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صاً نگارگر رانیدر هنر ا ویو نقش د وید صاً فرهنگ آر یو خصو از  انیرانیا یاز جدائ شود. پس یمربوط م ییایبه دوران کهن خصو

 نیاطیکنندگان و شگمراه انیرانیکه مورد پرستش هندوان بودند، نزد ا وهاید یعنی میهندوان و ظهور زرتشت پروردگاران مشترک قد

شدند. چنانکه در آ صه پرداختن به ن در. شودیکالً به مردم بدمنش هم اطالق م سنایمزد نیئخوانده   یدر وجوه باورها و،یقش دعر

س یشدر مکتب هرات در نقا قرن نه ه.م )پانزدهم م( یتوان در هنر نگارگریرا م یفرهنگ عالقه  نیا افتی یه فراوانقلم ب اهیمحمد 

 نیعال داشته حال سوال اف یحضور زین ریاخ یاز هنرمندان سده ها یکی یدقاکبر صا یدر هنر معاصر در آثار عل وینقش د میبه ترس

س یم شد که فرم تر صله م گریکدیدو هنرمند که به لحاظ بعد زمان با نیدر آثار ا وید میبا سال فا شد چه تغ یصدها  و چه  یراتییبا

 را همچنان حفظ کرده است. یتشابهات

ستناد  وبلیعنادار کالمفرم  هیبه نظر ستیصاحب نظران فرمال نیها سود جسته ودر ب ستیفرمال هیسوال از نظر نیپاسخ به ا یبرا ا

س یرانیآثار دو هنرمند ا نیوجوه مشترک را ب نیکرده تا ا صادق یقلم و عل اهیمحمد  شود. در پژوهش  یورد واکاوم یاکبر  قرار داده 

 . استفاده شده است. یخیتار و یلیتحل -یفیتوص قیحاضر از روش تحق
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 مقدمه

شتتد. با توجه به  ایجو نیستترزم نیو متون ا ریاستتاط خیدر هنر و تار توانیباستتتان را م رانیدر فرهنگ ا وینقش د

کرده و به  یستادگیدر برابر اهورامزدا ا منیاهر ارانیدارند و به عنوان دست یمنیوجه اهر وانیاز اسالم، د شیمتون پ

 یتیمکاتب، ذهن یتمام گارگرانن ،یدر هنر نگارگر (.73:1391)زمردیو نظری،شتتوندیمشتتغول م یرانیو و یتباه

ستان و نبرد ک یرانیا یهاشهیاند ییگرابُن رباره دوکامل و فعال د  یزدیا نشیو آفر یمنیاهر نشیآفر انیم یهانیبا

 ،یوانیح یهاو دشمن است را با چهره منیکه نماد اهر ویداشتند. هنرمندان نگارگر غلبه شدن قهرمانان داستان بر د

 یرانینسبت به تمدن ا وید یو عقب ماندگ یگانگیاند. بموارد نشان داده گریو د یبدو یهاو سالح یانیشاخ، دم، عر

در  یزدیا نشیآفر یها به برترتفاوت نیا شینگارگران با نما (.Abdullavea,2006,4)ها نمودار شتتددر نگاره

توان  یرا م یفرهنگ یدر وجوه باورها و،یبودند. در عرصته پرداختن به نقش د افتهیدستت  یمنیاهر نشیمقابل آفر

ش یدر هنر نگارگر س یقرن نه ه.ق )پانزدهم م(در مکتب هرات در نقا سیاه  .افتی یقلم به فراوان اهیمحمد  سلوب  ا

سلوب  شان با این ا شماری از نقا ست که از همان ابتدای رواج نگارگری  شیوه های هنری نگارگری ایران ا قلم از 

جزو بازمانده های هنر نگارگری ایران به شتتتمار می رود. از  زهوشتتتروه به کار کردند و آثاری پدید آوردند که امر

نقاشانی که با این شیوه کار می کرده، طوریکه به سیاه قلم هم شهرت یافته، استاد محمد سیاه قلم، نگارگر مرحله 

ه در تحلیل های زیباشتتناختی همواره اندیشمندان سعی بر آن داشت (.21:1386)آژند،نخستین مکتب هرات است

اند تا هنر را با ویژگی خاصی تعریف کنند که فصل مشتتتترک تمام آثار هنری باشتتتتتتد. اما، آن چه آنان ارائه کرده 

دهد. فرمالیستتتم چونان روشتتتی در تحلیل آثار هنری را پوشتتتش می یبرخ اند، مانند بازنمایی و فرانمایی صتتترفاً

های صوری، حسی یا ادراکی تأکید  گیتاری و ویژزیباشتتتناختی با غرف فائق آمدن بر این معضل، بر عناصر ساخ

کند. ضرورت بکارگیری چنین روشی در دور شدن هنر مدرن از ارائه تصاویر واضح و روشن است. برخی تحلیل می

آثار  گران با توسل به گرایش فرمالیستی تالش کردند تا علت انگیزش زیباشتتتتتتناختی را در مواجهه با فرم بدویند.

به جای مانده و تفسیرها و توجیه های گوناگونی را در بین هنرپژوهان جهان برانگیخته است.  شنقا متعددی از این

تناختی  نیبه هم تل به گرایش فرمالیستتی تالش کردند تا علت انگیزش زیباشت منظور برخی تحلیل گران با توست

« فرم معنادار»را بر نمایش  ریم هنرا در مواجهه با فرم بدویند. کالیو بل، یکی از تحلیل گران فرمالیستتتت، فه

از فرمالیسم  اوتبرداشتی متف ی، براوبلیفرم کال هیحاضر به نظر قیدر تحق ( لذا6:1394)جمالی،استتتتوار دانست

قرار  یمورد واکاو یاکبر صادق یقلم و عل اهیمحمد س یرانیآثار دو هنرمند ا نیوجوه مشترک را ب نیاستناد کرده تا ا

 باشد.یم یخیتار-یلیتحل ی،فیتوص قیپژوهش حاضر با استفاده از روش تحق ضمن اینکه داده شود.

 پیشینه تحقیق

س نهیدر زم ساط اتیدر ادب وینقش د یبرر  یکتاب ها، مقاالت و پژوهش ها ،یرانیا ینگارگر نیو همچن رانیا ریو ا

 ت، که در چندین بخش ذکر می گردد: اندام گرفته اس یمختلف
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سنی )در ارتباط ب ستان رانیدر ا وید»( در کتاب 1393ا نقوش دیو، ح سی جنبه« با  رانیدر ا ویدهای نظری به برر

از  دیستت  وید»( نیز در کتاب 1395پرداخت. جهانگیری ) در اوستتتا ستتانانویداز  یریتصتتو یهاگزارش و باستتتان

. در همین راستا دادور و ته استخپردا دیس  ویدر ارتباط با د یو ادب یریمستندات اساطبه بررسی « تیافسانه تا واقع

ضمن حیصر یداللت ها ییکارکرد معنا»( در مقاله خود با عنوان1392خیری نیز ) س یو   اهیدر مطالعه آثار محمد 

داللت  قیتوان از طریقلم م اهیدر آثار محمد ستتتحلیلی دریافتند که  -با استتتفاده از روش تحقیق توصتتیفی« قلم

 سمیشمن یها و نمادها نییرمزگان ها با آ نیا نیب یآثار، ارتباط نیموجود در ا یریتصو یو رمزگان ها یضمن یها

 . افتی

با  ،«شعر یستینقد فرمال یبرا یروشی گاهینقد گران»( در مقاله خود با عنوان 1387در رابطه با فرمالیسم فوالدی )

ل زبان یا معنا را به نقد فرمالیستی باید از ورود مستقیم مسائ تحلیلی دریافت که -استفاده از روش تحقیق توصیفی

سبت روش ست و منا ستی قابل انتقاد ا شینة نقد فرمالی  شناختی کافی مقوله خلط مبحث تلقی کرد. دیگر اینکه پی

( 1388. نکویی )برای نقد شعر ندارد، مگر با جرح و تعدیل و بیشتر توجه ما در این مقاله به این امر اختصاص یافت

ستان ها یخنصر پ یستیرمالفنقد » در مقاله خود با عنوان  ستفاده « سومات وانیکوتاه د یرنگ در مدموعه دا با ا

ساس کار در نقد فرمالای دریافت که از روش تحقیق کیفی و ابزار کتابخانه ضوه تقابل  یستیشافرمالیو پ یستیا مو

با  سندهینو یستیشافرمالیپ رنگیآن است. در پ انیب یار گرفته شده براو تفاوت در مصالح به ک رنگیداستان با پ

 رنگیپ ییایو گستتتترش حواد  و پو نشیداستتتتان اقدام به گز یدر روابط علت و معلول لیدخ یاستتتتفاده از اجزا

ست که محتو نیا یستفرمالی نقد در اما. کندیم صورت هدف سندهیو نو دهدیرا انتقال م یشکل ا  اقدام مندبه 

به صورت  ایهیو آرا یزبان ،ایهمایتا مواد خام داستان را در سطوح مختلف درون کندمی هامصالح و فرم نشگزی به

با « ینقد ادب یکردهایدر رو ستتتمینقد فرمال یناکارآم»( در مقاله خود با عنوان 1391کوپال ) کند. انیب یهنر

صیفی ستفاده از روش تحقیق تو ستتحلیلی دریافت که  -ا های انتقادی قرن ترین دیدگاهها یکی از نوآورانهفرمالی

افتاده، و به تمام معنا، پاستتخی بودند به  ارزش ها ستترآغازی بودند بر کنار نهادن عقاید ازبیستتتم را پدید آوردند. آن

و هنرهای حدمی تا سینما و تئاتر و شعر و داستان، سبکی پیشتاز  کرد در همه چیز، از نقاشیعصری که سعی می

های ای بود که کاخ پوسیدة اندیشهترین پاسخ به ضرورت ظهور زلزلهقانهالتردید فرمالیسم، خشگذاری کند و بیپایه

شه ویران می سگرا و منحط قرن نوزدهم را از ری از  سمیفرمال »( در مقاله خود با عنوان1393بختیاریان ) .کردواپ

تحلیلی دریافت که از نگاه بل شرط ضروری  -با استفاده از روش تحقیق توصیفی« لومان کالسیبل و ن وینگاه کال

ساختن  شاهده پذیر ست، یا به تعبیری م شاهده پذیر ا ست، اما از نظر لومان، فرم م شان هنری فرم معنادار ا اعطای 

 است، یعنی تمایزات.  ها غفلت شدهآن چیزهایی است که تاکنون از آن
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 مبانی نظری و ادبیات 

 فرم

سازد. بدین معنا یک اثر را با هم مرتبط می فرم در اغلب مواردبه شیوه ای داللت می کند که عناصر تشکیل دهنده

صر فراچنگ می ساختار از برآیند ترکیبی این عنا صورت که  آید. اگر ما فرم را در این معنا مدنظرقرار دهیم، در این 

یابد. این روایت از فرمالیسم، اثر هنری را اختاری تحقق میشناخت ارزش اثر هنری صرفا در لحاظ نمودن عناصر س

شناسد. در یک نقاشی عناصر عبارتند از فرم، رنگ، سطح، شکل، بافت و....مثالً درشعر، ترکیبی از عناصر خاص می

ست  می ست. بدساختارآن از ترکیب واژگان به د صر و اجزاء آن منفک نی ین آید. در ایندا فرم به هیچ وجه از عنا

شده در ترکیب )بختیاریان، صر گردآوری  ست از پویایی اجزاء و عنا (. طرفداران این 18:1393اعتبار فرم عبارت ا

رویکرد مدعی هستند که فرم هنری به مثابه ساختار، برآمده از اجزاء و عناصرتشکیل دهنده آن است. بدیهی است 

سوب نمی شت عمده از فرم هنری مح ست ها مدعیکه این رویکرد، تنها بردا اند که عنایت به شود. معموالً فرمالی

ست. برای مثال در هنرهای تصویری،  شت ما نسبت به آن اثر در کلیت خود تاثیرگذار ا یک جنبه خاص اثر، در بردا

شی محتوا و درون. (Vasko,2010,11)گیرد فرم در تقابل با محتوا قرار می سم ها در نقا مایه را بنابراین فرمالی

شته و فرم را واجد اهمیت میکنار گ ستا؛ اکثر . Van den Braembussche, 2009,61)) نمایندذا دراین را

لیستتتتت عیفرمتتا طی متتد فرا میهتتای ا ین  ی ع ت فرم آن  تبتتار  ع نری بتته ا ه ثر   )شتتتود انتتد کتته ارزش ا

(Krukowski,1988,214. 

