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تصوير زن از ديدگاه هندسي در اي  مقايسه ةمطالع
  هاي اصفهان خانهها و  هاي كاخ ديوارنگاره

  *2بيگ ولي نيما ،1مرضيه محمد طالبي طرمزدي

 چكيده
گونـاگوني   هـاي  ايـن نقـوش بـه صـورت     .ها نقوش زنـان اسـت   ها و خانه كاخ ةكاربرد در ديوارنگارپر يكي از نقوش

 ةزمينـ صفويه زمان توسعه و تحول نگاره در  ةدور .ي در ايران قدمتي ديرينه داردديوارنگار. تصويرسازي شده است
هـا همچـون    كـاخ  تـوان بـه بناهـايي در اصـفهان در     هاي آن مي از نمونه. اشكال و مفاهيم به كار برده در آن است

ها نقوش زن  هاي ديواري وجود دارند كه در آن اصفهان نقاشي ةهاي ارامن خانه در. و چهلستون اشاره كرد قاپو عالي
داراي نقوش زنان در بناهاي تـاريخي   يها هديوارنگاردقيق  ةمطالعهدف اين مقاله شناخت و . شوند بسيار ديده مي

ها و  اجراي اين نقاشي ةوري ساخت، نحوافنهمچون هاي مختلفي  ان ديگر در اين گستره به جنبهگر پژوهش. است
ك بـه شـكلي مجـزا ايـن مـوارد را تحليـل و بررسـي        ياند و هر ها پرداخته هديوارنگارمفهومي نقوش زن در  ةمطالع
هـا پرداختـه و بـا     هاي مشترك و متفاوت ديوارنگاره اي به تحليل ويژگي مقايسه ةمطالع ةاين مقاله با شيو .اند كرده

شـده آشـكار    هاي انجام با بررسي  .ها مقايسه كرده است را با خانهها   هاي كاخ هاي هندسي، نگاره ويژگي نگاه ويژه به
و اشكال مشخصي همچـون مربـع و مسـتطيل پركـاربردترين      اند كرده رنگاره را پ تابلوهاي چهره  شد زنان نيمي از

هـا در فضـاي ديـد     خانـه  ها در اند و چينش آن پذيرفته تأثيرها از شكل معماري  اين قاب. ندا شده هاي استفاده قاب
تصـوير زن از  اي  بار به ساختار مقايسـه  اين مقاله براي نخستين. فضاهاي مجوف است ةها در كلي كاخ همان و دريم

پردازد و سعي بر آن دارد بـا   هاي اصفهان مي ها و خانه كاخ هاي اين نقوش در تفاوت ها و ديدگاه هندسي و شباهت
  .ها بپردازد اي داده سازي ترسيمي، به تحليل مقايسه هاي ميداني و با كمك مدل و برداشت  اي مطالعات كتابخانه

  كليدواژگان
  .نقوش ةهندس ،ايرانيهاي  هاي اصفهان، نقوش زن در نگاره ديواري كاخ شينقا ،اصفهان ةهاي ارامن خانه
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  مقدمه
جهان براسـاس هندسـه آفريـده شـده و علـم      . هندسه و تناسبات با هنر ارتباط مستقيمي دارند

قوانين . ]29[ هنرمندان و معماران در آفرينش كارهاي هنري و معماري است ةماي هندسه دست
هاي كهن مورد توجه بوده و در آثار هنـري چـون معمـاري، نقاشـي و      تمدن تناسبات و اندازه از

  .حجم به كار رفته است
 كـه  فرهنگي و هنري به يادگـار مانـده از گذشـته اسـت     هاي  هنر ديوارنگاري يكي از ميراث
ايـن هنـر در   . كردنـد  هاي خود از آن اسـتفاده مـي   ها و كوشك پادشاهان ايراني براي تزيين كاخ

 مانـده از ايـن دوران نيـز    جـاي  بـه  ةهاي ابنيـ  ديواره. ]7، ص4[ رسد صفويه به اوج خود مي ةدور
مانده از  جاي هاي به صحت و سالمت اكثر نقاشي. هاي بسياري تزيين شده است توسط ديوارنگاره

در مكتب اصفهان، تأثيرات نقاشـي اروپـايي   . اين دوران روند بررسي اين آثار را آسان كرده است
تـوان بـه    هاي شـاخص در ايـن دوره مـي    از ديوارنگاره. هاي چيني شد زيني بر تأثير نقاشيجايگ

را در هـا   توان نقوش زن در نگـاره  همچنين مي. ردقاپو اشاره ك هاي كاخ چهلستون و عالي نقاشي
تنوع و تعدد حاالت نقش زن در ايـن  . مشاهده كرد جلفاي اصفهان ةهاي ارامن اين دوره در خانه

 ةلـذا ايـن پـژوهش بـه دنبـال مطالعـ      . كنـد  ها الزام بررسي اين نقوش را آشكارتر مـي  گارهديوارن
  .هاست ها و خانه هاي گوناگون هندسي در بناهاي كاخ اي تصاوير زنان از جنبه مقايسه

  :مطرح است ذيلپرسش  زمينه،در اين 
هـاي   در قـاب هاي زنان  چه شباهت و تفاوتي بين مكان قرارگيري نقوش و تعداد رنگ لباس

  ها وجود دارد؟ ها و كاخ خانه
هاي صفوي اصفهان از منظـر   ها و كاخ تصوير زن در خانه ةاين مقاله بر آن است تا به مقايس

  .هندسي بپردازد

  پيشينه
اسـتفاده از دانـش هندسـه در    . اسـت   هندسه در هنر پرداختـه  ةهاي متعددي به مطالع پژوهش

