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فصلنامة علمي نگره

چكيده
رضا عباسي، نگارگر مکتب نقاشي اصفهان، در برهه اي از فعاليت هنري خود (١٠١٩-١٠٢٩هـ.ق/ ١٦١١-

١٦٢١م) به مثني برداري از آثار کمال الدين بهزاد پرداخته است. در اين نمونه از آثار رضا عباسي، پيکره ها 
برخالف ديگر عناصر تصويري، به صورت غيرتقليدي ترسيم شده اند و تفاوت هايي در نوع پيکرنگاري 
رضا عباسي با بهزاد وجود دارد. براين اساس هدف از اين پژوهش بررسي تأثيراتي است که رضا عباسي 
در حين مثني برداري از نگاره هاي کمال الدين  بهزاد گرفته است. همچنين در صدد پاسخگويي به اين سؤال 
است که تأثيرپذيري رضا عباسي از کمال الدين بهزاد در چه بخش هايي از نگاره مي باشد؟ روش تحقيق 
در اين پژوهش توصيفي- تحليلي با رويکرد تطبيقي است. روش گردآوري اطالعات به صورت اسنادي 
(کتابخانه اي) با استفاده از ابزار فيش و روش تجزيه و تحليل اطالعات کيفي است. نتايچ تحقيق نشان 
ميدهد كه تاثير تنوع موضوعي پيكره هاي رضا عباسي از کمال الدين بهزاد محدود به پيکره هاي عامه است. 
توجه و انتخاب پيکره هاي عامه از آثار بهزاد جهت مثني برداري، احتماًال متأثر از دوره دوم زندگي هنري 
رضا عباسي بوده است. اما رضا عباسي در مثني برداري از آثار بهزاد در مقوله کيفيات تجسمي پيکره ها، 
به شيوه شخصي خود عمل کرده است، ازاين رو ميزان تناسبات هر عضو، کشيدگي اندام، بلندي قامت و 
نوع طراحي چهره و صورت در آثار رضا عباسي متفاوت از بهزاد است. از طرفي رضا عباسي در چند 
مورد جزئي مانند نوع نمايش باالتنة سه رخ، پايين  تنة نيم رخ، انحنا و انعطاف در اندام ها و محل قرارگيري 
پيکره ها در ترکيب بندي از بهزاد تأثير پذيرفته است و مورد اخير نشان از اهميت و تأکيد انسان در نظر 

اين دو هنرمند است.

کليدواژه ها
نقاشي ايراني، پيکرنگاري، کمال الدين بهزاد، رضا عباسي.
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مقدمه
و  از اصول اساسي  يکي  يا مثني برداري  نسخه برداري 
در  است.  ايراني  نقاشي  آموزش سنتي  در  مهم  مراحل 
به  متمادي  ساليان  هنرآموز  تقليدگرايانه،  شيوه  اين 
اساتيد گذشته مي پردازد  نقاشي  آثار  از  تقليد  تمرين و 
امر، اجازه دخل و  اين  از کسب مهارت الزم در  و بعد 
شيوه شخصي  به  عناصر  از  برخي  ترسيم  يا  تصرف 
نقاشي  مکاتب  و  دوره ها  اکثر  در  رويه  اين  دارد.  خود 
ايراني، امري رايج و مرسوم بوده است و در ديباچه ها 
است.  آمده  به ميان  صحبت  آن  وصف  در  تذکره ها  و 
رضا عباسي، نگارگر سرآمد عصر صفوي و بنيان گذار 
مکتب نگارگري اصفهان، در دوران فعاليت هنري خود 
(٩٩٣هـ.ق-١٠٤٤هـ.ق/ ١٥٨٥-١٦٣٦م) از دهه ١٠١٩هـ.

کمال الدين  آثار  از  تقليد  و  نسخه برداري  به  ق/١٦١١م. 
است.  پرداخته  تيموري،  عصر  برجسته  نگارگر  بهزاد، 
براساس آخرين پژوهش ها اين آثار شامل چهار طراحي 
و  است  مختلف  موضوعات  با  سفيد  و  سياه  و  رنگي 
از تصوير  اين طراحي ها بخش هايي  به نظر مي رسد در 
موارد  از  برخي  در  و  معماري  و  طبيعي  عناصر  مانند 
ترکيب بندي کلي اثر به صورت تقليدي حضور دارند، اما 
تفاوت هايي در نوع طراحي پيکره ها وجود دارد. ازاين رو 
در اين پژوهش، مطالعه تطبيقي پيکره هاي مثني برداري 
شده رضا عباسي از آثار کمال الدين بهزاد مطرح و مدنظر 
قرار گرفته است و هدف از آن بررسي تأثيرپذيري رضا 
شده  سعي  اين راستا  در  است.  بهزاد  آثار  از  عباسي 
است به اين سؤال پاسخ داده شود که تأثيرپذيري رضا 
نگاره  از  از کمال الدين بهزاد در چه بخش هايي  عباسي 

مي باشد؟ 
ضرورت و اهميت تحقيق در اين است كه طراحي هاي 
رضا عباسي با وجود مرقوم بودن به  رقم رضا عباسي 
توجه  مورد  کمتر  دارد،  آثار  اصالت  بر  گواه  خود  که 
و  تجزيه  و  بررسي  لذا  است.  شده  واقع  پژوهشگران 
تحليل و تطبيق نگاره هاي او با آثار كمال الدين بهزاد به 

منظور تاثيرپذيري  رضا عباسي از بهزاد ضروريست.

