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چکيد ه

هد ف از انجام این پژوهش، مطالعه آثار هاکوپ هوناتانیان نقاش ناشناس د وره ناصرالد ین شاه قاجار، از د ید گاه موضوع و ساختار بود . 

برخالف باور عمد ه ی پژوهشگران هنری، پس از مرگ صنیع الملک، کمال الملک نقاش باشی د ربار ناصری نبود ه است بلکه هاکوپ 

هوناتانیان نقاش ارمنی، پس از مهاجرت به ایران عنوان نقاش باشی د ربار را از آن خود  کرد . د ر این مقاله تالش شد  تا با استفاد ه از 

روش توصیفی- تحلیلی عالوه بر معرفی هاکوپ هوناتانیان، تحلیلی بر آثار وی انجام شود  تا ضمن یافتن پاسخی مناسب برای فرضیه 

تحقیق مبنی بر وجود  یا عد م وجود  عناصر جد ید  د ر آثار وی، تأثیر عناصر مربوط بر نقاشی این د وره نیز مورد  نقد  و بررسی قرار گیرد . 

به لحاظ ساختارشناسی، وجود  عناصری نو مانند  نقاشی از شخص شاه د ر طبیعت و استفاد ه از سالح جنگی برای نمایش قد رت 

مشاهد ه شد  و به لحاظ موضوعی بعد  از مهاجرت، آثار ایشان د ر موضوعات د رباری و مذهبی گسترش یافت. این موضوع احتماالًً نشان 

می د هد  که هاکوپ هوناتانیان با وجود  آن که یک نقاش غیر ایرانی است، برای ارائه آثار خود ، عالوه بر توجه به فرهنگ آن زمان برای 

آفرینش اثر با استقالل فکری، عناصر بصری جد ید ی را د ر نقاشی های خود  خلق کرد ه است. 
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د ر بررسی و تحلیل هنر د ر عصر قاجار، د وران فتحعلی شاه و ناصرالد ین شاه 
د وران شاخص به شمار می آیند . د ر زمان حکومت فتحعلی شاه که تا اند ازه ای 
ثبات و آرامش به ایران بازگشته بود ، تالش برای بهبود  وضعیت هنری 
ایرانی ها د ر اثر ابراز عالقه شاه آغاز شد . د ر اوایل قرن 19 همراه با سلطنت 
فتحعلی شاه، د ربار قاجار با تهد ید های نظامی خارجی د رگیر بود  و د ر اواسط 
این قرن با مشکالت د اخلی مانند  مشروعیت روبه رو شد  بنابراین شاه د ر 
چنین وضعیتی د ر پی تالش برای استحکام قد رت خود  بود  )محمد زاد ه، 
1386، 62(. به همین منظور، استفاد ه از تصویر و نقاشی های خود  به شکل 
مستقیم با به کارگیری فناوری روز حتی بر روی ظروف و اشیا، برای به 
یاد آوری قد رت و برجسته کرد ن پاد شاهی، به کار آمد  تا پایه های صالبت 
و قد رت د ر ضمیر فرهنگی جامعه مستحکم و پاید ار شود  )محسنیان راد ، 
1387، 821(. اما د ر د وران ناصرالد ین شاه، وی برای تثبیت و استحکام 
قد رت خود  از هنرهایی مانند  عکاسی، چاپ و روزنامه که د ستاورد ش از 
سفرهای غربی بود  استفاد ه کرد ، با این وجود  همچنان د ر این د وران از 
پرتره و نقاشی د رباری استفاد ه می شد ه است اما ناصرالد ین شاه نسبت به 
پاد شاهان قد یم کم تر از نقاشی د رباری استفاد ه می کرد ه و عالوه بر نقاشی 
 Diba,( از فناوری زمان خود  مانند  عکاسی و چاپ نیز بهره می برد ه است
239  ,1998(. جریان نقاشی د ر د وران سلطنت ناصرالد ین شاه قاجار به 
شکل تلفیقی بود ه است، د ر این شیوه، فرم تا حد ود ی از موضوع نقاشی 
سنتی فاصله گرفت و به روش غربی گرایش پید ا کرد ، با این حال »د ر 
این جا هنر جد ید  )تلفیقی( پیوند  با هنر تصویری قد یم را نمی بُرد ؛ بنابراین 
بی اطالعی و گسستن از سنت قطعاً موجب می شد  که نقاشی پایگاه فرهنگی 
و تاریخی خود  را از د ست د اد ه، به صورت هنر بی ریشه و پا د ر هوایی د رآید  
که نه ایرانی باشد  و نه اروپایی. از برکت سنت، این پریشانی هنری اتفاق 

نیفتاد  و نقاشی قاجار د ر حالی که اسلوب های فرهنگی را اخذ کرد ، خصلت 
ایرانی خود  را هم از د ست ند اد « )مسکوب، 1378، 412(. هنرمند ان این 
شیوه به د ربار و اشرافیت، یعنی تنها خرید اران واقعی این هنر، وابسته 
بود ند . هنرمند ی که از د ربار سفارش می گیرد  چاره ای جز این که هنر 
خود  را مطابق ذوق آنها ارائه کند ، ند ارد  به همین د لیل موضوع این تابلوها: 
تک چهره شاه و شاهزاد گان، بزرگان د ولتی، نوازند گان مجالس بزم و نیز 
قصرها و شکارگاه ها است و د ر این بین صحنه هایی از تاریخ یا قصه های 
مذهبی هم نقاشی شد ه است و تمام اینها معرف زند گی د رباریان است. 
د ر میان هنرمند ان برجسته این شیوه، می توان به ابوالحسن خان غفاری1 
)صنیع الملک( و همچنین کمال الملک2 براد رزاد ه وی اشاره کرد . اما د ر این 
بین، نقاش ارمنی د ر سلطنت 50 ساله ی ناصرالد ین شاه به چشم می آید  
که توانسته بود  لقب نقاش باشی د ربار ناصری را از آن خود  کند . هاکوپ 
هوناتانیان3 نقاشی است که کم تر مورد  مطالعه محققان و پژوهشگران قرار 
گرفته، تا جایی که بسیاری از وجود  این هنرمند  د ربار ناصری غافل ماند ه و 
به نوعی شناختی بر این شخصیت و آثار او وجود  ند ارد . شخصیتی که پس 
از مرگ صنیع الملک، نقاش برجسته ایرانی وارد  د ربار ناصری شد ه و مورد  
لطف شاه قرار گرفته است )خاچاطور و شمعی، 1387، 114(. یکی از اهد اف 
این تحقیق، پرد اختن به این شخصیت برجسته و به جاماند ه د ر الیه های 
تاریخی د وره د وم هنر قاجاریه است؛ د ورانی که مرحله مهمی برای تاریخ 
نقاشی و نقاشان ایرانی بود ه و به نوعی نقاشی از مرحله سنتی عبور کرد ه و 
وارد  د وره جد ید ی از نظر شیوه و ساختار شد ه است و بیان د یگر هنر این 
عصر، حد  فاصلی بین هنر سنتی ایران از شکل اصیل و سنتی آن به شکل 

جد ید  و گرایشات مد رن آن تلقی می شود . 

مقد مه

روش پژوهش
پژوهش به صورت تحقیقات توصیفی- تحلیلی انجام می شود . د ر این 
تحقیق، اطالعات و مواد  اولیه، به روش مطالعات کتابخانه ای گرد آوری و 
با بهره گیری از روش  تحلیل منطقی، گزاره های نظری جد ید  تولید و   ارائه 

می شود . 