برخي از محققان به بحـث   ،اين مياندر . ]7[رسد  ي ايالم ميايران قبل از اسالم به تمدن باستان
 .انـد  هندسـه، نقـش و تـزيين در معمـاري اسـالمي پرداختـه       ةتاريخي و نظري دربار ةدر گستر

عملـي   ةرياضيات را به پنج شاخه تقسيم و هندسه را رشـت  ،فيلسوف خراساني ،ابوالحسن عامري
  :با كاربردهاي متعدد معرفي كرده است

وانگهي جمله معمـاران و نجـاران و حجـاران و    . در قدر و منزلت تاليِ حساب است هندسه
  .]189 ، ص27[ قريحه را سودمند است زرگران نيكو
ان به آموزش نقـوش هندسـي بـا زبـاني سـاده بـه مخاطـب خـود         گر پژوهشبرخي ديگر از 
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در قـرون گذشـته و    دانـان  اي قوي ميـان رياضـي   بنا به مستندات تاريخي رابطه. ]1[ اند پرداخته
  .معماران و هنرمندان وجود داشته است
كنندگان  كرده كه نيمي از شركت هاي علمي را برگزار مي بوزجاني در بغداد جلسات و كارگاه

  .]8، ص6[ آن معماران و هنرمندان بودند
هـايي كـه در    تحليل موتيـف  .اند ها كار كرده ان زيادي روي نگارگري و ديوارنگارهگر پژوهش

هاي نسخ خطي از مواردي  هنر ديگر كشورها بر نقاشي تأثيرها كار شده و همچنين تحليل  ارهنگ
 ةهـا بـه تاريخچـ    برخـي از آن . ]37؛ 36[ن قرار گرفتـه اسـت   ااست كه بسيار مورد توجه محقق

و بعضي ديگـر تفـاوت    ]22؛ 15[ اند ديوارنگاري از دوران پيش از تاريخ تا پس از اسالم پرداخته
صـفويه   ةي دورديوارنگـار . ]38[اند  هاي مقدس را بيان كرده ها و مكان ها در كاخ نقاشيموضوع 
 ةي دورديوارنگاربيشترين آثار در . هاي ايلخاني، تيموري و تركمانان است دار تزيينات كاخ ميراث

در اواخـر  . ]12[ خصوص از زمان شاه عباس به جـاي مانـده اسـت    بهصفويه در استان اصفهان و 
 ةها شدت يافت، جامعـ  كه ارتباط دربار صفوي با غرب فزوني گرفت و آمد و شد آن، 1028سال 

 ةل عمـد ئاز مسـا . ]33[ هنري، آداب و رسوم و طرز رفتار اروپايي آشـنا شـد  هاي   ايراني با شيوه
اروپاييـان در مقـام سـفير، تـاجر، مـاجراجو،      . اروپا در آن اسـت  تأثيرصفوي ميزان  ةهنر در دور

شـدند و در دربـار بـا شـاهان و شـاهزادگان مالقـات        مسيونرهاي مذهبي وارد ايران مي مشاور و
ات اروپا بر نقاشي ايران زمان انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان تأثيرترين  عمده. ]3[ كردند مي

 هاي كليساهاي اروپايي، نقاشي ديـواري نيـز رواج يافـت    پذيرفت و به تبعيت از ديوارنگاره انجام
كه از جانب سفيران و ميهمانان اروپايي به شاه هديـه   ،هاي اروپايي ها از نقاشي ديوارنگاره. ]25[

هـا   هديوارنگـار ان بـه تحليـل   گـر  پـژوهش برخـي از  . ]32[ پذيرفتـه اسـت   تأثيرنيز  ،شده بودند
 ةها را از نظر نوع تكنيـك سـاخت و نحـو    اني اين نگارهگر پژوهش ،از اين ميان. ]35[اند  پرداخته

خصـوص آن دسـته از    بـه ، هاي ديوارنگـاري اصـفهان   معرفي فنون و ويژگي ،ها اجراي اين نقاشي
 ،]13 ؛11؛ 4[انـد   هايي كه بـا سـبك و اسـلوب نقاشـي مكتـب اصـفهان كـار شـده         نگاري پيكره

ها به كار بـرده   اشي و ديوارنگارهقصفويه در خلق اين آثار ن ةهمچنين ابزار و مصالحي كه در دور
هـاي   معرفـي انـواع تكنيـك    نيـز بـه  ان گـر  پژوهشديگر . اند  كردهبررسي و مطالعه  ]5[شده  مي
گيـري از   هاي علمي حفاظت و مرمت اين آثار به منظـور پـيش   ها و روش رفته در ديوارنگاه كار به

هـاي نگـارگري در    مطالعـاتي نيـز بـر تحليـل    . ]28؛ 21؛ 16؛ 2[ انـد  تخريب اين آثـار پرداختـه  
 .]34 ؛26 ؛20؛ 14[ انجام شده است هاي مختلف دوره

هـا و مراكـز سـلطنتي     هاي ديـواري كـاخ   بار در آثار هنري در قالب نقاشي نقش زن نخستين
مراكز سلطنتي امويان در خربة المفجر قصر عمرو، قصر الطوبيو قصر الحير شـرقي از  . نمايان شد