 

 رویکرد فرمالیستی

ضمن آموزه ا سمیفرمال ست که ارزش ها یدر هنر مت سب فرم آن مورد داور کی یهنر یا  یقرار م یاثر را برح

س یریتعب یدهد. فرم هنر ست ب ست به معنا یموکول و متک سمیفرمال قیدق یمعنا لیدل نیمبهم و به هم اریا  ییا

ست: امکان ا ندای. درامیکن یکه ازآن مرادم صورا ساختار و بن ولدو امکان عمده قابل ت قلمداد  ادیفرم را عبارت از 

ش یمعنات کند و در یم ضمن  ست که محتوا یا وهیدوم فرم مت ضمن آنکه فرمال یاثر را تحقق م یا شد.   سم،یبخ

 دیعصر مدرن واکنش نشان داد. آنچه بعدها منتقدان جد چالش نسبت به یاژهیمنتقدانه بود که به شکل و یموضع

تدازه ساختارگرا هوب1930دهه ییکایآمر تمان ان ترمال. کردندیشناسان بازگو مو نشانه انیه نام متداول، اگر  سمیف

تا شیگرا کیکننده، گمراه یچه تا حد تود منتقدانه است که ب ت وج  نیساله دارد. با آنکه ا 80ینادرست، عمر درک

هم آن را با  «یروش شتتتتکل» یروس انطرفدار ،(Vasko, 2010,11)بردند  اصطالح را ابتدا مخالفان آن بکار

ته آن چ تکینه  سمیفرمال که کردندیآنها اعتراف م چند. هر رفتندیاکراه پذ تنحصر ب است  یزیسبک واحد و نه م

شته از ا یول شود،یشمرده م« شکل»که به طور معمول ضع یچون و چراها ن،یگذ  سمیفرمال جیرا دهیعق یمو

ترا شهیاند نیا ،یخیاز نظر تار رایباشد؛ ز ستمیدر قرن ب یباشناسیز اریمع یبه خوب تواندیم اساس متولد شد که  نیب

فن  ژهیظهور هنرمدرن، به و یگوکه پاسخ منظور نیهم به ا یکند و تاحد دایپ ینقد ادب یبرا یعلم ای ینیع یانیبن
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 سمیفرمال نی(. همچن26:1369پاینده،را دوباره زنده کند ) کیحال آثار کالس نیبتتتاشد و بتتتا ا سمیفوتور یشاعر

 سمیفرمال گرید ریبرحسب فرم آن. به تعب یدرمورد ارزش هنر ییعبارت است از مدعا یهنر یآموزه  کیبه عنوان 

دو جنبه  یرا دارا یاثر هنر هینظر نیکند. ایاثر را صتترفاً در فرم آن جستتت و جو م کیاستتت که ارزش  ایآموزه

سد: یم شناخت و  یستیفرمال کردیو محتوا. در رو هیجنبه ها از جمله درون ما ریسا یگریو د یجنبه فرم یکیشنا

سا و کندیم هیارزش اثرمنحصرا بر فرم آن تک ش ای و ستندیواجدارزش ن ایجنبه ها ریلذا  ست برخوردار  یاز ارز فرود

از این رو خاستگاه و نقطه آغاز . شناسندیتابع فرم م زیاثر را ن یجنبه ها ریسا یافراط یها ستیفرمال یاست، بعض

شناسند. الزم دانند و اوایل قرن بیستم را نقطه آغاز این مکتب میمدرن را محققان اواخر قرن نوزدهم میفرمالیسم 

سم را نباید پدیده ست که فرمالی ساحتی تلقی کرد، بلکه در تاریخ هنر روایات گوناگونی از آن وجود به ذکر ا ای تک 

برای آن عرضتته داشتتت: یکی تعبیر آن دستتته از  تواندو تعبیر می(، که به این صتتورت 167:1391)کوپال، دارد

شوند و شان ارزشمند تلقی میهای فرمیهنرمندان و منتقدانی که مدعی اند آثار هنری اساساً و کالً در پرتو ویژگی

های تعبیر دیگر این استتتت که هنرمندان و نظریه پردازانی که آثار خالق هنری را در وهله اول بر حستتتب ویژگی

بدین معنا که گروه نخست، صرف خصوصیات . Krukowski,1988,21) )دهندرد داوری قرار میشان موفرمی

فرمی و نه چیز دیگر، در نظرشان واجد اهمیت است، در حالی که گروه دوم داوری خود را با خصوصیات فرمی آغاز 

 دهند.های دیگر را نیز مد نظر قرار میکنند و رفته رفته مولفهمی

 دارفرم معنا هینظر

فرمالیسم روشی در تحلیل زیباشناختی با غرف فائق آمدن بر این معضل، بر عناصر ستتتتتتتتاختاری و ویژگی های 

سی یا ادراکی تأکید می صاویر صوری، ح شدن هنر مدرن از ارائه ت شی در دور  ضرورت بکارگیری چنین رو کند. 

ستی سل به گرایش فرمالی ستتتتت. برخی تحلیل گران با تو شتتتتتتتتن ا ضح و رو تالش کردند تا علت انگیزش  وا

شناختی را در مواجهه با فرم بدویند. کالیو بل ست، فهم هنری را بر نمایش1زیبا فرم »، یکی از تحلیل گران فرمالی

 ستتتتا ستتتتتتتتتتوار دانستتتت، البته ابهام فرم و اصتتتطالح معناداری، یکی از نقاط ضتتتعف نظریه اوا« معنادار

های فرمالیستی است و در آن بر مقوله معنا و از تأثیرگذارترین نظریهظریه کالیوبل یکی (. ن15:1393)بختیاریان،

ست شده ا ستداللی بحث  شیوه غیرا گذارند، کالیو بل بر آن بود که آنچه آثار هنری برجا می. درک آن در فرم به 

را  شواکنش گوییم ومی این احساس استتتتت، که به آن احساس زیباشناختیاست. احساسی یکسان در تمام افراد 

تتدو کرد که میان تمام آثار هنری مشترک است. فرمالیست تترک باید در اثر هنری جس ت «  فرم»راها این اصل مش

ست، زیرا از منظر یک فرمالیست، هنر  «فرم معنادار»دانند، اما، کالیوبل با اعالممی ساخته ا سرارگونه  آن را اندکی ا

این به معنای آن استتت که اثر هنری . ردش هیچ ربطی نداردیک هویت خودبستتنده دارد که به محتوا، معنا و کارک

خویش و ابتتژه مربوطه  برای تحقق یک زیباشناسی ناب، صرفاً»گوید: کالیوبل می. کارکتردی بیرون از خود ندارد

« کنیم. گیریم: پس نه حق داریم و نه الزامی هست که در امور ابژه و وضعیت ذهنی سازنده آن مداخلهرا در نظر می

                                                           
1 Clive Bell 
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( (Bell1914,4 این عبارت او گویای آن استتت که روانشتتناستتی هنرمند، تحقیق در تأثیرات ایداد شتتتتتتتده در

: افزایدمخاطبان و عمق و میزان این تأثیر و نیز تحقیق در محتوای بازنمودی هیچ ربطی به زیباشناسی ندارد. او می

یعنی تنها ویژگی مشترک و مختص به تمام آثار  آید فرم معنادار است،می موضوه بی واسطه ای که به نمایش در»

منظورم از فرم »: افزایدوی در توضتتیح فرم معنادار می)همان(. « انگیزاند؛می هنری تدستتمی که احستتاس مرا بر

 .  (Bell1914,5)« هاستمعنادار، ترکیبات خطوط و رنگ

 دیو

ساط ستق وهایاز د رانیا ریدر ا شمنان م س ندان، جلوه ها ادیها  یکین میبه عنوان د شا ست. ام اورمزد به  یشده ا

بصورت  زین دیزشت و صفات پل یدارند. همه جلوه ها وانید انیم یمیدشمن مستق هرکدام از آنها و ندیآ یشمارم

 یواشتتقاننامی برای ماده دیوان بوده استتت)دروج درآغاز ودروجان در برابر ایزدان شتتخصتتیت می باشتتند.   وانید

س س کلمه ای می259:1388ی،فراهان سله مراتب دارند و از  زدانیمانند ا زین وهاید و،یمترادف دشود (. لیکن  سل

 زدانیآنها به اندازه ا یوجود تیشتتتخصتتت یول ،رندیگیقرار م ینیباال و پائ یهاو قدرت عمل در مقام تینظر اهم

ضح ن شن و وا سبتزنان به  وی. تعداد دستیرو ست  مرد وانید ن س یولمحدود ا  زدانیکمتر از ا وانید تیدرکل جن

 (.17:1392)آموزگار ،مشخص است

 بیوگرافی محمد سیاه قلم

ت ت که  عرضه نگارگری در اواخر قرن نهم هدری قمری)پانزدهم میالدی( است قلم از جمله هنرمندان اهیمحمد س

صوص زندگ شگران در خ سخ یخلق آثار و یو چگونگ یپژوه س یقطع یبه پا او و  یاند. دربارة زندگتتتتتتتت دهینر

تارش که امروزه ا ت تنیآث وجود  یمتعدد یشود، نظرها یم یموزه ها حفظ و نگهدار گریو د یآثار در موزة توپقاپ ت

تد؛ برخ ینقض م زین  یکدیگر راکه بعضاً اردد ت تلطان  ،یمحمد نقاش هرو یرا با حاج یو یکنن ت نقاش دربار، س

ن از پژوهشتتتتتتگرا گرید یو برخ یترک یتیهو یرا دارا یپژوهشگران ترک و یبرخ و دانندیم یکی قرا،یبا نیحس

س یرا تدسم یآثار و ش تیدرباره هو(. 45:1393)پیروی،دانندیم یاز بازرگانان رو س یهاینقا قلم هم  اهیمحمد 

ض دیآراءو عقا شده ،گاه یمتناق شأچبدانی ارائه  شده و تحت تآث ینیها من ش ریقائل  سته اند و ینیچ ینقا  یزمان دان

پا را فراتر گذاشته  زین یبعض دانسته اند و یشمن یهانیآئ و انهیم یایآس ریو عشا التیا یاز زندگ یرا جلوه ا هاآن

صاو نیاند، ا سم را ریت سان کرهیاز پ یتد ستپ ها یهاها و ان س یا  در یبه تمام مباحث، نیا فرف کرده اند. هیرو

 هم آراء هاینقاش نیمکان ا و درباره منشأ درخورداشته است. یقلم نقش اهیمحمد س یهاینقاش تیشدن هو دهیچیپ

شتتتتامتتل  را یروستتت یحت و یترک و یمغول گرفتتته تتتا ینیچ منشتتتتأ از آراء نیا استتتتت. ادیتتمتنتتاقض ز

 (.157:1398)خبیری،شودیم

 

 

 

 

https://pnmktk.science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 SSNI 2717-2570                                                       287تا   252، صفحه: از 1401  زمستان، 4شماره ، 3جلد 

https://pnmktk.science-journals.ir                                                       https://science-  journals.ir    

