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چکیده
کاشــیکاری یکــی از شــیوههای نقشپــردازی آرمانگرایانــه در تزئینــات معمــاری ایــران اســت ،کــه
پیشــینۀ تاریخــی آن بــه قبــل از اســام بــاز میگــردد .هنــر کاشــیکاری در قــرون اولیــۀ اســامی در ایــران
بهدلیــل افزایــش ســاخت بناهــای مذهبــی ،بهصــورت تزئینــات در مجموعههــای مذهبــی نمایــان
میشــود .رونــد رشــد و توســعۀ حــرم مطهــر در سراســر تاریــخ اســام و در طــول حیــات حکومتهــای
اســامی ادامــه داشــته اســت .از ای ـنرو ،نــوع معمــاری و متعلقــات آن از جملــه کاشــیکاری ،در طــول
تاریــخ و دورههــای ایلخانــی ،تیمــوری ،صفــوی ،قاجــار و معاصــر بــه ســبکها و روشهــای مختلفــی انجام
شــده اســت .در دورۀ قاجــار تحــوالت بســیاری در هنــر و معمــاری بهویــژه در تزئینــات بناهــا روی داد .در
ایــن دوران نقشــینهکردن دیــوار ابنیــه جلــوهای نویــن یافــت .کاشــینگاران ایــن عصــر در نقشپــردازی،
عکاســی ،مرســوالت پســتی ،اســلوبهای غربــی ،ســنتهای کهــن نگارگــری ،و همچنیــن کتابهــای
ادبــی ،تاریخــی ،مذهبــی و تصاویــر چــاپ ســنگی را منبــع الهــام قــرار دادهانــد.
هــدف اصلــی ایــن مقالــه آشــنایی بــا کاشــینگارههای دورۀ قاجــار در حــرم مطهــر و تطبیق کاشــینگارۀ
معجــزۀ حملــۀ شــیران بــه حمیدبن مهــران بر پیشــانی ایوان شــرقی صحــن عتیق بــا تصاویر چاپ ســنگی
مشــابه آن اســت .ســؤال ایــن اســت کــه کاشــینگارههای دورۀ قاجــار در حــرم مطهــر رضــوی شــامل
چــه مضامینــی میشــوند؟ آیــا میتــوان کاشــینگارۀ معجــزۀ امــام رضــا  gدر مجلــس مأمــون (حملــۀ
شــیران بــه حمیدبــن مهــران) را متأثــر از تصاویر چاپ ســنگی مشــابه دانســت؟ در صــورت تأثیرپذیری این
کاشــینگاره از تصاویــر چــاپ ســنگی ،ایــن تأثیرهــا چــه مــواردی را شــامل میشــود و بــا اثــر کــدام هنرمند
تصویرســاز مطابقت بیشــتری دارد؟
مطالــب و تصاویــر پژوهــش بــه روش میدانــی و کتابخانــهای گــردآوری شــده و بــا رویکــرد توصیفــی و
تحلیلــی همــراه بــا تفســیر تصویرهــا و تطبیــق آنهــا نــگارش یافتــه اســت.
کلیدواژهها :حرم مطهر رضوی ،امام رضا  ،gحمیدبن مهران ،کاشینگاره ،چاپ سنگی.
 .1کارشناس ارشد ارتباط تصویری موسسه آموزش عالی فردوس مشهدatiye.hosseinabadi@gmail.com :
* این مقاله به جشنواره دوساالنه آیات مصور (معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) درسال  1397ارائه شده است.
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 .1مقدمه
تزئینــات بنــا از عوامــل بســیار مهــم در معمــاری ایــران و دربردارنــدۀ اطالعــات تاریخــی،
اجتماعــی ،فرهنگــی و اعتقــادات مذهبــی دوران خــود اســت .در هنر اســامی ،تزئین بــرای اعتال
ـزء آثــار ارزشــمند هنــری
بــه افقهــای برتــر و بیــان فضــای قدســی اســت .کاشــیکاری در ایــران جـ ِ
اســت .متعالیتریــن تجلیــات هنــر دینــی را در کاشــیکاریهای اماکــن مذهبــی میتــوان یافــت
کــه از مهمتریــن مظاهــر بــروز مفاهیــم معنــوی و عرفانــی در هنــر بـ ه شــمار مـیرود و نقــش اصلــی
را در اماکــن مقــدس از جملــه حــرم مطهــر رضــوی ایفــا میکنــد.
حــرم امــام رضــا  gدارای نمونههایــی از هنــر کاشــیکاری ،مربــوط بــه دورههــای مختلــف
تاریخــی اســت کــه میتــوان آنهــا را بــر اســاس ویژگیهــای بصــری ،نــوع نقــوش و دورۀ تاریخــی
طبقهبنــدی کــرد .طرحهــا و نقــوش کاشــیکاری در هــر دوره برگرفتــه از مبانــی فکــری ـ ارزشــی
زمــان خــود بــوده اســت .در دورۀ قاجــار نیــز ساختوســازها و تزئینــات بیشــتری در حــرم امــام
رضــا  gصــورت گرفــت کــه از اقدامهــای مهــم ،ســاخت صحــن نــو (آزادی) در شــرق حــرم در
ســال 1233ق بــه دســتور فتحعلیشــاه بــوده اســت (مهــدوی .)86 :1387 ،ایــن صحــن توســط
محمدشــاه تزئیــن و در روزگار ناصرالدینشــاه بــه پایــان رســید (کوثــری.)55 :1387 ،
در دورۀ قاجــار تحــوالت بســیاری در هنــر و معمــاری روی داد .کاشــیکاری نیــز ماننــد ســایر
هنرهــای ایــن دوره دچــار تغییــر شــد .ایــن هنــر در ادامــۀ ســنت گذشــته و بــه تقلیــد از آن در
تکنیــک و تزئیــن ،تفاوتهایــی بــا دوران پیشــین دارد و بــا گذشــت زمــان متأثــر از هنــر غــرب و
حتــی پدیدههــای جدیــد از جملــه چــاپ ســنگی یــا لیتوگرافــی قــرار میگیــرد ،کــه از آخریــن
شــیوههای 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
از آنهــا بــرای تهیــۀ الگــوی کاشــینگاری 1ایــن دوران بــوده اســت.
در ایــن پژوهــش تــاش شــده تــا ضمــن بررســی مضامیــن کاشــینگارههای دورۀ قاجــار در حــرم
 .1اصطالح کاشی نگاری توسط هادی سیف ( )14 :1376در کتاب نقاشی روی کاشی بهکار برده شده است.
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امــام رضــا  ،gکاشــینگارۀ معجــزۀ امــام  gدر 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
کاشــینگارۀ حملــۀ شــیران بــه حمیدبــن مهــران بــا تصاویــر چاپســنگی تطبیــق داده میشــود.

 .2روش تحقیق
ایــن مقاله حاصل پژوهشــی اســت کــه از لحــاظ روش توصیفی ـ تحلیلــی ،همراه با تفســیر تصاویر
و تطبیــق آنهــا صــورت پذیرفتــه و روش گــردآوری اطالعــات ،کتابخان ـهای و میدانــی و بــر اســاس
موضــوع و شــیوۀ تحقیــق ،پژوهشــی و ســؤالمحور بــوده اســت .جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش بـرای
دســتهبندی مضامیــن ،شــامل نمونههایــی از کاشــینگارههای بــر جــای مانــده از دورۀ قاجــار در
مــوزۀ مرکــزی و صحنهــای عتیــق و نــو میشــود .بـرای تطبیــق کاشــینگاره بــا چــاپ ســنگی ،ســه
تصویر از ســه نســخۀ «اخبارنامه» 1267ق« ،اسرارالشــهاده» 1268ق« ،جام ع المعجزات» 1271ق
مشــاهده شــد کــه بــر اســاس فهرســت کتابهــای بررســی شــده توســط اولریــش مارزلــف (،)1390
نســخۀ «اخبارنامــه» و «جامعالمعجــزات» فقــط در ســال مذکــور بــه چــاپ رســیده اســت ،امــا کتــاب
«اسرارالشــهاده» در ســالهای متعــدد بهدفعــات چاپ شــده کــه تعــدادی از آنهــا در کتابخانۀ مرکزی
آســتان قــدس رضــوی نگهــداری میشــود .از ایـنرو ،جامعــۀ آمــاری از میــان تصاویــر چــاپ ســنگی
شــامل ســه کتــاب یادشــده و بررســی تمــام نســخههای موجــود از کتــاب «اسرارالشــهاده» در مخــزن
کتابهــای چــاپ ســنگی کتابخانــۀ مرکــزی آســتان قــدس رضــوی اســت.

 .3پیشینۀ تحقیق
دربــارۀ کاشــیکاریهای حــرم امــام رضــا  gتاکنــون کتابهــا و مقالههــای زیــادی نوشــته
شــد ه اســت .هــادی خورشــیدی ( )1396در کتــاب «کاشــیکاری در حــرم مطهــر رضــوی» ضمــن
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بررســی دورههــای تاریخــی کاشــیکاری حــرم ،برخــی از نقــوش دورۀ قاجــار را بررســی کرده اســت.
ابوالفضــل صادقپــور و ســیدمحمود میرعزیــزی ( )1394در مقالــۀ «تحلیــل کاشــیکاری در دورۀ
قاجــار بــا نگاهــی بــه نقــوش کاش ـیهای حــرم امــام رضــا  »gنقــوش تزئینــی حــرم مطهــر را
براســاس ویژگیهــای بصــری دورۀ قاجــار دســتهبندی و شناســایی کردهانــد کــه البتــه برخــی از
نقــوش دورۀ قاجــار از جملــه نقــوش اســطورهای 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 ( )1392در مقالــه خــود بــا عنــوان «مطالعــۀ تطبیقــی
تصاویــر نســخ چــاپ ســنگی و کاشـیهای مصــور دورۀ قاجــار» مــوارد تأثیرپذیــری کاشــینگاران
دورۀ قاجــار از تصاویــر چــاپ ســنگی را بررســی کردهانــد .ســیدمحمود میرعزیــزی و ابوالفضــل
صادقپــور ( )1395در «تحلیــل تأثیــر تصاویــر چــاپ ســنگی کتــابنامــۀ خســروان بــر تصاویــر
نقشبرجســتۀ کاخ گلســتان
کاشــیهای نقــش برجســته کاخ مــوزۀ گلســتان» کاشــیهای 
و نســخۀ «مصورنامــۀ خســروان» و علــل اســتفادۀ هنرمنــدان کاشــیکار از آن را مــورد توجــه قــرار
ً
دادهانــد .در تألیفــات گذشــته تاکنــون مــوردی کــه اختصاصا مضامیــن کاشــینگارههای تصویری
دورۀ قاجــار در حــرم مطهــر را دســتهبندی و بررســی کنــد موجــود نیســت و در هیــچ مــوردی نقــش
حملــۀ شــیران بــه حمیدبــن مهــران بــا چــاپ ســنگی تطبیــق داده نشــده اســت.

