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 چکیده
مده مورد ع طور بهاست که  موضوعاتی ازجملهو  قرارگرفتهدر زمان معاصر نشانه در مرکز توجه انسان 

 یها نشانهو تقویت خوانش ، شاهد تحول یراخ یها دههقاجار در  ۀدور قاشین. است شده واقعبازاندیشی 

ر هنر د وفور به استاول قاجار نشانه پرنده  ۀهنر دوراصلی در  یها نشانه. یکی از بوده است تصویری

 ینۀدرزمشناسانه میان مطالعاتی که سیر شمایلپانوفسکی با طرح تف. شود یم یدهد دوراناین نقاشی 

در مطالعات  .کند میپیوند برقرار  پذیرد یمصورت  وم انسانیعل یها رشته یرساتاریخ هنر و مطالعات 

بلکه میان  ،دهیم ینمقرار  یموردبررسصوری و فرمال  یها خصلت یثاز حتطبیقی همیشه یک اثر را 

رها  .کنیم یمفرهنگی پیوند برقرار  یها نظاماجتماعی آن دوران و سایر و نظام  ، فلسفه...دبیاتیک اثر با ا

ابتدا با مقوالت کلیدی  مسئلهدر جستجوی این  ین قصدی را داشته یا نداشته است.از اینکه هنرمند چن

گرایش نظری  عنوان بهمیالدی  (8171-8791)پانوفسکی  ینروا پردازی یهنظرنظری بر اساس  ۀدر حوز

: پرنده در نقاشی قرار استاصلی پژوهش به این  سؤال یمبنو بر این  قرارگرفتهواکاوی  پژوهش مورد

دار آرا پانوفسکی برخور از چه جایگاه معنایی بنا بر قاجار در زنان و مردان ۀدرباری دور ینگار یکرهپ

 آوریگرد ۀتحلیلی و شیو -اریخیت یشناس روشی پژوهش حاضر کیفی است و بر اساس امحتو؟ است

حاکی از آن است که نمایش و حضور پرنده در هنر قاجار  ها یافته . نتایجصورت گرفته است یا کتابخانه

فعال و نمادی  مثابه به. پرنده در این آثار استقبل  یها دورهایران در  شناسی یباییزاز هنجارهای  متأثر

 .شود یمصویر نمودار و در تکامل فرایند نهایی ت قرارگرفتهپویا در تعادل با پیکره تصویر 
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 مقدمه

پرنده در آن  ۀیافت که نشان توان یم، کمتر هنری را ایرانبا نگاهی به سیر تاریخ هنر 

رویکرد  . بر این مبنا تمرکز اصلی این پژوهش بر تحوالت عمیقی است که درباشدن

را در این رابطه به  قرارداد ها قرنقاجار اتفاق افتاده و اول  ۀخوانش پرنده در هنر دور

ابتدایی قاجار و  دورۀدر هنر  توان یمچالش کشیده است. چگونگی تحول مذکور را 

درباری مشاهده کرد. با این توضیح مقاله پیش  ینگار یکرهپاستفاده از پرنده در نقاشی 

پرنده در متن نشانه شمایلی معنایی  یها داللتتحول جایگاه و  رضبرفرو مبتنی 

. این تحوالت همسو با ستابتدایی قاجار ا دورۀدرباری  ینگار یکرهپ های ینقاش

 ، بر این اساس این پژوهش درصددهستند پانوفسکی ینروا رویکردهای نظری

زنان و  درباری یرنگا یکرهپجایگاه پرنده در آثار  است: ها پرسشپاسخگویی به این 

 یکرهپپرنده در آثار  شمایلی یها داللتتحول  چگونه است؟ اول قاجار دورۀدر مردان 

، در بخش اول نوشتار ابتدا نظریات اوین اسخگوییچگونه است؟ برای پ قاجار ینگار

 توضیح دادهقاجار  ابتدایی دورۀ ینگار یکرهپ، سپس نقاشی شود یمپانوفسکی مطرح 

هنر ، بررسی نحوه انعکاس تحوالت نظری در عرصه وشتارش آخر ندر بخ و شود یم

نشانه در زنان  شود یممشخص و  پذیرد یمقاجار صورت  زنان و مردان ینگار یکرهپ

قدرت که از  نشانه و برای مردان شده استفادهنده طوطی راز پ بیشترسخنوری است که 

 .ستبال و قدرت و دانش او برای شاه هدهد که نماد اق شده استفادهعقاب و شاهین 
  

 تحقیق ۀپیشین

حوزه  طور ینهمپژوهش حاضر بر مطالعاتی که حول محور مبانی نظری تحقیق و 

 یپژوهشگراننظریات پانوفسکی  ینۀدرزم. شود یممطالعات نقاشی قاجار است متمرکز 

ت خود به در مقاال ...(،8371) ینصر -(Starten, 2000)-(Panofsky,1972)-(8373احمدی ) مانند

 یکرهپبه هنر  مشخصاًولی  ؛اند پرداختهمختلف  یباهنرهاآرا پانوفسکی و ارتباط آن 

 .اند نداشته یا اشاره پرنده ۀو نشان ابتدایی دورۀدر  خصوص بهدرباری قاجار  ینگار
 

 روش پژوهش

، بنابراین برای تحلیل و فهم رویکردهای متعدد است یا رشته یناب یا مطالعه این متن

اطالعاتی  یها بانکاز  شده یآور جمع یها داده وتحلیل یهتجز، موردمطالعه های نهیزم

آماری در این پژوهش استفاده از تصاویر  ۀ. جامعستکیفی صورت گرفته ا صورت به
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پرنده در تصویر کنار  ۀزنان و مردان در نقاشی قاجار است که دارای نشان نگارانِ ۀپیکر