پيشينه  پژوهش
د ر مورد  هاکوپ هوناتانیان، مطالعه های تخصصي چند اني صورت نگرفته 
است و تنها مي توان به د و مورد  که یکي مقاله ای از ذکاء )1378( با عنوان 
»هاکوپ هوناتانیان« د ر شماره 1 نشریه طاووس که به نحوه ي زند گي 
هوناتانیان پرد اخته و د یگری مقاله اي که توسط خاچاطور و شمعي )1387( 
با عنوان »هاکوپ هوناتانیان د ر د ربار ناصری« د ر شماره 46 نشریه پیمان، 
گرد آوري شد ه است، اشاره نمود . د ر مورد  نقاشی های این هنرمند  با تمرکز 
بر روی ساختار و موضوع )قبل و بعد  از مهاجرت به ایران( د ر سلطنت 
ناصری تحقیقی صورت نگرفته به همین د لیل به نظر مي رسد  که با روش 

توصیفی- تحلیلی، مي توان به نتیجه و جمع بند ي مناسبي رسید .

مبانی نظری پژوهش
ساختار تاریخی و فرهنگی د وره قاجار

آغامحمد خان، سلسله ی قاجار را د ر سال1211 ه.ق بنیان نهاد . او پسر 
ارشد  محمد حسن خان بود  و د ر سیزد ه سالگی، نیمه اسیر د ر د ربار زند یه 
زند گی می کرد  و به د لیل مرارت هایی که د ر د وران کود کی کشید ه بود  
به فرد ی بسیار نفرت انگیز و ترش رو تبد یل شد ه بود  و با وجود  مقاومت 
آهنینش به مانند  انسانی بیمار گونه بود  که کینه جویی های وی جنون آمیز 
با  بود  )پاکروان، 1377، 37-38(. وی برای رسید ن به اهد اِف سلطنت، 
قد رت حساب شد ه ای که د ر چند ین سال پیش، به د ست آورد ه بود  تنها به 
زور متوسل شد  و پس از به کرسی نشاند ن قد رت خود ، تهران را به عنوان 
پایتخت انتخاب کرد  و از آن زمان تاکنون این شهر همچنان، این عنوان را 
حفظ کرد ه است. اگر از بی رحمی و ترش رویی او بگذریم تأسیس سلسله 
قاجار با امنیت و قد رت نیز همراه بود ه است چراکه با تشکیل یک د ولت 
مرکزی نوپا، آسیب پذیری و تزلزل پیش از آن به میزان قابل توجهی کاهش 
یافت )آوری، 1363، 69(.  اما سلطنت فتحعلی شاه، د ر حالی شکل گرفت 
که سرزمینی به نسبت پاید ار و با ثبات به او ارث رسید ه بود . د ر سلطنت 
او د ولت  مرد انی حضور د اشتند  که با مد یریت د ربار صفوی آشنا بود ند  و 
خزائن سلطنتی مملو از جواهراتی شد  که ناد رشاه از هند  به غارت آورد ه 
بود . بنابراین د ر د وران سلطنت او از نظر هنری برای تحکیم سلطه و قد رت 
از نوعی زبان تصویری برای ستایش حکومت استفاد ه می شد ه است )امانت، 
1383، 38(. نقاشی با موضوع های شخص شاه و د رباریان د ر د وره ی نخست 
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هنر سلطنت قاجار )فتحعلی شاه( بسیار د ید ه می شود . هد ف از این سبک به 
تصویرکشید ن شاه عالوه بر نشان د اد ن هیبت شاهان ایران، تأثیرگذارد ن به 
د ربار اروپایی نیز بود ه است که شخص فتحعلی شاه به این نوع تبلیغ عالقه 
وافر د اشت. با این وجود  د ر تاریخ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران، د وران 
قاجار به ویژه د وران ناصرالد ین شاه شاخصه های خاص خود  را د ارد  که آن 
را نسبت به د وران گذشته متمایز می کند . ناصرالد ین شاه به د لیل چهره 
پد رساالرانه و قرارگرفتن د ر رأس هرم قد رت، به عنوان پیوند ی میان د ولت و 
عامه ی مرد م محسوب می شد ه است )امانت، 1383، 52(. همچنین سلطنت 
ناصرالد ین شاه د وران پرتحولی بود ه است چون وی می بایست میان عناصر 
د اخلی و خارجی، کهنه و نو، سنت و مد رنیته تعاد ل برقرار کرد ه و عالوه 
بر این موضوعات، قد رت خود  را نیز استحکام می بخشید  )آژند ، 1385، 7(. 
عالقه شخصی ناصرالد ین شاه و ذوق هنری او، یکی از عوامل تعیین کنند ه 
د ر رونق برخی از شاخه های هنری از جمله نقاشی و عکاسی شد  به طوری 
که سفر های اروپایی زمینه ی آشنایی با آثار هنری غرب را برای وی فراهم 
ساخت )سود آور،1380، 14(. »ناصرالد ین شاه نخستین شاه ایران بود  که سه 
بار از اروپا د ید ن کرد  و این سفر ها موجبات بسط، نوآوری و فرهنگی سازی 
زیاد ی را د ر ایران فراهم آورد « )پورمند  و د اوری، 1391، 99(. د ر مواجهه با 
فرهنگ غربی، واکنش ایرانیان از شاه گرفته تا د رباریان و مرد م عاد ی بُهت و 
حیرت بود  که از یک سو باعث بید ارشد گی و خود باختگی آن ها شد  و از سوی 
د یگر جامعه سنتی ایران آماد گی و ظرفیت پذیرش الگوهای غربی را ند اشت، 
به همین د لیل جامعه ایرانی د چار چند الیگی فرهنگی شد  که هر الیه از نظر 
اعتقاد ات و نوع نگرش و سطح د انش اجتماعی و سیاسی با الیه د یگر تفاوت 
آشکار د اشت و هر یک از این الیه ها طبیعتاً جریان هنری و اد بی خاص 
خود  را به وجود  آورد ند  )خاتون آباد ی، 1390، 40(. د ر نتیجه ی ایجاد  این 
الیه های فرهنگی، نقاشی د ر د وران ناصری به چهار گروه عمد ه تقسیم بند ی 
شد : الف( جریان سنت گرا، ب( جریان متأثر از هنر غرب )جریان نوگرا(، ج( 
جریان نقاشی تلفیقی، و د ( جریان نقاشی مرد می و عامیانه. همان طور که 
اشاره شد  ارتباط وسیع با غرب د ر د وران قاجار و مسافرت های پی د ر پی 
شاهان و شاهزاد گان به اروپا رفته رفته د ر آد اب و سبک زند گی د ربار رخنه 
کرد  و د ر نتیجه هر مقد ار که این گرایش به فرنگی سازی تقویت می شد  
گرایش غالب به هنر د وره قاجار تغییر می کرد . نظام حکومتی د ر د وران 
قاجار نوعی هنرپروری د رباری را به وجود  آورد ه بود  و شاهان و شاهزاد گان 
محوری ترین و مهم ترین حامیان هنر و سفارش د هند گان بود ند  که این نوع 
هنرپروری چند ین نتیجه را د ر پی د اشت: 1. تغییرات و رشد  هنری با توجه 
به گرایش های حکومتی و د رباری، 2.تأثیر مستقیم سلیقه سفارش د هند ه 
د ر تولید  آثار، و 3.پید ایش سبک های رسمی و قرارد اد ی و مشکالت و 
محد ود یت های هنرمند  وابسته به د ربار.  بنابراین، د ر این د وره هنری و د ر 
جریان نقاشی های تلفیقی )سنتی و مد رن( با موضوعاتی برخورد  می شود  
که د ر آن نقاشی از شاه اهمیت محوری د ارد  و بازنمایی د ر شمایل سازی به 
نقطه اوج خود  می رسد  که از جمله نقاشان برجسته این د وره می توان به 
مهر علی صنیع الملک4، کمال الملک و هاکوپ هوناتانیان اشاره کرد  )نظری، 

 .)6 ،1390

نگاهی به زند گی هاكوپ هوناتانيان، نقاش سبک مد رن ارمنی
د ر اوایل قرن 19، ایروان و قفقاز جنوبی د ر د ست ایرانیان بود  و مرد م آن 
د یار به همان شیوه ی کهن، روزگار می گذرانید ند  )ذکاء، 1378، 31(، ولی به 

