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چکیده
نگارگریمکتببخارادرامتدادمکتبهراتوتأثیراتبهزادشکلگرفت.محمودمذهبازشاگردان
برجستۀ بهزاد به دستور عبیداهلل خان ازبک بههمراه چند تن از هنرمندان دیگر از هرات به بخارا
آمدند.ویتأثیرات  مکتبهراتوبهزادراباخصوصیاتنقاشیمحلیبخاراادغامکردو نگارگری
هایمستقلپایه گذاریکرد.درمکتببخارابیشتر،موضوعاتتغزلیوتاریخیبه


بخاراراباویژگی
تصویرکشیدهشدهاست.پرداختنبهموضوعاصلیداستانونپرداختنبهحواشی،ازویژگیهایبارز

نگارگریبخارااست.هدفازاینپژوهش،مطالعۀسیرتغییراتچهرۀانساندرنگارۀسلطانسنجرو
پیرزن و درک شباهتها و تفاوتها است .سؤالی که در این پژوهش مطرح میشود این است که
چهرۀانساندرنگاره هایایندورانچگونهتصویرشدهاست.چهتحولتجسمیدرچهرۀانسان،در

االسرارمحمودمذهببهوجودآمدهاستکهشاخصاست؟ 

نگارۀمخزن
روش تحقیق پژوهش حاضر ،توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطالعات با شیوۀ اسنادی
وبررسینگارۀموردنظراستوتحلیلاثر،برمبنایاصولوقواعدتجسمیبهکاررفته

(کتابخانهای)
درایننگارهصورتگرفتهاست.نتایج اینپژوهش نشانمیدهد ایننگارهبا ویژگیهایمستقل
پردازیومنظرهسازیاین

مکتببخارا تصویرشده،ولیهمچنان تأثیراتاندکیاز بهزاددرچهره
نگارهقابل مشاهدهاستوبااستفادهازنمادپردازی،براختالفطبقاتیحاکمبرسطحجامعهوظلمی

کهسلطانسنجربرمردمشرواداشته،تأکیدشدهاست.نگارگرمذکوربامهارتاینداستانرابه

وبیانعواطفدرچهرۀانسانها،ارتباطافراد

هاییکهبهکاربرده 


تصویرکشیدهوبااستفادهازالمان
باهموشرحواقعهرابهخوبینشاندادهاست.

واژههای کلیدی :انسان،سلطانسنجروپیرزن،محمودمذهب،مکتببخارا،نظامی.

.۱عضوهیئتعلمیدانشگاهالزهرا(،نویسندهمسئول)e.panjehbashi@alzahra.ac.ir
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پژوهش
۲5۲

مقدمه و بیان مسئله
هادردوره هایمختلفنگارگریایران،هنرمندنگارگر،چهرۀانسانراعاریاز

دربیشتر 
نگاره
هرگونه هویت فردی و ویژگیهای احساسی به تصویر کشیده است .این عدم واقعنمایی
چهرهنگاری در نگارگری ایرانی ،بهدلیل ناتوانی هنرمند نگارگر نبوده است ،بلکه بنا بهدالیل

سیاسی،اجتما عی،مذهبیوغیرهچهرۀانسانرادربیشترمواقععاریازهرگونههویتفردی
کردند.درنگارگریمکتببخاراکهبنیانگذارآنمحمودمذهباست،یکسیرتحول


مصورمی
شود.بههمینجهتدراینپژوهشتالشبربررسیویژگیهای


نگاریدیدهمی

درعرصۀچهره
رۀسلطانسنجروپیرزناستکههنرمندسنتشکنوفراتراززمانۀ

چهرههایانسانیدرنگا

خودبهبازتابخصوصیتچهرهدرنگارهپرداختهاست.باتحلیلچهرۀانساندرایننگاره،اثر
مذهب مشخص میشود که پایهها تأثیر اولیۀ تحول در عرصۀ چهرهنگاری در مکاتب بعدی
نگارگری ایرانی در این مقطع کوتاه مکتب نگارگری بخارا پایهگذاری شده است و هنرمندان
نگارگردرمکاتببعدیدرمقایسهبامکاتبگذشتۀنگارگریایرانی،تحتتأثیرروندتحولیکه
نگاریمکتبنگارگریبخاراشکلگرفت،بیشتربههویتدرچهرهانسانهادرنگارهها


درچهره
رندگان،بررسیخصوصیاتوساختوسازهرچهرهاستو

پرداختهاند.دراینپژوهشقصدنگا

بابررسیایننگاره،سعیدربازشناسیاینهنرمندتواناشدهاستکهدرعصرحاضرناشناس
رویچهرههایانسان

استواندکیبهاووآثارشپرداختهشدهاست.تمرکزاصلیاینپژوهش

در این نگاره است؛ اینکه که چهرۀ هر انسان تا چه حد بیانکنندۀ حالت درونی آن شخص
شناسیومختصاتچهرههایمتفاوتدر


هایزیبایی

است.هدفازاینپژوهش،یافتنویژگی
ها،ویژگیهای


پردازیدرایننگاره،ارتباطبینچهره

نگارهاست.اینپژوهش،تحوالتچهره
سؤالیکهمطرحمیشود

میکند.
هنریایندورهوچهرهنگاریدراثرمحمودمذهبرابررسی 

چهرۀانساندرنگارههایایندورانچگونهتصویرشدهاست.چهتحولتجسمی

ایناستکه
االسرارمحمودمذهببهوجودآمدهاستکهشاخصاست؟ 


درچهرۀانسان،درنگارۀمخزن
ویژگیهای

برای پاسخگویی به این پرسش ،در ابتدا به تاریخچۀ مکتب نگارگری بخارا و 
کلی این مکتب و محمود مذهب و سپس به تجزیه و تحلیل چهرۀ انسانها در این نگاره،
بهصورت دقیق و مجزا می پردازیم .ضرورت و اهمیت تحقیق در این است که چهره در این

نگاره،به لحاظفرهنگیوهنریشایاناهمیتاستوازحیث،شیوۀطراحیواستفادهازدستار

و رنگ و لباسهای گوناگون برای نشاندادن طبقۀ اجتماعی و مقامی هر پیکره ،در نگاره
شدهاستوازاینلحاظشایاناهمیتاست.اینموضوععلیرغممطالعۀنگارگری

استفاده 

مکتببخارا،درآثارمحمودمذهببررسیدقیقپژوهشینشدهاستوضرورتاینپژوهشرا
نشانمیدهد .
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مبانی نظری پژوهش
« درفرهنگایرانی،هموارهتعادلیبینعالمصورتومعنایاجهانمادیومعنویوجودداشته
(بهروزیپور .)۱40 :۱398 ،رویکرد زیباشناسی

که در خود انسان کامل ،متجلی شده است» 
هایبشریبازنمیدارد(پاکباز:۱385،


گاهنگارگریایرانیراازتوجهبهانسانوارزش

نابهیچ
.) 9درنگارگریایرانی،پیکرۀانساندارایجایگاهیرفیعاست ودرنگارهها بهعنواناشرف
هگل،عالیترین

محمدیاردکانیوهمکاران«.)6۲:۱390،


مخلوقاتنقشیاساسیدارد(علی
یابد.اینشکل،مناسبترین


شکلراکهحاصلطبیعتوفرمطبیعیدربدنانساناست،می
فرمبیانافکارواحساساتدرونیاست»(ابراهیمیناغانی .)۱3:۱388،درادبیاتفارسیو
نگارگریایران،دیدگاههاینسبتاًمشابهومشترکیاززیباییشناسیپیکرۀانسانیوجوددارد

دربسیاریازآثارنگارگریایرانی،ترکیببندیاثر

(شهکالهیومیرزاابوالقاسمی.)9۲:۱394،

محمدیاردکانی و همکاران،

براساس انسان و موقعیت او در قاب تصویر شکل میگیرد (علی
)،ولیانسانحاکممطلقترکیببندینیستوتنهابهبخشیدرفضاسازیمبدل

6۲:۱390
۱
شیوۀطراحیوترسیموتناسباتپیکرهنگاری،

شدهاست(پولیاکواورحیمووا .)۷5:۱996،
متأثر از مبانی زیباییشناسی ایرانی تابع الگوهای مشخصی بوده است .از عوامل مؤثر در
شکلگیری شیوههای پیکرهنگاری در نگارگری شرایط اجتماعی و فرهنگی مخصوص دوران

خود و سلیقههای حامیان و بانیان است (شهکالهی و میرزا ابوالقاسمی.)9۲-9۱ :۱394 ،
نگارگری ایرانی انسانمحور است؛ بنابراین شکل انسان در آن بر جنبههای روحانی تأکید
گرایانهکهدرانسانمدارینقاشیغربیوجوددارد،درآنرنگ


کندوعوارضانسانیومادی

می
میبازد(ابراهیمیناغانی .)۱9:۱388،

 واژۀچهرهدرزباناوستایی،کلمۀچیترهبودهاستودرفارسیچهرهشدهاست.ریشۀ
معنایصورترویراگویند(حسینیرادوهمکاران«.)۱3:۱389،نگارگر


کریتچیترهبه
سانس
داندکهجزدرپرتوروشناییدروندریافتنمیشود؛لذاهنر

ایرانیجمالراامریروحانیمی
نگارگریایرانی درصدد بیاننمادینمفاهیمعمیقودرونیوقدسیخواهد بودکه واقعیت
نگاریشخصیتهانیزماهیتیقراردادی

دارند»(اسکندرپورخرمیوشفیعی .)۲5:۱390،
چهره
).نگارگرچهرۀآدمیرابهطرزقراردادیطراحیمیکند.درنگاه

وعامدارد(پاکباز۱0:۱385،
نخست ،انسان ،موجودی فاقد تعیین ویژگیهای فردی به چشم میآید (پولیاکوا و رحیمووا،
هایکرۀخاکیرانمایشنمیدهند؛الجرمباتوجه


کدامازانسان

گارگریهیچ
.)69:۱996درن
به ارزش های بصری که در حالت روحی و کامالً غیرزمینی آن را شکل انسان خلق میکند

1. Polyakova and Rahimova
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گرایانهدرنگارگریناشیازبیمهارتی


هایغیرواقع

ترسیمچهره
(ابراهیمیناغانی .)۱5:۱388،
نگاریعبارتانداز.۱:تحریمصورتگری؛


وجودآمدنقراردادهادرچهره
نگارگراننیست.عوا 
ملبه
 .۲باورهای عرفانی؛  .3الگوپذیری از آثار گذشتگان؛  .4فاصلۀ هنرمند با جامعه؛ .5
.شیوۀکتابآرایی؛

محدودیتهایتکنیکی؛.6سلیقهوسیاستحامی؛.۷شرایطاجتماعی؛8

.9رعایتآداباستادوشاگردی؛.۱0موضوعوادبیاتوزندگیشخصیهنرمندان.اینعوامل
کردومانعبروزخالقیتفردیمیشد(حسنوند

