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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هشتم، شماره 29، بهار 1399

مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/10/1  پذیرش: 1397/12/25
عطیه خان حسین آبادی1  

چکیده 

ــه  ــت، ک ــران اس ــاری ای ــات معم ــه در تزئین ــردازی آرمان  گرایان ــیوه های نقش پ ــی از ش ــیکاری یک کاش
پیشــینۀ تاریخــی آن بــه قبــل از اســالم بــاز می گــردد. هنــر کاشــیکاری در قــرون اولیــۀ اســالمی در ایــران 
به دلیــل افزایــش ســاخت بناهــای مذهبــی، به  صــورت تزئینــات در مجموعه هــای مذهبــی نمایــان 
ــای  ــات حکومت ه ــول حی ــالم و در ط ــخ اس ــر تاری ــر در سراس ــرم مطه ــعۀ ح ــد و توس ــد رش ــود. رون می  ش
ــول  ــیکاری  ، در ط ــه کاش ــات آن از جمل ــاری و متعلق ــوع معم ــن رو، ن ــت. از ای ــته اس ــه داش ــالمی ادام اس
تاریــخ و دوره هــای ایلخانــی، تیمــوری، صفــوی، قاجــار و معاصــر بــه ســبک ها و روش هــای مختلفــی انجام 
شــده اســت. در دورۀ قاجــار تحــوالت بســیاری در هنــر و معمــاری به  ویــژه در تزئینــات بناهــا روی داد. در 
ایــن دوران نقشــینه کردن دیــوار ابنیــه جلــوه  ای نویــن یافــت. کاشــی  نگاران ایــن عصــر در نقش  پــردازی، 
عکاســی، مرســوالت پســتی،  اســلوب های غربــی، ســنت های کهــن نگارگــری، و همچنیــن کتاب هــای 

ادبــی، تاریخــی، مذهبــی و تصاویــر چــاپ ســنگی را منبــع الهــام قــرار داده انــد.

هــدف اصلــی ایــن مقالــه آشــنایی بــا کاشــی   نگاره های دورۀ قاجــار در حــرم مطهــر و تطبیق کاشــی  نگارۀ 
معجــزۀ حملــۀ شــیران بــه حمیدبن مهــران بر پیشــانی ایوان شــرقی صحــن عتیق بــا تصاویر چاپ ســنگی 
ــامل  ــوی ش ــر رض ــرم مطه ــار در ح ــی نگاره   های دورۀ قاج ــه کاش ــت ک ــن اس ــؤال ای ــت. س ــابه آن اس مش
چــه مضامینــی می شــوند؟ آیــا می تــوان کاشــی  نگارۀ معجــزۀ امــام رضــا g در مجلــس مأمــون )حملــۀ 
شــیران بــه حمیدبــن مهــران( را متأثــر از تصاویر  چاپ ســنگی مشــابه دانســت؟ در صــورت تأثیرپذیری این 
کاشــی  نگاره از تصاویــر چــاپ ســنگی، ایــن تأثیرهــا چــه مــواردی را شــامل می شــود و بــا اثــر کــدام هنرمند 

تصویرســاز مطابقت بیشــتری دارد؟

ــی و  ــرد توصیف ــا رویک ــده و ب ــردآوری ش ــه  ای گ ــی و کتابخان ــه روش میدان ــش ب ــر پژوه ــب و تصاوی مطال
ــا تفســیر تصویرهــا و تطبیــق آن هــا نــگارش یافتــه اســت. تحلیلــی همــراه ب

کلیدواژه ها: حرم مطهر رضوی، امام رضا g، حمیدبن مهران، کاشی  نگاره، چاپ سنگی.
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* این مقاله به جشنواره دوساالنه آیات مصور )معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی( درسال 1397 ارائه شده است.

مضامین کاشی  نگاره های دورۀ قاجار در حرم مطهر رضوی 
)مطالعۀ تطبیقی کاشی  نگارۀ معجزۀ حملۀ شیران به حمیدبن مهران با تصاویر چاپ سنگی(

خان حسین آبادی، عطیه )1399(. مضامین کاشی  نگاره های دورۀ قاجار در 
حرم مطهر رضوی )مطالعۀ تطبیقی کاشی  نگارۀ معجزۀ حملۀ شیران به حمیدبن 

مهران با تصاویر چاپ سنگی(.
فصلنامه علمی فرهنگ رضوی، 8 )1(، 9۵-134.
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1. مقدمه

تزئینــات بنــا از عوامــل بســیار مهــم در معمــاری ایــران و دربردارنــدۀ اطالعــات تاریخــی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و اعتقــادات مذهبــی دوران خــود اســت. در هنر اســالمی، تزئین بــرای اعتال 
بــه افق  هــای برتــر و بیــان فضــای قدســی اســت. کاشــیکاری   در ایــران جــزِء آثــار ارزشــمند هنــری 
اســت. متعالی  تریــن تجلیــات هنــر دینــی را در کاشــیکاری  های اماکــن مذهبــی می تــوان یافــت 
کــه از مهم  تریــن مظاهــر بــروز مفاهیــم معنــوی و عرفانــی در هنــر بــه  شــمار مــی رود و نقــش اصلــی 

را در اماکــن مقــدس از جملــه حــرم مطهــر رضــوی ایفــا می کنــد.

ــف  ــای مختل ــه دوره ه ــوط ب ــیکاری، مرب ــر کاش ــی از هن ــا g دارای نمونه های ــام رض ــرم ام ح
تاریخــی اســت کــه می تــوان آنهــا را بــر اســاس ویژگی هــای بصــری، نــوع نقــوش و دورۀ تاریخــی 
طبقه  بنــدی کــرد. طرح هــا و نقــوش کاشــیکاری در هــر دوره برگرفتــه از مبانــی فکــری ـ ارزشــی 
ــوده اســت. در دورۀ قاجــار نیــز ساخت وســازها و تزئینــات بیشــتری در حــرم امــام  زمــان خــود ب
رضــا g صــورت گرفــت کــه از اقدام هــای مهــم، ســاخت صحــن نــو )آزادی( در شــرق حــرم در 
ســال 1233ق بــه دســتور فتحعلی  شــاه بــوده اســت )مهــدوی، 1387: 86(. ایــن صحــن توســط 

ــری، 1387: 55(. ــید )کوث ــان رس ــه پای ــاه ب ــن و در روزگار ناصرالدین  ش ــاه تزئی محمد  ش

ــایر  ــد س ــز مانن ــیکاری نی ــاری روی داد. کاش ــر و معم ــیاری در هن ــوالت بس ــار تح در دورۀ قاج
ــد از آن در  ــه تقلی ــته و ب ــنت گذش ــۀ س ــر در ادام ــن هن ــد. ای ــر ش ــار تغیی ــن دوره دچ ــای ای هنره
ــر از هنــر غــرب و  ــا گذشــت زمــان متأث ــا دوران پیشــین دارد و ب تکنیــک و تزئیــن، تفاوت هایــی ب
ــن  ــرد، کــه از آخری ــرار می گی ــا لیتوگرافــی ق ــه چــاپ ســنگی ی ــد از جمل حتــی پدیده هــای جدی
شــیوه های هنــر متــداول در دورۀ قاجــار اســت. گســترش و محبوبیــت ایــن هنــر در میــان مــردم، 
ارتبــاط میــان تصاویــر چــاپ ســنگی و دیگــر هنرهــای ایرانــی را برقــرار کــرد کــه از جمله، اســتفاده 

ــت. ــوده اس ــن دوران ب ــی  نگاری1 ای ــوی کاش ــۀ الگ ــرای تهی ــا ب از آنه

در ایــن پژوهــش تــالش شــده تــا ضمــن بررســی مضامیــن کاشــی  نگاره های دورۀ قاجــار در حــرم 

1. اصطالح کاشی نگاری توسط هادی سیف )1376: 14( در کتاب نقاشی روی کاشی به کار برده شده است.
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امــام رضــا g، کاشــی  نگارۀ معجــزۀ امــام g در مجلــس مأمــون، حملــۀ شــیران بــه حمیدبــن 
مهــران بــر پیشــانی نمــای داخلــی ایــوان شــرقی صحــن عتیــق، بــا تصاویــر چــاپ ســنگی تطبیــق 
داده شــود. نخســت توضیحــات مختصــری دربــارۀ کاشــیکاری دورۀ قاجــار و توصیــف مضامین آن 
در حــرم مطهــر ارائــه شــده اســت. ســپس تاریخچــه و تصاویــر چاپ ســنگی بیــان شــده و در نهایت 
کاشــی  نگارۀ حملــۀ شــیران بــه حمیدبــن مهــران بــا تصاویــر چاپ  ســنگی تطبیــق داده می شــود.

2. روش تحقیق

ـ تحلیلــی، همراه با تفســیر تصاویر  ایــن مقاله حاصل پژوهشــی اســت کــه از لحــاظ روش توصیفی 
ــر اســاس  ــی و ب ــه ای و میدان و تطبیــق آنهــا صــورت پذیرفتــه و روش گــردآوری اطالعــات، کتابخان
موضــوع و شــیوۀ تحقیــق، پژوهشــی و ســؤال محور بــوده اســت. جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش بــرای 
ــده از دورۀ قاجــار در  ــر جــای مان ــی از کاشــی  نگاره های ب دســته  بندی مضامیــن، شــامل نمونه های
مــوزۀ مرکــزی و صحن هــای عتیــق و نــو می شــود. بــرای تطبیــق کاشــی  نگاره بــا چــاپ ســنگی، ســه 
تصویر از ســه نســخۀ »اخبارنامه« 1267ق، »اسرارالشــهاده« 1268ق، »جامع  المعجزات« 1271ق 
مشــاهده شــد کــه بــر اســاس فهرســت کتاب هــای بررســی شــده توســط اولریــش مارزلــف )1390(، 
نســخۀ »اخبارنامــه« و »جامع  المعجــزات« فقــط در ســال مذکــور بــه چــاپ رســیده اســت، امــا کتــاب 
»اسرارالشــهاده« در ســال های متعــدد به دفعــات چاپ شــده کــه تعــدادی از آنهــا در کتابخانۀ مرکزی 
آســتان قــدس رضــوی نگهــداری می شــود. از ایــن رو، جامعــۀ آمــاری از میــان تصاویــر چــاپ ســنگی 
شــامل ســه کتــاب یادشــده و بررســی تمــام نســخه های موجــود از کتــاب »اسرارالشــهاده« در مخــزن 

کتاب هــای چــاپ ســنگی کتابخانــۀ مرکــزی آســتان قــدس رضــوی اســت.

3. پیشینۀ تحقیق

ــته  ــادی نوش ــای زی ــا و مقاله ه ــون کتاب ه ــا g تاکن ــام رض ــرم ام ــیکاری های ح ــارۀ کاش درب
شــده  اســت. هــادی خورشــیدی )1396( در کتــاب »کاشــیکاری در حــرم مطهــر رضــوی« ضمــن 
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بررســی دوره هــای تاریخــی کاشــیکاری حــرم، برخــی از نقــوش دورۀ قاجــار را بررســی کرده اســت. 
ابوالفضــل صادق  پــور و ســید  محمود میر  عزیــزی )1394( در مقالــۀ »تحلیــل کاشــیکاری در دورۀ 
ــه نقــوش کاشــی های حــرم امــام رضــا g« نقــوش تزئینــی حــرم مطهــر را  ــا نگاهــی ب قاجــار ب
براســاس ویژگی هــای بصــری دورۀ قاجــار دســته  بندی و شناســایی کرده انــد کــه البتــه برخــی از 
نقــوش دورۀ قاجــار از جملــه نقــوش اســطوره ای در آن نادیــده گرفتــه شــده اســت. در زمینــۀ چاپ 
ســنگی و اهمیــت و توجــه بــه آن نیــز آثــار بســیاری وجــود دارد. دربــارۀ تطبیــق چــاپ ســنگی بــا 
کاشــی،   فاطمــه جبــاری و محســن مراثــی )1392( در مقالــه خــود بــا عنــوان »مطالعــۀ تطبیقــی 
تصاویــر نســخ چــاپ ســنگی و کاشــی های مصــور دورۀ قاجــار« مــوارد تأثیرپذیــری کاشــی  نگاران 
ــزی و ابوالفضــل  ــد. ســید  محمود میر  عزی ــر چــاپ ســنگی را بررســی کرده  ان دورۀ قاجــار از تصاوی
ــر  ــر تصاوی ــر چــاپ ســنگی کتــاب   نامــۀ خســروان ب ــور )1395( در »تحلیــل تأثیــر تصاوی صادق  پ
کاشــی های نقــش برجســته کاخ مــوزۀ گلســتان« کاشــی های نقش   برجســتۀ کاخ گلســتان 
و نســخۀ »مصورنامــۀ خســروان« و علــل اســتفادۀ هنرمنــدان کاشــیکار از آن را مــورد توجــه قــرار 
داده انــد. در تألیفــات گذشــته تاکنــون مــوردی کــه اختصاصًا مضامیــن کاشــی  نگاره های تصویری 
دورۀ قاجــار در حــرم مطهــر را دســته  بندی و بررســی کنــد موجــود نیســت و در هیــچ مــوردی  نقــش 

حملــۀ شــیران بــه حمیدبــن مهــران بــا چــاپ ســنگی تطبیــق داده نشــده اســت.