روش تحقيق
رويکرد  با  توصيفي-تحليلي  روش  به  پژوهش  اين 
توصيفي،  تحقيق  متغييرهاي  است.  شده  انجام  تطبيقي 
و  موقعيت  و  حالت  تجسمي١،  کيفيت  موضوعي،  تنوع 
محل قرارگيري پيکره هاست. روش گردآوري اطالعات 
با  که  بدين گونه  است،  (کتابخانه اي)  اسنادي  به صورت 
شده  جمع آوري  الزم  اطالعات  فيش،  ابزار  از  استفاده 
است، سپس پيکره هاي بهزاد و رضا عباسي از نگاره ها 
استخراج و در چهار بخش موضوعي، کيفيت تجسمي، 
حالت و موقعيت و محل قرارگيري در ترکيب بندي مورد 

تجزيه و تحليل و مقايسه  قرار گرفته است.

عباسي  رضا  پيکره هاي  کل  تحقيق  اين  آماري  جامعه 
که به تقليد از آثار کمال الدين بهزاد ترسيم شده است، 
به عالوه همان پيکره ها در آثار کمال الدين بهزاد را شامل 
مي شود. تاکنون پژوهشگران چهار نگاره از آثار رضا 
عباسي را متأثر از بهزاد تشخيص داده  اند. از اين چهار 
نگاره، فقط سه نگاره داراي پيکره  انساني است(جدول١) 
گل  و  پرنده  موضوع  با  خاص  به طور  ديگر  نگاره  و 
است. کل پيکره هاي اين سه نگاره در آثار بهزاد و رضا 
کيفيت  تنوع  بررسي  به منظور  است.  پيکره   ١٩ عباسي 
مرد  مسافر،  (مرد  انساني  پيکره   ٤ پيکره ها،  تجسمي 
گرفته  قرار  ارزيابي  مورد  مجنون)  و  روستايي، شاعر 
غير  به روش  نمونه ،  از  تعداد  اين  گزينش  شيوه  است. 
احتمالي(انتخابي) است و معيار انتخاب آن ها  قابل رؤيت 
بودن کل اندام پيکره بوده است. به طور مثال پيکره هايي 
اندام آن ها تصوير شده  و  از  يا قسمتي  نيم تنه  که فقط 
بقيه اندام در پشت پنجره، بنا، درخت و غيره قرارگرفته  
مالک سنجش قرار نگرفته  است. روش تجزيه و تحليل 

آثار كيفي مي باشد.

پيشينه تحقيق
ايراني، کمال الدين بهزاد بيش از هر  در سنت نگارگري 
خود  از  بعد  و  هم عصر  هنرمندان  بر  ديگري  نگارگر 
تأثيرگذار بوده است. محبوبيت بهزاد محدود به حوزه 
ايران نبوده، بلکه آثارش در سراسر مناطق شرق از هند تا 
آسياي صغير شناخته شده بود و برجسته ترين استادان 
زمان از آثار او مثني برداري مي کردند(رجبي، ۱۳۸۸: ۴). 
ازاين رو پژوهشگران غالبًا به بررسي تأثيرگذاري بهزاد 
بر هنرمندان هند، بخارا و ايران يا مثني برداري هنرمندان 

اين فرهنگ ها از آثار بهزاد پرداخته اند.
مقاله  در   (۳۹۷-۳۹۶  :۱۳۸۳)۲ استرانگ  سوزان 
هند»،  گورکانيان  دربار  در  بهزاد  کمال الدين  «ميراث 
کمال الدين  المللي  بين  همايش  مقاالت  مجموعه  در 
شتران»  «نزاع  نگاره  به  هنر،  فرهنگستان  نشر  بهزاد، 
سرپرست  و  نگارگر  شيرازي،  شيرين قلم  عبدالصمد 
مکتب گورکاني هند، اشاره مي کند که از اثري به همين 
نام که بهزاد آن را در کهنسالي - حدود سال ۵۹۲هـ.

شده  کپي برداري  بود،  کرده  ترسيم   - ۱۵۲۴م  ق/ 
گورکاني  مکتب  نگارگر  بانو،  صحيفه  است(تصوير۱). 
هند و شاگرد آقا رضا، نگاره «ساختن قصر خورنق» 
بهزاد  نگاره  از  تغييراتي جزئي  با  را  نظامي  در خمسه 

کپي برداري کرده است.
«کمال الدين  مقاله  در   (۳۵۳  :۱۳۸۲) سوچک٣  پريسيال 
بهزاد»، يادنامه کمال الدين، نشر فرهنگستان هنر، عقيده 
دربار  در  بخارا  در  بهزاد  کار  شيوه  و  مکتب  که  دارد 
به  و  داشت  زيادي  تأثيرات  ازبک،  شيباني  سالطين 
اين  واسطه  عثماني،  مورخ  عالي افندي،  از مصطفي  نقل 

بررسي تحليلي تأثيرپذيري نگاره هاي 
رضا عباسي از نگاره هاي کمال الدين 

بهزاد/٥- ١٧

1. Form

2. Susan Strange

3. Priscilla Sochk
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تراز  شاگرد  شيخ زاده،  اول  درجه  در  را  سبکي  انتقال 
اما  مي داند.  مذهب  محمود  سپس  ايران،  در  بهزاد  اول 
اين سبک در مکتب بخارا به شيوه اي خشک و فاقد روح 

بدل مي شود.
در  بهزاد  حضور  که  دارند  عقيده  محققين  از  بسياري 
تبريز  و  هرات  يعني  ايران  داخل  مکتب  دو  تکامل  روند 
و  است  چشمگير  بسيار  اصفهان  آن  ادامه  در  و  دوم 
و  مشاهدات  با  را  بهزاد  اصول  تبريز  مکتب  استادان 
تجربيات فراوان غني ساختند و قادر به بسط آن ها شدند. 
«جلوه هاي  مقاله  در   (٦٣ درخشاني(١٣٨٢:  اهللا  حبيب 

ابداع در آثار کمال الدين بهزاد»، يادنامه کمال الدين بهزاد، 
نشر فرهنگستان هنر، اذعان دارد که بررسي ترکيب و 
متعدد  جهات  از  دوم  تبريز  مکتب  استادان  نگاره هاي 
متأثر از قواعد و اصول نقاشي هرات بوده است و در 
مکتب اصفهان، رضا عباسي يکي از متأثريِن نگاره هاي 
تأثيرات  بررسي  به  که  تحقيقاتي  جمله  از  است.  بهزاد 
کمال الدين بهزاد بر رضا عباسي پرداخته اند، مي توان به 
سرکش  اصالح گر  عباسي:  رضا  کتاب  از  هشتم  فصل 
يعقوب آژند(۱۳۸۹: ۱۲۹- تأليف شيال کنبي١ و ترجمه 

با  کنبي  کرد.  اشاره  هنر  فرهنگستان  انتشارات   (۱۲۳

جدول۱. نمونه هاي مورد بررسي از نگاره هاي کمال الدين بهزاد و رضا عباسي. مأخذ: نگارندگان.

