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  چكيده
حاكمان صفوي در پي رقابت با حكومت عثمـاني و در جهـت ايجـاد تـوازن قـدرت بـه       
گسترش رابطه با ساير كشورها پرداختند، اين تعامالت بر جريان زندگي اجتماعي جامعـه  
ايراني تأثير بسزايي گذاشت. جايگـاه اجتمـاعي زنـان ايرانـي بهبـود يافتـه و زنـان نقـش         

هاي سياسي و فرهنگي پيدا كردند. در نگارگري ايراني نيز متأثر از اين ي در حوزهابرجسته
جريان، نگاره زنان متحول شد و تصاوير زنان كه تا قبل از آن به عنوان عنصر مكمل ارائه 

تـرين نگـارگران   هاي تك برگي مصور شد. رضا عباسي از بزرگشد به صورت نگارهمي
برگي است. در آثـار وي زنـان بـه صـورت مسـتقل      هاي تكصفوي و از پيشگامان نگاره

روش   مقاله حاضر كه بـه اند. حضور يافته و مردان به عنوان عناصر فرعي اثر تصوير گشته
در پـي دسـتيابي بـه     هاي تصويري و متني انجام گرفتـه  تحليلي و بر مبناي داده ـ توصيفي
مقالـه نشـان از آن دارد  كـه    برآينـد  هاي تصوير زن در آثار رضا عباسـي اسـت.   مشخصه

منظور نمايش زنانگي و تأكيد بر جنبه   تصويرگري زنان در آثار وي به صورت مستقل و به
  . ها انجام شده است جنسيتي آن
  .صفويان، زن، نگارگري، تك نگاره، رضا عباسي :ها كليدواژه
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 مقدمه .1

هـاي متعـددي را    در طي دويست سال حكومت صفويان، اگـر چـه ايـران فـراز و نشـيب     
گذارند، اما در يك نگـاه كلـي و در مقايسـه بـا دوره هـاي قبلـي، توسـعه چشـمگيري در         

هاي مختلف ديني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي صورت گرفت. اين توسعه در زمـان   حوزه
حكومت شاه عباس اول و در شهر اصفهان بسيار چشمگير بـود.  وي فضـاي بـازتري را ر    

پيش آورد. بخشي از اين روند در نتيجه ارتباط بـا سـاير كشـورها و     نسبت با حاكمان قبلي
رفت و آمد مردمان دو سرزمين بوده است. بنا بر اسناد موجود تاريخي روابط ايـران و هنـد    

در اين دوران شـكوفايي، رفـاه    .اندبه حدي بوده كه برخي از وزيران دربار هند ايراني بوده
ر زمينه آثار هنري سفارش دهندگاني غير از درباريان بـه  نسبي پديد آمده، باعث گشت تا د

  وجود آيند.
بررسي و مطالعه تطبيقي مابين نوشته هاي نويسندگان ايراني عصر صفويه و نوشته هاي 
سياحان و سفيران خارجي مقيم ايران در اين دوره، نشاني از دوگانگي اتفاقـات ايـن دوران   

مشهود است، به جز زمان شـاه طهماسـب، كـه     دهد. آن چهدر پيش روي مخاطب قرار مي
خود متشرع بوده و سعي در لحاظ كردن آن در جامعه نيز داشته، در باقي دوران هـا تضـاد   
زيادي در تشريح وضعيت جامعه ايراني  وجود دارد. در آثار نويسـندگان ايرانـي آن دوران   

افراد غير ايراني حتي از شود در حاليكه در نوشته هاي كمتر نشاني از حضور زنان يافت مي
حضور زنان بدكاره در سطح جامعه و نشستن آن در روي تشك مخصوص، كه خود را در 

هـا بـه عنـوان سـندي تصـويري از      دادند ياد شده است. نگـاره معرض ديد عموم قرار  مي
وضعيت جامعه هستند كه به صورت مستيقم يا پنهـان در عناصـر فرعـي تـابلو  سـعي در      

از   -آن دارند. رضا عباسي به عنوان هنرمند شاخص مكتب اصـفهان هنرمنـد   بازتاب دادن 
به  -هاي اصلي اين مكتب، جدا شدن نقاشي از ادبيات و يافتن هويتي مستقل استمشخصه

اند. وي بـه  همراه شاگردانش در شكل گيري  اين مكتب و تداوم آن نقش مهمي ايفاء كرده
ا تجربه كرده است. در بخشي از دوران زنـدگي  دليل روحيه سركش خود دو دوره هنري ر

عزيز دربار و شخص شاه و در زماني ديگر رانده از دربـار . آثـار وي را نـوعي ناتوراليسـم     
انــد از آن جهــت كــه ســعي در بيــان عناصــر واقعــي در كــار داشــته و ايــن روحيــه گفتــه

ليـل دوري او از  ساختارشكنانه به همراه عالقه وي به محافل درويشي و كشتي گيـري را د 
از  -هر چند كوچك -اند. از اين رو در جهت دست يافتن به  بخشيدربار پادشاهي دانسته

  هاي جامعه صفوي مي توان به تحليل اين آثار پرداخت.  واقعيت
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پرداخت. شيوخ متفكر، كارگران،  خود مي  رضا به بيان مسائل فرهنگي و اجتماعي جامعه
هاي مورد عالقه وي بودنـد.  اروپايي، جوانان درباري از موضوعچوپانان، زنان، موضوعات 

آثار، سـبك و زنـدگي رضـا عباسـي بـه تحقيـق و پـژوهش          پژوهشگران بسياري در زمينه
 اما پژوهش حاضر به تحليل  موقعيت زنان  صفوي با استفاده از آثار رضا عباسي پرداختند؛

توان به  سي تحليلي منابع عصر صفوي ميكند. قبل از آن در برر در مكتب اصفهان اشاره مي
نگاري اين دوره و شرايط اجتماعي و انديشه و باورهاي رايـج در   هاي خاص تاريخ ويژگي

برد. يكي از مباحث قابل بحث و بررسي در منابع تاريخي عصر صفوي جايگاه آن عصر پي
  آنان دربـاره نقل وقايع   سهم زنان در حكومت صفوي و چگونگي پردازش مورخان و شيوه

مسـاله تحقيـق مبتنـي بـر     شـود.   حوادث و وقايعي است كه به زنان اين دوره مربـوط مـي  
هاي رضا شناسايي و تحليل وضعيت زنان ر جامعه صفوي به اعتبار واقع گرايانه بودن نگاره

 و تنهـا  صـورت  بـه   و شود مي اعتبار و ارزش و هويت داراي وي آثار در زنعباسي است، 
 تـا  دارد بيننـده  بـه  خود عرضه و كشيدن رخ به در فراوان و ميل  درآمده صويرت به مستقل
  .گيرد مي بهره خود جنسيت در اشاره منظور به  ممكن، تمهيدات تمام از كه آنجا

  
  تحقيق ةپيشين .2
 شنقا عباسي ضار به كه نجاآ نقاشي يخرتا  دربـاره  هاي به چاپ رسيده تا به اكنون كتاب در

 كه اديفراو و ا مختلفي ها قمو رها  منااو و  معرفي به تنها دازد،پر مي يصفو عصر مشهور
 هشد ثابت وزهمرا درنهايـــت. نددازپر مياو  رثاآ كليي ها يژگيو به ندكيو ا نامند هم ضار با
 عباس شاه ربادر خوشنويس عباسي عليرضا باو  نفرند يك عباسي ضاو ر ضارقاو آ ضار كه
 لسادر  ينكها تادارد.  وتتفا هند لمغو هشادپا جهانگير رباش درنقا يجهانگير ضار قاو آ