 .4کاشیکاری 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 آگنجی،
 ،1394ج .)1129 :2تفکــرات جدیــد ،در تنــوع رنــگ و نقــش تأثیرگــذار بــود (ریاضــی:1395 ،
 )70کــه از ویژگیهــای ّ
مهــم کاشــیهای دورۀ قاجــار اســت (میرعزیــزی و صادقپــور:1395 ،
 .)78در هنــر قاجــار کــه هنــری پــر زرق و بــرق ،رنگارنــگ و گوناگــون اســت ،رنــگ اهمیــت ویژهای
دارد (افضــل و ســاحی )14 :1396 ،هــر چنــد جنبــۀ آرامشبخــش و روحانیــت دورۀ صفویــه را
نــدارد امــا کاشــیهایی بــه رنگهــای شــاد ،زنــده و مادیتــر ســاخته شــدند (ریاضــی:1395 ،
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 .)70کاشــیکاریهای دورۀ قاجــار بــه لحــاظ اســتفاده از رنگهــای گــرم در دورههــای تاریخــی
ً
ایــران کامــا متمایــز هســتند .رنــگ غالــب در اماکــن مذهبــی و غیرمذهبــی زرد و قرمــز اســت ،بــه
حــدی کــه مشــخصۀ ویــژۀ هنــر کاشــیکاری قاجــار اســت (افضــل و ســاحی.)14 :1396 ،
کاشــیکاری در نقــش نیــز دچــار تغییراتــی میشــود و کاشیســاز الگوهــای ســنتی را کنــار
میگــذارد و توجــه خــود را معطــوف تابلوهــای نقاشــی ،عکسهــا و کارتپســتالهایی میکنــد
کــه درباریــان بــا خــود از اروپــا آورده بودنــد کــه ســبب خلــق مضامیــن ،ترکیببندیهــا و
رنگآمیــزی متفاوتــی میشــود (تقــوی ،موســوی و آگنجــی ،1394 ،ج.)1129 :2
در دورۀ قاجــار ،نقاشــی روی کاشــی در ادامــۀ ســنتهای گذشــته و بــه تقلیــد از آن ،بــا
تأثیرپذیــری از هنرهــای نوپــا و نوظهــور ماننــد عکاســی و چــاپ ســنگی ،وارد مرحلــۀ جدیــدی از
لحــاظ بهرهگیــری از مضامیــن و تصاویــر برگرفتــه از ایــن هنرهــا میگــردد کــه ســبب خلــق اثــر
توســط هنرمنــد کاشــیکار در دورۀ قاجــار گشــته اســت .کاشــی قاجــاری ابــداع ســبکی بــا تنــوع
خــاص اســت کــه منجر بــه جاودان ه ســاختن ابعــاد گوناگــون ّ
هویــت ایرانی اعــم از ملــی ،فرهنگی،
دینــی ،مذهبــی و رجالشناســی گردیــده اســت و نقــش هنــر در جاودانــه ســاختن هویــت ایرانــی
را بــرای مــا بازگــو میکنــد .ایــن نقــوش شــامل تصاویــر پادشــاهان ،مناظــری از بناهــای تاریخــی و
مناظــری طبیعــی از مناطــق مختلــف ایــران ،تصاویــر انســانی ،گیاهــی (میرعزیــزی و صادقپــور،
 ،)78 :1395نقــوش شــیر و خورشــید و ...اســت (عبدیفــر.)41 :1392 ،
در کاشـیهای هفترنــگ ،تأثیرهــای هنــر غربــی را بــا نقشهایــی نظیــر دســتههای فـراوان گل ُرز،
گلــدان و انــواع میــوه میتــوان دیــد .در تمامــی ایــن ســبکها ،ســایق عصــر ملکــه ویکتوریا مشــهود
اســت .ایــن تأثیــر را میتــوان در نقشمایههایــی نظیــر صحنههــای چشــمانداز و مناظــر اروپایــی
کــه بــه طــور قطــع از کارتپســتالهای معاصــر وارداتــی و تصاویــر مجلههــا کپیبــرداری شــده اســت،
بهخوبــی مشــاهده کــرد (ریاضــی .)34 :1395 ،تصاویــر فرشــتگان برهنــه ،شبهاســلیمیهای
شــیپوری ،نقــوش هندســی بــا قابلیــت فـراوان و ،...ولــی اغلب اســاس طراحــی نقوش بر یــک گلدان
اســتوار اســت کــه از آثــار تزئینــی دورۀ روکوکــوی اسپانیاســت .تصاویــر ایــن گلدانهــا پــر نقشونــگار و
شــامل نقشهــای پرنــدگان و گلهــای ُرز بــا حالــت طبیعــی اســت (عبدیفــر.)41 :1392 ،
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 .5کاشینگاری
در زمــان پادشــاهی شــاهعباس و مکتــب رضــا عباســی ،کشــیدن تصویــر روی دیوارهــا یــا
همــان دیوارنــگاری معمــول گردیــد (همــان .)43 :نقاشــی روی کاشــی یــا کاش ـینگاری یکــی
از انــواع دیوارنــگاری اســت .آثــاری از آن بهوفــور از دورۀ قاجــار بازمانــده اســت کــه کاربــردی
وســیع داشــته (آژنــد )36 :1385 ،و بهصــورت واقعگرایانــه یــا انتزاعــی ،بــا توجــه بــه نــوع بنــا
(مذهبــی و غیرمذهبــی) روی کاشــی نقــش میشــد .نقــوش کاشـیهای ایــن دوره را میتــوان بــه
هفــت دســتۀ اصلــی تقســیم کــرد :نقــوش هندســی ،نقــوش گیاهــی و جانــوری ،نقــوش (مناظر)
معمــاری ،نقــوش انســانی ،نقــوش اســطورهای ،نقــوش روایتــی ،نقــوش فرنگــی و نقــوش نظامــی
(ریاضــی.)66-54 :1395 ،
ایــن کاشــینگاریها مضامیــن و موضوعــات متنوعــی داشــت کــه مضامیــن تزئینــی (گلومــرغ
و دورنماســازی و ،)...رزمی(افســانهای و تاریخــی) ،بزمــی (داســتانهای تغزلــی ،صحنههــای
شــکار و تفــرج) و مذهبــی (روایتهــای مذهبــی گوناگــون) از جملــۀ آنها بــود (آژنــد.)36 :1385 ،
بــر ایــن اســاس ،در پژوهــش حاضرکاشــینگارههای حــرم مطهــر بــا توجــه بــه مضمــون و
موضــوع ،در چهــار گــروه فــوق دســتهبندی شــدهاند.

 .6کاشینگارههای دورۀ قاجار در حرم مطهر
6ـ 1مضامین تزئینی
در میــان نقــوش کاشــینگارههای حــرم ،مضامیــن تزئینــی در زمــرۀ نقــوش پرتعــداد قــرار دارنــد
کــه همچــون ســایر زمینههــا تحــت تأثیــر هنــر اروپایــی ،بــه ســمت طبیعتپــردازی و فاصلهگرفتن
از فرمهــای تجریــدی و انتزاعــی پیــش میرونــد و شــامل نقــوش هندســی ،گیاهــی ،گلومــرغ،
حیوانــی ،مناظــر و معمــاری ،و گلدانــی و کاسهبشــقابی میشــوند.
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6ـ 1ـ  1نقوش هندسی
هندســه میــراث تمدنهــای ایــران پیــش از اســام ،میــانرودان ،مصــر و یونــان اســت ،کــه
ب هتدریــج در تمــدن دوران اســامی اهمیــت واالیــی یافــت .ســاختمانهای هندســی بــا مفاهیــم
نمادیــن ،کیهانــی و فلســفۀ اســامی ســازگاری داشــت .اغلــب هنرمنــدان از ایــن مفاهیــم مطلــع
ش بیــان کردهانــد .از ای ـنرو ،بســیاری از طرحهــا جنبــۀ تجریــدی
بودنــد و آنهــا را از طریــق نق ـ 
ندارنــد ،بلکــه دارای مفهومــی مقــدس و مذهبیانــد (ریاضــی.)54 :1395 ،
طرحهــای هندســی بــر نظــام شــبکهای اســتوارند کــه در آن شــبکههای هندســی بــه واحدهــای
مشــخصی تقســیم و بــا توالــی منظمــی تکــرار میشــوند؛ بــا ایــن ّ
مزیــت کــه میتــوان بــر حســب
روابــط متناســب ،طرحهــا را میــان نقشهــای هندســی ،بــزرگ یــا کوچــک کــرد .نقــوش هندســی
میتواننــد بهصــورت منفــرد یــا مرکــب بــا نقشهــای گیاهــی اســتفاده شــوند (همــان.)55-54 :
اســاس ســاخت نقــوش هندســی و گیاهــی ،مربــع ،دایره یــا ترکیب آنهاســت کــه انواع بیشــماری
را پدیــد میآورنــد (همــان.)57 :
هنرمنــدان دورۀ قاجــار نیــز بــر پایــۀ اصــول هندســی ســاده ،دســتاوردهای زیبایــی عرضــه
کردهاند.گاهــی در ایــن طرحهــا بــه قیدوبندهــای ناشــی از بینشهــا و معتقــدات خــود بیشــتر
ّ
مقیــد هســتند تــا محدودیتهــای خــود ایــن رســانه .در مجموعــۀ ایــن نقــوش ،نــه فقــط اغلــب
طرحهــای رایــج دورههــای پیشــین مــورد توجــه طراحــان بــوده ،بلکــه طرحهــای جدیــد و
ابتــکاری نیــز فــراوان اســت (همــان .)57-56 :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 (تصویــر.)1
تصویر .1ساختار هندسی ،منسوب به دورۀ قاجار ،بازسازی
در دوران معاصر ،نقوش نمای داخـلی ایوان شـرقی صحـن
آزادی .منبع :نگارنده.
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6ـ 1ـ  2نقوش گیاهی
در تزئیــن بناهــای مذهبــی ،حرکتهــای مارپیــچ و پویــای اســلیمی و گلهــای ختایــی نقــش
اساســی دارد کــه تعبیرهــای گوناگونــی در بــاب نمادگرایــی آن بــهکار رفتــه اســت .بورکهــارت
اســلیمیهای گیاهــی را نمایــش حرکــت و زایــش میدانــد ( .)71 :1365برخــی آن را نمــودار
کامــل جهــان قوسیشــکل و کهکشــانهای مـ ّ
ـدور خواندهانــد کــه در عهــد صفویــه بــه نهایــت
تکامــل خــود رســید (دادور و داالیــی .)211 :1395 ،همچنیــن ،بهعنــوان ســمبلی از انســان و
تــاش و مجاهــدۀ وی بــرای رســیدن بــه کمــال اســت تــا در جایــی بــه دایــرهای کامــل تبدیل شــود
(خلــج .)23 :1389 ،در نهایــت ،یــادآور رمزگــری حجــاب اســت کــه بنــا بــر حدیث نبــوی ،خداوند
پشــت هفتــاد هــزار حجــاب نــور و ظلمــت پنهــان اســت؛ حجابهــا نورنــد تــا ظلمــت الهــی را
مســتور دارنــد و ظلمتانــد ،تــا حجاب نــور الهــی باشــند (یــاوری و باوفــا 52-51 :1390 ،و .)198

