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 چکیده
بهزادشکلگرفت.محمودمذهبازشاگردانتأثیراتنگارگریمکتببخارادرامتدادمکتبهراتو

عبیداهلل بهدستور بهزاد بخاراخانازبکبهبرجستۀ هراتبه از هنرمنداندیگر چندتناز همراه

وی ادغامکردوتأثیراتآمدند. باخصوصیاتنقاشیمحلیبخارا بهزادرا نگارگریمکتبهراتو

گذاریکرد.درمکتببخارابیشتر،موضوعاتتغزلیوتاریخیبههایمستقلپایهبخاراراباویژگی

هایبارزتصویرکشیدهشدهاست.پرداختنبهموضوعاصلیداستانونپرداختنبهحواشی،ازویژگی

درنگارۀسلطانسنجرونگارگریبخارااست.هدفازاینپژوهش،مطالعۀسیرتغییراتچهرۀانسان

درکشباهت تفاوتپیرزنو و ها است. ها ایناستکهاینپژوهشمطرحمیسؤالیکهدر شود

هایایندورانچگونهتصویرشدهاست.چهتحولتجسمیدرچهرۀانسان،درچهرۀانساندرنگاره

؟وجودآمدهاستکهشاخصاستاالسرارمحمودمذهببهنگارۀمخزن

ت توصیفیروش حاضر، پژوهش اسنادی-حقیق شیوۀ با اطالعات گردآوری روش و تحلیلی

کاررفتهوبررسینگارۀموردنظراستوتحلیلاثر،برمبنایاصولوقواعدتجسمیبه ای()کتابخانه

نتایجاینپژوهشنشانمی ایننگارهصورتگرفتهاست. ویژگیدر با هایمستقلدهدایننگاره

ولیهمچنانمکتببخارا بهزاددرچهرهتأثیراتتصویرشده، منظرهاندکیاز سازیاینپردازیو

مشاهدهاستوبااستفادهازنمادپردازی،براختالفطبقاتیحاکمبرسطحجامعهوظلمینگارهقابل

بهشدهاست.نگارگرمذکوربامهارتاینداستانراتأکیدداشته،کهسلطانسنجربرمردمشروا

،ارتباطافرادهاوبیانعواطفدرچهرۀانسانکاربردههاییکهبهتصویرکشیدهوبااستفادهازالمان

 خوبینشاندادهاست.باهموشرحواقعهرابه

انسان،سلطانسنجروپیرزن،محمودمذهب،مکتببخارا،نظامی.های کلیدی:  واژه  
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 و بیان مسئله مقدمه
هایمختلفنگارگریایران،هنرمندنگارگر،چهرۀانسانراعاریازهادردورهنگارهدربیشتر

ویژگی و فردی هویت هرگونه تصویر به احساسی واقعهای عدم این است. نماییکشیده

بهچهره نگارگریایرانی، بهنگاریدر بنا بلکه است، نبوده نگارگر دالیلدلیلناتوانیهنرمند

عی،مذهبیوغیرهچهرۀانسانرادربیشترمواقععاریازهرگونههویتفردیسیاسی،اجتما

گذارآنمحمودمذهباست،یکسیرتحولکردند.درنگارگریمکتببخاراکهبنیانمصورمی

هایشود.بههمینجهتدراینپژوهشتالشبربررسیویژگینگاریدیدهمیدرعرصۀچهره

شکنوفراتراززمانۀرۀسلطانسنجروپیرزناستکههنرمندسنتهایانسانیدرنگاچهره

خودبهبازتابخصوصیتچهرهدرنگارهپرداختهاست.باتحلیلچهرۀانساندرایننگاره،اثر

پایهمذهبمشخصمی که چهرهشود عرصۀ تحولدر اولیۀ تأثیر مکاتببعدیها نگاریدر

اینمقطعکوتا پایهنگارگریایرانیدر مکتبنگارگریبخارا هنرمندانه استو گذاریشده

نگارگردرمکاتببعدیدرمقایسهبامکاتبگذشتۀنگارگریایرانی،تحتتأثیرروندتحولیکه

هاهادرنگارهنگاریمکتبنگارگریبخاراشکلگرفت،بیشتربههویتدرچهرهانساندرچهره

وسازهرچهرهاستورندگان،بررسیخصوصیاتوساختاند.دراینپژوهشقصدنگاپرداخته

بابررسیایننگاره،سعیدربازشناسیاینهنرمندتواناشدهاستکهدرعصرحاضرناشناس

هایانسانرویچهرهتمرکزاصلیاینپژوهششدهاست.استواندکیبهاووآثارشپرداخته

انسان هر اینکهکهچهرۀ است؛ ایننگاره چهحدبیاندر حالتدرونیآنشخصتا کنندۀ

هایمتفاوتدرشناسیومختصاتچهرههایزیباییاست.هدفازاینپژوهش،یافتنویژگی

تحوالتچهره اینپژوهش، ارتباطبینچهرهنگارهاست. ایننگاره، ویژگیپردازیدر هایها،

شودسؤالیکهمطرحمیکند.مینگاریدراثرمحمودمذهبرابررسیهنریایندورهوچهره

هایایندورانچگونهتصویرشدهاست.چهتحولتجسمیچهرۀانساندرنگارهایناستکه

وجودآمدهاستکهشاخصاست؟االسرارمحمودمذهببهدرچهرۀانسان،درنگارۀمخزن

 و تاریخچۀمکتبنگارگریبخارا به ابتدا در اینپرسش، هایویژگیبرایپاسخگوییبه

 تجزیه سپسبه مذهبو محمود مکتبو این انسانکلی چهرۀ تحلیل نگاره،و این در ها

میبه مجزا اینصورتدقیقو در چهره ایناستکه اهمیتتحقیقدر ضرورتو پردازیم.

لحاظفرهنگیوهنریشایاناهمیتاستوازحیث،شیوۀطراحیواستفادهازدستارنگاره،به

رنگ لباسو نشانو برای گوناگون نگارههای در پیکره، هر مقامی و اجتماعی طبقۀ دادن

اینموضوععلیاستفاده اینلحاظشایاناهمیتاست. از استو رغممطالعۀنگارگریشده

مکتببخارا،درآثارمحمودمذهببررسیدقیقپژوهشینشدهاستوضرورتاینپژوهشرا

دهد.نشانمی
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 ری پژوهشنظ مبانی
درفرهنگایرانی،هموارهتعادلیبینعالمصورتومعنایاجهانمادیومعنویوجودداشته»

است متجلیشده انسانکامل، خود ۱398پور،)بهروزی«کهدر زیباشناسی(۱40: رویکرد .

:۱385دارد)پاکباز،هایبشریبازنمیگاهنگارگریایرانیراازتوجهبهانسانوارزشنابهیچ

نگاره9 در انساندارایجایگاهیرفیعاستو پیکرۀ نگارگریایرانی، در به(. عنواناشرفها

ترینهگل،عالی(.»۱390:6۲اردکانیوهمکاران،محمدیمخلوقاتنقشیاساسیدارد)علی

ترینیابد.اینشکل،مناسبشکلراکهحاصلطبیعتوفرمطبیعیدربدنانساناست،می

واحساساتدرونیاستف «رمبیانافکار ۱388)ابراهیمیناغانی، ادبیاتفارسیو(.۱3: در

مشابهومشترکیاززیبایینگارگریایران،دیدگاه شناسیپیکرۀانسانیوجودداردهاینسبتاً

ثربندیادربسیاریازآثارنگارگریایرانی،ترکیب(.۱394:9۲کالهیومیرزاابوالقاسمی،)شه

شکلمی قابتصویر در موقعیتاو )علیبراساسانسانو همکاران،محمدیگیرد اردکانیو

بندینیستوتنهابهبخشیدرفضاسازیمبدل(،ولیانسانحاکممطلقترکیب۱390:6۲

ورحیمووا ۱شدهاست)پولیاکوا ،۱996 :۷5 نگاری،شیوۀطراحیوترسیموتناسباتپیکره(.

مبا از زیباییمتأثر نی است. بوده مشخصی الگوهای تابع ایرانی درشناسی مؤثر عوامل از

پیکرهگیریشیوهشکل های نگارگری در فرهنگیمخصوصدوراننگاری و اجتماعی شرایط

سلیقه و )شهخود است بانیان و حامیان های ابوالقاسمی، میرزا و (.9۲-۱394:9۱کالهی

انسان ایرانی نگارگری است؛ جنبهمحور بر آن در انسان شکل تأکیدبنابراین روحانی های

مدارینقاشیغربیوجوددارد،درآنرنگگرایانهکهدرانسانکندوعوارضانسانیومادیمی

(.۱388:۱9بازد)ابراهیمیناغانی،می

ریشۀ کلمۀچیترهبودهاستودرفارسیچهرهشدهاست. واژۀچهرهدرزباناوستایی،

نگارگر(.»۱389:۱3رادوهمکاران،معنایصورترویراگویند)حسینیکریتچیترهبهسانس

شود؛لذاهنرداندکهجزدرپرتوروشناییدروندریافتنمیایرانیجمالراامریروحانیمی

واقعیت قدسیخواهدبودکه درونیو بیاننمادینمفاهیمعمیقو نگارگریایرانیدرصدد

هانیزماهیتیقراردادینگاریشخصیتچهره(.۱390:۲5ندرپورخرمیوشفیعی،)اسک«دارند

کند.درنگاه(.نگارگرچهرۀآدمیرابهطرزقراردادیطراحیمی۱385:۱0وعامدارد)پاکباز،

موجودیفاقدتعیینویژگی انسان، رحیمووا،هایفردیبهچشممینخست، و )پولیاکوا آید

دهند؛الجرمباتوجههایکرۀخاکیرانمایشنمیکدامازانسانگارگریهیچ(.درن۱996:69

ارزش شکلانسانخلقمیبه غیرزمینیآنرا کامالً حالتروحیو در کندهایبصریکه

                                                           
1. Polyakova and Rahimova 
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مهارتیگرایانهدرنگارگریناشیازبیهایغیرواقعترسیمچهره(.۱388:۱5)ابراهیمیناغانی،

.تحریمصورتگری؛۱انداز:نگاریعبارتوجودآمدنقراردادهادرچهرهملبهنگارگراننیست.عوا

۲ عرفانی؛ باورهای .3 گذشتگان؛ آثار از الگوپذیری .4 جامعه؛ با هنرمند فاصلۀ .5.