نگاره هاي رضا عباسي به تقليد از بهزادنگاره هاي کمال الدين بهزادرديف

١

دزد، شاعر و سگ ها، 
٨٨٥هـ.ق/ ١٤٧٦م، 
کتابخانه گلستان، 

تهران
(کنبي، ١٣٨٩: ٢٢٨)

دزد، شاعر و 
سگ ها، ١٠٢٨هـ.

ق /١٦١٩م، 
مجموعه ِکير، 

ريچموند، ساري
(همان: ١٢٦)

٢
مجنون، سگ و دو 
مسافر، اواخر سده 
نهم هجري قمري/
پانزدهم ميالدي، 
کتابخانه عمومي 

سالتيکف و شچدرين، 
سن پترزبورگ
(همان: ٢٢٩)

مجنون، سگ 
و دو مسافر، 

١٠٣٥هـ.
ق/١٦٢٦م، موزه 
هنر و تاريخ ژنو

(همان: ١٢٥)

٣

روستايي و حيوان 
نحيف اش، برگ٤٤ 
منطق الطير عطار، 
٨٨٧هـ.ق/١٤٨٣م، 

موزه هنري 
متروپوليتن، نيويورک
(Bahari, 1997: 88)

روستايي و اسب 
نحيف، ١٠٠١هـ.

ق/١٥٩٢م، موزه 
هنر اسالمي 

برلين
(کنبي، ١٣٨٩: ٥٤)

1. Sheila Canby



تحقيق و تفحص و استناد به نظرات رابينسن۱، گروبه۲ 
و سچوکين۳، تعداد اين آثار را چهار نگاره دانسته است 
و نگاره «دزد، شاعر و سگ ها» را نخستين ترکيب بندي 
کاملي مي داند که رضا عباسي از آثار بهزاد کار کرده 
حد  در  صرفًا  پژوهش  اين  در  موجود  اطالعات  است. 
بازشناسي آثار اين دو هنرمند است و به چگونگي تأثيرات 

يا تأثرات اشاره اي نشده است. در مقاله «بينامتنيت در 
هنر ايراني» تأليف منيژه کنگراني در خبرنامه فرهنگستان 
هنر، شماره ۴۶، سال ۱۳۸۵، مثني برداري رضا عباسي 
از آثار بهزاد با محوريت بحث بينامتنيت بررسي شده 
است . بر اين اساس هنرمندان ايراني گاه برخي از آثار 
پيشينيان را به عنوان الگو و پيش متن آثار خود انتخاب 

تصوير۱. باال: نگاره «نزاع شتران» رقم کمال الدين بهزاد، صفحه اي از مرقع گلشن، حدود ۹۳۸هـ.ق/۱۵۳۰م، پايين: «نزاع شتران» 
رقم عبدالصمد شيرين قلم شيرازي، حدود ۴۰۶هـ.ق/ ۱۵۹۰م، مأخذ: (مجابي و فنايي، ۱۳۸۹: ۱۴۴).

بررسي تحليلي تأثيرپذيري نگاره هاي 
رضا عباسي از نگاره هاي کمال الدين 

بهزاد/٥- ١٧

1. B. V. Robinson

2. Ernst Grube

3. Ivan. Stchoukine



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۹

فصلنامة علمي نگره

نگاره  از  کپي برداري  در  عباسي  رضا  مثًال  نموده اند. 
«دزد، شاعر و سگ ها» اثر بهزاد با حفظ کليت اثِر بهزاد، 
تنها تغييراتي جزئي در شکل صخره ها و درختان ايجاد 
کرده است. تأثير هنر اروپايي بر پيکره هاي رضا عباسي 
در  فرنگي جست.  مردان  و  زنان  ظهور  در  مي توان  را 
در  لميده»  و  نيمه برهنه  زن  «پيکره  تصوير  زمينه  اين 
موجود  ۱۰۰۰-۹۹۸هـ.ق/۱۵۹۱-۱۵۸۹م  حدود  تاريخي 
است. کنبي چنين عدولي از مضامين جا افتاده در سنت 
از يک منبع  ايراني- برهنه نگاري - را ملهم  پيکرنگاري 
خارجي و احتماًال گراور کلئوپاترا۱ مي داند که قبًال نيز 
سده  اوايل  ايتاليايي  هنرمند  رايموندي۲،  مارکانتونيو 
شانزدهم ميالدي، آن را از روي اصل اثر رافائل تصوير 

کرده بود(کنبي، ۱۳۸۹: ۳۶-۳۷).
کيفيت  موضوعي،  بررسي  به  اختصاصًا  پژوهش  اين 
رضا  پيکره هاي  ترکيب بندي  نوع  و  حالت  تجسمي، 
عباسي از آثار بهزاد مي پردازد. از معدود پژوهش هايي 

