فاخر بی نیاز می کرد، از عوامل عمده ی استقالل هنرمند نقاش  بوم و 

از دربار و اتکای وی به توده ی مردم بود )رجبی، ۱۳84، ۵۳(.
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کمــر باریــک، از ترکیب بنــدی  چــون بــازوان ســتبر، ســینه ی فــراخ و 
پیکرها حذف می شــود و بدین وسیله وجهه ی شاهانه ی آثار تقلیل 

می یابــد. در عوض، پاهای بــزرگ و ران های حجیم و بعضًا غیرعادی 
گی  معّین و تقریبا ثابت بدل می گردد. به یک ویژ
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he human figure has been a common subject 
of visual arts. Many cultures represent human 

figures in different ways, giving rise to objects that 
have been made using a huge variety of materials 
and manufacturing techniques. Some figures ap-
pear in realistic execution and others in stylized or 
abstract one. Comparing objects made by different 
artists of the same culture reveals how figurative art 
often reflects cultural influences. People of different 
cultures choose to portray the human body in dif-
ferent ways. Such figures often exhibit not only dif-
ferent styles but also different poses. The posture 
of a figure or its stylized presentation may mean 
something significant to people of a particular cul-
ture, or it may reflect the personal preference of the 
artist or the patron. In different cultures the human 
body is treated in varied ways as a means of cultur-
al expression. One of the important periods in the 
history of Persian painting is the Qajar era in which 
human figure in arts would take a significant posi-
tion. Most famous of the Qajar artworks are the por-
traits that were painted of various Persian Shahs 
and courtiers. Qajar painting contains various 
themes the best of which is manifested in the Royal 
Portraiture. The prominent artworks of this school 
are those of rulers and princes mostly executed in 
certain principles. Such works from the court realm 
could be generally divided into three categories: 
standing, sitting and equestrian. Here it should be 
noted that the sitting portraits are of particular char-
acteristics from the viewpoint of physical structures 
and poses. This matter later would be manifested 
in the field of folk portraiture and painting as well. 
The manifestation of the royal portraits in another 
field of portraiture, i.e. folk (sometimes called “non-
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royal” or even “low”) art, brings up some questions 
as follow: What are the stylistic similarities in the 
royal portraits of the Qajar period in comparison to 
those of the folk paintings? How are the postures 
and gestures of figures, especially in sitting poses, 
reflected? The results of the research demonstrate 
that Qajar courtly and folk portraitures, with human 
figure and idealization factor in the center, are in-
dicative of a single style manifested in two themes. 
Here, figures are personalized and the subject sta-
bilizes its presence on the work. In folk portraiture, 
sitting poses, mostly kneeled, are distinguished by 
characteristics such as the subject’s distinction, 
individualization and personalization, while other 
courtly features such as muscled arms, broad chest 
and slim waist are left out so that the kingly aspects 
of works decrease. Furthermore, Qajar portraiture 
offers a new definition of the human form and figure 
in painting. In the present article, two main fields, 
i.e. royal portraiture and the religious folk art, have 
been studied. Meanwhile, the poses, postures, po-
sitions and physiques of portraits in each field have 
been analyzed. For this purpose, the structures and 
visual features of the works have been categorized. 
Then, the continuation of the royal style and its 
manifestation in folk portraits and other non-royal 
works has been examined.
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