4. کاشیکاری قاجار

در عالــم هنــر، حضــور نقاشــان، معمــاران اروپایــی و ســایر هنرمنــدان غربــی همــراه بــا ورود هنــر 
عکاســی و ســینما بــه کشــور، جهــان هنرمنــد ایرانــی را دگرگــون کــرد )تقــوی، موســوی و آ  گنجی، 
1394، ج2: 1129(. تفکــرات جدیــد، در تنــوع رنــگ و نقــش تأثیرگــذار بــود )ریاضــی، 1395: 
ــور، 1395:  ــزی و صادق  پ ــت )میر  عزی ــار اس ــی  های دورۀ قاج ــّم کاش ــای مه ــه از ویژگی ه 70( ک
78(. در هنــر قاجــار کــه هنــری پــر زرق و بــرق، رنگارنــگ و گوناگــون اســت، رنــگ   اهمیــت ویژه  ای 
دارد )افضــل و ســالحی، 1396: 14( هــر چنــد جنبــۀ آرامش  بخــش و روحانیــت دورۀ صفویــه را 
ــر ســاخته شــدند )ریاضــی، 1395:  ــده و مادی  ت ــه رنگ هــای شــاد، زن ــدارد امــا کاشــی  هایی ب ن
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ــه لحــاظ اســتفاده از رنگ  هــای گــرم در دوره  هــای تاریخــی  70(. کاشــیکاری های دورۀ قاجــار ب
ایــران کامــاًل متمایــز هســتند. رنــگ غالــب در اماکــن مذهبــی و غیر  مذهبــی زرد و قرمــز اســت، بــه 

حــدی کــه مشــخصۀ ویــژۀ هنــر کاشــیکاری قاجــار اســت )افضــل و ســالحی، 1396: 14(.

ــار  ــنتی را کن ــای س ــاز الگوه ــود و کاشی  س ــی می  ش ــار تغییرات ــز دچ ــش نی ــیکاری در نق کاش
می گــذارد و توجــه خــود را معطــوف تابلوهــای نقاشــی، عکس   هــا و کارت  پســتال  هایی می کنــد 
کــه درباریــان بــا خــود از اروپــا آورده بودنــد کــه ســبب خلــق مضامیــن، ترکیب  بندی  هــا و 

رنگ  آمیــزی متفاوتــی می شــود )تقــوی، موســوی و آ  گنجــی، 1394، ج2: 1129(.

در دورۀ قاجــار، نقاشــی روی کاشــی در ادامــۀ ســنت  های گذشــته و بــه تقلیــد از آن، بــا 
تأثیرپذیــری از هنرهــای نوپــا و نوظهــور ماننــد عکاســی و چــاپ ســنگی، وارد مرحلــۀ جدیــدی از 
لحــاظ بهره  گیــری از مضامیــن و تصاویــر برگرفتــه از ایــن هنرهــا می گــردد کــه ســبب خلــق اثــر 
توســط هنرمنــد کاشــیکار در دورۀ قاجــار گشــته اســت. کاشــی قاجــاری ابــداع ســبکی بــا تنــوع 
خــاص اســت کــه منجر بــه جاودانه  ســاختن ابعــاد گوناگــون هوّیــت ایرانی اعــم از ملــی، فرهنگی، 
دینــی، مذهبــی و رجال  شناســی گردیــده اســت و نقــش هنــر در جاودانــه ســاختن هویــت ایرانــی 
را بــرای مــا بازگــو می  کنــد. ایــن نقــوش شــامل تصاویــر پادشــاهان، مناظــری از بناهــای تاریخــی و 
مناظــری طبیعــی از مناطــق مختلــف ایــران، تصاویــر انســانی، گیاهــی )میر  عزیــزی و صادق  پــور، 

ــر، 1392: 41(. ــت )عبدی  ف ــید و... اس ــیر و خورش ــوش ش 1395: 78(، نق

در کاشــی های هفت  رنــگ، تأثیرهــای هنــر غربــی را بــا نقش هایــی نظیــر دســته های فــراوان گل ُرز، 
گلــدان و انــواع میــوه می تــوان دیــد. در تمامــی ایــن ســبک ها، ســالیق عصــر ملکــه ویکتوریا مشــهود 
ــی  ــر اروپای ــم  انداز و مناظ ــای چش ــر صحنه ه ــی نظی ــوان در نقش مایه های ــر را می ت ــن تأثی ــت. ای اس
کــه بــه طــور قطــع از کارت  پســتال  های معاصــر وارداتــی و تصاویــر مجله  هــا کپی  بــرداری شــده اســت، 
ــلیمی های  ــه، شبه اس ــتگان برهن ــر فرش ــی، 1395: 34(. تصاوی ــرد )ریاض ــاهده ک ــی مش به خوب
شــیپوری، نقــوش هندســی بــا قابلیــت فــراوان و...، ولــی اغلب اســاس طراحــی نقوش بر یــک گلدان 
اســتوار اســت کــه از آثــار تزئینــی دورۀ روکوکــو  ی اسپانیاســت. تصاویــر ایــن گلدان هــا پــر نقش و  نــگار و 

شــامل نقش هــای پرنــدگان و گل هــای ُرز بــا حالــت طبیعــی اســت )عبدی  فــر، 1392: 41(.
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5. کاشی  نگاری

در زمــان پادشــاهی شــاه عباس و مکتــب رضــا عباســی، کشــیدن تصویــر روی دیوارهــا یــا 
ــا کاشــی نگاری یکــی  ــد )همــان: 43(. نقاشــی روی کاشــی ی ــگاری معمــول گردی همــان دیوار  ن
ــردی  ــه کارب ــت ک ــده اس ــار بازمان ــور از دورۀ قاج ــاری از آن به وف ــت. آث ــگاری اس ــواع  دیوار  ن از ان
ــا  ــوع بن ــه ن ــه ب ــا توج ــی، ب ــا انتزاع ــه ی ــورت واقع  گرایان ــد، 1385: 36( و به ص ــته )آژن ــیع داش وس
)مذهبــی و غیرمذهبــی( روی کاشــی نقــش می شــد. نقــوش کاشــی های ایــن دوره را می تــوان بــه 
هفــت دســتۀ اصلــی تقســیم   کــرد: نقــوش هندســی، نقــوش گیاهــی و جانــوری، نقــوش )مناظر( 
معمــاری، نقــوش انســانی، نقــوش اســطوره ای، نقــوش روایتــی، نقــوش فرنگــی و نقــوش نظامــی 

)ریاضــی، 1395: 66-54(.

ایــن کاشــی  نگاری  ها مضامیــن و موضوعــات متنوعــی داشــت کــه مضامیــن تزئینــی )گل ومــرغ 
ــای  ــی، صحنه ه ــتان های تغزل ــی )داس ــی(، بزم ــانه ای و تاریخ ــازی و...(، رزمی)افس و دور  نماس
شــکار و تفــرج( و مذهبــی )روایت هــای مذهبــی گوناگــون( از جملــۀ آنها بــود )آژنــد، 1385: 36(. 

بــر ایــن اســاس، در پژوهــش حاضرکاشــی  نگاره های حــرم مطهــر بــا توجــه بــه مضمــون و 
موضــوع، در چهــار گــروه فــوق دســته بندی شــده اند.

6. کاشی  نگاره های دورۀ قاجار در حرم مطهر

6ـ1 مضامین تزئینی

در میــان نقــوش کاشــی  نگاره های حــرم، مضامیــن تزئینــی در زمــرۀ نقــوش پر  تعــداد قــرار دارنــد 
کــه همچــون ســایر زمینه  هــا تحــت تأثیــر هنــر اروپایــی، بــه ســمت طبیعت  پــردازی و فاصله گرفتن 
از فرم هــای تجریــدی و انتزاعــی پیــش می رونــد و شــامل نقــوش هندســی، گیاهــی، گل ومــرغ، 

حیوانــی، مناظــر و معمــاری، و گلدانــی و کاسه  بشــقابی می شــوند.
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6ـ 1ـ 1 نقوش هندسی

ــه  ــت، ک ــان اس ــر و یون ــان رودان، مص ــالم، می ــش از اس ــران پی ــای ای ــراث تمدن ه ــه می هندس
به   تدریــج در تمــدن دوران اســالمی اهمیــت واالیــی یافــت. ســاختمان های هندســی بــا مفاهیــم 
نمادیــن، کیهانــی و فلســفۀ اســالمی ســازگاری داشــت. اغلــب هنرمنــدان از ایــن مفاهیــم مطلــع 
ــدی  ــۀ تجری ــد. از ایــن رو، بســیاری از طرح هــا جنب ــق نقــش  بیــان کرده ان ــد و آنهــا را از طری بودن

ــی، 1395: 54(. ــد )ریاض ــدس و مذهبی  ان ــی مق ــه دارای مفهوم ــد، بلک ندارن

طرح هــای هندســی بــر نظــام شــبکه ای اســتوارند کــه در آن شــبکه  های هندســی بــه واحدهــای 
مشــخصی تقســیم و بــا توالــی منظمــی تکــرار می شــوند؛ بــا ایــن مزّیــت کــه می تــوان بــر حســب 
روابــط متناســب، طرح هــا را میــان نقش هــای هندســی، بــزرگ یــا کوچــک کــرد. نقــوش هندســی 
می تواننــد به صــورت منفــرد یــا مرکــب بــا نقش هــای گیاهــی اســتفاده شــوند )همــان: 55-54(. 
اســاس ســاخت نقــوش هندســی و گیاهــی، مربــع، دایره یــا ترکیب آنهاســت کــه انواع بی شــماری 

را پدیــد می آورنــد )همــان: 57(.

ــه  ــی عرض ــتاورد  های زیبای ــاده، دس ــی س ــول هندس ــۀ اص ــر پای ــز ب ــار نی ــدان دورۀ قاج هنرمن
ــه قیدوبندهــای ناشــی از بینش  هــا و معتقــدات خــود بیشــتر  کرده اند.گاهــی در ایــن طرح هــا ب
مقّیــد هســتند تــا محدودیت هــای خــود ایــن رســانه. در مجموعــۀ ایــن نقــوش، نــه فقــط اغلــب 
طرح هــای رایــج دوره هــای پیشــین مــورد توجــه طراحــان بــوده، بلکــه طرح هــای جدیــد و 
ابتــکاری نیــز فــراوان اســت )همــان: 56-57(. باوجــود ایــن، در تزئینــات اصیــل یا بازســازی شــده 
از دورۀ قاجــار در حــرم مطهــر، نقــوش هندســی نســبت بــه ســایر نقــوش ســهم کمتــری را بــه خــود 

اختصــاص داده اســت )تصویــر1(.

تصویر1. ساختار هندسی، منسوب به دورۀ قاجار، بازسازی 
در دوران معاصر، نقوش نمای داخـلی ایوان شـرقی صحـن 

آزادی. منبع: نگارنده.
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6ـ 1ـ 2  نقوش گیاهی

در تزئیــن بناهــای مذهبــی، حرکت  هــای مارپیــچ و پویــای اســلیمی و گل هــای ختایــی نقــش 
ــارت  ــت. بورکه ــه اس ــه  کار رفت ــی آن ب ــاب نمادگرای ــی در ب ــای گوناگون ــه تعبیره ــی دارد ک اساس
ــودار  ــی آن را نم ــد )1365: 71(. برخ ــش می دان ــت و زای ــش حرک ــی را نمای ــلیمی های گیاه اس
ــت  ــه نهای ــه ب ــد صفوی ــه در عه ــد ک ــدّور خوانده ان ــان های م ــکل و کهکش ــان قوسی ش ــل جه کام
تکامــل خــود رســید )دادور و داالیــی، 1395: 211(. همچنیــن، به عنــوان ســمبلی از انســان و 
تــالش و مجاهــدۀ وی بــرای رســیدن بــه کمــال اســت تــا در جایــی بــه دایــره ای کامــل تبدیل شــود 
)خلــج، 1389: 23(. در نهایــت، یــادآور رمزگــری حجــاب اســت کــه بنــا بــر حدیث نبــوی، خداوند 
ــا ظلمــت الهــی را  ــد ت ــور و ظلمــت پنهــان اســت؛ حجاب هــا نورن ــاد   هــزار حجــاب ن پشــت هفت
مســتور دارنــد و ظلمت انــد، تــا حجاب نــور الهــی باشــند )یــاوری و باوفــا، 1390: 51-52 و 198(.

تصویر2. نقوش گیاهی، نمای داخلی ایوان شمالی صحن آزادی. 
منبع: نگارنده.

تصویر3. گل سرخ، قوس دهانۀ ایوان شمالی صحن آزادی. 
منبع نگارنده.