محدودیتهایبسیاریبرایهنرمندایجادمی

نگارگردرچهرهپردازی،همواره،زنانومردانراباپوستیروشن،

وآخوندی.)34-۱8:۱39۱،
صورتیگردوتاحدیبیضوی،چشمانبادامیودهانکوچکوبینیقلمیمجسممیکردتا
به مثابۀ اساس کار تصویری تلقی شوند .سپس با افزودن نشانههای سنی ،خطوط و حرکات

چهره و تنوع و دگرگونی جزئیات براساس اصل نقشینگی با حفظ عناصر اصلی و جابهجایی
رایشخصیتهایخودنوعی

شودوبدینساننگارگرب


هاموجبپیدایشنقوشجدیدمی

آن
فردیتقراردادیمیآفریند(پولیاکواورحیمووا.)۷0:۱996،اینمشخصهدرنگارگریایرانی

همواره بهعنوان یک اصل زیباشناسانه حفظ شده است و نگارگران از تصویرکردن چهرههای
محمدیاردکانی

هاراپروگردنقاشیمیکردند 
(علی


کردندوچهره

الغرواستخوانیپرهیزمی
هایجدیددرچهرهپردازیو

وهمکاران.)64-63:۱390،دردورۀتیمورینیز،باوجوددیدگاه
گراییدرشیوۀپردازشچهرهها،نگارگرانهمچنانازالگوهایپیشینتبعیت


رواجنوعیواقع
می کردند و آن اصول را با نیازهای خود و جامعه همسو کرده بودند (حسنوند و آخوندی،

 .)34:۱39۱
ایرانیهاازلحاظانداممتوسطالقامههستند.
هانوشتهشدهاست «،


طبقآنچهدرسفرنامه

۲
۱
گزنفون در کتاب خود ،ایرانیها را بهطورکلی افرادی چاق و فربه نوشته ،ولی مارسلینوس 
خالف عقیدۀ او را دارد و من هم با این عقیده موافقم و باید بگویم که ایرانیها بهطورکلی
حالبدنینیرومندوقویدارند.رنگچهرهوپوستآنانقهوهایو


الغراندامبوده،ولیدرعین
شکلدارند.همچنانکهبینیکوروشنیزدرتصاویرومجسمههاییکه


سبزهبودهوبینیعقابی
3
مانده،عقابیشکلومنحنیاست»(اولئاریوس «.)63۷:۱990،مردمانمقدسریش


ازاوباقی
هامیگذارندکهخیلی

تراشندوآنرابامقراضمیزنند،ولیندرتاًریشرامثلعثمانی


رانمی
تراشندودوسبیلکلفتبلندمیگذارند.


بلندبشود.دردرباریانوسپاهیانریشراازبیخمی
4
سبیل بلند را مایۀ افتخار میدانند و میگویند زینت صورت منحصر بدان است» (تارونیه ،
1. Xenophon
2. Ammianus Marcellinus
3. Adam Olearius
4. Jean-Baptiste Tavernier
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درایرانزنانزیبازیاددیدهمیشود؛چهگندمگونوچهسفیدرنگ؛زیرااز

«.)6۲۲:۱95۷
هردو قسم آن از اطراف زیاد میآورند و تجار مخصوص این کار ،خوشگلترین آنها را جدا
میکنند .زن های سفید را از لهستان و مسکو و گرجستان و میگرلی و چرکس و سر حد

تاتارستان کبیر میآورند .گندمگون و سبزهها را از مملکت مغول کبیر و کلکته و بیشاپور و
هاراازسواحلمریلندوبحراحمرمیآورند»(همان .)6۲8:


روسیاه

پیشینۀ پژوهش
تاکنونتعدادمعدودیازپژوهشگرانهنر،بهموضوعمکتبنگارگریبخاراوبهوجودآورندۀآن،

محمود مذهب ،پرداختهاند و براساس ویژگیهای بصری چهرۀ انسانی در تکنگاره صحبتی
نداشتهاند.همینموضوع،ضرورتپژوهشوجنبۀنوآوریآنرانشانمیدهد.درادامهبهبرخی

۱
از این پژوهشها اشاره میشود .گری ( )۲0۱3در کتاب نقاشی ایرانی ،بهطور کامل به شرح
مکتببخاراپرداخت.رابینسون )۱99۷(۲درکتابتاریخهنرایران()۱۱هنرنگارگریایران ،در
بخشی کوتاه به نگارگری بخارا پرداخت .رهنورد ( )۱393در کتاب تاریخ هنر ایران در دورۀ
اسالمی نگارگری ،بهطور کامل دربارۀ نگارگری بخارا و محمود مذهب سخن گفت و به نگارۀ
وپیرزنبهصورتجزئیپرداخت.گودرزی()۱395درکتابتاریخنقاشیایراناز

سلطانسنجر
آغازتاعصرحاضر،بهشرحیازتاریخچۀبخاراپرداخت.پاکباز()۱385درکتابنقاشیایرانیاز
بهاختصاردربارۀنگارگریبخاراتوضیحداد .عالوهبراینکتب،آژند()۱386در
دیربازتاامروز ،
بهطورکاملبهشرحتاریخچهوویژگیهاینگارگریبخاراومحمودمذهب
مقالۀ«مکتببخارا» 
پرداخت.دراینمقالهبرایشرحتاریخچۀکلینگارگریمکتببخاراومحمودمذهبازاینکتب
ومقالۀمذکوروبقیۀمنابعاستفادهشد.همچنیندراینپژوهشازمقاالتیکهبهچهرۀانسانو

پیکرۀانساندرادوارگذشتهپرداختهاند،نیزاستفاده شد.پولیاکواورحیمووا()۱996درمقالۀ

«ترسیمانساندرنقاشیایرانی(قسمتاول)» ،بهشرحکاملیازچهرۀانسانوپیکرۀانسانو
شیوۀترسیمآندرنگارگریایرانیپرداختند.حسنوندوآخوندی()۱39۱درمقالۀ«بررسیسیر
تحولچهرهنگاریدرنگارگریایرانتاانتهایدورۀصفوی»،بهبررسیتحوالتچهرۀانساندر

رواستفاده


هادرمقالۀپیش
نگارگریایرانیطیادوارمختلفپرداختندودیگرمقاالتیکهازآن
نامۀخودچهرهوسیرتغییراتآندرتکنگارههایدوران


)درپایان
شد.آتوسارسولی(۱38۷
نامهای بهصورت اختصاصی ،به
صفوی تا اوایل قاجار را بررسی و تطبیق کرد و در هیچ پایان 
هایپاکنژاد

نگارگریبخاراوویژگیهایآنوهنرمندانشاشارهنشدهاستوفقطدرپایان 
نامه
1. Gray Basil
2. Robinson Basil William

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۱شمارهپیاپی،۲۱بهاروتابستان۱400


پژوهش
۲56

راسخی ( ،)۱398عمادی پرمکوهی ( )۱395و جهانگرد ( )۱395به این بخش بهصورت جزئی
نامهها بیشتر به
پرداختند ،ولی در این مورد توضیح مشخص و کاملی داده نشد و اغلب پایان 
بررسیاوضاعسیاسی-تاریخیبخاراپرداختند.درمجموعمیتوانچنیننتیجهگرفتکهمقاالت
وکتبیکهدردرزمینۀمکتبنقاشیبخارانوشتهشدهاست،کماستوعلیرغماهمیتهنریو

تاریخی،ازاینمکتبهنری غفلتشدهاست .درپژوهشهایمذکورتنها بهویژگیهایکلی
نسخهها پرداختهاند و به مروری تاریخی بسنده شده است و تکنگارۀ محمود مذهب از

االسراربهعنواناثریشاخصازتصویرگریچهرهازایندورانبراساسویژگیهایتجسمی


مخزن
چهرهبررسینشدهاستوهمینموضوعضرورتپژوهشوجنبۀنوآوریآنرانشانمیدهد.در
تکنگارۀ فوق چهرههای انسانی با هویت فردی مستقل تصویر شد و حاالت و احساسات هر

شخصرادرچهرۀاونمایانکردهوبازتاباحساساتافرادبودهاست.درزمینۀچهرۀانسانیدر
تاکنونکارپژوهشیجدیرویتصاویرچهرهانجامنشدهاست؛بنابراین

ایننگارۀمخزناالسرار 

گیریازمنابعمرتبطوهمچنیناستفادهازنمونههایموجودبهبررسیعلمی

دراینمقالهبابهره
وتحلیلیاینموضوعمیپردازیم .

روش پژوهش
کتابخانهای و فیشبرداری انجام

این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع 
شدهاست.جامعۀآماریاینپژوهشتکنگارۀسلطانسنجروپیرزناستکهدرکتابخانۀملی

پاریس نگهداری میشود .در این پژوهش بهترتیب هر چهرۀ انسانی مطالعه و با استفاده از
معیارهای زیباییشناسی و بصری تجزیه و تحلیل شده است .شیوۀ تحلیل ،براساس بررسی
اصولوقواعدتجسمیبهکاررفتهدرویژگیظاهریوبرپایۀتحلیلمنطقیوقیاسیاست .


یافتههای پژوهش
کاررفتهدراینتکنگاره،براساسمعیارهای


هایبه

دهدچهره

هایاینپژوهشنشانمی

یافته
نگارگری (سدۀ  9ق) است و تجزیه و تحلیل قیاسی این نگاره نشان میدهد معیارهای
هامنطبقاستودرویژگیهایظاهری


کاررفتهدرچهره،باتفسیرسفرنامه

شناسیبه

زیبایی
شود.مذهب،نگارگرایننسخه،برخالفنگارههایگذشتهبهنمایش


هامنعکسمی

شخصیت
چهرهواحساساتوبازتابآندرچهرهاهمیتدادهوآنرامنعکسکردهاست.هیچیکاز

پردازیتوجهویژهایشدهاست.همچنین

چهرههامشابهنیستندودراین نگارهبهشخصیت

رنگ لباس شخصیتها در هر بخش ،متناسب با موقعیت اجتماعی آگاهانه ،متفاوت استفاده
شدهاست .

مطالعۀچهرۀانساندرنگارۀسلطانسنجروپیرزناثر ۲5۷...

مکتب نگارگری بخارا( ،سدۀ  ۱۰-۹ق)
الزمانمیراز،جایاوراگرفتودرایندوره،


پسازمرگسلطانحسینبایقرا،فرزندش،بدیع
دراینزمانشیبانیخان(محمدخان)،

قدرتتیموریانروبهزوالرفت(آژند«.)360:۱38۷،

هاوبنیان گذارسلسلۀشیبانی،بهسمرقندحملهکردوبخارارادرسال(905


سرکردۀازبک
ق ۱500/م)تصرفکردواینشهرتازمانسقوطاینسلسله درسال( ۱006ق ۱50۷/م)،
پایتخت آنها گردید» (رابینسون .)69 :۱99۷ ،از حکمرانان مشهور این سلسله میتوان به
شیبانیخان (شیبکخان یا محمدخان) ،عبیداهللخان ،عبدالعزیزخان و یارمحمد اشاره کرد.