تصویر .2نقوش گیاهی ،نمای داخلی ایوان شمالی صحن آزادی.
منبع:نگارنده.

تصویر .3گل سرخ ،قوس دهانۀ ایوان شمالی صحن آزادی.
منبعنگارنده.
تصویر .4زنبق ،ضلع شمالی صحن آزادی .منبع :نگارنده.
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موتیفهــای ّ
ســنتی اســلیمی و ختایــی در بیشــتر
ابنیــۀ دورۀ قاجــار نیــز فــراوان دیــده میشــود و در
کاشــینگارههای باقیمانــده از دورۀ قاجــار در حــرم
مطهــر ،نقــش غالــب را نســبت بــه نقــوش هندســی
برعهــده دارنــد .اســلیمیهایی بــا شــاخههای ضخیــم
و مارپیچهــای بــزرگ در میــان گلهــای طبیعتگــرا
و منظرهســازی کــه تقلیــدی از تزئینــات اروپایــی
بهشــمار مــیرود و گلهــای ختایــی کــه در کنــار

تصویر .5اسلیمی دهان شیپوری ،ضلع غربی
صحن انقالب .منبع :نگارنده.

گلهــای طبیعــی جلــوۀ خــود را از دســت دادهانــد ،در واقــع ّ
هویتــی مســتقل بــه نــام اســلیمی

و ختایــی در آن شــلوغی نقــش و رنــگ دیــده نمیشــود (صادقپــور و میرعزیــزی،)6 :1394 ،
(تصویــر .)2همچنیــن ،نقوشــی از قبیــل گلوبوتــه ،انــواع گلهــای طبیعــی چــون گل ســرخ
(تصویــر )3و زنبــق (تصویــر )4و اســلیمیهای دهــان شــیپوری (تصویــر )5از تزئینات گیاهــی رایج
ایــن دوره در حــرم هســتند.

6ـ 1ـ  3گلومرغ
مهمتریــن مضامیــن تزئینــی در کاشــینگاریهای دورۀ قاجــار ،گلومــرغ بــه گونــۀ
درهمتنیــده ،گاه مجــزا و مســتقل و گاه هــم اســلیمیهای درهمتافتــه گیاهــی اســت
(آژنــد .)38 :1385 ،گلومــرغ اصطالحــی اســت بــرای توصیــف نوعــی از نقاشــی قدیــم
ایرانــی ،کــه دارای گل ،بــرگ ،پرندگانــی ماننــد بلبــل و گاه پروانــه بــود و نقاشــان اغلــب بــرای
بازنمایــی آن از طبیعــت مایــه میگرفتنــد و اســلوب «پــرداز» را ب ـهکار میبردنــد (مشــتاق،
 ،1389ج.)23 :1
دربــارۀ تاریــخ پیدایــش آثــار گلومــرغ آمــده اســت کــه پــس از راندهشــدن نقاشــان از دربــار
شاهطهماســب در قــرن 10ق ،تولیــد نقاشــی بهصــورت آزاد و مســتقل و فــارغ از ســفارشهای
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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
(شــهدادی ،1384 ،ج )20 :1کــه بهصــورت نوعــی نقاشــی مســتقل ،ریشــه در نیمــۀ دوم ســدۀ
11ق دورۀ صفــوی دارد .بعدهــا ایــن نــوع نقاشــی در دورۀ افشــاریه و زندیــه شــکل دلنشــین و
زیبایــی پیــدا کــرد .نقاشــان دورۀ قاجــار هــم ســنت گلومرغســازی را ادامــه دادنــد و عــاوه بــر
نقاشــی الکــی و مینایــی ،در کاشــینگاریها و گچنگاریهــا هــم از آن بهــره گرفتنــد (آژنــد،
 .)39-38 :1385ایــن تصویــر نمایــی از باغهــای بهشــتی اســت (شایســتهفر )35 :1389 ،کــه
وصــف آن در قــرآن کریــم بارهــا آمــده اســت (خورشــیدی.)76 :1396 ،
همچنیــن ،در نقاشــی گلومــرغ ،ارتبــاط و پیونــدی عمیــق بــا ادبیــات و اشــعا رعارفانــۀ منظــوم
ی اســت .عناصــر ایــن
مطــرح اســت (پنجهباشــی )62 :1395 ،و دارای بــار اســطورهای و تمثیل ـ 
نقاشــی یکــی گل ،کــه تمثیلــی از بــاغ ،بهشــت ،بهــار و جاودانگــی اســت و دیگــری مــرغ (همــان:
 )74کــه کانــون توجــه اصلــی ،تجلــی روح و نمــادی از عرفــان اســامی و اشــراق و باورهــای عارفانه
اســت (همــان .)62 :نقشمایــۀ مــرغ در حالتهــای مختلــف جنبــۀ عرفانــی دارد و بــا الهــام از
ل گرفتــه و بــه نمــادی از احــوال و عواطــف تبدیــل شــده اســت .مرغ
عرفــان ایرانــی ـ اســامی شــک 
نشــانگر حــال نقــاش و ســیر روحانــی و احــوال عارفانــۀ وی اســت .گلومــرغ در دورۀ قاجــار بازتــاب
ّ
تخیــل شــاعرانۀ هنرمنــدان اســت (همــان.)74 :
قابهــای کاش ـی هفترنــگ بــا طــرح گلومــرغ در حــرم مطهــر ،بــا حاشــیۀ قاببنــدی
شــده و زمینــۀ زرد و ســفید ،بــر روی اســپرهای پایــۀ ایــوان و بــاالی ازارۀ ایــوان شــمالی
صحــن آزادی (تصویــر )6و ایــوان شــرقی صحــن انقــاب (تصویــر )7وجــود دارد کــه
جایگزیــن پایهگلدانیهــای عصــر صفــوی و تیمــوری شــدهاند .مشــابه ایــن نقــوش در
پایههــای ایــوان شــرقی صحــن آزادی هــم توســط هنرمنــدان دوران معاصــر بازســازی و
جایگــذاری شــدهاند.
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تصویر .6گلومرغ ،ایوان شمالی صحن آزادی.

تصویر .7گلومرغ ،ایوان شرقی صحن انقالب.

منبع :نگارنده.

منبع :نگارنده.

6ـ 1ـ  4نقوش جانوری
نقــوش جانــوری چــون انــواع پرنــدگان ،حیوانــات وحشــی و اهلــی ،بهصــورت منفرد یــا در ترکیب
بــا نقــوش گیاهــی بســیار اســتفاده شــده اســت و بــه نظــر میرســد کــه کاشـینگار ســعی داشــته
اســت تــا هــر حیوانــی را کــه در طبیعــت میدیــده اســت روی کاشــی بــه تصویــر بکشــد (ریاضــی،
 .)63 :1395در حــرم مطهــر نیــز گونههــای متعــددی از انــواع نقــوش جانــوری وجــود دارد کــه
در مضامیــن مختلفــی بــه کار رفتهانــد؛ مثــل لکلکهــای مارکــش ،ســگهایشــکاری ،گــوزن
و فیــل کــه جــزء نقــوش تزئینــی شــمرده میشــوند و در منظرهپردازیهــا قابــل مشــاهدهاند و
نقوشــی از قبیــل اژدهــا ،گرفتوگیــر بــاز شــکاری و مرغابــی ،و نبــرد شــیر و گاو ،همچنیــن اســب و
ـزء مضامیــن رزمــی و اســاطیری هســتند و در جــای خــود بــه آن اشــاره
ســوار ،شــیر و اژدهــا کــه جـ ِ
ً
خواهــد شــد .امــا در میــان نقــوش متعــدد حیوانــی ،برخــی کارکــرد و حضــوری کامــا معمولــی و
تزئینــی دارنــد کــه میتــوان بــه نقــش پرنــده (مــرغ) ،طوطــی و مرغابــی اشــاره کــرد.
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6ـ 1ـ 4ـ  1پرندگان
پرنــدگان بیشــترین تعــداد را بــه خــود اختصــاص دادهانــد کــه اغلــب نــوع یــا گونــۀ مشــخصی را
نشــان نمیدهنــد و گاهــی شــبیه بلبــل و گاهــی پرنــدگان خیالــی بهشــتی و هفترنــگ هســتند
(تصویــر .)8آنهــا نمــادی از معنویــت و بــر بنیــاد نظریــۀ یونــگ ،نماینــدۀ ارواح یــا فرشــتگان و
امدادهــای فراطبیعــی ،اندیشـهها و پروازهــای خیالــی هســتند و بهعنــوان نمــاد روح ،در ادبیــات
عامیانــۀ سراســر جهــان رواج دارنــد (ســرلو .)219 :1389 ،بهعــاوه ،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)71 :1379 ،
آرزو ،آزادی ،تنفــس ،جاودانگــی ،خورشــید ،رشــد و
بیگناهــی اســت (طهــوری .)52 :1391 ،حتــی بهطــور
کاملتــر ،نمــاد مراحــل معنــوی و مرحلــۀ برتر وجود هســتند
(شــوالیه و گربــران ،1379 ،ج )197 :2و محافــظ درخــت
زندگــی بهشــمار میرونــد (طهــوری .)52 :1391 ،در ایــران،
پرنــدگان از دیربــاز آیــات و نشــانههای تقــدس بودنــد و اعتقاد
بــه وجــود نیــروی ضـ ّـد دیــوی آنهاســت (قلـیزاده:1392 ،
.)278

تصویر 8پرندگان ،ایوان جنوبی صحن
آزادی .منبع :نگارنده.