تصویر4. زنبق، ضلع شمالی صحن آزادی. منبع: نگارنده.
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ــتر  ــی در بیش ــلیمی و ختای ــّنتی اس ــای س موتیف  ه
ابنیــۀ دورۀ قاجــار نیــز فــراوان دیــده می شــود و در 
ــرم  ــار در ح ــده از دورۀ قاج ــی  نگاره های باقی مان کاش
ــی  ــوش هندس ــه نق ــبت ب ــب را نس ــش غال ــر، نق مطه
برعهــده دارنــد. اســلیمی  هایی بــا شــاخه های ضخیــم 
ــرا  ــای طبیعت گ ــان گل ه ــزرگ در می ــای ب و مارپیچ ه
اروپایــی  تزئینــات  از  تقلیــدی  کــه  و منظره  ســازی 
به  شــمار مــی رود و گل هــای ختایــی کــه در کنــار 

تصویر۵. اسلیمی دهان شیپوری، ضلع غربی 
صحن انقالب.   منبع: نگارنده.

گل هــای طبیعــی جلــوۀ خــود را از دســت داده انــد، در واقــع هوّیتــی مســتقل بــه نــام اســلیمی 
ــزی، 1394: 6(،  ــور و میر  عزی ــود )صادق  پ ــده نمی ش ــگ دی ــش و رن ــلوغی نق ــی در آن ش و ختای
ــرخ   ــون گل   س ــی چ ــای طبیع ــواع گل  ه ــه، ان ــل گل  و  بوت ــی از قبی ــن، نقوش ــر2(. هم چنی )تصوی
)تصویــر3( و زنبــق )تصویــر4( و اســلیمی های دهــان شــیپوری )تصویــر5( از تزئینات گیاهــی رایج 

ــتند.  ــرم هس ــن دوره در ح ای

6ـ 1ـ 3  گل ومرغ

گونــۀ  بــه  گل ومــرغ  قاجــار،  دورۀ  کاشــی  نگاری  های  در  تزئینــی  مضامیــن  مهم تریــن 
درهم  تنیــده، گاه مجــزا و مســتقل و گاه هــم اســلیمی های درهم  تافتــه گیاهــی اســت 
ــم  ــی قدی ــی از نقاش ــف نوع ــرای توصی ــت ب ــی اس ــرغ اصطالح ــد، 1385: 38(. گل وم )آژن
ایرانــی، کــه دارای گل، بــرگ، پرندگانــی ماننــد بلبــل و گاه پروانــه بــود و نقاشــان اغلــب بــرای 
ــتاق،  ــد )مش ــه کار می بردن ــرداز« را ب ــلوب »پ ــد و اس ــه می گرفتن ــت مای ــی آن از طبیع بازنمای

.)23 ج1:   ،1389

ــار  ــان از درب ــدن نقاش ــس از رانده ش ــه پ ــت ک ــده اس ــرغ آم ــار گل وم ــش آث ــخ پیدای ــارۀ تاری درب
ــفارش های  ــارغ از س ــتقل و ف ــورت آزاد و مس ــی به ص ــد نقاش ــرن 10ق، تولی ــب در ق شاه  طهماس



104

سال هشتم، شماره 29، بهار 1399فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

دربــار رونــق گرفــت. نخســتین بــار رضــا عباســی در میــان هنرمنــدان ایــن دوره توانســت پرنــدۀ 
کوچکــی را از زمینــۀ آثــار نقاشــی ایرانــی بیــرون آورد و بــه مضمــون اصلــی نقاشــی تبدیــل کنــد 
)شــهدا  دی، 1384، ج1: 20( کــه به صــورت نوعــی نقاشــی مســتقل، ریشــه در نیمــۀ دوم ســدۀ 
ــین و  ــکل دلنش ــه ش ــاریه و زندی ــی در دورۀ افش ــوع نقاش ــن ن ــا ای ــوی دارد. بعد  ه 11ق دورۀ صف
زیبایــی پیــدا کــرد. نقاشــان دورۀ قاجــار هــم ســنت گل ومرغ  ســازی را ادامــه دادنــد و عــالوه بــر 
ــد،  ــد )آژن ــره گرفتن ــم از آن به ــا ه ــی  نگاری  ها و گچ  نگاری  ه ــی، در کاش ــی و مینای ــی الک نقاش
1385: 38-39(. ایــن تصویــر نمایــی از باغ هــای بهشــتی اســت )شایســته  فر، 1389: 35( کــه 

ــم بارهــا آمــده اســت )خورشــیدی، 1396: 76(.  وصــف آن در قــرآن کری

همچنیــن، در نقاشــی گل ومــرغ، ارتبــاط و پیونــدی عمیــق بــا ادبیــات و اشــعار   عارفانــۀ منظــوم 
مطــرح اســت )پنجه  باشــی، 1395: 62( و دارای بــار اســطوره ای و تمثیلــی  اســت. عناصــر ایــن 
نقاشــی یکــی گل، کــه تمثیلــی از بــاغ، بهشــت، بهــار و جاودانگــی اســت و دیگــری مــرغ )همــان: 
74( کــه کانــون توجــه اصلــی، تجلــی روح و نمــادی از عرفــان اســالمی و اشــراق و باورهــای عارفانه 
ــا الهــام از  ــی دارد و ب ــۀ عرفان ــۀ مــرغ در حالت هــای مختلــف جنب اســت )همــان: 62(. نقش  مای
عرفــان ایرانــیـ  اســالمی شــکل  گرفتــه و بــه نمــادی از احــوال و عواطــف تبدیــل شــده اســت. مرغ 
نشــانگر حــال نقــاش و ســیر روحانــی و احــوال عارفانــۀ وی اســت. گل ومــرغ در دورۀ قاجــار بازتــاب 

تخّیــل شــاعرانۀ هنرمنــدان اســت )همــان: 74(. 

ــدی  ــیۀ قاب  بن ــا حاش ــر، ب ــرم مطه ــرغ در ح ــرح گل وم ــا ط ــگ ب ــی  هفت  رن ــای کاش قاب ه
ــمالی  ــوان ش ــاالی ازارۀ ای ــوان و ب ــۀ ای ــپر  های پای ــر روی اس ــفید، ب ــۀ زرد و س ــده و زمین ش
انقــالب )تصویــر7( وجــود دارد کــه  ایــوان شــرقی صحــن  صحــن آزادی )تصویــر6( و 
جایگزیــن پایه گلدانی  هــای عصــر صفــوی و تیمــوری شــده  اند. مشــابه ایــن نقــوش در 
ــازی و  ــر بازس ــدان دوران معاص ــط هنرمن ــم توس ــن آزادی ه ــرقی صح ــوان ش ــای ای پایه ه

شــده اند.  جای  گــذاری 
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     تصویر6. گل ومرغ، ایوان شمالی صحن آزادی.                      تصویر7. گل ومرغ، ایوان شرقی صحن انقالب.
                                   منبع: نگارنده.                                                                                 منبع: نگارنده.

6ـ 1ـ 4  نقوش جانوری

نقــوش جانــوری چــون انــواع پرنــدگان، حیوانــات وحشــی و اهلــی، به صــورت منفرد یــا در ترکیب 
بــا نقــوش گیاهــی بســیار اســتفاده شــده اســت و بــه نظــر می رســد کــه کاشــی نگار ســعی داشــته 
اســت تــا هــر حیوانــی را کــه در طبیعــت می دیــده اســت روی کاشــی بــه تصویــر بکشــد )ریاضــی، 
1395: 63(. در حــرم مطهــر نیــز گونه هــای متعــددی از انــواع نقــوش جانــوری وجــود دارد کــه 
در مضامیــن مختلفــی بــه کار رفته انــد؛ مثــل لک لک هــای مارکــش، ســگ  های  شــکاری، گــوزن 
ــاهده  اند و  ــل مش ــا قاب ــوند و در منظره  پردازی  ه ــمرده می ش ــی ش ــوش تزئین ــزء نق ــه ج ــل ک و فی
نقوشــی از قبیــل اژدهــا، گرفت  وگیــر بــاز شــکاری و مرغابــی، و نبــرد شــیر و گاو، همچنیــن اســب و 
ســوار، شــیر و اژدهــا کــه جــزِء مضامیــن رزمــی و اســاطیری هســتند و در جــای خــود بــه آن اشــاره 
خواهــد شــد. امــا در میــان نقــوش متعــدد حیوانــی، برخــی کارکــرد و حضــوری کامــاًل معمولــی و 

تزئینــی دارنــد کــه می تــوان بــه نقــش پرنــده )مــرغ(، طوطــی و مرغابــی اشــاره کــرد.
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6ـ 1ـ 4ـ 1 پرندگان 

پرنــدگان بیشــترین تعــداد را بــه خــود اختصــاص داده انــد کــه اغلــب نــوع یــا گونــۀ مشــخصی را 
نشــان نمی دهنــد و گاهــی شــبیه بلبــل و گاهــی پرنــدگان خیالــی بهشــتی و هفت  رنــگ   هســتند 
ــتگان و  ــا فرش ــدۀ ارواح ی ــگ، نماین ــۀ یون ــاد نظری ــر بنی ــت و ب ــادی از معنوی ــا نم ــر8(. آن ه )تصوی
امدادهــای فراطبیعــی، اندیشــه ها و پروازهــای خیالــی هســتند و به عنــوان نمــاد روح، در ادبیــات 
عامیانــۀ سراســر جهــان رواج دارنــد )ســرلو، 1389: 219(. به عــالوه، پرنــده نمــاد تعالــی، جــان، 
تجلــی الهــی، ارواح هــوا، ارواح مــردگان، صعــود بــه آســمان، تــوان ارتبــاط بــا ایــزدان یــا دخــول بــه 

مرتبــۀ عالــی شــهود، اندیشــه و تخیــل  )کوپــر، 1379: 71( 

تصویر8 پرندگان، ایوان جنوبی صحن 
آزادی. منبع: نگارنده.

تصویر9. طوطی، ایوان شمالی صحن 
آزادی. منبع: نگارنده.

و  رشــد  خورشــید،  جاودانگــی،  تنفــس،  آزادی،  آرزو، 
ــور  ــی به  ط ــوری، 1391: 52(. حت ــت )طه ــی اس بی  گناه
کامل تــر، نمــاد مراحــل معنــوی و مرحلــۀ برتر وجود هســتند 
ــت  ــظ درخ ــران، 1379، ج2: 197( و محاف ــوالیه و گرب )ش
زندگــی به  شــمار می رونــد )طهــوری، 1391: 52(. در ایــران، 
پرنــدگان از دیربــاز آیــات و نشــانه های تقــدس بودنــد و اعتقاد 
بــه وجــود نیــروی ضــّد دیــوی آن هاســت )قلــی زاده، 1392: 

.)278

6ـ 1ـ 4ـ 2  طوطی

طوطــی در میــان پرنــدگان هفت  رنــگ و نقــوش گیاهــی در 
ــده،  ــن پرن ــود. ای ــده می ش ــرقی دی ــمالی و ش ــای ش ایوان ه
رنگــی از بهشــتیان دارد. چــون مســکن اصلی او هندوســتان 
اســت، نمــاد دوری از وطــن مألــوف و جــدا افتــادن از اصــل 
ــه موطــن و  ــرواز ب ــه شــمار مــی رود کــه همــواره در آرزوی پ ب
پیوســتن بــه یــاران و هم زبانــان اســت )یاحقــی، 1375: 
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298-299؛ انوشــه، 1375، ج1: 447-448(، )تصویــر9(.

6ـ 1ـ 4ـ 3  مرغابی

ــی  ــا درخت  زندگ ــی ی ــوش گلدان ــراف نق ــرقی در اط ــمالی و ش ــای ش ــی در ایوان ه مرغاب
ــتان،  ــان باس ــاور ایرانی ــمان و در ب ــن آب و آس ــطۀ بی ــر10(. واس ــود )تصوی ــاهده می ش مش
هــر پرنــدۀ مرتبــط بــا آب، نمــادی از آناهیتــا یــا ناهیــد اســت. آناهیتــا الهــه آب هــا و مــورد 
ــوران  ــان و جان ــاروری جه ــی و ب ــب فرخ ــه او موج ــرا ک ــت چ ــزدان اس ــۀ ای ــتایش هم س
و  حافــظ  می تــوان  را  پرنــدگان  همچنیــن،   .)33  :1392 فروزانــی،  و  )نامجــو  اســت 
ــروغ، 1389:  ــت )اف ــاران دانس ــاد ب ــاک( و نم ــاروری خ ــاد ب ــی )نم ــت    زندگ ــدار درخ پاس
ــخ  ــش از تاری ــردم دوران پی ــای م ــی از آیین ه ــاران، یک ــب ب ــحر  انگاری طل ــرا س 170( زی
ــاران  ــده و ب ــمار پرن ــای بی  ش ــا نقش ه ــن ادع ــتند ای ــوده و مس ــک ب ــرزمین های خش در س
ــران  ــر ای ــی و... در هن ــان: 173( و کاش ــرش )هم ــا ف ــفال ت ــای س ــه از نگاره ه ــت ک اس

ــت. ــته اس ــرد داش کارب

تصویر1۰. مرغابی، ایوان شمالی صحن 
آزادی. منبع: نگارنده.