 گر سـركش  رضا عباسي اصالح انعنوبا كتابي  نيايرانقاشي  هشگروپژ ،كن بيشيال  1994
 ست.ا نكنوا تابه رشثاو آ عباسي ضار صخصودر  منبع ترين كامل كه كرد منتشر
 انعنو با ردهنور اهرز كترداز  ستا اي مقاله هشد منجاا حيطه يندر ا كه ييگرد هشوپژ
 به يگررنگا تمقاال مجموعه انعنو با كتابيدر  1386 لسادر  هنر نفرهنگستا كه مشابه
 وتتفا ستا هشد ركا مقالـــه يندر ا كه يندرو كامالً باآن  دعملكر كه ،ستا هساندر پچا

ــنده دارد.   ،فرهنگي ،جتماعيي اها مينهز عباسي ضار رثازن در آ تصوير به ديكردر رو نويس
ــهرا  صفويهدوره  مذهبي ــور ب  عباسي ضار رثازن در آ رحضو چگونگيو  يياچر تبيين منظ

    .كند مي سيربر
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مقاله سبك زندگي زن ايراني از نگاه سفرنامه نويسان غير ايراني عصر صـفوي، نوشـته   
حسين قاضي خاني و مخمدرضاباراني، بيشترين بحـث در حـوزه سـبك زنـدگي  از نگـاه      

هاي سفرنامه نويسان و تطبيق آن با پردازان معاصر غربي انجام گرفته و سپس به نوشتهظريهن
رسد مطالب ارائه شده در مقاله به صورت گزينشـي  و در  تعاريف پرداخته شده، به نظر مي

خواني ندارنـد.  ها و تصاوير هماند كه يا ساير نوشتهجهت ستيابي به اهداف مقاله ارايه شده
هاي عصر صفوي، نوشته بررسي حضور اجتماعي زنان و سير تحول پوشش در نگارهمقاله 

هاي عابد تقوي و سيده مونا موسوي، به توصيف كلي از مطالب پرداخته  و با انتخاب نگاره
ها مورد تحليل قرار گرفته، در اين مقاله نويسـندگان  موضوعي  نحو.ه پوشش زنان آن نگاره

اي اند كه بخش عمـده يخ نگارگري ايراني از اين مساله غافل شدهبه دليل عدم تسلط بر تار
اشان مربوط به شـيوه و الگـوي ترسـيمي نگـارگري     ها انتخابيهاي زنان در نگارهاز پوشش
مقالـه حاضـر ضـمن     باشد و منحصر بـه دوره صـفويان نيسـت. نگارنـدگان در     ايراني مي

هـاي   يخ نويسـان ايرانـي و  نوشـته   پرداختن به وضعيت زنان دوره صـفوي از دو ديـد تـار   
نگارگري دوره صفويه اشـاره   زنان در نويسندگان غير ايراني آن دوران،  به  شيوه ترسيمي 

به عنوان بزرگترين و واقـع گراتـرين    –ي رضا عباس زنان در آثار   كرده  و با انتخاب نگاره
هاي صـورت  با توصيفها ضمن تحليل محنوايي  به تطبيق نگاره  -هنرمند مكتب اصفهان

هـايي از عامـه   پردازند. انتخاب آثار رضا به دليل ارائه نگـاره گرفته از زنان دوره صفوي مي
  مردم و  تصاوير مستقل از زنان و نيز شيوه واقع گرايانه هنرمند  بوده است.

  
  روش تحقيق .3

اسـتفاده   هـاي متنـي ـ تصـويري     باشـد و از داده  اين پژوهش از نوع توصيفي ـ تحليلي مـي  
  ها و مقاالت حاصل شده است. كنند كه با استفاده از روش اسنادي و مراجعه به كتاب مي

كه دربرگيرنده  باشد آن دسته از آثار رضا عباسي مي آماري پژوهشي مورد بحث،  جامعه
هـا كـه همـراه بـا      چـه آن  هايي كه تنها و مسـتقل و تـك پيكرنـد،    چه آن تصوير زن است،

  اند. هايي كه مربوط به تصويرگري كتب بوده اند و چه آن ير شدهمعشوقان خود تصو
 

  صفويه ةجايگاه زنان در دور .4
نمايد، نويسندگان ايرانـي  توصيفات زنان دوره صفوي به شكلي عجيب دوگانه و متضاد مي

اند . ظاهر امر نشان در مورد زنان سكوت اختيار كرده   –به جز چند مورد خاص  -صفويه
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كلي حاكمان صفويه در اين مورد دارد چنان كه زنان شاه اسماعيل  به نـام هـاي   از سياست 
اند، اما در منابع صـفوي  بهروزه خانم و تاجلي خانم هر دو در جنگ چالدران حضور داشته

تنها از تاجلي خانم ياد شده  كه زمان بازگشت به اردو زخمي بوده اسـت و هـيچ نـامي از    
آن هم به شكل گسترده آمده است وي  –كه در منابع عثماني بهروزه خانم نيست، آن چنان 

نتيجـه   هـاي شـاه اسـماعيل بـراي رهانـدن او بـي      شود و تـالش  در جريان جنگ اسير مي
هاي افراد غير ايرانـي  ) و اين در حاليست كه در نوشته113-118، 1342( فلسفي، _ماند مي

، ايـن نوشـته هـا در مقايسـه بـا      تشريح دقيق تري از جامعه زنان ايرانـي صـورت پذيرفتـه   
هاي اين دوران و مقايسه مابين تصوير و نوشته، به واقعيت زنـان ايرانـي نزديـك تـر      نگاره
  است.  بوده

تـري در جامعـه داشـتند. در    زنان ايراني در اوايل حكومـت صـفويان حضـور پررنـگ    
تركماني حتـي  كده و زنان بر طبق سنت هاي رسمي شاه با همسرش حضور پيدا مي مراسم

به خصوص  –اند. با گسترش شهرنشيني زنان جنگيدهها نيز همپاي شوهرانشان ميدر جنگ
 عمومي فضاهاي در در محدوده خانه و حرمسرا محصور شدند اين زنان كم -زنان درباري 

شـد ايـن مسـاله را    مـي  قرق مسير فضاها اين از عبورشان زمان و داشتند آمد و رفت  شهر
كه در آن بصورت فاميلي زندگي كرده و تعامالت  –ايي ي از تبديل زندگي قبيلهتوان ناش مي

 روابـط  در پـايين  طبقـات  زنـان . به زنـدگي شهرنشـيني دانسـت    -تري با هم داشتندراحت
 مختلـف  هـاي  مراسـم  در حضور و شهر در گذار و گشت به و بودند آزادتر خود اجتماعي

 بـا  وي تـدين  و شـاه  خـاص  نگـرش  جهـت  به زنان اول طهماسب در عصر .پرداختند مي
شدند و حتي حق سوار شـدن   روبرو هايي براي خضور در محيط بيرون از خانه محدوديت

  بر اسب را نيز نداشتند. 
 چهارشـنبه،  روزهـاي  كـه  رفـت  پيش جايي تا زنان آزادي اول، عباس شاه  دوره اما در

در ايـن   ).54: 3ج ،1353 فلسفي،( بود زنان به منحصر پل سه و سي و چهارباغ در گردش
هـا و در نتيجـه   دوران نفوذ زنان در عرصه ساست بيشتر گشته و موجب افزايش ثـروت آن 