 .استیکره پ
  

 و پانوفسکی شناسی یلشما. 1

نهایی برای رسیدن به مفهوم  در یک اثر هنری عبارت از مطالعه نمادها شناسی یلشما

سنتی این نمادها از تجربیات دینی یا فرهنگی مشترک استخراج  گاه نظر. از تصویر است

 ینآرو بخش اعظم کارهای مورخ هنر، .هست ییشناسا قابل یسادگ بهکه  شوند یم

. پانوفسکی برای تحلیل یک پردازد می در اثرمعنا  چندگانه های یهالپانوفسکی به درک 

تحلیل شمایل نگارانه،  ،گارانهنتوصیف پیشا شمایل ای چندمرحلهاثر هنری از یک فرآیند 

پیش از فرم و شکل موجود در اثر به  شناسی شمایل. برد میتفسیر شمایل نگارانه بهره 

ساختار بخشیدن  منظور بهوی  .(Panofsky,1972: 15) شود میمتمرکز یام مستتر در اثر پ

 ای مرحله ابداع کرد. ای مرحلهساختاری سه  هنر مطالعه دقیق برایبه پاسخ خودش 

است و هنگامی به « یرتصو از معنایپیش » یمعنابه  در حقیقتنگارانه که یلپیش شما

مایی خاصی فرم و رنگ و اجزای واقعی را در بازن های پیکربندیکه  شود میکار بسته 

نگارانه . در مرحله شمایلشود می تأکیدبیانگرانه هر تصویر  های جنبهو بر  دهیم میشرح 

در این  را به یک روایت ربط دهیم. ها مایه نقش نمادپردازیبعدی تالش بر این است که 

. کند مینی قضاوت مرحله مخاطب بر مبنای تجارب شخصی خودش از رفتار انسا

معنای  کند میکه سومین و آخرین مرحله تالش  «یدرونای معن»و  شناسی شمایل

پانوفسکی با طرح تفسیر  .(881: 8371)پوک، کند بندی صورتیا درونی تصویر را واقعی 

 و مطالعات سایر پذیرد میتاریخ هنر صورت  ینۀدرزمشناسانه میان مطالعاتی که شمایل

از العات تطبیقی همیشه یک اثر را . ما در مطکند میعلوم انسانی پیوند برقرار  های رشته

بلکه میان یک اثر با  ؛دهیم میقرار ن یبررس موردصوری و فرمال  های خصلت حیث

فرهنگی پیوند برقرار  های نظامادبیات، فلسفه...و نظام اجتماعی آن دوران و سایر 

 .(89: 8378،نصری)است ین قصدی را داشته یا نداشته . رها از اینکه هنرمند چنکنیم می

 ۀینزم پس دربردارندهاز تاریخ فرهنگی تعریف کرد که  ای شاخه توان میرا  شناسی شمایل

این تحقیقات بحث  در تاریخی اجتماعی و فرهنگی موضوعات هنرهای تجسمی است.

 اند یافتههنرهای تجسمی بازتاب که چگونه تحوالت اجتماعی و تاریخی در  شود می

(Starten,2000:12).  بی، علمی، اجتماعی، دینی، اد های جنبشتحوالت و از این لحاظ

با یکدیگر قرابت پیدا  شوند میشناسانه مهم تلقی فلسفی نیز برای تفاسیر شمایل
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شناسانه باید اشاره کرد که رانه و شمایلنگادر خصوص نسبت مطالعات شمایل .کنند می

شناسانه فاسیر شمایلو بر آن بود که ت دید میپانوفسکی این دوران در امتداد یکدیگر 

در نگاه کردن به شمایل و  .(89: 8378)نصری، نگارانه است شمایل های تحلیلمبتنی بر 

خود را معین کرده است کشف  بندی ترکیبساختار منطقی آن، محتوی جزمی که 

 های نظامنوعی پیوند هنر با سایر  درواقع شناسی شمایل .(31: 8311،اوسپنسکی) کنیم می

 .پردازد میهای مختلف علم تفسیر اثر هنری با و بهجتماعی است فرهنگی و ا
 

 ها نشانهخوانش تصاویر بر مبنای . 2

و خصلتی  شوند میهستند که توسط انسان خلق  ها نشانهتصویری نظامی از  های نشانه 

متفاوتی درک شده و مورد تفسیر  های شیوهگوناگون به  های فرهنگفرهنگی دارند و در 

راه  «یرسپ»تصویر به سه گروه توسط  های نشانهتقسیم  .(881: 8311، گیرو) یرندگ میقرار 

شمایلی )بر اساس شباهت نشانه با  های نشانهاو از  آنان گشود. تأویلجدیدی را در 

 قرارداد( نمادین )بر اساس و موضوعنسبت درونی نشانه  بر اساس) ای نمایه (موضوع

وم داللت ضمنی را گسترش داد و نشان داد که مفه «بارت»( نام برد. یشناس نشانه

فرهنگی، اجتماعی، روانشناسی،  یها دادهاز  ای یچیدهپمعنای ضمنی فقط با درک زمینه 

در  مؤلف. داللت ضمنی تنها یافتن معنای دیگری که شود میو... پدیدار  شناسی یباییز

تصاویر نیز مربوط  گذاریتأثیرو حدود  مؤلفاثر نهاده نیست بلکه به معنای فراتر از نیت 