آرایی؛.شیوۀکتاب8.شرایطاجتماعی؛۷.سلیقهوسیاستحامی؛6هایتکنیکی؛محدودیت

.موضوعوادبیاتوزندگیشخصیهنرمندان.اینعوامل۱0دی؛.رعایتآداباستادوشاگر9

شد)حسنوندکردومانعبروزخالقیتفردیمیهایبسیاریبرایهنرمندایجادمیمحدودیت

پردازی،همواره،زنانومردانراباپوستیروشن،نگارگردرچهره(.34-۱39۱:۱8وآخوندی،

کردتابادامیودهانکوچکوبینیقلمیمجسممیصورتیگردوتاحدیبیضوی،چشمان

نشانهبه افزودن سپسبا تصویریتلقیشوند. اساسکار حرکاتمثابۀ خطوطو هایسنی،

جابه اصلیو حفظعناصر دگرگونیجزئیاتبراساساصلنقشینگیبا تنوعو و جاییچهره

موجبپیدایشنقوشجدیدمیآن بدینها هایخودنوعیرایشخصیتساننگارگربشودو

اینمشخصهدرنگارگریایرانی۱996:۷0آفریند)پولیاکواورحیمووا،فردیتقراردادیمی .)

به حفظهمواره تصویرکردنچهرهعنوانیکاصلزیباشناسانه نگارگراناز استو هایشده

اردکانیمحمدی)علیکردندهاراپروگردنقاشیمیکردندوچهرهالغرواستخوانیپرهیزمی

پردازیوهایجدیددرچهره.دردورۀتیمورینیز،باوجوددیدگاه(64-۱390:63وهمکاران،

ها،نگارگرانهمچنانازالگوهایپیشینتبعیتگراییدرشیوۀپردازشچهرهرواجنوعیواقع

)حسنمی بودند کرده همسو جامعه و خود نیازهای با را اصول آن و آخوندی،کردند و وند

۱39۱:34.)

هاازلحاظانداممتوسطالقامههستند.ایرانی»شدهاست،هانوشتهطبقآنچهدرسفرنامه

ایرانی۱گزنفون کتابخود، بهدر را ولیمارسلینوسها نوشته، فربه ۲طورکلیافرادیچاقو

بگویم باید و موافقم اینعقیده با منهم و دارد را او ایرانیخالفعقیدۀ بهکه طورکلیها

ایوحالبدنینیرومندوقویدارند.رنگچهرهوپوستآنانقهوهالغراندامبوده،ولیدرعین

هاییکهشکلدارند.همچنانکهبینیکوروشنیزدرتصاویرومجسمهسبزهبودهوبینیعقابی

مردمانمقدسریش»(.3،۱990:63۷)اولئاریوس«شکلومنحنیاستمانده،عقابیازاوباقی

گذارندکهخیلیهامیزنند،ولیندرتاًریشرامثلعثمانیتراشندوآنرابامقراضمیرانمی

گذارند.کلفتبلندمیتراشندودوسبیلبلندبشود.دردرباریانوسپاهیانریشراازبیخمی

می افتخار مایۀ را بلند میسبیل و زینتصورتدانند استگویند بدان منحصر ،4)تارونیه«

                                                           
1. Xenophon 

2. Ammianus Marcellinus 
3. Adam Olearius 
4. Jean-Baptiste Tavernier 
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۱95۷ :6۲۲« زیاددیدهمی(. ایرانزنانزیبا ازدر زیرا چهگندمگونوچهسفیدرنگ؛ شود؛

می اطرافزیاد قسمآناز خوشگلهردو مخصوصاینکار، تجار و جداترینآنآورند را ها

زنمی چرککنند. و میگرلی و گرجستان و مسکو و لهستان از را حدهایسفید سر سو

سبزهتاتارستانکبیرمی گندمگونو وآورند. بیشاپور و کلکته و مملکتمغولکبیر از را ها

(.6۲8)همان:«آورندهاراازسواحلمریلندوبحراحمرمیروسیاه

 پیشینۀ پژوهش

وجودآورندۀآن،تاکنونتعدادمعدودیازپژوهشگرانهنر،بهموضوعمکتبنگارگریبخاراوبه

پرداخته مذهب، ویژگیمحمود براساس و تکاند در انسانی چهرۀ بصری صحبتیهای نگاره

دهد.درادامهبهبرخیاند.همینموضوع،ضرورتپژوهشوجنبۀنوآوریآنرانشانمینداشته

اینپژوهش میاز اشاره گریها کتاب۲0۱3)۱شود. در بهنقاشیایرانی( شرح، کاملبه طور

در،(هنرنگارگریایران۱۱تاریخهنرایران)درکتاب(۱99۷)۲بخاراپرداخت.رابینسونمکتب

( رهنورد پرداخت. بخارا نگارگری به کوتاه کتاب۱393بخشی در دورۀ( در ایران هنر تاریخ
نگارگری بهاسالمی نگارۀ، به مذهبسخنگفتو محمود و نگارگریبخارا کاملدربارۀ طور

تاریخنقاشیایراناز(درکتاب۱395گودرزی)صورتجزئیپرداخت.وپیرزنبهسلطانسنجر
نقاشیایرانیاز(درکتاب۱385پاکباز)،بهشرحیازتاریخچۀبخاراپرداخت.آغازتاعصرحاضر

(در۱386عالوهبراینکتب،آژند)اختصاردربارۀنگارگریبخاراتوضیحداد.به،دیربازتاامروز

هاینگارگریبخاراومحمودمذهبطورکاملبهشرحتاریخچهوویژگیبه«مکتببخارا»الۀمق

پرداخت.دراینمقالهبرایشرحتاریخچۀکلینگارگریمکتببخاراومحمودمذهبازاینکتب

وشد.همچنیندراینپژوهشازمقاالتیکهبهچهرۀانسانومقالۀمذکوروبقیۀمنابعاستفاده

)اند،نیزاستفادهپیکرۀانساندرادوارگذشتهپرداخته ورحیمووا پولیاکوا (درمقالۀ۱996شد.

بهشرحکاملیازچهرۀانسانوپیکرۀانسانو،«ترسیمانساندرنقاشیایرانی)قسمتاول(»

رسیسیربر»(درمقالۀ۱39۱حسنوندوآخوندی)شیوۀترسیمآندرنگارگریایرانیپرداختند.

،بهبررسیتحوالتچهرۀانساندر«نگاریدرنگارگریایرانتاانتهایدورۀصفویتحولچهره

رواستفادههادرمقالۀپیشنگارگریایرانیطیادوارمختلفپرداختندودیگرمقاالتیکهازآن

رسولی) آتوسا پایان۱38۷شد. تک(در هایدورانرهنگانامۀخودچهرهوسیرتغییراتآندر

پایان هیچ در و تطبیقکرد بررسیو را قاجار اوایل تا بهنامهصفوی بهای صورتاختصاصی،

نژادهایپاکنامههایآنوهنرمندانشاشارهنشدهاستوفقطدرپایاننگارگریبخاراوویژگی

                                                           
1. Gray Basil 
2. Robinson Basil William 
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عمادیپرمکوهی)۱398راسخی) ،)۱395( جهانگرد و اینبخشبه۱395( به جزئیصورت(

اغلبپایان و نشد کاملیداده توضیحمشخصو اینمورد ولیدر بهنامهپرداختند، بیشتر ها

توانچنیننتیجهگرفتکهمقاالتتاریخیبخاراپرداختند.درمجموعمی-بررسیاوضاعسیاسی

رغماهمیتهنریووکتبیکهدردرزمینۀمکتبنقاشیبخارانوشتهشدهاست،کماستوعلی

اینمکتبهنریغفلت از است.تاریخی، پژوهششده بهویژگیدر تنها هایکلیهایمذکور

پرداختهنسخه تکها و است شده بسنده تاریخی مروری به و ازاند مذهب محمود نگارۀ

هایتجسمیعنواناثریشاخصازتصویرگریچهرهازایندورانبراساسویژگیاالسراربهمخزن

دهد.درشدهاستوهمینموضوعضرورتپژوهشوجنبۀنوآوریآنرانشانمیچهرهبررسین

چهرهتک فوق هرنگارۀ احساسات و حاالت و شد تصویر مستقل فردی هویت با انسانی های

بازتاباحساساتافرادبودهاست.درزمینۀچهرۀانسانیدرشخصرادرچهرۀاونمایانکردهو

نشدهاست؛بنابراینتاکنونکارپژوهشیجدیرویتصاویرچهرهانجاماالسرارایننگارۀمخزن

هایموجودبهبررسیعلمیگیریازمنابعمرتبطوهمچنیناستفادهازنمونهدراینمقالهبابهره

پردازیم.وتحلیلیاینموضوعمی

 روش پژوهش
منابع-اینپژوهشبهروشتوصیفی از استفاده با فیشکتابخانهتحلیلیو برداریانجامایو

نگارۀسلطانسنجروپیرزناستکهدرکتابخانۀملیشدهاست.جامعۀآماریاینپژوهشتک

اینپژوهشبهپاریسنگهداریمی در ازشود. استفاده با و مطالعه انسانی چهرۀ ترتیبهر

معیارهایزیبایی بصریتجزیه و تحشناسی شیوۀ است. تحلیلشده براساسبررسیو لیل،

کاررفتهدرویژگیظاهریوبرپایۀتحلیلمنطقیوقیاسیاست.اصولوقواعدتجسمیبه

 های پژوهش یافته
براساسمعیارهایکاررفتهدراینتکهایبهدهدچهرههایاینپژوهشنشانمییافته نگاره،

 )سدۀ تجزیه9نگارگری و است نشق( نگاره این قیاسی تحلیل میو معیارهایان دهد

باتفسیرسفرنامهشناسیبهزیبایی هایظاهریهامنطبقاستودرویژگیکاررفتهدرچهره،

منعکسمیشخصیت برخالفنگارهها نگارگرایننسخه، مذهب، هایگذشتهبهنمایششود.

کازیچهرهواحساساتوبازتابآندرچهرهاهمیتدادهوآنرامنعکسکردهاست.هیچ

بهشخصیتچهره ایننگاره در مشابهنیستندو همچنینپردازیتوجهویژهها است. ایشده

متفاوتاستفادهرنگلباسشخصیت موقعیتاجتماعیآگاهانه، متناسببا بخش، هر در ها

شدهاست.
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 ق( ۱۰-۹مکتب نگارگری بخارا، )سدۀ 
میراز،جایاوراگرفتودرایندوره،الزمانپسازمرگسلطانحسینبایقرا،فرزندش،بدیع

خان)محمدخان(،دراینزمانشیبانی(.»۱38۷:360زوالرفت)آژند،قدرتتیموریانروبه

وبنیانسرکردۀازبک درسال)ها را بهسمرقندحملهکردوبخارا 905گذارسلسلۀشیبانی،

م(،۱50۷ق/۱006درسال)م(تصرفکردواینشهرتازمانسقوطاینسلسله۱500ق/

گردیدپایتختآن ها » ۱99۷)رابینسون، :69) می. سلسله این مشهور حکمرانان بهاز توان

)شیبکشیبانی عبیداهللخان محمدخان(، یا کرد.خان اشاره یارمحمد و عبدالعزیزخان خان،

ا بوده یارمحمد و خان عبدالعزیز زمان بخارا، نگارگری مکتب دوران )رهنورد،بهترین ست

باخودبردودربخارا(شیبانی۱394:89-90 خانتعدادزیادیازهنرمندانوصنعتگرانرا

م(،زمانیکههراتدگربارهدچارحمالتازبکان۱535ق/94۱اسکانداد.اینرونددرسال)

 )رابینسون، شد تکرار ۱99۷شد، عبیداهلل(69: هنرمندان. شیبانی، جانشینمحمد ازخان، ی

بهبخارامنتقلکرد)آژند،جملهشیخ زاده)محمودمذهب(وخطاطیمانندمیرعلیهرویرا

۱386 بدین(۲8: گروبه. و یافت)شراتو ادامه بخارا ،۱ترتیبمکتبنقاشیهراتتیموریدر

۱99۷:5۲ مکتبیمستقلدرتحتحمایتعبیداهلل»(. خانوعبدالعزیز)پسروجانشیناو(،

ترتیبشهربخارابهیکمرکزمهمنگارگریبدین(.»۱385:۱۱9)پاکباز،«شکلگرفتبخارا

نخستینگرایشبه داشت: وجود گرایشمتمایز دو ابتدا درباریبخارا، کارگاه در بدلشد.