بهترین دوران مکتب نگارگری بخارا ،زمان عبدالعزیز خان و یارمحمد بوده است (رهنورد،
)شیبانی خانتعدادزیادیازهنرمندانوصنعتگرانراباخودبردودربخارا

90-89:۱394
اسکانداد.اینرونددرسال( 94۱ق ۱535/م)،زمانیکههراتدگربارهدچارحمالتازبکان
شد ،تکرار شد (رابینسون .)69 :۱99۷ ،عبیداهللخان ،جانشین محمد شیبانی ،هنرمندانی از
جملهشیخ زاده(محمودمذهب)وخطاطیمانندمیرعلیهرویرابهبخارامنتقلکرد(آژند،

۱
 .)۲8 :۱386بدین ترتیب مکتب نقاشی هرات تیموری در بخارا ادامه یافت (شراتو و گروبه ،
تحتحمایتعبیداهللخانوعبدالعزیز(پسروجانشیناو)،مکتبیمستقلدر

«.)5۲:۱99۷
بدینترتیبشهربخارابهیکمرکزمهمنگارگری
بخاراشکلگرفت»(پاکباز «.)۱۱9:۱385،
بدل شد .در کارگاه درباری بخارا ،ابتدا دو گرایش متمایز وجود داشت :نخستین گرایش به
نقاشانهراتکهبدانجاکوچیدندونیزبهشاگردانشانمربوطمیشد؛دومینگرایش،شیوۀ

گیریبود،نشانمیداد.محمودمذهب،


هایمحلیدرحالشکل

اسسنت
مستقلیراکهبراس
ایندوگرایشرابههمنزدیککردومکتبجدیدنگارگریبخارارابنیانگذاشت»(پاکباز،
نگارگریبخارابااینکهدورانکوتاهیبودهاست،شاملسهدورهمیشود.۱:در

 .)5۲4:۱393
ابتدا بیشتر تحت تأثیر مکتب نگارگری هرات و تأثیرات بهزاد بوده است؛  .۲در روزگار
عبدالعزیزخان(دورۀمیانه)عالقۀویبههنروحمایتشازهنرمندان،بهشکوفایینگارگری
مکتببخاراانجامیدوویژگی هایمستقلنگارگریبخارانمایانشدوآثارفاخریازایندوره

حمایتنکردناز


دلیل

رودوبه

زوالمی

.هنرنگارگریمکتببخاراروبه
برجایماندهاست؛3

نگارگران ،بیشتر آنان به هند مهاجرت میکنند که این مهاجرت موجب تأثیرپذیری و
تأثیرگذارینقاشیهندیوتلفیقآنبانگارگریمکتببخاراشد(آژند.)33:۱386،تأثیرات
ستقلکههیچگونه

هایاینمکتبقابلمشاهده است.گرایشبهصفحاتم


بهزاددررنگنگاره
مایههای گیاهی و جانوری در حواشی نگارهها ،از
ارتباطی با متن نداشتند و رواج نقش 
1. Scerrato, Umbertoand Ernst J. Grube

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۱شمارهپیاپی،۲۱بهاروتابستان۱400


پژوهش
۲58

خصوصیاتمکتبنقاشیبخارااست.همچنینویژگیمهمنقاشیمکتببخارا،نقرهافشانیو

زرافشانی روی زمینههای رنگی در حواشی نسخهها است .ترکیببندی آثار این مکتب در
رنگتر است
مقایسه با مکتب هرات ،سادهتر ،محدودتر و رنگآمیزی در آنها مالیمتر و کم 
رنگبندیعمومینگارههایایندوره،شفاف،روشن،گرموباتأکید
(گودرزی «.)59:۱395،
هاینارنجیوسیاهاستکهبعدهامالیمتروشفافترشدهاست»(آژند.)3۲:۱386،


بررنگ
پیکره هادرآثاربخارانسبتاًکوتاهوتنومندهستندوتأثیرمکتببهزادرادرطراحی،
«انواع 
رنگها و در حاالت و حرکات آنان آشکارا میتوان دید» (رهنورد« .)90 :۱394 ،در

منظرهپردازی،شاهد  محدودشدندامنۀمناظرومرایاباچمنزارهایسرسبز،درختانبزرگو

گیاهان با برگهای درشت هستیم .بتههای پراکنده و گلهای درشت ،همراه با درختان
شکوفان،درتباینباسروهایکشیدۀنگارههایپیشین،تصویرپردازیشدهاست»(آژند:۱386،
هادرتضادبامنظرههایدورۀصفویقرار


هاوتعدادمحدودصخره
«.)3۲جایگزینیظریفعلف
۱
میگیردوکیفیتاجرایاندامهایادآورشیوۀسبکبهزاداست»(کنبای « .)89:۲008 ،از

ارزندهترین جنبه های معنوی نگارگری مکتب بخارا ،پرداختن به موضوعات اجتماعی و

ها،برجستگیویژهایدارد»

گیریازحکایتهایتعلیمیسعدیدرآن

حکمتآموزاستوالهام

ارههای نسخ متعدد که حاوی نقش مهر
(قدیریان و سلیمانی .)99 :۱390 ،بیشتر نگ 
عبدالعزیزخاناستودرزماناوکارشدهاند،ازکیفیتواالییبرخوردارهستند.نگارگریبخارا

ایازیکنواختیشد.رنگآمیزیخاصبهزادباقیماند،


پسازمرگعبدالعزیزخاندچاردوره
یپیشپاافتادهبدونابتکارتکرارشدو

بندیها
دستانهبودوترکیب 


هاهمچنانخام

ولیطراحی
صورتطرحهای


زمینهبه

پردازیپس

روحشدندومنظره
پیکرههاتاپایانقرنکامالًنحیفوبی

طوماریرسمیوهندسیکاشیهادرآمد(رابینسون«.)۷0:۱99۷،تصویرگریموضوعاصلی
ستقلمکتببخارامحسوبمیشود»

پردازی،ازویژگیهایبارزوم


داستانوپرهیزازحاشیه
(قدیریانوسلیمانی«.)۱0۷:۱390 ،ازدیگرویژگیهایمکتبنگارگریبخارادراواخردوران
ها،اهمیتدادنبهوجودوحضوریکفردخاصدر

انداز:طراحیونقاشیتک 
چهره


خودعبارت
نقاشی ،اندکی شباهتسازی و همچنین هندوییشدن و خصایص هندیگرفتن .البته مکتب
بخارا با وجود هندوییشدن در این دوره ،همچنان «معیارهای سابق کیفی خود را نیز حفظ
م)روبهزوالنهاد،

کردهبود».اینمکتبمدتطوالنیدوامنیاوردودراواخر(سدۀ۱0ق۱6/
اما تأثیر زیادی بر مکتبهای بعدی در زمان صفویان گذاشت» (رهنورد .)9۱ :۱394 ،از
هنرمندان صاحبنام اوایل و اواسط (سدۀ  ۱0ق) در مکتب بخارا میتوان به ابراهیم خلیل،

1. Sheila R. Canby

مطالعۀچهرۀانساندرنگارۀسلطانسنجروپیرزناثر ۲59...

شیخ زاده(محمودمذهب)،میرعلیومحمدمرادسمرقندیاشارهکردوازهنرمندان(سدۀ۱۱

توانعوضمحمد،مالبهزادومحمدمقیمرانامبرد(مقبلی.)۱۷:۱396،


ق)درمکتببخارامی
«ازآثاراجراشدهدراینمکتب می تواندیوانجامی،چندنگارۀمستقلدرمجموعهآستان
هاچهرۀامیرعلیشرنوائینیزوجوددارد،خمسۀنوایی،نسخهایاز


قدسرضویکهدرمیانآن
شودونگارهایدرموزۀکاخگلستان


کهدرکتابخانۀملیپاریسنگهداریمی
بوستانسعدی 
نامبرد»(گودرزی .)60:۱395،
به طورکلی نگارگری مکتب بخارا با کوچ هنرمندان دربار هرات توسط محمدخان و

عبیداهللخان شکل گرفت و به همین دلیل تأثیرات مکتب هرات و کارهای بهزاد در آثار

نگارگری بخارا کامالً مشهود است .با این حال محمود مذهب ویژگی نگارگری هرات را با
خصوصیات نقاشی بخارا ادغام کرد و نگارگری بخارا ویژگیهای مستقلی پیدا کرد .نگارگری
بخارا شامل سه دوره میشود .اغلب نگارههای این مکتب دارای حاشیۀ زرافشان بودند یا با
اند.بیشترموضوعاتنگارههایایندوره،

هاونسخخطیمزین 
شده


تشعیراطرافحاشیۀنگاره
تغزلی و تاریخی بوده است و نگارگران بیشتر به اصل داستان میپرداختند و نپرداختن به
هایبارزاینمکتباست.درنگارههایایندورهدرمقایسهبادورههایقبل،

حواشی،ازویژگی
سازیکهدرچهرههاصورتگرفتهاست،


دلیلاینشبیه

شودوبه

سازیدیدهمی

اندکیشبیه
هرانساندرنگارهدارایهویتمنحصربهفرداست.البتهدرزمینۀپرداختنبههویتمستقلدر

چهرۀ انسان در مکتب هرات ،گامهای نخست این تحول را بهزاد برداشت و بعدها محمود
مذهب،درمکتببخارابیشتربهاینویژگیهاپرداخت .