       

 رزمخواهفوریان راد و غ                                    ی اکبر صادقی ....  نقش دیو در آثار محمد سیاه قلم و علتحلیل مدیریت  
258 

 

 بیوگرافی علی اکبر صادقی

 هنر ازای  ژهیوسبک  یشمس یهدر1338سال  که در باشدیم یرانیابرجسته  ماتوریانو نقاش  یصادقاکبر یعل

شدیمیندانهنرمجمله  از یو نمود.ابداه را  یرانیاسبکهوای  و حال بامنقوش  بندشهیش ای تراییو عنوان به که با

 ،یچاپ ستتنگ اتور،ینیازم یقیتلف یو کار. شتتود یم ستتاخته، شتتناخته یمتدلآثارش را در  یشتترقروح  کهماتورییان

سنت دارد  یبو در ظاهر شکل و یاکبر صادق یعل یهاینقاش یاست. ضمن آنکه حال وهوا یقهوه خانه ا ینقاش

صول ا تیبه رعا یصادق یو وفادار  ازیها ون یژگیبا توجه به و آثار نیدر ارائه هرچه بهتر ا یتالش و و وهیش نیا

شکار  نوجوانان ملموس و یها ستآ شکولی، ا ش( . 133:1396)میرزایی پرکلی وک هنرمند  نیا یآنچه در آثار نقا

شاره ا نکهیاوست. ضمن ا یها و نونگر یدر پرداخت نوآور یو یتصرف ها است؛ دخل و ریچشمگ نکته الزم  نیا

کمک  به زین سمیسورئال نیا یاست، ول یستیسورئال یاکبر صادق یبوم عل یرنگ روغن رو ینقاش یاست که کارها

ش یاتورینیهمان سبک م ش یفضا.  ستشده ا ینقا مورد  یمنطبق بر فضا یاکبر صادق یشده درآثار عل یآثار نقا

به عبارت  ایریوجه ملزم به تکرار متن به کمک تصو چینه در تمام موارد او خود را به ه البته ست،یمحتوا ن یبرا ازین

 یفضتتا یو یهاینقاشتت (.26:1373،ی رضتتو انی)حافظکندینم یدر اثر ادب یالقاء متن به کمک نقاشتت گر،ید

سترده ا سان م اریتدربه در اخت یرا برا یگ ش نیا رایگذارند، زیان سییبایها از منظر ز ینقا و  کیگراف قیتلف ،یشنا

 .اندآمده ردریشدن و گاه غلو کردن به تصو یذهن و،یشکستن ابعاد، نداشتن پرس کت ،ینقاش

 محمد سیاه قلم آثارتحلیل فرم دیو در 

 

 ) (.8/48x8/22.  تصویر سمت راست رقص دیوان، موزه توپقاپی استانبول، محمد سیاه قلم،)1شکل

http://www.mirmalas.com.) 

 یخط عمود کی میبا ترس( محمد سیاه قلم مشاهده می شود که در این اثر 1با توجه به نقاشی رقص دیوان)شکل

صو سط کادر ت س ریدر و سمت تق شد،یم یتمیتقارن ر یشود و دارایم میبه دو ق صو رایز با سمت  وید کی ریت در 

دو خط  می. با ترسکه بدین صورت تعادل برقرار است ردیگ یدر سمت چپ کادر قرار م گرید ویدو د ریتصو راست و

شخص م یو افق یعمود شه پا یدر مرکز کادر، م  یرا در خود جا یشتریسمت چپ کادر نقوش ب نییگردد که گو
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ها( ویعناصر)د نیمهم تر .فضای مثبت و منفی یا پر و خالی به خوبی تقسیم گشته و دارای تعادل استداده است و 

 یداراو بدین گونه نظم در این تصویر معنا یافته است. به لحاظ بازنمایی این نگاره  پراکنده گشته اند ریدر تمام تصو

 ی. ضمن آنکه فرم هاباشندیم یشتریپرکارتر همراه با خطوط ب نهیزم شیساده است، حال آنکه نقوش پ یا نهیزم

 نیا در است. یو روشن یرگیتضاد ت یداراها ویبا د نهیشکل گرفته و رنگ پس زم ،یقهوه ا ینگاره با رنگ ها نیا

 دهیکش ریرا به وضوح به تصو ییبازنما وهایددر دستان  ینگاره، نگارگر حرکت دست ها و پاها و چرخش پارچه ها

ست. همچن صل ییدور از ژرف نما تخت و ینگارگر از رنگ ها نیا ست و از ا ستفاده نموده ا  یها یژگیو نیتر یا

محدود  اریبس نقاش  یپالت رنگ نیدر نگاره وجود ندارد. همچن یمنبع نور واحد واست  یپرداز هینگاره عدم سا نیا

داد.  یشکل جا یضیب یفرم کل کیتوان در  یاست را م ستادهیکه در حالت ا ریسمت راست تصو وید نقشاست. 

دار و فرم  نیفرم دامنش به صتتورت ذوزنقه چ ل،یفرم بدنش در قالب مستتتط ،یضتتویبه حالت ب وید نیفرم ستتر ا

ستفاده از فرم ب شیو کف پاها لیبه حالت مستط شیپاها که از پشت  وید نیا ریتصوشکل گرفته است.  یضویبا ا

است که پاها  نینقش ا نیدر ا تیشکل گرفته است. نکته حائز اهم یباشد، تماماً با استفاده از خطوط منحن یم یو

شت بدن و وید نیو دامن ا سمت پ ست، باالتنه از  یاز ق ستا شت ا ضالن پ صورت منقطع و راه راه)ع ( به یکه به 

صو ش ریت ست، ا دهیک س یدرحال نیشده ا ص تا سمت چپ م وید نیسر ا ریوکه ت شد و از  یبه  صو نیمرخبا  ریبه ت

ست. تمام دهیکش س ییبه قسمت ها یبا خطوط منحن وید نیصورت ا یشده ا ست. ا میمدزا و راه راه تق  نیشده ا

ده شده یکش ریبزرگ و بدون داشتن مو بر سر به تصو ینیو ب زیو ر کیبار یبزرگ وگشاد، چشمان یشامل دهان وید

به ستتمت چپ قرار  لیمتما ریدر مرکز تصتتو ویاز د یگرینقش د. افزوده استتت وید نیچهره ا یهولناک استتت که بر

ست. ا ست. در قسمت ها دهیکش ریدر حالت نشسته از روبرو به تصو وید نیگرفته ا  نیباال تنه و صورت ا یشده ا

 نینموده اند. دامن ا میتقس یمتفاوت یرا به قسمت ها ویمنقطع قرار گرفته است که صورت و باالتنه د یراه ها وید

صورت انتزاع زین وید صورت پرچ یفرم یبه  صو نیاز ذوزنقه و به  ش ریبه ت ست. پاها دهیک  یدارا وید نیا یشده ا

و دهان جلو آمده و بزرگ  ینیشتتکل و ب یا رهیو دا زیر یچشتتمان یدر چهره دارا وید نیباشتتد. ا یم ادیز ییموها

شدیم ست  کیسرش  یو بر رو با شکل  یرنگ که با خطوط منحن ینارند یپارچه ا کهشاخ دارد. الزم به ذکر ا

 نیا یاست. ناخن ها و دندان ها دهیچیپ وید نیدستان ا نیباشد، ما ب یو راست گوشه م زیت یگرفته و فاقد لبه ها

صو یگرید وینقش د. شکل گرفته اند زیت هیبلند و با زاو زین وید سمت چپ ت شه  شدر ح ریدر گو سته نقا ش  یالت ن

منقطع و راه راه، بدون  یو چهره ا یبه صورت باالتنه ا ریتصو نیا یوهاید گریمانند د زین وید نیشده است. نقش ا

شمان صورت و دارا و ینیب ز،یر یمو، چ س شیر یدهان جلو آمده تر از  شد. ا یم لیبیو  ست که در  یدر حال نیبا ا

صو ست، کف پاها وید نیا ریت ستفاده از فرم ب یو یکه از روبرو ا شتان یضویبا ا ش یهمراه با انگ در غالب  دهیک

 زیت هیبلند و با زاو زین وید نیا ینگاره ناخن ها و دندان ها نیدر ا نیشتتده اند. همچن دهیرکشتتیفرم به تصتتو نیهم

. باشدیمتنوه آن م یدر استفاده از رنگ ها گرید ویدو د اب وید نیا ریتفاوت تصو نیتر تیشکل گرفته اند. حائز اهم

س گرید ویدو د رایز صو ینارند یدامن ایبا پارچه  اهیبه رنگ  ش ریرنگ به ت سمت  ویکه د یشده اند، در حال دهیک

 یجا م یضتتیها در داخل فرم ب وینقوش د یرو به لحاظ فرم بند نیستتبز استتت. از ا یبا دامن یچپ به رنگ نارند

وکرم با وسعت وخلوص  یقهوه ا ،یمشک ،ینارند یرنگ هادر این نگاره  .باشدیم یضیب و،یسه د یفرم پا و ردیگ
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صورت  نهیزم قرار گرفته اند. گریکدیمتفاوت کنار   یو قهوه ا ینارند یرنگ ها یریبا قرارگ کدستیکرم رنگ به 

 یو روشن یرگیه کرم در تضاد تنسبت ب یتفاوت دارد و رنگ قهوه ا گریکدیدر تضاد است. درجه خلوص رنگ ها با 

در این اثر هنرمند از رنگ های محدود استفاده نسبت به کرم در تضاد خلوص است.  یاست، حال آنکه رنگ نارند

شن ک رهیو تنها با ت کرده ست دادیرنگ ها ا ردنرو قهوه  های نگاره محدود به رنگ نیا یرنگ ها و تنوه نموده ا

شن، آب رهیت یا شن و ینارند ره،یسبز ت ،یو رو ست. رهیت رو ضاد رنگ درهمچنین  ا ضر ت سا ،ینگاره حا  هیعدم 

صورت کامالً  یریقلم گ ،یپرداز ساده و انتزاع کنواختیبه  صورت   یاز رنگ ها یبا اثر، بهره مند یو برخورد به 

که  ییها نیاز چ ریاستتت. لباس ها به غ ریتصتتو نیبارز ا یها یژگیبدون نقش و نگار، از و نهیمحدود و تخت، زم

نگارگر در . استتت ناتیاز هرگونه تزئ ینگاره عار نیا نهیو زم ندارند ینگار گونه نقش و چیگذاشتتته شتتده استتت، ه

شان دادن نقطه تاک سط نگاره را بزرگ تر و وی، د دیجهت ن سته و میحد و ش صان با و تر در حالت ن  ییها یژگیرق

صتتورت  ز،یت هیبا زاو ییگوش ها ز،یت ییمراه با ناخن هاو برنده ه زیت ییدندان ها ،یو شتتکم عضتتله ا نهیچون ستت

 ویفرم د نیرتریاز چشمگ ،یکوبیدرحال رقص و پا ز،یر یدار همراه با چشمان نیچ یهاوچروک، دامن نیپر چ ییها

 (.1)جدول شوندیدر اثر حاضر محسوب م
 (.1398)نگارندگان، وانیرقص د. فرم دیو در اثر 1جدول

 1شماره نقش دیو در اثر اجزاء
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 ) (،9/35x9/19مکالمه، موزه توپقاپی استانبول ،محمد سیاه قلم،) .تصویر سمت راست 2شکل

http://www.mirmalas.com.) 