د لیل مسائل سیاسی و د رگیری های پی د رپی د ر منطقه ی قفقاز، گرجستان 
و ارمنستان جزئی از کشور روسیه به شمار آمد ند  و این موضوع سبب شد  
د ولت روسیه توجه بیشتری به شهر تفلیس د اشته باشد  )خاچاطور و شمعی، 
1387، 108(. شهر تفلیس به عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی ارمنیان 
به شمار می آمد  که نقش بسزایی د ر پیشرفت فرهنگ و هنر ارمنی ها د اشته 
است. ارمنیان مقیم تفلیس که زیر سلطه ی روس ها قرار د اشتند ، خواه  ناخواه 
با فرهنگ نوین اروپایی آشنایی یافته و با پذیرش اصول آن د ر راه همگامی با 
ملت های پیشرفته ی جهان، به پیشرفت های چشم گیری د ست یافتند  )ذکاء، 
1378، 31(. د ر نتیجه ی این تحوالت اجتماعی، د ر د هه ششم قرن 19، 
نگارگران شهر تفلیس، اتحاد یه و صنف نقاشان را بنا نهاد ه و آموزشگاه هایی 
به سبک و شیوه نوین تأسیس کرد ند . این کارگاه ها نه تنها برای هنرمند ان 
گرجی و ارمنی جهت آفرینش آثار هنری، فضا و بستر مناسبی به وجود  
آورد  بلکه این فرصت را به مستعد ان و هنرمند ان د یگر از شهرهای نزد یک 
ارمنستان غربی همچون ارزوم، ترابیزون و وان5  نیز د اد ه بود . با توجه به این 
شرایط، هنرمند ان و نگارگران ارمنی د ر این شهر، پا به عرصه وجود  گذاشته و 
هنر نقاشی نوین ارمنی را بنا نهاد ند . بیشتر این هنرمند ان نگارگر، چهره پرد از 
و صورت ساز بود ند  و مانند  سایر مشاغل روزگار خود  د ارای رتبه ی اجتماعی 
بود ند  )خاچاطور و شمعی، 1387، 109(. هاکوپ هوناتانیان )تصویر 1( نیز 
مانند  سایر این نقاشان د ر این د وران زیسته و عالوه بر این، وی را بنیانگذار 
نقاشی نوین ارمنی می د انند . هوناتانیان د ر سال 1809 م.، به عنوان پنجمین 
نسل از خانواد ه ای هنرمند  متولد  شد  که هر کد ام د ر یک رشته هنری 
مهارتی خاص د اشتند  و سال  های طوالنی د ر خد مت امیران گرجی د ر 
تفلیس به سر برد ه بود ند  )ذکاء، 1378، 33(. شروع نقاشی و کار هنری 
هوناتانیان را می توان از سال1830 م.، د انست. وی که نقاشی را نزد  پد رش، 
َمگرد وم هوناتانیان6  فرا گرفته بود  د ر همان شهر خویش به کار نقاشی 
پرد اخت. روش و شیوه کار هاکوپ هوناتانیان اد امه هنر خانواد گی خود  بود ، 
اما وی ضمن اد امه کار پیشینیان خود ، نوآوری و خالقیت هایی نیز د ر کار 
خود  ارائه کرد  که از جمله  ی آن ها می توان به اختصاص د اد ن هنر خویش به 
کشید ن تک چهره و ایجاد  راهی جد ید  د ر این شیوه اشاره نمود  )خاچاطور 
و شمعی، 110،1387(. با توجه به شرایط اجتماعی جامعه آن روز، هاکوپ 
هوناتانیان، با ارائه یکی از نقاشی های خود  د ر سال 1841میالد ی به آکاد می 
پیترزبورک7  به عنوان نقاشی غیرکالسیک، موفق به د ریافت نشان طال شد  که 
همین امر موجب به شهرت رسید ن وی گشت )ذکاء، 33،1378(. از تعد اد  
نقاشی های باقی ماند ه از سال1840 تا 1850 م. همچنین با د ریافت مد ال 
طال به عنوان نقاش غیرکالسیک د ر سال 1841    م. می توان نتیجه گرفت 
که تعد اد  سفارش د هند گان نقاشی به هوناتانیان روز به روز افزایش یافت و 
با توجه به آثاری که از وی به جا ماند ه، مشخص است که او محبوبیتی 
خاص بین خانواد ه های مرفه جامعه د اشته است. عالوه براین د الیل می توان 
به اطالعات چاپ شد ه د ر مقاله ها و روزنامه های گرجی زبان آن زمان اشاره 
کرد . چنانچه یِقیشه مارتیکیان8 د ر یکی از مقاله های خویش اشاره د ارد »... 
مد ت های مد ید ی بود  که هنری چنین زیبا د ر سرزمین ما ند رخشید ه بود  
هاکوپ سبب شد ه شخصیت های مهم قفقازی جاود انه شوند ...«  )خاچاطور 
و شمعی،110(. به د لیل جریان های سیاسی و اقتصاد ی موجود  د ر قفقاز و 
آشنا شد ن مرد مان آن روزگار با حرفه عکاسی و د ر نتیجه رکود  کار نقاشان و 
همچنین عالقه شخصی هوناتانیان به هنر شرقی و اهمیت د اد ن شاه ایران د ر 

ویژگی های ساختاری و موضوعی آثار هاکوپ هوناتانیان، نقاش ناشناس 
د ربار ناصرالد ین شاه  )پیش و پس از مهاجرت به ایران(
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آن روزگار )ناصرالد ین شاه قاجار( به هنر، هاکوپ هوناتانیان د ر سال 1865 
م./ 1239    ش. راهی کشور ایران شد  )شمعی و خاچاطور، 1387، 112؛ 

ذکاء، 1378، 33(. 
هوناتانیان بعد  از عزیمت به ایران )1866-1867  م.( د ر تبریز یک سال 
کنار د خترش )نونه( ماند  و بعد  از آن به تهران نقل مکان کرد  )خاچاطور 
و شمعی، 1387، 112(. وی پس از آمد ن به تهران بنا به سنت خانواد گی 
خود  شروع به نقاشی بر روی د یوار های کلیسای تاد ِئوس و بارتوقیِمئوس9 
)تصویر 2( و تزیین آن مکان مقد س کرد  )همان(. هاکوپ هوناتانیان با 
سابقه د رخشانی که از خود  به جای گذاشته بود  توانست به عنوان نقاش 
وارد  د ربار ناصری شود . وی با توجه به استعد اد  و نبوغی که د اشت، د ر 
جهت ساخت تمثالی از ناصرالد ین شاه قاجار تالش کرد  که انجام این کار با 
د رگذشت نقا  ش باشی د ربار، استاد  چیره د ست؛ صنیع الملک هم زمان بود . 
ناصرالد ین شاه بعد  از مشاهد ه تصویر خود  )تصویر 8(، عنوان نقاش باشی 
د ربار را به هاکوپ هوناتانیان اهد ا کرد  و سپس وی را به د ریافت نشان 
علمی نایل کرد  )ذکاء، 1378، 34؛ خاچاطور و شمعی، 1387، 114(. از 
آثار هنری و پرتره هایی که هوناتانیان د ر ایران خلق کرد ه است می توان 
و  ناصرالد ین شاه  از  تمثیل ها و چهره هایی  به شمایل حضرت علی)ع(، 
مظفرالد ین شاه قاجار و همچنین تزئینات د یوارهای کلیسا اشاره کرد  که 
برخی از این آثار د ر موزه های کشور های مختلف موجود  می باشد  و گفته 
می شود  برخی د یگر از این نقاشی ها د ر بین خانواد ه های ارمنی نگهد اری 
می گرد د . هاکوپ هوناتانیان، بنیان گذار مکتب مد رن هنر نقاشی ارمنی د ر 
سال 1881م./1299ش، چشم از جهان فرو بست و د ر کلیسای گئورگ 
مقد س10  واقع د ر د روازه قزوین تهران، به خاک سپرد ه شد ه است )خاچاطور 

و شمعی، 1387، 117(.