هنرمند برجستۀ دورۀ بخارا ،محمود مذهب (سدۀ  ۱۰ق)
«از معروف ترین هنرمندان این مکتب ،محمود مذهب بود که بعضی او را سلطان محمود
بخارایینیزمیخوانند»(گودرزی«.)58:۱395،محمودمذهب(نگارگر،مذهبوخوشنویس

آید.اوشاگردوپیروکمالالدینبهزادبودودر


شمارمی

گذارانمکتببخارابه

ایرانی)ازبنیان
هرات تحت حمایت میرعلیشیرنوائی کار میکرد .وی شاید همان نگارگری باشد که به نام
زادهشناختهشدهاست.بعداًعبیداهللخانازبکاوومیرعلیهرویوچند تنازهنرمندان


شیخ
هراتی را به بخارا کوچ داد .در بخارا شیوۀ کار محمود تحت تأثیر سنتهای محلی بهتدریج
سادهتر شد و این شیوه به شاگردانی چون عبداهلل انتقال یافت» (پاکباز.)5۲5 :۱393 ،

۱
کرد،یکیمیداند،


اوراباخطاطمشهوریکههراتیتباربودهودربخاراکارمی
«سکیسیان 

1.Sakisian

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۱شمارهپیاپی،۲۱بهاروتابستان۱400


پژوهش
۲60

ولیاینامکانندارد؛زیرانسبتاوالشهابیبودهاستو درخطنستعلیقاستادشمیرعلی
هرویتعلیمدیدهومهارتزیادیداشتهاست»(گری«.)۱3۱ :۲0۱3 ،محمودمذهبوکار
خالقانهاش تأثیر زیادی بر روند کلی شکلگیری هنر بخارا داشت ،ولی درعینحال او

هاینودوربماند.هنرویدریکروندطوالنیازتأثیراتمتقابلتدریجاً

نمیتوانستازگر 
ایش

زدنبهصورتپرکارازبینرفت؛خصلتخطوط


اشموجزترشد،سایه

تغییرکرد؛شیوۀنقاشی
شکنجامههاازیکسانیدرآمد،نرمشوانحناها

نماوچینو


هاوخطوطکناره

دهندۀپیکره

شکل
کاهشیافتوک لتصویرهمچونیکلکهرنگهمگوندرنظرآمد»(مقبلی.)8:۱396،برخی
از آثار محمود مذهب عبارتاند از .۱ :بوستان سعدی ( 950ق ۱543/م) (موجود در بنیاد
ایاستوسومینوششمینآنهاامضایمحمودو


کلنگیانکهشاملهفتنگارۀدوصفحه
فۀاالحرارجامی( 905ه .ق ۱499/م)(کهدرکتابخانۀملیپاریس
تاریخدارند)؛ .۲نگارۀتح 

مخزناالسرار
زنگیایننگارهدیدهمیشود)؛ .3


شودوامضایمحمودرویدایرۀ

نگهداریمی
نظامی ( 95۲ق ۱545/م) (که در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری میشود ،مشهورترین اثر
مذهب،یعنیسلطانسنجروپیرزنرادارا است.ایننگارهدردوصفحۀجداتصویرشدهواز
العادۀرنگهایهماهنگبه


ها،دورنماوتباینآشکاروفوق
نظرحذفمتن،گروهبندیچهره
هایدوصفحه ایبهزادشبیهاست،امااستقاللبیشتریرادرمقایسهباسایرپیروانبهزاد


نگاره
نشانمیدهد)(رهنورد .)96-95:۱394،

محمودمذهبازشاگردانبرجستۀبهزادبودوآنطورکهدرنگارۀسلطانسنجروپیرزن


شاهدآنهستیم،ویمانندبهزادسعیدرشبیهسازیصورتانسانداشتهاست.درایننگاره

هرچهرههویتشخصیخودراداردوچهرۀهرانسانتاحدودیبیانکنندۀحاالتدرونیوی

خسترادراینتحول،بهزادبرداشتوماشاهدهویتهایمستقلیدربعضی

است.گامهاین

ازنگاره هایبهزادهستیم .مذهباگرچهازشاگردانبهزادبودوازاودرآثارشبسیارتأثیر

حالاوهمیشهبهدنبالنوآوریبودهودرآثارشاینامرکامالًمشهوداستو


گرفتهبود،بااین
موجزتریآثارخودرامصورکردهاست .

بهشیوههای


نگارۀ سلطان سنجر و پیرزن اثر محمود مذهب مخزناالسرار نظامی
مخزناالسرارنظامی کهبرایعبدالعزیزخانشیبانیدربخارابهسال( 95۲ق ۱545/م)تهیه

 شدهاست،دارایمشهورتریناثرمحمودمذهب،یعنیسلطانسنجروپیرزناست.ایننگاره
کهکیفیتعالیهنریدارد،امروزهدرکتابخانۀملیپاریسنگهداریمیشود(رهنورد:۱394،

 .)95،93
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تصویر  .۱نگارۀ سلطان سنجر و پیرزن ،مخزناالسرار نظامی گنجوی ،اثر محمود مذهب
( ۹۴۴- ۹۵۲ق ۱۵۳۸-۴۶/م) ،مکتب بخارا ،کتابخانۀ ملی پاریس
منبعURL۱ :

جایگاه ادبیات در نگارگری ایران
هایهنریظهورمییابدونگارگریاسالمیایرانیبیانخودرابر


شعردرمقامواالترینجلوه
«
محوربیانشعرقرارمیدهد تاازاینطریقهموارهرابطۀمستقیمباتفکرراحراستکند»

ازویژگیهایمهمنقاشیایرانی،پیوستگیآنباادبیاتفارسیو

(بهروزیپور« .)۱38:۱398 ،

اشتراکصورخیالدرهردواست.نقاشدربسیاریازموارد،ازمضامینادبیمایهمیگیردو
رساند؛بنابراینیکیازراههایفهمبهتر


دهدوبهفهممتنیاریمی

تصویریازآنارائهمی
ها،توجهبهمتونمرتبطباآنهااست»(حیدرخانی.)۱58:۱394 ،باتوجهبهنخستین


نگاره
بیتحکایتسلطانسنجروپیرزنکهبدینشرحاست«:پیرزنیراستمیدرگرفت/دستزدو
مادرتصویرهممیبینمکهپیرزنجلویکاروان

دامنسنجرگرفت» (نظامی ،)۱۱۲:۱389،
سلطانراگرفتهاستوباگرفتنپیراهنسلطانشروعبهصحبتودادخواهیمیکندودر

کندوسلطانفقطگوشفرامیدهدودر

اممدتپیرزنبهصورتمتکلموحدهصحبتمی

تم
نگارههمسلطانباسریپاییندرحالگوشدادنبهسخنانپیرزناست.شایدبههمیندلیل

تصویرکشیدنگوش،بربهگوشدادنسلطانبه


رخکشیدهشدهتابابه

صورتسه

استکهبه
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پژوهش
۲6۲

شودگوشهمۀانسانهایحاضردر


یشترشودوهمچنینمشاهدهمی
سخنانپیرزنتأکیدب
کدامازآنهادرزیرمویاکالهیا


شدهوحتیقسمتکوچکیازگوشهیچ

تصویرنمایشداده
دهندوفقطگوشپیرزناستکه


هایپیرزنگوشمی

لباسپنهاننشدهاستوهمهبهحرف
زیرشالپنهانشدهاست؛زیراسخنگواواست.پیرزنکهپیراهنسلطاندردستشهستبه
باال نگاهمی کندوحتی درحالتصورتهمدردهایی کهکشیدهاست ،مشهوداستبااین
تفاسیرنگارهبهاصلحکایتوفاداربودهاست .

انسان در نگارگری ایران
در نگارگری ایرانی انسان نقشی اساسی دارد و انسانمحور است .هنرمند نگارگر در بازنمایی
نمایینداردومیخواهدآنوجهمثالیانسانرابهتصویربکشد.


پیکرۀانسانیتمایلیبهواقع
نگارگریایرانیتقلیدازطبیعتنیست،بلکهنگارگرذهنوخیالخودرابهتصویرمیکشدو

اینپیکرههایانسانی درادوارمختلف،متأثرازشرایطاجتماعیوسلیقۀ حاکمآندورانو

شدهاست.درجزئیاتپیکرههاتفاوتهاییوجوددارد،


هامصور

حامیانیاستکهاثربرایآن
هاینقاشی شدهدرنگارگریایرانیبازنماییازواقعیتنیستندوجنبۀ


ولیدرکلیتهمۀپیکره
مثالیوخیالیدارند .

مطالعۀ چهرۀ انسان در نگارگری ایران
نگاریسعیدربازنماییواقعیتنمیشودواین


پردازیمانندپیکره

ایرانیدرچهره
درنگارگری
مهارتبودنهنرمندنگارگرندارد.درواقع یکسریعوامل


عدمبازنماییواقعیتربطیبهبی
ترآنهاراشرحدادیم؛با
نگاریشدهاستکهپیش 


وجودآمدناینقراردادهادرچهره

سبببه
پردازیهمراهباهویتفردیمستقل،بهطور


تادورانتیموری،درنگارگریچهره
وجوداین ،

اندکی دیده میشود و همچنان چهرههای انسانی به شیوۀ قراردادی ترسیم میشدند ،اما در
دورۀ تیموری (مکتب هرات) بهزاد گامهای نخست در تحول چهرهپردازی را برداشت و در
هایمستقلفردیدیدهمیشودکهبعدها


پردازیباویژگی

ودیچهره
بعضیازنگارههاتاحد

مذهبدرمکتببخاراازایننوآوریدرچهرههاینگارههایخوداستفادهکردودر

محمود
هاراهمراهباهویتفردیمستقلترسیموآنرابهدورههای


هایخودچهرۀانسان

بیشترنگاره
وویژگیهایحاالت

بیشتربهحاالتچهرۀانسانها

بعدخودنیزمنتقلمیکند .درجدول ۱

درایننگارهپرداختهشدهاست .

پیکرۀانسانها
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جدول  .۱بررسی ویژگیهای چهره و حاالت پیکرۀ انسانها
چهرهانسانها


هایچهرۀانسانها


ویژگی

پیکرۀانسانها


حاالتانسان

چهره ،هویت فردی و حالت سه رخ
دارد .دارای ریش ۱و سر تراشیده۲
است.ازچهرۀزنانقابلتفکیکاست.

نگاهپرغروروتحقیرآمیزاو ازباالبه
پیرزن برای تأکید بر سلطانبودن و
ظالمبودن او است .گوش او مشخص

است که نشان از شنوندهبودن او
است .در چهرۀ او احساس غرور و
تکبرکامالًمشهوداست.

پیکرهدرحالتنشستهروی
اسباستکهبادستیافسار
اسب را در دست دارد و
حالتدستدیگراینمفهوم
رامیرساندکهگوییداردبه

چه
میگوید
پیرزن
میخواهی؟ سر بهسمت

پایین قرار دارد و حالت
پیکره غرور و قدرت سلطان
راکامالًالقامیکند.

چهره ،هویت فردی و حالت سه رخ
دارد .از چهرۀ مردان قابلتفکیک
است .نگاه ملتمس و پر از رنج او از
پایینبهباالدردوظلمیراکهبهاو
روا شده است ،نشان میدهد .حالت
چهره کامالً بیانگر حاالت درونی
اوست.گوشمشخصنیستومتکلم
است .چهرۀ او ،احساس غم ،گالیه و
رنجراکامالًبهبینندهالقامیکند .

این پیکره در حالت ایستاده
گونهای که کمر او
است؛ به 
خمیده است و عصایی در
دستدارد.برایحفظتعادل
خودوبادستدیگرپیراهن
سلطان را گرفته است .سر
بهسمتباالقرارگرفتهاستو
حالت او ،ضعف و ناتوانی
جسمانیراکامالًالقامیکند.