6ـ 1ـ 5  منظره  پردازی و معماری

ــار  ــی  نگاری  های دورۀ قاج ــر کاش ــی دیگ ــن تزئین ــم از مضامی ــازی ه ــردازی و دورنما  س  منظره  پ
ــاری، شــخصی و برخــی از بناهــای مذهبــی  ــد، 1385: 38(. در بیشــتر بناهــای درب اســت )آژن
ــده اند  ــیده ش ــر کش ــی به تصوی ــای هندس ــاری در قاب ه ــر معم ــاختمان  ها و مناظ ــن دوره، س ای
ــت،  ــه ای در طبیع ــت، خان ــی در دوردس ــا کوه ــا ب ــن منظره پردازی  ه ــی، 1395: 63(. ای )ریاض
درختــان و ســبزینه  های گیاهــی چشــم نواز در پیرامــون خانــه و رودخانــه نمایــان اســت کــه گویــی 
الگــوی اصلــی آنهــا تصاویــر چاپــی اروپایــی بــوده کــه معمــاری ایرانــی در آنهــا به  جــای معمــاری 
اروپایــی نشســته اســت )آژنــد، 1385: 38(. ایــن قاب هــا اغلــب در مرکــز یــا لچکی هــای یــک قاب 
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بــزرگ )تصویــر11( یــا طاق نما  هایــی بــا نقــوش اســلیمی و ختایــی )تصویــر12( )ریاضــی، 1395: 
ــای  ــه در بخش  ه ــد ک ــر درمی  آمدن ــع به تصوی ــره و مرب ــوی، دای ــای بیض ــًا در قاب  ه 63( و عمدت
مختلــف ســاختمان و از جملــه ورودی  هــا بــه  کار بــرده می  شــد )افــرادی، 1395: 43(. همچنیــن، 
منظره  پردازی   هــا در حــرم مطهــر بــر بدنــۀ نقــوش کاسه  بشــقابی و گلدانــی )تصویــر 13( هــم دیــده 
می شــوند. نکتــۀ قابــل توجــه دیگــر، حضــور نقــوش انســانی، لک لک هــای مارکــش، ســگ  های 

 شــکاری، گــوزن و فیــل و ... در میــان مناظــر طاق  نمــای ضلــع شــرقی اســت )تصویــر14(.

تصویر11. منظره  پردازی، لچکی ایوان 
شمالی صحن آزادی. منبع: نگارنده.

تصویر1۲. منظره  پردازی، طاق 
ورودی ضلع شرقی صحن آزادی.               
منبع: نگارنده.

تصویر13. منظره  پردازی،   شمال صحن 
آزادی. منبع: نگارنده.

تصویر14. منظره  پردازی، طاق 
ورودی ضلع شرقی صحن آزادی.               
منبع: نگارنده.

6ـ 1ـ 6  نقوش گلدانی و کاسه   بشقابی

نقــوش گلدانــی )تصویــر15( از عناصــر متــداول دوره قاجــار بــود کــه در زیرمجموعــه آن، نقــوش 
کاسه  بشــقابی )تصویــر16( قــرار می گرفــت کــه بــا انبوهــی از گل تزئیــن می شــد. ترســیم 
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نقش  مایه  هــای گل و کاسه  بشــقاب، یکــی از نوآوری   هــای ایــن دوره اســت کــه بــه تقلیــد از دنیــای 
ــا نقــوش  فرنــگ متــداول گردیــد. در نقــوش کاسه  بشــقابی یــک دســته  گل درون کاسه  بشــقاب ب
بســیار ریــز و تزئینــی قــرار می گیــرد )افــرادی، 1395: 39(. ایــن نقــوش در اضــالع شــمالی، ایوان 

شــرقی و جنوبــی مشــاهده می شــوند.

تصویر1۵ نقش گلدانی، ایوان جنوبی 
صحن آزادی. منبع: نگارنده.

تصویر1۶. کاسه بشقابی، ایوان جنوبی 
صحن آزادی. منبع: نگارنده.

6ـ 2 نقوش رزمی

نقــوش رزمــی شــامل نقــوش افســانه  ای ]اســاطیری[ و تاریخــی )آژنــد، 1385: 36( اســت. در 
ایــن زمینــه بیشــترین توجــه بــه داســتان  های شــاهنامه و تاریــخ ایــران باســتان و نیــز خــود دورۀ 
قاجــار معطــوف شــده اســت )همــان: 37(. مضامیــن اســاطیری و باســتانی شــامل موضوعاتــی 
اســت کــه ریشــه در هنــر و فرهنــگ ایــران دارد )تقــوی، موســوی و آ  گنجــی، 1394، ج2: 1134(، 
از جملــه شــیر و خورشــید، خورشــیدخانم، فرشــته  های بالــدار )ریاضــی، 1395: 65( و شــاهان 
باســتانی ایــران. قاجارهــا بــا ایــن  کار می خواســتند اقتــدار سیاســی   خــود را بــا اقتــدار سیاســی 
ــد  ــان تأکی ــروعیت قدرت  ش ــر مش ــا ب ــری از آنه ــا بهره  گی ــد و ب ــر نهن ــران براب ــتانی ای ــاهان باس ش
ــا دیوار نگاره  هــای دوره هــای پیشــین متفــاوت  ــد. دیوار  نگاره  هــای دورۀ قاجــار از ایــن نظــر ب ورزن
اســت و عنصــری جدیــد بــر جریــان هنــر دیوار  نــگاری افــزوده اســت )آژنــد، 1385: 38 و 41(. در 
دورۀ قاجــار اســتفاده از نقــوش اســطوره ای غالبــًا در بناهــای دربــاری و شــخصی دیــده می شــود و 
کمتــر در بناهــای مذهبــی مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت، امــا می تــوان بــه نمونه هایــی از آن در 
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آســتان شــاه  عبدالعظیم )نقــش خورشــید خانــم( و یا حســینۀ نقشــین )نبــرد شــیر و اژدهــا( در یزد 
اشــاره کــرد )ریاضــی، 1395: 65(.

مضامیــن رزمــی )افســانه  ایـ  اســاطیری و تاریخــی( در حــرم امــام رضــا g نیــز مــوارد متعددی 
را در برمی گیــرد. از جملــه، نقــوش حیوانــی ماننــد شــیر، اژدهــا و صحنه هــای گرفت  و  گیــر، 

فرشــته  های بالــدار و رجــال دربــاری و حکومتــی کــه در ادامــه بــه آن اشــاره خواهــد شــد.

6ـ 2ـ 1 اژدها

اژدهــا از دیگــر نقوشــی اســت کــه در تمامــی اســپر  های صحــن آزادی در پایــۀ گلدان هــا، مشــاهده 
ــا کاشــی های معاصــر جایگزیــن  می شــود. هیچ  یــک از ایــن کاشــی ها اصالــت قاجــاری ندارنــد و ب
ــدان،  ــه در گل ــه  کار رفت ــی ب ــی و حیوان ــوش گیاه ــری نق ــر به  کارگی ــرح از نظ ــن ط ــا ای ــده اند، ام ش
منطبــق بــا کاشــی  نگاره ایوانچــه شــمالی صحــن انقالب اســت که بــه نظــر اصیــل و از آثــار دورۀ قاجار 
اســت، زیــرا »گل هــای بــرگ کنگــر  ی زردرنــگ از اواســط دوره قاجــار رایــج شــد و احتمــال انتســابش 
بــه عصــر صفــوی خیلــی ضعیــف و تقریبــًا نادرســت اســت« )مصاحبــه بــا دکترمهــدی صحــرا گــرد 
)27/12/1396(. از آنجاکــه ایــن طــرح در تمامــی اســپر  های صحــن آزادی بازســازی شــده اســت، 

ــار دورۀ قاجــار دانســت کــه در دوران معاصــر جایگزیــن شــده اند )تصویــر17(. می تــوان آن را از آث

تصویر17. اژدها، سمت راست: طرح 
بازسازی شده در اسپر  های صحن آزادی 
سمت چپ: طرح اصیل در ایوانچه 
شمالی صحن انقالب. منبع: نگارنده.

ــد  ــروز ش ــر او پی ــد ب ــه آن،  بای ــت یافتن ب ــرای دس ــه ب ــت ک ــان اس ــای پنه ــان گنج ه ــا نگهب اژده
)شــوالیه و گربــران، 1378، ج1: 123(. نبــرد میــان قهرمــان و اژدهــا همیشــه آزادســازی نعمتــی 
را بــه ارمغــان دارد )طهــوری، 1391: 43( کــه تعبیــری اســت از کشــمکش انســان بــرای نیــل بــه 
خودآگاهــی )یاحقــی، 1375: 75(، و دســتیابی بــه گنــج معرفــت باطنــی )کوپــر، 1379: 18(. 
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ــی و  ــد، پهلوان ــب آن بای ــان تصاح ــت و خواه ــج اس ــه گن ــی و هرگون ــان درخت  زندگ ــا نگهب اژده
فرزانگــی  اش را در مواجهــه بــا خطــر و کشــتن خزنــدۀ عجیب الخلقــه، اثبــات کنــد. بهــار معتقــد 
اســت شــاهان و پهلوانــان بــا عمــل اژدها  کشــی، کار برکــت   بخشــی را انجــام می دهنــد کــه برکــت 
ــهر ها،  ــر دروازۀ ش ــا ب ــس اژده ــی زاده، 1391: 275(. پ ــود )قل ــاری می ش ــن ج ــر زمی ــاران ب و ب
کاشــی های لعاب خــورده و تخت هــای ســلطنت، نقــش محافظــت و پاســبانی را برعهــده داشــت.

تصویر18. شیر، ایوان شمالی صحن آزادی. 
منبع: نگارنده.

6ـ 2ـ 2  شیر

ــوان  ــا و ورودی ای ــر آن در پایه ه ــش س ــه نق ــیر ک ش
دوره هــای  در  )تصویــر18(  دارد  وجــود  شــمالی 
در  را  خاصــی  مفاهیــم  ایــران  فرهنــگ  مختلــف 
برداشــته و »مظهــر میتــرا، خورشــید، گرما، تابســتان، 
ــش  ــور و آت ــدرت، ن ــلطنت، ق ــجاعت، س ــروزی، ش پی
بــوده اســت«. شــاید قدیمی تریــن مفهــوم آن در علــوم 
ــرادی،  ــت )اف ــه اس ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــوم م نج
1395: 38(. در کهن تریــن نقــوش، شــیرها نگهبــان 

ــث  ــا باع ــی آن ه ــه درنده  خوی ــت ک ــور می رف ــد و تص ــا بودن ــا و آرامگاه ه ــگاه ها، قصره پرستش
ــلطنت،  ــاد س ــران نم ــیر در ای ــی، 1389: 74(. ش ــود )بهمن ــان آور می ش ــرات زی ــردن تأثی دورک
نیــروی خورشــید و نــور اســت )بــرادران، 1392: 98( کــه همــراه بــا خورشــید نیــز بــه  کار می  رفتــه 
ــدن ســیر تطــوری در زمــان ناصرالدیــن شــاه قاجــار و در ســال 1280ق نشــان  و پــس از گذران
رســمی ایــران شــد )افــرادی، 1395: 38(. شــیر مظهــری از قــدرت خاکــی و زمینــی و خورشــید 
ــه  جلــوه  ای از قــدرت آســمانی اســت و در کنــار هــم تجلــی قــدرت تفویــض شــده از آســمان ب
مــردم اســت کــه در وجــود شــاه یــا ســلطان تبلــور می یابــد )بــرادران، 1392: 170(. ایــن نقــش 

ــراوان پیــدا کــرد. ــرد ف در دورۀ قاجــار کارب
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6ـ 2ـ 3 گرفت  وگیر

نبــرد شــیر   و  گاو )تصویــر19(: شــیر بــرای ایرانیــان باســتان مظهــر تابســتان و گاو ظهــر زمســتان 
بــوده از ایــن رو پریــدن شــیر بــر پشــت گاو، نمــاد لحظــۀ چیرگی تابســتان بر زمســتان و فرا رســیدن 
بهــار اســت. گاو نمــاد مــاه و شــیر نمــاد خورشــید و فائــق آمــدن شــیر بــر گاو، فائــق آمدن خورشــید 
ــور و  ــرادران، 1392: 107(. گاو و شــیر )ث ــر تاریکــی اســت )ب ــر شــب و روشــنایی ب ــر مــاه، روز ب ب
اســد( از صورت هــای فلکــی هســتند، در نزدیکی هــای اعتــدال ربیعــی، )نــوروز( بــرج اســد بر برج 
ــن را  ــه ای ــود ک ــاز می ش ــات آغ ــد حی ــزی و تجدی ــود و حاصلخی ــار می ش ــد و به ــوق می یاب ــور تف ث
می تــوان بهتریــن تعبیــر از ایــن نقــش دانســت )همــان: 109(. همچنیــن ایــن دو صحنــه نمــاد 
جنــگ قدرت هــای نیــک بــر ضــد ارواح خبیــث اســت؛ جنگــی کــه مؤمنــان دایمــًا و با تمــام قدرت 
ــفاعت  ــا ش ــتکار ب ــرای ارواح درس ــاودان، ب ــور ج ــگاه ن ــه جای ــیدن ب ــد. رس ــرکت می کنن در آن ش
قــدرت مطلــق ]شــیر[ تضمیــن شــده اســت )شــوالیه و گربــران، 1385، ج4؛ 684؛ نامورمطلــق 
و کنگرانــی، 1394: 267(. ایــن نقــش در تزئینــات ضلــع غربــی صحــن انقــالب دیــده می شــود.