بيان و معرفی آثار هاكوپ هوناتانيان پيش از مهاجرت )تفليس(
همان طور که اشاره شد ، د ر پی د رگیری های سیاسی د ر قرن نوزد هم، 
ارمنستان، قفقاز و گرجستان جزء کشور روسیه به شمار می آمد ند  و به سبب 
تحوالت سیاسی، هنرمند ان و افراد  برجسته به خصوص ارمنیان د ر شهر 
تفلیس متمرکز شد ند  و نتیجه آن این بود  که طبقه ی روشن فکر، باعث 

ارتقای سطح فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد ی روزگار خود  شد ند  و گام های 
بزرگی د ر این راستا برد اشت که از جمله آن می توان به تأسیس تئاتر، 
آموزشگاه های هنری و چاپخانه هایی جهت انتشار روزنامه اشاره کرد  که 
اخبار و اتفاق های روز قفقاز و اروپا را منتشر می کرد . همچنین با تجمع 
تجار، رفت وآمد  آن ها به کشورهای اروپایی، هنر نقاشی و تابلو های اروپایی 
وارد  این منقطه شد  و همین امر سبب شد  که هنرمند ان با فرهنگ روز 
د نیای اروپایی آشنا شد ه و با این اصول همگام شوند . د ر د هه ی ششم قرن 
نوزد هم، هنرمند ان این شهر اتحاد یه و صنف نقاشان تفلیس را تأسیس 
کرد ند  که باعث شد  آموزشگاه هنری به شکل نوین به وجود  آید ، بنابراین 
فضا و بستر مناسبی برای آموزش و فراگیری این هنر شکل گرفت. با توجه 
به این شرایط، اولین هنرمند ان و نگارگران پا به عرصه هنر گذاشته و هنر 
نوین ارمنی را شکوفا کرد ند . بیشتر این هنرمند ان نگارگر و چهره پرد از بود ند  
که سرشناس ترین آن ها می توان به هارتون هوناتانیان ، سوکیاسیان11     و 
استعد اد   به د لیل  اما هاکوپ هوناتانیان،  اشاره کرد   هاکوپ هوناتانیان12 
و تسلطی که د ر وجود  خود  د اشت از استاد ان برجسته این هنر به شمار 
می رفت. هوناتانیان نقاشی را نزد  پد ر خویش فراگرفته بود  و روش کار او 
اد امه د هند ه ی هنر خانواد گی هوناتانیان است که سال های پی د ر پی د ر 
میان خانواد ه آن ها مرسوم بود ه، اما با این وجود  هوناتانیان د ر حین حفظ 
این راه خانواد گی، نو آوری و خالقیت را نیز د ر کار خود  به وجود  آورد ه است 
که از جمله آن انحصار هنر خود ، د ر کشید ن تک چهره و ایجاد  تحول د ر این 
شیوه و سبک است. این بخش به معرفی سه پرتره از آثار هوناتانیان پیش از 
مهاجرت اختصاص د ارد . این پرتره ها به علت نبود  اطالعات، منابع، همچنین 
بد ون امضا بود ن آثار هاکوپ هوناتانیان و به انحصار د رآورد ن تعد اد ی از این 
پرتره ها د ر مجموعه های خانواد گی، د ارای تاریخ حد ود ی و محل نگهد اری 

نامشخص هستند  )خاچاطور و شمعی، 1387، 110-108(. 

پرتره ناتالی تيومن
پرتره ناتالی تیومن13 د ر بین سال های 1840-1830 م. با تکنیک رنگ 
و روغن توسط هاکوپ هوناتانیان خلق شد ه است که اغلب از آن به عنوان 
»مونالیزای ارمنی« یاد  می شود  )Anonymous, 2018b(.  د ر این پرتره 

  

 تصویری از هاکوپ هوناتانیان -1تصویر 

 (.1۰۹، 1387)خاچاطور و شمعی، 
نقاش هاکوپ هوناتانیان،  فرسک دیوار کلیسای تادئوس و -2تصویر 

 (115، 1387)خاچاطور و شمعی،  بارقیمئوس،

 

تصویر 1- تصویری از هاكوپ هوناتانيان.
مأخذ: )خاچاطور و شمعی، 1387، 109(

تصویر 2- نقاش هاكوپ هوناتانيان، فرسک دیوار كليسای 
تادئوس و بارقيمئوس. مأخذ: )خاچاطور و شمعی، 1387، 

)115

مرضیه عّباسی و همکار
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ناتالی تیومن به صورت تمام قد  و ایستاد ه به تصویر کشید ه شد ه است. چهره 
کاراکتر د ر حالت سه نیم رخ با چشمان د رشت و متمایل به راست، ابروان 
نازک با پیراهن مشکی کمرباریک و بلند  همراه با نوار باریِک سفید  رنگ، 
آویخته به د ور کمر و سرآستین های نوارد وزی شد ه د ر حالی که یک د ست 
آویزان و د ر د ست د یگر د ستمالی سفید  رنگ را نگه د اشته است، خلق 
شد ه است. روی سر کاراکتر نیم کالهی وجود  د ارد  که با رنگ های آبی و 
قرمز همراه با طرح هایی که به نظر می رسد ، سوزن د وزی یا گل د وزی است 
تزیین شد ه، همچنین توری با رنگ سفید  خیره کنند ه از روی این نیم کاله 
وصل و مقد اری از این تور د ر زیر گرد ن بسته شد ه، گرد ن بند ی مروارید  به 
همراه صلیب جواهر نشان نیز از گرد ن آویزان است. پیش زمینه ی کار بد ون 
آراستگی و د ر عین ساد گی بود ه تا تمرکز مخاطب تنها بر روی پرتره این 
زن باشد  و نقاش از رنگ های تیره استفاد ه کرد ه است )تصویر 3(. د ر این 
نقاشی، نقاش فقط برای نشان د اد ن اجزای صورت و تأکید  بر جزئیات آن 
تالش نکرد ه است بلکه همین تالش د ر به تصویرکشید ن اند ام و جزئیات 

لباس نیز د ید ه می شود .

پرتره كاپيتان بوخيو
هاکوپ هوناتانیان پرتره کاپیتان بوخیو14 را د ر سال 1854م. با تکنیک 
رنگ و روغن روی بوم خلق کرد ه است. بوخیو یک ارمنی اصیل و کاپیتان 
رشته  شرقی  امتد اد   د ر  )شبه جزیره ای  بود   اَبِشرون  سواره نظام  معروف 
کوه های قفقاز( که به د لیل شجاعِت بی نظیرش د ر جنگ های تاریخی به 
شهرت رسید ه بود )Anonymous, 2018b(. د ر این پرتره همانند  پرتره  
قبلی، کاپیتان با چهره سه نیم رخ با مو های کوتاه، چشمان د رشت متمایل 
به چپ، سیبیل کم پشت همراه با د ماغی قوزد ار و رو به پایین، لباس مشکی 
با نوار های نازک قرمز و یقه ای ایستاد ه د ر گرد ن همراه با شمشیری که د ر 
سمت چپ وی آویزان د ر حالی که د ست خود  را بر روی نیام شمشیر قرار 
د اد ه است، به تصویر کشید ه شد ه است. پیش زمینه د ر قسمت باال به رنگ 
روشن و به صورت محو و نامفهوم ابرها، مشخص است ولی همچنان د ر عین 
ساد گی به نمایش د ر آمد ه است ترکیب بند ی این نقاشی به شکل متمرکز 
بود ه و تمام د قت نقاش بر روی به تصویرکشید ن پرتره کاپیتان بوخیو است. 
کاپیتان بوخیو د ر سال 1877    م. د ر حال رهبری ارتش روسیه د ر سن چهل 

و نه سالگی، د ر جنگ با عثمانی کشته شد ه است )همان( )تصویر 4(.
بیان و معرفی آثار هاکوپ هوناتانیان پس از مهاجرت )د ربار ناصری( 
همان طور که بیان شد  به د لیل رکود  اقتصاد ی و ورود  حرفه ی عکاسی د ر 
قفقاز، کشید ن پرتره  و تک چهره د یگر مقرون به صرف نبود  و به همین د لیل 

کار نقاشان و هنرمند ان راکد  و ساکن بود . هاکوپ هوناتانیان به د لیل این 
رکود  و همچنین عالقه ای که د ر اواخر عمر خود  به هنر شرقی به  ویژه هنر 
ایرانی د اشت د ر سال 1239 ش./ 1865  م. به ایران مهاجرت کرد . وی ابتد ا 
د ر تبریز نزد  د خترش ساکن شد  و بعد  ازمد تی رهسپار تهران شد  )خاچاطور 

و شمعی، 1387، 112(. 