کنند.اینعده،صوفیهاو

عدهایازمردانایرانیاصالًبهمویسبیلخوددستنمیزنندوآنراکوتاه 
نمی
 .۱
ارادتمندانخاص حضرتعلیهستندومعتقدند بهدلیلاینکهعلی شارب خودراکوتاهنکردهاست،آنهاهم
نبایددستبهمویسبیلبزنند(اولئاریوس.)638-63۷:۱990،
صافمیکنند،مردان

«.۲مردانایرانیهرهشتروزیکبارموهایسرخودراازتهتراشیدهوسرخودراکامالً
ایرانی زلف و موی بلند ندارند و فقط سیدها و اوالد پیغمبر زلف میگذارند و موی سر خود را نمیتراشند»
(اولئاریوس .)63۷:۱990،
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پژوهش
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ادامه جدول  .۱بررسی ویژگیهای چهره و حاالت پیکرۀ انسانها
چهرهانسانها


هایچهرۀانسانها


ویژگی

پیکرۀانسانها


حاالتانسان

«نفوذنگارگریهنددرنیمرخدلنشین
سواری که چتر بر سر سلطان سنجر
نگاه داشته نمایان میگردد»
(کورکیان ۱و همکاران.)۲۱6 :۲0۱۷ ،
چهره ،هویت فردی و حالت نیمرخ
دارد وتنهافردنگارهاستکهچهرۀاو
بهصورت نیمرخ کشیده شده است.
سرتراشیدهوبدونریش۲ازچهرۀزنان

قابلتفکیک است .نگاه محکم و

پراعتمادی بهسوی سلطان دارد و
گوشواره در گوش او ،وی را از دیگر
افراد حاضر در صحنه متمایز کرده
استونزدیکیویرابهسلطاننشان
میدهد.گوشویمشخصونشاناز

شنوندهبودن او است .در چهرۀ او
اعتمادبهنفس،غرورواعتمادبهسلطان

کامالًمشهوداست.

پیکرهدرحالتنشستهروی
اسباستوبادودستخود
سایهبان باالی سر سلطان را
گرفته است که نشاندهندۀ
این است که آن سایهبان
سنگیناست.

چهره ،هویت فردی و حالت سهرخ
دارد .سرتراشیده و بدونریش و از
چهرۀ زنان قابلتفکیک است .رنگ
پوست،تیرهومتفاوتازبقیهاستو
درگوشاونیزگوشوارهاست.اوهم
ازافرادمورداعتمادونزدیکسلطان
است.گوشوینیزمشخصواوهم
ازشنوندههایآنجمعاست .

چهرۀ او احساس آرامش و سکوت را
کامالًبهبینندهالقامیکند.

پیکرهدرحالتنشستهروی
اسباست؛درحالیکهبایک
دست خود افسار اسب را
گرفتهاستودستدیگرش
روی کمربندش و پای وی
قرارگرفته است و نوعی وقار
در حالت پیکرۀ او نمایان
است.

1.Anne-Marie Keworkian

جوانانریشخودرامیتراشند،ولیپیرمردانومقدسینآنهاریشخودرابلندکرده»

« .۲مردانومخصوصاً
(اولئاریوس.)63۷:۱990،
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ادامه جدول  .۱بررسی ویژگیهای چهره و حاالت پیکرۀ انسانها
چهرهانسانها


هایچهرۀانسانها


ویژگی

پیکرۀانسانها


حاالتانسان

چهره ،هویت فردی و حالت سهرخ
دارد .سرتراشیده و بدونریش و از
چهرۀزناناست.سرروبهپاییناست
وحالتیازتفکردرچهرهنمایاناست
و نشان از آن دارد که عمیقاً به
حرفهای پیرزن گوش میدهد و

بابتظلمیکهبهاورواشدهاست،از
وی خجالت میکشد .گوش او نیز
مشخص و شنونده است .چهرۀ وی
بهنوعی حالت شرمندگی و تفکر را
نشانمیدهد.


پیکرهدرحالتنشستهروی
اسب است و با یک دست
خود افسار اسب و با دست
دیگر بازوی پیکرۀ جلویی
خود را گرفته است .سر
سمتپایینخم شدهاست

به
وحالتاونوعیشرمندگیرا
القامیکند.


چهره ،هویت فردی و حالت سهرخ
دارد .سرتراشیده است و تنها شخص
حاضردرنگارهاستکهمانندسلطان
دارای ریش است و همانطور که در
سفرنامۀ اولئاریوس بدان اشاره شده
است ،مردان ایرانی موی سر و ریش
خود را همیشه میتراشیدند و تنها
اهلصوفیوکسانیکهارادتخاصی
به ح ضرت علی (ع) داشتند ،ریش و
سبیل خود را نمیتراشیدند ،ولی
بهطورقطع نمیتوان گفت این المان،

نمادی برای جایگاه نزدیک او نزد
سلطان باشد .چهره قابلتفکیک از
چهرۀزناناست.سرروبهباالاست،
ولیجهتنگاهبهسویدیگراستکه

شایدنشاندهندۀتردیدوینسبتبه

سلطان باشد.گوشاوهممشخصو
شنونده است .چهرۀ او نوعی تفکر،
تردیدوشکراالقامیکند.


پیکرهدرحالتنشستهروی
اسب است و با یک دست
خود افسار اسب را گرفته
استوبادستدیگرشالقی
رادردستدارد.سربهسمت

باال قرار گرفته است .حالت
پیکره نوعی قدرت و
سالقامیکند.

اعتمادبهنف
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پژوهش
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ادامه جدول  .۱بررسی ویژگیهای چهره و حاالت پیکرۀ انسانها
هایچهرۀانسانها


ویژگی

چهرهانسانها


پیکرۀانسانها


حاالتانسان

چهره ،هویت فردی و حالت سهرخ
دارد .بدونریش و از چهرۀ زنان
قابلتفکیک است .رنگ پوست او نیز

تیره و متفاوت از بقیه است .او از
خدمۀ سلطان است .گوش او هم
مشخصوشنوندهاست .نوعیخشم
ونارضایتیدرچهرۀاوکامالًمشهود
است.

پیکرهدرحالتایستادهاست
و با دستی چوب یا عصایی
دردستگرفتهاستودست
دیگرش در حالتی است که
انگاراوهمدادخواهیداردو
جهتسرکمیتمایلبهسمت

باال دارد .بهطورکلی حالت
پیکره نوعی اعتراض و
دادخواهیراتداعیمیکند.


چهره ،هویت فردی و حالت سهرخ
دارد .بدونریش و قابلتفکیک از
چهرۀ زنان است .از چشمان گرد و
حالتحاللیروبهباالیابروهاکامالً
مشخصاستاز شهامتپیرزنبرای
انجام چنین کاری و گفتن چنین
حرفهاییمتعجبوشگفتزدهشده

است.گوشاوهممشخصوشنونده
است.چهرۀاوالقاکنندۀحالتتعجب
است .

پیکره در حالت حرکت
ترسیم شده است .با یک
دستکمانوبادستدیگر،
پایین پیراهن خود را گرفته
استوپیکرۀاونوعیجنبش
وحرکتراتداعیمیکند .



چهره ،هویت فردی و حالت سهرخ
دارد .بدونریش و از چهرۀ زنان
قابلتفکیکاست.نگاهیپرازاعتماد

و همراه با لبخندی بهسوی سلطان
دارد .در گوش او گوشواره است .وی
نیز از افراد مورد اعتماد و نزدیک
سلطاناست.گوشاوهممشخصو
شنونده است .در چهرهاش نوعی
رضایتنمایاناست.

پیکره در حالت حرکت
ترسیم شده است .با یک
دست عصا و با دست دیگر،
انتهای شال دور گردنش را
گرفته است .سر در جهت
مخالف بدن است و به عقب
نگاه میکند .پیکرۀ او نوعی
جنبش و حرکت را تداعی
میکند.


منبع :نگارندگان

براساس جدول  ، ۱در این نگاره ما شاهد این هستیم که هر چهره دارای ویژگیهای
منحصربه فرد است و چهرۀ هر انسانی دارای هویت فردی است که حاالت درونی آن را القا
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سازیدرچهرۀانسانها،


شناساییاست.اینهویت

کندوچهرۀانسانیزنانومردانقابل

می
ویژگی متمایزکنندۀ اثر مذهب با دیگر نگارههای تصویرشده در ادوار گذشته است .انسانها
اندکهبیانکنندۀشخصیتشاناستودرتفهیمداستانبه


هرکدامدرحالتخاصیتصویرشده
کند.درایننگارهفقطیکپیکرۀزنوجودداردوبقیۀپیکرههاهمه

مخاطببسیارکمکمی
مردهستند.ساختوسازوپرداختدرچهرۀپیرزنکهتنهاپیکرۀزندرایننگارهاست،بیشتر

ازبقیۀچهره هایایننگارهاستوبعدازچهرۀپیرزنبیشترینپرداختراچهرۀسلطانسنجر

هایمنحصربهفردهرچهرهسعیدارداتفاقیراکهدر


تصویرکشیدنویژگی

دارد.مذهببابه
صحنهدرحالرخدادناست،بدوندرجحتیبخشمختصریازداستاندرقالبکتیبه،دراثر

بهبینندهالقاکندوتنهاباعنصرتصویربهشرحواقعهبپردازدوازعنصرنوشتاراستفادهنکرده
هایادوارگذشتههیچنوعبیاناحساسیدرچهرههاوجود

است.درایننگارهبرخالفنگاره
ندارد و چهرۀ همۀ انسانها عاری از هرگونه احساس تصویر شده است .چهرۀ انسانها انواع
حاالتواحساسهارانمایشمیدهد.