6ـ 1ـ 4ـ  2طوطی
طوطــی در میــان پرنــدگان هفترنــگ و نقــوش گیاهــی در
ایوانهــای شــمالی و شــرقی دیــده میشــود .ایــن پرنــده،
رنگــی از بهشــتیان دارد .چــون مســکن اصلی او هندوســتان
اســت ،نمــاد دوری از وطــن مألــوف و جــدا افتــادن از اصــل
بــه شــمار م ـیرود کــه همــواره در آرزوی پــرواز بــه موطــن و
پیوســتن بــه یــاران و همزبانــان اســت (یاحقــی:1375 ،
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تصویر .9طوطی ،ایوان شمالی صحن
آزادی .منبع :نگارنده.

مضامین کاشینگارههای دورۀ قاجار در حرم مطهر رضوی (خان حسین آبادی)

107

299-298؛ انوشــه ،1375 ،ج( ،)448-447 :1تصویــر.)9
6ـ 1ـ 4ـ  3مرغابی
مرغابــی در ایوانهــای شــمالی و شــرقی در اطــراف نقــوش گلدانــی یــا درختزندگــی
مشــاهده میشــود (تصویــر .)10واســطۀ بیــن آب و آســمان و در بــاور ایرانیــان باســتان،
هــر پرنــدۀ مرتبــط بــا آب ،نمــادی از آناهیتــا یــا ناهیــد اســت .آناهیتــا الهــه آبهــا و مــورد
ســتایش همــۀ ایــزدان اســت چــرا کــه او موجــب فرخــی و بــاروری جهــان و جانــوران
اســت (نامجــو و فروزانــی .)33 :1392 ،همچنیــن ،پرنــدگان را میتــوان حافــظ و
پاســدار درخــتزندگــی (نمــاد بــاروری خــاک) و نمــاد بــاران دانســت (افــروغ:1389 ،
 )170زیــرا ســحرانگاری طلــب بــاران ،یکــی از آیینهــای مــردم دوران پیــش از تاریــخ
در ســرزمینهای خشــک بــوده و مســتند ایــن ادعــا نقشهــای بیشــمار پرنــده و بــاران
اســت کــه از نگارههــای ســفال تــا فــرش (همــان )173 :و کاشــی و ...در هنــر ایــران
کاربــرد داشــته اســت.
تصویر .10مرغابی ،ایوان شمالی صحن
آزادی .منبع :نگارنده.

6ـ 1ـ  5منظرهپردازی و معماری
منظرهپــردازی و دورنماســازی هــم از مضامیــن تزئینــی دیگــر کاشــینگاریهای دورۀ قاجــار
اســت (آژنــد .)38 :1385 ،در بیشــتر بناهــای دربــاری ،شــخصی و برخــی از بناهــای مذهبــی
ایــن دوره ،ســاختمانها و مناظــر معمــاری در قابهــای هندســی بهتصویــر کشــیده شــدهاند
(ریاضــی .)63 :1395 ،ایــن منظرهپردازیهــا بــا کوهــی در دوردســت ،خانــهای در طبیعــت،
درختــان و ســبزینههای گیاهــی چشـمنواز در پیرامــون خانــه و رودخانــه نمایــان اســت کــه گویــی
الگــوی اصلــی آنهــا تصاویــر چاپــی اروپایــی بــوده کــه معمــاری ایرانــی در آنهــا بهجــای معمــاری
اروپایــی نشســته اســت (آژنــد .)38 :1385 ،ایــن قابهــا اغلــب در مرکــز یــا لچکیهــای یــک قاب
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تصویر .11منظرهپردازی ،لچکی ایوان
شمالی صحن آزادی .منبع :نگارنده.

تصویر .12منظرهپردازی ،طاق
ورودی ضلع شرقی صحن آزادی.
منبع:نگارنده.

بــزرگ (تصویــر )11یــا طاقنماهایــی بــا نقــوش اســلیمی و ختایــی (تصویــر( )12ریاضــی:1395 ،
ً
 )63و عمدتــا در قابهــای بیضــوی ،دایــره و مربــع بهتصویــر درمیآمدنــد کــه در بخشهــای
مختلــف ســاختمان و از جملــه ورودیهــا بــهکار بــرده میشــد (افــرادی .)43 :1395 ،همچنیــن،
منظرهپردازیهــا در حــرم مطهــر بــر بدنــۀ نقــوش کاسهبشــقابی و گلدانــی (تصویــر  )13هــم دیــده
میشــوند .نکتــۀ قابــل توجــه دیگــر ،حضــور نقــوش انســانی ،لکلکهــای مارکــش ،ســگهای
شــکاری ،گــوزن و فیــل و  ...در میــان مناظــر طاقنمــای ضلــع شــرقی اســت (تصویــر.)14
تصویر .13منظرهپردازی،شمال صحن
آزادی .منبع :نگارنده.

تصویر .14منظرهپردازی ،طاق
ورودی ضلع شرقی صحن آزادی.
منبع:نگارنده.

6ـ 1ـ  6نقوش گلدانی و کاسهبشقابی
نقــوش گلدانــی (تصویــر )15از عناصــر متــداول دوره قاجــار بــود کــه در زیرمجموعــه آن ،نقــوش
کاسهبشــقابی (تصویــر )16قــرار میگرفــت کــه بــا انبوهــی از گل تزئیــن میشــد .ترســیم
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،29بهار 1399

مضامین کاشینگارههای دورۀ قاجار در حرم مطهر رضوی (خان حسین آبادی)

109

نقشمایههــای گل و کاسهبشــقاب ،یکــی از نوآوریهــای ایــن دوره اســت کــه بــه تقلیــد از دنیــای
فرنــگ متــداول گردیــد .در نقــوش کاسهبشــقابی یــک دســتهگل درون کاسهبشــقاب بــا نقــوش
بســیار ریــز و تزئینــی قــرار میگیــرد (افــرادی .)39 :1395 ،ایــن نقــوش در اضــاع شــمالی ،ایوان
شــرقی و جنوبــی مشــاهده میشــوند.
تصویر 15نقش گلدانی ،ایوان جنوبی
صحن آزادی .منبع :نگارنده.

تصویر .16کاسه بشقابی ،ایوان جنوبی
صحن آزادی .منبع :نگارنده.

6ـ  2نقوش رزمی
نقــوش رزمــی شــامل نقــوش افســانهای [اســاطیری] و تاریخــی (آژنــد )36 :1385 ،اســت .در
ایــن زمینــه بیشــترین توجــه بــه داســتانهای 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 آگنجــی ،1394 ،ج،)1134 :2
از جملــه شــیر و خورشــید ،خورشــیدخانم ،فرشــتههای بالــدار (ریاضــی )65 :1395 ،و شــاهان
باســتانی ایــران .قاجارهــا بــا ایــنکار میخواســتند اقتــدار سیاســی خــود را بــا اقتــدار سیاســی
شــاهان باســتانی ایــران برابــر نهنــد و بــا بهرهگیــری از آنهــا بــر مشــروعیت قدرتشــان تأکیــد
ورزنــد .دیوارنگارههــای دورۀ قاجــار از ایــن نظــر بــا دیوارنگارههــای دورههــای پیشــین متفــاوت
اســت و عنصــری جدیــد بــر جریــان هنــر دیوارنــگاری افــزوده اســت (آژنــد 38 :1385 ،و  .)41در
ً
دورۀ قاجــار اســتفاده از نقــوش اســطورهای غالبــا در بناهــای دربــاری و شــخصی دیــده میشــود و
کمتــر در بناهــای مذهبــی مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت ،امــا میتــوان بــه نمونههایــی از آن در
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آســتان شــاهعبدالعظیم (نقــش خورشــید خانــم) و یا حســینۀ نقشــین (نبــرد شــیر و اژدهــا) در یزد
اشــاره کــرد (ریاضــی.)65 :1395 ،
مضامیــن رزمــی (افســانهای ـ اســاطیری و تاریخــی) در حــرم امــام رضــا  gنیــز مــوارد متعددی
را در برمیگیــرد .از جملــه ،نقــوش حیوانــی ماننــد شــیر ،اژدهــا و صحنههــای گرفتوگیــر،
فرشــتههای بالــدار و رجــال دربــاری و حکومتــی کــه در ادامــه بــه آن اشــاره خواهــد شــد.
6ـ 2ـ  1اژدها
اژدهــا از دیگــر نقوشــی اســت کــه در تمامــی اســپرهای صحــن آزادی در پایــۀ گلدانهــا ،مشــاهده
میشــود .هیچیــک از ایــن کاش ـیها اصالــت قاجــاری ندارنــد و بــا کاش ـیهای معاصــر جایگزیــن
شــدهاند ،امــا ایــن طــرح از نظــر بهکارگیــری نقــوش گیاهــی و حیوانــی بــهکار رفتــه در گلــدان،
منطبــق بــا کاشــینگاره ایوانچــه شــمالی صحــن انقالب اســت که بــه نظــر اصیــل و از آثــار دورۀ قاجار
اســت ،زیـرا «گلهــای بــرگ کنگــری زردرنــگ از اواســط دوره قاجــار رایــج شــد و احتمــال انتســابش
ً
بــه عصــر صفــوی خیلــی ضعیــف و تقریبــا نادرســت اســت» (مصاحبــه بــا دکترمهــدی صحـرا گــرد
( .)27/12/1396از آنجاکــه ایــن طــرح در تمامــی اســپرهای صحــن آزادی بازســازی شــده اســت،
میتــوان آن را از آثــار دورۀ قاجــار دانســت کــه در دوران معاصــر جایگزیــن شــدهاند (تصویــر.)17

تصویر .17اژدها ،سمت راست :طرح
بازسازی شده در اسپرهای صحن آزادی
سمت چپ :طرح اصیل در ایوانچه
شمالی صحن انقالب .منبع :نگارنده.