تصویر19. گرفت  وگیر: نبرد شیر و گاو، 
ضلع غربی صحن انقالب. 

منبع: نگارنده.

تصویر۲۰. گرفت  وگیر: شاهین و شکار مرغابی، سمت 
راست: ورودی ایوان شمالی صحن آزادی،  سمت چپ: 
ضلع غربی صحن انقالب. منبع: نگارنده.

ــاطیری  ــات اس ــوص در جه ــن به  خص ــات که ــر20(: در روای ــی )تصوی ــکار مرغاب ــاهین و ش ش
تفاوتــی بیــن شــاهین، عقــاب و بــاز وجــود نــدارد. شــاهین در توانایــی ســرآمد پرنــدگان و به  دلیــل 
ــی  ــاهین مرغ ــتان، ش ــران باس ــت. در ای ــه اس ــهرت یافت ــاه  مرغان« ش ــه »ش ــدس ب ــکوه و تق ش
خوش  یمــن و مقــدس بــوده کــه در افســانه ها بــه عنــوان مظهــر آســمان قلمــداد می شــده اســت 
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ــّر  ــدرت و ف ــمبل ق ــتان، س ــرواز در دوران باس ــز پ ــدۀ تی ــن پرن ــی، 1375: 270-271(. ای )یاحق
ــگام  ــاهان در هن ــون پادش ــی، 1375: 271(، و چ ــرادران، 1392: 73؛ یاحق ــوده )ب ــاهی ب پادش
شــکار و صیــد پرنــدگان از ایــن پرنــده اســتفاده می کردنــد، تربیــت آن خــود فنــی از لــوازم ســلطنت 
ــه  ــه« ب ــوان »باز  نام ــا عن ــددی ب ــای متع ــم کتاب ه ــی ه ــات فارس ــه در ادبی ــد ک ــوب می  ش محس
خــود اختصــاص داده اســت )یاحقــی، 1375: 271-272(. ایــن نقــش را کــه خــود اشــاره  ای بــه 
فرهنــگ ایــران باســتان در دســتگاه ســلطنتی اســت، می تــوان در ورودی ایــوان شــمالی صحــن 

آزادی و در تزئینــات ضلــع غربــی صحــن انقــالب مشــاهده کــرد.

6ـ 2ـ 4 فرشته   های بالدار

در ابنیــۀ دورۀ قاجــار غالبــًا برهنــه و بــه صــورت قرینــه نقــش شــده اند کــه از تــاج کیانــی و یــا در 
مــواردی از عبــارت »نصــر مــن اللــه و فتــح قریــب« و »صاحب  الزمــان ادرکنــی« پاســداری می کنند 
ــه مــاورای  ــرواز ب ــی، اشــتیاق پ )ریاضــی، 1395: 65(. در باســتانی ترین الیه هــای فرهنــگ ایران
مــاده و قرارگرفتــن بــر فــراز شــرایط انســانی وجــود داشــته اســت. تمامــی اســطوره ها، آیین هــا و 
افســانه های حــاوی روز عــروج را می تــوان بــا اشــتیاق دیــدن و رفتــار کــردن تــن ماننــد روح و تغییــر 
شــکل یافتــن جســم انســان بــه وجــه روحانــی تفســیر کــرد )یــاوری و ســعیدی فر، 1395: 6-5(. 
فرشــتگان پیــام آوران بالداری  انــد کــه میــان خدایــان و بشــر ارتبــاط برقــرار می کنند )هــال، 1383: 
260؛ شــفرد، 1393: 69(. آنــان پیک هــای خداونــد، واســطۀ بیــن خــدا و انســان، آســمان و دنیا، 
نیروهــای عالــم غیــب و اشــراق هســتند )کوپــر، 1379: 271(، از ایــن رو، طراحــان بنا خواســته   اند 
بــا ترســیم نقــش آنهــا نوعــی تقــدس و حالتــی روحانــی بــه بنــا بدهنــد. ریشــه ظهــور این نقــش، از 
نمــاد فروهــر آغــاز می شــود، بــا ســیمرغ همــگام و در قالــب فرشــته جلوه  گــر می شــود. فرشــته در 
برخــی از اماکــن، بــه تعابیــر اســالمی ماننــد مالیکــه مقــرب خداونــد نزدیک تــر اســت. وجــود ایــن 
مالیکــه بــا لباس هــای پوشــیده، حجــب و حیــای مخصــوص، تعــداد متقــارن و واقــع در ارتفاعــی 
نســبتًا بلنــد، در تطابــق بــا ســنت های ایرانــیـ  اســالمی قــرار دارد و واســطۀ فیض هســتند و ضمن 
ــال داشــته باشــد کــه  ــام را به دنب ــن پی ــد ای ــه  ای قدســی می  بخشــد، می  توان ــا روحی ــه بن اینکــه ب
ــم  ــان عال ــا اســتفاده  کنندگان از آن، در ســایۀ فیوضــات الهــی و حفاظــت کروبی ــان ی ــا، صاحب بن
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ملکــوت می  باشــند )افــرادی، 1395: 39( کــه نمونــه ای از آن را در تزئینــات داخلــی ایوان شــمالی 
صحــن آزادی کــه حامــل گلدانــی از گل هســتند، می  تــوان دیــد )تصویــر21( و در برخــی مــوارد 
نیــز فرشــته بــه مفهــوم اروپایــی خــود کــه عنــوان الهــۀ رب  النــوع پیــروزی و فتــح اســت، نزدیک  تــر 
اســت )همــان: 41(، و نقشــی از آن را می تــوان در مــوزۀ مرکــزی آســتان قــدس رضــوی مشــاهده 
ــۀ بازســازی شــده آن  از دوران معاصــر در ضلــع غربــی صحــن آزادی  ــر22( کــه نمون کــرد )تصوی

ــهود است. مش

تصویر۲1. فرشته، ایوان شمالی صحن 
آزادی، منبع: نگارنده.

تصویر۲۲.فرشته، موزه مرکزی آستان قدس رضوی. 
منبع: نگارنده.

6ـ 2ـ 5 رجال درباری و حکومتی 

از جملــه نقــوش مرســوم ایــن دوره رجــال حکومتــی و ترســیم ســربازان مســلح و آمــاده اســت 
ــوان به منظــور نشــان دادن ابهــت دولــت و آمادگــی نیروهــا تفســیر کــرد و  کــه رســم آنهــا را می  ت
پیــام آن می  توانــد ایــن نکتــه باشــد کــه ســربازان حکومــت بــا آمادگــی کامــل آمــاده جان  نثــاری 
بــرای شــاه و وطــن هســتند )همــان: 38(. از جملــه نقوشــی کــه در ایــن زمینــه می تــوان بــه آن 
اشــاره  کــرد ســه کاشــی  نگارۀ موجــود در مــوزۀ مرکــزی آســتان قــدس رضــوی اســت کــه در یــک 
ــب  ــر اس ــوار ب ــان س ــه قهرم ــر ب ــورد دیگ ــر23( و در دو م ــتقل )تصوی ــره  ای مس ــه تک  چه ــورد ب م
ــد، و  ــمار می آی ــی به ش ــان حماس ــوع قهرم ــن ن ــه پرابهت تری ــت، ک ــده اس ــاره ش ــر24( اش )تصوی
اســبی کــه او را حمــل می کنــد شــریف ترین حیــوان و بــرای آن قهرمــان عزیزتریــن جانــور اســت 
ــر  ــه کــه ب ــروزی و شــوکت اســت و ســوار همان گون ــن نقــش نمــاد پی ــی زاده، 1392: 65(. ای )قل
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مْرکــِب خــود مســلط اســت، بــر نیــروی دشــمن نیــز غالــب 
اســت. اسب ســوار بــه بهشــت صعــود کــرده و ایــن صعــود 
را بــه خدایــان، قهرمانــان و غاصبــان می نمایانــد، کــه 
در ایــن حالــت اسب ســوار می توانــد مفهومــی معنــوی 
پیــدا کنــد، مفهومــی چــون محقق شــدن کالم مقــدس و 
ــران، 1378، ج1: 166(.  ــوالیه و گرب ــال )ش ــه کم ــل ب نی
موضوعاتــی همچــون پیکــره ســوارکاران کــه اغلــب در 
هــوای آزاد طبیعــت در حــال ســواری  اند، در نیمــۀ دوم 
ســدۀ 13ق تولیــد شــدند )جبــاری و مراثــی، 1392: 60(.

تصویر۲3.تک  چهره، موزه مرکزی آستان 
قدس رضوی. منبع: نگارنده.

تصویر۲4. قهرمان سوار بر اسب، موزه 
مرکزی آستان قدس رضوی. منبع: نگارنده.

6ـ 3 مضامین بزمی

نقــوش روایــی در ابنیــۀ دورۀ قاجــار شــامل نقش هــای برگرفتــه  از کتاب هــای ادبــی و مذهبــی و 
ــده  ــی  نگاری  های اقتباس ش ــان، کاش ــن می ــی، 1395: 65(. در ای ــت )ریاض ــره اس ــی روزم زندگ
از کتاب هــای ادبــی و زندگــی روزمــره جــزء مضامیــن بزمــی شــمرده می شــوند کــه در صــدر آنهــا 
بهره  گیــری از مجالــس داســتان های تغزلــی ماننــد لیلی ومجنــون، فرهادوشــیرین، بهرام وگلنــدام، 
شــیخ صنعــان و دختــر ترســا و باالتــر از همــۀ صحنه هــای شــکار و تفــرج و تفنــن قــرار دارد )آژنــد، 
1385: 38(. همچنیــن، وقایعــی ماننــد رقــص و محافــل درویشــان )افــرادی، 1395: 42( کــه 
ــن قبیــل نقــوش در کاشــی   نگاره های حــرم مطهــر رضــوی  ــی از ای ــر اســاس مشــاهدات میدان ب

مشــاهده نشــد.
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6ـ 4  مضامین مذهبی

ــه در  ــت ک ــی اس ــای مذهب ــه از کتاب ه ــی  نگاری  های برگرفت ــی کاش ــوش روای ــر از نق ــتۀ دیگ دس
امامزاده  هــا، مســاجد، حســینیه  ها، تکیه  هــا و حتــی خانه هــای خصوصــی دیــده می شــود و 
ــه  ــرد. از جمل ــیعه را دربر  می  گی ــی ش ــات مذهب ــب موضوع ــه اغل ــد ک ــی دارن ــات گوناگون موضوع
 ،nــر ــراج پیامب ــم، مع ــت غدیر  خ ــه »حکای ــوان ب ــی  نگاری  ها می ت ــن کاش ــی ای ــات اصل موضوع
جانفشــانی   های امــام علــی g در جنــگ بــا کفــار، امــام علــی g و حســنین C، وقایــع کربــال 
ــرت  ــارگاه حض ــوان، ب ــفاعت آه ــا g و ش ــام رض ــال، ام ــهدای کرب ــتان  های ش ــه   ای از داس ــا چرخ ب
ســلیمان، چرخــه  ای از داســتان  های یوســف و زلیخــا، حضــرت عیســی و پیــروان« اشــاره کــرد )آژنــد، 
1385: 36(. بــا اینکــه کشــیدن تصویــر انســان و موجــودات زنــده در اســالم مذموم شــمرده می شــد، 
نقاشــان در پرداختــن بــه موضوع  هــای مذهبــی کوشــا بودنــد )صادق  پــور و میر  عزیــزی، 1394: 7(. 
ایــن امــر از زمــان پایه  گــذاری تشــّیع به عنــوان مذهــب رســمی در ایــران )پــس از 1501م/906ق( 
ــا  رشــد یافــت و  تــا عهــد زنــد و قاجــار نیــز ادامــه یافــت )فلــور، 1395: 145(. هنرهــای پیکر  نمــا ب
کاربــرد گســتردۀ خــود در جهــت اشــاعه و عمــل بــه دیــن، فقــط بــه اقامتگاه  هــای شــخصی و ابنیــۀ 
عمومــی غیردینــی محــدود نمانــد و بــه میــان مســاجد و زیارتگاه هــا نیــز راه پیــدا کــرد )همــان: 149( 
کــه در واقــع چیــزی جز نشــر و ترویج دین نبــود )همــان: 146(. در زمینۀ مذهبــی، فراگیرترین کاربرد 
هنرهــای پیکر  نمــای قاجــاری مربــوط بــه بقــاع متبرکــه، تکیه   هــا و اما  کنــی بــود کــه در آن جــا مراســم 
ســوگواری برگــزار می کردنــد )همــان: 150(. تصویرســازی و بازنمایی انســان و حیــوان در بناهایی که 
جایــگاه مذهبــی داشــته  اند تــا دهــۀ 1850م/1266ق کامــاًل عــادی شــده بــود )همــان: 160(. ایــن 
شــیوۀ مرســوم تبلیغــات دینــی صرفــًا بــه روســتاها و آبادی هــا محــدود نمی   گشــت، بلکــه در نزدیکــی 
مقبــرۀ امــام رضــا g، از مقدس  تریــن اماکــن زیارتــی شــیعیان، هــم اجــرا می  شــد )همــان: 146(.