ارزش رنگ و کاربرد لباس در نگارگری ایران
هاینمادینموجوددرجامعههایگوناگون،درقالبلباسافرادنمایانمیگردد»


گاهیارزش
«
گروههایی مثل شاه و شاهزادگان،
(الهی« .)3 :۱389 ،استفاده از رنگهای گرم و روشن در  
هاوخدمتکارانورنگهایسردوتیرهدرگروههاییچون


اشرافیان،رقاصان،عاشقانومعشوق
صوفیانوعارفان،کارگران،دراویشوفقراو...دیدهمیشود،امابهعلتتفاوتاقشاروطبقاتو

هایمختلفرامیتوانازهمدیگرمتمایز

بادرنظرگرفتنرنگهادرکناریکدیگر،روابطگروه

روکههرجامعۀانسانیبنابرعقایدوسننخودبرخیازرنگهارابرترازسایر


ساخت.ازآن
رنگ هادانستهودرنسبتباآنرنگ،مواردیراهمچونرنگمردانه،دخترانه،جوانانهوغیره

مطرح میکند ،بر طبق این رویکرد رنگ لباس میتواند بهعنوان نمادی از جایگاه اجتماعی
اشخاصشمردهشود.لذاهرشخصبایستیدرخورجایگاهاجتماعیخودرنگمناسبپوشش
شاهوشاهزادگانبهدلیلموقعیت

راانتخابکند»(محبیوهمکاران«.)۱۲9-۱۲۷:۱39۷ ،
کردندوبیشترازرنگهایطالیی،سبز،قرمز،


هاییفاخرومجللبرتنمی

اجتماعیخودلباس
آبی،صورتیاستفاده شدهاستکهبیشترینکاربرددراکثرفیگورهارنگطالییاست.رنگ

هایشاهانوشاهزادگانهستند،امابهخاطر

لباساشرافیانتقریباًنزدیکبهاستفادهازرنگ
عکالهوجایگاهآنها

اینکهازدستۀشخصیتهایعامهستند،نگارگراناشخاصدرباریرابانو

اند.کارگراننیزماننداکثرتیپهایشخصیتیدیگر،ازطبقات


بندیاثرنشانداده

درترکیب
هاکمترازرنگهایگرماستفادهشدهاسـتو

پایینجامعهوازدستۀعام هستندبرایآن

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۱شمارهپیاپی،۲۱بهاروتابستان۱400


پژوهش
۲68

ندیدهنمیشودو

هایسردبهکاربردهشدهاستوهیچطرحونقشیدرپوشششا


بیشترازرنگ
شدهسبزمتمایلبهآبی(باتونالیتهایمختلف)،آبی،


هایاستفاده

یکرنگوسادههستند.رنگ
بنفش ،قهوهای ،سفید دیده می شود .در لباس کارگران ،گدایان و فقرا از لحاظ اینکه جزء
هایشادوروشناستفادهشدهاستو هیچنقشو


طبقاتپائینجامعههستند،کمترازرنگ
تزئیناتدرلباسآنهادیدهنمیشود»(محبیوهمکاران.)۱3۷-۱3۱:۱39۷ ،مردانایرانی

دستاروکالهرادرهمۀطولسالاعمازتابستانوزمستانبرسردارند(اولئاریوس:۱990،
«.)64۲دالواله،۱ازجهانگردانایندوره،معیارتمایزمیانطبقاتجامعهرابهایشالوکاله
کندکهپسازفرمانشاهعباس،هرکسبایدمطابق


ایشانثبتکردهاست.تاورنیهنیزاشارهمی
ترتیبدستاروکالهنشاندهندۀتوانمالیو

پوشید.به 
این


بامنصبودرآمدخویشلباسمی
منصبدارندۀآنشد»(نقویوهمکاران.)4:۱39۱ ،طبقآنچهدرسفرنامۀدالوالهو تاورنیه
اند،اززمانشاهعباس،رنگکالهونوعکالهبراساسمقامافراداستفادهشدهاست،


شرحداده
ولیدرزمانازبک ها،کالههرشخصبراساستوانمالیآنفردبودهورنگکالهکنمایانگر

ترچهرههاوحاالتانسانی،تحلیلورنگلباس


جایگاهشخصنبودهاست.برایبررسیدقیق
ارائهشدهاستتاازاینطریقبهمقایسۀدقیقتری

پیکرههاوویژگیدستاروکالهدرجدول۲

شد،نوعلباسورنگنیزبیانکنندۀ


تربداناشاره

طورکهقبل
دراینمقولهبپردازیم .
همان
هایزیباییشناسیوحاالت

ترچهرهها،ویژگی


برایبررسیدقیق
جایگاهافراددرنگارهاست .
هاوویژگیدستاروکالهآنهامیپردازیمتادراینمقوله


انسانی،بهتحلیلرنگلباسپیکره
دستهبندیشدهاست .
ایدقیقترصورتگیرد.اینموارددرجدول ۲


مقایسه

1.Pietro Della Valle
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جدول  .۲ویژگیهای لباس ،دستار و کاله انسانها
پیکرۀ انسانها

ویژگیهای لباس
۱

سلطانقبایی بهرنگآبیروشنبرتنداردو
مزینبهالمانهاییباطالاستکه

وکمربند۲
در آنها نقاطی به رنگ شنگرف است که
بهاحتمالنگارگرقصدداشتهاستکهجواهر

یاقوترابازنماییکند.چکمههایسوارکاری3

پیکرهبهرنگسفیداست.بهطورکلیدرلباس

اینپیکرهازرنگهایآبیروشن،سفید،طال،

مشکیوشنگرفاستفادهشدهاست.
پیرزن روسری بزرگ به رنگ الجوردی بر
سرداردوپیراهنیکهنهومندرسبهرنگ
پارچههاییبه
هاییازتکه 


سبزتیرهباوصله
رنگ آبی روشن بر تن دارد .کفشهای
پیرزن مشکیرنگ است .بهطورکلی در
لباس این پیکره از رنگهای الجورد ،سبز
تیره ،آبی روشن و مشکی استفاده شده
است.

چهرۀ انسانها

ویژگیهای دستار و کاله
انسانها
دستاریامندیل 4پارچۀکتان
سفیدیبرسرداردکهبهدور
کالهک قرمز پیچیده شده
است.

پیرزن روسری 5به رنگ
الجورد 6بر سر دارد .البته
همانطور که در مطالب فوق

همبداناشارهشد،ازرنگهای

تیره برای البسۀ فقرا استفاده
میشدهاست،ولیرنگالجورد

رنگهای گرانبها نیز
جزء  
بهحساب میآید که استفاده از

چنین رنگ ارزشمندی برای
لباس او شاید نشان از ارزش
وجودیوینیزباشد.

آستین هایقبابلنداستوازبازوبهپایینتنگ

تاورنیهدرسفرنامۀخودقبارااینگونهتوصیفکردهاست«:

.۱
یکطرفش،با
چسبد.همچنیناینقباتاکمرتنگوازکمربهپایینگشادمیشود .


هامی

شودورویمچ

می
شودوطرفدیگر،ازرویآنمیگذردوزیربغلراستبستهمیشود»


نوارهاییازهمانپارچهبهزیربغلوصلمی
(تاورنیه9۲:۱383،؛ولیقوجقوهمکاران.)46:۱393،
 .۲کمربندی چرمین یا شالی با رنگ های گوناگون روی قبا یا نیمتنه شاه بسته و با سنگهای قیمتی تزئین
میشود(یعقوبیوهمکاران .)۲943:۱398،

دارمعروفبهچکمههایسوارکاری(ولیقوجقوهمکاران .)50:۱395،


هایساقبلندیازنوعپاشنه

.چکمه
3
گذارندکهبهآنمندیلمیگویندودرحدود 8تا ۱0مترپارچۀ


ایبرسرمی

دستاروعمامه
«.4مردانعموماً
اندوبعضیازاینمندیلهادارایخطوططالییوشیرشکری


ایپیچیده

کهدورسربهشکلعمامه
کتانیاست 
هستند»(اولئاریوس .)64۱:۱990،
 .5دالوالهدرسفرنامۀخوددرموردروسریچنینشرحدادهاستکه:روسریزنانشبیهبهپارچهایاستکهزنان
ازعقبتارویزمینادامهپیدامیکند(دالواله .)۲9۱:۱99۱،

بغدادبهکارمیبردندودنبالۀآن

.6نوعیپیگمنتمعدنیوسنگینسبتاً سختوشفافبهرنگآبیاستکهترکیبشیماییآن،فسفاتآب
وآهن،منیزیموکلسیماستکهدرنقاشیاستفادۀفراوانداردوهمراهباطالبرایصفحهآرایی

طبیعیآلومینیوم
هم استفاده میشود (سید صدر« .)586 :۱388 ،از الجورد در ایران برای رنگکردن کاشیها و سقف و ازارۀ
شود.قبلازکشفمعدن،الجورداصلکارمیکردندکهازتاتارستانبهقیمتگران


هاخیلیاستعمالمی

عمارت
وارد میشد .الجورد ایران از سنگ مس است که میگویند مانند گچ نرم میکنند؛ بعد بهکار میبرند؛ خیلی
شود.اعتمادالدولهبهنقاشهادستوردادکهدیگرالجوردخارجیکارنکنند؛برای


رنگومایۀتفریحنظرمی

خوش
اینکهمنابعمملکتیراترویجنماید،امااینغدغنطولینکشید؛زیراالجوردایراندرهوامدتزیادیمقاومت
نمیکند؛ رنگش تغییر کرده ،آبی تیره بدرنگی میشود .بهعالوه ورقه شده و میریزد و به قلم نازک هم بند

هابهکاربرد؛بنابرایندوبارهبهالجوردتاتارستانرجوعکردند»
هایظریفومیناکاری 


شودکهبتواندرنقاشی

نمی
(تارونیه .)543:۱95۷،

هایانسانشناسیایران،دوره،۱۱شمارهپیاپی،۲۱بهاروتابستان۱400


پژوهش
۲۷0

ادامه جدول  .۲ویژگیهای لباس ،دستار و کاله انسانها
پیکرۀ انسانها

ویژگیهای لباس

لباس پیکره بهصورت پیراهن ۱دوتکه
استکهپیراهنروییبهرنگشنگرف
با یقهبرگردان مشکیرنگ و جلوباز
استکهبادکمههاییطالییازباالتا

پایین بسته شده است و تفاوتهای
کمی در مدل یقه و جلوبازبودن دارد
با آنچه شاردن ۲در سفرنامهاش از
پیراهن تعریف کرده است .کمربندی
برکمرداردکهباطالمزینشدهاست.
پیراهن  زیری به رنگ سبز است و در

این پیکره نگارگر از رنگهای مکمل
برای لباس استفاده کرده است.
بهطورکلی در لباس این پیکره از

رنگ هایشنگرف،سبز،طال،مشکیو

صورتیاستفادهشدهاست.
لباس پیکره قبایی یکپارچه زردرنگ
است که روشنی لباس او با تیرگی
پوست پیکره در تضاد شدیدی است.
کمربندی مشکی مزین به المانهایی
طالیی بر دور کمر دارد که شالی به
رنگآبیروشنبهدورآنپیچیدهشده
است و شلواری 3به رنگ طوسی بر پا
دارد .چکمۀ سوارکاری پیکره
مشکیرنگ است .بهطورکلی در لباس

اینپیکرهازرنگهایزرد،آبیروشن،

طوسی ،سفید ،طال و مشکی استفاده
شدهاست.

چهرۀ انسانها

ویژگیهای دستار و کاله
انسانها

در نگاره «نبرد شاه
اسماعیل با شیبکخان
ازبک» در زمان صفویه به
تصویر کشیده است و
شاهد این نوع کاله بر سر
تفنگچیهایپیادههستیم.