که هر معنی راه را بر  کند میاشاره  ها داللتبه زنجیره  «بارت»تا جایی که  شود می

نه یک معنای خاص و تصویر به امکانی برای حضور معناها و  گشاید میمعنای دیگری 

. شود میبخشی از نماد شناسی تلقی  شناسی شمایل .(383 :8373ماینر،) گردد میتبدیل 

در  ها آن، اجزا و قوانین حاکم بر ها نشانهدانشی است به بررسی نقش  یشناس هنشان

که دریابیم یک نشانه یا  آورد یمنشانه امکان آن را فراهم  .پردازد میزندگی و جامعه 

در بافتی خاص  شمایلی ای نشانهمتن تا چه حد به واقعیت نزدیک است. آشنا بودن با 

 .(819: 8371، پوک)است  تر واقعیشانه از واقعیت هم آن ن باشدکهبه این معنا  تواند می

الگوی  دارد، تأکیدرویکردی به ارتباطات که بر معنا و تفسیر  عنوان به شناسی نشانه

بلکه  کنند میمعنا را حمل ن صرفاً ها نشانه. کشد میارتباطی مبتنی بر انتقال را به چالش 

به ما کمک  شناسی نشانه. شود میاخته که معنا در آن س دهند مییک رسانه را تشکیل 

در فرآیند  صرفاًبلکه  ؛شود میمنفعل دریافت ن طور بهتا تشخیص دهیم که معنا  کند می

 سازد میارزش تفسیر را برجسته  شناسی نشانه. آید میبه وجود  ها نشانهفعال تفسیر 
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معناهایی قراردادی رمزگان و  شناسی نشانهدر محیط اجتماعی  ها نشانه .(381: 8319چندلر،)

اگر یک هنر  .(899: 8371پوک، ) کنند میکسب  اند یافته تحولر و را که در طول زمان تغیی

هنر نقاشی است. شناسایی  مسلماًاز هنر بازنما نام برد، آن هنر  ای نمونه عنوان بهرا بتوان 

 پردازد میبه محتوای هنر نقاشی بازنمایی  یمعناشناختمفهوم محتوایی و  یریکارگ بهو 

ولی  ؛کند می اش بازنماییکه  گیرد میارزش نقاشی از چیزی سرچشمه  .(91: 8311 کیوی،)

مبهم است. نقاشی تنها زمانی دارای خصوصیت  کند میآنچه نقاشی بازنمایی 

باشد ی کند که دارای همان خصوصیت ارزشمند است که چیزی را بازنمای شناسی زیبایی

از طریق منابع گوناگون به وقوع  ها آنو معانی موجود در  ها متنتحقق  .(391: 8317گات،)

واحدهای  دهی شکل، بنابراین ابزار ضروری فراوانی وجود دارند که قادر به پیوندد می

این قراردادهای  .(8371:811، کرس) است ها آنمچنین ارتباط میان و ه متنی درونمتنی، 

درباری  ینگار یکرهپنقاشی  در قرارداد یبررس موردی در هنر نقاش توان میمعنایی را 

به کار  ی نقاشیاست که برای تکمیل معنا یقراردادیک رمز پرنده ابتدایی قاجار  دورۀ

 .رود می
   

 پانوفسکیو  نگاری شمایل ۀمطالع. 9

و فرم اثر  پردازد میرویکردی محتوا محور است و به تحلیل محتوای اثر  نگاری شمایل

دوم معنا و  ۀ. در مرحلکند میجدا از محتوای آن بررسی اول  ۀهنری را در مرحل

سوم به تفسیر اثر  ۀاز تصویر در چارچوب معنای هنرمندانه است. در مرحل رمزگشایی

 های دادهشناسانه رویکرد ترکیبی حاکم است یعنی . در تفسیر شمایلشود میپرداخته 

تا تفسیر شود. پانوفسکی  شود میقرار داده  کنار همو  شود میگوناگون از اثر هنری جدا 

 نگاری شمایل ۀشیو .(31: 8379نصری،) رود میتجربی فراتر  های دادهسوم از  ۀبا طرح مرحل

معنای تغییرپذیر تصاویر در طول  ینهدرزمبه قلمروهای جدید و پرباری  شناسی شمایلو 

 نگاری شمایلمتعددی در مطالعات  های رهیافت .(31 :8379،یرشکنکشم) زمان منجر شد

نخست  .کنیم میبیستم وجود دارند که از آن میان به دو رهیافت کلی اشاره  ۀسد

نمادین در  های ارزشو بررسی انواع ژانرها که در مورد اول به بررسی  ها سبکدگرگونی 

و در مورد دوم آثار هنری را بازتابی از اصول معین موجود در  شود میاثر هنری پرداخته 

است که شناسایی  تأویلاز  ای مرحله شناسی شمایل .(11: 8319نصری،) داند میهر فرهنگی 

، نمادها و ها مایه نقششمایل شناسانه معنای  یرتفس .دهد میرا تداوم  ها نگاری شمایل

. به نظر پانوفسکی دهد میقرار  یموردبررس ها آنفرهنگی  را در بافتار ها تمثیل
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ری را در بافت تاریخی و فرهنگی آن معنای کلی یک اثر هن ،کوشد می شناسی شمایل

در این دیدگاه، اثر هنری حکم سندی تاریخی و ملموس را پیدا  ترتیب ینا بهبفهمد. 