شد؛دومینگرایش،شیوۀنقاشانهراتکهبدانجاکوچیدندونیزبهشاگردانشانمربوطمی

داد.محمودمذهب،گیریبود،نشانمیهایمحلیدرحالشکلاسسنتمستقلیراکهبراس

)پاکباز،«ایندوگرایشرابههمنزدیککردومکتبجدیدنگارگریبخارارابنیانگذاشت

.در۱شود:نگارگریبخارابااینکهدورانکوتاهیبودهاست،شاملسهدورهمی(.۱393:5۲4

مکتب تأثیر تحت بیشتر ابتدا و هرات نگارگری تأثیرات است؛ بوده روزگار۲بهزاد در .

بهشکوفایینگارگری هنرمندان، عالقۀویبههنروحمایتشاز میانه( عبدالعزیزخان)دورۀ

هایمستقلنگارگریبخارانمایانشدوآثارفاخریازایندورهمکتببخاراانجامیدوویژگی

نکردنازحمایتدلیلرودوبهزوالمی.هنرنگارگریمکتببخاراروبه3ماندهاست؛برجای

می مهاجرت هند به آنان بیشتر ونگارگران، تأثیرپذیری موجب مهاجرت این که کنند

(.تأثیرات۱386:33)آژند،نقاشیهندیوتلفیقآنبانگارگریمکتببخاراشدتأثیرگذاری

گونهستقلکههیچاست.گرایشبهصفحاتممشاهدههایاینمکتبقابلبهزاددررنگنگاره

نقش رواج و نداشتند متن با نگارهمایهارتباطی حواشی در جانوری و گیاهی ازهای ها،

                                                           
1. Scerrato, Umbertoand Ernst J. Grube 
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نقره همچنینویژگیمهمنقاشیمکتببخارا، است. افشانیوخصوصیاتمکتبنقاشیبخارا

زمینه روی نسخهزرافشانی حواشی در رنگی ترکیبهای است. درها مکتب این آثار بندی

سادهمق مکتبهرات، با رنگایسه و محدودتر آنتر، مالیمآمیزیدر کمها و استرنگتر تر

هایایندوره،شفاف،روشن،گرموباتأکیدبندیعمومینگارهرنگ»(.۱395:59)گودرزی،

.(۱386:3۲)آژند،«ترشدهاستتروشفافهاینارنجیوسیاهاستکهبعدهامالیمبررنگ

درطراحی،پیکرهانواع» تأثیرمکتببهزادرا کوتاهوتنومندهستندو نسبتاً آثاربخارا در ها

میرنگ آشکارا آنان حرکات و حاالت در و دیدها توان » ۱394)رهنورد، :90« در(.

محدودشدندامنۀمناظرومرایاباچمنزارهایسرسبز،درختانبزرگوپردازی،شاهدمنظره

برگ با بتههاگیاهان هستیم. درشت گلی و پراکنده درختانهای با همراه درشت، های

:۱386)آژند،«هایپیشین،تصویرپردازیشدهاستشکوفان،درتباینباسروهایکشیدۀنگاره

هایدورۀصفویقرارهادرتضادبامنظرههاوتعدادمحدودصخرهجایگزینیظریفعلف(.»3۲

یادآورشیوۀسبکبهزاداستمگیردوکیفیتاجرایاندامی از»(.۱،۲008:89)کنبای«ها

جنبهارزنده وترین اجتماعی موضوعات به پرداختن بخارا، مکتب نگارگری معنوی های

«ایداردها،برجستگیویژههایتعلیمیسعدیدرآنگیریازحکایتآموزاستوالهامحکمت

سلیمانی، و ۱390)قدیریان نگ(99: بیشتر مهراره. نقش حاوی که متعدد نسخ های

اند،ازکیفیتواالییبرخوردارهستند.نگارگریبخاراعبدالعزیزخاناستودرزماناوکارشده

آمیزیخاصبهزادباقیماند،ایازیکنواختیشد.رنگپسازمرگعبدالعزیزخاندچاردوره

پاافتادهبدونابتکارتکرارشدویپیشهابندیدستانهبودوترکیبهاهمچنانخامولیطراحی

هایصورتطرحزمینهبهپردازیپسروحشدندومنظرههاتاپایانقرنکامالًنحیفوبیپیکره

تصویرگریموضوعاصلی(.»۱99۷:۷0هادرآمد)رابینسون،طوماریرسمیوهندسیکاشی

«شودستقلمکتببخارامحسوبمیهایبارزومپردازی،ازویژگیداستانوپرهیزازحاشیه

هایمکتبنگارگریبخارادراواخردورانازدیگرویژگی(.»۱390:۱0۷)قدیریانوسلیمانی،

دادنبهوجودوحضوریکفردخاصدرها،اهمیتچهرهانداز:طراحیونقاشیتکخودعبارت

شباهت اندکی هندویینقاشی، همچنین و خصایصهندیسازی و مکتبشدن البته گرفتن.

هندویی وجود با همچنانبخارا ایندوره، نیزحفظ»شدندر را معیارهایسابقکیفیخود

زوالنهاد،م(روبه۱6ق/۱0اینمکتبمدتطوالنیدوامنیاوردودراواخر)سدۀ«.کردهبود

مکتب بر زیادی تأثیر گذاشتاما صفویان زمان در بعدی های » ۱394)رهنورد، از9۱: .)

هنرمندانصاحب اواسط)سدۀ اوایلو می۱0نام مکتببخارا در ابراهیمخلیل،ق( توانبه

                                                           
1. Sheila R. Canby 
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۱۱زاده)محمودمذهب(،میرعلیومحمدمرادسمرقندیاشارهکردوازهنرمندان)سدۀشیخ

(.۱396:۱۷محمد،مالبهزادومحمدمقیمرانامبرد)مقبلی،توانعوضق(درمکتببخارامی

اینمکتبمی» در اجراشده آثار چندنگارۀمستقلدرمجموعهآستاناز تواندیوانجامی،

ایازهاچهرۀامیرعلیشرنوائینیزوجوددارد،خمسۀنوایی،نسخهقدسرضویکهدرمیانآن

ایدرموزۀکاخگلستانشودونگارهکهدرکتابخانۀملیپاریسنگهداریمیبوستانسعدی

(.۱395:60)گودرزی،«نامبرد

وبه محمدخان توسط هرات دربار هنرمندان کوچ با بخارا مکتب نگارگری طورکلی

عبیداهلل دلیل همین به و گرفت شکل آثارتأثیراتخان در بهزاد کارهای و هرات مکتب

 این با است. مشهود کامالً بخارا بانگارگری را هرات نگارگری ویژگی مذهب محمود حال

ویژگی نگارگریبخارا و کرد ادغام نگارگریخصوصیاتنقاشیبخارا کرد. هایمستقلیپیدا

می دوره شاملسه اغلبنگارهبخارا باهایاینمکتبدارایحاشیشود. یا بودند زرافشان ۀ

هایایندوره،اند.بیشترموضوعاتنگارهشدههاونسخخطیمزینتشعیراطرافحاشیۀنگاره

می داستان اصل به بیشتر نگارگران استو بوده تاریخی و نپرداختنتغزلی و بهپرداختند

هایقبل،ایسهبادورههایایندورهدرمقهایبارزاینمکتباست.درنگارهحواشی،ازویژگی

هاصورتگرفتهاست،سازیکهدرچهرهدلیلاینشبیهشودوبهسازیدیدهمیاندکیشبیه

فرداست.البتهدرزمینۀپرداختنبههویتمستقلدرهرانساندرنگارهدارایهویتمنحصربه

گام مکتبهرات، در انسان چهرۀ و برداشت بهزاد را تحول این نخست محمودهای بعدها

هاپرداخت.مذهب،درمکتببخارابیشتربهاینویژگی

 ق( ۱۰هنرمند برجستۀ دورۀ بخارا، محمود مذهب )سدۀ 
معروف» محموداز سلطان را او بعضی که بود مذهب محمود مکتب، این هنرمندان ترین

خوشنویسمحمودمذهب)نگارگر،مذهبو(.»۱395:58)گودرزی،«خوانندبخارایینیزمی

الدینبهزادبودودرآید.اوشاگردوپیروکمالشمارمیگذارانمکتببخارابهایرانی(ازبنیان

می کار میرعلیشیرنوائی تحتحمایت نامهرات به که باشد نگارگری همان شاید وی کرد.

زهنرمندانتنا خانازبکاوومیرعلیهرویوچندشدهاست.بعداًعبیداهللزادهشناختهشیخ

سنت تحتتأثیر محمود کار شیوۀ بخارا در کوچداد. بخارا به تدریجهایمحلیبههراتیرا

یافتساده انتقال عبداهلل چون شاگردانی به شیوه این و شد تر » ۱393)پاکباز، :5۲5.)

ند،داکرد،یکیمیاوراباخطاطمشهوریکههراتیتباربودهودربخاراکارمی۱سکیسیان»

                                                           
1 . Sakisian 
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درخطنستعلیقاستادشمیرعلی استو الشهابیبوده نسبتاو زیرا ولیاینامکانندارد؛

»۲0۱3:۱3۱)گری،«دیدهومهارتزیادیداشتهاستهرویتعلیم محمودمذهبوکار(.