 تأسـيس  به آموزي علم بر عالوه درباريان دختران و تحكيم قدرت و نفوذ آنان گرديد. زنان
 تعـداد . تنـد رف مـي  شمار به عرصه اين حاميان از و مي پرداختند نيز علمي و فرهنگي مراكز
 خيريه امور به دوره اين مرفه زنان توجه  سايه در صفويان دوران آموزشي فضاهاي از زيادي

  ).506: 1352 مهرآبادي، رفيعي( اند شده بنا فرهنگ و علم تقويت به كمك و
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 سـاخت  در صـفوي  زنـان  دسـتي  گشاده به نيز صفوي، دربار در اسپانيا سفير فيگوئروا
 حرمسرا و دربار زنان ميان در و) 127-128: 1363 فيگوئروا،( دارد اشاره المنفعه عام بناهاي

 و ها پل و كاروانسراها جمله از زيادي آثار اول طهماسب شاه دختر چهارمين بيگم زينب نيز
  . )406: 2 ج ،1372 شاردن،( كرد بنا هاييبيمارستان

زنان دربـاري درگيـر توطئـه    اما بر طبق تاريخ نگاريها و سفرنامه هاي نوشته شده  اكثر 
هاي رايج دربارهاي آن زمان بوده اند. موارد متعدد از اين نوشتارها نشان دهنده تاثيرگذاري 
آن ها در بسياري از امور مملكتي و حتي انتخاب جانشين شاه و ساير امراء و حاكمان  بوده 

  است اين زنان نزديكترين اشخاص به منجمان و پيشگويان بودند.
ه كتاب عالم آراي عباسي از پريخان خانم دختر شـاه طهماسـب و خـواهر شـاه     نويسند

كند كه نقش مهمي در بـه قـدرت رسـيدن    ياد مي "عاقله روزگار "اسماعيل دوم  با عنوان 
كنـد.( اسـكندر   اسمعيل ميرزا و كشته شدن برادر ديگرش كه وليعهد قانوني بوده بازي مـي 

  ).192، ص 1392بيگ منشي، جلد اول، 
پريخان خانم پس از فوت شاه اسماعيل دوم در تعيين جانشـين وي نيـز نقـش تعيـين     
كننده ايي دارد  و نيز مطرح گشته به حالت صوري حكومت را به نوزاد اسماعيل واگذارند 

و چون همگي امراء و اركان دولت حكم نـواب   "و سرپرستي حكومت را به وي واگذارند
ه بودند ولي سلطان بجهت خوش آمد نواب خانم ميگفت پريخان خانم را گردن اختيار نهاد

راتق فاتق مهمات سلطنت پرخان خانم خواهد بود و چون دختران مناسـب رتبـه سـلطنت    
توافــق جمعــي قــرار نگرفــت(  دمــور دچنــ .هــر"نيســتند ســكه باســم شــاه شــجاع زننــد

  ).220 ص همان،
  در بيان قدرت اين زن آمده :

هر كس از اهل خمت و آقايان بيوتات و مقربـان اراده رفـتن شـيراز و قصـد خـدمت      
پادشاه مسنمود بخدمت امراء آمده اجازه ميخواستند و ايشـان بخـدمت خـانم عـرض     
مينمودند و رخصت يافته روان ميشدن و كس بيرخصت نواب خـانم و امـراء قـدرت    

  ).221 ص همان،( رفتن نداشت 

شـد و جـان   در مواردي نيز موجب برانگيختن دشمنانشان مـي  يابي زنان درباريقدرت
دادند، در زمان سلطنت سلطان محمد خدا بنـده، خيرالنسـاء   خود را در اين راه از دست مي

كند و همين بيگم، معروف به مهدعليا قدرت بسياري كرده و عمالً امور حكومتي را اداره مي
  ).20، ص1389(كنبي، گردد.ها ميمساله موجب قتل وي توسط قزلباش
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ايي كه در باب قدرت و نفوذ آنا خانم مادر شاه عباس دوم نقل است كه در بحث توطئه
شود فرزندش را مجبور به كشـتن  بسـياري بـه ايـن بهانـه و تصـرف       برعليه وي انجام مي

  ).90دارد (شاردن، جلد هفتم، صشان وا مي اموال
جا فسادي ياد شده كه زنان بدكاره در آنهاي در اوايل حكومت شاه عباس اول از خانه

اند. شـاه  ها حضور داشتههاي رسمي نيز در رقص و آوازهكرده و حتي در مراسمزندگي مي
ده اما ها ميايي براي توبه به آنعباس اول براي اين زنان مقري مشخص و  مهلت سه روزه

  بعد از ان چه اتفاقي به طور دقيق مشخص نيست.
جامعه صفوي با متانت و وقار ياد شده است يه  در ايراني زن از حضور اما در مجموع 

خصوص در زمان شاه عباس اول، به جهت توسـعه در اكثـر امـورات كشـوري زنـان نيـز       
هاي زيبا و تنوع كنند پوشش زنان از مواد با كيفيت و با طرحوضعيت مطلوب تري پيدا مي

 جـايي كـه   تـا  كننـد الت گران بها استفاده مـي شود و اغلب زنان از زيورارنگ زياد تهيه مي
 تحسـين  بـه  زبـان  با مشاهده وضعيت زنان ايراني، خارجي نمايندگان و سياحان از بسياري
  ). 1393،2اند ( بيطرفان، گشوده
  

  صفوي ةهاي دور نقش زنان در نگاره .5
بـه چشـم    ها بر خالف آثار دوران قبل از خود، بـه فراوانـي  در دوره صفوي زنان در نگاره

هـاي واالي  خورند. حضور زنان در اين دوره به حدي بسيار است كه نه تنها از جايگـاه  مي
تري يافتنـد. در ايـن آثـار مـا     ها حضور گستردهاجتماعي برخوردار شده، بلكه در اين نگاره

هاي مختلفي هستيم كه تـا حـدود زيـادي بـا     شاهد استفاده از نقش زنان در ابعاد و جايگاه
. در دوران صفوي نوع خواني داشته استهاي تاريخي در دوره صفويه مطابقت و همجريان

پوشش زنان و تزئينات بكاررفته در آن نشان از رتبه اجتماعي بوده و نمود آن در نگاره هـا  
هـاي ايـن دوره بيشـتر شـامل نديمـه،      . نقش  مصور شده زنان در نگارهقابل مشاهده است

  ).1د (جدول شماره شاهزاده، عاشق و رقاص هستن
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  صفويرضا عباسي نقاش  .6
ه.ق به مشهد  1561ي دولت در سال علي اصغر كاشاني كه يك نقاش برجسته بود به وسيله

فرستاده شد تا آموزش نقاشي را به ميرزا ابراهيم، برادر شاه طهماسب شروع كنـد (فلسـفي،   
ه.ق در مشهد صاحب فرزند پسري شد كه رضـا نـام نهـاد.     1565). در سال 65،ص 1364

اشي را تحت نظارت پدرش و ساير آموزگاران بـه خصـوص شـيخ    رضا از زمان كودكي نق
ه.ق رضا به دربار شـاه عبـاس دوم در قـزوين بـا پـدرش       1577محمد فرا گرفت. در سال 

رهسپار شد. او بر روي هنر قزوين و تحت نظارت صادق بيگ افشـار كـار كـرد. در سـال     
شاه عباس اول نقل مكـان كـرد.   آثار هنري در دربار  ه.ق او به اصفهان به منظور ادامه 1591