تصویر۲۵. حمله شیران به 
حمید  بن  مهران، پیشانی ایوان 
شرقی صحن انقالب، منبع: 
نگارنده.
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ــوی،  ــر رض ــرم مطه ــار در ح ــده از دورۀ قاج ــی نگاری  های برجای مان ــی در کاش ــن مذهب از مضامی
فقــط از یــک مــورد می تــوان نــام بــرد و آن کاشــی  نگارۀ معجــزۀ امــام g در مجلــس مأمــون، حملــۀ 
شــیران بــه حمید  بن  مهــران، بــر پیشــانی ایوان شــرقی صحن انقالب اســت )تصویــر 25(. ایــن ویژگِی 

روایی بــودن تصویــر، مضمــون مســلط در تصویرگــری عصــر قاجــار اســت )افــرادی، 1395: 42(.

6ـ 4ـ 1 روایت معجزۀ امام رضا g در مجلس مأمون

مأمــون بنــا بــه درخواســت حمیدبن مهــران، بــه جهــت مجادلــه و پاییــن آوردن قــدر و شــأن امــام 
رضــا g، مجلســی بزرگــی تشــکیل داد. در آن مجلــس حمیدبن مهــران رو بــه امــام g کــرد و 
گفــت: مــردم چــه حکایت هــا از شــما تعریــف می کننــد! مثــاًل می گوینــد بــه دعــای شــما بــاران 
آمــده! بــاران کــه هــر ســال می آیــد. چــرا مــردم آن را یکــی از معجــزات شــما می شــمرند؟ انــگار 
شــما در دنیــا نظیــری نداریــد! امیرالمؤمنیــن مأمــون اســت کــه نظیــر نــدارد و شــما را به ایــن  مقام 
رســاند! امــام g فرمــود: مــن بنــدگان خــدا را از حدیث کــردن نعمت  هایــی کــه خــدا بــه فضــل 
خــود بــه مــن داده مانــع نمی  شــوم و شــوق و خوشــحالی بــر اوصــاف خــود نمی کنــم. و امــا بــدان، 
مــرا مأمــون محلــی نــداده مگــر آن محلــی کــه پادشــاه مصــر بــه یوســف صدیــق داد، و حــال آن دو 

را تــو میدانــی.

ــه  ــی را ک ــدن باران ــی. باری ــوده می  گوی ــخنان بیه ــت: س ــد و گف ــاک ش ــران غضبن حمیدبن  مه
وقتــش معلــوم اســت بــه خــود نســبت می  دهــی و بــه آن فخــر می کنــی؟ گویــا معجــزه ابراهیــم 
g آورده  ای کــه پرنــدگان را زنــده کــرد و آنهــا پــرواز کردنــد! اگــر راســت می  گویــی، ایــن دو شــیر 
ــاب  ــزه به حس ــی آن را معج ــت، می توان ــردان. آن وق ــلط گ ــن مس ــر م ــن و ب ــده ک ــرده را زن روی پ
آوری. امــام g صیحــه  ای بــر آن دو صــورت زد و فرمــود: او را بدریــد و اثــری از وی باقــی نگذاریــد. 
آن دو نقــش شــیر زنــده شــدند و بــر مــرد حملــه بردنــد. او را دریدنــد و تمامــًا خوردنــد و خونــش را 
ــه! اجــازه می دهــی کــه ایــن را  ـ اشــاره بــه مأمــون ـ بدریــم  لیســیدند و ســپس گفتنــد: یــا ولی  اللَّ
 g و بــه رفقیــش ملحــق ســازیم؟ مأمــون از شــنیدن ایــن کالم بی  هــوش شــد! بــه دســتور امــام
بــه مأمــون گالب پاشــیدند تــا به  هــوش آمــد. بــاز دو شــیر گفتنــد: اجــازه فرمــا کــه کار او را تمــام 
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کنیــم. امــام g فرمــود: نــه، خــدا را دربــارۀ او تدبیــری اســت کــه اجــرا خواهــد کــرد! بــه جــای 
ــل،  ــه، 1391، ج2: 309-313؛ متوس ــوید )ابن باوی ــد، بش ــه بودی ــان ک ــد و هم چن ــود باز  گردی خ

.)106-102  :1387

اســتفاده از تصویــر به منظــور بر  انگیختــن اعتقــادات عمــوم در جهــت اشــاعه و توســعۀ شــمایل 
مذهبــی در داخــل و بیــرون بناهــا و در ادبیــات مکتــوب ماننــد نگاره هــای نســخه ها و کتاب هــای 
 C و حســنین g امــام علــی ،n چــاپ ســنگی، مؤثــر بــود. شمایل  ســازی حضــرت رســول
در ســدۀ 19م در نــوع خــود کســب و پیشــه شــمرده می  شــد و داد و  ســتد پویایــی در زمینــۀ بریــده 

تصاویــر شــمایلی از جملــه چــاپ ســنگی وجــود داشــت )فلــور، 1395: 148(.

7. چاپ سنگی

ــا چــاپ ســنگی، روشــی اســت در چــاپ دســتی کــه لوحــۀ آن مســطح و اســاس  لیتوگرافــی ی
ــا  آن عــدم اختــالط آب و روغــن اســت )پاکبــاز، 1394، ج3: 1291(، بدین ترتیــب کــه نوشــته ی
تصویــر را بــه روی ســنگ منتقــل و بــا اســتفاده از روش هــای مختلــط فیزیکــی و شــیمیایی آن را 
برجســته می کردنــد و ســپس ایــن تصویــر بارهــا روی کاغــذ چــاپ می شــد )امانــی، 1394: 50(. 
اولیــن بــار آلویــس زنفلــدر1 آلمانــی در ســال 1797م ایــن روش را بــرای چــاپ نوشــته   هایش ابــداع 

کــرد و اختــراع او بــه زودی کاربــرد هنــری یافــت )پاکبــاز، 1394، ج3: 1291(.

ــور، 1395: 75(،  ــزی و صادق  پ ــربی )میر  عزی ــاپ س ــس از چ ــال پ ــنگی 1۶س ــاپ س ــیوۀ چ ش
ــف، 1390:  ــران معرفــی شــد )مارزل ــه ای ــق روســیه ب در دهه  هــای نخســت قــرن نوزدهــم از طری
32(. نخســتین  بار در زمــان ســلطنت فتحعلی  شــاه قاجــار بــود کــه بــه حکــم عباس میــرزا 
نایب  الســلطنه، نخســتین چاپخانــۀ ســنگی در  ســال 1821م از تفلیــس بــه ایــران وارد شــد 
)امانــی، 1394: 54(. نخســتین کتــاب مشــخصی کــه بــه ایــن شــیوه چــاپ شــد، نســخه ای از 
قــرآن کریــم بــود کــه ســال33-1832م در دار الطبایــع دارالســلطنۀ تبریــز بــه چــاپ رســید. بعــد 

1. Alois Senefelder
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ــاپ  ــود. چ ــتفاده ب ــورد اس ــان م ــربی همزم ــاپ س ــنگی و چ ــاپ س ــه چ ــدت دو ده ــه م ــن ب از ای
ســنگی خیلــی زود نســبت بــه چــاپ ســربی برتــری یافــت و ســرانجام جایگزیــن شــیوۀ پیشــین 
چــاپ )ســربی( گردیــد )مارزلــف، 1390: 32(. از دالیــل شــیوع ایــن شــیوۀ چــاپ می تــوان بــه 
ســرعت بیشــتر، هزینــه کمتــر، ســهولت کار و برخــورداری از ویژگی هــای هنــری ماننــد کتاب های 
خطــی )امانــی، 1394: 67-70(، امــکان اســتفاده از هنــر خوشنویســی به عنــوان هنــری ملــی 
)رفیعــی و شــریفی، 1396: 32(، و مســئله مهــم تأمیــن شــغلی کاتبــان و نقاشــان اشــاره کــرد کــه 
بــا منســوخ   شــدن تولیــدات خطــی و تکثیــر کتــاب بــه روش چــاپ ســربی، در عمــل از میــان رفتــه 

ــی، 1390: 100(. ــود )غالم ب

8. ویژگی های بصری آثار چاپ سنگی

ــری و  ــر تصوی ــدن عناص ــان، ساده ش ــودن چاپچی ــه ب ــنگی، نا   آموخت ــاپ س ــت چ ــودن صنع نوب
اســتفاده نکردن از رنــگ، از جملــه عواملــی اســت کــه کیفیــت تصویــر را در شــیوۀ چــاپ ســنگی 
پاییــن مــی آورد )حســینی  راد و خان  ســاالر، 1384: 84(. بــرای درک چگونگــی تأثیرپذیــری 
کاشــی نگاران دورۀ قاجــار از تصاویــر چــاپ ســنگی، شناســایی ویژگی هــای بصــری آنهــا ضــروری 

ــر اشــاره کــرد: ــه مــوارد زی ــوان ب ــار می ت ــن آث اســت. از ویژگی هــای مهــّم ای

1. خــط، اصلی  تریــن عنصــر بصــری در تصاویــر چــاپ ســنگی اســت که از نظــر فنی با ایــن روش 
چــاپ تطابــق بیشــتری دارد )جبــاری و مراثــی، 1392: 58(. همچنیــن، به علــت محدودیت هــای 
تکنیکــی در ایجــاد برخــی از حالت هــای بصــری، بــار عناصــر دیگــر از قبیــل رنــگ و بافت هــای 
مختلــف را بــرای ایجــاد احساســات و حــاالت بصــری، جنســیت، تیرگــی ـ روشــن و پالن  بنــدی در 
تصویــر را برعهــده گرفتــه اســت. ایــن خطــوط عامــل مهمــی در تقابــل بــا انرژی  هــای ایســتا در 
تصویــر هســتند )حســینی  راد و خان  ســاالر، 1384: 84(. ارزش هــای بصــری خــط و تنــوع آن در 
نحــوۀ اجــرا و پیوســتگی،   تداعی  کننــدۀ ســطوح و ســبب ارتبــاط بصــری میــان خطــوط، ســطوح و 
ترکیــب فضاهــای پــر و خالــی و در برخــی مــوارد، ســبب ایجــاد تنــوع و ریتــم در تصویــر می شــوند 

)جبــاری و مراثــی، 1392: 62(.
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2. حــذف رنــگ از دیگــر ویژگی هــای مهــّم تصاویــر چــاپ ســنگی اســت کــه به علــت اســتفاده 
نکــردن از رنــگ در ایــن شــیوه، ایــن آثــار بــا مرکــب مشــکی و در مــواردی از مرکب  هــای تک رنــگ 
مثــل آبــی یــا ســبز اســتفاده می شــد )حســینی  راد و خان  ســاالر، 1384: 84؛ جبــاری و مراثــی، 

.)59 :1392

ــده  ــا دی ــی در آنه ــدید و طوالن ــایه های ش ــچ گاه س ــت و هی ــواًل از روبروس ــر معم ــور تصاوی 3. ن
ــر روی چین وشــکن لباس هــا، پرده هــا  نمی شــود )جبــاری و مراثــی، 1392: 59(. سایه روشــن ب
و اشــیا، نمایــی کّلــی از آنهــا را نمایــش می دهــد و در هیچ  یــک از تصاویــر زاویــۀ تابــش نــور به طــور 

ــاالر، 1384: 84(. ــینی  راد و خان  س ــت )حس ــده اس ــت نش ــه رعای طبیعت نمایان

4. گرایــش بــه طبیعت گرایــی و مستند  ســازی، همچنیــن در کنــار ســطح   نمایی نگارگــری، 
حجم  نمایــی متأثــر از ویژگی  هــای هنــر غربــی نیــز در برخــی از آثــار دیــده می شــود. در ایــن تصاویــر 
ــن نمــود بصــری چــاپ ســنگی،  ــه، به کمــک هاشــور  زنی و نقطه  چینــی به عنــوان بارزتری واقع  گرایان
حجم  پــردازی و ایجــاد سایه  روشــن و طبیعت  گرایــی اجرا شــده اســت )جبــاری و مراثــی، 1392: 58(.