اژدهــا نگهبــان گنجهــای پنهــان اســت کــه بــرای دس ـتیافتن بــه آن،بایــد بــر او پیــروز شــد
(شــوالیه و گربــران ،1378 ،ج .)123 :1نبــرد میــان قهرمــان و اژدهــا همیشــه آزادســازی نعمتــی
را بــه ارمغــان دارد (طهــوری )43 :1391 ،کــه تعبیــری اســت از کشــمکش انســان بــرای نیــل بــه
خودآگاهــی (یاحقــی ،)75 :1375 ،و دســتیابی بــه گنــج معرفــت باطنــی (کوپــر.)18 :1379 ،
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اژدهــا نگهبــان درختزندگــی و هرگونــه گنــج اســت و خواهــان تصاحــب آن بایــد ،پهلوانــی و
فرزانگــیاش را در مواجهــه بــا خطــر و کشــتن خزنــدۀ عجیبالخلقــه ،اثبــات کنــد .بهــار معتقــد
اســت شــاهان و پهلوانــان بــا عمــل اژدهاکشــی ،کار برکــتبخشــی را انجــام میدهنــد کــه برکــت
و بــاران بــر زمیــن جــاری میشــود (قلــیزاده .)275 :1391 ،پــس اژدهــا بــر دروازۀ شــهرها،
کاشـیهای لعابخــورده و تختهــای ســلطنت ،نقــش محافظــت و پاســبانی را برعهــده داشــت.
6ـ 2ـ  2شیر
شــیر کــه نقــش ســر آن در پایههــا و ورودی ایــوان
شــمالی وجــود دارد (تصویــر )18در دورههــای
مختلــف فرهنــگ ایــران مفاهیــم خاصــی را در
برداشــته و «مظهــر میتــرا ،خورشــید ،گرما ،تابســتان،
پیــروزی ،شــجاعت ،ســلطنت ،قــدرت ،نــور و آتــش
بــوده اســت» .شــاید قدیمیتریــن مفهــوم آن در علــوم
نجــوم مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت (افــرادی،
 .)38 :1395در کهنتریــن نقــوش ،شــیرها نگهبــان

تصویر .18شیر ،ایوان شمالی صحن آزادی.
منبع:نگارنده.

پرستشــگاهها ،قصرهــا و آرامگاههــا بودنــد و تصــور میرفــت کــه درندهخویــی آنهــا باعــث
دورکــردن تأثیــرات زیــانآور میشــود (بهمنــی .)74 :1389 ،شــیر در ایــران نمــاد ســلطنت،
نیــروی خورشــید و نــور اســت (بــرادران )98 :1392 ،کــه همــراه بــا خورشــید نیــز بـهکار میرفتــه
و پــس از گذرانــدن ســیر تطــوری در زمــان ناصرالدیــن شــاه قاجــار و در ســال 1280ق نشــان
رســمی ایــران شــد (افــرادی .)38 :1395 ،شــیر مظهــری از قــدرت خاکــی و زمینــی و خورشــید
جلــوهای از قــدرت آســمانی اســت و در کنــار هــم تجلــی قــدرت تفویــض شــده از آســمان بــه
مــردم اســت کــه در وجــود شــاه یــا ســلطان تبلــور مییابــد (بــرادران .)170 :1392 ،ایــن نقــش
در دورۀ قاجــار کاربــرد فــراوان پیــدا کــرد.
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6ـ 2ـ  3گرفتوگیر
نبــرد شــیروگاو (تصویــر :)19شــیر 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
بــر مــاه ،روز بــر شــب و روشــنایی بــر تاریکــی اســت (بــرادران .)107 :1392 ،گاو و شــیر (ثــور و
اســد) از صورتهــای فلکــی هســتند ،در نزدیکیهــای اعتــدال ربیعــی( ،نــوروز) بــرج اســد بر برج
ثــور تفــوق مییابــد و بهــار میشــود و حاصلخیــزی و تجدیــد حیــات آغــاز میشــود کــه ایــن را
میتــوان بهتریــن تعبیــر از ایــن نقــش دانســت (همــان .)109 :همچنیــن ایــن دو صحنــه نمــاد
ً
جنــگ قدرتهــای نیــک بــر ضــد ارواح خبیــث اســت؛ جنگــی کــه مؤمنــان دایمــا و با تمــام قدرت
در آن شــرکت میکننــد .رســیدن بــه جایــگاه نــور جــاودان ،بــرای ارواح درســتکار بــا شــفاعت
قــدرت مطلــق [شــیر] تضمیــن شــده اســت (شــوالیه و گربــران ،1385 ،ج4؛ 684؛ نامورمطلــق
و کنگرانــی .)267 :1394 ،ایــن نقــش در تزئینــات ضلــع غربــی صحــن انقــاب دیــده میشــود.
تصویر .19گرفتوگیر :نبرد شیر و گاو،
ضلع غربی صحن انقالب.
منبع:نگارنده.

تصویر .20گرفتوگیر :شاهین و شکار مرغابی ،سمت
راست :ورودی ایوان شمالی صحن آزادی ،سمت چپ:
ضلع غربی صحن انقالب .منبع :نگارنده.

شــاهین و شــکار مرغابــی (تصویــر :)20در روایــات کهــن بهخصــوص در جهــات اســاطیری
تفاوتــی بیــن شــاهین ،عقــاب و بــاز وجــود نــدارد .شــاهین در توانایــی ســرآمد پرنــدگان و بهدلیــل
شــکوه و تقــدس بــه «شــاهمرغان» شــهرت یافتــه اســت .در ایــران باســتان ،شــاهین مرغــی
خوشیمــن و مقــدس بــوده کــه در افســانهها بــه عنــوان مظهــر آســمان قلمــداد میشــده اســت
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(یاحقــی .)271-270 :1375 ،ایــن پرنــدۀ تیــز پــرواز در دوران باســتان ،ســمبل قــدرت و ّ
فــر
پادشــاهی بــوده (بــرادران73 :1392 ،؛ یاحقــی ،)271 :1375 ،و چــون پادشــاهان در هنــگام
شــکار و صیــد پرنــدگان از ایــن پرنــده اســتفاده میکردنــد ،تربیــت آن خــود فنــی از لــوازم ســلطنت
محســوب میشــد کــه در ادبیــات فارســی هــم کتابهــای متعــددی بــا عنــوان «بازنامــه» بــه
خــود اختصــاص داده اســت (یاحقــی .)272-271 :1375 ،ایــن نقــش را کــه خــود اشــارهای بــه
فرهنــگ ایــران باســتان در دســتگاه ســلطنتی اســت ،میتــوان در ورودی ایــوان شــمالی صحــن
آزادی و در تزئینــات ضلــع غربــی صحــن انقــاب مشــاهده کــرد.
6ـ 2ـ  4فرشتههای بالدار
ً
در ابنیــۀ دورۀ قاجــار غالبــا برهنــه و بــه صــورت قرینــه نقــش شــدهاند کــه از تــاج کیانــی و یــا در
مــواردی از عبــارت «نصــر مــن اللــه و فتــح قریــب» و «صاحبالزمــان ادرکنــی» پاســداری میکنند
(ریاضــی .)65 :1395 ،در باســتانیترین الیههــای فرهنــگ ایرانــی ،اشــتیاق پــرواز بــه مــاورای
مــاده و قرارگرفتــن بــر فــراز شــرایط انســانی وجــود داشــته اســت .تمامــی اســطورهها ،آیینهــا و
افســانههای حــاوی روز عــروج را میتــوان بــا اشــتیاق دیــدن و رفتــار کــردن تــن ماننــد روح و تغییــر
شــکل یافتــن جســم انســان بــه وجــه روحانــی تفســیر کــرد (یــاوری و ســعیدیفر.)6-5 :1395 ،
فرشــتگان پیــامآوران بالداریانــد کــه میــان خدایــان و بشــر ارتبــاط برقــرار میکنند (هــال:1383 ،
260؛ شــفرد .)69 :1393 ،آنــان پیکهــای خداونــد ،واســطۀ بیــن خــدا و انســان ،آســمان و دنیا،
نیروهــای عالــم غیــب و اشــراق هســتند (کوپــر ،)271 :1379 ،از ایـنرو ،طراحــان بنا خواســتهاند
بــا ترســیم نقــش آنهــا نوعــی تقــدس و حالتــی روحانــی بــه بنــا بدهنــد .ریشــه ظهــور این نقــش ،از
نمــاد فروهــر آغــاز میشــود ،بــا ســیمرغ همــگام و در قالــب فرشــته جلوهگــر میشــود .فرشــته در
برخــی از اماکــن ،بــه تعابیــر اســامی ماننــد مالیکــه مقــرب خداونــد نزدیکتــر اســت .وجــود ایــن
مالیکــه بــا لباسهــای پوشــیده ،حجــب و حیــای مخصــوص ،تعــداد متقــارن و واقــع در ارتفاعــی
ً
نســبتا بلنــد ،در تطابــق بــا ســنتهای ایرانــی ـ اســامی قــرار دارد و واســطۀ فیض هســتند و ضمن
اینکــه بــه بنــا روحیــهای قدســی میبخشــد ،میتوانــد ایــن پیــام را بهدنبــال داشــته باشــد کــه
بنــا ،صاحبــان یــا اســتفادهکنندگان از آن ،در ســایۀ فیوضــات الهــی و حفاظــت کروبیــان عالــم
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ملکــوت میباشــند (افــرادی )39 :1395 ،کــه نمونـهای از آن را در تزئینــات داخلــی ایوان شــمالی
صحــن آزادی کــه حامــل گلدانــی از گل هســتند ،میتــوان دیــد (تصویــر )21و در برخــی مــوارد
نیــز فرشــته بــه مفهــوم اروپایــی خــود کــه عنــوان الهــۀ ربالنــوع پیــروزی و فتــح اســت ،نزدیکتــر
اســت (همــان ،)41 :و نقشــی از آن را میتــوان در مــوزۀ مرکــزی آســتان قــدس رضــوی مشــاهده
کــرد (تصویــر )22کــه نمونــۀ بازســازی شــده آن از دوران معاصــر در ضلــع غربــی صحــن آزادی
مشــهود است.

تصویر .21فرشته ،ایوان شمالی صحن
آزادی ،منبع :نگارنده.