 خألو  آید میتاریخی مربوط به آن اثر  دورۀ. سندی که به کار مطالعه تمدن یا کند می

اساس  یطورکل به .(31: 8379کشمیرشکن،) کند میتاریخ هنر و دیگر مطالعات تاریخی را پر 

معنا شامل موارد  ینهدرزم توان میمکتب واربورگ را  یژهو بهآلمانی  نگاری تاریخجریان 

 های داللتمستقیم اثر هنری باید  های داللتبرای حصول به معنا عالوه بر  ،استفوق 

ضمنی آن را نیز از طریق ارجاعات بینامتنی به شرایط اجتماعی، قومی اعتقادی آثار 

نهاد، )وه زندگی در نظر گرفت. تولید و انتقال معنا در یک فرایند دیالکتیک ادبی و شی

م میالدی تمایل در قرن هجده .(319: 8373مقدم، )است  یرپذ امکان (نهاد همبرابر نهاد و بر 

 نگاری شمایلدر خالل قرن نوزدهم  .یابد یمنگارانه گسترش به تحقیقات شمایل

 های مایه بنبه مطالعه  ها آننسوی قرار گرفت، ن فراقیمحق موردتوجه یوسط قرون

پرداختند که دستاوردهایشان بعدها در قرن  وسطی قروننگارانه هنر مسیحی شمایل

 شناسی شمایلو  نگاری شمایل ۀدر تحقیقات خود به شیو واربورگ .بیستم پی گیری شد

هامبورگ  هدانشگادر  ای کتابخانهداشت وی تحقیقاتش را در اختیار  ای ویژهتوجه 

کرد که محققین  تأسیسوی  بانام ای سسهؤمهامبورگ  دانشگاه ازآن پس. قرارداد

و  نگاری شمایلهنر  ینۀدرزممختلف تا آغاز جنگ جهانی دوم در آنجا به مطالعه 

در  اوشاگرد او بود  ترین مهمپانوفسکی  .(311: 8373)ماینر،  پرداختندمی شناسی شمایل

که هریک با روش و  کند میرا تعریف  وتحلیل یهتجزخود سه رده نگارانه مطالعات شمایل

با  ینندهبنگارانه که در آن اول توصیف پیش شمایل ۀدرج در .اند شده مشخصهدف خود 

بسیار اولیه  ای گونهدارد یعنی  سروکاربصری قابل تشخصی باشد  صورت به تواند میآنچه 

 عنوان بهبیننده تصویر را نگارانه مایلدوم تحلیل ش ۀمرحل در فرمی. وتحلیل تجزیهاز 

. در کند میایی و بررسی شناس تشخیص قابلشخصیتی  یا شده شناختهداستانی از قبل 

ن و زما کند می رمزگشاییشناسانه که بیننده معنای تصویر را لشمای سوم تفسیر ۀمرحل

 های تهخواسهنری،  ۀفرهنگی غالب یا شیو ۀ، شیوو مکانی که تصویر به وجود آمده

 نگاری شمایلمقصود از  .(31: 8379کشمیرشکن،) دهد میغیره را نیز مدنظر قرار  حامی و

درصدد  نگاری شمایلدر مطالعات توصیف موضوع و محتوای اثر هنری است. محققان 

اثر و مشخص کردن این نکته هستند که چه چیزی در اثر  با واقعیت ابژکتیو مواجهه

است  ای واسطه یبمشخص کردن منابع باواسطه و  ها نآاست. هدف  شده یمترسهنری 
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تری تر و آگاهانهصددند تا معانی عمیقدر رو ینازا ؛استبهره گرفته  ها آنکه هنرمند از 

با توجه به این  .(89: 8379نصری،)است هنرمند در اثرش به کار بسته بازشناسی کنند که  را

قاجار  دورۀدرباری  ینگار یکرهپ مورد و تاریخی بودن نقش پرنده به معنای آن در

 .شود میپرداخته 
  

 پرنده نقش نماد شناسی. 4

که بر اساس  شود میصری دانسته از عنا گرفته شکلزبان همچون نظامی بسته و محدود، 

 عموماًنشانه  .(8373:37)احمدی، و رساننده معنا هستند.  شوند میویژه ترکیب  ییها قاعده

داللت  ن علت بر معنایبد و دهد میگر شده نشان یز دیچن یگزیه جاکرا  ینیع یئیش

معتقدند  ینمادشناس ۀشمندان حوزیاند یبرخ ینکهباا .(83:8393،آلندیو الفورگ)دارد 

هر نماد  ینسب یمعنا کدر ی، امّا تالش برایافت دستنشانه  یقیحق یتوان به معنا ینم

به  یابیمفهوم نماد را دست کمبادرت به در ثمره یونگ آنان بوده است. یاز دستاوردها

از دیرباز پرندگان در نگاه هنرمندان  .(89: 8399ونگ،ی)داند  یخرد م یفراسو هایی انگاره