ايراني  نقاشي  در  پيکره ها  تجسمي  ويژگي هاي  به  که 
غربي  خاورشناسان  نظريات  به  مي توان  دارد،  توجه 
به دليل عدم  غالبًا  از مطالعات  اين دست  در  اشاره کرد. 
درک صحيح از عوامل ظهور و بروز پيکره هاي ايراني، 
مقايسه شده است  نمونه هاي غربي  با  پيکره ها  همواره 
زمينه  اين  در  نادرستي  ارزيابي هاي  به  نهايت  در  و 
انجاميده است. مانند نظرات پيترو دالواله۳ (۱۳۷۰: ۵۲) 
اجراي  که  اول،  عباس  شاه  عصر  در  فرانسوي  سياح 
پيکره هاي ايراني را بسيار ناشيانه و به دست اشخاص 
دوالکروا۴در  اوژن  ويکتور  يا  مي داند.  هنر  از  بي اطالع 
ژورنال۵،  به نام  خود  روزانه  يادداشت هاي  مجموعه 
نقاشي ايراني را به دليل عدم وجود احساس در چهره ها 
و حرکات و تناسبات واقع گرايانه در پيکره ها، آن ها را 
به دور از حقيقت نقاشي مي داند(جمال زاده، ۱۳۴۴: ۱۹). 
در مقاله «بررسي تنوع پيکره ها و تناسبات انساني در 
آثار کمال الدين بهزاد»(١٣٩٥) نوشته فاطمه شه کالهي و 

جدول۲. مقايسه موضوعي پيکره ها در طراحي هاي مردم عامي کمال الدين بهزاد با رضا عباسي. مأخذ: نگارندگان.

رديف
نام هنرمند

عنوان نگاره
رضا عباسيکمال الدين بهزاد

٤ پيکره٤ پيکرهدزد، شاعر و سگ ها١

٣ پيکره٣ پيکرهمجنون، سگ و دو مسافر٢

١ پيکره٥ پيکرهروستايي و حيوان نحيف اش٣

تصوير۲. نمونه  پيکره هاي درويشي در آثار کمال الدين بهزاد(راست) و رضا عباسي(چپ)، مأخذ: (کنبي، ۱۳۸۹: ۱۳۳ و ۱۴۱و 
.(Bahari, 1997: 176, 198

1. Cleopatra

2. Marc Antonio Raimondi

3. Pietro Della Valle

4.Viktor Eugene 

Dolaccharova

5. Journal



محمدصادق ميرزاابوالقاسمي، نشريه نگره(شماره ۳۹)، 
تناسبات  براي سنجش  پيمون  يا  اندازه گيري  واحد  يک 
کلي و جزئي اندام  پيکره ها در نقاشي ايراني معرفي شده 
است و با استفاده از اين واحد اندازه گيري ويژگي هاي 
تجسمي پيکره هاي بهزاد بررسي شده است و به نتايج 
شايان توجهي دست يافته است. بر همين اساس، در اين 
تجسمي  کيفيات  بررسي  جهت  فوق  روش  از  پژوهش 

پيکره  هاي بهزاد و رضا عباسي استفاده مي شود.

تطبيق موضوعي پيکره هاي کمال الدين بهزاد با رضا 
عباسي

پيکره هاي  در  تزئينات  و  پوشش ها  حاالت،  به  توجه  با 
کمال الدين بهزاد، سه گونه موضوعي «پيکره هاي تغزلي»، 

.(Bahari, 1997: 148 کنبي، ١٣٨٩: ٨٢ و ٩٦و) :تصوير٣. نمونه  پيکره هاي عامه در آثار کمال الدين بهزاد(راست) و رضا عباسي(چپ)، مأخذ

تصوير٤. شاخص اندازه گيري تناسبات تجسمي پيکره ها براساس 
طول سر هر پيکره. مأخذ: نگارندگان.

بررسي تحليلي تأثيرپذيري نگاره هاي 
رضا عباسي از نگاره هاي کمال الدين 

بهزاد/٥- ١٧

«پيکره هاي درويشي» و «پيکره هاي عامه» در کل آثار 
او قابل تشخيص است. اما در نمونه آثار طراحي  مورد 

طول قامتپهناي کمرطول پاطول دستطول سر

پيکره مرد 
مسافر

کمال الدين بهزاد

رضا عباسي

پيکره مرد 
روستايي

کمال الدين بهزاد

رضا عباسي

کمال الدين بهزادپيکره شاعر

رضا عباسي

پيکره مرد 
رهگذر

کمال الدين بهزاد

رضا عباسي

جدول٣. مقايسه تناسبات اندام پيکره در طراحي هاي کمال الدين بهزاد با رضا عباسي، مأخذ: نگارندگان.



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۱۱

فصلنامة علمي نگره

نظر اين پژوهش که به دست بهزاد اجرا شده اند، صرفًا 
مرد  و  مسافر  مجنون،  شاعر،  مانند   - عامه  پيکره هاي 
روستايي - حضور دارند و هيچ نمونه اي از پيکره هاي 
تغزلي و درويشي وجود ندارد. به تبع آن رضا عباسي با 
آنکه در آثارش شاهد تنوع موضوعي پيکره ها هستيم، 
و  درويشي»  «پيکره هاي  تغزلي»،  «پيکره هاي  جمله  از 
از  که  از طراحي ها  اين دست  در  پهلواني»،  «پيکره هاي 
آثار بهزاد تصوير کرده است، به پيروي از بهزاد فقط به 