تصویر.22فرشته ،موزه مرکزی آستان قدس رضوی.
منبع:نگارنده.

6ـ 2ـ  5رجال درباری و حکومتی
از جملــه نقــوش مرســوم ایــن دوره رجــال حکومتــی و ترســیم ســربازان مســلح و آمــاده اســت
کــه رســم آنهــا را میتــوان بهمنظــور نشــان دادن ابهــت دولــت و آمادگــی نیروهــا تفســیر کــرد و
پیــام آن میتوانــد ایــن نکتــه باشــد کــه ســربازان حکومــت بــا آمادگــی کامــل آمــاده جاننثــاری
بــرای شــاه و وطــن هســتند (همــان .)38 :از جملــه نقوشــی کــه در ایــن زمینــه میتــوان بــه آن
اشــار ه کــرد ســه کاشــینگارۀ موجــود در مــوزۀ مرکــزی آســتان قــدس رضــوی اســت کــه در یــک
مــورد بــه تکچهــرهای مســتقل (تصویــر )23و در دو مــورد دیگــر بــه قهرمــان ســوار بــر اســب
(تصویــر )24اشــاره شــده اســت ،کــه پرابهتتریــن نــوع قهرمــان حماســی بهشــمار میآیــد ،و
اســبی کــه او را حمــل میکنــد شــریفترین حیــوان و بــرای آن قهرمــان عزیزتریــن جانــور اســت
(قل ـیزاده .)65 :1392 ،ایــن نقــش نمــاد پیــروزی و شــوکت اســت و ســوار همانگونــه کــه بــر
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ْ
ـب خــود مســلط اســت ،بــر نیــروی دشــمن نیــز غالــب
مرکـ ِ
اســت .اسبســوار بــه بهشــت صعــود کــرده و ایــن صعــود
را بــه خدایــان ،قهرمانــان و غاصبــان مینمایانــد ،کــه
در ایــن حالــت اسبســوار میتوانــد مفهومــی معنــوی
پیــدا کنــد ،مفهومــی چــون محققشــدن کالم مقــدس و
نیــل بــه کمــال (شــوالیه و گربــران ،1378 ،ج.)166 :1
موضوعاتــی همچــون پیکــره ســوارکاران کــه اغلــب در
هــوای آزاد طبیعــت در حــال ســواریاند ،در نیمــۀ دوم
ســدۀ 13ق تولیــد شــدند (جبــاری و مراثــی.)60 :1392 ،
تصویر.23تکچهره ،موزه مرکزی آستان
قدس رضوی .منبع :نگارنده.

تصویر .24قهرمان سوار بر اسب ،موزه
مرکزی آستان قدس رضوی .منبع :نگارنده.

6ـ  3مضامین بزمی
نقــوش روایــی در ابنیــۀ دورۀ قاجــار شــامل نقشهــای برگرفتـ ه از کتابهــای ادبــی و مذهبــی و
زندگــی روزمــره اســت (ریاضــی .)65 :1395 ،در ایــن میــان ،کاشــینگاریهای اقتباسشــده
از کتابهــای ادبــی و زندگــی روزمــره جــزء مضامیــن بزمــی شــمرده میشــوند کــه در صــدر آنهــا
بهرهگیــری از مجالــس داســتانهای تغزلــی ماننــد لیلیومجنــون ،فرهادوشــیرین ،بهراموگلنــدام،
شــیخ صنعــان و دختــر ترســا و باالتــر از همــۀ صحنههــای شــکار و تفــرج و تفنــن قــرار دارد (آژنــد،
 .)38 :1385همچنیــن ،وقایعــی ماننــد رقــص و محافــل درویشــان (افــرادی )42 :1395 ،کــه
بــر اســاس مشــاهدات میدانــی از ایــن قبیــل نقــوش در کاشــینگارههای حــرم مطهــر رضــوی
مشــاهده نشــد.
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6ـ  4مضامین مذهبی
دســتۀ دیگــر از نقــوش روایــی کاشــینگاریهای برگرفتــه از کتابهــای مذهبــی اســت کــه در
امامزادههــا ،مســاجد ،حســینیهها ،تکیههــا و حتــی خانههــای خصوصــی دیــده میشــود و
موضوعــات گوناگونــی دارنــد کــه اغلــب موضوعــات مذهبــی شــیعه را دربرمیگیــرد .از جملــه
موضوعــات اصلــی ایــن کاشــینگاریها میتــوان بــه «حکایــت غدیرخــم ،معــراج پیامبــر،n
جانفشــانیهای امــام علــی  gدر جنــگ بــا کفــار ،امــام علــی  gو حســنین  ،Cوقایــع کربــا
بــا چرخــهای از داســتانهای شــهدای کربــا ،امــام رضــا  gو شــفاعت آهــوان ،بــارگاه حضــرت
ســلیمان ،چرخــهای از داســتانهای یوســف و زلیخــا ،حضــرت عیســی و پیــروان» اشــاره کــرد (آژنــد،
 .)36:1385بــا اینکــه کشــیدن تصویــر انســان و موجــودات زنــده در اســام مذموم شــمرده میشــد،
نقاشــان در پرداختــن بــه موضوعهــای مذهبــی کوشــا بودنــد (صادقپــور و میرعزیــزی.)7 :1394 ،
ایــن امــر از زمــان پایهگــذاری تشـ ّـیع بهعنــوان مذهــب رســمی در ای ـران (پــس از 1501م906/ق)
رشــد یافــت و تــا عهــد زنــد و قاجــار نیــز ادامــه یافــت (فلــور .)145 :1395 ،هنرهــای پیکرنمــا بــا
کاربــرد گســتردۀ خــود در جهــت اشــاعه و عمــل بــه دیــن ،فقــط بــه اقامتگاههــای شــخصی و ابنیــۀ
عمومــی غیردینــی محــدود نمانــد و بــه میــان مســاجد و زیارتگاههــا نیــز راه پیــدا کــرد (همــان)149 :
کــه در واقــع چیــزی جز نشــر و ترویج دین نبــود (همــان .)146 :در زمینۀ مذهبــی ،فراگیرترین کاربرد
هنرهــای پیکرنمــای قاجــاری مربــوط بــه بقــاع متبرکــه ،تکیههــا و اماکنــی بــود کــه در آنجــا مراســم
ســوگواری برگــزار میکردنــد (همــان .)150 :تصویرســازی و بازنمایی انســان و حیــوان در بناهایی که
ً
جایــگاه مذهبــی داشــتهاند تــا دهــۀ 1850م1266/ق کامــا عــادی شــده بــود (همــان .)160 :ایــن
ً
شــیوۀ مرســوم تبلیغــات دینــی صرفــا بــه روســتاها و آبادیهــا محــدود نمیگشــت ،بلکــه در نزدیکــی
مقبــرۀ امــام رضــا  ،gاز مقدستریــن اماکــن زیارتــی شــیعیان ،هــم اجـرا میشــد (همــان.)146 :

تصویر .25حمله شیران به
حمیدبنمهران،پیشانیایوان
شرقی صحن انقالب ،منبع:
نگارنده.
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از مضامیــن مذهبــی در کاش ـینگاریهای برجایمانــده از دورۀ قاجــار در حــرم مطهــر رضــوی،
فقــط از یــک مــورد میتــوان نــام بــرد و آن کاشــینگارۀ معجــزۀ امــام  gدر مجلــس مأمــون ،حملــۀ
ویژگی
شــیران بــه حمیدبنمهـران ،بــر پیشــانی ایوان شــرقی صحن انقالب اســت (تصویــر  .)25ایــن
ِ
رواییبــودن تصویــر ،مضمــون مســلط در تصویرگــری عصــر قاجــار اســت (افـرادی.)42 :1395 ،
6ـ 4ـ  1روایت معجزۀ امام رضا  gدر مجلس مأمون
مأمــون بنــا بــه درخواســت حمیدبنمهــران ،بــه جهــت مجادلــه و پاییــن آوردن قــدر و شــأن امــام
رضــا  ،gمجلســی بزرگــی تشــکیل داد .در آن مجلــس حمیدبنمهــران رو بــه امــام  gکــرد و
ً
گفــت :مــردم چــه حکایتهــا از شــما تعریــف میکننــد! مثــا میگوینــد بــه دعــای شــما بــاران
آمــده! بــاران کــه هــر ســال میآیــد .چــرا مــردم آن را یکــی از معجــزات شــما میشــمرند؟ انــگار
شــما در دنیــا نظیــری نداریــد! امیرالمؤمنیــن مأمــون اســت کــه نظیــر نــدارد و شــما را به ایــن مقام
رســاند! امــام  gفرمــود :مــن بنــدگان خــدا را از حدیثکــردن نعمتهایــی کــه خــدا بــه فضــل
خــود بــه مــن داده مانــع نمیشــوم و شــوق و خوشــحالی بــر اوصــاف خــود نمیکنــم .و امــا بــدان،
مــرا مأمــون محلــی نــداده مگــر آن محلــی کــه پادشــاه مصــر بــه یوســف صدیــق داد ،و حــال آن دو
را تــو میدانــی.
یگویــی .باریــدن بارانــی را کــه
حمیدبنمهــران غضبنــاک شــد و گفــت :ســخنان بیهــوده م 
وقتــش معلــوم اســت بــه خــود نســبت میدهــی و بــه آن فخــر میکنــی؟ گویــا معجــزه ابراهیــم
یگویــی ،ایــن دو شــیر
 gآوردهای کــه پرنــدگان را زنــده کــرد و آنهــا پــرواز کردنــد! اگــر راســت م 
روی پــرده را زنــده کــن و بــر مــن مســلط گــردان .آن وقــت ،میتوانــی آن را معجــزه بهحســاب
آوری .امــام  gصیحــهای 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 تمامــا خوردنــد و خونــش را
َّ
لیســیدند و ســپس گفتنــد :یــا ولىاللــه! اجــازه میدهــی کــه ایــن را ـ اشــاره بــه مأمــون ـ بدریــم
و بــه رفقیــش ملحــق ســازیم؟ مأمــون از شــنیدن ایــن كالم بیهــوش شــد! بــه دســتور امــام g
بــه مأمــون گالب پاشــیدند تــا بههــوش آمــد .بــاز دو شــیر گفتنــد :اجــازه فرمــا کــه کار او را تمــام
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کنیــم .امــام  gفرمــود :نــه ،خــدا را دربــارۀ او تدبیــری اســت كــه اجــرا خواهــد كــرد! بــه جــای
خــود بازگردیــد و همچنــان کــه بودیــد ،بشــوید (ابنباویــه ،1391 ،ج313-309 :2؛ متوســل،
.)106-102 :1387
اســتفاده از تصویــر بهمنظــور برانگیختــن اعتقــادات عمــوم در جهــت اشــاعه و توســعۀ شــمایل
مذهبــی در داخــل و بیــرون بناهــا و در ادبیــات مکتــوب ماننــد نگارههــای نســخهها و کتابهــای
چــاپ ســنگی ،مؤثــر بــود .شمایلســازی حضــرت رســول  ،nامــام علــی  gو حســنین C
در ســدۀ 19م در نــوع خــود کســب و پیشــه شــمرده میشــد و دادوســتد پویایــی در زمینــۀ بریــده
تصاویــر شــمایلی از جملــه چــاپ ســنگی وجــود داشــت (فلــور.)148 :1395 ،