نكات . ]10[روند  س به شمار ميوري بيزانتميراث امپرا ةاي هستند كه بازماند برجستههاي  نمونه
هـاي ايرانـي    تصـوير زن در ادب فارسـي و نگـاره    ةان در اين زمينه مقايسگر پژوهشمورد توجه 
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 ها ها چون بررسي گفتمان جنسيت در ديوارنگاره مفهومي نقوش زن در ديوارنگاره ة، مطالع]31[
مورد  ]9[هاي پنهان نقاشي  يهبردن به ال ها براي پي و توصيف و تحليل و تفسير ديوارنگاره ]18[

ان زيادي به مطالعـه و  گر پژوهشتوان به اين نتيجه رسيد كه  با نگاهي كلي مي. توجه بوده است
ان اين نقوش را از نظر تكنيك اجرا و مرمت گر پژوهشاكثر اين  .اند ها پرداخته بررسي ديوارنگاره

ولي تا كنون نقـش زن  . اند بررسي كردهها با شعر يا ادبيات  يا تطبيق نقش زن در اين ديوارنگاره
سعي شده در اين مقاله براي  ،بر اين اساس. است نشدهها از منظر هندسي مطالعه  در ديوارنگاره

  .ها از منظر هندسي پرداخته شود اي نقوش زنان در ديوارنگاره مقايسه ةنخستين بار به مطالع
 ةمانـد  زاوليان از بناهاي باقي ةسوكياس و خان ة، خانقاپو ليعاچهار بناي كاخ چهلستون، كاخ 

كاخ چهلستون محل بارعام و كـاخ پـذيرايي   . نقوش زنان است ةصفوي است كه دربرگيرند ةدور
همچنـين  . دارداين كاخ نقوش ديواري بسياري از زمان شاه عباس دوم . ]29[پادشاه بوده است 

 داردهـاي بـزرگ مقياسـي     نقاشي ،اول ساخته شده استبه فرمان شاه عباس  كه قاپو، عاليكاخ 
ـ . زنان اسـت هاي  نگاره ةبرگيرند كه در ـ   ةخان هـاي    زاوليـان نيـز از تنهـا خانـه     ةسـوكياس و خان
  .زنان است ةچهر ازها  ند كه نقاشي آنا صفويه ةدور ةماند باقي

  روش تحقيق
مطالعـات   ةهـا بـر پايـ    آن اي از اطالعات اسـت كـه بخشـي از    هاي اين پژوهش شامل دسته داده

ها اشـاره   ها و مقاله توان به مطالعات اسناد، كتاب از آن ميان مي. به دست آمده استاي  كتابخانه
وجوه شباهت و . به انجام رسيده است هاي ميداني است كه در اين زمينه بخش ديگر تالش. كرد

 ةو پايـ هـا   بنابراين نمونـه . دزنان پرسش اصلي اين پژوهش را پديد آورهاي  نگاره  تفاوت هندسي
اي راهكاري جهت شناخت وجوه شـباهت   مقايسه ةروش مطالع. تحقيق براساس آن شكل گرفت

 ةلـذا از شـيو  . دهـد  دسـت مـي   ارامنه بههاي  و خانهها  كاخ ةديوارنگارزنان در هاي  و تفاوت نگاره
گزينش . گرفته شده استها بهره  كردن وجوه افتراق و اشتراك آن مشخص برايها  نمونه ةمقايس
از  قـاپو  عـالي در اصفهان دو كاخ چهلسـتون و  . آماري است ةشمار از جامع ها به شكل تمام نمونه

هاي  سوكياس و زاوليان تنها خانه ةهمچنين دو خان. دارندهاي زنان  نگاره از يزمان صفوي نقوش
لذا هـر چهـار بنـا بـا     . در سطوح تزييني خود هستند انزن با تصاوير ييها نگاره داراي ةماند باقي
  .شدتصاوير موجود در آن بررسي  ةكلي

هـاي   نگـاره   تحليل هندسي براي .استفاده شده است 1ترسيمي افزار ها از نرم در تحليل نمونه
  :شدندبررسي و مقايسه  ذيل ةگان هاي ده زنان ويژگي

  
                                                        

1. Corel Draw V:8 
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  ؛هاي داراي نقوش زنان در هر بنا تعداد قاب. 1
  ؛ها هاي به كار گرفته شده و تعداد آن شكل قاب .2
  ؛)باال، وسط و پايين(مكان قرارگيري قاب در فضاي بيروني يا دروني قاب و تراز قرارگيري . 3
  ؛تحليل گرافيكي تصاوير و نوع نقش از لحاظ قرار گرفتن در فضاي باز يا بسته .4
  ؛بستهيا شده از لحاظ قرارگيري در فضاي باز  مكان طراحي .5
  ؛تعداد فيگورهاي زن در هر قاب .6
  ؛و تعداد فيگور زن در هر قاب) راست، وسط و چپ( حالت، مكان .7
  ؛)نشسته و ايستاده(حالت قرارگيري زنان در فيگورها  .8
  ؛هاي لباس زنان ها و تعداد رنگ تعداد تكه .9

  .تعدد و نوع سرپوش لباس زنان .10

  ها هديوارنگارسي تصاوير زنان در هاي هند اي ويژگي تحليل مقايسه
هـا عوامـل گونـاگون     هديوارنگـار هـاي هندسـي تصـاوير زنـان در      ويژگياي  تحليل مقايسه براي
  .شوند ميشده در فرايند روش تحقيق به شكلي مجزا بررسي  اشاره

  هاي داراي نقوش زنان در هر بنا تحليل ميزان فراواني قاب
هايي كه  نگاره قاب ،در اين بين). 1جدول ( ها بررسي شد و كاخ ها ها در خانه نگاره تعداد كل قاب