اصفهان به عنوان مركز توجه شاه عباس اول يك مكان مناسبي براي رضا براي رسـيدن بـه   
به عنوان  "عباسي"نقطه اوج نقاشي در سبك منحصر به فردش بود و موفق به كسب عنوان 

  گردد.هنرمند برتر دربار شاه عباس اول مي
  اند: وشتهي او چنين نمورخان دوره صفوي درباره

آقا رضا در فن تصوير و يكه صورت و چهره گشايي ترقي عظيم كـره اعجوبـه زمـان    
بĤن نزاكت قلم هميشه  گشت و در اين عصر و زمان مسلم الثبوت است از جهات نفس

گيري كرده از آن شيوه محظوظ ب.دي و از صـحبت اربـاب   زورآزمايي ورزش كشتي
، ج. 1392شــتي ( اســكندر بيــگ منشــي، اســتعداد كنــار جســته بــĤن طبقــه الفــت دا

  ).176 ص اول،

  گيرد.ايي دوباره مورد تفقد شاهانه قرار ميآن چنان كه از متن برمي آيد وي پس از دوره
در خدمت حضرت اعلي شاهي ظلل اللهي مورد عواطف گرديـد و رعايتهـاي كلـي     "

  ).176يافت. ( همان، ص 
د از همين رو بوده كه  با آن همه هنر اوضاع رضا  داراي روحيه درويش مسلكي بوده و شاي

اقتصادي مطلوبي نداشته است و در مورد وي اين شعر نوشته شـده اسـت كـه هـم نشـان      
  اش دارد.جايگاه هنري وي و نيز از وضعيت مالي

 "در صفاهان جگر از بهر معيشت خون شد  طالــب مــن همــه شــاهان جهــانن و مــرا"
  ).176( همان، ص 

 طبيعـت  عناصـر  و انسـاني  عناصـر  از استفاده: عباسي رضا كار شيوه در الگويي عادات
 از اسـتفاده . داسـتاني  روايـت  الگـوي  از اسـتفاده  و كـوزه  سخره، باد، ابر، درخت، چون هم
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اند يا همري بوده
ا  عشوه گرانه پا

ها را در ابهـام قـر

ز حد ظريف ك
چنين در و هم

ل تشابه زيادي
وارد اندام زنانه

هايچهره نگاره

 زن جوا

تصوير ز

ب  پيرزن و

 جاب چادر
ي زني با حجاب

 معشوقاني دربار
 مثال با درآوردن
هه كه ماهيت آن

6.(  

كف پاها بيش از
بدن شده است
حاظ فرم و شكل

ها در اكثر موت
ها هم، چز نگاره

جوانزن  

زادهت با اشراف

  ها گاره
زني با حج  ة
نقاشي -الف 1 

  ده است.
اين زنان كه يا
انگيز خود  را
حالتي متفكرانه

69ص  ،1389

ن اثر دستان و ك
دام نشان دادن بد
ن و مردان از لح

ي هم چون دست
يز در بعضي از

 

 
 گلگشت

  
.تك نگ7

ةنگار 1.7
در تصوير
كشيده شد

در اين
درشت اند
پيكره زنان
از جزئياتي

چنين نيهم
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توان بـه  گردد ميدارندكه البته چون اين تكنيك اجرايي در اكثر آثار رضا عباسي مشاهده مي
چنين حالـت ايسـتادن در مركـز كـادر     عنوان سبك و تكنيك اجرايي هنرمند دانست. و هم

يـات  حس استواري و پايداري ايجاد نموده است. در اين اثر اجرايي دقيق و ظريف در جزئ
كنـد ايـن   اي كه نظر بيننده را به خود جلـب مـي  باشد و هم چنين نكتهاثر كامال مشهود مي

است كه دستان ظريف كه چندان تناسبي با پيكره ندارد. ولي در مجموع قرار گرفتن پيكـره  
چنـين ايـن اثـر تركيـب     باشـد و هـم  گر استفاده از عنصر پايداري مـي در وسط كادر نمايان

ر زيبا و دقيقي دارد. در استفاده از تركيب چرخه رنگي و هـم چنـين رنـگ    بندي بسيا رنگ
باشد عالوه بـر تشـديد ايـن دو رنـگ و     هاي آبي و ارغواني ميزردي كه حائل و بين رنگ

هـاي  ي بيشتر آن رنگ آبي لباس معنويت خاصي به آن بخشيده است. نوع گرفتن گلجلوه
يكـي زيبـائي دارد. چـين و چـروك روي     بابونه كه در دست زن هست حس و حالت گراف

چنين حس ها و موهاي سر نيز به زيبايي كار كمك كرده و بسيار ستودني است. و هملباس
توان ديد فرم ايستادن و نگاه به عقب برگردانـدن چهـره، گـويي از    رواني كه در اين اثر مي

ن بـه نـوعي   تـوا چيزي به علت داشتن عصمت و پاكي خود چهره را برگردانـده و يـا مـي   
باشـد.  گري در عشق هم دانست. گلي كه در دست دارد سمبلي از عشق و ناز او مـي  عشوه

تصوير پيكره به صورت رنگي با دورگيري رنگ قرمز كه در پس زمينه تك رنگ خودنمايي 
  باشد.كرده و تكنيك و سبك اجرايي رضا عباسي مي

  مي عناصر نگاره است. از جذابيت هاي خاص اين نگاره واقع گرايانه بودن تما
  نويسد:چنين ميشاردن در توصيف ظاهر زنان دوره صفويه اين

هـاي   زنان دولتمند جيقه الماس يا جواهر نشان بر سر دارند و زينتي به نام تيته از دانـه 
هاي كوچكي از مرواريد آويخته شده در ميان نيم تـاج خـود   گرانبهاي كه دورش رشته

  ).802( شاردن ، جلد دو، ص  رسدبروان ميآويزند كه به باالي امي

زنان دوره صفوي در بيرن از منزل از چادر سفيد اسـتفاده كـرده و جـوراب مخمـل يـا      
  ).147، ص 1370اند( دالواله، پوشيدهزربفت مي

بنـدي و فـرم از خطـوط و اشـكال     در ترسيم ايـن پيكـره در تركيـب    -ب 1در تصوير 
چنين از يك خط منحني به عنوان فرم و حالت اصلي در هندسي استفاده گرديده است و هم

بندي استفاده شده است و قرارگيـري پيكـره در وسـط كـادر احسـاس اسـتواري و       تركيب
  پايداري در اثر ايجاد نموده است.
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 تـن دارد  
هـايي  وزه  

 نكتـه را     
كنـد و  ـي    

س نشـان  
 نيز نشان 
ي نقاشـي    

بينـيم  مـي 
شسـته و   
 ديگـري   
ـت پـس     
ن اثـر بـه     
ي پـايين   
 بـه ايـن     

 
ا 

  اثر

و ديگبهزاد محبي 

س فاخري بر
هـا و كـو جـام 

ـت دارد. چنـد
ـدت جلـوه مـ

اً در آستين لباس
اس زن هست
رافـت خاصـي
 كه در نقاشي م
تي كه بـر آن نش

ي جالـب نكته
رخـت از حالـ
شـده و در ايـن

هـايچنين كوزه
بـوده و بيشـتر

نمايش دواير و -
خميده در رابطه با
صر تشكيل دهنده

 گان.نگارند

كنيم كه لباه مي
 پايين كادر نيز
ي كـه در دسـ
باس كه بـه شـ
ده و مخصوصاً
ي كه بر روي لبا
 به زيبايي و ظر
 بقيه فضاهايي
ش دارد و درخت
بخشيده است.
ضا در اين اثـر د
و ظرافت كار ش
ده است. و هم