 .7چاپ سنگی
لیتوگرافــی یــا چــاپ ســنگی ،روشــی اســت در چــاپ دســتی کــه لوحــۀ آن مســطح و اســاس
آن عــدم اختــاط آب و روغــن اســت (پاکبــاز ،1394 ،ج ،)1291 :3بدینترتیــب کــه نوشــته یــا
تصویــر را بــه روی ســنگ منتقــل و بــا اســتفاده از روشهــای مختلــط فیزیکــی و شــیمیایی آن را
برجســته میکردنــد و ســپس ایــن تصویــر بارهــا روی کاغــذ چــاپ میشــد (امانــی.)50 :1394 ،
اولیــن بــار آلویــس زنفلــدر 1آلمانــی در ســال 1797م ایــن روش را بــرای چــاپ نوشــتههایش ابــداع
کــرد و اختــراع او بــه زودی کاربــرد هنــری یافــت (پاکبــاز ،1394 ،ج.)1291 :3
شــیوۀ چــاپ ســنگی ۱۶ســال پــس از چــاپ ســربی (میرعزیــزی و صادقپــور،)75 :1395 ،
در دهههــای نخســت قــرن نوزدهــم از طریــق روســیه بــه ایــران معرفــی شــد (مارزلــف:1390 ،
 .)32نخســتینبار در زمــان ســلطنت فتحعلیشــاه قاجــار بــود کــه بــه حکــم عباسمیــرزا
نایبالســلطنه ،نخســتین چاپخانــۀ ســنگی در ســال 1821م از تفلیــس بــه ایــران وارد شــد
(امانــی .)54 :1394 ،نخســتین کتــاب مشــخصی کــه بــه ایــن شــیوه چــاپ شــد ،نســخهای از
قــرآن کریــم بــود کــه ســال1832-33م در دارالطبایــع دارالســلطنۀ تبریــز بــه چــاپ رســید .بعــد
1. Alois Senefelder
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از ایــن بــه مــدت دو دهــه چــاپ ســنگی و چــاپ ســربی همزمــان مــورد اســتفاده بــود .چــاپ
ســنگی خیلــی زود نســبت بــه چــاپ ســربی برتــری یافــت و ســرانجام جایگزیــن شــیوۀ پیشــین
چــاپ (ســربی) گردیــد (مارزلــف .)32 :1390 ،از دالیــل شــیوع ایــن شــیوۀ چــاپ میتــوان بــه
ســرعت بیشــتر ،هزینــه کمتــر ،ســهولت کار و برخــورداری از ویژگیهــای هنــری ماننــد کتابهای
خطــی (امانــی ،)70-67 :1394 ،امــکان اســتفاده از هنــر خوشنویســی بهعنــوان هنــری ملــی
(رفیعــی و شــریفی ،)32 :1396 ،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
بــود (غالمــی.)100 :1390 ،

 .8ویژگیهای بصری آثار چاپ سنگی
نوبــودن صنعــت چــاپ ســنگی ،ناآموختــه بــودن چاپچیــان ،سادهشــدن عناصــر تصویــری و
اســتفادهنکردن از رنــگ ،از جملــه عواملــی اســت کــه کیفیــت تصویــر را در شــیوۀ چــاپ ســنگی
پاییــن مــیآورد (حســینیراد و خانســاالر .)84 :1384 ،بــرای درک چگونگــی تأثیرپذیــری
کاشـینگاران دورۀ قاجــار از تصاویــر چــاپ ســنگی ،شناســایی ویژگیهــای بصــری آنهــا ضــروری
اســت .از ویژگیهــای مهـ ّـم ایــن آثــار میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 .1خــط ،اصلیتریــن عنصــر بصــری در تصاویــر چــاپ ســنگی اســت که از نظــر فنی با ایــن روش
چــاپ تطابــق بیشــتری دارد (جبــاری و مراثــی .)58 :1392 ،همچنیــن ،بهعلــت محدودیتهــای
تکنیکــی در ایجــاد برخــی از حالتهــای بصــری ،بــار عناصــر دیگــر از قبیــل رنــگ و بافتهــای
مختلــف را بــرای ایجــاد احساســات و حــاالت بصــری ،جنســیت ،تیرگــی ـ روشــن و پالنبنــدی در
تصویــر را برعهــده گرفتــه اســت .ایــن خطــوط عامــل مهمــی در تقابــل بــا انرژیهــای ایســتا در
تصویــر هســتند (حســینیراد و خانســاالر .)84 :1384 ،ارزشهــای بصــری خــط و تنــوع آن در
یکننــدۀ ســطوح و ســبب ارتبــاط بصــری میــان خطــوط ،ســطوح و
نحــوۀ اجــرا و پیوســتگی ،تداع 
ترکیــب فضاهــای پــر و خالــی و در برخــی مــوارد ،ســبب ایجــاد تنــوع و ریتــم در تصویــر میشــوند
(جبــاری و مراثــی.)62 :1392 ،
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 .2حــذف رنــگ از دیگــر ویژگیهــای مهـ ّـم تصاویــر چــاپ ســنگی اســت کــه بهعلــت اســتفاده
نکــردن از رنــگ در ایــن شــیوه ،ایــن آثــار بــا مرکــب مشــکی و در مــواردی از مرکبهــای تکرنــگ
مثــل آبــی یــا ســبز اســتفاده میشــد (حســینیراد و خانســاالر84 :1384 ،؛ جبــاری و مراثــی،
.)59 :1392
ً
 .3نــور تصاویــر معمــوال از روبروســت و هیــچگاه ســایههای شــدید و طوالنــی در آنهــا دیــده
نمیشــود (جبــاری و مراثــی .)59 :1392 ،سایهروشــن بــر روی چینوشــکن لباسهــا ،پردههــا
ّ
و اشــیا ،نمایــی کلــی از آنهــا را نمایــش میدهــد و در هیچیــک از تصاویــر زاویــۀ تابــش نــور بهطــور
طبیعتنمایانــه رعایــت نشــده اســت (حســینیراد و خانســاالر.)84 :1384 ،
 .4گرایــش بــه طبیعتگرایــی و مستندســازی ،همچنیــن در کنــار ســطحنمایی نگارگــری،
حجمنمایــی متأثــر از ویژگیهــای هنــر غربــی نیــز در برخــی از آثــار دیــده میشــود .در ایــن تصاویــر
واقعگرایانــه ،بهکمــک هاشــورزنی و نقطهچینــی بهعنــوان بارزتریــن نمــود بصــری چــاپ ســنگی،
حجمپــردازی و ایجــاد سایهروشــن و طبیعتگرایــی اجرا شــده اســت (جبــاری و مراثــی.)58 :1392 ،
تگرایــی و مستندســازی ،پرهیــز از عمقنمایــی طبیعتگرایانــه در تصاویــر
 .5بــا وجــود طبیع 
چــاپ ســنگی وفــاداری بــه ارزشهــای تصویــری و ّ
تجســمی ســنتهای هنــر تصویــری ایــران را در
آنهــا نشــان میدهــد .قرارگیــری پیکرههــا بهطــوری کــه قســمتی از پیکــرۀ زیریــن را میپوشــاند،
ّ
حــس پالنبنــدی و جلــو و عقــب بــودن را انتقــال میدهــد .در پــارهای از تصاویــر ،بــا رعایــت
پرســپکتیو مقامــی ،حســی از عمقنمایی ایجاد شــده اســت .همچنیــن ،در برخی آثار ،پرســپکتیو
یــکنقط ـهای در معمــاری بهچشــم میخــورد (حســینیراد و خانســاالر.)85-84 :1384 ،
 .6نقــوش و تزئینــات از دیگــر ویژگیهــای تصاویــر کتابهــای چاپ ســنگی اســت که نســبت بــه آثار
نگارگــری قدیــم ،بهمیــزان کمتــری دیــده میشــود ،شــاید بــه دلیــل اینکــه توجــه هنرمنــد دورۀ قاجــار
بیشــتر بــه انســان و شــخصیتهای انســانی بــوده اســت .همچنیــن قابلیتهــای چــاپ ســنگی در
حــدی نبــود کــه بــه جزئیــات پرداختــه شــود .نقــوش این تصاویــر دو گــروه هســتند .1:نقــوش گیاهی
بــر روی فــرش ،لباسهــا ،زیــن اسـبها و  .2...نقــوش منظــم و هندســی کــه برخــی با الهام از نقاشــی
ً
قدیــم بــا تزئینــات معمــاری و برخــی احتماال توســط خــود نقــاش ابداع شــده اســت (همــان.)85:
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 .7تصاویــر چــاپ ســنگی بــا وجــود پایبندی و وابســتگی به ســنن نگارگــری ایـران ،عــاری از تأثیرها
و تمایــات غربــی نیســتند و در آنهــا توجهــی بــه فرنگیســازی یــا بهکارگیــری عناصــر فرنگــی دیــده
میشــود .از جملــه ،نمایــش پیکرههــای انســانی بــا اســتفاده از لباسهــای اروپایــی و اســتفاده از
اشــیای فرنگــی ماننــد صندلــی یــا پــرده و گلــدان گل بــه شــیوۀ اروپایی اســت (همــان).
 .8در ترکیببنــدی مجالــس ،بــه انــرژی بصــری عناصــر کمتــر توجــه شــده اســت .از ای ـنرو،
هرجــا فضــای تصویــر خالیمانــده بــا گلــدان ،پــرده ،گل ،پــارچ و لیــوان ،ســینی میــو ه یا بهوســیلۀ
نقشــی تزئینــی پــر شــده اســت کــه برخــی از هنرشناســان از آن بهعنــوان زیباییشناســی گریــز
از خــأ نــام بردهانــد (همــان.)84 :