و گاه به شکل شعر مطرح  بیان مقاصد هنری گاه به شکل نقش منظور بهمختلف هر قوم 

 در ،«درناها» یفصلو پروازهای بزرگ  انگیز شگفت های رقصمثال  طور به. بوده است

« ویرژیل»چون بوده است و شاعرانی  تأثیرگذارسرودهای اساطیری ایران و چین کهن 

. شاعران اند دادهقرار  موردتوجهدر شرق نیز این امر را « مولوی»و « عطار»و در غرب 

شایان توجه از پرواز روح به سمت  ای کنایهدرناها را  پررمزصوفیه پروازهای طوالنی و 

به هنگام پرواز قیاسی  شان سردستهپیروزی این پرندگان را از جهان حقیقت گرفته و 

 طور همان. اند آوردهدر نظر  سپارند میشایسته برای سالکان که به دنبال مرشد خود راه 

کوه )است س پرواز پرندگان تنظیم گشته نیز بر اسا« عطار» ،«الطیر منطق»ر که د

که  است پرنده در هنرهای ایرانی، نمادین هویت بصری از عناصریکی  .(819: 8318نور،

نماد عشق، بهار، سادگی، خلوص، صلح، هماهنگی، امید و خوشبختی است، همچنین آن 

قاجار  دورۀدر  .(131: 3ج ، 8311گربران و شوالیه، ) اند دانستهروح  ناپذیری زوالرا نشانه گوهر 

. در آثار شود میاستفاده از زنان و مردان قاجاری  ینگار یکرهپاین نشانه در کنار تصاویر 

ولی عوامل ساختمانی اثر  ؛نقاشی سبک درباری بیشتر یک شخصیت نقاشی شده است

ایستا، نمای روبرو، استفاده از خط پایین اثر یا موازی آن  بندی ترکیبمانند محور تقارن، 

نامحسوس  های روشن یهسابرای نمایش زمین، نشان دادن مضمون بدون سایه، وجود 

و استفاده از نمادهای اساطیری مانند  غیر ریاضیلی نور، ایجاد عمق حسی و برای تج
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مرغ گل و سرخ در بازنمایی فتحعلی شاه و یا آثار زن و مرغ عوامل ساختمانی و تصویری 

گل و مرغ هستند. در هر فرهنگی به وجود آمدن نمادها به روندی زمانمند و  تألیفیآثار 

تزیینی و آیینی،  های موضوعری پیش از اسالم ایرانی، جدا از آثار دیدا ، درویژه نیاز دارد

است در خود اثر نهفته  ها آنمبنای تصور و تجسم  و برآرمانی هستند  ها نشانه

اما هیچ  ؛فرهنگی را به نمایش بگذارد های ارزش تواند میگرچه هنر  .(131: 8313،شهدادی)

جهان خارج  تأثیرکه تحت  فرهنگی یکدست و یکپارچه نیست و هیچ فرهنگی نیست

هنرمند شرقی  ونقاشی ایرانی بر شهود مبتنی است  .(71: 8378)فریلند، نشده باشد واقع

بودن چنین کوششی  عبث به، او نتقل نمودن کلیه ظواهر اشیا نیستدر آرزوی م گاه یچه

نماد در نقاشی اومانیستی قاجار  رسد میبه نظر  .(891: 8319)بورکهارت،  عمیقا واقف است

 می رفته است.به کار ینگار یکرهپهنر و معنای برای تکمیل  پرنده
 

 قاجار ۀو اهمیت سیاسی آن در دور ینگار یکرهپهنر . 2

 ۀواژ. گردد یبازمرنسانس  دورۀمستقیم دارد و به  ارتباط یکدیگربا  یسماومانانسان و  ۀواژ

مستقیم بر  تأثیریفرهنگی و فکری را در بردارد که سیاسی  -رنسانس تحوالت اجتماعی

 ای ویژهاز اهمیت  انسان در هنر ۀپیکر ۀهنر گذاشت. این تحوالت باعث شد مطالع

 عنوان بهرسمی  یها چهره تکدر ایران دوران قاجار  .(831: 8371، کهارتربو)شود برخوردار 

بوده است.  موردتوجهیغ مشخص یعنی تبل هنری با عملکرد های صورت ترین مهمیکی از 

شاه با روش رنگ و روغن روی بوم جهت تزیین دیوارهای تاالر  یها چهره تکچنانچه 

هدیه به فرمانروایان  عنوان بهاست، یا  شده میدر قصرها نقاشی  بار عامپذیرایی و 

 .(31:8319)آدامووا، است  شده میتقدیم  پردازان یاستسایی، هندی، تزار روس یا به اروپ

موجودیتی  شناسی زیباییشیوه اجرا و درک مفهوم  ازنظرمانده در این دوره  یجا بهار آث

و  بافرهنگایران  به دلیل برخورد هجری، ۀیازد ۀسد ازنوین به هنر ایران داده است. 

هنرمندان ایرانی مرسوم شد.  یندر بروغن روی بوم  رنگ و یریکارگ بهغرب  تمدن

درباری قاجار است  ینگار یکرهپ های نقاشین موضوع اصلی انسا .(13: 8311)جعفری جاللی،

)قلیچ . شود میولی انسانی نمایشی که حالتی تصنعی دارد و به روشی تزیینی تصویر 

و کوششی برای  شوند میاشیا معرفی  واسطه بهبیشتر افراد  یطورکل به. (393: 8311خانی،

پرنده در  ۀبنابراین نشان؛ (818: 8397)پاکباز، مشهود نیست ها آنش خصوصیات روانی نمای

با تغییراتی  که استرسمی  ای نشانه عنوان بهقاجار  دورۀدر  ایران ینگار یکرهپ تصاویر

 .شود میتکرار  ینگار یکرهپدر  قراردادی ای نشانه عنوان بهو تکرار شده است 
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 قاجار دورۀمرد و پرنده در . 2