بندي بز تركيب

-ب 1تصوير 
هاي خ حركت

گيري، عناص جاي
مأخذ: ن

           
  

  خت
رافي را مشاهده
 خود داشته و
اد و البته ميـوه
مه رنگ آبي لبا
د اين اثر كار كر
 نقش و نگاري
 آن را دارد كه
وتي نسبت به

ي كه در دستش
 خاصي به اثر بخ
ف بقيه آثار رضا
پيكره با دقت و
و واقعي بخشيد
 قبيل از آثار جز

ه در زير درخ
 زن زيبا و اشر

زير دستشي
كندخودنمايي مي

 كرد. اول از هم
 خاصي كه در

كند.تداعي مي
خصيت درباري
س با تكنيك متفا
ن ميوه زردآلويي
 حس انتزاعي

ت كه بر خالف
ده و هم چنين پ
عدي متفاوت و
وده كه در اين

با حجاب چادر،
گ روي كاغذ،

 :كنبيمأخذ:
69 

زن نشسته رة
پيكره -الف 2 

ي نشسته و بالش
شي شده كه خ
 اختصار اشاره
چين و چروك
ودن لباسش را ت
س فاخر و شخ
شي روي لباس

چنينست و هم
بر آن تكيه زده

بينيم اين استمي
ون آمدرنگ بير

ز شخصيت و بع
كنيك نقاشي بو

زني ب -الف 1ير 
رضا عباسي، آبرنگ

ه.ق م1008حدود
9،1389

  
  

  
نگار 2.7

در تصوير
و بر درختي
گرانبها نقاش

توان به مي
چنين چ هم

مخملي بود
از يك لباس
شده و نقاش
كار شده اس
بالشي كه ب
كه در اثر م
رزمينه تك
درخت نيز
نوعي از تك

تصوي
اثر ر
ح



مي باشـد  
چنين  هم

 با زيبايي 

ي  اسـت.     
 طـال يـا    
عقـب تـا    
ختـه و دو    

ـي بـودن     

 اسـتفاده    
يكـره در   

  

  

-ت
 ،

 ديگر اين اثر م
دن رنگ آبي و
كه خود اثر نيز

ش مايـه زيبـايي
ود اين پارچـه
 دنبالـه آن از ع
ـان پـايين ريخ

  
ر رفتـه و واقعـ

بنـدي و فـرمب
 و قرارگيـري پي

كند. تداعي مي

ش دواير و حركت
گيريبطه با جاي

: دهنده اثر مأخذ
  دگان.

 سي

يز يك ويژگي
علت غالب بود
ي ايجاد كرده ك

داراي نقـش "
ود كه در تاروپو
تفاوت است و
طرفين صورتشـ

).146-147ص
 عناصر به كـار

دايره در تركيب
ت تقارن داشته
حال سبكي را

نمايش -ب 2صوير
هاي خميده در راب

ر تشكيل دعناص
نگارند

د بر آثار رضا عباسي

باالي كادر ني ر
ت. اين اثر به ع
ين اثر به زيبايي

نويسـد:ي مـي
شوشان بافته مي

رنگ روسري مت
وي بلند از ط م

، ص1370الواله،
شباهت اجزا و

ركيب دو نيم د
لي تقريبا حالت
ري و در عين ح

           
  

تص
ها

كيدأصفوي با ت ةدور

ي باد خورده د
هاي درخت است

اي را در ا لصه
  شده است.

س زنان صفوي
يا ميلك در كاش
ار رفته است ر
كند و دو رشته

( دال"گيردر مي
 باال و تصوير ش

 
 اين نگاره از تر
ركيب، فرم اصل
جاد حس پايدار

 نشسته در زير
عباسي، آبرنگ

:كنبي: .ق مأخذ
138 

هاي د در نگاره  زن

شدند. ابرهايمي
و با جهت برگه
ن آرامش و خل
زيادي نقاشي ش

ا لبا در رابطه ب
به نام زربفت ي
هي هر دو به كا
كن ادامه پيدا مي
رتشان را در بر
بيق نوشته هاي
خص مي گردد.

در -ب 2صوير
ست و در اين تر
دو نيم دايره ايج

زن -الف 2صوير
رخت، اثر رضا ع

ه 1025ي كاغذ،
89،154
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دليل كار مي
كه هم سو
فرم نشستن
و ظرافت ز
دالواله

ايي ب پارچه
تقره و گاه
روي زمين
طرف صور
در تطبي

ها مشخص آن
در تصو
گرديده است
مركز اين د

  
  

تص
در
روي
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  پرداز بانوي خيال ةنگار 3.7
باشـد.  بينيم كه بر بالش تكيه زده و به آرايش خود مشغول ميزني را مي -الف 3در تصوير 

كند و بالشي كـه در آن تصـوير   اي دارد در گوشه كادر جلوه ميكه ظرف شيشهجام شرابي 
چـون اثـر   به اثر بخشيده است. اين اثر نيز هـم  2بينيم حس انتزاعي و سورئالمعشوق را مي

بندي برخـوردار اسـت.   بندي كامالً اصولي هم به لحاظ فرم و هم رنگديگر رضا از تركيب
كند كه زن بر روي است كه نقاش سربندي بلند نقاشي مي در اين پيكره نقاشي شده مرسوم

چنين در جزئيات بدن نيز پيكره از ظرافت زنانه چنـدان برخـوردار نيسـت    آن نشسته و هم
هاي بـزرگ از ظرافـت زنانـه آن بـه     هاي قطور و دستالبته پاها ظريف كار شدند ولي ران

تركيـب رنـگ بيشـتر اهميـت داده و     نوعي كاسته است. در اين نوع قبيل از آثار به فـرم و  
شود در آن دوره ايراد نبوده و به نوعي تكنيـك بـه حسـاب    مواردي كه بر آن ايراد وارد مي

هـاي پيكـره و عاشـق و معشـوق در كـانون      آمده است. در اين تصوير نيز تاكيد بر رنگمي
هـاي  ها و فـرم رنگ كار شده تا به رنگتوجه اين اثر بوده و پس زمينه با همان تكنيك تك

  ي بيشتري بخشند. ها جلوهكار شده در پيكره
 زن سـت د زير متكاي طرح رد مكمل و فرعي نقشي عنوان به دمر تصوير نگاره اين رد
اين نگاره به نحوي ترسيم گشته كه حاكم بر كل قاب است و تصوير  است، زن هدش مصور

زن باشـد. ايـن نگـاره را    مرد به نحوي ترسيم شده كه به سمت زن و در حالـت تماشـاي   
توان محصول تفكر رندانه هنرمند در جت هويت بخشي مستقل به زنان دانسـت كـه در    مي

  كل تاريخ هنر ايران كم سابقه بوده است.
ــتر       ــان آن دوران بيش ــا زن ــاره ب ــن نگ ــابين اي ــباهت م ــناد آن دوره  ش ــرور اس ــا م ب

  گردد. مي مشخص
اند كه از پشـت سـر   كردهايي استفاده مي در پوشش خود از پارچهدختران و زنان جوان

آويزان كرده و گيسوان خود را در كيسه متصل به آن پنهـان كـرده و روي دوش خـود مـي     
  ).53، ص 1348اند( كاروي، انداخته

( تارونيـه،   "زنان كاله موچكي به شكل برج بـه سـر مـي گذارنـد     "نويست:نارونيه مي
  ).627، ص 1361

اي و هندسي استفاده شده است بندي دايرهنگاره نيز از تركيبدر اين  -ب 3در تصوير 
بندي و فرم كه در مركز كادر اجرا گرديده حس سـبكي و بـي وزنـي را    در اين نوع تركيب

  كند.تداعي مي



  

ن و نـوع       
ت جنگـي  
مـد نظـر      
 در امتداد 

كشـاند.  ي 
جذابي كه 
شد و تنها 
يد كـامالً    
 نگـاره از   

بنـدي  يب
قرارگيري 

هاي
صر 
.  