قـاپو   هاي كـاخ عـالي   هديوارنگاردر . اند اي جدا قرار گرفته ها وجود دارد در دسته تصوير زن در آن
خـراب و   بعضي نيمـه . ها باقي مانده است اند و فقط طرحي از آن كلي خراب و محو شده برخي به

هـا   سوكياس نيز به علـت تخريـب برخـي از نقاشـي     ةدر خان. ايان استقسمتي نيز از زير گچ نم
نـد نقـوش زنـان از    ا اي كه سالم نگاره قاب 21تعداد دقيق نقوش زنان در آن مشخص نيست و از 

نگـاره از آن   3تصوير به دسـت آمـده و فقـط در     5زاوليان نيز  ةاز خان. شدنظر هندسي بررسي 
  .تصوير زن نقش شده است
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  ها ها و خانه كاخ ةنگار قاب ميزان فراواني .1 ولجد

تعداد كل   
  ها نگاره قاب

تعداد
هايي كه  نگاره قاب

تصوير زنان در آن 
 است

هايدرصد قاب
هاي  داراي نگاره

زنان نسبت به 
 هاكل قاب

تعداد 
هاي زن  نگاره قاب

  در درون بنا

تعداد 
هاي زن  نگاره قاب

  بنا در بيرون

  20  45 %61 65 105  چهلستون

  85  قاپو عالي
  

44 
عدد از اين  16

ها تخريب  ديوارنگاره
 اندشده

51%  39  5  

 ةخان
  12  9  %61  21  34  سوكياس

 ةخان
  -  3  %60  3  5  زاوليان

  
هايي است  ها تصوير شده بيشتر از قاب هايي كه زن در آن نگاره ها تعداد قاب ها و خانه در كاخ

آن  ةاهميت نقش زن در جامعـ  دليلتواند به  و اين مي) 1جدول ( ها نيست در آنكه تصوير زن 
  .شوند ميها آمده بررسي  هايي كه نقش زن در آن فقط قاب ،هاي بعدي در تحليل. دوران باشد

  ها بندي هاي هندسي قاب ويژگي
صـورت  توانـد بـه    آيند كـه مـي   رنگي به وجود مي ةشدن محيطي يا لك ها از طريق محصور شكل

ها از نظر شـكلي بـه دو    ها و خانه ها در كاخ نگاره قاب. باشند) حجم(بعدي  يا سه) سطح(دوبعدي 
هايي كه به شكل مستطيل در بناهـا   نگاره شكل و قاب هاي مربع نگاره قاب: شوند دسته تقسيم مي

  .وجود دارند

  ها قاب ةبندي هندس ميتقس
هـا و   مستطيل دو شكلي هستند كـه در خانـه   مربع و .ستها ها در شكل آن قاب ةشباهت هندس

هاي مستطيل افقـي   وجود قاب. اند ها به شكل مستطيل نگاره بيشترين قاب. شوند ها ديده مي كاخ
در . هاي مستطيل عمودي بيشتر است قاب قاپو عاليولي در كاخ  ،در كاخ چهلستون بيشتر است

ـ  ، هاي مستطيل عمودي بيشـتر اسـت   سوكياس نيز قاب  ةخان  ةنگـار  زاوليـان قـاب   ةولـي در خان
توانـد محـل    ها مي ها و خانه بندي در كاخ شكل قاب دليل اين تفاوت. مستطيل افقي بيشتر است

انـد   ها و همچنين معماري كه اين بناهـا داشـته   موضوعات ديوارنگاره ،ها هنگار قابگيري اين  قرار
  ).2جدول ( باشد
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  ها خانه و ها كاخ در ي به كار گرفته شدهها قاب شكل. 2 جدول

 هاي مربع تعداد قاب  
  شده در بنا ترسيم

 هايتعداد قاب
شده  عمودي ترسيم
  در بنا

هاي افقي  تعداد قاب
  شده در بنا ترسيم

  29 17 19 چهلستون
  5 28 11 قاپو عالي

  - 13 8 سوكياس ةخان
  2 1 - زاوليان ةخان

  ها مكان قرارگيري قاب
اند و پوششي تزيينـي بـر    گذاري شده ها در ابنيه براساس كاركرد فضا در معماري جاي نگاره قاب

ها يا در  اقچهطرديف با  ها و هم اقچهطها در  نگاره اين قاب. اند هاي بيروني و دروني بنا بوده ديواره
  .شوند ها و رف بناها ديده مي ازاره

  
  ها و خانه ها كاخ در ها قاب يريقرارگ مكان. 3 جدول

  
هايي كهنگارهقاب

در فضاي دروني بنا 
 هستند

هايي كهنگارهقاب
در فضاي بيروني بنا 

 هستند
ها  نگاره قاب

  در طاقچه
ها در  نگاره قاب

  رف
ها در  نگاره قاب

  ازاره

  -  11 54 20 45  چهلستون
  13  8 23 5 39  قاپو عالي
 ةخان

  -  13  8  12  9  سوكياس
  -  3 - - 3  زاوليان ةخان

  
هايي است كـه   از شباهت طاقچهبودن با  رديف  ها يا هم طاقچهرف و  مكان قرارگيري قاب در

بناست كه  ةهايي در ازار نگاره شده وجود قاب تفاوت مشاهده. شود ها مشاهده مي ها و كاخ در خانه
  ).3 جدول( استقابل مشاهده  قاپو عاليدر كاخ 

  ها قاب ةزمين پس
 ةزمينـ  هـا فضـايي اسـت كـه در پـس      نگـاره  تصـاوير موجـود در قـاب    ةشد از ديگر موارد مطالعه