شکلخالقانه کلی روند بر زیادی تأثیر درعیناش ولی داشت، بخارا هنر اوگیری حال

روندطوالنیازتأثیراتمتقابلتدریجاًهاینودوربماند.هنرویدریکایشتوانستازگرنمی

صورتپرکارازبینرفت؛خصلتخطوطزدنبهاشموجزترشد،سایهتغییرکرد؛شیوۀنقاشی

هاازیکسانیدرآمد،نرمشوانحناهاشکنجامهونماوچینهاوخطوطکنارهدهندۀپیکرهشکل

.برخی(۱396:8)مقبلی،«لتصویرهمچونیکلکهرنگهمگوندرنظرآمدکاهشیافتوک

مذهبعبارت محمود آثار از از: ۱اند . )بوستان بنیاد۱543ق/950سعدی در )موجود م(

امضایمحمودوایاستوسومینوششمینآنکلنگیانکهشاملهفتنگارۀدوصفحه ها

تاریخ ۲دارند(؛ نگارۀ فۀتح. ق/905جامی)االحرار کتابخانۀملیپاریس۱499ه. )کهدر م(

االسرارمخزن.3شود(؛زنگیایننگارهدیدهمیشودوامضایمحمودرویدایرۀنگهداریمی
( می۱545ق/95۲نظامی پاریسنگهداری ملی کتابخانۀ در )که اثرم( مشهورترین شود،

است.ایننگارهدردوصفحۀجداتصویرشدهوازمذهب،یعنیسلطانسنجروپیرزنرادارا

گروه تباینآشکاروفوقبندیچهرهنظرحذفمتن، و دورنما هایهماهنگبهالعادۀرنگها،

ایبهزادشبیهاست،امااستقاللبیشتریرادرمقایسهباسایرپیروانبهزادهایدوصفحهنگاره

(.96-۱394:95دهد()رهنورد،نشانمی

طورکهدرنگارۀسلطانسنجروپیرزنمحمودمذهبازشاگردانبرجستۀبهزادبودوآن

سازیصورتانسانداشتهاست.درایننگارهشاهدآنهستیم،ویمانندبهزادسعیدرشبیه

کنندۀحاالتدرونیویهرچهرههویتشخصیخودراداردوچهرۀهرانسانتاحدودیبیان

هایمستقلیدربعضیخسترادراینتحول،بهزادبرداشتوماشاهدهویتهایناست.گام

نگاره تأثیراز آثارشبسیار در او از شاگردانبهزادبودو مذهباگرچهاز هایبهزادهستیم.

دنبالنوآوریبودهودرآثارشاینامرکامالًمشهوداستوحالاوهمیشهبهگرفتهبود،بااین

کردهاست.موجزتریآثارخودرامصورهایبهشیوه

 االسرار نظامی نگارۀ سلطان سنجر و پیرزن اثر محمود مذهب مخزن
بهسال)االسرارنظامیمخزن م(تهیه۱545ق/95۲کهبرایعبدالعزیزخانشیبانیدربخارا

ارهشدهاست،دارایمشهورتریناثرمحمودمذهب،یعنیسلطانسنجروپیرزناست.ایننگ

:۱394شود)رهنورد،کهکیفیتعالیهنریدارد،امروزهدرکتابخانۀملیپاریسنگهداریمی

93،95.)



۲6۱مطالعۀچهرۀانساندرنگارۀسلطانسنجروپیرزناثر...

 


االسرار نظامی گنجوی، اثر محمود مذهب  . نگارۀ سلطان سنجر و پیرزن، مخزن۱تصویر 

 کتابخانۀ ملی پاریسم(، مکتب بخارا،  ۱۵۳۸-۴۶ق/ ۹۴۴- ۹۵۲)

 ۱URL منبع:

 در نگارگری ایرانجایگاه ادبیات 

یابدونگارگریاسالمیایرانیبیانخودرابرهایهنریظهورمیشعردرمقامواالترینجلوه»

بیانشعرقرارمی حراستکندمحور تفکررا اینطریقهموارهرابطۀمستقیمبا از «دهدتا

باادبیاتفارسیوهایمهمنقاشیایرانی،پیوستگیآنازویژگی»(.۱398:۱38پور،)بهروزی

گیردواشتراکصورخیالدرهردواست.نقاشدربسیاریازموارد،ازمضامینادبیمایهمی

بنابراینیکیازراهدهدوبهفهممتنیاریمیتصویریازآنارائهمی هایفهمبهتررساند؛

اتوجهبهنخستینب(.۱394:۱58)حیدرخانی،«هااستها،توجهبهمتونمرتبطباآننگاره

پیرزنیراستمیدرگرفت/دستزدو»بیتحکایتسلطانسنجروپیرزنکهبدینشرحاست:

بینمکهپیرزنجلویکاروانمادرتصویرهممی(،۱389:۱۱۲)نظامی،«دامنسنجرگرفت

گرفتهاستوباگرفتنپیراهنسلطانشروعبهصحبتودادخواهیمی کندودرسلطانرا

دهدودرکندوسلطانفقطگوشفرامیصورتمتکلموحدهصحبتمیاممدتپیرزنبهتم

دادنبهسخنانپیرزناست.شایدبههمیندلیلنگارههمسلطانباسریپاییندرحالگوش

بربهگوشرخکشیدهشدهتابابهصورتسهاستکهبه دادنسلطانبهتصویرکشیدنگوش،



 ۱400،بهاروتابستان۲۱پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۲6۲

 

هایحاضردرشودگوشهمۀانسانیشترشودوهمچنینمشاهدهمیسخنانپیرزنتأکیدب

هادرزیرمویاکالهیاکدامازآنشدهوحتیقسمتکوچکیازگوشهیچتصویرنمایشداده

پیرزناستکهدهندوفقطگوشهایپیرزنگوشمیلباسپنهاننشدهاستوهمهبهحرف

اواست.پیرزنکهپیراهنسلطاندردستشهستبهزیرشالپنهانشدهاست؛زیراسخنگو

می اینباالنگاه مشهوداستبا است، حالتصورتهمدردهاییکهکشیده کندوحتیدر

تفاسیرنگارهبهاصلحکایتوفاداربودهاست.

 انسان در نگارگری ایران
انسان و نگارگریایرانیانساننقشیاساسیدارد هنرمندنگدر است. بازنماییمحور در ارگر

بهتصویربکشد.نمایینداردومیپیکرۀانسانیتمایلیبهواقع خواهدآنوجهمثالیانسانرا

کشدونگارگریایرانیتقلیدازطبیعتنیست،بلکهنگارگرذهنوخیالخودرابهتصویرمی

سلیقۀاینپیکره شرایطاجتماعیو از متأثر ادوارمختلف، حاکمآندورانوهایانسانیدر

هاییوجوددارد،هاتفاوتشدهاست.درجزئیاتپیکرههامصورحامیانیاستکهاثربرایآن

شدهدرنگارگریایرانیبازنماییازواقعیتنیستندوجنبۀهاینقاشیولیدرکلیتهمۀپیکره

مثالیوخیالیدارند.

 مطالعۀ چهرۀ انسان در نگارگری ایران
شودوایننگاریسعیدربازنماییواقعیتنمیپردازیمانندپیکرهایرانیدرچهرهدرنگارگری

درواقعیکسریعواملمهارتعدمبازنماییواقعیتربطیبهبی بودنهنرمندنگارگرندارد.

هاراشرحدادیم؛باترآننگاریشدهاستکهپیشوجودآمدناینقراردادهادرچهرهسبببه

این، درنگارگریچهرهوجود دورانتیموری، بهتا هویتفردیمستقل، با طورپردازیهمراه

می همچنانچهرهاندکیدیده و قراردادیترسیممیشود درهایانسانیبهشیوۀ اما شدند،

گام بهزاد )مکتبهرات( تیموری چهرهدورۀ تحول نخستدر درهای برداشتو را پردازی

تاحدبعضیازنگاره شودکهبعدهاهایمستقلفردیدیدهمیپردازیباویژگیودیچهرهها

ایننوآوریدرچهره محمود از کردودرهاینگارهمذهبدرمکتببخارا هایخوداستفاده

هایهاراهمراهباهویتفردیمستقلترسیموآنرابهدورههایخودچهرۀانسانبیشترنگاره

هایحاالتوویژگیهابیشتربهحاالتچهرۀانسان۱درجدولکند.بعدخودنیزمنتقلمی

شدهاست.درایننگارهپرداختههاپیکرۀانسان
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 ها  های چهره و حاالت پیکرۀ انسان . بررسی ویژگی۱جدول 

 حاالتانسان هاپیکرۀانسان هاهایچهرۀانسانویژگی هاچهرهانسان

 

رخ حالتسه و هویتفردی چهره،

ریش دارای تراشیده۱دارد. سر ۲و

تفکیکاست.است.ازچهرۀزنانقابل

باالبه از تحقیرآمیزاو و پرغرور نگاه

 برای پیرزن سلطانتأکید وبر بودن

مشخصظالم گوشاو است. او بودن

شنونده از نشان که اواست بودن

و غرور احساس او چهرۀ در است.

 تکبرکامالًمشهوداست.
 

 درحالتنشستهرویپیکره

اسباستکهبادستیافسار

و دارد دست در را اسب

حالتدستدیگراینمفهوم

رساندکهگوییداردبهرامی

می چهپیرزن گوید

بهمی سر سمتخواهی؟

حالت و دارد قرار پایین

سلطان قدرت و غرور پیکره

 کند.راکامالًالقامی

 

رخ حالتسه و هویتفردی چهره،

قابل مردان چهرۀ از تفکیکدارد.

از او رنج از پر ملتمسو نگاه است.

پایینبهباالدردوظلمیراکهبهاو

می نشان است، شده حالتروا دهد.

درونی حاالت بیانگر کامالً چهره

اوست.گوشمشخصنیستومتکلم

و گالیه احساسغم، او، چهرۀ است.

کند.رنجراکامالًبهبینندهالقامی
 

 

ایستاده حالت در پیکره این

به اوگونهاست؛ کمر که ای

در عصایی و است خمیده

دستدارد.برایحفظتعادل

خودوبادستدیگرپیراهن

سر است. گرفته را سلطان

سمتباالقرارگرفتهاستوبه

ناتوانی و ضعف او، حالت

 کند.جسمانیراکامالًالقامی

                                                           
بهمویسبیلخوددستنمیعده .۱ کوتاهایازمردانایرانیاصالً اینعده،صوفینمیزنندوآنرا هاوکنند.

معتقدندبه آنارادتمندانخاصحضرتعلیهستندو است، نکرده کوتاه همدلیلاینکهعلیشاربخودرا ها

 .(638-۱990:63۷اولئاریوس،نبایددستبهمویسبیلبزنند)

ابارموهایسرخودراازتهتراشیدهوسرخودرمردانایرانیهرهشتروزیک».۲ کنند،مردانصافمیکامالً

زلفمی پیغمبر اوالد و فقطسیدها و ندارند بلند موی زلفو نمیایرانی را خود مویسر و «تراشندگذارند

(.۱990:63۷)اولئاریوس،
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 ها  های چهره و حاالت پیکرۀ انسان . بررسی ویژگی۱دول ادامه ج

 حاالتانسان هاپیکرۀانسان هاهایچهرۀانسانویژگی هاچهرهانسان

 

نفوذنگارگریهنددرنیمرخدلنشین»

سنجر سلطان سر بر چتر سواریکه

می نمایان داشته «گرددنگاه

۱)کورکیان همکاران، ۲0۱۷و :۲۱6.)