پيکره هاي عامه پرداخته است(جدول۲).
به طور کلي مضمون اصلي پيکره هاي تغزلي در نقاشي 
برگرفته  عباسي  و رضا  بهزاد  آثار  در  به تبع  و  ايراني 
همچنين  است،  فارسي  منظوم  و  داستاني  ادبيات  از 
بخشي از عناصر زيبايي شناسي اين پيکره ها با اوصاف 
زيبايي انسان در ادبيات فارسي مطابقت دارد(شه کالهي 
درويشي  پيکره هاي   .(۹۶  :۱۳۹۵ ميرزاابوالقاسمي،  و 
هر  از شور صوفيانه  متأثر  غالبًا  ايراني  نگاره هاي  در 
در  درويشي  پيکره هاي  مثًال  است.  آن  هنرمند  يا  دوره 
آثار بهزاد مي تواند به  تأثير از تعاليم عرفاني اساتيد و 
ميرک،  خواجه  مانند  او  مسلک  درويش  هنري  حاميان 
فرقه  و  عليشيرنوايي  امير  و  درويش  محمد  موالنا 
نقشبنديه باشد. به عالوه بهزاد هم نشين شيخ عبدالرحمن 

جامي بود و به  واسطه او در محافل و مجامع اخالصيه 
حضوري مداوم داشت. پيکره هاي درويشي در آثار رضا 
عباسي احتماًال به  تأثير از دو فرقه نعمت اللهيه و حيدريه 
بوده است که به  عنوان دو قطب مخالف صوفي گري در 

عصر صفوي شمرده مي شدند(تصوير۲).
پيکره هاي عامه در آثار بهزاد و نمونه هايي از آن در آثار 
رضا عباسي، بازنمايي از طبقات متوسط و پايين دست 
کاخ  «ساختن  همچون  نگاره هايي  در  است.  جامعه 
غيره  و  و شبان»  «دارا  در مسجد»،  بر  «گدا  خورنق»، 
او  بازخواند.  را  بهزاد  فکر  و  انگيزه  معيارها،  مي توان 
به جاي گريز از واقعيات زندگي عصر خويش، خود راوي 
به  نمايش کاخ خورنق  بهانه  به  بهزاد  اين حقايق است. 
بازگو کردن همه سختي ها، محروميت ها و رنج هاي مردم 
محروم عصر خود و نقش محرومان جامعه مي پردازد. 
او به رغم آنچه که تاکنون در سنت نگارگري ايراني بود 
و غالبًا به ستايش سوارکاران، اميران و شاهان نام آشنا 
که گاه قامتشان از سرو بلندتر است و هيکل شان از کوه 
تنومندتر است، تن هاي رنجور، نحيف و سختي کشيده و 
مظلوم را ارج مي نهد و با ديدي عميق و تعهدي آگاهانه 
به ثبت زندگي اين گروه از افراد مي پردازد(سيف: ۱۳۸۲: 
۱۳۰-۱۳۲). در همين راستا رضا عباسي متأثر از بهزاد 

تصوير۵. مقايسه پيکره بندي و مالحظه تناسبات تجسمي؛ راست باال: پيکره مرد روستايي در طراحي بهزاد و راست پايين: همان 
پيکره اثر رضا عباسي. چپ باال: پيکره مرد مسافر در طراحي بهزاد و چپ پايين: همان پيکره اثر رضا عباسي. مأخذ تصاوير: 

کنبي، ۱۳۸۹: ۱۲۵ و ۵۴؛ Bahari, 1997: 88، مأخذ آناليز خطي: نگارندگان.



در دهه ۱۰۱۱هـ.ق/۱۶۰۳م - دوران کپي برداري او از آثار 
بهزاد - داراي تمايالت غيردرباري بسيار بااليي است. در 
اين دوران رضا عباسي به  قول قاضي احمد منشي قمي با 
َامردان و لوندان(قمي، ۱۳۶۶: ۱۵۰) يا به قول اسکندر بيگ 
 منشي با کشتي گيران(بيگ ترکمان، ۱۳۸۲: ۱۷۶) محشور 
مي شود و از اجراي هرگونه پيکره درباري امتناع ورزيد 
و منحصرٌا به طراحي عوام مي پردازد(تصوير۳). ازاين رو 
تا  تغيير رويه و مزاج رضا عباسي در سال هاي ۱۰۱۱ 
اقشار  از  او  آثار  نمونه  و  ۱۶۱۱م.  تا  ۱۰۱۹هـ.ق/۱۶۰۳ 
مختلف جامعه صفوي به   عنوان نقاش صحنه هاي مردمي، 
زمينه ميل و گرايش او به انتخاب و ترسيم پيکره هاي عامه 

از آثار کمال الدين بهزاد شده است.

تطبيق کيفيات تجسمي پيکره هاي کمال الدين بهزاد با 
رضا عباسي

به لحاظ تجسمي کمال الدين بهزاد و رضا عباسي داراي 
لحن  بهزاد  هستند.  انساني  پيکره  به  جديدي  ديدگاه 

تا  ايراني کرد که  واقع گرايانه تازه اي را وارد نگارگري 
اين  نداشت.  ايراني سابقه  نقاشي  در سنت  آن  از  پيش 
اقدام انقالبي بهزاد در راستاي انتخاب موضوعات عامه 
جهان  گسترده  بصري  اکتشاف  راه  که  بود  نقاشي  در 
مادي را گشود(اتينگهاوزن، ۱۳۷۹: ۲۶۵). در آثار بهزاد 
اشخاص فقط انسان نيستند، بلکه شخصيت هاي مستقلي 
دارند(بلر و بلوم، ۱۳۸۱: ۸۰) و اگرچه چهره ها و اندام 
نشده اند،  تصوير  کالبدشناسي  علم  مبناي  بر  پيکره ها 
اما افراد داراي حالت ها و حرکات واقعي هستند که هر 
يک تفاوت قابل مالحظه اي با ديگري دارد(کنبي، ۱۳۸۱: 
۷۵). چنين طرز برخوردي با پيکره که در سنت نقاشي 
ايراني، بهزاد به عنوان پايه گذار آن شناخته مي شود؛ در 
نوع پيکرنگاري دوره هاي بعدي به  ويژه عصر صفوي و 
آثار رضا عباسي بسيار تأثيرگذار بود. از اين رو توجه 
در  واقعي،  با همان خصوصيات  عادي جامعه  افراد  به 
آثار رضا عباسي ريشه در آثار کمال الدين بهزاد دارد. 
همچنين اين ويژگي در آثار رضا عباسي با تمرکز بيشتر 