تا دوران  مرورزمان بههن نقاشان ایرانی پس از تغییر مفاهیم پهلوانی با عرفانی در ذ 

روشن  ها آنفصل مشترک رمزهای عرفانی با نمادهای اساطیری و حماسی بر  زندیه

نظام  ،یمحمدهادو  یمهر عل، میرزا بابا مانندآثار نقاشانی . به این دلیل در شود می

. پس شوند میاساطیری دیده  صورت بهو  کرده ییرتغ، و مضامین یپرداز نقشو  ای نشانه

 ۀدر ابتدای مقالشان دربار قاجار از رنگ و نقش و تعیین قوانین هنری ااز آگاهی نق

این  در .شده استبا عصای مرصع که بر باالی آن مرغ قرار دارد نقاشی  مطرح شد، شاه

و  مهر نورافشانپوشانده شده است تا شمایل  سرتاپاطالیی از  بالباس شاهاثر جدا 

از  ای شاخهنیز به  پرنده، آثار مرد و اثر ینازا پسده نشان دهد. خورشید را به بینن

 زیرجدول  درچنانچه  .(813: 8313)شهدادی، قاجاریه تبدیل شد دورۀمضامین نقاشی 

و فرهنگ  یخدر تاریک نقش اصلی  عنوان بهنار مرد نقش پرنده در ک شود میبرداشت 

مختلف تکرار شده نقش پرنده جدا از  های دوره. این نماد در شود میایرانی نشان داده 

. نکته و قدرت بوده است یمنی خوشدانش و ، خرد تزیینی دارای بار معنایی منشأ

 دورۀقبل نقش کنار شانه شاه قرار داشته و در  های دورهدر این است که در  توجه جالب

یر پرنده ولی برای شاه تصو ؛کنار شانه شاه قرار داشته ها شاهزادهقاجار نیز برای نقش 

قدرت شاه است. برای فتحعلی شاه بیشتر از نقش  خرد وکنار سر قرار داشته و نمادی از 

 است. شده میاستفاده  یمنی خوشهدهد یعنی دانش، خرد و 
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 قاجار دورۀزن و پرنده در . 2

قاجار باید با مضمون گل و مرغ همانند  دورۀدر  و پرندهروند حادث شدن نقش زن 

تجسم نمادهای زمینی نقاشان بوده و آثار گل و مرغ  یادشدها این تفاوت که آثار باشد. ب

. ممنوع بودن نقاشی صورت و بدن است ها آنمعنوی و آسمانی  های مفهوم ۀدهند نشان

ثروتمندان تبدیل  های خانهآشکار در آن دوره، این آثار را به زینت اندرونی  طور بهزن 

آن در  ترین قدیمیاست که  رفته یمباستان نیز به کار  یها هدورنشانه زن و مرغ در . کرد

. در اکثر تصاویر نشان پرنده در کنار زن تصویر شده است که شاید استدوران عیالمی 

است  شده استفادهنمادی از گل  عنوان بهاز زن  باشدکهاز نشان گل و مرغ نیز  یا استعاره

کنار زن نقش پرنده در  ،شود میرداشت ب زیرجدول  درچنانچه  .(897: 8313 ،شهدادی)

 های دوره. این نماد در شود میتصویر و فرهنگ ایرانی در تاریخیک نقش اصلی  عنوان به

تزیینی دارای بار معنایی سخنوری و زیبایی  منشأمختلف تکرار شده نقش پرنده جدا از 
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پا و  یدرروه قبل کنار پیکر های دورهدر این است که در  توجه جالببوده است. نکته 

 گاه یچهکنار پیکره قرار داشته  ها دورهداشته است. نقش پرنده در همه  کنار سینه قرار

کنار سر تصویر نشده و باالتر از سر تصویر نشده )چنانکه مشاهده شد در مورد تصویر 

 شانه زنان بوده است. یدرروو باالترین جایگاه پرنده  (مردان این امر صادق است
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عینی و  صورت بهیک عنصر تزیینی  عنوان بهنقش پرنده به مطالبی که ذکر شد  هبا توج

 توان یمرا  پرنده ولی در باطن دارای معنای متفاوتی است. ،طبیعی تصویر شده است

که دارای  یادکردایرانی  ینگار یکرهپیک نشانه قراردادی در تصاویر نقاشی در  عنوان به

 یدرروکه یک پرنده را  شود میدیده  هایی پیکرهاول نگاه  در .شود میمعنای ثانویه 

یک قرارداد معنایی در  عنوان بهپرنده را  توان می که یدرحال .اند قرار دادهدست یا گردن 

پس . رود میبه کار  ها پیکرهیک نماد یا تمثیل در کنار  عنوان بهنقاشی ایران دانست و 

یک عنصر اصلی برای تحلیل  عنوان بهنشانه شمایلی  عنوان بهدر اینجا نقش پرنده 
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استفاده از نماد پرنده  های علت. یکی از رود میدرباری به کار  ینگار یکرهپ های شمایل