را نشـان   )گونـه  طبيعت( اين فضا به دو صورت است يا فضايي باز. ها كشيده شده است هنگار قاب
  .)گونه معماري(دهند يا فضايي بسته  مي
  
  

  



  1397بهار ، 1، شمارة 10، دورة هنر فرهنگ وزن در   36

  ها خانه و ها كاخ در يمعمار طبيعت و ةنيزم پس با هنگار قابتحليل . 4 جدول

هايي كه تصاوير را در فضايي باز نشان  قاب  
  دهند مي

هايي كه تصاوير را در فضايي  قاب
  دهند گونه نشان مي معماري

  چهلستون

 

  
   

  قاپو عالي

 

  
 

  

  

  سوكياس ةخان

 

  
  
 

  

  
  

  -  -  زاوليان ةخان
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ها بيشتر انسان در رابطه با طبيعـت بـه تصـوير     در ديوارنگارهتوان گفت  در تحليلي كلي، مي
ها ديده  ها و خانه ولي تفاوتي كه در كاخ. ها كمتر است درآمده و عنصر معماري در اين ديوارنگاره

اند و عناصر معمـاري در ايـن    ها بيشتر در ارتباط با طبيعت به تصوير درآمده شود نقاشي كاخ مي
  ).5و  4جدول (ها به عناصر معماري بيشتر توجه شده است  ولي در خانه. تابلوها كمتر وجود دارد

  
  ها خانه و ها كاخ در عتيطب ي ومعمار ةنيزم پس با ها قاب تعداد. 5 جدول

هايي كه تصاوير راتعداد قاب  
 دهنددر فضايي باز نشان مي

هايي كه تصاوير را در تعداد قاب
  نامشخص  دهند نشان ميفضايي بسته

  -  12 53 چهلستون
  -  3 41  قاپو عالي

  -  8 13 سوكياس ةخان
  3  - - زاوليان ةخان

  هندسي فيگورهاهاي  ويژگي
  بندي تعداد فيگورها در قاب

نگاره پرداخته شده اسـت و هـر قـاب براسـاس      به تعدد نقش زن در هر قاب ،بندي در اين دسته
ميزان تعدد پرسـوناژ بـر چگـونگي    . بندي شده است بيشتر دسته فيگور و فيگور، دوفيگور، سه تك

 .مستقيم داردتأثير فرم قاب 
 

  هر قاب در زن يگورهايف تعداد. 6 جدول
تعداد  

فيگور در 
  قاب

  
  بناها

هاي  قابتعداد 
  فيگور تك

 

هايقابتعداد
 فيگوردو

 

 فيگور هاي سه قابتعداد 

  

هاي بيش  قابتعداد 
 فيگور سه از

  

  قاب 22  چهلستون

قاب26:قاب32
، مرد يك و زن يك

يك ، زن دو قاب 5
 بچهوزنيك،قاب

 يك زن قاب دو 2: قاب 6
، مرد دو زن يك قاب 3، مرد

  زن سه يك قاب

قالب  در همه: قاب 5
 به تصوير مجلس
  اند شده كشيده

  -  - 13 31  قاپو عالي

 ةخان
  10  سوكياس

 قاب يك 3: قاب 4
يك ، مرد يك و زن

  زن دو فيگور قاب
 دو ها قاب ةدر هم: قاب 5

  مرد و يك زن

 چهاردر يكي : قاب2
در ، زن و سه مرد

زن و  سهديگري 
  مردچهار 

  -  - - چهره3فقط  زاوليان ةخان
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در كـاخ   .انـد  فيگور يا دوفيگـور نقاشـي شـده    مذكور به صورت تك ةها در ابني بيشترين قاب
قـاپو ايـن    ها به صورت تركيب دو عنصر انساني است و در كـاخ عـالي   بيشترين نگاره ،چهلستون

فيگـور اهميـت بيشـتري قايـل      براي تصاوير تـك  ،ها نيز خانه در. پرسوناژند ها به صورت تك قاب
  .ها اشاره كرد توان به شكل قاب ها مي فيگور بودن بيشتر قاب از داليل تك). 6 جدول( اند شده

  ري فيگور در قابمكان قرارگي
ها مطالعـه و سـنجش    بندي هر قاب به چهار قسمت مساوي قرارگيري فيگورها در قاب با تقسيم

  .ه استشد
 

  )چپ و وسط راست،( قاب در زن گوريف يريقرارگ تعداد و مكان حالت، .7 جدول

  
½

سمت
راست، رو به 

اال ب
 

½ 
سمت 

راست، رو به 
پايين

  

½ 
سمت 
راست، در 

مركز 
در مركز قاب  ½

  

½
سمت چپ،

رو به باال
 

½ 
سمت چپ، 

رو به پايين
  

½ 
½ سمت چپ، 
در مركز

  

مكان قرارگيري
فيگورها در قاب
 

كاخ چهلستونهاي 
 

    
      

-  
  

  
-  19  10  8  -  20  8  

مكان قرارگيري
فيگورها در قاب
 

هاي 
كاخ عالي
 

قاپو
 

    
  

  
    

-  5  6  25  -  2  7  

مكان قرارگيري
فيگورها در قاب
 

سهاي 
خانة سوكيا

   

       
  

    
1  5  2  10  -  6  4  

مكان قرارگيري
فيگورها در قاب
 

خانة زاوليانهاي 
 

      
  

      