حالـت نشسـتن
 سالح و ادوات
ـن زن بيشـتر م

كند وچهره مي
 و جنگاور مـي

هاي زيبا و جگ
باشس زمينه مي

ك صـفحه سـفي
در ايـن -ب 

م نگاره از تركيب
شكل قر فرم و 

ه  دواير و حركت
گيري، عناصر جاي

نگارندگان.مأخذ: 

 سي

م كـه فـرم و ح
 است كه هيچ
نه و زيبـايي ايـ
ذب صالبت چ
اندامي ورزيده

و لباس نيز رنگ
و هماهنگ با پس

در يك اي سياه
4. در تصـوير  

ده است. در فرم
ها در امتداد آن

نمايش -ب 3ير
ميده در رابطه با ج
شكيل دهنده اثر م

د بر آثار رضا عباسي

         
  

بينـيممي -الف
باس رزم شبيه

شستن جنگاورانه
ول بيننده را جذ
نگاهمان را به

 ظريف داشته و
مالً تك رنگ و

اچون نقطه هم
كند.معطوف مي

دور استفاده شد
ها در دست و

  وده است.

تصوير
خم
تش

ر
1 

كيدأصفوي با ت ةدور

  ه
4را در تصوير
به لب ي كه بيشتر

و گويي فرم نش
اله نيز در نگاه او
ن رسيم كه مسير
 زيبا و دقيق و
 را نداشته و كام

باشدي كاله مي
خود جذب و م
رم و اشكال مد
ستفاده نيم دايره
داري ايجاد نمو

ي خيال پرداز، اثر
1036 رو كاغذ،

  152، 1389: ي

هاي د در نگاره  زن

  هاي خطي
زن زانوزده ة

 جوان و زيبا ر
كه دارد و لباسي
ين زن نيست و
ه. رنگ آبي كال
راي بلندي مي
 اجرايي بسيار
ضا عباسي بوده

ود كه رنگ آبي
ه و نگاه را به خ
ي هندسي و فر
ستفاده شده. اس
 استواري و پايد

بانوي -الف 3وير
ضا عباسي، آبرنگ

كنبي: مأخذه.ق  
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ه . نگاره8

ةنگار 1.8
پيكره زني
فيگوري كه
به همراه اي
نقاش بوده
آن به موها
اين اثر نيز
در آثار رض
رنگ موجو
جلوه كرده

بنديتركيب
نيم دايره اس
پاها حس

  

تصو
رض
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ه اين اثـر  
ظرافـت و     
ه در ايـن   
بـه كـادر     
ي در كـل    
ير غالـب   
  همسـان  
ست و با 
ن را تنـگ  

  
 اصلي از 
را تـداعي    

  كشد.ي

هاي ت
صر 
  .ن

و ديگبهزاد محبي 

 بيشتر از اين كه
ن اثـر نيـز بـا ظ
شد. مثالً اين كـه
 بـاال و پـايين ب

شـود. ولـيمـي 
رد و در تصـوي
ين دوره آورده
 هم و يكسره ا

كند. كمرشانمي
).627، ص 13

ك خط منحني
ي و حركـت ر
را به تصوير مي

ش دواير و حركت
گيري، عناصا جاي

مأخذ: نگارندگار 

ر دست گرفته.
ن جاي داد. اين

باشبل توجه مي
شده و پيكره از
آثار رضا ديده م
جلوه خاصي دا

رونيه از زنان اين
روي زا نيست،

 پايين تجاوز نمي
361د.( تارونيه، 

پيكره دارد از يك
پويـايي ي حـس 

واري و ثبات ر

نمايش -ب 4صوير
خميده در رابطه با
تشكيل دهنده اثر

  
  
  

  البرده
اي درم كه كوزه

توان طراحي مي
هايي نيز قابلكته

ن اهميتي داده نش
 در بسياري از آ
ري نقش بسته ج
 توصيفي كه نار
 و پايين تنه مجز
ز ماهيچه پا به

گذارنده سر مي
اي كه پي ايستاده

ت و فرم منحني
 پايداري و استو

تصو
خ
ت

ضا
غذ،

ه و دست باال
بينيم زني را مي

ر در قالب يك
ولي نك شيده شده

بندي چندانيب
يل فيگورها نيز

كمر  كه بر شال
اين نگاره نيز با
و شان از باال تنه
 از جلو ياز و ا
 به شكل برج به
 اين نگاره فرم

تفاده شده است
ستاده احساس

 زانو زده، اثر رض
ي با طال روي كاغ

   ه.ق  101
:1389،72 

زني با قرابه ة
پيكره  -الف 5 

شي بدانيم بيشتر
ي به تصوير كش
ل و قواعد تركي
ست و يا اين قبي
جام شده رنگي
ن ترسيم شده ا

نويسد: لباسش مي
ن تفاوتي ندارد.
 كاله كوچكي

در -ب 5صوير
 امتداد دارد است
 شكل فرم و ايس

زن -الف 4صوير
سي، طراحي رنگي

1011-3
كنبي:مأخذ

  

ةنگار 2.8
در تصوير
را يك نقاش
دقت خوبي
اثر به اصول
چسبيده اس
طراحي انج

زنباشد. مي
است وي م
لباس مردان
نمي بندند.
در تصو
سر تا پاها

كند. و ش مي

تص
عباس



 
ثر 

صحرا زنان 
بـردن از  ه 

ه است و 
د، مـردان    

ر ـوعي د  
گاهي نيز 

 نـوازش  
اللـت بـر    
شـالي بـر     
دمتكار و 

نمايش دواير و  
ميده در رابطه با
ر تشكيل دهنده اث

  .گارندگان

ره عشاق در صح
بهـرهر نيـز بـا

ثار استفاده شده
در اكثـر مـوارد

هـاي موضـگاره
علت اصلي و گ

از آن دو زن را
شان هسـت دال
ر تـن دارد و ش

كند خدارف مي

 سي

-ب 5تصوير 
هاي خم حركت

گيري، عناصر جاي
مأخذ: نگ

عي از قبيل نگار
د كه در اين آثار
ن نما در اين آث

ي مردان كه دره
اند. زنان در نگ
 گاهي نقش و ع

م كه مرد يكي ا
جي كه بر سرش
 لباس ساده بـر

ها تعار دوي آن

د بر آثار رضا عباسي

ج

ال
وي

:

  
  
  
  

هاي موضوعيره
كندزي بيان مي

هاي بدن پيراهن
هاي پيكر نگاره

اير كشيده شده
روايت داستان گ

  رند.