«کاله پارچهای ساده که
لبۀ چاکدار آن رو به باال
برگشته است» (نقوی و
همکاران.)6:۱39۱،

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

پیراهنمردانبلنداستوبهجایاینکهدامنآنرادرشلوارشان

.شاردندرسفرنامۀخودچنینمینویسد« :

۱
کهتارویزانوانشانرامیپوشاند.طرفراستپیراهنشانازرویسینهتا


کنند؛چنان

بگذارند،بیرونآنرهامی
نزدیکشکموپاییندوطرفشکافتهوبازاست.پیراهنشانیقهبرگرداننداردومانندیقۀپیراهنزناناروپایی
یکالوسادهاست»(شاردن۷99:۱3۷4،و.)80۱تاورنیهدرسفرنامۀخودمینویسد«:درزیرقبایکزیرپیراهن

هاابریشمیدرانواعرنگهااست»(تاورنیه ۲9۲:۱383 ،و۲93؛ ولی


هایآن

پوشندوپیراهن

دارمی

ایگل

پنبه
قوجقوهمکاران .)45:۱395،
2. Jean Chardin

.شاردندرسفرنامۀخودچنینتوصیفمیکند « :شلوارمردانعبارتازپوششآسترداریاستکهتاقوزک

3
پایشان میرسد .جلوی شلوارشان نیز باز نیست و به هنگام احتیاج باید گرهبندی را که به لیفۀ شلوار خود
کشیدهاند،بازکنند» 
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ادامه جدول  .۲ویژگیهای لباس ،دستار و کاله انسانها
پیکرۀ انسانها

ویژگیهای لباس

لباس پیکره بهصورت پیراهنی دوتکه
است که پیراهن رویی به رنگ سبز
تیرهبایقهایبرگردانبهرنگمشکیو

پیراهن،جلوبازاستکهازباالتاپایین
با دکمههای طالیی بسته شده است.
پیراهن زیری طوسیرنگ است .پیکره
کمربندی به رنگ مشکی مزین به
تزئینات طالیی دارد .بهطورکلی در
لباساینپیکرهازرنگهایسبزتیره،

طوسی ،سفید ،طال ،مشکی و نارنجی
روشناستفادهاست.
لباس پیکره بهصورت پیراهنی دوتکه
استکهپیراهنروییبهرنگنارنجی
با یقهای برگردان به رنگ مشکی و
جلوباز است که از باال تا پایین با
دکمههای طالیی بسته شده است.

پیراهن زیری سبزرنگ است .پیکره

کمربندی به رنگ مشکی مزین به
تزئیناتطالییداردکهشالیبهرنگ
آبیروشنبهدورآنپیچیدهاستکه
در این پیکره هم از رنگهای مکمل
(آبی و نارنجی) استفاده شده است.
چکمۀسوارکاریپیکرهبهرنگمشکی
است.بهطورکلیدرلباساینپیکرهاز

رنگهای نارنجی ،سبز ،آبی روشن،

طال ،مشکی و سفید استفاده شده
است.
لباسپیکرهبهصورتقبایییکپارچهبه
رنگ صورتی روشن است که رنگ
روشن لباس آشکاری با رنگ تیره
پوست پیکره در تضاد است .به دور
کمرپیکرهشالپارچهایپیچیدهشده

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


پاپوش
روشن به پا دارد .بهطورکلی در لباس
این پیکره از رنگهای صورتی روشن،
سبز ،سفید ،مشکی و قهوهای روشن
استفادهشدهاست.

چهرۀ انسانها

ویژگیهای دستار و کاله
انسانها

دستار یا مندیل پارچۀ
کتان سفیدی بر سر دارد
که به دور کالهک نارنجی
پیچیدهشدهاست.

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

دستار یا مندیل پارچۀ
کتان سفیدی بر سر دارد
کهبهدورکالهکبهرنگ
سبزپیچیدهشدهاست.
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ادامه جدول  .۲ویژگیهای لباس ،دستار و کاله انسانها
پیکرۀ انسانها

ویژگیهای لباس

چهرۀ انسانها

لباس پیکره بهصورت پیراهنی دوتکه
است که پیراهن رویی به رنگ زرد با
یقهای باز و کوتاهتر از پیراهن زیری
استوپیراهنزیرین،پیراهنیبلندبه
رنگطوسیاست .اوشلواربهپاندارد
و فقط پاپوشهایی به رنگ قهوهای
روشن به پا دارد .بهطورکلی در لباس

اینپیکرهازرنگهایزرد،طوسی،آبی

روشن و قهوهای روشن استفاده شده
است.
پیکرهپیراهنیکوتاهبهرنگنارنجیبر
تن دارد و شلوار کوتاهی به رنگ آبی
روشنبرپاداردودراینپیکرهنگارگر
از رنگهای مکمل برای لباس استفاده
کردهاست.بهدورکمرپیکرهکمربندی
ازپارچهای بهرنگآبیروشنپیچیده

شده است و دور دو ساق پای وی با
پابندیبهرنگمشکیمزینشدهاست.
اوکفشهاییبهرنگمشکیبهپادارد.

بهطورکلی در لباس این پیکره از

رنگهای نارنجی ،آبی روشن ،سبز و

مشکیاستفادهشدهاست.
(منبع:نگارندگان )۱400

ویژگیهای دستار و کاله
انسانها

کالهیپشمیبرسردارد .

کاله او متفاوتتر از بقیه
است بر سر دارد که با دو
پرمزینشدهاست.

بداناشارهشد،تیرگیوروشنیلباسانسانهابارنگتیرگیو

همانطورکهدرجدول۲

هادرتضاداست؛بدینصورتکهانسانبارنگپوستتیرهلباسیبه


روشنیرنگپوستآن
رنگروشنبرتنداردوانسانبارنگپوستروشنلباسیبارنگتندوتیرهبرتندارد.در
نگاهاولاینتیرگیلباسپیرزنباب قیۀافرادحاضردرصحنهدرتضاداستوبهفقرورنجو
دردیکهپیرزندارد،اشارهمیکند.اینتضادتیرگیوروشنیکهدررنگلباسسلطانو
مالزمانشبالباسپیرزنوجوددارد،نشاندهندۀظلموستمحکومتبرمردمجامعهاست.

حالاینپرسشمطرحمیشودکههنرمندچراازالجوردبرایلباسپیرزناستفادهکردهاست

هایتیرهوسردبراینشاندادنافرادفقیروسطحپایینجامعهمرسوم


باآنکهاستفادهازرنگ
بودهاست،ولیارزشبهاییاینرنگالجوردبیشترازرنگآبینیلیهست کهبرایلباس
سلطان استفاده شده است .اگرچه بهای رنگ لباس سلطان کمتر از الجورد استفادهشده در
لباسپیرزناست،برایپادشاهازطالونقرهوهمچنینتزئیناتدیگراستفادهشدهاستو

شاید هنرمند برای اینکه شجاعت و حقطلبی پیرزن را نشان دهد و با این حقطلبی و

مطالعۀچهرۀانساندرنگارۀسلطانسنجروپیرزناثر ۲۷3...

شجاعتشمنزلتیباالپیدامیکندوسوژۀاصلینگارههست،ازاینرنگبرایاواستفادهکرده

هابهصورتچرخشیاستفادهشدهکهچشمبینندهدرتصویربهگردد وازهررنگ
است.رنگ 

شدهاند .
هادرسطحنگارهپراکنده 


نشدهاستورنگ

باراستفاده
فقطیک


بیان رمزی در نگارگری ایران
«زبانبیاندرهنرسنتیواصیلایرانیرمزیاست.دراینزبان،هرشیءدارایظاهروباطنی
استیابهبیانیدارایالیههایوجودیمتعدداست؛بهاینمعنیکههرصورتمادیبرای

اشاره به معنایی مجرد در عالمی باالتر بهکار میرود» (قاسمیه و همکاران.)۷5 :۱395 ،
کنیم،میبینیمکه

آنکهمااگرایننگارهرابهصورتعمودی،ازوسطبهدوقسمتتقسیم


حال
درختانبهاریوپرشکوفهدرسمتسلطانودرختخشکشدهوسرودرسمتپیرزنقرار

دارد .میتوان گفت درختان بهاری سمت سلطان نشاندهندۀ جالل ،شکوه ،جوانی و قدرت
سلطانهستندوآنطراوتبهاریبهشکوهوجوانیسلطانبرمیگرددودرختخشکسمت
دهندۀپیری،شکنندگیورنجوریپیرزنازظلمیکهبهاودراینسالها


دنشان
پیرزنشای
ایباشدکهبهخاطرستمسلطانضعیفوفقیرو


شدهاستباشدیاممکناستنمادجامعه
۱
شکنندهشدهاست.همچنینآندرختسروالوسون کهدرسمتپیرزنوجوددارد،شاید
نماد شعلۀ جاودان و آتش درون پ یرزن باشد که با وجود پیری و ناتوانی دست به همچنین
اقدامیشجاعانهزدهاستوجلویآنسلطانقدرتمندراگرفتهودادخواهیمیکند.

اند:پیکرههاییبر

« دربیشترآثار،شاهرادرمیانۀطولییا عرضینگاره،چنینبازنموده
اشسهرخو


رووچهره

اشازروبه

شده؛تنه

مسندیفاخرکهبیشازسایراسبابصحنه،آراسته
گاهاندکیروبهپاییناست.پاهایکیجمعودیگریآویختهیاچهارزانواستودستیبرکمر
سازیهای واقعگرایانه
یا زانو دارد .تمایز چهرهها اندک است و نگارگر چندان پایبند صورت 
نیست»(کشمیریورهبرنیا)۱4 :۱39۷،کهدراین نگارههمسلطانسنجردرنیمۀمیانی
نگارهوباتزئیناتفاخرتصویرشدهاست.اگردرنگارهدقتکنید،امضایمحمودمذهبدراین
نسخۀنگارهوجودندارد.ایننگارهبرگسمتراستکتاباستودرنگارۀسمتچپهمین
روبهروایننسخهنگارهقرار
تصویرکهادامۀتفرجسلطانبهتصویرکشیدهشدهاستودربرگ 
دارد،هنرمندنسخۀمقابلراکههماننسخۀسمتچپاست،باعنوان«عملمحمودمذهب
ویژگیهایبصریایننگارهو

»95۲پایینگوشۀسمتراستراامضاکردهاست.درجدول3
بندی،ژرفنماییوهندسۀاثرارائهشدهاست .


تحلیلترکیب
 .۱سرو الوسون نماد شعلۀ جاویدان اس ت و فرم این سرو متشابه با فرم شعلۀ آتش است (قاسمیه و همکاران،
 .)83:۱395
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جدول  .۳ویژگیهای بصری نگارۀ سلطان سنجر و پیرزن

ترکیببندی 


ژرفانمایی 


پوشش
گیاهی 




امضا 

هندسۀ
۱
پنهان

ایننگارهداراییکترکیببندیسیالودایرهایاست.

ژرفانماییایننگاره،بوستاننگاریاست.زمینمیانجیبین
حال،بیکرانگیراالقا


هامشخصاست،ولیبااین

پیکره
نمیکندویکنمایبستهومحدودرابهنمایشگذاشتهاست.

هاازفاصلۀآنهادرمقایسه


بهایندلیلکهاندازۀقامتپیکره
باپیکرۀباالتر(عقبتر)بیشتراست.