-  -  -  3  -  -  -  
  



  39   ...هندسي اي تصوير زن از ديدگاه مطالعة مقايسه

توان به اين نتيجـه رسـيد كـه در كـاخ      ها مي گيري فيگورها در قاب با توجه به تحليل جاي
ها قـرار دارنـد و تعـداد     هنگار قاببه يك نسبت فيگورها در سمت چپ و راست  چهلستون تقريباً

قاپو بيشترين  اند و اين در حالي است كه در كاخ عالي تصوير شده  كمي از فيگورها در مركز قاب
هـا   دوم سمت چـپ قـاب   ها در يك تعداد فيگورها در مركز قاب قرار دارند و كمترين تعداد نگاره

گيـري   جـاي ). 7جدول (ه قرار دارد نگار قابفيگور زن در مركز  ها عمدتاً خانه در. شوند ديده مي
  .اهميت اين نقش است بيانگرها  فيگور زن در مركز قاب

  قرارگرفتن زنان در قاب ةنحو
بنـدي و   فيگورهاي ايستاده و فيگورهـاي نشسـته دسـته    ةها در دو دست نگاره فيگور زنان در قاب

  .شوند ميتحليل 
  

  ها  قاب در گورهايف بودن ستادهيا و نشسته حالت. 8 جدول
هاينگارهتعداد  

 ايستادهزن
زنهاينگارهتعداد

 نشسته
هايي كه فقط چهرة  نگاره تعداد قاب

  اندزنان را كشيده
  1 57 33 چهلستون

  - 29 15 قاپو عالي
  - 19 13 سوكياس ةخان
  3 - - زاوليان ةخان

  

در . فيگورها در حالت نشسته بيشـترين تعـداد را بـه خـود اختصـاص داده اسـت        ،ها كاخ در
هايي كه  قاب ،در اين ميان. شوند هاي زن بيشتر به شكل نشسته ديده مي ها نيز تعداد نگاره خانه
اين تصـاوير در كـاخ چهلسـتون و در     .شود اند نيز ديده مي زنان را به تصوير درآورده ةچهر فقط
توانـد بـه دليـل شـكل      اين تفاوت در حالت فيگورها مي). 8جدول (شوند  زاوليان ديده مي ةخان
 .است ها كار شده ها و موضوعاتي باشد كه در قاب بندي قاب

  ها ويژگي هندسي لباس
ماننـد  ، هـا  پوشاك رويي بين آن. كردند بها و فاخر به تن مي هاي گران صفويه لباس ةزنان در دور

پوش مردان نداشت  تكه بود و جز در چند مورد خاص تفاوت زيادي با تن مردان، اغلب يك ةجام
 ايه هشده از مشخص دوزي شلوارهاي حاشيه: شود لباس زنان به چند تكه تقسيم مي. ]12 ، ص8[

كـه از جلـوي گـردن تـا نـاف چـاك        ،پيراهني به نام قميص. ]24[است پوشاك زنان آن دوران 
صـفوي بـوده    ةالبسه در دورهاي  رسيده از ديگر گونه پا مي ةالپوشي كه تا پاشنقبا يا با و داشت
، 17[چكمـه نيـز از پوشـاك زنـان در آن دوران اسـت       روسري، چارقد، روبند، چادر و نـيم . است
هـايي ابريشـم و ترمـه     زنان از روي قبا كمربندهايي سيمين و زرين، مرصع و گاه شال. ]169 ص
  .ندشتها براي آرايش سر، كاله و تزييناتي دا نآ. ]12، ص8[بستند  مي
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  هاي لباس زنان تعداد قسمت
مانـده از آن دوران   جـاي  هاي به وضوح در نگاره صفوي به ةتنوع پوشش بين اقشار اجتماع در دور

  .ها متفاوت است هاي لباس شود و بسته به موقعيت اجتماعي فرد در جامعه تعداد تكه ديده مي
  

  هاي لباس زنان تعداد تكه. 9 جدول
  نامشخص  تكه هشت  تكه هفت  تكهشش تكهپنج تكهچهار تكهسه تكهدو تكهيك  

 چند
ستكه بودن 

لبا
 

هاي زنان 
در كاخ چلستون

  

2  -  11  16  34  17  1  1  1  

 چند
ستكه بودن 

لبا
 

هاي زنان 
در كاخ عالي
 

قاپو
  

-  1  5  5  6  2  -  -  20  

چند
ستكه بودن

لبا
 

هاي زنان 
در خانة 
س

سوكيا
 

5  8  -  4  6  4  -  -  -  

 چند
ستكه بودن 

لبا
 

هاي زنان 
در خانة زاوليان

  

-  -  -  -  -  -  -  -  3  

  
 .نـد هـا دار  بيشـتري نسـبت بـه لبـاس زنـان در خانـه      هـاي   ها تعداد تكه لباس زنان در كاخ

فرهنـگ همـان دوره بـوده     تـأثير تحـت   ،گذشتههاي  همچون دوره ،صفويه ةديوارنگاري در دور
 ها پوششي كه براي لباس زنان در نظر گرفته شده پوشـش لبـاس زنـان در    در نقاشي كاخ .است

 ارتبـاط زيـرا   ،يابد ها تحول مي تدريج پوشش لباس به ،در اين دوره. كند همان عصر را نمايان مي
اي  عهد صـفوي جامعـه   ةگرچه جامع. شود و تجاري با ملل اروپايي از اين دوره آغاز مي اقتصادي

ويـژه در   اين ارتباط تضادهايي ايجاد شده بود كه مظـاهر ايـن تضـاد را بـه     ةنتيج سنتي بود، در
ها كشيده شـده   نگاره فقط چهره ،زاوليان ةدر خان. ]418، ص19[ كنيم پوش زنان مشاهده مي تن