بينيم مرد را مي
ن دارند و تاجر ت

اشد و زني كه
 جامي را به هر

كيدأصفوي با ت ةدور

ا قرابه و دست با
 طراحي رنگي رو

:كنبي: ه.ق مأخذ
138  

  ي
ي زنان در نگار
و وسوسه انگيز
 و به كارگيري
و در مقايسه با
 صحنه به تصوي
هر گشته و در ر
و داستاني را دار

  صحرا
 دو زن و يك

هايي كه براس
باها ميودن آن

تاج و كاله كه

هاي د در نگاره  زن

زني با -الف 5ير 
اثر رضا عباسي،

1032-1029غذ،
89،137

هاي موضوعي
هايترسيم نگاره

و شق و زندگي
هاي زنانهحالت

اي موضوعي و
ان و بازيگران
ت و معلول ظاه
ش موضوعي و

عشاق در ص ة
پيكره -الف 8 

 شخصيت و لبا
دن و اشرافي بو
داخته و بدون ت

نقش ز   114

تصوير
برده، ا
كاغذ

  
  
  

  
  
  

ه . نگاره9
در آثار و ت
را مظهر عش
قوس و حا
هادر نگاره
گرداصحنه

قالب علت
علت و نقش

  
ةنگار 1.9

در تصوير
كند. ازمي

درباري بود
دوشش اند
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 مشـاهده  
ك اين كه 
مرد و دو 
وق خـود  
 شـده در   
وق را تنها 
فتـي هـم    
 داشته كه 
خ و برگ 
 دارد. در    
 در كـادر    
م هندسي 
ست و در 
ركـت را     

هاي حرك
عناصر 
  ندگان

و ديگبهزاد محبي 

اي را ماهرانـه
 اشاره كرد: يك
وير پيكره يك م

اي معشونه و پ
ر آن معطـوف
 عاشق و معشو
ا دقـت و ظراف
صري فرماليته

 خورده كه شاخ
ـش مـؤثرتري
گـاره و پيكـره

بندي و فرمكيب
 ايجاد نموده اس
ي تعـادل و حر

مايش دواير و ح
طه با جايگيري، ع
ه اثر مأخذ: نگارن

بسـيارزيبـايي   
هاضوعي به آن

ايم در اين تصو
حال نوازش چا
دمت و حضور
وم است اغلب
شتري شده و با

ها بيشتر عنصوزه
چنين ابرهاي باد
 كردن فضـا نقـ
 تركيب سه نگ
ن اثر نيز از ترك

بندي راتركيب
ها بـه نـوعيكره

نم -ب 6تصوير 
خميده در رابط
تشكيل دهنده

ثر ظرافـت و ز
ن به لحاظ موض
اق از رضا ديده
وعي، مرد در ح
مرد به پيش خد
 عاشقانه مرسو
ينه نيز تأكيد بيش
ر اين اثر نيز كو

چن  است و هم
ترعي در زنده
ها ازتك نگاره

ا عباسي در اين
تن انسجام در ت
مين انسجام پيك

 رضا
.ق

باشد. در اين اثي
توان نكته كه مي

عاشق و معشوق
ر تحليل موضو
 نيست و نگاه م
از خلوت انس
 اثر به پس زمين
ر شده است. در
تر استفاده شده

كند به نوعي مي
گاره بر خالف ت
 ديگر آثار رضا
و تركيب نشست

ر امتداد همها، د

ق در صحرا، اثر
ه 1018ي كاغذ،

  1389،90: ي

 شاهزادگان مي
چنين چند هم

 اثرهايي كه از ع
كنيم. دهده مي

 نگاهش به او
 تصاويري كه

چنين در اينهم
اجرا و كار هاره

بندي قاب بيشت
ز آن را همراهي

نگادر اين  -ب
ده است و مثل
 استفاده نموده و

هاي نگاه دايره
  ه است.

عشاق -الف 6وير
باسي، آبرنگ روي

كنبي: مأخذ

نديمه اين
كنيم و مي

بر خالف ا
زن را مشاه
است ولي
حاليكه در

بينيم. هممي
چون پيكره
بدر تركيب
درختان نيز

ب 6تصوير 
استفاده شد

ايو دايره
چرخه نيم
برقرار كرد

   

  
  

تصو
عبا
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  زاده گلگشت با اشراف ةنگار 2.9
اثري متفاوت و زيبا از رضا كه سعي در تشريح و توضيح داستاني كه در  -الف 9در تصوير 

بينيم. كه به نوع امروزي در هنر اسـتوري كميـك و   صحنه چوپان دارد را در اين نقاشي مي
صحنه ما شاهد اتفاقاتي هسـتيم  گردد. يعني در يك از اين شيوه استفاده مي 3كميك استريپ
توان از چند بعـد آن را  زنند. و در اين اثر از رضا ميهاي داستان آن را رقم ميكه شخصيت

زده و بينيم كه بر درختي تكيـه اي را ميمورد مطالعه قرار داد. در اين تصوير، پيكره شاهزاده
حلقـه در ايـن جلسـه     همسر يا معشوق جوان نيز پيش روي آن نشسته و بقيه به شكل يك

بينـيم كـه از حالـت    ها جزئيات ظريفي مـي پردازي پيكرهاند. در اين اثر در شخصيتنشسته
دهـد و از  فرمولي خارج شده و بيشتر حس بومي و جريان زندگي عادي مردم را نشان مـي 

هاي اجتماعي مختلـف را در  هاي متفاوتي با درجهحالت انتزاعي خارج است. افراد و پيكره
بينيم از زني روستايي كه با كودكش نشسته تا مردي با لباس سياه و ريش بلند كه ين اثر ميا

نـوازد و پـيش   اي كـه در ايـن بـزم سـاز مـي     بيشتر به وزيران درباري شباهت دارد. نوازنده
هايي كه در پايين كادر مشغول پذيرايي و تداركات جشن هستند. در اين اثر يكي از خدمت

جالب اين است كه كادري در دل كادري ديگر جاي گرفته است و بـه تـدريج   نكات بسيار 
ها اهميت پيدا كرده و در نهايـت مجـدداً   كه پس زمينه و اجراي جزئيات آن همچون پيكره

رنگ كه مرغاني آن را احاطه كردنـد جـاي گرفتـه    خود اين پس زمينه در دل يك قاب تك
بصري به شكلي كار شده اسـت كـه نگـاه را بـر     بندي و فرم است. اين اثر به لحاظ تركيب
كند و توازن و تعادل رنگ نيز با دقت و زيبايي در اين اثر كار روي قاب به حركت وادار مي

ها همزمان استفاده شده در اين نگاره از تركيب عناصر و پيكره -ب 7شده است. در تصوير 
شود كامال هماهنگ بـا  ه ميكه ايجاد چرخه رنگي كه در تركيب هندسي اين عناصر مشاهد

بندي از عناصر پيچيده هندسي چنين در اين تركيبباشد. همبندي هندسي عناصر ميتركيب
از قبيل عناصر افقي، عمودي و منحني استفاده شده كه ايجاد حركت و پويايي در فضا را به 

  وجود آورده است.
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 ظريف و 
رگري در     
پ طراحي 

ها بـه  وگ
رن پـيش   
 فضاهاي 
 قاب كار 
 كار شده 
ون كـادر       

هـا و  ـك 
ز هويـت  

هاي ت
 تشكيل 

 

و ديگبهزاد محبي 

  گذارد ي
ي بسيار زيبا و

معاصـر تصـوير
 كميك استريپ
ها بودند و ديالو
و ما در چند قـر

هايي درر قاب
 شكل قاب در

هايي از اثرخش
ه كـادر و بيـرو

تكنيـسـتفاده از
جاد شده آثار از

ش دواير و حركت
گيري، عناصراي

 خذ: نگارندگان.