ــه در تصاویــر  ــا وجــود طبیعت  گرایــی و مستند  ســازی، پرهیــز از عمق  نمایــی طبیعت  گرایان 5. ب
چــاپ ســنگی وفــاداری بــه ارزش هــای تصویــری و تجّســمی ســنت های هنــر تصویــری ایــران را در 
آنهــا نشــان می دهــد. قرارگیــری پیکره   هــا به  طــوری کــه قســمتی از پیکــرۀ زیریــن را می پوشــاند، 
ــت  ــا رعای ــر، ب ــاره ای از تصاوی ــد. در پ ــال می ده ــودن را انتق ــب ب ــو و عق ــدی و جل ــّس پالن  بن ح
پرســپکتیو مقامــی، حســی از عمق  نمایی ایجاد شــده اســت. همچنیــن، در برخی آثار، پرســپکتیو 

ــاالر، 1384: 85-84(. ــینی  راد و خان  س ــورد )حس ــم می خ ــاری به چش ــه ای در معم ــک  نقط ی

6. نقــوش و تزئینــات از دیگــر ویژگی هــای تصاویــر کتاب هــای چاپ ســنگی اســت که نســبت بــه آثار 
نگارگــری قدیــم، به میــزان کمتــری دیــده می شــود، شــاید بــه دلیــل اینکــه توجــه هنرمنــد دورۀ قاجــار 
بیشــتر بــه انســان و شــخصیت های انســانی بــوده اســت. همچنیــن قابلیت  هــای چــاپ ســنگی در 
حــدی نبــود کــه بــه جزئیــات پرداختــه شــود. نقــوش این تصاویــر دو گــروه هســتند: 1. نقــوش گیاهی 
بــر روی فــرش، لباس هــا، زیــن اســب ها و ... 2. نقــوش منظــم و هندســی کــه برخــی با الهام از نقاشــی 

قدیــم بــا تزئینــات معمــاری و برخــی احتمااًل توســط خــود نقــاش ابداع شــده اســت )همــان: 85(.
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7. تصاویــر چــاپ ســنگی بــا وجــود پایبندی و وابســتگی به ســنن نگارگــری ایــران، عــاری از تأثیرها 
و تمایــالت غربــی نیســتند و در آنهــا توجهــی بــه فرنگی  ســازی یــا به  کارگیــری عناصــر فرنگــی دیــده 
می شــود. از جملــه، نمایــش پیکره هــای انســانی بــا اســتفاده از لباس  هــای اروپایــی و اســتفاده از 

اشــیای فرنگــی ماننــد صندلــی یــا پــرده و گلــدان گل بــه شــیوۀ اروپایی اســت )همــان(.

ــر توجــه شــده اســت. از ایــن رو،  ــرژی بصــری عناصــر کمت ــه ان 8. در ترکیب بنــدی مجالــس، ب
هر  جــا فضــای تصویــر خالی مانــده بــا گلــدان، پــرده ، گل، پــارچ و لیــوان، ســینی میــوه  یا به  وســیلۀ 
نقشــی تزئینــی پــر شــده اســت کــه برخــی از هنر  شناســان از آن به عنــوان زیبایی شناســی گریــز 

ــام برده انــد )همــان: 84(. از خــأ ن

۹. چاپ   سنگی و کاشی  نگاری

ــا  در زمــان فتحعلی شــاه و ناصرالدین   شــاه قاجــار تعــدادی از بناهــای مذهبــی و غیرمذهبــی ب
کاشــی های هفت رنــگ تزئیــن شــد. از نیمــۀ دوم ســده 13ق و در زمــان ناصرالدین شــاه، نقاشــی 
ــراف،  ــای اش ــی، خانه ه ــای دولت ــی، در ابنیه ه ــی و خارج ــای داخل ــته از نم ــی گذش روی کاش
حســینیه  ها، تکیه  هــا، حمام  هــا و زور  خانه  هــا مــورد توجــه قــرار گرفــت )جبــاری و مراثــی، 1392: 
ــای  ــران، صحنه ه ــی ای ــانه های مل ــی و افس ــای ادب ــر بن  مایه ه ــن تصاوی ــیاری از ای 59-60(. بس
نســخه  برداری شــده از روی عکس  هــا و کارت    پســتال  های اروپایــی و وقایــع عــادی زندگــی ایرانیــان 
آن زمــان را بــه تصویــر درآورده  انــد )فریــه، 1374: 291(. در ایــن میــان، ابتــکاری تــازه در نقاشــی 
روی کاشــی، از میــان ذوق و ســلیقه مــردم کوچــه و بــازار برخاســت و شــیوۀ نوینی در کاشــی  نگاری 

بــه  وجــود آورد )جبــاری و مراثــی، 1392: 60(.

ــت  ــرار گرف ــی ق ــال عموم ــورد اقب ــنگی م ــاپ س ــاه چ ــاه و مظفرالدین  ش ــان ناصرالدین  ش در زم
ــی  ــن زیارت ــه در اماک ــی ک ــای تزئین ــر تک  برگ ه ــرای تکثی ــی از آن ب ــی، 1395: 88(، حت )ریاض
شــیعیان بــه رایــگان توزیــع یــا فروختــه می شــد هــم اســتفاده شــده اســت )آژنــد، 1391: 168(. 
بــا رواج چــاپ ســنگی آثــار متعــددی نظیــر »شــاهنامه«، »پنج  گنــج نظامی«، »بوســتان و گلســتان 
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ســعدی«، »نامــۀ خســروان«، »آثارالعجــم« و نشــریه    هایی چــون روزنامــۀ »وقایع  اتفاقیــه«، »شــرف 
ــن  ــا مضامی ــاط ب ــور و در ارتب ــا مص ــیاری از آن ه ــه بس ــید، ک ــاپ رس ــه چ ــران ب ــرافت« در ای و ش
داســتانی، وقایــع تاریخــی، سیاســی و آثــار تاریخــی ایــران اســت. تصاویــر چــاپ ســنگی نســبت 
بــه دیگــر آثــار مصــور ایــن دوره نــازل و خام دســتانه اســت، امــا بــه دلیــل رواج آنهــا در میــان عامــۀ 

ــود )ریاضــی، 1395: 88(. مــردم، در تصویرســازی کاشــی ها تأثیرگــذار ب

ــه( و  ــیرازی )فرصت  الدول ــت ش ــتۀ فرص ــم« نوش ــاب »آثارالعج ــه کت ــوان ب ــر می ت ــوارد دیگ از م
ــران،  ــی ای ــای تاریخ ــی از بناه ــال و عکس  های ــر رج ــا تصاوی ــه  ب ــرد ک ــاره ک ــرف« اش ــۀ »ش روز  نام
منبــع مناســبی بــرای کاشــی نگاران بــود )همــان: 88-89(. همچنیــن کتــاب »نامــۀ خســروان« 
تألیــف جالل الدیــن میــرزا پســر فتحعلی  شــاه، بــا تصاویــری از شــاهان مختلــف ایــران، مــورد توجه 
بســیاری از هنرمنــدان ایــن دوره و از جملــه کاشــیکاران قــرار گرفــت. نمونــۀ ایــن نــوع کاشــی ها 
در بناهــای دورۀ قاجــار در نقــاط مختلــف ایــران، از جملــه در ازاره  هــای تــاالر آینــۀ کاخ گلســتان، 
ــران و مــوزه  ــی ای ــۀ اعلم  الســلطنه، خانه هــای شــیراز و همچنیــن در مجموعه هــای مــوزه مل خان
مقــدم تهــران موجــود اســت )همــان: 89-91(. روش اجــرای تصاویــر چــاپ ســنگی کــه به صــورت 
ــش  ــه نمای ــر ب ــا منج ــد ت ــرار می گیرن ــر ق ــار یکدیگ ــده در کن ــم و بری ــع، منظ ــور  هایی منقط هاش
سایه  روشــن  ها و القــای عمــق و ُبعــد شــوند، در تصاویــر منقــوش بــر ســطح کاشــی ها نیــز دیــده 

ــی، 1392: 61(. ــاری و مراث ــود )جب می ش

1۰. مضامین کتاب  های مصور چاپ سنگی / ادبیات مذهبی

ــی و  ــاب »لیل ــنگی، در کت ــاپ س ــای چ ــر در کتاب ه ــری تصاوی ــرای به  کارگی ــالش  ب ــتین ت نخس
ــاب  ــچ کت ــال 1260ق هی ــا س ــخ ت ــود. از آن تاری ــده می  ش ــاپ 1259ق( دی ــی )چ ــون« مکتب مجن
مصــوری نیســت و اولیــن کتــاب مصــور بعــد از ایــن تاریــخ، از ســال 1261ق منتشــر شــد )مارزلــف، 
1394: 41(.  مضامیــن کتاب  هــای مصــور چــاپ ســنگی در دورۀ قاجــار عبارتنــد از: 1. آثــار 
ــی و  ــای علم ــه 4. کتاب  ه ــای عامیان ــی 3. کتاب  ه ــای مذهب ــی ۲.کتاب  ه ــیک ایران ــی و کالس ادب
ــا و  ــی )احمدی  نی ــای فرنگ ــۀ کتاب  ه ــودکان ۶. ترجم ــه  ای و ک ــای مکتب  خان ــی ۵.کتاب  ه تاریخ
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شــیرازی، 1390: 43(. در ایــن تقســیم  بندی، کتاب هــای »اخبارنامــه«، »جامع  المعجــزات« و 
»اسرارالشــهاده« کــه در ایــن پژوهــش مــورد تطبیــق بــا کاشــی  نگارۀ »حملــۀ شــیران بــه حمیدبــن 
مهــران« هســتند، هماننــد خــود کاشــی  نگاره، در مضامیــن مذهبــی جــای می  گیرنــد. قصه هــای 
مذهبــی از راه تعزیه  خوانــی، مرثیــه   و روضه  هــای مذهبــی بــه کتاب هــای چــاپ ســنگی راه یافــت که 
ســاختار آنهــا برگرفتــه از زندگــی پیامبــران و امامــان و داســتان هایی در رابطــه بــا مصیبــت کربالســت 
)حســینی  راد و خان  ســاالر، 1384: 81(. به  طورکلــی، کتاب  هایــی کــه بــا مضامیــن مذهبــی ارائــه 
شــده در ســه گــروه قــرار می گیرنــد: 1. آثــار مربــوط بــه شــخصیت و داســتان های پیرامــون زندگــی 
پیامبــر اکــرم و اهل بیــت b ماننــد »جامــع المعجــزات« یــا »حدیقه  الشــیعه« اثــر آقــا صبــور عــرب 
کــه در بــاب معجــزات ائمــه اطهــار b اســت 2. آثــاری کــه بــه مصائــب اهل بیــت b می پردازنــد 
ماننــد »اسرارالشــهاده« اثــر اســماعیل خان ســرباز بروجــردی، دربارۀ مصیبــت کربال کــه اولین چاپ 
ــا را  ــتان های انبی ــند داس ــیوه های عامه  پس ــه ش ــه ب ــاری ک ــت. 3. آث ــال 1268 اس ــور آن در س مص
روایــت کرده انــد؛ ماننــد »اخبــار نامــه« کــه بــا خلقــت جهــان و ســرنگونی شــیطان آغــاز می شــود 
و بــا روز قیامــت پایــان می یابــد )مارزلــف، 1394:  44-45(. مثنــوی    ای دربــارۀ قصــص پیامبــران و 
اولیــا، اثــر صــادق بــا تخلــص ُدّری اســت و از جملــۀ پایانــی کتــاب برمی آیــد کــه در ســال 1267ق در 

داراالســلطنۀ تبریــز تصویرگــری و چــاپ ســنگی شــده اســت )مارزلــف و خدیــش، 1391: 10(.

11. تطبیق تصاویر چاپ سنگی با کاشی  نگارۀ حملۀ شیران به حمیدبن مهران

در جــدول1، نــزول شــیوۀ ترســیم در تصاویــر چــاپ ســنگی نســبت بــه گــذر زمــان کاماًل مشــهود 
اســت. بــا توجــه بــه ایــن 10 تصویــر ســه نــگاه و ذهنیــت نســبت بــه روایــت مشــاهده می شــود: 
1. حملــه دو شــیر بــه حمیدبن مهــران 2. حملــه یــک شــیر 3. نقــش دو شــیر بــر روی پــرده؛ کــه از 
ایــن میــان شــش تصویــر بــا نقــش دو شــیر کــه بــا کاشــی  نگارۀ منظــور هماهنــگ هســتند، جهــت 
تطبیــق در ادامــه بررســی می شــود )جــدول2 و 3(. نکتــۀ قابــل توجــه در تصاویــر تک شــیر نســبت 
بــه تصاویــر بــا حملــۀ دو شــیر، تفــاوت اساســی لبــاس مــرد در ریــش، دســتار ســر و عباســت، امــا 
ایــن ســه تصویــر در همیــن مــوارد و در شــیوۀ ترســیم و ترکیــب بــا هــم منطبــق هســتند و مشــخص 

اســت کــه تصاویــر7 و 10 برگرفتــه از تصویــر 6 هســتند. 
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جدول 1. تصاویر چاپ سنگی از سه نسخه اخبارنامه، جامع المعجزات و تمامی نسخ اسرارالشهاده در مخزن چاپ 
سنگی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی.