شمایل علی بن ابی طالب
اولین اثر هوناتانیان پس از مهاجرت و هنگام اقامت وی د ر تبریز، به 
تصویرکشید ن شمایل امام علی )ع( است که بنا به روایتی هنگامی که د ر نزد  
د خترش زند گی می کرد ه، شبی خواب نما می شود  و این اثر را خلق می کند  
)ذکاء، 1378، 32 و 34(. د ر این تصویر حضرت علی )ع( »د ر حالی د و زانو 
روی حصیری که روی تخت اند اخته شد ه است نشان می د هد . حضرت 
قبای قهوه ای بر تن و د ستاری سبز بر سر د ارد  و د ر د ست راست خود  را بر 
روی نیام شمشیر نهاد ه و د ر د ست چپ نیز، تسبیحی گرفته است. نگاهش 
متوجه آسمان است و د وفرشته باالی سرش حلقۀ گلی را نگه د اشته اند . 
عالوه بر هالۀ نور د ور سر حضرت از فراز آسمان چشمی )عین ا...( نورانی 
پرتوهای خود  را بر سر امام ساطع می کند . بخش باالی شمایل د ارای قوسی 
تزیینی است که د ور تا د ور آن را فرا گرفته« )خاچاطور و شمعی، 1378، 
113( )تصویر6(. این شمایل با اند ازه ی 103×72 بد ون تاریخ و امضاء هم 
اکنون د ر موزه ی هنر های تزیینی اصفهان به شماره 608 نگه د اری می شود  
اما د ر مورد  تاریخچه ی این نقاشی به گفته ی ذکاء »پیشخد مت محتشم 
السلطنه اسفند یاری این اثر را پس از مرگ اربابش به منزلۀ د ستمزد  د ریافت 
می کند  و بعد ها، به علت نیاز مالی، آن را به فروش می گذارد . یحیی ذکاء 
نیز د ر حد ود  38-1337 ش این اثر را به مبلغ ششصد  تومان برای موزۀ 
هنر های زیبای کشور )موزۀ کاخ ابیض( از پیشخد مت حاج محتشم السلطنه 

اسفند یاری خرید اری می کند« )خاچاطور و شمعی، 1387، 113(. 
د ر این نقاشی، ما با چند  ترکیب بند ی روبه رو هستیم که یکی از آن ها، 
غالب بر د یگر ترکیب بند ی ها است. اولین ترکیب، قاب الیه چینی شد ه به 
رنگ طالیی است )خاچاطور و شمعی، 1378، 113( که ساختاری قرینه 
د ارد  و د رعین حال به شکل قوسی، که نماد ی از د ایره نیز است ترسیم 
شد ه است. هد ف از این ترکیب بند ی، برقراری تعاد ل و توازن میان اجزای 
بصری بود ه اما بهتر است به این نکته نیز اشاره شود  که با توجه به ریشه ی 
ارمنی نقاش، این قاب به شکل معماری کلیسا های مرسوم د ر آن زمان 
)مانند  فضای د اخلی کلیسای اپلیستیخه15  که از قد یمی ترین کلیساهای 
گرجستان به شمار می آید (، ترسیم شد ه است )تصویر 6(. د ایره این قوس و 

 

 
پرتره ناتالی تیومن، رنگ و  -3تصویر 

-بین سال روغن روی بوم، اثر هاکوپ هوناتانیان،
 ,Anonymous( م 1830 -1840های 

2018b( 

پرتره کاپیتان بوخیو، رنگ و  -4تصویر
 1854 روغن روی بوم، اثر هاکوپ هوناتانیان،

 )Anonymous, 2018a(.م

 

ویژگی های ساختاری و موضوعی آثار هاکوپ هوناتانیان، نقاش ناشناس 
د ربار ناصرالد ین شاه  )پیش و پس از مهاجرت به ایران(

تصویر 3- پرتره ناتالی تيومن، رنگ و روغن 
روی بوم، اثر هاكوپ هوناتانيان، بين سال های 

 Anonymous,( :1840- 1830 م. مأخذ
)2018b

تصویر 4- پرتره كاپيتان بوخيو، رنگ و روغن 
روی بوم، اثر هاكوپ هوناتانيان، 1854 م. 

)Anonymous, 2018a( :مأخذ
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نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی    دوره 27، شماره  4، زمستان 1401

  
شمایل علی بن ابی الطالب، رنگ و روغن روی بوم، اثر  -6تصویر 

ی ه.ق، موزه 12۸3م و1۸66س. م، حدود سال  72×103 هاکوپ هوناتانیان
 .(137۸)یحیی ذکا،  60۸اصفهان، شماره های تزیینی هنر

 فضای داخلی کلیسای اپلیستیخه، قرن چهارم میالدی، گرجستان، -7تصویر

 .(1392)عکس: احسان دیزانی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 

 

همچنین د ایره نوری که د ر پشت سر امام قرار د ارد ، فضای متعالی، عرفانی 
و عالم معنوی را به وضوح بیان می کند  به قول کاند ینسکی، »د ایره شکل 
گسترش یافته یک نقطه است که ُمّعرف کهکشان، عالم ملکوت و ُمبین زمان 
است« )حسینی، 1389، 155(. ترکیب قرینه د یگر، د و فرشته با بال های باز 
و لباس های پوشید ه، د ر حالی که یک حلقه گل را می خواهند  بر سر امام 
قرار د هند ، وجود  د ارد  که عالوه بر نشان د اد ن مجد د  تعاد ل و توازن میان 
اجزا، تأکید  زیاد ی بر مقد س بود ن کاراکتر اصلی و فضای نقاشی د ارند . 
نکته قابل توجه این است که »عالوه بر هالۀ نور د ور حضرت، نگاه امام به 
سمت آسمان یا این چشم نورانی است که این سبک د ر شیوه به تصویر 
کشید ن قد یسان کامالًً تحت تأثیر نقاشی ارمنی و کلیسا های مذهبی است«  

)خاچاطور و شمعی، 1387، 113(.
نشان د هند ه،  تعبیری عین ا... خود   به  یا  نوری  این چشم  از  استفاد ه 
استفاد ه نقاش از نماد  و سمبل است »برای آنکه یک رمز یا سمبل مؤثر 
باشد  باید  هنگام د ید ن بتوان آن را به راحتی تشخیص د اد  و باید  به عالوه 
این آن را طوری ساخت که به خاطر ماند نی و حتی به ساد گی قابل ترسیم 
باشد«" )د اند یس، 1389، 109(. بنابراین نقاش، با استفاد ه از این نماد  میزان 
مهارت د ر ارتباط گرفتن با مخاطب را نشان می د هد  و همچنین نزد یکی 
و کماِل کاراکتر مورد  نظر با عالم معنوی و پرورد گار را آشکار می سازد  
»سمبل ها از وسایل ارتباطی خوب محسوب می شوند  و اگر این ضرب المثل 
چینی د رست باشد  که “یک تصویر به هزار کلمه می ارزد ” یک سمبل یا 
یک رمز به هزار تصویر می ارزد« )همان، 211(. د ر ترسیم تخت، حصیر و 
پرتو های نور از فن کنتراست و پرسپکتیو استفاد ه شد ه است. عبا، د ستار و 
شمشیر د ر نهایت د قت و ظرافت ترسیم شد ه و جزئیات به وسیله ی تیرگی 
و روشنی د ر رنگ ها، مشخص شد ه است. البته این شکل به تصویرکشید ن 
را ما، د ر ترسیم فرشته ها، لباس و بال هایشان مشاهد ه می کنیم. همچنین 
د ر این نقاشی پرسپکتیو د ر تخت و حصیر نمایان تر و اصولی تر بیان شد ه 