بخشی از باورهای سیاسی و اجتماعی و نیز  عنوان بهنقش پرنده  تواند می ها نقاشیدر 

بطه پرنده و . رااستنده در کنار پیکره رز خالقیت هنرمند در استفاده از پاستفاده ا

تصویر به رابطه میان ادبیات و هنرهای تجسمی در مطالعات شمایل نگارانه نیز 

رویکردی است که به تحلیل محتوای  نگاری شمایلنظریه پانوفسکی  بنا بر. گردد یبازم

در  . در تصاویر فوقشود میو فرم اثر هنری جدا از محتوای آن بررسی  پردازد میاثر 

پیکره و در مرحله دوم رمزگشایی نماد پرنده و در  در کنارپرنده مرحله اول به معنای 

 .شود میمرحله سوم به تفسیر نماد پرنده پرداخته 
 

اول رۀ دو ینگار یکرهپ های ینقاشپرنده با آرا پانوفسکی در نقش ۀ مطالع. 1

 قاجار

ا مطرح ساخت، ب شناسی شمایلو  نگاری شمایلپانوفسکی یک مبنای نظری برای  یدگاهد

مطالعات هنری مطرح نمود.  ۀمباحث جدیدی را در عرص توان میتوجه به نظرات وی 

اگر . تاریخ هنر بوده است ۀدر عرصنظریات مختلفی  ساز ینهزمگسترش این رویکرد 

مشترکی با چیزی داشته باشند، آن چیز نه موضوع بلکه  های مشخصهشمایلی  های نشانه

نلسون » گفتهنقاشی به  .(18: 8371،احمدی) ایم هآفریدت که ما در ذهن خود موضوعی اس

کرد، یعنی پیامی در حدود آن خطا  توان میهنری است خودنگاری که « گودمن

های فرهنگی موضوع همخوان ارائه کرد که با واقعیت و نظام رمزگان یپذیرفتنی با معن

کرد ن تبدیل نمادی های نشانها به شمایلی ر های نشانه توان می دیگر یانب بهنباشد. 

 عنوان بهشمایلی در نقاشی قاجار  ۀنشان عنوان بهپرنده را  نشانه توان می .(91: 8371احمدی،)

شمایلی پانوفسکی تعمیم داد. این  را با نظرات ها نقاشینشانه نمادین مطالعه کرد و این 

 :شود میموارد در مراحل زیر بررسی 
 

 فرماول:  ۀمرحل

اثر  یها فرمقاجار به ارزیابی  دورۀدرباری  ینگار یکرهپاولیه تحلیل آثار  ۀدر مرحل

. در این مرحله به مختصات تصویری اثر مانند رنگ، فرم و اشیایی که حالت پردازد می

کیفیت بیانی، رخداد، خصوصیت احساسی حالت  مانند، شود میبازنمایانه دارند پرداخته 

 یها فرمدر نقاشی باشد.  ردبحثمواز محل موضوع  تصویرآرامش  از و ژست، با فضای پر

است که در  هنری مایه نقش ساز ینهزمدر اثر همان عالم  کاررفته بهطبیعی یا اولیه 
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 یکرهپاز این منظر کلیه آثار  .(Panofsky,1972: 7-5) گیرد میوقعیت پیش شمایلی قرار م

ره به نحوی . در تمامی آثار فوق پیکشود میابتدایی قاجار را شامل  دورۀدرباری  ینگار

اشرافی در حالتی آرام قرار دارد  بالباسایستاده یا نشسته  صورت بهساکن، بدون حرکت 

که در اکثر تصاویر پرنده در کنار پیکره و یا بر روی دست پیکره و یا بر روی عصا و یا 

اول جنبه زیبایی و تزیینی داشته و  ۀنقش پرنده در مرحل. شود میصندلی پیکره دیده 

 .شود میپیکره استفاده در کنار 
 

 تفسیر دوم: ۀمرحل

 تاریخی در تصویر در پیوند مستقیم با یها نشانهی هنری و ها مایه نقشمرحله  یندر ا

و در  شوند میمشخص مرحله  یندر اقراردادی  های نشانه. گیرد یمقرار مخاطب 

 درموتیف مشخص هنری یک . یک نقش خاص یا گیرند یم قرار یرتصاو بندی یبترک

که از دوران ایران باستان  یرینشانه تصو. شود یم تاریخی تکرار مختلف یها دورهتصاویر 

در تصاویر پیکره نگاری استفاده  نیز دوران قاجاردر نقاشی ایران وجود داشته و در 

. در شود میدیده  مکرراًی زنان و مردان ها پیکره کناراست که در ه پرنده نشان شود یم

 و زیبایی از که نشان شود یماستفاده  طوطیاز نشانه پرنده یشتر کنار تصویر زنان ب

شود  یمدیده شاهین نماد قدرت  نشانه پرنده مردانتصاویر در کنار زنان دارد.  سخنوری

هدهد در صندلی و عصای شاهی فتحعلی شاه نشانه پرنده شاه  های یکرهپو در کنار 

خوشبختی دانش و خرد  ۀپرند هدهد صورت بهنشانه شمایلی پرنده  .شود میدیده 

در کنار سر قرار  مستقیم قرار ندارد صورت بهاست و بر روی دست پیکره  شده استفاده

بر قراردادی بودن گل و مرغ در  پرندهنماد زن  در کنار پیکره غیرمستقیم صورت به دارد.

 ،یده شدچنانچه د ی زن این موضوع بیشتر است.ها پیکرهکنار هم اشاره دارد که در کنار 

 یخ تصویریگذشته تار های دورهتفسیر بستر تاریخی داشته و در  ۀدر مرحلنقش پرنده 

از  اکثراًجنبه مثالی آن در تصویر برای زنان سخنوری است که  ایران تکرار شده است.

و برای شاه هدهد که نماد اقبال  نده طوطی و برای مردان قدرت که از عقاب و شاهینرپ

 ت.و قدرت و دانش اس
  

 تأویل سوم: ۀمرحل

. رویکرد این شود میدر این مرحله به مفهوم و محتوای پنهانی موجود در اثر پرداخته 

در  عموماً. کند میگرایشی دینی، آیینی را در یک قشر مشخص اجتماعی تعریف  ۀمرحل
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 کند میمشخص در اثر هنری توجه را به خود جلب  ۀیک پیکر نمایی برجستهاین مرحله 

حضرت مسیح، مریم، امام حسین و یا یک تک پیکره که حالت شمایل نگارانه  مانند

این مرحله است. موضوع تک پیکره  های ویژگیاستخراج معانی پنهان و نمادین از  دارد.