بوتههایپربرگ،درختبهاریشکوفهدار،درختسروو

درختچنارپاییزی.

درنسخۀروبهرونگارهکهادامۀداستانتصویرشدهاست،با

عنوانعملمحمودمذهب95۲پایینگوشۀسمتراستتوسط
محمودمذهبامضاشدهاست.نگارۀسلطانسنجروپیرزن
مخزناالسرارنظامیگنجوی،اثرمحمود
(برگۀسمتچپ) ،
مذهب95۲-944(،ق۱538-46/م)،مکتببخارا،کتابخانۀ
)تصویربریدهشدۀامضایمحمودمذهب.

ملیپاریس(URL۲

هندسۀپنهانبهصورتاسپیرالحلزونی۲دارد؛کهازگوشه

سمتراستباالشروعمیشودودرپایانبهپیرزنختم

میشود.


کارگیریساختارهندسیمعینومستتردراثر،بهمنظورایجادیککلمنسجماست؛


هندسۀپنهاندرواقعبه
.۱
کهباآن،بیانهنریاثرچندالیهمی شودومخاطبتامیزانیکهبهعمقتصویرراهیابدازمعانیآنبهره

بهنحوی
برد(ملکپائینوهمکاران.)5:۱398،


می
ونی:تعددعناصروشخصیت هایانسانیوغیرانسانی،ساختاریمطلوبدرجهتنمایشومعرفی

 .۲اسپیرالحلز
یکبهیک شخصیتها را میطلبد .آنجا که شخصیتها به لحاظ جایگاه یکسان نیستند و شخصیت اصلی وزن
بیشتری خواهد داشت ،گزینش ترکیبی حلزونی مناسب میکند .برای چشمگیربودن شخصیت اصلی چنین
روایتی،تأکیدالزماستوتسلطوچیرگیاینشخصیتبرکلاثردرجهتحصولوحدتبصریگامبرمیدارد؛

بنابراینجایگاهوی،انتهایگردشچشمدرترکیبمذکوراست(فارسانیوقاسمی.)۲۷:۱398،

مطالعۀچهرۀانساندرنگارۀسلطانسنجروپیرزناثر ۲۷5...

مطالعۀ تحلیلی چهرۀ انسان در نگارۀ سلطان سنجر و پیرزن
چهرۀانسانماهیتیقراردادیداردودارایویژگیهایفردینیست.نگارگر،

درنگارگریایرانی
چهرۀ شخص خاصی را به تصویر نمیکشد و عواملی که سبب بهوجودآمدن قراردادها در
بهتصویرکشیدن چهرۀ انسان در نگارگری شده است؛ دلیل بیمهارتی نگارگر در صورتگری

طورکهپیشتر  چهرۀانساندرنگارۀسلطانسنجروپیرزناثرمحمود


گرانیست.همان

واقع
مذهببررسیشد،چهره هایافرادحاضردرصحنهدارایهویتفردیمستقلهستندوچهرۀ

کنندۀاحساساتدرونیآنفرداست.زمینۀتحولدرچهرهپردازیرابهزاددر


هرشخصبیان
مکتبهراتآغازکردهبودومذهبازاواینگونهصورتگریرافراگرفتهبود.ویقراردادهای

چهرهنگاری را کنار گذاشت و پایههای تحولی نوین در صورتگری ایجاد و تأثیرات آن در

جایبهکاربردن


ویژهنگارگریمکتبصفوینمودپیداکرد.مذهببه

نگارگریمکاتببعدیبه
گاره،باهویتبخشیبهچهرۀافراد

عنصرنوشتاربرایشرحبخشیازواقعهدرحالرخدادندرن

وعدمشبیه سازیافرادمانندنگارگرانگذشته،سعیدرتفهمیمداستانباعنصرتصویرداشته

وازعنصرنوشتاردرنگارهاستفادهنکردهاست.عالوهبرچهره،حالتپیکرههاونحوۀقرارگیری

آنها در ترکیببندی ،بازگوکنندۀ حاالت درونی آنها و شرح وقایع در پسزمینۀ داستان و

نمایانگرایناستکههمۀافراددربارسلطان،ازنوعحکومتاووستمیکهبرمردمرواداشته
است،راضینیستندوبهآنبخشازحکایتسلطانسنجرو پیرزناشارهداردکهسلطان
مردمجامعهاشهمچنانادامه

هموارهازسخنانپیرزنپندنمیگیردوبهظلموستمخودبه

هایروشنوگرمدرمقابلرنگهایتیره


شود.استفادهازرنگ

دهدودرنهایتسرنگونمی

می
دادنتضادطبقاتیمیانافرادحاضردرنگارهونشاندادنجایگاههرشخص


وسرد،براینشان
خوبیبهکاربردهشدهاستوجایگاهسلطان،اشراف،خدمتکاران،فقرابا توجه به


درجامعه،به
تزئیناتورنگلباسمشخصاست.همۀاینهاتواناییومهارتمحمودمذهبرابه

نوعلباس،
ترینجزئیاتهمتوجهداشتهوآنهارابهتصویرکشیده


گونهبهکوچک

رساندکهاین

اثباتمی
است.بازبانوبیانبصریهرآنچهدرپسپردههایداستانبودهاست،شرحدادهوبرایبیان
هخیلیکمازکتیبهوعنصرنوشتاراستفادهکردهاست .

شرحواقع

نتیجهگیری
نگارگری ایرانی در همۀ دورهها دارای شخصیتهای انسانی بوده و پیکره و چهرۀ انسانها
گرایانهترسیمشدهاست.تادورانتیموریدرنگارههایایرانیهویت


صورتخیالیوغیرواقع

به
فردیبهصورتمستقلمور دبحثهنرمنداننبودهاست.دراینزمانبهزادگاماولیهرادر

پردازیبرداشتودربرخینگارههایخود،چهرۀانسانراباهویتفردیمستقل


تحولچهره
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هایانسانیراباهویتچهرهایمستقلدر


بهتصویرکشید.پسازاو،محمودمذهب،چهره
هابهصورتویژهدیده
پردازیدرچهره 


احساساتوشخصیت
تصویرواردکرد.درآثاراوحاالت،
شود.پرداختنبههویتفردیونمایشآندرنگارگریایرانیدرنگارۀمخزناالسرار،در


می
مکتب بخارا حائز اهمیت است و چهرهها و پرداخت ویژه به حاالت شایان اهمیت است.
درعینحال نگارگر به ویژگیهای کلی مکتب زمان ۀ خود نیز وفادار بوده است .در این نگاره

چهره هادارایهویتفردیباچهرۀخاصهستندکهمتأثرازاحساساتدرونیهرانساناست.

ایننگارهتنها یکپیکرۀزنداردکهساختوساز و پرداز وپرداختچهرۀاوبیشترازبقیۀ
چهرههای مردان حاضر در نگاره است .حضورنداشتن هیچ زن دیگری و دیگر رعایا در این

صحنه،برشهامتاینپیرزنتأکیدبیشتریکردهاست.درایننگارهانواععواطفوحاالت
انسانیدرانسان هایآنتصویرشدهاستکهاینعواطفواحساسات،شاملغرور(تکبر)،غم،

رنج ،گالیه ،اعتمادبهنفس ،آرامش ،شرمندگی (خجالت) ،تفکر ،شک ،نارضایتی ،خشم ،تعجب
زدگی)ورضایتاست.هنرمندآنغمورنجودردمندیوگالیهایکهپیرزنبهسلطان


(شگفت
دارد،به خوبیدرچهرۀاونمایانکردهاستوالمانیکهبیشترسببالقایایناحساساتدر

شود،حالتچشمانوابروهایاواستونگاهیکهروبهباالوبهسمتسلطان


چهرۀپیرزنمی
داردوآنغروروتکبرسلطان با توجه بهنگاه تحقیرآمیزیکهدارد،درچهرۀویمشخص
است.درچهرۀبقیۀمقاماتوخدمۀسلطان،بههمینشیوه،عواطفواحساساتشاننمایان
شدهاست.هنرمندبانشاندادناحساسات


طورکاملشرحداده

استکهدربخشتحلیلبه
درونیهر  انسانبهاینموضوعاشارهداشتهاستکههمۀمقاماتوخدمۀسلطانازاوونوع
ایشرمگینوخشمگینوحتیمرددبودهاندوحتیافرادیهم


حکومتاوراضینبودهوعده
تفاوتوخنثیبودهاند.درایننگارهتنهاسه


اندکهنسبتبهظلمسلطانووضعموجودبی

بوده
تنازافراد حاضربهسلطاناحساسرضایتواعتماددارندکهایناعتماددوطرفهاستوهماز
جانبسلطاننسبتبهاینسهنفروهمازجانبآنهانسبتبهسلطاناستوبقیۀمقامات

همچنینحسرضایتواعتمادیبهسلطانخودندارند.نگارگربرایبیاناحساساتدرونیهر
انسانبرایالقایای نمفهومتنهاازحاالتچهرهاستفادهنکردهاست،بلکهحالتوجهتسرو
نوعحالتآنپیکرهونحوۀقرارگیریدستها،همگیدرالقایاحساساتوشخصیتهرپیکره

نقش بسزایی داشتهاند .هرکدام از پیکرهها در حالت خاصی تصویر شدهاند که بیانکنندۀ
هاوشخصیتآنهااست ودرتفهیمداستانبهمخاطببسیارکمککردهاست.هنرمند


ویژگی
بااستفادهازبیاناحساساتوهویتفردیدرهریکازانسانهاچهدرچهرهوچهدرحالت

قرارگیری او ،در نگاره سعی داشته تا با بیان تصویری ،به شرح واقعهای بپردازد که در حال
رخدادناستوازعنصرنوشتاربرای بیانبخشیازداستانهماستفادهنکردهاست.ایننگاره
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با ترکیببندی سیال و دایرهای و هندسۀ پنهانی که بهصورت اسپیرال در پس فرمهای آن
نهفتهاست،موجبچرخشچشمبینندهدراثرمیشودوهمچنینبرپیرزنکهسوژۀاصلی

ترکیببندیپویاوفعالیدارد.بامطالعۀاین

کند.بهطورکلیایننگاره 


داستاناست،تأکیدمی
نگارهکامالًمشخص  شدهکهمحمودمذهبدرتصویرگریواجراهنرمندیتواناوزیرکبوده
کهبااستفادهازنمادپردازیوبیانعواطفدرچهرۀپیکرهها،بهماجراهاییکهدرپسداستان

کردهاست.ایننوآوریمذهب،دردورههای


نندهالقا
دادهاست،همپرداختهوآنهارابهبی

رخ

بعدی نگارگری ایرانی نیز تأثیرگذار بوده و در تناسب و روابط انسانی و نمایش قدرت نقش
داشته است .انسان در این تصویر در ترکیببندی قاب هندسی ،معیارهای زیباییشناسی
جدیدیبهنقاشیایرانیاضافهمیکند .
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