نیمرخ حالت و فردی هویت چهره،

وتنهافردنگارهاستکهچهرۀاو دارد

است.به شده کشیده نیمرخ صورت

ازچهرۀزنان۲ریشسرتراشیدهوبدون

وقابل محکم نگاه است. تفکیک

به وپراعتمادی دارد سلطان سوی

دیگر از را وی او، گوش در گوشواره

کرده متمایز صحنه در حاضر افراد

استونزدیکیویرابهسلطاننشان

دهد.گوشویمشخصونشانازمی

اوشنونده چهرۀ در است. او بودن

دبهسلطاننفس،غرورواعتمااعتمادبه

 کامالًمشهوداست.

 

درحالتنشستهروی پیکره

اسباستوبادودستخود

سلطانراسایه بانباالیسر

نشان که است دهندۀگرفته

سایه آن که است باناین

 سنگیناست.

 

سه حالت و فردی هویت رخچهره،

بدون و سرتراشیده ازدارد. و ریش

قابل زنان رنچهرۀ است. گتفکیک

پوست،تیرهومتفاوتازبقیهاستو

اوهم نیزگوشوارهاست. درگوشاو

ازافرادمورداعتمادونزدیکسلطان

است.گوشوینیزمشخصواوهم

هایآنجمعاست.ازشنونده

سکوترا احساسآرامشو او چهرۀ

 کند.کامالًبهبینندهالقامی

 

درحالتنشستهروی پیکره

کهبایکدرحالیاسباست؛

را اسب افسار خود دست

گرفتهاستودستدیگرش

وی پای و کمربندش روی

نوعیوقار استو قرارگرفته

نمایان او پیکرۀ حالت در

 است.

                                                           
1 . Anne-Marie Keworkian 

«خودرابلندکردههاریشتراشند،ولیپیرمردانومقدسینآنجوانانریشخودرامیمخصوصاًمردانو» .۲

 (.۱990:63۷)اولئاریوس،
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 ها  های چهره و حاالت پیکرۀ انسان . بررسی ویژگی۱دول ادامه ج

 انسانحاالت هاپیکرۀانسان هاهایچهرۀانسانویژگی هاچهرهانسان

 

سه حالت و فردی هویت رخچهره،

بدون و سرتراشیده ازدارد. و ریش

چهرۀزناناست.سرروبهپاییناست

وحالتیازتفکردرچهرهنمایاناست

به عمیقاً که دارد آن از نشان و

میحرف گوش پیرزن وهای دهد

بابتظلمیکهبهاورواشدهاست،از

می خجالت وی او گوش نیزکشد.

است. شنونده و وی مشخص چهرۀ

رابه تفکر و شرمندگی حالت نوعی

 دهد.نشانمی

 

درحالتنشستهروی پیکره

دست یک با و است اسب

دست با و اسب افسار خود

جلویی پیکرۀ بازوی دیگر

سر است. گرفته را خود

شدهاستسمتپایینخمبه

وحالتاونوعیشرمندگیرا

 کند.القامی

 

سه حالت و فردی هویت رخچهره،

شخص تنها استو سرتراشیده دارد.

حاضردرنگارهاستکهمانندسلطان

همان کهدردارایریشاستو طور

 اشاره بدان اولئاریوس شدهسفرنامۀ

ریش و ایرانیمویسر مردان است،

می همیشه را تنهاخود و تراشیدند

اهلصوفیوکسانیکهارادتخاصی

ح ریشوبه داشتند، ضرتعلی)ع(

نمی را خود ولیسبیل تراشیدند،

نمیبه توانگفتاینالمان،طورقطع

نزد او نزدیک جایگاه برای نمادی

قابل چهره باشد. ازسلطان تفکیک

بهباالاست، سررو چهرۀزناناست.

سویدیگراستکهولیجهتنگاهبه

دهندۀتردیدوینسبتبهشایدنشان

گوشاوهممشخصوسلطان باشد.

تفکر، نوعی او چهرۀ است. شنونده

 کند.تردیدوشکراالقامی

 

درحالتنشستهروی پیکره

دست یک با و است اسب

گرفته را اسب افسار خود

استوبادستدیگرشالقی

سمترادردستدارد.سربه

حالت است. گرفته قرار باال

و قدرت نوعی پیکره

 کند.سالقامینفاعتمادبه



 ۱400،بهاروتابستان۲۱پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۲66

 

 ها  های چهره و حاالت پیکرۀ انسان . بررسی ویژگی۱دول ادامه ج

 حاالتانسان هاپیکرۀانسان هاهایچهرۀانسانویژگی هاچهرهانسان

 

سه حالت و فردی هویت رخچهره،

بدون زناندارد. چهرۀ از و ریش

نیزقابل رنگپوستاو تفکیکاست.

بقیه از متفاوت و ازتیره او است.

هم او گوش است. سلطان خدمۀ

نوعیخشم است. مشخصوشنونده

مشهود ونارضایتیدرچهرۀاوکامالً

 است.
 

پیکرهدرحالتایستادهاست

عصایی یا چوب دستی با و

دردستگرفتهاستودست

که است حالتی در دیگرش

انگاراوهمدادخواهیداردو

سمتجهتسرکمیتمایلبه

بهباال حالتدارد. طورکلی

و اعتراض نوعی پیکره

 کند.دادخواهیراتداعیمی

 

سه حالت و فردی هویت رخچهره،

بدون قابلدارد. و ازریش تفکیک

و گرد چشمان از است. زنان چهرۀ

حالتحاللیروبهباالیابروهاکامالً

شهامتپیرزنبرای مشخصاستاز

چنین گفتن و کاری چنین انجام

زدهشدههاییمتعجبوشگفتحرف

است.گوشاوهممشخصوشنونده

است.چهرۀاوالقاکنندۀحالتتعجب

است.
 

 

 

حرکت حالت در پیکره

 یکترسیم با است. شده

دستکمانوبادستدیگر،

گرفته را خود پیراهن پایین

استوپیکرۀاونوعیجنبش

کند.وحرکتراتداعیمی


 

 

هویت سهچهره، حالت و رخفردی

بدون زناندارد. چهرۀ از و ریش

تفکیکاست.نگاهیپرازاعتمادقابل

به لبخندی با همراه سلطانو سوی

وی است. گوشواره گوشاو در دارد.

نزدیک و اعتماد مورد افراد از نیز

سلطاناست.گوشاوهممشخصو

چهره در است. نوعیشنونده اش

 رضایتنمایاناست.

 

حرکت حالت در پیکره

 یکترسیم با است. شده

دستدیگر، با و دستعصا

را گردنش دور شال انتهای

جهت در سر است. گرفته

عقب به مخالفبدناستو

می نوعینگاه او پیکرۀ کند.

تداعی را حرکت و جنبش

 کند.می

 منبع: نگارندگان 

 ویژگی۱براساسجدول دارای چهره هر که هستیم این شاهد ما نگاره این در های،

القامنحصربه را حاالتدرونیآن انسانیدارایهویتفردیاستکه هر چهرۀ استو فرد



۲6۷مطالعۀچهرۀانساندرنگارۀسلطانسنجروپیرزناثر...

 

مردانقابلمی انسانیزنانو اینهویتکندوچهرۀ انسانشناساییاست. ها،سازیدرچهرۀ

دیگ مذهببا اثر نگارهویژگیمتمایزکنندۀ انسانر است. گذشته ادوار در هاهایتصویرشده

کنندۀشخصیتشاناستودرتفهیمداستانبهاندکهبیانهرکدامدرحالتخاصیتصویرشده

هاهمهکند.درایننگارهفقطیکپیکرۀزنوجودداردوبقیۀپیکرهمخاطببسیارکمکمی

زنکهتنهاپیکرۀزندرایننگارهاست،بیشتروسازوپرداختدرچهرۀپیرمردهستند.ساخت

هایایننگارهاستوبعدازچهرۀپیرزنبیشترینپرداختراچهرۀسلطانسنجرازبقیۀچهره

به مذهببا کهدرهایمنحصربهتصویرکشیدنویژگیدارد. فردهرچهرهسعیدارداتفاقیرا

تصریازداستاندرقالبکتیبه،دراثردادناست،بدوندرجحتیبخشمخصحنهدرحالرخ

بهبینندهالقاکندوتنهاباعنصرتصویربهشرحواقعهبپردازدوازعنصرنوشتاراستفادهنکرده

ایننگارهبرخالفنگاره در وجودهایادوارگذشتههیچنوعبیاناحساسیدرچهرهاست. ها

انسان همۀ چهرۀ و احسندارد هرگونه عاریاز انسانها چهرۀ است. شده انواعاستصویر ها

 دهد.هارانمایشمیحاالتواحساس

 ارزش رنگ و کاربرد لباس در نگارگری ایران
«گرددهایگوناگون،درقالبلباسافرادنمایانمیهاینمادینموجوددرجامعهگاهیارزش»

۱389)الهی، :3« رنگ(. از استفاده روشندر و شاهزادگان،گروههایگرم و هاییمثلشاه

هاییچونهایسردوتیرهدرگروههاوخدمتکارانورنگاشرافیان،رقاصان،عاشقانومعشوق

علتتفاوتاقشاروطبقاتوشود،امابهصوفیانوعارفان،کارگران،دراویشوفقراو...دیدهمی

روابطگروهبادرنظرگرفتنرنگ درکناریکدیگر، میها توانازهمدیگرمتمایزهایمختلفرا

ازآن برترازسایرروکههرجامعۀانسانیبنابرعقایدوسننخودبرخیازرنگساخت. هارا

هادانستهودرنسبتباآنرنگ،مواردیراهمچونرنگمردانه،دخترانه،جوانانهوغیرهرنگ

رنگلباسمیمطرحمی طبقاینرویکرد بر بهتکند، اجتماعیواند جایگاه نمادیاز عنوان

اشخاصشمردهشود.لذاهرشخصبایستیدرخورجایگاهاجتماعیخودرنگمناسبپوشش

انتخابکند ۱39۷)محبیوهمکاران،«را :۱۲۷-۱۲9« شاهزادگانبه(. و دلیلموقعیتشاه

هایطالیی،سبز،قرمز،کردندوبیشترازرنگهاییفاخرومجللبرتنمیاجتماعیخودلباس

رنگآبی،صورتیاستفاده شدهاستکهبیشترینکاربرددراکثرفیگورهارنگطالییاست.