هايش مي شانه
شيرين با اجرايي
 كـه در هنـر م
ب سبكي به نام
هاالب بر نوشته

شدند وداده مي
ايم. شعرها درده

اثر نيز به. اين
ن تفاوت كه بخ
 كـه در گوشـه
ـن ايرانـي و اس
ن به تدريج ايج

نمايش -ب 7صوير
ده در رابطه با جا
دهنده اثر مأخ

را  بر روي ش
قصه فرهاد و ش
ن اثر اين است
صويرگري كتاب

ه و غااشي شد
وشته و شرح د
زي استفاده كرد
 بر عهده دارند.
و را دارد با اين

هـاييـل بـرگ
ر داسـتاني كهـن
وند و گذر زما

تص
خميد

 اثر
ه.ق

ين و اسبش ر
حماسي از قي

ل توجه در اين
آمريكا براي تص

هاي نقا داستان
ر داخل بالن نو
بك تصوير ساز
شريح داستان را
م حكم پاسپارتو

شوند مثـلده مي
 وجود عناصـر
جديدتر كه با رو

  باشند. ي

زاده،ت با اشراف
1020وي كاغذ،

1389،92 

فرهاد شيري ة
اثري  -الف 10 
بينيم. نكته قابلي

ژاپن و بعد در آ
ها و آن صحنه
د 4لوگ نويسي

 از خود اين سب
ييني وظيفه تش
نوعي قاب دوم
وني تركيب داد
در اين آثار هم

هاي جاي شيوه
تر برخوردار مي

گلگشت -الف 7ر 
عباسي، آبرنگ رو

:كنبي:مأخذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ةنگار 3.9
در تصوير
دقيق را مي
جهان در ژ
شد كه در

طور مونولو
تاحدودي
بااليي و پاي
شده و به ن
با قاب بيرو

باشند. د مي
ها پرداخت

ايراني بيشت

تصوير
رضا ع



باشـد.  ـي   
ي و نـوع   
قــدرت و 

تي بـراي   
كه بايستي 

هـاي  وره   
ي و ملـي  

ري،

وسـط قـاب مـ
بنـديدر تركيب

و پايــداري و ق

 زيبايي شـناخت
 خود باشد بلكه

فهـم جامعـه دو
يابي دينيهويت

مايش دواير و 
ر رابطه با جايگير
هنده اثر. مأخذ: 

  دگان.

 سي

 و شيرين در و
د تقارن موجود

 نشــان ثبــات و

سائل تكنيكي و
ب دهنده جامعه

تواند بـه في مي
ه عنوان دوره ه

نم -ب 8تصوير 
خميده در هاي ت

عناصر تشكيل ده
نگارند

د بر آثار رضا عباسي

ره فرهاد، اسب
ده است و در ت
ب مثلثــي كــه

 كنار تمامي مس
ه نه تنها بازتاب

.  
 مسائل تاريخي
وران صفوي به

حركت
را

كيدأصفوي با ت ةدور

 اين نگاره پيكر
سي استفاده شد

هــا از تركيــبــر
   ده است.

ك رت گرفته در
اند. كهقائل شده

ير تكامل باشد.
يگاه در حوزه

شاياني نمايد. دو

شيرين و اسبش ر
گذارد اثر رضا ي
   1389،120: ي

هاي د در نگاره  زن

در -ب 8صوير
بندي هندسركيب

 فيگوراتيــو پيكــ
ست استفاده شد

  گيري جه
يف جديد صو
 اجتماعي نيز ق
ه جامعه در مسي
 هنر از اين جا
ريخي كمك ش

ش -الف 8ر  فرهاد
يش ميي شانه ها

كنبي: مأخذعباسي
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در تصو
كمتر از ترك
حالــت و ف
جوانمرديس

  

  

  

. نتيج10
بنا به تعاري
هنر وظيفه

رندهپيش ب
تحليل
مختلف تار

تصوير
روي
عب



 119و ديگران   بهزاد محبي 

امنيت پديـد   شود. اين مسئله به همراه گسترش روابط با ساير كشورها وايرانيان شناخته مي
يابي و گسترش حضور زنان در سطح جامعـه را بيشـتر   آمده و ثبات اقتصادي، زمينه قدرت

هاي داده شده آورد.  با تشديد وضعيت گفته شده در زمان شاه عباس اول و آزاديپديد مي
امور سياسي تاثيرگذار بودن، به شكل مستقلي در  توسط وي، زنان كه تا بيش اين بيشتر در 

هاي چون: اوقاف، ساخت بنا، امور خيريه و....  به ايفاي نقش پرداختند. اين تغييرات بخش
بر روي نحوه پوشش زنان نيز اثر گذاشته و موجب تحـول در لبـاس زنـان جامعـه ايرانـي      

گردد. اين تحوالت همزمان با تغيير در الگوهاي ثابت نگارگري ايرانـي بـود. نگـارگران     مي
ل ير اساس سفارشاتي كه از ناحيه شخص شاه و امراي بانفوذ صورت هاي قبايراني در دوه

كرنـد.  ايـن تصـاوير  نشـاني از     هاي مختلف ادبي خلق مـي گرفت آثاري را براي حوزهمي
هـا و اشـخاص مصـور شـده نمـود بيرونـي       تخيل واالي هنرمند را در خود داشت و نگاره
اند كـه  بهزاد  مردم عادي نشان داده شده الديننداشتند.در آثار  معدود هنرمنداني چون كمال

ها به عنوان تصاوير مكمل در كـار  ها  مردان هستند.  زنان اين نگارههاي آنبيشتر شخصيت
حضور دارند و حتي در موضوعات عاشقانه كه زن يكي از دو شخصيت اصلي قصه اسـت  

رمند پيشرو و واقـع  باز تصاوير ديگر بر كل مجموعه حاكم هستند. رضا عباسي به عنوان هن
ها بازنمودي از جامعـه  توان آنگرا دوران شاه عباس اول توانست آثاري را خلق كند كه مي
هاي اجتماعي وتصويرپردازي صفوي دانست. وي در دوره دوري از دربار به سمت موضوع

رد. هـاي كمـي دا  كند و اين نوع نگاه در تاريخ هنر ايران نمونهاز عامه مردم گرايش پيدا مي
پردازد. وي آثاري رضا در آثارش به خلق آثاري مستقل و جدا از حيطه موضوعي ادبيات مي

كند كه نه تنها زنان موضوع اصلي هستند بلكـه ايـن بـار مـردان هسـتند كـه در       را خلق مي
رضـا   كننـد. هاي فرعي تابلو، همچون طرح روي متكا، لباس و پرده حضور پيـدا مـي  بخش

عنوان موضوعات  ها را در بسياري از آثارش به  دهد و آن د توجه قرار ميآزادانه زنان را مور
 اجتمـاعي  هـاي  پايـه  اكثر هاي تاريخي مختلف دردر دوره كه كند گروهي اصلي نقاشي مي

نشـان از   -جدا از قدرت تكنيكـي و طراحـي   -قرار گرفته بودند و همين  توجه مورد كمتر
هاي وي و تطبيق آن با بررسي دقيق نگاره هست.در زمان خودش  عباسي رضا عمل بزرگي

 -از دوران صفويه تريها چهره واقعياسناد نوشتاري موجود، نشان از آن دارد كه اين نگاره
 -هـاي افـراد غيـر ايرانـي    در نسبت با نوشـتار تـاريخ نويسـان ايرانـي و مكمـل توصـيف      

  كنند. مي ارائه
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