زیرا  ؛قاجار به این دوران خاص از هنر قاجار اختصاص دارد دورۀ های نقاشیبا پرنده در 

انسانی و انتخاب  گرایانه واقعروغن، ابعاد بزرگ و  جدید رنگ و فنورود  ۀدر این مرحل

 .گیرد یمیر هنر غرب قرار تأثتحت در تمام فضای نقاشی  انسان ۀموضوع تک پیکر

دوران ابتدایی قاجار  های ینگار یکرهپ در اکثرنماد پنهان  عنوان بهتفسیر نماد پرنده 

که  قرارداد مدنظرن نکته را آثار باید ای تأویلدر مطالعه این مراحل برای وجود دارد. 

ی دربرمفضای تصویر را بیشتر  تأثیرگذاریانسان در این دوران در ابعاد بزرگ برای 

 اشاره دارد. یمدار انسانتصویر شاه بلکه بر اندیشه  فقط نهی این دوران ها پیکره. گیرد

ی دست قبل از رو های دورهنقاشی در  برخالفدر راستای سر پیکره نقاشی شده و  پرنده

 دورۀدر نقاشی  گرایی انسانبر سر و  تأکیدیک  عنوان بهو  گیرد میو شانه، کنار سر قرار 

قاجار بر سر  دورۀنقاشی پیکره نگاری درباری  هاللی بندی قاب. در گیرد میقاجار قرار 

 معنایکندو یم یدتأکبرش نقاشی در قسمت باالی تابلو بر این مورد و  شود می تأکید

این موارد در جدول . کند میرا کامل  نقاشیرمونی و هماهنگی سر در تصویر ایستایی، ها

 ؛شود می( خالصه 8) ۀشمار
 

 (منبع: نگارنده)پانوفسکی.  ۀقاجار با دیدگا دورۀ( مطالعه نقش پرنده در 8) ۀجدول شمار

 

 
در  پرنده نقش

 ینگار یکرهپ

 درباری قاجار

نقش زن و 
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 پرنده
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 فرم

 تأویلمرحله سوم:  مرحله دوم: تفسیر
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 نتیجه. 9

هنر ایران  در قراردادی یا نشانه عنوان بهپرنده  ۀروشن شد که نشان، پژوهش حاضر بر بنا

 عنوان بهاز آرا پانوفسکی به پرنده  ثرمتأ تکرار شده است، این پژوهش مستمر صورت به

 گستراند میرا پیش روی ما یک نماد که نشانه ارزش و فرهنگ هنری و فکری وسیعی 

است. سطح نماد شناختی تصویر پرنده در نقاشی  شده دیدهدر تصاویر ایرانی  ها قرنکه 

جار دانست که دربار قا ینگار یکرهپ بینی جهاناز  ای جلوهدرباری را باید  ینگار یکرهپ

 او از تصویری معمولی دانست. تر ژرفهنری چیزی متفاوت و  براثرمطابق نظر پانوفسکی 

پانوفسکی از تاریخ هنر بر  خوانش .کرد میدر خوانش آثار هنری بر سابقه تاریخی تکیه 

معتقد  او .شود میدرباری قاجار دیده  ینگار یکرهپمبنای اومانیست است، امری که در 

در  پرندههن انسان دارای سابقه تاریخی است چیزی که در تصاویر پیکره و بود که ذ

 های صورتیا  ها ارزشدریافت ما از جهان حاصل  .شود میهنر ایران دیده  های دورهاکثر 

هماهنگ با پرنده نقاشی  کامالًدربار قاجار  ینگار یکرهپدر تصاویر  یکرهپ .نمادین است

استوار است.  کامالً یجهدرنتشده است و نقاشی تصویر در راستای سر  پرنده شده است.

تفسیر نماد شناختی پرنده مرکز تصویر، وضوح . پیکره در کانون تصویر نقاشی شده است

. سطح کند میتصویر، تعادل، هماهنگی یا هارمونی، وحدت یا هندسه تصویر را کامل 

 دورۀبه فرهنگ بصری  یابی دستبه نماد شناسی تفسیر نشانه بر مبنای آنچه گفته شد 

بنابراین بر ؛ به یک شی هنری معنایی فراتر از تصویر ببخشد تواند میو  انجامد میقاجار 

مبنای مراحل تفسیری پانوفسکی پرنده به عنوان نمادی که در بستر تاریخی و فرهنگی 

ال قاجار انتق دورۀبه  یریقرارگجای  ازلحاظایران از قبل وجود داشته است با تغییراتی 

است. فراتر از جنبه تزیینی در مرحله ابتدایی در زنان نماد سخنوری و در  شده داده

جنبه اومانیستی تصویر بر  قرارگرفتهمردان نماد قدرت و دانش بوده است. در کنار سر 

گفت پرنده در این آثار  توان می ترتیب ینا به. کند می تأکیدپیکره در کانون تصویر 

ناسبات نقاشی و م کند می تأییدرا ر مبنای خوانش پانوفسکی ب محتوای فرضیه پژوهش

نمادی ایستا و بصری است که در  یجهدرنت. کند میدرباری قاجار را تکمیل  ینگار یکرهپ

 .رود میدر تکمیل معنای آن به کار متن نقاشی  های داللتجهت تجسم 
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