به لباس زنـان   هاي بيشتري نسبت ها تعداد تكه لباس زنان در كاخ. و لباس آنان مشخص نيست
هاسـت   هـا و خانـه   تفاوتي كه در چندتكه بودن لباس زنان در كـاخ ). 9جدول (ها دارند  در خانه

  ).10جدول (ارامنه از هنر اروپا باشد  تأثيرتواند به علت  مي
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   زمان هاي هم عصر خود در اروپا در نقاشي لباس زنان صفوي با زنان هم ةمقايس. 10 جدول
  در اروپا 16هايي از زنان قرن  نقاشي هاي خانة سوكياسديوارنگاره  

هاي  تطابق ديوارنگاره
هاي  صفوي با نقاشي
  اروپايي

  
 

  
  )365 و 360، 1379هانس (

  ها تعداد رنگ در لباس
ابريشمين رنگارنگ، گلدار، زربفت و هاي  فراواني به جامه ةصفويه عالق ةمردم در دور ،كلي طور به

بها انتخاب  هاي گران هاي گلدار و زري از پارچه دادند و شال كمر و دستار خود را حتماً نشان مي
  .]13، ص8[ كردند مي

  
  هاي لباس زنان تعداد رنگ .11 جدول

  نامشخص  رنگ هفت  رنگ شش  رنگ پنج  رنگ چهار  رنگ سه  رنگ دو  رنگ يك  

گ
چندرن

 
بودن 

س
لبا

 
هاي زنان 

در كاخ 
چهلستون

  

2  -  10  32  25  11  4  1  

گ
چندرن

 
بودن 

س
لبا

 
هاي زنان 

عاليدر كاخ 
 

قاپو
  

-  -  8  4  2  2  -  22  

گ
چندرن

 
بودن 

س
لبا

 
هاي زنان 

در خان
س ة
سوكيا

  

-  4  9  8  -  2  2  1  

گ
چندرن

 
بودن 

س
لبا

 
در خانهاي زنان 

 ة
زاوليان

  

-  -  -  -  -  -  -  3  
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شـود كـه    هاي بناهـا مشـاهده مـي    پوشاك بانوان، در نقاشيشده در  انجام ةبا توجه به مطالع
جدول (دارد ها  شده در خانه ها تنوع رنگ بيشتري نسبت به لباس زنان تصوير لباس زنان در كاخ

ارامنه به هاي  خانههاي  هديوارنگار، اما در استهاي لباس  دليل اين امر براي زياد بودن تكه). 11
كمتـري و بـه   هـاي   تعـداد تكـه  ها  غرب، پوشاك زنان در ديوارنگارهدليل ارتباط ارامنه با دنياي 

  .ندهمان نسبت تعدد رنگ كمتري دار

  وجود عناصر خاص
اغلب زنان كاله كوچكي به شـكل   .پوشش سر اشخاص است صفوي ةهاي نقاشي دور ز مشخصها

گلـو  ها بـا يـك بنـد در زيـر      عرقچين. گذاشتند عرقچين و لچك و دستارهاي سفيدي به سر مي
دنبالـه و   ند وانداخت ميبرخي از بانوان از زير كاله، تور يا چارقد ابريشمي روي سر . شد بسته مي

  .]12، ص8[ ندكرد آن را پشت سر رها مي ةگوش
  

  و نوع سرپوش لباس زنان تعدد. 12جدول 
  نامشخص  كاله تاج بدون سربند داراي سربند  

پوشش سر 
زنان در كاخ 
  چهلستون

   
  

  

-  

53 16 4 8  2  

پوشش سر 
زنان در كاخ 

  قاپو عالي
 

  
-  

  
-  

21 4 - 2  12  

پوشش سر 
 ةزنان در خان
  سوكياس

       

-  

13 11 2 3  -  
پوشش سر 
 ةزنان در خان
  زاوليان

-  -  -  -  3  



  43   ...هندسي اي تصوير زن از ديدگاه مطالعة مقايسه

 ،در ايـن ميـان   .انـد  زنان بيشتر با سـربند نشـان داده شـده    ،ها پس از بررسي تصاوير در كاخ
ها با تاج يا كـاله   تعداد بسيار كمتري از اين نگاره. شود تعدادي تصوير زن بدون سربند ديده مي

ها با سربند و نيمي ديگر بدون پوشـش سـر بـه     نيمي از نگاره ها تقريباً در خانه. ندا قابل مشاهده
  ).12جدول (شود  يها ديده م هاي خانه استفاده از تاج و كاله نيز در ديوارنگاره. اند تصوير درآمده

  گيري نتيجه
  :شوند ها به چند دسته تقسيم مي در نگاره شده هاي هندسي بررسي ويژگي

هايي كـه تصـوير زن    قاب ،آمده دست در تحليل به :ها ها و خانه نگارة كاخ ميزان فراواني قاب
اهميـت نقـش زن در آن دوره    بيانگرو اين  استدرصد  61تا  51ها به تصوير درآمده بين  در آن
ها به شكل مسـتطيل و مربـع بـه     در كاخ كه عمدتاً ستها ويژگي ديگر هندسي شكل قاب. است

هـا   در خانه .هاي مربع بيشتر است ها نسبت به قاب هاي مستطيل در كاخ كار رفته كه تعداد قاب
ثر اسـت  أري ساختمان متها از شكل معما فرم قاب. شده است  از اين دو نوع قاب بهره گرفته ،نيز