( در حال نواختن نظم با ترسیم یک خط عمودی در وسط کادر نگاره به دو قسمت تقسیم می 2در اثر مکالمه)شکل

ست که تعادل و توازن را  سمت چپ کادر متمایل ا ست، زیرا نقش دو دیو به  شد، رخ داده ا شود و فاقد تقارن می با

سیم دو خط عمودی و افقی در مرک ضمن اینکه با تر ست.  شه پایین برهم زده ا شخص می گردد که گو ز کادر، م

ست. خطوط افقی وعمودی، این  ست و تعادل را بر هم زده ا ست کادر نقوش کمتری را در خود جای داده ا سمت را

تصویر رابه چهارقسمت مساوی تقسیم نموده و نقوش دیو ها در سمت چپ کادر قرار گرفته اند. با استفاده از خطوط 

ست ست رهنمون گر داخل کادر م سیم بندی آگاهانه اثر می توان د ساختار اولیه و درک نگارگر از تق صویر به  طیل ت

یافت. محل قرارگیری دیوها به گونه ای هوشتتمندانه استتت تا بیننده ستتمت چپ کادر را به دقت همراه با جزئیات 

بی نسبت به تناسبات و اندازه مشاهده کند. ابعاد و اندازه جزئیات وابزار آالت موجود در نگاره نیز دارای تناسب مناس

ست.  صویر در آورده ا سبت به کل اثر و کادر به ت سبات دقیق ن ست و نگارگر جزئیات نگاره را با محا دیگر نقوش ا

ستا و انتخاب رنگ های خنثی در نگاره ، ترکیب بندی  صرای همچنین نظم موجود در قراگیری دیو ها به عنوان عنا

 نهیزم شیساده است و پ یا نهیو زم یدو بعد ریتصو یفضا یدارااست. این اثر که نه چندان مناسبی را خلق نموده 

صو س ها و ویاز د یریکه ت س یقیابزار آالت مو ست با خطوط ب سف یشتریب یهاو رنگ اریآن ها ا  ،یآب د،یاز جمله 

و  وهاینشتتستتتن دها و نوه از حرکت دستتت. نگارگر در این تصتتویر در آمده استتت ریبه تصتتو یخاکستتتر و ییطال

نگاره، نگارگر از رنگ  نیا است.  دهیکش ریرا به وضوح به تصو ییبازنما مانه،ینواختن تار وتعارف نمودن پ نیهمچن

https://pnmktk.science-journals.ir/
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است  یپرداز هینگاره عدم سا نیا  یها یژگیو نیتر یاز اصل استفاده نموده است و ییدور از ژرف نما تخت و یها

 محدود است. ارینگاره بس نیا یپالت رنگ نی. همچندر نگاره وجود ندارد یواحد منبع نور و

خطوط  بر تن دارد، با استتفاده از فرم و یکه درحالت نشتستته در مرکز کادر قرار گرفته استت و دامن یوید ریتصتو

ست. فرم بدن ا یمنحن صورت راه راه م یانتزاع یصورت وید نیبه وجود آمده ا شد که ا یاز فرم مربع و به  راه  نیبا

ضا و یراه بودن فرم بدن در تمام ست. در نقوش د یجوارح بدن و اع ها و فرم ناخن ها وگوش ها از  ویبکار رفته ا

صو نیمهمتر صر ت ستند که در نقش ا یریعنا صورت بلند و نوک ت زین وید نیه صو زیبه  ش ریبه ت شده اند.  دهیک

شکل، در قسمت  یلیتار با فرم مستط یدر قسمت باال و یبا خطوط منحن زیقرار دارد ن وید نیکه در دستان ا یتار

 دهیفرو رفته استتت، کشتت نیکه در زم زیبا نوک ت یفرم مثلث نییو در قستتمت پا رهیو دا یکرو یمرکز تار با فرم ها

ست. دستبند ها و زند ست ن وید نیا یکه بر پا ییهاریشده ا شده ا سته  شکل  یا رهیودا لیمستط ییبا فرم ها زیب

 یریو دورگ ردیگیشکل قرار م یضیب یدر فرم وید نینقش ا یلبسته شده اند. بطور ک گریشده که در همد لیتشک

که در سمت چپ قرار گرفته است  یگرید وید ریتصو. باشد یو مواج م ینشان از استفاده خطوط منحن زین یبدن و

ص ست و تنها تفاوت ا وید هیشب ناًیع یو ظاهر یفرم اتیبه لحاظ خصو  یدر ابزار گریکدیبا  ویدو د نیمرکز کادر ا

ست. ز شان قرار گرفته ا ستان ست که در د ستان ا رایا و  رهیدا یوفرم یکه با خطوط منحن یجام و پارچ وید نیدر د

از دو  یریتصو وید نیا ریبه زند وستهیپ نیکادر و همچن نییشده اند، قرار گرفته است. در پا ینقاششکل  یضویب

ستخوان پا شم م یگرید یهاوید یا ستط یبیترک ییبا فرم ها زیخورد که آن ها ن یبه چ به وجود  یضیب و لیاز م

رنگ . به لحاظ تفاخر فنی نیز در این اثر باشتتد یدو انگشتتت م یتنها دارا وانید یپا یاستتتخوان ها نیآمده اند. ا

 کدستیکرم رنگ به صورت  نهیقرار گرفته اند. زم گریکدیبا وسعت متفاوت کنار  یسبز ومشک ،یکرم، نارند یها

در تضتتاد  گریکدیبا  زین یها به لحاظ نوه رنگ پردازوید ریدر تضتتاد با آن استتت. تصتتو یرنگ مشتتک یریبا قرارگ

شده در مرکز  ینقاش ویسبز رنگ و د یرنگ ودامن یارندن یبا بدن ریسمت راست تصو ویکه د یهستند. به گونه ا

صو یرنگ و دامن اهیس یکادر با بدن سبب ا نیدر آمده اند، که هم ریکرم رنگ به ت ضاد رنگ دادیتفاوت  شته  یت گ

ست. در ا صو نیا ص یبند بیرنگ ها از ترک یریو بکارگ یبند رنگ ریت ست. یرویپ یخا  یبه ذکر م الزم نکرده ا

به صتتورت کامالً  یریقلم گ ،یپرداز هیعدم ستتا ،یها، تضتتاد رنگکرهیپ یاثر حاضتتر تنوه در طراح باشتتد که در

بدون  نهیمحدود و تخت، زم یاز رنگ ها یبا اثر، بهره مند یضمخت و برخورد به صورت ساده و انتزاع کنواخت،ی

س ضاد جن شش دتینقش ونگار، ت سان ،یاهیاز نقوش گ یمندوها، عدم بهرهی)مونث ومذکر( و نوه پو از  یوانیوح یان

 چیکه گذاشته شده است، ه ییها نیاز چ رینگاره لباس ها به غ نیدر ا نینهمچ است. ریتصو نیبارز ا یها یژگیو

عدم تفاخر  انگریموارد ب نیا یاستتتت که تمام ناتیاز هرگونه تزئ ینگاره عار نیا نهیندارندو زم یگونه نقش ونگار

ست. یفن شان دادن نقطه تاک نگاره مذکور ا شت با  وید د،ینگارگر در جهت ن سته از پ ش سط نگاره را با در حالت ن و

دراز،  یگوش ها ،یوشکم عضله ا نهیوچروک، س نیچون صورت پرچ ییها یژگیبا و نهیو در تضاد با زم رهیرنگ ت

به  دار نیچ ییدامن ها یو دارا زانیآو ییها نهیبدون دم، س ل،یبیس و شیر یدارا ز،یت هیبا زاو ییها اخندندان و ن

 (.2است)جدولنگاره  نیدر ا ویبارز د یها یژگیموارد از و نیا یاست که جملگ دهیکش ریتصو
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 ) (،8/48x4/24دیوان در حال نواختن، موزه توپقاپی استانبول، محمد سیاه قلم،) . تصویر سمت راست3شکل

http://www.mirmalas.com.) 

 

با ترسیم یک خط عمودی در وسط کادر نگاره به دو قسمت ( به لحاظ نظم 3)شکل دیوان در حال نواختندر نگاره 

تقسیم می شود و فاقد تقارن می باشد، زیرا نقش دو دیو به سمت چپ کادر متمایل است که تعادل و توازن را برهم 

شخص می سیم دو خط عمودی و افقی در مرکز کادر، م ست. با تر ست کادر زده ا سمت را شه پایین  گردد که گو

ا در خود جای داده استتتت و تعادل را بر هم زده استتتت. خطوط افقی وعمودی، این تصتتتویر رابه نقوش کمتری ر

چهارقسمت مساوی تقسیم نموده و نقوش دیوها در سمت چپ کادر قرار گرفته اند. با استفاده از خطوط رهنمون گر 

سیم بندی آگاهانه ا ساختار اولیه و درک نگارگر از تق صویر به  ستطیل ت ست یافت. محل داخل کادر م ثر می توان د

شاهده کند.  سمت چپ کادر را به دقت همراه با جزئیات م ست تا بیننده  شمندانه ا قرارگیری دیوها به گونه ای هو

سبات و اندازه دیگر نقوش  سبی نسبت به تنا ابعاد و اندازه جزئیات و ابزار آالت موجود در نگاره نیز دارای تناسب منا

ست و نگارگر جزئیات نگا ست. همچنین نظم ا سبت به کل اثر و کادر به تصویر در آورده ا سبات دقیق ن ره را با محا

نه چندان  یبند بیترک ، خنثی در نگاره یو انتخاب رنگ هاموجود در قراگیری دیو ها به عنوان عناصتتترایستتتتا 

زمینه که تصویری از فضای تصویر دو بعدی و زمینه ای ساده و پیش مناسبی را خلق نموده است. این نگاره توسط 

های سفید، آبی، طالیی و خاکستری به تصویر در آمده دیوها و ابزار آالت موسیقی آنها است با خطوط بسیار و رنگ

ست.  ستن دیوها و همچنین نواختن تار وتعارف نمودن پیمانه، بازنمایی را به ا ش ست ها و نوه ن نگارگر از حرکت د
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ز رنگ های تخت و دور از ژرف نمایی استفاده نموده است و از اصلی ترین وضوح به تصویر کشیده است. نگارگر ا

سیار ویژگی ست و منبع نور واحدی در نگاره وجود ندارد. پالت رنگی این نگاره ب سایه پردازی ا های این نگاره عدم 

با استفاده از فرم محدود است. تصویر دیوی که درحالت نشسته در مرکز کادر قرار گرفته است و دامنی بر تن دارد، 

و خطوط منحنی به وجود آمده است. فرم بدن این دیو صورتی انتزاعی از فرم مربع و به صورت راه راه می باشد که 

این راه راه بودن فرم بدن در تمامی اعضا و جوارح بدن وی بکار رفته است. در نقوش دیو ها و فرم ناخن ها وگوش 

که در نقش این دیو نیز به صورت بلند و نوک تیز به تصویر کشیده شده اند. ها از مهمترین عناصر تصویری هستند 

تاری که در دستان این دیو قرار دارد نیز با خطوط منحنی و در قسمت باالی تار با فرم مستطیلی شکل، در قسمت 

فته استتت، کشتتیده مرکز تار با فرم های کروی و دایره و در قستتمت پایین فرم مثلثی با نوک تیز که در زمین فرو ر

ست. ضمناً دستبند ست نیز با فرم هایی مستطیل ودایره ای شده ا شده ا سته  ها و زندیر هایی که بر پای این دیو ب

شکل قرار می ضی  شده اند. بطور کلی نقش این دیو در فرمی بی سته  شده که در همدیگر ب شکیل  گیرد و شکل ت

ستفاده خطوط منحنی شان از ا سمت چپ قرار  دورگیری بدن وی نیز ن صویر دیو دیگری که در  شد. ت و مواج می با

گرفته است به لحاظ خصوصیات فرمی و ظاهری عیناً شبیه دیو مرکز کادر است و تنها تفاوت این دو دیو با یکدیگر 

در ابزاری است که در دستانشان قرار گرفته است. زیرا در دستان این دیو جام و پارچی که با خطوط منحنی وفرمی 

ایره و بیضوی شکل نقاشی شده اند، قرار گرفته است. در پایین کادر و همچنین پیوسته به زندیر این دیو تصویری د

ضی به  ستطیل وبی شم می خورد که آن ها نیز با فرم هایی ترکیبی از م ستخوان پای دیو های دیگری به چ از دو ا

نگشتتت می باشتتد. به لحاظ تفاخر فنی در این نگاره وجود آمده اند. این استتتخوان های پای دیوان تنها دارای دو ا

رنگ های خاکستتتتری، کرم، طالیی و به ندرت آبی، با وستتتعت و خلوص متفاوت کنار یکدیگر قرار گرفته اند. 