تغييراترضا عباسيکمال الدين بهزاد

مرد 
مسافر

(کنبي، ١٣٨٩: 
(٢٢٩

(همان: ١٢٥)

تغيير در نوع کاله، آرايش ريش و رنگ ريش

مرد 
روستايي

(Bahari, 1997: 88)(۵۴ :۱۳۸۹ ،کنبي)

تغيير در پوشش سر، چشم و ابرو و ريش و 
سبيل

شاعر

(همان: ۱۲۶)(همان: ۲۲۸)

تغيير در رنگ و حجم پوشش سر، کشيدگي 
چشم و ابرو و پوشش بيني

رهگذر

(همان: ١٢٦)(همان: ۲۲۸)

تغيير در کشيدگي چشم، پيوستگي و حالت 
ابروها، شکستگي بيني، آرايش ريش

جدول۴. مقايسه چهره  پيکره ها در طراحي هاي کمال الدين بهزاد با رضا عباسي. مأخذ: نگارندگان

بررسي تحليلي تأثيرپذيري نگاره هاي 
رضا عباسي از نگاره هاي کمال الدين 

بهزاد/٥- ١٧



شماره ۶۲  تابستان۱۴۰۱
۱۳

فصلنامة علمي نگره

بر قهرمانان و بزرگ تر تصوير کردن پيکره ها همراه بود، 
به  گونه اي که پيکره ها و شخصيت ها بر منظره و کل اثر 
غالبًا  اگرچه  اطراف  طبيعت  و  صخره ها  دارند.  اشراف 
ترکيب بندي رضا عباسي هستند، ولي  پرقدرت  عناصر 
به هيچ وجه پيکره ها را تحت الشعاع خود قرار نمي دهند. 
ازاين رو احتمال مي رود که طرز نگرش ايرانيان به رابطه 
انسان و طبيعت در فاصله صد و بيست ساله بين بهزاد 
است(کنبي،  شده  اساسي  تحول  دچار  عباسي  رضا  و 

.(۱۲۵ :۱۳۸۹
در اين قسمت از مقاله به منظور تجزيه و تحليل کيفيت 
پيکره  هر   (A=ارتفاع) سر  طول  پيکره ها،  تجسمي 
اندازه گيري در نظر گرفته شده است و  به عنوان معيار 
پيکره ها  اعضاي  جزئي  و  کلي  تناسبات  طريق  اين  از 
شده  سنجيده  اعضاي  (تصوير٤).  است  شده  سنجيده 
در هر پيکره عبارتند از: طول سر، طول دست، طول پا، 
پهناي کمر و طول قامت. براي تشريح هرچه بهتر نظام 
ساده سازي  به  تناسبات  دقيق تر  سنجش  و  پيکره بندي 

پيکره ها پرداخته شده است.
مقايسه و سنجش پيکره ها در هر يک از کپي هاي رضا 
پيکره ها  اندام  تناسبات  تفاوت  بهزاد،  آثار  از  عباسي 
 .(۶ و   ۵ است(تصاوير  نمايان  هنرمند  دو  اين  آثار  در 
کشيدگي اندام و بلندي قامت از ويژگي هاي متمايزکننده 

آثار رضا عباسي از بهزاد است. در پيکره مرد مسافر 
اثر رضا عباسي، طول قامت پيکره ۶,۲ برابِر طول سر 
است و همين پيکره در اثر بهزاد داراي ۴,۸ برابِر ارتفاع 
در  پيکره  اين  اعضاي  ديگر  نسبت  همين  به  است.  سر 
اثر رضا عباسي در مقايسه با اثري از بهزاد کشيده تر 
و بلندتر است. مثًال در اثر رضا عباسي طول دست ۲,۴، 
است،  سر  ارتفاع  برابِر   ۱,۷ کمر  پهناي  و   ۲,۵ پا  طول 
ولي در اثر بهزاد طول دست۲، طول پا ۲,۲ و پهناي کمر 
۱,۵ برابِر ارتفاع سِر همان پيکره است. کشيدگي بيشتر 
و  رهگذر  مرد  روستايي،  مرد  پيکره هاي  قامت  و  اندام 
شاعر در آثار رضا عباسي در مقايسه با همين پيکره ها 
در آثار بهزاد در جدول  ۳ قابل مشاهده است. همچنين 
رضا  و  بهزاد  کمال الدين  آثار  در  چهره نگاري  تفاوت 
عباسي در مواردي مانند نوع پوشش سر، حالت چشم 
و ابرو، نوع آرايش و رنگ ريش و سبيل قابل مشاهده 

است(جدول۴).

رضا  با  بهزاد  کمال الدين  پيکره هاي  حالت  تطبيق 
عباسي

حالت پيکره ها در نمونه طراحي هاي بهزاد و رضا عباسي 
شامل وضعيت ايستاده، نشسته و خميده است و به نظر 
پيکره هاي  حرکات  و  حاالت  به  عباسي  رضا  مي رسد 

تصوير۶. مقايسه پيکره بندي و مالحظه تناسبات تجسمي؛ راست باال: پيکره شاعر در طراحي بهزاد و راست پايين: همان پيکره 
اثر رضا عباسي. چپ باال: پيکره مرد رهگذر در طراحي بهزاد و چپ پايين: همان پيکره اثر رضا عباسي. مأخذ تصاوير: کنبي، 

۱۳۸۹: ۱۲۶ و ۲۲۸، مأخذ آناليز خطي: نگارندگان.