. ها را انتخاب كرده اسـت  ها وجود داشته فرم قاب و نقاش به نسبت فضاي خالي كه در ساختمان
ها به تعداد  ها، قاب در كاخ .است شده هاي هندسي مطالعه ها از ديگر ويژگي محل قرارگيري قاب

هـا در   هنگـار  قـاب هـا   فضاهاي مجوف به كار برده شده است و اين در حـالي اسـت كـه در خانـه    
  .اند فضاهاي خالي كه در ديد ميهمانان قرار داشتند به تصوير درآمده

ها بيشتر در ارتباط بـا   ها در كاخ ديوارنگاره :در تحليل گرافيكي تصاوير اين نتايج حاصل شد
 شـوند  گونـه ديـده مـي    ها اكثر تصاوير با عناصر معماري اما در خانه ،اند طبيعت به تصوير درآمده

فيگور زنان مشخص شد كه بيشتر تصاوير زنان به صـورت دو فيگـور بـه     ةدر هندس). 4 جدول(
تعداد، حالت و مكان قرارگيـري  . فيگورها بيشتر است تعداد تكها  ولي در خانه ،اند تصوير درآمده

بـر ايـن    .فيگورهاي زنان از ديگر مواردي است كه در اين پژوهش بـه آن پرداختـه شـده اسـت    
بـه طـور مسـاوي در سـمت چـپ و راسـت        ها تقريباً هاي كاخ چهلستون نگاره هنگار قاب ،اساس
ها در مركـز قـاب وجـود     بيشتر نگاره قاپو عاليها قرار دارند و اين در حالي است كه در كاخ  قاب
توانـد بـه    شوند و اين مـي  ها ديده مي ها بيشتر تصاوير در مركز قاب خانه ةاما در ديوارنگار، دارند

  .ها باشد ها يا موضوع ديوارنگاره رم قابدليل ف
ها حالت ايستاده يا نشسته بودن زنان اسـت كـه تصـوير زنـان در      نگاره ديگر در قاب ةهندس
 دليـل توانـد بـه    و ايـن مـي   است  ها بيشتر به صورت فيگور نشسته ها و خانه هاي كاخ ديوارنگاره

  .اند ها كار كرده هديوارنگارموضوعاتي باشد كه در 
لبـاس زنـان    ،ها در كاخ: ها و رنگ در لباس زنان ها از لحاظ تعداد تكه ويژگي هندسي لباس

ها تعداد تكه و رنگ  و اين در حالي است كه لباس زنان در خانه ندتعداد تكه و رنگ بيشتري دار
  .ندكمتري دار
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هـا و   خانـه  هم ،در اين ميان .ها بسيار به كار رفته است ها و كاخ هاي چهارگوش در خانه فرم
رفتـه   كار شكل به ولي تعداد قاب مستطيل. اند شكل بهره گرفته ها بيشتر از قاب مستطيل هم كاخ

هـا   بنـدي  در هر وجه نماي كاخ تعداد قـاب  ،همچنين. هاست شكل در كاخ هاي مربع بيش از قاب
تـر   ظريـف تـر و   يئها جز بندي در كاخ تقسيم، به عبارت ديگر .هاست بيش از همان وجه در خانه

 ).2جدول (است 
متفاوت است و اين به ها  و كاخها  ها آشكار كرد كه تعداد رنگ در لباس زنان در خانه بررسي

سـت  ها ها بيش از لباس زنان در خانـه  تعدد رنگ لباس در كاخ. لباس استهاي  دليل تعداد تكه
 ةديوارنگـار در . دليل اين تفاوت رنگ به نوع پوشاك زنان بسـتگي داشـته اسـت   ). 11ـ9جدول (

پوشاك زنـان  ها  در خانه كه حالي در ؛كردند زنان از لباس متداول در آن دوره استفاده ميها،  كاخ
لـذا ايـن    .تر است و پوشاك ايرانيان تنوع رنگ بيشـتري داشـته اسـت    به لباس اروپاييان نزديك

كاررفتـه در لبـاس    هاي به آن را در تعداد رنگ در لباس تأثيربيشتر در لباس ايرانيان  تنوع رنگيِ
هايي كـه داراي نقاشـي زنـان     اين است خانه شيكي ديگر از داليل. كند ها آشكار مي زنان در كاخ

 ةهستند متعلق به اقشار ارامنه است كه به دليل شغل بازرگاني و همچنين مكان قرارگيري اوليـ 
 .دارند ارتباط بيشتري با اروپاييان شاننسرزمي

 كـامالً  ةاين در حالي است كه قاعد .ها قرار گرفته نقوش زنان در مركز قاب عمدتاًها  در خانه
چون در كاخ چهلستون نقوش زنان به شـكل  . شود ها ديده نمي مشخصي در توضيع زنان در كاخ

فيگورها در مركز  عمدتاً قاپو عاليولي در كاخ  ،متناظر در دو سمت چپ و راست قاب قرار گرفته
  ).7جدول (اند  قرار گرفته

صـفوي در   ةهـاي دور  هـا و خانـه   هاي كاخ سعي شد نقاشي زنان در ديوارنگاره ،در اين مقاله
به توصـيف   فقطان گر پژوهشاين در حالي است كه ديگر  .اصفهان از منظر هندسي بررسي شود

توانـد در سـاير    اين پـژوهش مـي  . اند ها پرداخته هديوارنگارمفهومي يا چگونگي حفظ و نگهداري 
اي بـين   مقايسه ةان مطالعگر پژوهشديگر  از سويتواند  ي قرار بگيرد و ميعلّ ةشهرها در مقايس

  .ها صورت پذيرد ويژگي فيگور آقايان و خانم
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