ست با قرارگیری رنگ خاکستری در بدن دیو ها و طالیی در ابزار آالت و  صورت یکد همچنین زمینه کرم رنگ به 

ه است. سطوح طالیی و آبی نسبت به کرم زمینه از خلوص بیشتری و سطوح خاکستری از جزئیات تصویر بکار رفت

خلوص کمتری برخوردارند. لذا در این تصویر رنگ بندی و بکارگیری رنگ ها از ترکیب بندی خاصی پیروی نکرده 

با یکدیگر نیستند. به  و تنها درجه خلوص رنگ ها با یکدیگر تفاوت دارند در حالی که هیچ کدام از رنگ ها در تضاد

شده اند.  شکیل  ست و از یک تنالیته رنگی ت شبیه به هم ا سیار  لحاظ رنگ بندی نیز رنگ زمینه کار و بدن دیوها ب

تنها ابزارآالت موجود در تصتتتویر که با رنگ طالیی هستتتتند، خود را به لحاظ رنگی در حالتی مناستتتب به نمایش 

دیو واقع در مرکز تصویر که به رنگ آبی است همراه با مایع درون پارچ در گذاشته اند. ضمناً دورگیری خطوط دامن 

شان می دهند. در نگاره  صویر، به وضوح بهره مندی از خطوط منحنی وفرم های مواج را ن سمت چپ ت ستان دیو  د

خت، قلم گیری به صتتورت کامالً یکنوا ،یپرداز هیعدم ستتا ،یتضتتاد رنگعدم  دیو ها، یتنوه در طراححاضتتر عدم 

بدون نقش و  نهیزمضتتمخت و برخورد به صتتورت ستتاده و انتزاعی با اثر، بهره مندی از رنگ های محدود و تخت، 

سیقی و دیو ها در غل و زندیر  ستفاده از ابزار آالت مو سانی وحیوانی، ا از نگار، عدم بهره مندی از نقوش گیاهی، ان

لباس ها به غیر از چین هایی که گذاشته شده است، هیچ . همچنین در این نگاره است تصویر نیبارز ا یهای ژگیو

گونه نقش و نگاری ندارند و زمینه این نگاره عاری از هرگونه تزئینات استتت که تمامی این موارد بیانگر عدم تفاخر 

ست.  ست و فنی نگاره مذکور ا ستطیل ا شان دادن نقطه تاکاین نگاره م سط نگاره را وید د،ینگارگر در جهت ن با  و
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سته و میحد بزرگ تر و صورتی ش ساز زدن تر در حالت ن ست ودر حال  بدن هایی چون یی های ژگیبا وتاری در د

سینه های آویزان، دندان هایی با زاویه تیز همراه با ناخن هایی تیز، گوش صورتپرمو،  هایی پر هایی با زاویه تیز ، 

به تصویر در آورده است که جملگی این ویژگی ها از چین وچروک، دامن های چین دار بر پا همراه با چشمانی ریز 

 (.3)جدولشوندیمحسوب م دیو در اثر حاضرفرم  نیرتریچشمگ
 (.1398)نگارندگان، در حال نواختن وانیدبازنمایی فرم دیو در اثر  4-3جدول
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 ) (،8/21x5/20دو پیکره در حال نزاع، موزه توپقاپی استانبول،محمدسیاه قلم،) . تصویر سمت راست4شکل

http://www.mirmalas.com.) 

سیاه قلم، 4در نگاره دو پیکره در حال نزاه)شکل با ترسیم یک خط عمودی در وسط کادر تصویرکه به دو ( محمد 

قسمت تقسیم می شود و فاقد تقارن می باشد، صورت گرفته است. زیرا تصویر یک دیو در سمت راست و تصویر 

شده اند و عالوه بر ترکیب بندی توازن را نیز بر هم می  شی  سمت چپ کادر در دو حالت متفاوت نقا دیو دیگر در 

و خط عمودی و افقی در مرکز کادر، مشتخص می گردد که گوشته باال ستمت راستت کادر نقوش زند. با ترستیم د

ست. خطوط افقی و عمودی،  سبک تر بوده و تعادل را بر هم زده ا ست و از همین رو  کمتری را در خود جای داده ا

صویر پراکن سیم می نماید که نقوش دیوها در تمام ت ساوی تق سمت م صویر را به چهار ق شته اند. محل این ت ده گ

قرارگیری دیوها و نحوه نزاه آن ها به گونه ای است که نوعی حرکت همراه با رقص را به صورت هوشمندانه پدید 

دارای زمینه ای آورده استتتت تا بیننده همه کادر و اجزا را به دقت بررستتتی نماید. حال به لحاظ بازنمایی این نگاره 

های قهوه ای پر رنگ، خاکستری پررنگ با رنگ تصویر دو بعدی است و ساده است، همچنین در این نگاره فضای

با توجه به نقوش دیو در این نگاره نیز، و قرمز شکل گرفته و شدت رنگ ها نسبت به یکدیگر افزایش داشته است. 

دور از ژرف  بازنمایی وجود دارد اما جنبه واقعیت گرایی ندارند. همچنین در این نگاره، نگارگر از رنگ های تخت و
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ست و منبع نور واحدی در  سایه پردازی ا صلی ترین ویژگی های  این نگاره عدم  ست و از ا ستفاده نموده ا نمایی ا

ست.  سیار محدود ا صویر نگاره وجود ندارد. همچنین پالت رنگی این نگاره ب ست ت سمت را در این نگاره، نقش دیو 

به تصویر کشیده شده ست، با استفاده از خطوط منحنی و مواج که در حالت نشسته می باشد و با دیو وسط درگیر ا

. در این تصویر بدن دیو دارای امواج راه راهی است که قسمت شکم و سینه های وی را فرا گرفته است. چهره است

این دیو نیز دارای همین امواج است. فرم پاهای این دیو نیز به صورت کشیده و بلند با خطوط منحنی کشیده شده 

است، ناخن های این دیو سفید، بلند و با زاویه تیز به تصویر کشیده شده است. کلیه فرم های بکار رفته برای نقش 

ست دیو های این  ست. الزم به ذکر ا ضوی و خطوط منحنی بوجود آمده ا ستفاده از فرم بی صویر با ا ستن این ت ب

صویر به لحاظ نمایش ذات خود و هولناک بودن دارای دم می با شمانی دایره ای ت شند. چهره این دیو نیز دارای چ

ستند،  شده اند و تیز و برنده ه شی  سیبیل، با دندان هایی که از فرم مثلث  نقا شکل و ریز، فاقد ابرو دارای ریش و 

نقاشی گشته است. فرم دهان و بینی این دیو جلو آمده از صورتش است و دارای دو گوش مثلثی شکل و تیز است. 

ضاد با رنگ بدن این دامن این  شده و به لحاظ رنگی در ت شکیل  دیو نیز با فرم های منحنی ادامه یافته و پرچین ت

صویر دیو دیگر نیز با همین دیو می ست. ت سته ا سفید فراوانی نقش ب شد. همچنین این دیو در بدنش خال های  با

ست و تنها تفاوتش در جهت چین شده ا ست،  های دامنشفرم ها و خصوصیات کشیده  ست که به صورت افقی ا ا

ست. به لحاظ رنگی نیز این  ست و بدنش خالدار نی ضی ا شیده تر وغالبی از فرم بی ضمن آنکه فرم چهره این دیو ک

دو دیو با یکدیگر در تضاد هستند، به گونه ای که بدن دیو سمت راست به رنگ سیاه و دامنی قرمز رنگ برپا و دیو 

به لحاظ تفاخر فنی در این نگاره رنگ های زرد، قرمز و خاکستری  ه رنگ است.سمت چپ قرمز رنگ با دامنی سیا

با وسعت و شدت متفاوت کنار یکدیگر قرار گرفته اند. در این نگاره رنگ بندی و بکارگیری رنگ ها از ترکیب بندی 

 ،دیوها ی نقوشطراحتنوه در خاصی پیروی نکرده و تنها درجه شدت و تیرگی رنگ ها با یکدیگر تفاوت دارند. عدم 

قلم گیری به صورت کامالً یکنواخت، ضمخت و برخورد به صورت ساده و انتزاعی و  ساده نهیزم ،یپرداز هیعدم سا

ستاثر  نیبارز ا یهای ژگیاز وبا اثر، بهره مندی از رنگ های محدود و تخت  . همچنین در این نگاره لباس ها به ا

هیچ گونه نقش و نگاری ندارند و زمینه این نگاره عاری از هرگونه تزئینات غیر از چین هایی که گذاشته شده است، 

 وید د،ینگارگر در جهت نشتان دادن نقطه تاکاستت که تمامی این موارد بیانگر عدم تفاخر فنی نگاره مذکور استت. 

یده است، لیکن سمت چپ را در حالت ایستاده با قدی بلند تر و بازوانی حدیم تر از دیو سمت راست به تصویر کش

ظاهری خشتتن، شتتاخ هایی چون  چون ییهای ژگیو در نوه رنگ پردازی دیو ستتمت چپ در جهت تاکید بیشتتتر با

شاخه درخت برسر، چشمانی ریز شده و مملو از خشم، دندان ها و ناخن هایی با زاویه تیز، سینه و شکم دارای عضله 

سر  هی. عالوه بر آن زاوشوندیمحسوب م اثر حاضرفرم  نیرتریچشمگاز ، و راه راه، چین وچروک صورت، بدون دم

 (.4)جدولکندیکمک م یبه موضوه اصل طببه جلب توجه مخا زین دیو ها گریو جهت نگاه د
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 ر علی اکبر صادقیاثتحلیل فرم دیو در 

 

 (. http://www.mirmalas.com) (100x120)،یاکبر صادق یعل ر،یضم و سیاز مجموعه ابل. دیو 5شکل

شکل صادقی 5در اثر دیو) شان ( علی اکبر  سط نگاره را بزرگ تر و وی، ددیدادن نقطه تاکدر جهت ن تر در  میحد و

شسته و س ییها یژگیرقصان با و حالت ن شکم عضله ا نهیچون   ییو برنده همراه با ناخن ها زیت ییدندان ها ،یو 

در  ز،یر یدار بر پا همراه با چشتتمان نیچ یچروک، دامن ها و نیپر چ ییصتتورت ها ز،یت هیبا زاو ییگوش ها ز،یت

شمگ ،یکوبیحال رقص و پا سوب م ویفرم د نیرتریبدون دم از چ ضر مح ساده  نهیزمدر این اثر  .شوندیدر اثر حا

ساده  نهیزم، رخ داده است. شوند یم دهید نهیاز مارها در پس زم یریبه صورت تصاو یاعم از جانور یاست و نقوش

ش ست و نقو صاو یاعم از جانور یا صورت ت اثر  نیزن در ا وینقش د شوند. یم دهید نهیاز مارها در پس زم یریبه 

ستثناء دندان ها لیتشک یضیو ب رهیدا ،یمنحن یتماماً با فرم ها یستیبه لحاظ فرمال ست، به ا که با فرم  شیشده ا

ش زیزده از دهان و نوک ت رونیمثلث و ب صو نیشده اند. چهره ا ینقا ست، ریزن که از روبرو به ت  یدارا در آمده ا