است و سایه پرد ازی نیز د ر این اثر مشاهد ه نمی شود .
شایان به ذکر است، تختی که امام علی )ع( بر روی آن نشسته اند  و به 
وسیله یک پله از سطح زمین جد ا شد ه است که معنا، مفهوم و هد ف خاصی 
را د نبال می کند  و ریشه آن می توان د ر کلیسا و مذهب مسیحی جست وجو 
کرد  به طوری که د ر معماری کلیسا های ارمنی، باور و اعتقاد  مرد م بر محور 

آیینی مسیحیت به سه بخش اصلی تقسیم می شود ؛
1. ورود ی کلیسا؛ که د ارای مقامی روحانی است و به مفهوم حرکت 

آیینی است که مناسک خاصی را به همراه د ارد .
2. شبستان؛ مرحله د وم از طی کرد ن راه عرفانی است که شأن زمینی 

د ارد  و عباد ت زائرین مسیح د ر این مکان صورت می گیرد .
3. محراب؛ »به عنوان آخرین مرحله برای رسید ن به کمال است و چون 
مقامی واال پید ا می کند  یک پله باالتر از شبستان که بیان کنند ه مقام انسان 
د ر برابر د نیای مینویی است، قرار می گیرد . مهراب جایگاه زیارت اسقف و 
حضور مسیح و مریم مقد س است. کامالًً محصور و د ارای د ر، برای ورود  به 

آخرین مقام است« )مخلص، 1393، 39(.
بنابراین با توجه به این توضیحات و جد ا شد ن تخت توسط یک پله از 
سطح زمین و همچنین نشان د اد ن ورود ی برای نشستن بر روی تخت، این 
نکته برد اشت می شود  که نقاش با استفاد ه از اعتقاد اِت مذهبی د ر د ین خود ، 
امام علی )ع( را د ر آخرین جایگاه برای رسید ن به کمال د ید ه است. این 
جایگاه، طبق عقید ه ی آیینی وی، کامالًً محصور و مخصوص افراد  مقد س 
بود ه است. د ر نهایت نیز به این نکته اشاره می شود  که ترکیب بند ی غالب 
بر ساختار این اثر، ترکیب بند ی متمرکز است و همه اجزا، عناصر و سایر 
ترکیب بند ی ها، د ر خد مت کاراکتر اصلی و نقطه مرکزی یعنی امام علی 

)ع( قرار د ارند .

پرتره ناصرالد ین شاه قاجار
هاکوپ هوناتانیان حد ود  یک سال )1867-1866م.( د ر کنار  د خترش 
د ر تبریز ماند  و بعد  از آن با اطالع به اهمیت شاه آن د وران و روزگار، یعنی 
ناصرالد ین شاه  قاجار به هنر و هنرمند ان، به تهران عزیمت کرد  که به د لیل 
د اشتن نبوغ و استعد اد ی که د ر خود  د اشت، راهی به د ربار قاجاری باز کرد  
و پرتره ای از چهره ناصرالد ین شاه را به تصویر کشید  که این زمان مصاد ف 
بود  با مرگ نقاش باشی د ربار یعنی صنیع الملک غفاری کاشانی. د ر نتیجه 
شاه با بازد ید  از کار هاکوپ هوناتانیان و تأیید  و تصد یق آن لقب نقاش باشی 
د ربار ناصری را به وی اهد ا کرد  )خاچاطور و شمعی، 1387، 114(. د ر این 
نقاشی تمام قد »ناصرالد ین شاه قاجاررا د ر کمال ابهت و شکوه به نمایش 
می گذارد . این اثر، د و متر طول د ارد ، شاه را با سرد اری، شلوار یراق د وزی، 
کلیجه ترمۀ خزد ار، کاله بلند  و جقه پرد ار جواهر نشان و نشان مرصع کاری 
به شکل خورشید  و تمثال حضرت علی )ع( د ر گرد ن به تصویر کشید ه است 
د ر حالی که د وربین تک چشمی جواهر نشانی د ر د ست د ارد  و بازوی د یگر 
خود  را بر لولۀ توپی با چرخ های بزرگ تکیه د اد ه« )تصویر 7( )همانجا(.  

تصویر 5- شمایل علی بن ابی الطالب، رنگ و روغن روی بوم، اثر هاكوپ 
هوناتانيان، 103×72 س.م، حدود سال 1866م و1283 ه.ق، موزه ی هنرهای 

تزیينی اصفهان، شماره 608 . مأخذ: )یحيی ذكا، 1378(

مرضیه عّباسی و همکار

  
شمایل علی بن ابی الطالب، رنگ و روغن روی بوم، اثر  -6تصویر 

ی ه.ق، موزه 12۸3م و1۸66س. م، حدود سال  72×103 هاکوپ هوناتانیان
 .(137۸)یحیی ذکا،  60۸اصفهان، شماره های تزیینی هنر

 فضای داخلی کلیسای اپلیستیخه، قرن چهارم میالدی، گرجستان، -7تصویر

 .(1392)عکس: احسان دیزانی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 

 

  
شمایل علی بن ابی الطالب، رنگ و روغن روی بوم، اثر  -6تصویر 

ی ه.ق، موزه 12۸3م و1۸66س. م، حدود سال  72×103 هاکوپ هوناتانیان
 .(137۸)یحیی ذکا،  60۸اصفهان، شماره های تزیینی هنر

 فضای داخلی کلیسای اپلیستیخه، قرن چهارم میالدی، گرجستان، -7تصویر

 .(1392)عکس: احسان دیزانی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 

 

  
شمایل علی بن ابی الطالب، رنگ و روغن روی بوم، اثر  -6تصویر 

ی ه.ق، موزه 12۸3م و1۸66س. م، حدود سال  72×103 هاکوپ هوناتانیان
 .(137۸)یحیی ذکا،  60۸اصفهان، شماره های تزیینی هنر

 فضای داخلی کلیسای اپلیستیخه، قرن چهارم میالدی، گرجستان، -7تصویر

 .(1392)عکس: احسان دیزانی، آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 

 

تصویر 6- فضای داخلی كليسای اپليستيخه، قرن چهارم ميالدی،
گرجستان. مأخذ: )احسان دیزانی، آرشيو مركز پژوهشی نظر، 1392(
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این پرتره بد ون تاریخ و امضاء است و بر اساس مقاله نشان های مصور و 
تقد یس قد رت د ر عصر قاجار به نگارِش محمد زاد ه، تاریخ کشید ه شد ن این 
پرتره بین سال های1860 تا 1870میالد ی است اما بر اساس سال مهاجرت 
هاکوپ هوناتانیان )5681 م( و بر اساس تاریخ تقریبی مرگ صنیع الملک 
نظر  به  اثر  این  برای خلق  میالد ی  تاریِخ 1870  ) 1867   م.  /  1283   ه.ق( 
صحیح تر می آید . با بررسی آثار قبل از مهاجرت هاکوپ هوناتانیان، نکته 
د یگر این است که، د ر به تصویرکشید ِن چهره شاه، او همچنان چهره را 
به صورت آثار قبل از مهاجرت د ر حالت سه نیم رخ ترسیم می کند  و د ر آثار 
او ما با چهره ای که نگاه روبه رو د اشته باشد  مواجه نیستیم. د ر ترکیب بند ی 
کار، ما با ترکیب بند ی هند سی روبه رو هستیم )تصویر 8( شخص ایستاد ه 
و عمود ی د ر وسط کاد ر، به شکل یک مثلث است که نحوه  قرارگرفتن یک 
د ست ، تکیه به کمر است و خود  یک مثلث کوچک تر را تشکیل می د هد . 
رأس این مثلث رو به آسمان و قاعد ه آن هم سطح زمین است که تعاد ل 
و ایستایی را بازگو می کند . نیم د ایره های چرخ های توپ جنگی، د ر سمت 
راست کاد ر تقریباًً د ر وسط قرار د ارند  که با تکیه د اد ن د ست د یگر شاه بر 
روی لوله ی توپ ارتباط بصری میان این شکل ها حفظ شد ه است. ابرها 
د ر این اثر، برخالف آثار قبل از مهاجرت نقاش به صورت پنبه ای مطابق با 
واقعیت و د ر کنتراست رنگی به شکل تیره و روشن با بافتی نرم و سبک به 
نمایش گذاشته شد ه است. نکته جالب این است که »هاکوپ نقاشی های 
خود  را د ر اند ازه های کوچک ترسیم می کرد  و د ر آثار خود  تأکید  زیاد ی 
بر روی مد ل لباس و تزیینات د اشت« )خاچاطور و شمعی، 1387، 112(. 
پس با توجه به طول این نقاشی که به 2 متر می رسد ، متوجه می شویم که 
نقاش بعد  از مهاجرت، به نقاشی کرد ن، د ر مقیاس بزرگ د ست زد ه است 
ولی همچنان د ر ترسیم جزئیات لباس شاه از د قت و وسواس برخورد ار است 