نزدیکبهاستفادهازرنگ امابهلباساشرافیانتقریباً خاطرهایشاهانوشاهزادگانهستند،

هاعکالهوجایگاهآنهایعامهستند،نگارگراناشخاصدرباریرابانواینکهازدستۀشخصیت

کارگراننیزماننداکثرتیپبندیاثرنشاندادهدرترکیب ازطبقاتاند. هایشخصیتیدیگر،

ازدستۀعامهستندبرایآن رنگپایینجامعهو از کمتر اسـتوها هایگرماستفادهشده



 ۱400،بهاروتابستان۲۱پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۲68

 

شودوندیدهنمیکاربردهشدهاستوهیچطرحونقشیدرپوشششاهایسردبهبیشترازرنگ

ایمختلف(،آبی،شدهسبزمتمایلبهآبی)باتونالیتههایاستفادهیکرنگوسادههستند.رنگ

قهوه میبنفش، دیده سفید جزءای، اینکه لحاظ از فقرا و گدایان لباسکارگران، در شود.

هیچنقشوشدهاستوهایشادوروشناستفادهطبقاتپائینجامعههستند،کمترازرنگ

(.مردانایرانی۱3۷-۱39۷:۱3۱)محبیوهمکاران،«شودهادیدهنمیتزئیناتدرلباسآن

:۱990)اولئاریوس،دستاروکالهرادرهمۀطولسالاعمازتابستانوزمستانبرسردارند

الوکاله،ازجهانگردانایندوره،معیارتمایزمیانطبقاتجامعهرابهایش۱دالواله»(.64۲

عباس،هرکسبایدمطابقکندکهپسازفرمانشاهایشانثبتکردهاست.تاورنیهنیزاشارهمی

دهندۀتوانمالیوترتیبدستاروکالهنشاناینپوشید.بهبامنصبودرآمدخویشلباسمی

تاورنیه(.طبقآنچهدرسفرنامۀدالوالهو۱39۱:4)نقویوهمکاران،«منصبدارندۀآنشد

رنگکالهونوعکالهبراساسمقامافراداستفادهشدهاست،اند،اززمانشاهشرحداده عباس،

ها،کالههرشخصبراساستوانمالیآنفردبودهورنگکالهکنمایانگرولیدرزمانازبک

لباسهاوحاالتانسانی،تحلیلورنگترچهرهجایگاهشخصنبودهاست.برایبررسیدقیق

تریارائهشدهاستتاازاینطریقبهمقایسۀدقیق۲هاوویژگیدستاروکالهدرجدولپیکره

 اینمقولهبپردازیم. نوعلباسورنگنیزبیانتربداناشارهطورکهقبلهماندر کنندۀشد،

افراددرنگارهاست. ویژگیترچهرهبرایبررسیدقیقجایگاه سیوحاالتشناهایزیباییها،

پردازیمتادراینمقولههامیهاوویژگیدستاروکالهآنانسانی،بهتحلیلرنگلباسپیکره

بندیشدهاست.دسته۲ترصورتگیرد.اینموارددرجدولایدقیقمقایسه

  

                                                           
1 . Pietro Della Valle 



۲69مطالعۀچهرۀانساندرنگارۀسلطانسنجروپیرزناثر...

 

 ها  های لباس، دستار و کاله انسان . ویژگی۲جدول 

 ها انسانچهرۀ  های لباس ویژگی ها پیکرۀ انسان
های دستار و کاله  ویژگی

 ها انسان

 

بهرنگآبیروشنبرتنداردو۱سلطانقبایی
هاییباطالاستکهمزینبهالمان۲وکمربند
آن کهدر است شنگرف رنگ به نقاطی ها

احتمالنگارگرقصدداشتهاستکهجواهربه
3هایسوارکارییاقوترابازنماییکند.چکمه
طورکلیدرلباسپیکرهبهرنگسفیداست.به

هایآبیروشن،سفید،طال،اینپیکرهازرنگ
 شدهاست.مشکیوشنگرفاستفاده

 

مندیل یا پارچۀکتان4دستار
سفیدیبرسرداردکهبهدور
شده پیچیده قرمز کالهک

 است.

 

رنگالجوردیبر پیرزنروسریبزرگبه
کهنهومندرسبهرنگسرداردوپیراهنی
هاییبهپارچههاییازتکهسبزتیرهباوصله

کفش دارد. تن بر روشن آبی هایرنگ
مشکی بهپیرزن است. دررنگ طورکلی

رنگ از سبزلباساینپیکره هایالجورد،
استفاده مشکی و روشن آبی شدهتیره،

 است.
 

روسری رنگ5پیرزن به
البته6الجورد دارد. سر بر
فوقهمان مطالب در که طور

هایهمبداناشارهشد،ازرنگ
استفاده فقرا البسۀ برای تیره

شدهاست،ولیرنگالجوردمی
 گرانرنگجزء نیزهای بها

ازحسابمیبه استفاده آیدکه
برای ارزشمندی رنگ چنین
ارزش از نشان شاید او لباس

 وجودیوینیزباشد.

                                                           
هایقبابلنداستوازبازوبهپایینتنگآستین»گونهتوصیفکردهاست:تاورنیهدرسفرنامۀخودقبارااین ۱. 
تاکمرتنگوازکمربهپایینگشادمیهامیشودورویمچمی همچنیناینقبا چسبد. بایکشود. طرفش،

«شودگذردوزیربغلراستبستهمیشودوطرفدیگر،ازرویآنمینوارهاییازهمانپارچهبهزیربغلوصلمی
 (.۱393:46؛ولیقوجقوهمکاران،۱383:9۲)تاورنیه،

رنگ ۲.  شالیبا نیمکمربندیچرمینیا یا سنگهایگوناگونرویقبا با و بسته شاه تزئینهایقیمتیتنه
(.۱398:۲943شود)یعقوبیوهمکاران،می
.(۱395:50هایسوارکاری)ولیقوجقوهمکاران،دارمعروفبهچکمههایساقبلندیازنوعپاشنه.چکمه 3
مردان.»4 مترپارچۀ۱0تا8گویندودرحدودگذارندکهبهآنمندیلمیایبرسرمیدستاروعمامهعموماً

هادارایخطوططالییوشیرشکریاندوبعضیازاینمندیلایپیچیدهکهدورسربهشکلعمامهکتانیاست
(.۱990:64۱)اولئاریوس،«هستند

ایاستکهزناندالوالهدرسفرنامۀخوددرموردروسریچنینشرحدادهاستکه:روسریزنانشبیهبهپارچه .5
(.۱99۱:۲9۱کند)دالواله،ازعقبتارویزمینادامهپیدامیبردندودنبالۀآنکارمیبغدادبه

نوعیپیگمنتمعدنیوسنگی 6 . فسفاتآبنسبتاً سختوشفافبهرنگآبیاستکهترکیبشیماییآن،
آراییوآهن،منیزیموکلسیماستکهدرنقاشیاستفادۀفراوانداردوهمراهباطالبرایصفحه آلومینیومطبیعی

میه استفاده م صدر، )سید ۱388شود :586« برایرنگ(. ایران در الجورد کاشیاز ازارۀکردن سقفو و ها
کردندکهازتاتارستانبهقیمتگرانشود.قبلازکشفمعدن،الجورداصلکارمیهاخیلیاستعمالمیعمارت

می میوارد سنگمساستکه از ایران الجورد نشد. گچ مانند میگویند بهرم بعد میکنند؛ خیلیکار برند؛
هادستوردادکهدیگرالجوردخارجیکارنکنند؛برایشود.اعتمادالدولهبهنقاشرنگومایۀتفریحنظرمیخوش

مدتزیادیمقاومت اینغدغنطولینکشید؛زیراالجوردایراندرهوا اما ترویجنماید، اینکهمنابعمملکتیرا
رنگشنمی بدرنگیمیکند؛ تیره آبی کرده، بهتغییر میشود. و شده ورقه عالوه نازکهم قلم به و بندریزد
«کاربرد؛بنابرایندوبارهبهالجوردتاتارستانرجوعکردندهابههایظریفومیناکاریشودکهبتواندرنقاشینمی

(.۱95۷:543)تارونیه،



 ۱400،بهاروتابستان۲۱پیاپی،شماره۱۱شناسیایران،دورههایانسانپژوهش۲۷0

 

 ها  های لباس، دستار و کاله انسان . ویژگی۲دول امه جاد

 ها چهرۀ انسان های لباس ویژگی ها پیکرۀ انسان
های دستار و کاله  ویژگی

 ها انسان

 

به پیکره پیراهنلباس دوتکه۱صورت
استکهپیراهنروییبهرنگشنگرف

یقه مشکیبا جلوبازبرگردان و رنگ
هاییطالییازباالتااستکهبادکمه

 بسته تفاوتپایین و است هایشده
دارد جلوبازبودن و یقه مدل در کمی

شاردن آنچه سفرنامه۲با ازدر اش
کمربندی است. کرده تعریف پیراهن

المزینشدهاست.برکمرداردکهباط
درپیراهن استو زیریبهرنگسبز

رنگ از نگارگر پیکره مکملاین های
است. کرده استفاده لباس برای

ازبه پیکره این لباس در طورکلی
هایشنگرف،سبز،طال،مشکیورنگ

 شدهاست.صورتیاستفاده

 

 نگاره شاه»در نبرد
شیبک با خاناسماعیل

ازبک صفو« زمان بهدر یه
و است کشیده تصویر
سر بر شاهدایننوعکاله

هایپیادههستیم.تفنگچی
پارچه» کهکاله ساده ای

چاک بااللبۀ به رو آن دار
است برگشته و« )نقوی

 .(۱39۱:6همکاران،

 

زردرنگ یکپارچه قبایی پیکره لباس
تیرگی با او لباس روشنی که است
است. شدیدی تضاد در پیکره پوست

المان به مزین مشکی هاییکمربندی
به شالی که دارد کمر دور بر طالیی
رنگآبیروشنبهدورآنپیچیدهشده

شلواری پا3استو بر رنگطوسی به
پیکره سوارکاری چکمۀ دارد.

بهمشکی است. لباسرنگ در طورکلی
ازرنگ آبیروشن،اینپیکره هایزرد،

استفاده مشکی و طال سفید، طوسی،
 شدهاست.

 

پارچۀ مندیل یا دستار
دارد سر بر سفیدی کتان
آبی کالهک دور به که
 روشنپیچیدهشدهاست.