سته ب یگونه ا شمان ل،شک یضیبا فرم برج ش یچ از فرم  یدهان، زبان جملگ ،ینیب ،یضیب هیشده در فرم پا دهیک

در هم به وجود آمده  یمنحن خطوط و فرم مواج و چشیبا پ شیاستتتفاده شتتده استتت. فرم گوش ها رهیو دا یضتتیب

ست صو. ا سر د یوید ریت شت  ست، ن زن ویکه پ شکل از فرم ها زیقرار گرفته ا و در دندان و  یضیب ره،یدا یمت
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 نیباشد، استفاده نموده است. ا یم زیوت دهیاز فرم ترنج که کش شیو در گوش ها زیت هیبا زاو ییاز فرم ها شیموها

شمان یدارا وید شت، یچ ست، ب ییمژه ها ز،یت هیبا زاو ییناخن ها در شم را در برگرفته ا سر چ سرتا  ینیبلند که 

سرش،  یبر رو زیکوتاه و ت ییشاخ ها ز،یت هیبا زاو دهیبلند و کش ییابروها ش،یچشم ها ریدر ز یگود یدارا بزرگ،

 و یقرمز، آب یرنگ هادر این تصتتویر از  باشتتد. یآمده استتت، م رونیبزرگ که از دهانش ب یزبان ده،یکشتت یدهان

ستر سعت متفاوت یخاک ست. قرار گرفته اند گریکدیکنار  که در با و شده ا ستفاده  صورت  نهیزم، ا کرم رنگ به 

بکار  یکدام از رنگ ها چیبه اثر القاء نموده است. ه تیجذاب یوآب یقرمز وخاکستر یرنگ ها یریبا قرارگ کدستی

 بیرنگ ها از ترک یریو بکارگ یندارند و رنگ بند یبرتر گریکدیبر  یفوق، به لحاظ خلوص رنگ ریرفته در تصتتتو

ص یبند ضاد رنگ ها یرویپ یخا ست، چرا که  نقاش از ت صو نی( و گرم)قرمز( در ایسرد)آب ینکرده ا ستفاده  ریت ا

کرم رنگ  یا نهیشده اند و بر زم دهیکش یکه نقش زن با رنگ قرمز و نقش مرد با رنگ آب ینموده است. به گونه ا

شد، رنگ ها کامالً تخت و دو بعد یم فیظر یریقلم گ یاثر دارا نیا دارد. رارق ستند و دارا یبا شن  هیسا یه رو

متنوه، پرداختن  یهایکار زهیها، ر ویو قرمز در نقوش د یاثر استفاده گسترده از رنگ آب نیدر ا نیهمچن باشند،یم

ی نسبت به یکدیگر در این اثر، ابعاد و اندازه دیوها از تناسبات مناسب خورد. یبه چشم م اریبس ناتیتزئ و اتیبه جزئ

و زمینه و کادر برخوردار می باشند. این اثر دارای کادر و تناسباتی مستطیل شکل است، هنرمند در این اثر در جهت 

هایی چون ایداد نقطه تاکید، پیکره دیو پایین اثر را بزرگتر و حدیم تر به تصتتویر کشتتیده استتت که دارای ویژگی

شیده، بینی حدیم و ب شت وک شمانی در شیده، دو دندان تیز بیرون آمده از دهان، موهایی چ زرگ، دهانی بزرگ وک

شکل و بزرگ بر گوش، گوش هایی  شواره هایی دایره ای  شده، زبانی بلند و بیرون آمده از دهان،گو سته  کوتاه وآرا

ای فرم فوق منگوله مانند، بدون گردن، لباسی آراسته شده در قسمت آستین ها با گل و پاپیون، جملگی از ویژگی ه
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 (. http://www.mirmalas.com) (100x150، از مجموعه ابلیس وضمیر، علی اکبر صادقی ،) 01. دیو6شکل

صویر دیو شکل01حال در ت صو( به لحاظ نظم 6) صورت عمود ریکادر ت س یبه  ست. با تر در  یخط عمود کی میا

در مرکز کادر  یدو نقش اصل ریتصو رایباشد، ز یتقارن م یشود و دارا یم میبه دو قسمت تقس ریوسط کادر تصو

س یجا ست، با تر شخص م یو افق یدو خط عمود میگرفته ا تعادل و  یگردد که اثر مذکور دارا یدر مرکز کادر، م

که  دینما یم میتقستت یرا به چهار قستتمت مستتاو ریتصتتو نیا ،یوعمود یاثر خطوط افق نیتوازن بوده استتت. در ا

صل صر ا صو یعنا صل چهار بخش قرار گرفته اند و نیدر تمام نقطات ا ریت به طور  .در مرکز قرار دارد وید ینقوش ا

اثر  نیباشد. ضمن آنکه ا یتوازن م تقارن، تعادل و یو دارا یخطبه صورت  ریتصو نیا یبند بیبه لحاظ ترک یکل

اثر فرم ها به خود  نیفضتتارا در ا نیشتتتریمثبت استتت و ب یفضتتا نیدر ب زیر یلیبه شتتکل خ یمنف یفضتتا یدارا

صاص داده اند شم نمیو  اخت صویر هیچ نقطه خالی به چ ضمن در این ت ست.  ساده ا خورد. این اثر دارای زمینه ای 

آنکه نقوش دیوهای مرکزی با ابعاد و هیبتی بزرگ تر به تصویر کشیده شده اند، نقوش زمینه که شکلی از دیوهای 

فضای این تصویر دوبعدی است و نقاش از زمینه  قاشی شده اند.ریز نقش است همگی با یک رنگ و یک شکل ن

شند.  سیار دقیق و ریزه پردازانه می با ست و فرم های دیو دارای نقش پردازی ب ستفاده نموده ا ساده و بدون نقش ا

صویر وجود  ست و منبع نور واحدی در این ت سایه پردازی ا صویر عدم  صلی ترین ویژگی های این ت ضمن آنکه از ا

ستفاده از فرم ن ست. در این اثر نقش دیو با ا شده ا سیم  ضمناً زاویه دید نقاش کامالً از روبرو برای دیو ها تر دارد. 

هایی با زاویه تیز شتتکل تشتتکیل شتتده استتت به گونه ای که دیوی که به رنگ آبی در وستتط زمینه قرار گرفته و 

سط زبانش دیو دیگری بیرون زده  ست. دهانش را باز نموده و از و شده ا شیده  ستفاده از خطوط منحنی ک ست، با ا ا

همچنین صورت این دیو دارای چروک هایی با فاصله از یکدیگر است که سبب شده تا فرم صورتش حالتی مواج را 
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ستفاده از خطوط منحنی  سیبیل هایش نیز که با ا شکل را دارد و  شکی  شمان این دیو نیز حالتی ا به خود گیرد. چ

صو شده به  شکیل  شمانی با ت ست که این دیو چ ست. این در حالی ا شته ا صورتش واقع گ رت متقارن در دو طرف 

فرم بیضی، ابرو هایی کمانی، زبانی بیضی شکل و چانه ای کروی شکل دارد و دندان ها و لب هایش شبیه نقوش 

ادر نقاشی شده اند. انسانی است. لیکن موهایش به صورت مثلث هایی جدا از هم و با شیب مالیم به سمت پایین ک

کلیه صورت این دیو دارای خطوط منحنی است. دیو قرمز رنگ نیز به طور پایه فرم صورتش متشکل از فرم مثلثی 

استتت در حالی که گردنش در مستتتطیل عمودی دراز وکم عرف جای می گیرد. این دیو دارای چشتتمانی با فرم 

شکل همراه با فرم شانی و دندان هایی مثلثی  ضی، پی صورت مثلث  بی صورت کامالً انتزاعی وموهایی به  بینی به 

ست. در نقش این دیو نوه رنگ آمیزی و فرم  شده ا شی  سمت باال کادر نقا شیب مالیم به  هایی جدا از هم و با 

ست. نقوش دیگر دیو شکاف دارد بر هولناکی این موجود افزوده ا شانی اش که  شاخ ها و پی هایی که در پس موها، 

گرفته اند، به لحاظ فرمالیستتتتی مانند این دو نوه دیو استتتت با این تفاوت که تنها فرم ابروهایشتتتان به  زمینه قرار

ست وتفاخر فنی در این  شاکله دو دیو، مثلث ا ست. لذا به لحاظ فرم بندی، فرم پایه  صورت پیوسته وکمانی شکل ا

وت کنار یکدیگر قرار گرفته اند، رخ داده تصتویر با رنگ های ستبز، قرمز، نارندی، زرد و خاکستتری با وستعت متفا

استتت. همچنین زمینه خاکستتتری رنگ به صتتورت یکدستتت)با توجه به نقوش ریز نقش دیو ها( با قرارگیری رنگ 

های گرم )قرمز، نارندی وزرد( و رنگ ستترد)ستتبز( جذابیت را در این اثر به وجود آورده استتت و تمامی رنگ های 

شده در این اثر دارا ستفاده  شند و رنگ بندی و بکار گیری رنگ ها از ترکیب ا سبی می با سان و منا ی خلوص یک

بندی رنگ های سرد و گرم پیروی کرده است و بدین طریق توانسته کنتراست سرد و گرم را به وضوح به نمایش 

روشتتن  کامالً تخت و دو بعدی هستتتند و دارای ستتایه ها رنگ ،ظریف می باشتتد یریگ قلم یدارا اثر نیاگذارد. 

 زهیر ،آبی و قرمز، نارندی و قهوه ای در نقوش دیوهای اصلی و فرعیاستفاده گسترده از رنگ  باشند، در این اثرمی

به چشتتم می خورد. به لحاظ ترکیب بندی این تصتتویر دارای تقارن،  اریبستتجزئیات متنوه، پرداختن به  یهای کار

اد و اندازه دیوها نسبت به یکدیگر، زمینه و کادر به تصویرکشیده تعادل و توازن است. در این اثر با  عدم تناسب ابع

ست ست و نقاش در جهت تاکید  ، ضمن آنکهشده ا سباتی مستطیل شکل ا صلی را در این اثر دارای کادر وتنا دیو ا

ا رنگ مرکز کادر به رنگ آبی با دهانی باز به تصویر در آورده است و دیو دیگری از دهان این دیو خارج گشته که ب

ست و دیو ها ریز تر وکوچک با رنگ  شده ا شی  شت گردنش نقا قرمز و نارندی همراه با گردنی دراز و بال هایی پ

قهوه ای ودر حال خندیدن و با زبانی قرمز رنگ مابقی زمینه را پوشش داده اند.تمامی این موارد در کنار یکدیگر در 
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شکل صورت 7در اثر دو دیو از مدموعه ابلیس) صو( نظم به  ستعمودی صورت  کهریکادر ت ست. با  ا رخ داده ا

صویر  شد، زیرا ت شود و دارای تقارن می با سیم می  سمت تق صویر به دو ق سط کادر ت سیم یک خط عمودی در و تر

اصتتلی دیوها در مرکز کادر جای گرفته اند و اثر مذکور دارای تعادل و توازن استتت. در این اثر خطوط افقی نقوش 

وعمودی، این تصتتویر را به چهار قستتمت مستتاوی تقستتیم می نماید که عناصتتر اصتتلی تصتتویر در تمام نقاط این 

دی این تصتتویر به صتتورت خطی و به طور کلی به لحاظ ترکیب بنچهاربخش، در قستتمت مرکز آن قرار گرفته اند. 