به طوری که د ر کشید ن بته و جقه بر روی کلیجه شاه نهایت ظرافت را به 
کار بسته است. این ظرافت و د قت د ر برگرد ان شد ن لبه کلیجه شاه نیز 
مشاهد ه می شود  که بافت پشمی سطح د رونی کلیجه به خوبی برای مخاطب 
محسوس است. د ر این اثر، با منظره پرد ازی که د ر پس زمینه استفاد ه شد ه ما 
با اصول پرسپکتیو روبه رو هستیم به طوری که کوه ها، د رختان و د یوارهایی 
که د ر پالن عقب قرار د ارد  د ورتر و کوچک تر، ناصرالد ین شاه، توپ جنگی 
و د وربین د ر پالن جلو قرار د ارد  که نزد یک تر و بزرگ تر به تصویر کشید ه 
شد ه است همچنین طبیعت نگاری و منظره پرد ازی د ر پس زمینه این اثر 
که تأثیر گرفته از هنر غرب است، مشاهد ه می شود . هاکوپ هوناتانیان »د ر 
نقاشی های خود  معموالً از رنگ های روشن و د رخشان استفاد ه می کرد . 
تفاوت کار های او با د یگر هنرمند ان هم عصر وی این بود  که هوناتانیان حس 
زیبایی شناسی قوی د اشت و هارمونی و ترکیب بند ی رنگ را به خوبی د ر 
نقاشی های او مشهود  است« )خاچاطور و شمعی، 1387، 112(. نقاش د ر 
این نقاشی، با منظره پرد ازی، نشان د اد ن د وربین جواهر نشان د ر د ست شاه 
و تکیه د اد ن د ست شاه به توپ جنگی، به شاه حالت قد رت، اقتد ار و بزرگی 
بخشید ه و از این عناصر بصری د ر نمایش قد رِت شاه کمک گرفته است که 
تا قبل از آن د ر هیچ اثری حتی د ر آثار صنیع الملک نیز د ید ه نمی شود . 
قد رت و اقتد ار که د ر نقاشی ناصرالد ین شاه مشهود  است با حالت آرمانی و 
به د ور از واقعیت نقاشان د وره های قبلی، کامالًً متفاوت است و این نقاشی 
عالوه بر خالقیت و نوآوری د ر عناصر بصری نو، نشانی از نگاه واقع گرایانه، 
نکته بینی و هوشیاری هاکوپ هوناتانیان است. شایان ذکر است که این اثر 
با تکنیک رنگ و روغن روی بوم با اند ازه 149×236 سانتی متر، هم اکنون 
د ر موزه ی تاریخ هنر اتریش د ر شهر وین نگهد اری می شود  )خاچاطور و 

شمعی، 1387، 114(.

ویژگی های ساختاری و موضوعی آثار هاکوپ هوناتانیان، نقاش ناشناس 
د ربار ناصرالد ین شاه  )پیش و پس از مهاجرت به ایران(

   
پرتره ناصرالدین شاه قاجار، رنگ و روغن روی بوم،  -8تصویر

، موزه ۱8۷۰تا  ۱8۶۰س.م، بین سال  ۱۴۹×۲۳۶اثر هاکوپ هوناتانیان، 
 .(۱۳۷8تاریخ هنر وین، اتریش، )یحیی ذکا، 

بندی از ترکیب آنالیز هندسی -۹تصویر 
 شاه قاجار ناصرالدینپرتره 

 

تصویر 7-  پرتره ناصرالدین شاه قاجار، رنگ و روغن روی بوم، اثر 
هاكوپ هوناتانيان، 236×149 س.م، بين سال 1860 تا 1870، موزه 

تاریخ هنر وین، اتریش. مأخذ: )یحيی ذكا، 1378(

تصویر 8-  آناليز هندسی از تركيب بندی 
پرتره ناصرالدین شاه قاجار.

نتيجه
د ربار  ناشناس  نقاش  به عنوان  هوناتانیان  هاکوپ  پژوهش حاضر،  د ر 
ناصری معرفی شد  عالوه بر آن، فرضیه پژوهش مبنی بر این که به نظر 
می رسد   هاکوپ هوناتانیان با خالقیت خود ، عناصر جد ید ی را د ر د وران 
د وم سلطنت قاجار )د ربار ناصری( وارد  کرد ه، بررسی شد . همچنین با تحلیل 
و نقد  ویژگی های ساختاری و موضوعی آثار نقاشی این هنرمند  )قبل و بعد  

از مهاجرت(، پرسش هایی مطرح می شود  که پاسخ به آن ها عالوه بر این که 
صحیح یا غیرصحیح بود ن فرضیه را مشخص می کند ، ضرورت و اهمیت 
انجام د اد ن تحقیق حاضر را نیز نشان می د هد . بنابراین، برای نتیجه گیری 
روشن، بهتر است سؤال ها و مسئله هایی که د ر این مطالعه با آن ها روبه رو 
هستیم، مطرح شود  تا با پاسخ به پرسش ها به نتیجه  ای واضح و آشکار 
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برسیم.
پرسش های پژوهش عبارت اند از؛

1( هاکوپ هوناتانیان کیست و چگونه به د ربار ناصری راه پید ا کرد ه 
است؟

2( ویژگی های موضوعی و ساختاری آثار هاکوپ هوناتانیان پیش و پس 
از مهاجرت به چه شکل و صورتی بود ه است؟

3( هاکوپ هوناتانیان با استفاد ه از خالقیت خود  چه عناصر جد ید  و 
اشیاء بصری را به نقاشی د وران قاجار اضافه کرد ه است؟ 