125
مضامین کاشی  نگاره های دورۀ قاجار در حرم مطهر رضوی     )خان حسین آبادی(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هشتم، شماره 29، بهار 1399

جدول 1. تصاویر چاپ سنگی از سه نسخه اخبارنامه، جامع المعجزات و تمامی نسخ اسرارالشهاده در مخزن چاپ 
سنگی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی.
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جدول2. تطبیق کلی کاشی  نگاره با تصاویر چاپ سنگی
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جدول2. تطبیق کلی کاشی  نگاره با تصاویر چاپ سنگی
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نتیجه 

ــوردار  ــی برخ ــت واالی ــالمی از ارزش و اهمی ــالم و  در دورۀ اس ــل  از اس ــران قب ــیکاری در ای کاش
بوده اســت. ایــن صنعــت در دورۀ قاجــار دســتخوش تغییــر و تحوالت عمــده گردید کــه از مهم  ترین 
عوامــل تغییــر در ســلیقۀ کاشی  ســازان، تحــوالت گســتردۀ سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی آن 
ــام  ــی  نگاری  های انج ــوش کاش ــن نق ــده در مضامی ــل آم ــه عم ــی های ب ــۀ بررس ــر پای ــود. ب دوره ب
ــن  ــر اشــاره کــرد:  ای ــه مــوارد زی ــوان ب شــده در حــرم مطهــر امــام رضــا g در دورۀ قاجــار می ت
ــه اســتثنای نقــوش نظامــی کــه مشــاهده نشــد، در شــش دســتۀ نقــوش هندســی،  نقش هــا ب
ــطوره ای،  ــوش اس ــانی، نق ــوش انس ــاری، نق ــر( معم ــوش )مناظ ــوری، نق ــی و جان ــوش گیاه نق
نقــوش روایتــی و نقــوش فرنگــی تقســیم می شــوند کــه از نظــر موضوعــی در ســه دســتۀ مضامیــن 
ــای  ــی )روایت ه ــی( و مذهب ــانه ای و تاریخ ــازی و...(، رزمی)افس ــرغ و دور  نماس ــی )گل وم تزئین
مذهبــی( قــرار می گیرنــد. در ایــن بنــای مذهبــی از مضامیــن بزمــی نقشــی در میــان نیســت امــا 
ــی و  ــردازی، گلدان ــوری، منظره  پ مضامیــن تزئینــی )نقــوش هندســی، گیاهــی، گل ومــرغ، جان
کاسه  بشــقابی( و مضامیــن رزمــی )اژدهــا، شــیر، گرفت  و  گیر، فرشــته و رجــال دربــاری و حکومتی( 
ســطح وســیعی از نقــوش را بــه خــود اختصــاص داده انــد. پیــام کلــی ایــن مضامیــن را می  تــوان 
نشــانی از بهشــت، پیــروزی خیــر بــر شــر و غلبــۀ خصایــل نیــک بــر خصایــل زشــت تفســیر کــرد.

مضمــون مســلط در تصویرگــری عصــر قاجــار ویژگــی روایــی اســت کــه نقشــی از آن را در زمینــۀ 
ــوان  شــرقی صحــن انقــالب مشــاهده کــرد. حملــۀ  ــر پیشــانی ای ــوان ب مضامیــن مذهبــی می ت
شــیران بــه حمیدبن مهــران، کاشــی  نگاره  ای کــه یــادآور معجــزۀ امــام رضــا g در مجلــس 
ــز ماننــد بســیاری از  ــر نی ــن تصوی ــاع از حقانیــت شــیعه دارد. ای ــه دف مأمــون اســت و اشــاره  ای ب
کاشــی  نگاره های ایــن دوره، بــا الهــام از تصاویــر چــاپ ســنگی ایجــاد شــده اســت کــه بایــد تعــدد 
ــر  ــورد مؤث ــن م ــیکاران در ای ــری کاش ــترش الهام  گی ــدك را در گس ــۀ ان ــنگی و هزین ــاپ س ــار چ آث
ــران  ــه حمیدبن مه ــیران ب ــۀ ش ــی  نگارۀ حمل ــد کاش ــان می ده ــق نش ــای تحقی ــت. یافته  ه دانس
مربــوط بــه دهــۀ اول مصورســازی کتاب هــای چــاپ ســنگی اســت. از نظــر جنبــۀ فنــی به دلیــل 
ــی  ــر اصل ــوان عنص ــط به عن ــگ، خ ــتفاده نکردن از رن ــنگی و اس ــاپ س ــات چ ــت امکان محدودی
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ــار مــورد توجــه قــرار گرفتــه و جلوه  هــای بصــری، سایه  روشــن و عمق  نمایــی را  بصــری در ایــن آث
از طریــق هاشــورزنی بــه نمایــش می  گذاشــته   اســت. هنرمنــد کاشــیکار دورۀ قاجــار هــم از ایــن 
شــیوه و اجــرای هاشــورهایی بــا خطــوط بریــده و متقاطــع، ســود جســته و آن را در نقاشــی بــر روی 
کاشــی   بــه  کار بــرده اســت. همچنیــن، رنــگ بــر ســطح کاشــی در قالــب دوُبعــدی بــه صــورت تخت 
ــن  ــت. ای ــده اس ــیم ش ــی ترس ــری ایران ــنتی نگارگ ــیوه  های س ــۀ ش ــن و در ادام ــدون سایه  روش و ب
کاشــی  نگاره بــه احتمــال زیــاد برگرفتــه از آثــار میــرزا علیقلــی خویــی، از پرکارتریــن تصویر  گــران 
کتاب هــای چــاپ ســنگی عهــد قاجــار اســت. وی در دهــۀ شــصت و نیمــۀ اول دهــۀ هفتــاد قــرن 
ســیزدهم هجــری قمــری فعــال بــود. از تصویرســازی  های او در نســخه های متعــدد چــاپ ســنگی 
پیداســت کــه در جهــت مصــور کــردن مجالــس مذهبــی، حماســی، تغزلــی و عامیانــه شایســتگی 
ــع،  ــت. در واق ــرده اس ــم ک ــل فه ــردم قاب ــۀ م ــرای عام ــه آن را ب ــوری ک ــت، ط ــته اس ــری داش هن
مهم تریــن میــراث او، ایجــاد ســبک عامه  پســند و در خــور فهــم جامعــۀ بی  ســواد روزگار بــود )آژنــد، 

.)29  :1391
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)39(.صص:75-61.

-پوپ،آرتورآپهامواکرمن،فیلیس.)1387(.سیریدرهنرایران،ازدورانپیشازتاریختاامروز.ج3.مترجمان:نجفدریابندری
ودیگران.تهران:علمیوفرهنگی.

-پورتر،ونیتیا)1381(.کاشیهایاسالمی.مترجم:مهنازشایستهفر.تهران:مطالعاتهنراسالمی.
-تقوی،عابد؛موسویحاجی،سیدرسولوآگنجیشیرازی،نازآفرین.)1394(.»تحلیلوبررسیمضامیننقوشکاشیکاریشدۀ

ابنیۀعصرقاجارشیراز«.مجموعهمقاالتاولینهمایشمعماریایرانیاسالمی)سیمایدیروز-چشماندازفردا(شیراز.ج2.
صص:1142-1127.

-جباری،فاطمهومراثی،محسن.)1392(.»مطالعهتطبیقیتصاویرنسخچاپسنگیوکاشیهایمصوردورۀقاجار«.هنرهای
زیبا.سالهجدهم)1(.صص:68-57.
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-حسینیراد،عبدالمجیدوخانساالر،زهرا.)1384(.بررسیکتابهایچاپسنگیمصوردورهقاجار.هنرهایزیبا.ش)23(.
صص:86-77.

-خلجامیرحسینی،مرتضی.)1389(.رموزنهفتهدرهنرنگارگری.تهران:آبان.چاپدوم.
-خورشیدی،هادی.)1394(.گونهشناسیوبررسیکاشیهایحرممطهررضویدردورانمعاصر.آستانهنر.سالچهارم)11-

12(.صص:69-60.
ـــــــــــــــــــ.)1396(.کاشیکاریدرحرممطهررضوی.مشهد:بهنشر. ــ

-دادور،ابوالقاسموداالیی،آزاده.)1395(.مبانینظریهنرهایسنتی)ایراندردورهاسالمی(.تهران:دانشگاهالزهرا)س(.
-رفیعی،اکرموشریفی،علیاکبر.)1396(.»بازشناسیرقمنقاشدرنسخچاپسنگیدورۀقاجار،مطالعۀتطبیقینسخۀچاپ
سنگینوشآفرینمحفوظدرکتابخانهآستانقدسرضویوآثارمیرزانصرالله«.هنرهایزیبا.سالبیستودوم)69(.صص:

.42-31
-ریاضی،محمدرضا.)1395(.کاشیکاریقاجار.تهران:یساولی.

-زکی،محمدحسن.)1366(.تاریخصنایعایران)بعدازاسالم(.مترجم:محمدعلیخلیلی.تهران:اقبال.
-سرلو،خوانادواردو.)1389(.فرهنگنمادها.مترجم:مهرانگیزاوحدی.تهران:دستان.

-شایستهفر،مهناز.)1389(.»تزئیناتکاشیکارینمایبیرونیموزۀپارسشیراز«.کتابماههنر.سالیازدهم)147(.صص:
.37-32

-شریفزاده،سیدعبدالمجید.)1381(.دیوارنگاریدرایران)دورهزندوقاجاردرشیراز(.تهران:صندوقتعاونمیراثفرهنگی
کشور.

-شفرد،راوناوراپرت.)1393(.نماددرهنرواسطورهشکلبهچهمعناست.مترجم:آزادهبیداربختونسترنلواسانی.تهران:نشر
نی.

-شوالیه،ژانوآلنگربران.)1378(.فرهنگنمادها.ج1.مترجم:سودابهفضایلی.تهران:جیحون.
ــــــــــــــــــــــ.)1379(.فرهنگنمادها.ج2.مترجم:سودابهفضایلی.تهران:جیحون. ــ
ــــــــــــــــــــــ.)1385(.فرهنگنمادها.ج4.مترجم:سودابهفضایلی.تهران:جیحون. ــ

-شهدادی،جهانگیر.)1384(.گلومرغدریچهایبرزیباییشناسیایرانی.ج1.تهران:کتابخورشید.
-صادقپور،ابوالفضلومیرعزیزی،سیدمحمود.)1394(.»تحلیلکاشیکاریدردورۀقاجار،بانگاهیبرنقوشکاشیهای

قاجاریدرحرممطهرامامرضاg«.همایشملینقشخراساندرشکوفاییهنرایران.صص:12-1.
-طهوری،نیر.)1391(.ملکوتآینهها؛مجموعهمقاالتدرحکمتهنراسالمی.تهران:شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی.

-عبدیفر،نرگس.)1392(.هنرومعماریدردورۀقاجاریه.تهران:راشدین.
-غالمی،جلیسه.)1390(.تاریخچاپسنگیدراصفهان.تهران:مجلس.

-فریه،ر.دبلیو)1374(.هنرهایایران.مترجم:پرویزمرزبان.تهران:فروزان.
-فلور،ویلم.)1395(.نقاشیدیواریدردورۀقاجار.مترجم:علیرضابهارلو.تهران:پیکره.

-قلیزاده،خسرو.)1392(.دانشنامۀاساطیریجانورانواصطالحاتوابسته.تهران:بنگاهترجمهونشرکتابپارسه.
-کالنتری،شیرین.)1389(.کاشیکاریاصفهان.تهران:تاریخایران.
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-کوپر،جین.)1379(.فرهنگمصورنمادهایسنتی.مترجم:ملیحهکرباسیان.تهران:فرشاد.
-کوثری،مجید)1387(.راهنمایحرمامامرضاg.تهران:اندیشهکامیاب.

-مارزلف،اولریشوخدیش،پگاه.)1391(.اخبارنامه.تهران:چشمه.
-مارزلف،اولریش.)1390(.تصویرسازیداستانیدرکتابهایچاپسنگی.مترجم:شهروزمهاجر.تهران:نظر.

ــــــــــــــــ.)1394(.بیستمقالهدربابتاریخچاپسنگیدرایران.بهاهتماممحمدجواداحمدینیا.قم:عطف. ــ
-متوسل،احمد.)1387(.معجزاتامامرضاgازوالدتتاشهادت.قم:دارالفکر.
-مشتاق،خلیل.)1389(.نقدهنریوادبی.ج1.چاپچهارم.تهران:آزاداندیشان.

-مهدویپارسا،حسین)1387(.درحریمملکوت.مشهد:خانهپژوهش.
-میرعزیزی،سیدمحمودوصادقپورفیروزآباد،ابوالفضل.)1395(.»تحلیلتأثیرتصاویرچاپسنگیکتاب»نامۀخسروان«بر

تصاویرکاشیهاینقشبرجستهکاخموزهگلستان«.نگره.سالیازدهم)37(.صص:85-73.
-نامجو،عباسوفروزانی،سیدمهدی.)1392(.»مطالعۀنمادشناسانهوتطبیقیعناصرمنسوجاتساسانیوصفوی«.فصلنامۀ

هنرعلموفرهنگ.سالاول)1(.صص:42-21.
-نامورمطلق،بهمنوکنگرانی،منیژه.)1394(.فرهنگمصورنمادهایایرانی.تهران:شهر.

-هال،جیمز.)1380(.فرهنگنگارهاینمادهادرهنرشرقوغرب.مترجم:رقیهبهزادی.تهران:فرهنگمعاصر.
-یاحقی،محمدجعفر.)1375(.فرهنگاساطیرواشاراتداستانیدرادبیاتفارسی.چاپدوم.تهران:سروش.

-یاوری،حسینوباوفا،رقیه.)1390(.سیریدرحکمتمعماریاسالمیوتزئیناتوابستهبهآندردورۀصفویه)باتأکیدبر
معماریاسالمیاصفهاندردورۀمذکور(.تهران:آذر،سیمایدانش.

-یاوری،حسینوسعیدیفر،سعیده.)1395(.بررسیجایگاهنمادفرشتهدرآثارنگارگریایران.تهران:بیهقکتاب.