شد.  ست و دارای تقارن، تعادل و توازن می با ضای مثبت ا شکل خیلی ریز در بین ف ضای منفی به  این اثر دارای ف

این تصویرکه دارای زمینه ای ساده و دوبعدی بیشترین فضارا در این اثر فرم ها به خود اختصاص داده اند. بازنمایی 

ستفاده از رنگ های  به گونه ای که فرم های این نقاشی با  به تصویر کشیده شده است، قرمز، آبی وسبزاست، با ا

رنگ های گرم)قرمز( و ستترد)آبی وستتبز( در نقوش دیو و رنگ های خنثی )ستتفید وخاکستتتری( در زمینه )نقوش 

شکل گرفته ست. در این  دیوهای کوچک(  شته ا سبت به یکدیگر افزایش دا سبز ن سعت رنگ های قرمز، آبی و و و

سیار دقیق و  ست و فرم های دیو دارای نقش پردازی ب ستفاده نموده ا ساده و بدون نقش ا صویر، نقاش از زمینه  ت

ست و منبع ن سایه پردازی ا صویر عدم  صلی ترین ویژگی های  این ت شند. از ا ور واحدی در این ریزه پردازانه می با

ست.  شده ا سیم  صویر وجود ندارد. زاویه دید نقاش کامالً از روبرو برای دیو ها تر در این اثر نقش دیو از روبرو و ت

تنها قستتمتی از باالتنه همراه با چهره هیوال ها نشتتان داده شتتده استتت که این دو هیوال در چهره دارای چشتتمانی 

هستند و با استفاده از خطوط منحنی شکل گرفته اند. فرم بینی این دو درشت و کشیده در غالب فرم بیضی شکل 

ستفاده از خطوط  هیوال تدزیه یافته و انتزاه یافته فرم با زاویه تیز است. چهره این دو هیوال به لحاظ فرمالیسنی با ا

شتتکل همراه با  منحنی پیچیده شتتده در هم به وجود آمده استتت. در این اثر دیو قرمز رنگ با فرم صتتورتی بیضتتی

چشمانی درشت وکشیده در حالتی خشمگین با مژه هایی تنها در قسمت پایین چشم با زاویه تیز به تصویر کشیده 

شمان این دیو خطوط  ست و در زیر چ ضمن اینکه این دیو دارای ابروهایی باریک و کوتاه با زاویه تیز ا ست،  شده ا

سیار شواره  منحنی وجود دارد. گوش های این دیو نیز  ب ست که گو ضی و خطوط منحنی ا بزرگ و حدیم با فرم بی

ای در داخل آن قراردارد. همچنین این دیو دارای ریش استتت که داخل آن حشتتره ای قرار دارد و با پاپیونی بستتته 

ست که بینی  شده اند. الزم به ذکر ا ست. موهای این دیو نیز با ابعاد متفاوت و با خطوطی تیز گوشه تشکیل  شده ا

ین دیو با گردن دیو آبی رنگ ترکیب گشته است، ازاین رو این دیو فاقد بینی است. لباس این دیو نیز دارای خطوط ا

منحنی استتت که از هر خط مثلث های کوچکی با زاویه تیز آویزان گشتتته اند. دیو آبی رنگ واقع در باالی این اثر 

شم ب ستفاده از خطوط نیز، دارای دندان و مژه هایی با زوایه تیز و تخم چ ست. موهای این دیو نیز با ا شکل ا ضی  ی

شت  شمانی در ست. این دیو دارای چ ضی ا صورت این دیو نیز بی ست. همچنین فرم  شده ا شکیل  زاویه دار وتیز ت

وکشیده است و از درون چشم هایش شاخ وبرگ متشکل از خطوط منحنی ومواج بیرون آمده است. همچنین بینی 

شبیه  این دیو بلند وبزرگ، شیده که به جای ناخن دارای موجودات  شتانی بلند وک شاد در حالت خندان، انگ دهانی گ

ست یک زنبور  ست که بر هر د شده ا شکیل  شبیه به گل ت ستان این دیو با فرم های منحنی و ستند ومچ د مار ه
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رمز، آبی وسبز به عنوان رنگ قتفاخر فنی نیز با رنگ های  قراردارد. این دیو دارای گوشهایی بلند با زاویه تیز است.

های اصلی در این اثر،که با وسعت متفاوت کنار یکدیگر قرار گرفته اند، به تصویر در آمده است. زمینه سبز رنگ به 

شده در  ستفاده  صورت یکنواخت با قرارگیری رنگ های قرمز وآبی این اثر را به وجود آورده اند. تمامی رنگ های ا

باشتتند و رنگ بندی و بکار گیری رنگ ها از ترکیب بندی رنگ های ان و مناستتبی میاین اثر دارای خلوص یکستت

سرد )آبی وسبز( و گرم )قرمز( پیروی کرده است و بدین طریق توانسته کنتراست سرد و گرم را به وضوح به نمایش 

ارای ستتایه روشتتن کامالً تخت و دو بعدی هستتتند و د ها رنگ ،ظریف می باشتتد یریگ قلم یدارا اثر نیاگذارد.  

شند، در این اثرمی ستفاده گسترده از رنگ  با صلی دیوهاا متنوه، پرداختن  یهای کار زهیر ،آبی و قرمز،  در نقوش ا

سجزئیات به  شم می خورد.  اریب ست و هنرمند در این اثر در به چ شکل ا ستطیل  سباتی م این اثر دارای کادر و تنا

صویر)دیو قرمز  شیده و بزرگ، جهت تاکید، دیو پایین ت شمانی ک رنگ( را بزرگتر و حدیم تر با ویژگی هایی چون چ

شکافته، دارای دو نیش در دهان، دندان هایی با زاویه تیز،  شیده با زاویه تیز، دهانی باز و ابروهایی با فرم منحنی وک

سمت باال به مار بدل  موهایی مواج و دانه دانه با اندازه های متفاوت و با زاویه تیز، گوش هایی بزرگ وبلند که در ق

 (7گشته اند، به تصویردر آورده است. از این رو این تصویر دارای فرم فوق العاده نظر گیر است)جدول

 (.1398بازنمایی فرم دیو در اثر دو دیو)نگارندگان، 6-4جدول

 نقش دیو در اثر دو دیو اجزاء

 صورت واجزاء آن
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 )(، 100x150. دیو و فرشته ، از مجموعه ابلیس وضمیر، علی اکبر صادقی،)8شکل
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عمودی  است و جدول کشی ندارد. با ایداد خطی به صورت  ریکادر تصو( به لحاظ نظم 8در اثر دیو و فرشته)شکل

عمودی در مرکز تصویر، کادر تصویر به دو قسمت تقسیم می شود و مشخص می گردد که اثر مذکور دارای تقارن 

صلی دیو ها در مرکز کادر جای گرفته اند، اثر مذکور دارای تعادل و توازن می صویر نقوش ا شد، زیرا ت شد. می با با

صویر در مرکز خطوط افقی وعمو صلی ت صر ا سیم می نماید که عنا ساوی تق سمت م صویر را به چهار ق دی، این ت

کادر این چهاربخش، واقع شتتده اند. این اثر دارای فضتتای منفی به شتتکل خیلی ریز در بین فضتتای مثبت استتت و 

ه و فضایی دوبعدی است و این اثر دارای زمینه ای سادبیشترین فضارا در این اثر فرم ها به خود اختصاص داده اند. 

شم می ست به چ صویری از د صورت ت سانی به  قهوه ای، ی رنگ هاهای این اثر با ضمن آنکه فرمخورد. نقوش ان

سفید، خاکستری، آبی و قرمز شکل گرفته و وسعت رنگ های قهوه ای و قرمز نسبت به دیگر رنگ ها بیشتر است. 

بازنمایی جنبه واقعیت گرایانه ندارد. همچنین در این تصتتتویر، نقاش از باشتتتد، لیکن این این اثر دارای بازنمایی می

سیار دقیق و ریزه پردازانه می  ست و فرم های دیو دارای نقش پردازی ب ستفاده نموده ا ساده و بدون نقش ا زمینه 

صلی ترین ویژگی شند. از ا ست و منبع نور واحدی در این تصویر با سایه پردازی ا وجود ندارد. های این تصویر عدم 

فرم دیو در این تصویر، نقشی از صورت و باال ضمناً زاویه دید نقاش کامالً از روبرو برای دیو ها ترسیم شده است. 

تنه وی است که صورتش در غالب فرمی بیضی شکل و باالتنه این هیوال نیز درفرم بیضوی شکل دیگری قرار می 

ضی در خالف جهت یکدیگرند.  ست که در انتها تیز گیرد که این دو بی شکل ا ضی  فرم چشمان این هیوال فرمی بی

ست وحالتی انتزاعی را به خود گرفته در حالی که فرم دندان شته ا سان گ شبیه فرم دندان های ان شکل و  ها مربع 

شده  شروه  ست و ابروهایش که از کنار چشم  شانی ا صورت این دیو دارای خطوط مواج و پیچ در پیچ در پی ست.  ا
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ست، ب ضی، ا ست گویی به لحاظ عر شیده ا سیار ک شند. فرم دهان این دیو ب ه حالتی کوتاه تر از چشم هایش می با

کل صورت را پوشانده است. به طور کلی در تصویر این دیو از خطوط و فرم های منحنی و بیضوی به وفور استفاده 

صورت این هیوال به دلیل بهره ست و نقش  سیارکشده ا شوش مندی از نقوش ریز ب سیار م ه حالتی تزئینی دارند، ب

صویر و نقش  شته در پایین ت ضاد میان چره فر ستی نوعی ت ست. در اثر مذکور به لحاظ فرمالی شته ا شلوغ گ کننده و

سبات و نوه فرم ضاد تنا سبت بندی چهره را در بر میهیوال وجود دارد و این ت شته به لحاظ تنا گیرد، زیرا چهره فر

لذا به لحاظ فرم بندی، فرم پایه شاکله هیوال ها،  ال می باشد و فاقد آشفتگی وتزئینات است.بسیار کوچک تر از هیو

رنگ های قهوه ای، سفید، خاکستری، آبی و قرمز به عنوان رنگ های اصلی  تصویر نیدر امثلث و بیضوی است و 

رنگ به صورت یکنواخت  است که  این اثر، با وسعت و تیرگی متفاوت کنار یکدیگر قرار گرفته اند. زمینه خاکستری

ست. همچنین تمامی رنگ با قرارگیری رنگ شته ا سادگی خارج گ سفید، قهوه ای و به ندرت قرمز و آبی از  های 

سبی می سان و منا شده در این اثر دارای خلوص یک ستفاده  شند. بنابراین های ا به لحاظ نوه رنگ این اثر دارای با

ست، زیرا در زمی شده اند و بهره مندی از هماهنگی رنگی ا نه رنگ خاکستری و نقش دیو با رنگ کرم وآبی نقاشی 

خورد، اما در اقلیت کار قرار دارد و جزئیات را پوشتتش داده رنگ های گرم و ستترد در این تصتتویر نیز به چشتتم می

یه روشتتن کامالً تخت و دو بعدی هستتتند و دارای ستتا هارنگ ،باشتتدظریف می یریگ قلم یدارا اثر نیااستتت. 