                                                           
جایاینکهدامنآنرادرشلوارشانپیراهنمردانبلنداستوبه»نویسد:.شاردندرسفرنامۀخودچنینمی۱

بیرونآنرهامی پوشاند.طرفراستپیراهنشانازرویسینهتاکهتارویزانوانشانرامیکنند؛چنانبگذارند،
زناناروپاییبرگرداننداردومانندیقۀپیراهننزدیکشکموپاییندوطرفشکافتهوبازاست.پیراهنشانیقه

درزیرقبایکزیرپیراهن»نویسد:(.تاورنیهدرسفرنامۀخودمی80۱و۱3۷4:۷99)شاردن،«الوسادهاستیک
استهاابریشمیدرانواعرنگهایآنپوشندوپیراهندارمیایگلپنبه ولی ؛۲93و۱383:۲9۲)تاورنیه،«ها

(.۱395:45قوجقوهمکاران،
2. Jean Chardin 

شلوارمردانعبارتازپوششآسترداریاستکهتاقوزک» کند:.شاردندرسفرنامۀخودچنینتوصیفمی3
می گرهپایشان باید احتیاج هنگام به و نیست باز نیز شلوارشان جلوی خودرسد. شلوار لیفۀ به که را بندی

«اند،بازکنندکشیده



۲۷۱مطالعۀچهرۀانساندرنگارۀسلطانسنجروپیرزناثر...

 

 ها  های لباس، دستار و کاله انسان یژگی. و۲دول ادامه ج

 ها چهرۀ انسان های لباس ویژگی ها پیکرۀ انسان
های دستار و کاله  ویژگی

 ها انسان

 

به پیکره دوتکهلباس پیراهنی صورت
سبز رنگ به رویی پیراهن که است

ایبرگردانبهرنگمشکیوتیرهبایقه
پیراهن،جلوبازاستکهازباالتاپایین

دکمه با بسته طالیی است.های شده
پیکرهزیریطوسیپیراهن رنگاست.

به مزین مشکی رنگ به کمربندی
به دارد. طالیی درتزئینات طورکلی
هایسبزتیره،لباساینپیکرهازرنگ

نارنجی و مشکی طال، سفید، طوسی،
 روشناستفادهاست.

 

پارچۀ مندیل یا دستار
دارد سر بر سفیدی کتان
کالهکنارنجی بهدور که

 پیچیدهشدهاست.

 

به پیکره دوتکهلباس پیراهنی صورت
استکهپیراهنروییبهرنگنارنجی

یقه وبا مشکی رنگ به برگردان ای
با پایین تا باال از که است جلوباز

دکمه بسته طالیی است.های شده
پیراهن است. سبزرنگ پیکرهزیری

 مشکی رنگ به بهکمربندی مزین
تزئیناتطالییداردکهشالیبهرنگ
آبیروشنبهدورآنپیچیدهاستکه

رنگ از هم پیکره این مکملدر های
 استفاده نارنجی( و است.)آبی شده

چکمۀسوارکاریپیکرهبهرنگمشکی
طورکلیدرلباساینپیکرهازاست.به

روشن،رنگ آبی سبز، نارنجی، های
 سفید و مشکی طال، شدهاستفاده

 است.

 

پارچۀ مندیل یا دستار
دارد سر بر سفیدی کتان
آبی کالهک دور به که
 روشنپیچیدهشدهاست.

 

صورتقبایییکپارچهبهلباسپیکرهبه
رنگ که است روشن صورتی رنگ
تیره رنگ با آشکاری لباس روشن
دور به است. تضاد در پیکره پوست

پیچیدهشدهایکمرپیکرهشالپارچه
سبز رنگ به وی زیرین لباس است.
فقط و ندارد پا به شلوار او و است

ایهایساقبلندیبهرنگقهوهپاپوش
به دارد. پا لباسروشنبه طورکلیدر
رنگ از روشن،اینپیکره هایصورتی

قهوه و مشکی سفید، روشنسبز، ای
 شدهاست.استفاده

 

پارچۀ مندیل یا دستار
 داردکتان سر بر سفیدی

کهبهدورکالهکبهرنگ
 سبزپیچیدهشدهاست.
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 ها  های لباس، دستار و کاله انسان . ویژگی۲دول ادامه ج

 ها چهرۀ انسان های لباس ویژگی ها پیکرۀ انسان
های دستار و کاله  ویژگی

 ها انسان


 

به پیکره دوتکهلباس پیراهنی صورت
رنگ پیراهنروییبه بااستکه زرد

کوتاهیقه و باز ای پیراهن از زیریتر
استوپیراهنزیرین،پیراهنیبلندبه

اوشلواربهپانداردرنگطوسیاست.
پاپوش فقط قهوهو رنگ به ایهایی

به دارد. پا لباسروشنبه طورکلیدر
هایزرد،طوسی،آبیاینپیکرهازرنگ
قهوه و شدهروشن استفاده روشن ای

 .است

 

کالهیپشمیبرسردارد.
 

 

پیکرهپیراهنیکوتاهبهرنگنارنجیبر
رنگآبی به کوتاهی شلوار و دارد تن
روشنبرپاداردودراینپیکرهنگارگر

رنگ لباساستفادهاز برای هایمکمل
کردهاست.بهدورکمرپیکرهکمربندی

پارچه ایبهرنگآبیروشنپیچیدهاز
 دور و است باشده وی پای ساق دو

پابندیبهرنگمشکیمزینشدهاست.
هاییبهرنگمشکیبهپادارد.اوکفش

ازبه پیکره این لباس در طورکلی
ورنگ سبز روشن، آبی نارنجی، های

 شدهاست.مشکیاستفاده

 

متفاوت او بقیهکاله از تر
دو با که دارد استبرسر

 پرمزینشدهاست.

(۱400)منبع:نگارندگان

هابارنگتیرگیوبداناشارهشد،تیرگیوروشنیلباسانسان۲طورکهدرجدولهمان

بدینروشنیرنگپوستآن رنگپوستتیرهلباسیبههادرتضاداست؛ صورتکهانسانبا

رنگروشنبرتنداردوانسانبارنگپوستروشنلباسیبارنگتندوتیرهبرتندارد.در

قیۀافرادحاضردرصحنهدرتضاداستوبهفقرورنجونگاهاولاینتیرگیلباسپیرزنباب

اشارهمی اینتضادتیرگیوروشنیکهدررنگلباسسلطانودردیکهپیرزندارد، کند.

نشان لباسپیرزنوجوددارد، دهندۀظلموستمحکومتبرمردمجامعهاست.مالزمانشبا

جوردبرایلباسپیرزناستفادهکردهاستشودکههنرمندچراازالحالاینپرسشمطرحمی

دادنافرادفقیروسطحپایینجامعهمرسومهایتیرهوسردبراینشانباآنکهاستفادهازرنگ

رنگآبینیلیهستکهبرایلباس از ولیارزشبهاییاینرنگالجوردبیشتر است، بوده

بهایرنگلباسسلطانکسلطاناستفاده اگرچه است. استفادهشده الجورد از درمتر شده

ازطالونقرهوهمچنینتزئیناتدیگراستفاده برایپادشاه شدهاستولباسپیرزناست،

حق و شجاعت اینکه برای هنرمند حقشاید این با و دهد نشان را پیرزن وطلبی طلبی
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یاواستفادهکردهکندوسوژۀاصلینگارههست،ازاینرنگبراشجاعتشمنزلتیباالپیدامی

وازهررنگگرددصورتچرخشیاستفادهشدهکهچشمبینندهدرتصویربههابهاست.رنگ

اند.شدههادرسطحنگارهپراکندهنشدهاستورنگباراستفادهفقطیک

 بیان رمزی در نگارگری ایران
هرشیءدارایظاهروباطنیزبانبیاندرهنرسنتیواصیلایرانیرمزیاست.دراینزبان،»

بهبیانیدارایالیه بهاینمعنیکههرصورتمادیبرایاستیا هایوجودیمتعدداست؛

به باالتر عالمی در مجرد معنایی به میاشاره رودکار » همکاران، و ۱395)قاسمیه :۷5.)

بینیمکهکنیم،میصورتعمودی،ازوسطبهدوقسمتتقسیمآنکهمااگرایننگارهرابهحال

شدهوسرودرسمتپیرزنقراردرختانبهاریوپرشکوفهدرسمتسلطانودرختخشک

می نشاندارد. بهاریسمتسلطان گفتدرختان قدرتتوان جوانیو شکوه، جالل، دهندۀ

گرددودرختخشکسمتسلطانهستندوآنطراوتبهاریبهشکوهوجوانیسلطانبرمی

هادهندۀپیری،شکنندگیورنجوریپیرزنازظلمیکهبهاودراینسالدنشانپیرزنشای

خاطرستمسلطانضعیفوفقیروایباشدکهبهشدهاستباشدیاممکناستنمادجامعه

همچنینآندرختسروالوسون شاید۱شکنندهشدهاست. کهدرسمتپیرزنوجوددارد،

آتشدرونپ ناتوانیدستبههمچنیننمادشعلۀجاودانو پیریو وجود با یرزنباشدکه

 کند.اقدامیشجاعانهزدهاستوجلویآنسلطانقدرتمندراگرفتهودادخواهیمی

چنینبازنموده» عرضینگاره، میانۀطولییا در را شاه آثار، بیشتر پیکرهدر هاییبراند:

رخواشسهرووچهرهاشازروبهشده؛تنهمسندیفاخرکهبیشازسایراسبابصحنه،آراسته

گاهاندکیروبهپاییناست.پاهایکیجمعودیگریآویختهیاچهارزانواستودستیبرکمر

چهره تمایز دارد. زانو صورتیا پایبند چندان نگارگر اندکاستو واقعسازیها گرایانههای

«نیست نگارههمسلطانسنجردرنیمۀمیانی(کهدراین۱39۷:۱4)کشمیریورهبرنیا،

نگارهوباتزئیناتفاخرتصویرشدهاست.اگردرنگارهدقتکنید،امضایمحمودمذهبدراین

نسخۀنگارهوجودندارد.ایننگارهبرگسمتراستکتاباستودرنگارۀسمتچپهمین

روایننسخهنگارهقرارروبهتصویرکهادامۀتفرجسلطانبهتصویرکشیدهشدهاستودربرگ

عملمحمودمذهب»دارد،هنرمندنسخۀمقابلراکههماننسخۀسمتچپاست،باعنوان

هایبصریایننگارهوویژگی3پایینگوشۀسمتراستراامضاکردهاست.درجدول«95۲

نماییوهندسۀاثرارائهشدهاست.بندی،ژرفتحلیلترکیب
                                                           

جاویداناس .۱ الوسوننمادشعلۀ فرمشعلۀآتشاستسرو با متشابه اینسرو فرم همکاران،تو )قاسمیهو

۱395:83).
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 های بصری نگارۀ سلطان سنجر و پیرزن ویژگی. ۳جدول 

بندیترکیب
 

 ایاست.بندیسیالودایرهایننگارهداراییکترکیب

 

ژرفانمایی

 

است.زمینمیانجیبینژرفانماییایننگاره،بوستاننگاری
کرانگیراالقاحال،بیهامشخصاست،ولیبااینپیکره

درابهنمایشگذاشتهاست.کندویکنمایبستهومحدونمی
هادرمقایسههاازفاصلۀآنبهایندلیلکهاندازۀقامتپیکره
 تر(بیشتراست.باپیکرۀباالتر)عقب

 

پوشش
گیاهی


 

هایپربرگ،درختبهاریشکوفهدار،درختسرووبوته
 درختچنارپاییزی.