بهزاد کامًال وفادار بوده است. به طور مثال مرد مسافر، 
مجنون و رهگذر در آثار رضا عباسي همانند پيکره هاي 
خميده  و  نشسته  ايستاده،  وضعيت  در  به ترتيب  بهزاد 
دو  اين  آثار  در  پيکره ها  مشترک  وجه  گرفته اند.  قرار 
هنرمند زاويه نمايش باالتنه به  حالت سه رخ و پايين تنه 
از نيم رخ است، به گونه اي که بدن در نيم رخ قرار دارد و 
است.  به طرف صفحِه تصوير چرخيده  باال  به  کمر  از 
تفاوت باالتنه و پايين تنه به خصوص در قسمت شانه ها 

و  انحنا  انعطاف،  است(تصوير۷).  مشاهده  قابل  پاها  و 
نرمي بدن از ديگر ويژگي هاي پيکره هاي بهزاد و رضا 
و  است  ايستاده مشخص تر  حالت  در  که  است  عباسي 

منجر به تنوع و حرکت در اندام شده است.

تطبيق محل قرارگيري پيکره هاي کمال الدين بهزاد با 
رضا عباسي

و  در چيدمان  عباسي  از طراحي ها رضا  اين دست  در 

رديف

نام هنرمند

عنوان نگاره
رضا عباسيکمال الدين بهزاد

دزد، شاعر و  سگ ها١

مجنون، سگ  و دو مسافر٢

روستايي و  اسب نحيف٣

جدول۵. مقايسه محل قرارگيري پيکره ها در طراحي هاي کمال الدين بهزاد با رضا عباسي. مأخذ: نگارندگان.

بررسي تحليلي تأثيرپذيري نگاره هاي 
رضا عباسي از نگاره هاي کمال الدين 

بهزاد/٥- ١٧
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رضا عباسيکمال الدين بهزاد
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(کنبي، ١٣٨٩: ٢٢٨)

کاهش فضاي تصويري 
نگاره از هر چهار طرف کادر

(همان: ١٢٦)

فر
سا
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دو

و 
گ 

س
ن، 

نو
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(همان: ٢٢٩)

(همان: ١٢٥)

ف
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ب

س
و ا

ي 
اي

ست
رو

(Bahari, 1997: 88)

کاهش فضاي تصويري 
نگاره از باال و چپ

(کنبي، ١٣٨٩: ٥٤)

مأخذ:  عباسي.  با رضا  بهزاد  کمال الدين  طراحي هاي  در  نگاره  کادر  با  ارتباط  در  پيکره ها  قرارگيري  محل  مقايسه  جدول۶. 
نگارندگان.

محل قرارگيري پيکره ها از آثار بهزاد پيروي کرده است 
و تقريبًا جاگذاري پيکره ها در آثار اين دو هنرمند يکسان 
است. به طور مثال پيکره مرد مسافر در ۱:۳ باال سمت 
چپ، پيکره مجنون در ۱:۲ وسط و پيکره مرد رهگذر در 
است(جدول۵).  گرفته  قرار  اثر  راست  سمت  پايين   ۱:۳

همچنين قرارگيري پيکره  در مهم ترين نقاط ترکيب بندي، 
تأکيدي بر جايگاه و موقعيت انسان در آثار بهزاد و رضا 
حيوان  و  «روستايي  نگاره  ميان  اين  در  است.  عباسي 
با حذف  متمايز است. رضا عباسي  بقيه  از  نحيف اش» 
چهار پيکره درجه دو از اين نگاره، بخش اعظم صفحه 



تصوير۷. زاويه نمايش باالتنه به حالت سه رخ و پايين تنه از نيم رخ در طراحي هاي کمال الدين بهزاد و رضا عباسي. راست، اثر 
Bahari, 1997: 88 بهزاد و چپ، اثر رضا عباسي. مأخذ: کنبي، ۱۳۸۹: ۲۲۸-۱۲۶-۵۴؛

را به پيکره و شخصيت اصلي اختصاص داده است و 
پيکره مرد روستايي نقطه مرکزي اثر است.

حذف يا کاهش فضاهاي تصويري نگاره به منظور تأکيد 
بيشتر بر پيکره ها به  صورت جزئي تر در ديگر طراحي هاي 
رضا عباسي نيز وجود دارد. در نگاره «دزد، شاعر و سگ ها» 

با پايين آوردن خط افق تا پنجره قلعه که پيکره رئيس دزدان 
در آن مشاهده مي شود و با محدود کردن کادر اثر از سمت 
راست و چپ، نيمي از کتيبه ها و بدن سگ ها از بين رفته است. 
در نگاره «مجنون، سگ و دو مسافر» کادر نگاره از هر چهار 

طرف تا سر حد پيکره ها کوچک تر شده است(جدول۶).