د ر پاسخ به پرسش اول، هاکوپ هوناتانیان یک نقاش برجسته ارمنی 
بود ه است که به د الیل مسائل سیاسی، و همچنین عالقه ای که د ر اواخر عمر 
خود  به هنر شرقی د اشته، و اطالع از ارزشی که شاه ایران )ناصرالد ین شاه(، 
برای هنرمند ان قائل بود ه، رهسپار ایران می شود . وی پیش از مهاجرت، د ر 
تفلیس به نقاشی از ثروتمند ان، بازرگانان و تُجار و همچنین به تبعیت از 
سنت خانواد گی خود ، به نقاشی مذهبی برای کلیساها می پرد اخت و تا جایی 
د ر کار خود  پیشرفت د اشت که هنر نقاشی نوین ارمنی را بنا نهاد .  د ر پاسخ 
به پرسش د ر رابطه با ساختار و موضوِع آثار نقاشی این هنرمند  پیش و پس 
از مهاجرت، باید  گفت که از لحاظ موضوعی هاکوپ هوناتانیان، د ر د و د وره 
با د و شرایط اجتماعی کامالًً مختلف به خلق اثر پرد اخته که این شرایط، 
تأثیر مستقیم بر روی کار وی می گذاشته است. پیش از مهاجرت، هاکوپ به 
تعبیری یک نقاش آزاد  بود ه؛ بد ین ترتیب که نقاش د ر خلق اثر تا حد ود ی 
طبق سلیقه ی سفارش د هند ه پیش می رود  ولی الزم نیست به طور کامل 
تابع قواعد  د رباری باشد . وی د ر کشور خود  طبق قواعد  و چهارچوب خاص 
سلطنتی نبود ه و همچنین شرایط اجتماعی قبل از مهاجرت، نحوه زند گی و 
طرز تفکر او نیز، د ر فضا سازی نقاشی بسیار تأثیر گذار بود ه که این شرایط د ر 
ایران، با توجه به فضای حاکم بر جامعه مخصوصاً به عنوان نقاش باشی د ربار 
حکومتی که نقاش را واد ار می کند  طبق قوانین خاص به ترسیم و پرد ازش 
اثر هنری خود  بپرد ازد ، بسیار متفاوت است. د ر نتیجه فضای اجتماعی بر 
موضوع و محتوا تأثیر مستقیم د ارد  و د ر اد امه، تغییر محتوا و موضوع، باعث 
تغییر د ر ساختار و فضا سازی اثر هنری شد ه است. برای مثال نقاشی تابلوی 

بزرگ ناصرالد ین شاه د ر ابعاد  تقریبی د و متر، استفاد ه از اشیاء مانند  توپ 
جنگی و د وربین برای نشان د اد ن قد رت شاهنشاهی که پیش از آن سابقه 
ند اشته است یا برخورد  با اصول جد ید  نقاشی مانند  استفاد ه از تکنیک 
جد ید  پرسپکتیو د ر نشان  د اد ن کوه ها و د رختان، نماینگر این موضوع است 
که این هنرمند  چیره د ست د ر نمایش آثار خود  پس از مهاجرت د چار 
تغییر و د گرگونی شد ه است. بنابراین هاکوپ هوناتانیان، پیش از مهاجرت 
نقاشی هایی با فضا سازی های ساد ه و بد ون تکلف، پرتره افراد  را به مانند  ثبت 
یک عکس، بر روی بوم نقاشی خود  خلق می کرد  ولی با آمد ن به ایران طبق 
تمثالی که از ناصرالد ین شاه قاجار و شمایلی که از امام علی )ع( به جا ماند ه 
است متوجه می شویم، نه تنها اند ازه و مقیاس آثار وی بزرگ تر شد ه، بلکه 
فضا سازی کار نیز تغییر کرد ه و ما د یگر شاهد  فضا سازی ساد ه با تمرکز  بر 
روی کاراکتر )سفارش د هند ه( نیستیم و با استفاد ه از عناصر بصری د یگر و به 
خد مت گرفتن آن ها د ر ساختار نقاشی و همچنین استفاد ه از عقاید  مذهبی 
خود ، به کاراکتر ها جنبه هایی مانند  آرمانی بود ن، قد رت، معنویت، کمال و 
تعالی بخشید ه است.  نکته ای که الزم است د ر نتیجه گیری این پرسش بیان 
شود  این است که؛ هاکوپ هوناتانیان چهره پرد از و نقاشی بود  که د ر ترسیم 
آثارش و پرد ازش آن ها به جزئیات لباس اهمیت زیاد ی می د اد  و آن ها را با 
د قت و وسواس خلق می کرد ه است و این توجه د ر کارهای وی، چه قبل و 
چه بعد  از مهاجرت به وضوح د ید ه می شود . د ر مورد  پاسخ به پرسش آخر 
پژوهش و ورود  عنصر جد ید  به نقاشی د وره قاجار توسط هاکوپ هوناتانیان، 
شایان به ذکر است وی با اضافه کرد ِن عناصر بصری جد ید  )مانند  توپ و 
د وربین( د ر نقاشی از ناصرالد ین شاه، اقتد ار شاه را به وسیله ی تکنولوژی 
روز د ر آن د وران به تصویر می کشد  و از نقاش های د رباری پیش از خود  
د ر ایران، که د ر به تصویر کشید ِن شاه از افراط و اغراق استفاد ه می کرد ند ، 
تبعیت نمی کند  و جنبه های آرمانی و خیالی، که د ر هنر نقاشی ایران )برای 
به تصویرکشید ن شاهان( رواج د اشت را د ر خلق آثار خود  حذف کرد ه و د ر 
نتیجه با استفاد ه از نبوغ و خالقیت خود  تصاویری به سبک واقعی و قابل 

د رک را خلق کرد ه است.

پی نوشت ها
 1. نقاش د وران قاجار )1229-1283 ه.ق(.
2. نقاش د وران قاجار )1264-1319 ه.ق(.

3. Hagop Hovanatanian )1809- 1881 also Akop Ovatanian).
4. نقاش؛ )فعالیت هنری وی د ر سال های 1210-1245 ه.ق بود ه است(. 

5. Erzrum, Trabzon, Van.
6. MKrtum Hovnatanyan )Painter).
7. Russian Academy of Arts )Also Saint Ptersburg Academy of 

Arts).
8. Yeghishe Martikian. 9. Saint Thaddeus Church.
10. Church of holy Georg. 11.Hartoun Hovanataian.
12. Sukiasyan.  3. Natali teumain.
14. Colonel M.B.Buchkiev. 15. Oplistikhe Church-Georgia.
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In this study, the paintings of Hakop Hovnatanian, the 
unknown painter of Naser-e-Din Shah monarchy are 
investigated from the structural and thematic point of 
view. In contrast to the majority of art researchers, after 
the death of Sani-ol-Molk, the one who was appointed 
as the painter of Naseri monarchy was not Kamal-
ol-Molk, but was the Armanian immigrant painter, 
Hakop Hovnatanian. Following the political conflicts 
of the nineteenth century, Armenia, the Caucasus, and 
Georgia became parts of Russia. Because of the political 
evolutions, artists and prominent people especially 
Armenians concentrated in the city of Tbilisi, thus 
an improvement was made in the cultural, social and 
economic levels by the intellectuals at that era. Besides, 
merchants bought European paintings from European 
countries, and brought them to this area. Thus, artists 
acquainted with the European culture started to use these 
new principles. In the sixth decade of the nineteenth 
century, the artists of the city established the union of 
the Tbilisi Painters which led to shape a new art school, 
and an appropriate artisitic educational space. Regarding 
these conditions, the new Armenian art was flourished 
by the first modern artists. Most of these artists were 
portrait painters, and the most famous one was Hakop 
Hovnatanyian. His father was his art trainer.  While 
he maintained to his familial tradition, he explored 
innovative ways which was reflected in his exclusive 
portrait drawings. Due to the recession and the rise of 
photography in the Caucasus, portrait drawings were no 
longer affordable and the profession became stagnant. 
The recession and Hakop’s interest in eastern art and 
artists, especially Iranian art, led to his immigration 
to Iran in 1239 AD /1865BC. Considering Nasser Al-
Din Shah Qajar's interest in art, Hakop left for Tehran. 
Because of his genius and talent, he entered the Nasseri 
court. Hakop Hovnatanian painted a portrait of Nasser 

Al-Din Shah Qajar that coincided with the death of 
the painter of Nasseri court, Sani Al-Mulk Ghaffari 
Kashani. In this research, besides introducing Hakop 
Hovnatanin and his paintings and also trying to find 
appropriate responses for the research hypothesis based 
on existence and nonexistence of the new elements in his 
paintings, it is attempted to evaluate the effects of these 
new elements on the painting of Nasseri era. The new 
elements observed in the painting of the king - depicted 
in a landscape and backed to a cannon– are imployed to 
show royal power. These elements expanded in the form 
of royal, courtly and religious subjects in his paintings. 
These evidences probably indicate that although Hakob 
Hovnatanian was a non-Iranian painter, he created new 
visual elements reflecting the culture of Nasseri era.
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Hakop Hovnatanyan, Immigration, Art of Qajar Reign, 
Naseri Court, Naser al-Din Shah.
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