متنوه، پرداختن به  یهایکار زهیر ،آبی و قرمز، در نقش دیواستفاده گسترده از رنگ  باشند، همچنین در این اثرمی

سجزئیات  ست. به  اریب ست و حالتی انتزاعی را به خود گرفته ا شته ا سادگی خارج گ شم می خورد. این اثر از  به چ

ست، که نقاش در جهت تاکید از لحاظ فرم فوق العاده نظر گیر شکل ا ستطیل  سباتی م این اثر دارای کادری و تنا

شیده، ابروهایی کوتاه با  پیکره دیو شت وک شمانی در صویری از نیم تنه و خندان با ویژگی هایی چون چ به حالت ت

شکل، دو شاخه  زاویه تیز که از بین چشم ها بیرون آمده، دهانی کشیده و باریک، دندان هایی یکدست و مستطیل

هایی که با فرم منحنی و دوخته شتتده که در زیر دهان با خطوط و فرم گل بیرون آمده از دهان با زاویه تیز و ریش

های روی گونه و موهایی مواج با زاویه تیز جملگی از های منحنی به صتتتورت دوار شتتتکل یافته اند، همراه باگل

 (.8باشند)جدولمیویژگی های فرم فوق العاده نظرگیر اثر حاضر 

 (.1398بازنمایی فرم دیو در اثر در اثر دیو وفرشته،)نگارندگان، 8-4جدول

 نقش دیو در اثر دیو وفرشته اجزاء

 

 صورت واجزاء آن
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 - سینه وشکم

 پا و دم
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 دست و ناخن ها

 

 

 

 نتیجه گیری

 یهنر تیخالق دهیهمان نت ای یشتتود، موضتتوه بحث ، اثر هنر یکه ستتخن از فرم در هنر م یشتتک هنگام یب

همانا اثر  افتهی تیاست و آن چه که در هنر فعل ءیش کی تیئیو ش زیچ کی تیبود، چرا که فرم، فعلخواهد هنرمند

ست. کال یهنر شتن فرم معنادار م را یاثر هنر کیکند و ارزش یفرم معنادار را مطرح م وبلیا داند و آن را یدر دا

 ".زندیانگیما را برم شوند،یم بینامعلوم رمزگونه ترک نیقوان یکه بر طبق برخ ییرم هاف"دهدکه یم حیتوض نطوریا

عاطفه و انتقال اطالعات هستند را  انیب لهیو تنها وس ستندین زیخود عاطفه برانگ یرا که به خود ییفرم ها یاز طرف

را موکول به وجود فرم معنادار )صتتتورت  یهر اثر هنر تیموجود وبلیکال نیعالوه بر ا داند. یمفهوم نم نیواجد ا

و  شیخطوط و رنگ ها و نحوه آرا نیروابط ب ،ینقاشتتت یمنظور از فرم معنادار در هر اثر هنر و داندیگر( مداللت

دارد که اصطالح فرم یم انیب داند ویم تیاهم ئزرنگ را هم حا فرم معنادار خود، هی. بل در نظرباشدیآنها م بیترک

استتت و انستتان  یواقع ریغ یزیفرم ورنگ، تما نیب زیتما از خطوط رنگ ها استتت. ییها بیشتتامل ترکمعنادار 

را بدون فرم ها در نظر  یتواند رابطه اینم نیهمچن د،یرنگ را تدستتتم نما یب ییفضتتتا ای رنگیب یتواند خطینم

اکبر  یقلم وعل اهیثار منتخب محمد ساثر از آ 10بل در پژوهش حاضر  ویکال دگاهید نیبه ا توجهرو با  نی. از اردیگ

شود نوه فرمال قیبل تطب ویکال اتیمورد بحث قرار گرفت و با نظر یصادق شد تا مشخص  بکار رفته در  ستیداده 

قلم به لحاظ نوه  اهیآثار محمد ست یبررست در تر عمل نموده استت.موفق کیدو هنر چگونه استت و کدام  نیآثار ا

صو سمیفرمال ش ریدر به ت شخص گرد وهاید دنیک صورت کامل به گونه ا در آثار وهایکه نقش د دیم  یمنتخب به 
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شان هو ستیکه کل بدن ش یودامن دا ست. حال بدن ا یبرپا دارند نقا از فرم  یستیها به لحاظ فرمال وید نیشده ا

شک یضیب افتهیانتزاه  ست و شده لیت سمت دندان ا  زیت هیبا زاو یفرم یپا دارا یهاها و ناخنها، گوشتنها در ق

ستند. همچن س یبند بیبه لحاظ ترک نیشکل ه ست و اهیآثار محمد  کادر  یها در تماموینقوش د قلم فاقد تقارن ا

نگشته است.  تیرعا یو ثار. ضمن آنکه تعادل وتوازن در آباشندیم رالیحرکت  اس  یپراکنده شده اند و تماماً دارا

س زیبکار رفته ن یرنگ ها ستند و اکثراً از رنگ ها تیقلم فاقد جذاب هایدر آثار محمد  شک یخنث یه ستفاده  یو م ا

ها استتتفاده از فرم با وید ریبه کار رفته در تصتتو ستتمینوه فرمال ،یاکبر صتتادق یکه در آثار عل ینموده استتت. در حال

ست بوجود آمده بیشکل ترک یضویب یبا فرم ها اتیئکه گاهاً در جز زیت یایزوا شته ا  وهاینقش د نیاند. همچنگ

 نیداده شده است. همچن شیموها نما تا صورت و نهیهنرمند به صورت کامل نبوده و از قسمت قفسه س نیدر آثار ا

صادق یمنتخب عل ها در آثاروینقوش د س یاکبر  ست ک اتیپرکار و با جزئ اریب شده ا شان داده  شان دادن  یبرا هن ن

 و مواج استفاده نموده است. یضویب ،یهنرمند از فرم و نقوش منحن اتیجزئ نیا

 گردد:لذا وجوه تشابه و افتراق آثار این دو هنرمند به صورت ذیل دسته بندی می

 وجوه تشابه:

 در مرکز اثر. وید یقراردادن نقش اصل -

 پرتحرک است. و ایآثار هر دو هنرمند به صورت پو -

 است. یفضا در آثار منتخب هر دو هنرمند، دو بعد -

 است. یمنتخب هر دو هنرمند، کامالً تخت و دوبعد رنگ در آثار -

 .وهایبدن د نیتزئ یآالت برا وریاضافه کردن ز -

 به انسان دارند. هیشب یا کرهیهر دو هنرمند پ یوهاید -

 وجود دارد. یتگریدر آثار هر دو هنرمند حالت روا -

 وجوه افتراق

را  زیدار و ت هیزاو یفرم ها یاکبر صادق یال آنکه علبهره برده است، ح یضیو ب یقلم از فرم منحن اهیمحمد س -1

 استفاده نموده است.

را تنها در چهره  وید یاکبر صادق یکه عل یگذاشته در حال شیرا به طور کامل به نما ویقلم نقش د اهیمحمد س -2

 باال تنه نشان داده است. و

ها فرم نیا یاکبر صادق یکه در آثار عل یوکوچک است در حال رهیها دا ویقلم فرم چشمان د اهیدر آثار محمد س -3

 اند.گشته زیشکل هستند که در انتها ت یضیب بزرگ، درشت و

س وینقش د -4 ست. اتیقلم فاقد جزئ اهیها در آثار محمد  صادق یکه در آثار عل یدر حال ا س اتیبه جزئ یاکبر   اریب

 پرداخته شده است.

س ییبازنما -5 سر بزرگ،  و،ید بتیشدن دنده ها، ه دهیچون: د ییهایژگیها با وویقلم در نقش د اهیدر آثارمحمد 

با  یاکبرصتتادق یدر آثار عل ییحال آنکه بازنما ،خوردیبه چشتتم م دهیکشتت یتن کوتاه، پوستتت شتتل، دستتت و پا
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 اتیجزئبزرگ و  ییهاخندان، گوش یاشتتکاف خورده، چهره باز و یدرشتتت، دهان یهمچون: چشتتمان ییهایژگیو

  ی.منحن یهامتشکل از خطوط و فرم یاریبس

اکبر  یکه عل یقلم در حال اهیجذاب در آثار محمد ستت یهاعدم استتتفاده از رنگ و یخنث یاستتتفاده از رنگ ها -6

 نمود.یگرم استفاده م سرد و یهااز رنگ یصادق

س یاز لحاظ تفاخر فن -7 ست، فاقد تزئ کی ساده و یا نهیزم یقلم، دارا اهیآثار محمد  ست و ناتید تنها  ساده ا

استتت،  نیچ یها دارادامن یهاخورد و فقط پارچهیبه چشتتم م یطیگاهاً ابزار آالت مح دار ونیدر دامن چ ناتیتزئ

 ساده هستند. و کدستی یا نهیبا زم راوانف ناتیتزئ اتیجزئ یدارا یاکبرصادق یحال آنکه آثار منتخب عل

است. ضمن آنکه  ینارند و یاقهوه یرنگ ها یهارمون یتر، داراها سادهقلم، رنگ اهیدر آثار منتخب محمد س -8

ها از حالت رنگ یاکبرصادق یتر است، حال آنکه در آثار منتخب علمیقلم ضخ اهیدر آثار منتخب محمدس یریگقلم

ست. از ه یاند و بر تنوه رنگساده خارج گشته شده ا سف ،یله قرمز، آبشاد من جم یهارو رنگ نیمافزوده   دیسبز، 

 تر است. فیمقدار ظر کیقلم،  اهیهنرمند نسبت به محمدس نیا یریقلم گ اند وو... استفاده شده

س -9 ش تیجن س یها یدر نقا ست، حال آنکه در آثار عل یقلم بر رو اهیمحمد صادق یمرد ا نقش زن هم به  یاکبر

 خورد.یچشم م

 (.1398آثار محمد سیاه قلم وعلی اکبر صادقی)نگارندگان،بررسی مقایسه ای نقش دیو در  -9جدول

 عناصر

 

محمتتد 

ستتتیاه 

 قلم

 نمونه تصویر علی اکبر صادقی نمونه تصویر

 

 فرم

 

کارگیری  ب

های  فرم 

منحنی و 

 بیضوی
 

بکتتارگیری فرم هتتای 

 زاویه دار و مثلثی شکل

 
 

ستفاده از  خط ا

ختتطتتوط 

منحنی و 

ندرت  به 

خطوط تیز 

گوشتته در 

فرم گوش 
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یا ابزار  ها 

 آالت

 رنگ

 

 

 

ستفاده  - ا

از رنتتگ 

 یهتتتتتتا

ث ن و  یخ

، قهوه  اکر

ای و 

 نارندی

عتتتدم  -

ستفاده از  ا

نگ  یهار

 .جذاب

رنتتگ در 

کامالً  ثار  آ

تتتختتت و 

 یدوبتتعتتد

 است.

 

 

استتتفاده زیاد از رنگ -

گرم  هتتای ستتتترد و 

باالخص قرمز، ستتتبز 

 وآبی.

رنتتگ در آثتتار کتتاماًل 

 است. یتخت و دوبعد

 

 

 

کیتتب  تر

 بندی

 

حاظ  به ل

بتتا نتتظتتم 

یم  ترستتت

یتتک خط 

عتتمتتودی 

در وستتط 

کادر نگاره 

بتتته دو 

مت  قستتت

تقسیم می 

 

صو صورت  ریکادر ت به 

عمودی  است و جدول 

کشتتتی ندارد. با ایداد 

خطی عمودی در مرکز 

تصویر، کادر تصویر به 

سیم می  سمت تق دو ق

شتتود و مشتتخص می 

گردد کتته اثر متتذکور 

شد،  دارای تقارن می با

قوش  ن یرا تصتتتویر  ز
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شتتتتود و 

فاقد تقارن 

 است.

تصتتتویر  

نامتعادل و 

 نامتقارن.

  

اصتتلی دیو ها در مرکز 

ند،  ته ا جای گرف کادر 

اثر مذکور دارای تعادل 

 باشد. و توازن می

 

 
 (1398. میزان رنگ بکار رفته در آثار دو نقاش،)نگارندگان،1نمودار

 

 

 

 

میزان رنگ در آثار محمد سیاه قلم

مشکی قهوه ای کرم نارنجی

سفید سبز آبی قرمز

میزان رنگ در آثار علی اکبر صادقی

مشکی قهوه ای کرم نارندی

سفید سبز آبی قرمز
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 (.1398بررسی مقایسه ای فرم دیو در آثار محمد سیاه قلم و علی اکبر صادقی)نگارندگان، -10جدول

 

 فرم دیو علی اکبر صادقی فرم دیو محمد سیاه قلم
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