 


امضا
 

رونگارهکهادامۀداستانتصویرشدهاست،بادرنسخۀروبه
پایینگوشۀسمتراستتوسط95۲عنوانعملمحمودمذهب

محمودمذهبامضاشدهاست.نگارۀسلطانسنجروپیرزن
نظامیگنجوی،اثرمحموداالسرارمخزن)برگۀسمتچپ(،

ۀم(،مکتببخارا،کتابخان۱538-46/ق95۲-944مذهب،)
 شدۀامضایمحمودمذهب.(تصویربریده۲URLملیپاریس)

 

هندسۀ
۱پنهان

 


دارد؛کهازگوشه۲صورتاسپیرالحلزونیهندسۀپنهانبه

شودودرپایانبهپیرزنختمسمتراستباالشروعمی
 شود.می

 

                                                           
منظورایجادیککلمنسجماست؛کارگیریساختارهندسیمعینومستتردراثر،بههندسۀپنهاندرواقعبه .۱

شودومخاطبتامیزانیکهبهعمقتصویرراهیابدازمعانیآنبهرهکهباآن،بیانهنریاثرچندالیهمینحویبه

 (.۱398:5پائینوهمکاران،برد)ملکمی

هایانسانیوغیرانسانی،ساختاریمطلوبدرجهتنمایشومعرفیونی:تعددعناصروشخصیتاسپیرالحلز .۲

مییکشخصیتبهیک را شخصیتها که آنجا بهطلبد. وزنها شخصیتاصلی و نیستند یکسان جایگاه لحاظ

می مناسب حلزونی ترکیبی گزینش داشت، خواهد بیشتری اصلی شخصیت چشمگیربودن برای چنینکند.

دارد؛روایتی،تأکیدالزماستوتسلطوچیرگیاینشخصیتبرکلاثردرجهتحصولوحدتبصریگامبرمی

 (.۱398:۲۷بنابراینجایگاهوی،انتهایگردشچشمدرترکیبمذکوراست)فارسانیوقاسمی،
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 مطالعۀ تحلیلی چهرۀ انسان در نگارۀ سلطان سنجر و پیرزن
هایفردینیست.نگارگر،چهرۀانسانماهیتیقراردادیداردودارایویژگیدرنگارگریایرانی

نمی تصویر به را شخصخاصی بهچهرۀ سبب که عواملی و قراردادکشد دروجودآمدن ها

بیبه دلیل است؛ شده نگارگری در انسان چهرۀ صورتگریتصویرکشیدن در نگارگر مهارتی

همانواقع نیست. چهرۀانساندرنگارۀسلطانسنجروپیرزناثرمحمودترطورکهپیشگرا

هایافرادحاضردرصحنهدارایهویتفردیمستقلهستندوچهرۀمذهببررسیشد،چهره

پردازیرابهزاددرکنندۀاحساساتدرونیآنفرداست.زمینۀتحولدرچهرههرشخصبیان

فراگرفتهبود.ویقراردادهایگونهمکتبهراتآغازکردهبودومذهبازاواین صورتگریرا

پایهچهره و گذاشت کنار را درنگاری آن تأثیرات و ایجاد صورتگری در نوین تحولی های

کاربردنجایبهویژهنگارگریمکتبصفوینمودپیداکرد.مذهببهنگارگریمکاتببعدیبه

بخشیبهچهرۀافرادگاره،باهویتدادندرنعنصرنوشتاربرایشرحبخشیازواقعهدرحالرخ

سازیافرادمانندنگارگرانگذشته،سعیدرتفهمیمداستانباعنصرتصویرداشتهوعدمشبیه

هاونحوۀقرارگیریوازعنصرنوشتاردرنگارهاستفادهنکردهاست.عالوهبرچهره،حالتپیکره

ترکیبآن در حاالتدرونیآنها بازگوکنندۀ پسهبندی، در وقایع شرح و وا داستان زمینۀ

نمایانگرایناستکههمۀافراددربارسلطان،ازنوعحکومتاووستمیکهبرمردمرواداشته

داردکهسلطان پیرزناشاره بهآنبخشازحکایتسلطانسنجرو راضینیستندو است،

اشهمچنانادامهمردمجامعهگیردوبهظلموستمخودبههموارهازسخنانپیرزنپندنمی

هایتیرههایروشنوگرمدرمقابلرنگشود.استفادهازرنگدهدودرنهایتسرنگونمیمی

دادنجایگاههرشخصدادنتضادطبقاتیمیانافرادحاضردرنگارهونشانوسرد،براینشان

خوبیبهدرجامعه،به باکاربردهشدهاستوجایگاهسلطان،اشراف، به توجه خدمتکاران،فقرا

هاتواناییومهارتمحمودمذهبرابهتزئیناتورنگلباسمشخصاست.همۀاین،نوعلباس

کشیدههارابهتصویرترینجزئیاتهمتوجهداشتهوآنگونهبهکوچکرساندکهایناثباتمی

هایداستانبودهاست،شرحدادهوبرایبیاناست.بازبانوبیانبصریهرآنچهدرپسپرده

کردهاست.هخیلیکمازکتیبهوعنصرنوشتاراستفادهشرحواقع

 گیری نتیجه
دوره همۀ در ایرانی شخصیتنگارگری دارای انسانها چهرۀ و پیکره و بوده انسانی هاهای

هایایرانیهویتشدهاست.تادورانتیموریدرنگارهگرایانهترسیمصورتخیالیوغیرواقعبه

درصورتمستقلمورفردیبه اولیهرا اینزمانبهزادگام در است. دبحثهنرمنداننبوده

هایخود،چهرۀانسانراباهویتفردیمستقلپردازیبرداشتودربرخینگارهتحولچهره
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چهره محمودمذهب، او، پساز هویتچهرهبهتصویرکشید. با ایمستقلدرهایانسانیرا

صورتویژهدیدههابهپردازیدرچهرهاحساساتوشخصیتتصویرواردکرد.درآثاراوحاالت،

پرداختنبههویتفردیونمایشآندرنگارگریایرانیدرنگارۀمخزنمی االسرار،درشود.

چهره و است اهمیت حائز بخارا است.مکتب اهمیت شایان حاالت به ویژه پرداخت و ها

ویژگیدرعین به نگارگر هایکلیمکتبزمانحال است. بوده وفادار نیز خود نگارهۀ این در

هادارایهویتفردیباچهرۀخاصهستندکهمتأثرازاحساساتدرونیهرانساناست.چهره

زنداردکهساخت یکپیکرۀ تنها ایننگاره و بقیۀپردازوساز از بیشتر او پرداختچهرۀ و

زچهره حضورنداشتنهیچ است. نگاره در حاضر اینهایمردان در رعایا دیگر دیگریو ن

انواععواطفوحاالت ایننگاره در است. برشهامتاینپیرزنتأکیدبیشتریکرده صحنه،

هایآنتصویرشدهاستکهاینعواطفواحساسات،شاملغرور)تکبر(،غم،انسانیدرانسان

اعتمادبه گالیه، نارضرنج، شک، تفکر، شرمندگی)خجالت(، آرامش، تعجبنفس، خشم، ایتی،

ایکهپیرزنبهسلطانزدگی(ورضایتاست.هنرمندآنغمورنجودردمندیوگالیه)شگفت

خوبیدرچهرۀاونمایانکردهاستوالمانیکهبیشترسببالقایایناحساساتدردارد،به

سمتسلطانشود،حالتچشمانوابروهایاواستونگاهیکهروبهباالوبهچهرۀپیرزنمی

تکبرسلطانبا و آنغرور درچهرۀویمشخص توجه داردو تحقیرآمیزیکهدارد، بهنگاه

احساساتشاننمایان عواطفو بههمینشیوه، بقیۀمقاماتوخدمۀسلطان، درچهرۀ است.

کاملشرحدادهاستکهدربخشتحلیلبه نشانطور هنرمندبا دادناحساساتشدهاست.

انسانبهاینموضوعاشارهداشتهاستکههمۀمقاماتوخدمۀسلطانازاوونوعدرونیهر

اندوحتیافرادیهمایشرمگینوخشمگینوحتیمرددبودهحکومتاوراضینبودهوعده

اند.درایننگارهتنهاسهتفاوتوخنثیبودهاندکهنسبتبهظلمسلطانووضعموجودبیبوده

حاضربهسلطاناحساسرضایتواعتماددارندکهایناعتماددوطرفهاستوهمازتنازافراد

هانسبتبهسلطاناستوبقیۀمقاماتجانبسلطاننسبتبهاینسهنفروهمازجانبآن

همچنینحسرضایتواعتمادیبهسلطانخودندارند.نگارگربرایبیاناحساساتدرونیهر

نمفهومتنهاازحاالتچهرهاستفادهنکردهاست،بلکهحالتوجهتسروانسانبرایالقایای

ها،همگیدرالقایاحساساتوشخصیتهرپیکرهنوعحالتآنپیکرهونحوۀقرارگیریدست

داشته پیکرهنقشبسزایی از هرکدام شدهاند. تصویر خاصی حالت در بیانها که کنندۀاند

ودرتفهیمداستانبهمخاطببسیارکمککردهاست.هنرمندهااستهاوشخصیتآنویژگی

هاچهدرچهرهوچهدرحالتبااستفادهازبیاناحساساتوهویتفردیدرهریکازانسان

بهشرحواقعه بیانتصویری، با تا سعیداشته نگاره در حالقرارگیریاو، کهدر ایبپردازد

بیانبخشیازداستانهماستفادهنکردهاست.ایننگارهدادناستوازعنصرنوشتاربرایرخ
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ترکیب دایرهبا و بهبندیسیال پنهانیکه هندسۀ پسفرمایو هایآنصورتاسپیرالدر

شودوهمچنینبرپیرزنکهسوژۀاصلینهفتهاست،موجبچرخشچشمبینندهدراثرمی

بندیپویاوفعالیدارد.بامطالعۀاینترکیبطورکلیایننگارهکند.بهداستاناست،تأکیدمی

شدهکهمحمودمذهبدرتصویرگریواجراهنرمندیتواناوزیرکبودهنگارهکامالًمشخص

ها،بهماجراهاییکهدرپسداستانکهبااستفادهازنمادپردازیوبیانعواطفدرچهرۀپیکره

هایکردهاست.ایننوآوریمذهب،دردورهنندهالقاهارابهبیدادهاست،همپرداختهوآنرخ

نمایشقدرتنقش روابطانسانیو تناسبو در و بوده تأثیرگذار بعدینگارگریایرانینیز

ترکیب در تصویر این در انسان است. زیباییداشته معیارهای هندسی، قاب شناسیبندی

کند.جدیدیبهنقاشیایرانیاضافهمی
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