نتيجه
با مطالعه پيکره هاي انساني ترسيمي رضا عباسي به تقليد از کمال الدين بهزاد، مي توان نتيجه گرفت 
که تأثير بهزاد در زمينه تنوِع موضوعي پيکره ها بر رضا عباسي، محدود به پيکره هاي عامه است. 
احتماًال تغيير رويه و مزاج رضا عباسي در دوره دوم زندگي هنري او که تمايالت غير درباري در 
او در سطح بسيار بااليي قرار داشت، زمينه ساز ميل و گرايش رضا عباسي به انتخاب و ترسيم 
پيکره هاي عامه از آثار بهزاد شده است. همچنين احتماًال اين دو هنرمند در موضوعات اجتماعي 
و اعتراض به وضعيت حاکماِن وقت، اقدام به طراحي از طبقه پايين جامعه و ارائه پيکره هاي عامه 
به عنوان نگاره هاي انتقادي داشته اند. تأثير بهزاد در مقوله کيفيات تجسمي پيکره ها، بر پيکرنگاري 
از پيکره،  رضا عباسي به نسبت کمتر است و رضا عباسي در مواردي مانند تناسبات هر عضو 
کشيدگي اندام و بلندي قامت به شيوه شخصي خود عمل کرده است. اين تفاوت در نوع پوشش سر، 
حالت چشم و ابرو، نوع آرايش و رنگ ريش و سبيل قابل مالحظه است. از طرفي رضا عباسي در 
برخي ديگر از موارد تجسمي از جمله حالت و حرکات پيکره ها، انحنا و انعطاف پذيري در اندام ها و 
محل قرارگيري پيکره در ترکيب بندي، کامًال به آثار بهزاد وفادار بوده و از او تأثير پذيرفته است. 
در اين نمونه ها پيکره ها در سه وضعيت ايستاده، نشسته و خميده قرار دارند و شکل و حالت بدن 
در سه وضعيت فوق همانند آثار بهزاد تصوير شده است. زاويه نمايش باالتنه به  حالت سه رخ و 
پايين تنه از نيم رخ، به  گونه اي که از کمر به باال به يک طرف چرخيده باشد، از ديگر موارد تأثيرپذيري 
رضا عباسي از بهزاد است. خمش و انحناي بدن در طراحي هاي رضا عباسي به تأثير از بهزاد، منجر 
به تنوع و حرکت در اندام پيکره هاي او شده است. محل قرارگيري و چيدمان پيکره ها در آثار رضا 
عباسي تقريبًا همانند با بهزاد است. قرار دادن پيکره ها در مهم ترين نقاط ترکيب بندي، نشان از تأکيد 

بررسي تحليلي تأثيرپذيري نگاره هاي 
رضا عباسي از نگاره هاي کمال الدين 
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و اهميت انسان در نظر اين دو هنرمند دارد. اهميت پيکره انساني در آثار رضا عباسي به حدي است 
که او در کپي برداري از آثار بهزاد، کادر اثر را تا سرحد پيکره ها تقليل داده است يا حتي در نگاره اي 
مثل «روستايي و حيوان نحيف اش» پيکره هاي درجه دو را حذف کرده و فضاي تصويري را به 

پيکره اصلي محدود کرده است.
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Abbasi,s tendency to select and draw public figures from Bihzad,s works. Bihzad,s influence on Reza 

Abbasi,s figures is relatively less in terms of the visual qualities, and Reza Abbasi has acted in his own way 

in cases such as the proportions of each limb and each part of the body, elongation and height. On the other 

hand, Reza Abbasi has been completely loyal to Bihzad,s works in the representation of the movements 

of the figures, curvature and flexibility in the limbs as well as the location of the figures in the composition. 

In these examples, the figures are in three positions: standing, sitting and lying, and the shape and position 

of the bodies are depicted the same as Bihzad,s works. Another Bihzad,s influence on Reza Abbasi is the 

angle of the display of the upper and the lower parts of the body as it rotates from the waist up to one side. 

This curvature of the body in Reza Abbasi,s drawing has led to variety and movement in the limbs of his 

figures. The location and arrangement of the figures in Reza Abbasi,s works is almost the same as that of 

Bihzad. The placement of the figures in the most important points of composition shows the emphasis and 

importance of the human beings. The importance of the human figure in Reza Abbasi,s works is such that in 

copying Bihzad,s works, he reduced the frame of the work up to the figures, or removed secondary figures 

and limited visual space to the main figure.

Keywords: Persian Painting, Figurative Painting, Kamal al-Din Bihzad, Reza Abbasi
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Copying is one of the basic principles and important steps in the traditional teaching of Persian painting. 

In this imitation style, the artist has to be practicing and imitating the paintings of the previous masters, 

and can be allowed to manipulate or capture some elements in his own style after acquiring the necessary 

skills. This activity is the most common in all of the Persian painting schools and periods, and is described 

in the primeval treatises. Reza Abbasi, the prominent painter of the Safavid era and the founder of the 

Isfahan Painting School, has been copying the works of Kamal al-Din Bihzad, the prominent painter of the 

Timurid era, in a period of his artistic activities (1019 - 1029 AH / 1611 - 1621 AD). According to the latest 

researches, these works include four drawings with different themes. Of these four paintings, only three 

works included human figures, and the other one was specifically with the theme of the bird and flower. The 

total figures of these three paintings in the works of Kamal al-Din Bihzad and Reza Abbasi are 19 figures. 

Four human figures (traveler man, rural man, poet and Majnoun) were evaluated in order to investigate the 

formal diversity of the figures. These samples are selected by non-probability (selective) sampling method 

and the criterion of selection was the visibility of the whole body in the paintings. Although these paintings 

were signed by Reza Abbasi, that shows the originality of these works, unfortunately researchers have 

not paid attention to these works. Therefore, comparative study and analysis of these paintings with the 

works of Kamal al-Din Bihzad is very important in order to find out the influence that Reza Abbasi has 

taken from the previous well-known painter. Despite the other visual elements, figures have been drawn 

in a non-imitational way, and they were different from Reza Abbasi,s figurative painting in comparison to 

Bihzad’s drawings. Therefore, the subject of this paper is the analytical study of the influence of Kamal 

al-Din Bihzad,s works on Reza Abbasi,s paintings, and the aim is to recognize the effects that Bihzad,s 

paintings have had on Reza Abbasi,s works. Also, the authors tried to answer this question: Which parts of 

Reza Abbasi,s paintings have been influenced by Kamal al-Din Bihzad,s works? This study was carried 

out through a descriptive - analytical method with a comparative approach. The information was collected 

through a documentary (library-based) method. The study focused on four sections: theme, form, position 

and the location of the figures in the composition. First, all figures were categorized based on their topic, 

then their proportions were measured based on the length of each head, and in the next step, the position 

and the way the figures had been arranged in the works were evaluated. This study shows that Bihzad,s 

influence on the thematic diversity of the figures in Reza Abbasi,s works is limited to public figures. It 

is possible to assume that the sudden change in his behavior and temperament in the second period of 

his artistic life, in which non-courtly tendencies were at a very high level, laid the groundwork for Reza 
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