 .9چاپ سنگی و کاشینگاری
نشــاه قاجــار تعــدادی از بناهــای مذهبــی و غیرمذهبــی بــا
در زمــان فتحعلیشــاه و ناصرالدی 
کاشـیهای هفترنــگ تزئیــن شــد .از نیمــۀ دوم ســده 13ق و در زمــان ناصرالدینشــاه ،نقاشــی
روی کاشــی گذشــته از نمــای داخلــی و خارجــی ،در ابنیههــای دولتــی ،خانههــای اشــراف،
حســینیهها ،تکیههــا ،حمامهــا و زورخانههــا مــورد توجــه قــرار گرفــت (جبــاری و مراثــی:1392 ،
 .)60-59بســیاری از ایــن تصاویــر بنمایههــای ادبــی و افســانههای ملــی ایــران ،صحنههــای
نســخهبرداری شــده از روی عکسهــا و کارتپســتالهای اروپایــی و وقایــع عــادی زندگــی ایرانیــان
آن زمــان را بــه تصویــر درآوردهانــد (فریــه .)291 :1374 ،در ایــن میــان ،ابتــکاری تــازه در نقاشــی
روی کاشــی ،از میــان ذوق و ســلیقه مــردم کوچــه و بــازار برخاســت و شــیوۀ نوینی در کاشــینگاری
بــهوجــود آورد (جبــاری و مراثــی.)60 :1392 ،
در زمــان ناصرالدینشــاه و مظفرالدینشــاه چــاپ ســنگی مــورد اقبــال عمومــی قــرار گرفــت
(ریاضــی ،)88 :1395 ،حتــی از آن بــرای تکثیــر تکبرگهــای تزئینــی کــه در اماکــن زیارتــی
شــیعیان بــه رایــگان توزیــع یــا فروختــه میشــد هــم اســتفاده شــده اســت (آژنــد.)168 :1391 ،
بــا رواج چــاپ ســنگی آثــار متعــددی نظیــر «شــاهنامه»« ،پنجگنــج نظامی»« ،بوســتان و گلســتان
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ســعدی»« ،نامــۀ خســروان»« ،آثارالعجــم» و نشــریههایی چــون روزنامــۀ «وقایعاتفاقیــه»« ،شــرف
و شــرافت» در ایــران بــه چــاپ رســید ،کــه بســیاری از آنهــا مصــور و در ارتبــاط بــا مضامیــن
داســتانی ،وقایــع تاریخــی ،سیاســی و آثــار تاریخــی ایــران اســت .تصاویــر چــاپ ســنگی نســبت
بــه دیگــر آثــار مصــور ایــن دوره نــازل و خامدســتانه اســت ،امــا بــه دلیــل رواج آنهــا در میــان عامــۀ
مــردم ،در تصویرســازی کاش ـیها تأثیرگــذار بــود (ریاضــی.)88 :1395 ،
از مــوارد دیگــر میتــوان بــه کتــاب «آثارالعجــم» نوشــتۀ فرصــت شــیرازی (فرصتالدولــه) و
روزنامــۀ «شــرف» اشــاره کــرد کــه بــا تصاویــر رجــال و عکسهایــی از بناهــای تاریخــی ایــران،
منبــع مناســبی بــرای کاش ـینگاران بــود (همــان .)89-88 :همچنیــن کتــاب «نامــۀ خســروان»
تألیــف جاللالدیــن میــرزا پســر فتحعلیشــاه ،بــا تصاویــری از شــاهان مختلــف ایــران ،مــورد توجه
بســیاری از هنرمنــدان ایــن دوره و از جملــه کاشــیکاران قــرار گرفــت .نمونــۀ ایــن نــوع کاش ـیها
در بناهــای دورۀ قاجــار در نقــاط مختلــف ایــران ،از جملــه در ازارههــای تــاالر آینــۀ کاخ گلســتان،
خانــۀ اعلمالســلطنه ،خانههــای شــیراز و همچنیــن در مجموعههــای مــوزه ملــی ایــران و مــوزه
مقــدم تهــران موجــود اســت (همــان .)91-89 :روش اجــرای تصاویــر چــاپ ســنگی کــه بهصــورت
هاشــورهایی منقطــع ،منظــم و بریــده در کنــار یکدیگــر قــرار میگیرنــد تــا منجــر بــه نمایــش
سایهروشــنها و القــای عمــق و ُبعــد شــوند ،در تصاویــر منقــوش بــر ســطح کاش ـیها نیــز دیــده
میشــود (جبــاری و مراثــی.)61 :1392 ،

 .10مضامین کتابهای مصور چاپ سنگی  /ادبیات مذهبی
ش بــرای بهکارگیــری تصاویــر در کتابهــای چــاپ ســنگی ،در کتــاب «لیلــی و
نخســتین تــا 
مجنــون» مکتبــی (چــاپ 1259ق) دیــده میشــود .از آن تاریــخ تــا ســال 1260ق هیــچ کتــاب
مصــوری نیســت و اولیــن کتــاب مصــور بعــد از ایــن تاریــخ ،از ســال 1261ق منتشــر شــد (مارزلــف،
 .)41 :1394مضامیــن کتابهــای مصــور چــاپ ســنگی در دورۀ قاجــار عبارتنــد از .۱ :آثــار
ادبــی و کالســیک ایرانــی .۲کتابهــای مذهبــی  .۳کتابهــای عامیانــه  .۴کتابهــای علمــی و
تاریخــی .۵کتابهــای مکتبخانــهای و کــودکان  .۶ترجمــۀ کتابهــای فرنگــی (احمدینیــا و
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شــیرازی .)43 :1390 ،در ایــن تقســیمبندی ،کتابهــای «اخبارنامــه»« ،جامعالمعجــزات» و
«اسرارالشــهاده» کــه در ایــن پژوهــش مــورد تطبیــق بــا کاشــینگارۀ «حملــۀ شــیران بــه حمیدبــن
یگیرنــد .قصههــای
مه ـران» هســتند ،هماننــد خــود کاشــینگاره ،در مضامیــن مذهبــی جــای م 
مذهبــی از راه تعزیهخوانــی ،مرثیــه و روضههــای مذهبــی بــه کتابهــای چــاپ ســنگی راه یافــت که
ســاختار آنهــا برگرفتــه از زندگــی پیامبـران و امامــان و داســتانهایی در رابطــه بــا مصیبــت کربالســت
(حســینیراد و خانســاالر .)81 :1384 ،بهطورکلــی ،کتابهایــی کــه بــا مضامیــن مذهبــی ارائــه
شــده در ســه گــروه قـرار میگیرنــد .1 :آثــار مربــوط بــه شــخصیت و داســتانهای پیرامــون زندگــی
پیامبــر اکــرم و اهلبیــت  bماننــد «جامــع المعجــزات» یــا «حدیقهالشــیعه» اثــر آقــا صبــور عــرب
کــه در بــاب معجــزات ائمــه اطهــار  bاســت  .2آثــاری کــه بــه مصائــب اهلبیــت  bمیپردازنــد
ماننــد «اسرارالشــهاده» اثــر اســماعیلخان ســرباز بروجــردی ،دربارۀ مصیبــت کربال کــه اولین چاپ
مصــور آن در ســال  1268اســت .3 .آثــاری کــه بــه شــیوههای عامهپســند داســتانهای انبیــا را
روایــت کردهانــد؛ ماننــد «اخبــار نامــه» کــه بــا خلقــت جهــان و ســرنگونی شــیطان آغــاز میشــود
و بــا روز قیامــت پایــان مییابــد (مارزلــف .)45-44 :1394 ،مثنــویای دربــارۀ قصــص پیامب ـران و
اولیــا ،اثــر صــادق بــا تخلــص ُد ّری اســت و از جملــۀ پایانــی کتــاب برمیآیــد کــه در ســال 1267ق در
داراالســلطنۀ تبریــز تصویرگــری و چــاپ ســنگی شــده اســت (مارزلــف و خدیــش.)10 :1391 ،
 .11تطبیق تصاویر چاپ سنگی با کاشینگارۀ حملۀ شیران به حمیدبنمهران
ً
در جــدول ،1نــزول شــیوۀ ترســیم در تصاویــر چــاپ ســنگی نســبت بــه گــذر زمــان کامال مشــهود
اســت .بــا توجــه بــه ایــن  10تصویــر ســه نــگاه و ذهنیــت نســبت بــه روایــت مشــاهده میشــود:
 .1حملــه دو شــیر بــه حمیدبنمهــران  .2حملــه یــک شــیر  .3نقــش دو شــیر بــر روی پــرده؛ کــه از
ایــن میــان شــش تصویــر بــا نقــش دو شــیر کــه بــا کاشــینگارۀ منظــور هماهنــگ هســتند ،جهــت
تطبیــق در ادامــه بررســی میشــود (جــدول 2و  .)3نکتــۀ 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 تصاویــر 7و  10برگرفتــه از تصویــر  6هســتند.
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نتیجه
کاشــیکاری در ایــران قبــل از اســام و در دورۀ اســامی از ارزش و اهمیــت واالیــی برخــوردار
بودهاســت .ایــن صنعــت در دورۀ قاجــار دســتخوش تغییــر و تحوالت عمــده گردید کــه از مهمترین
عوامــل تغییــر در ســلیقۀ کاشیســازان ،تحــوالت گســتردۀ سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی آن
دوره بــود .بــر پایــۀ بررس ـیهای بــه عمــل آمــده در مضامیــن نقــوش کاشــینگاریهای انجــام
شــده در حــرم مطهــر امــام رضــا  gدر دورۀ قاجــار میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :ایــن
نقشهــا بــه اســتثنای نقــوش نظامــی کــه مشــاهده نشــد ،در شــش دســتۀ نقــوش هندســی،
نقــوش گیاهــی و جانــوری ،نقــوش (مناظــر) معمــاری ،نقــوش انســانی ،نقــوش اســطورهای،
نقــوش روایتــی و نقــوش فرنگــی تقســیم میشــوند کــه از نظــر موضوعــی در ســه دســتۀ مضامیــن
تزئینــی (گلومــرغ و دورنماســازی و ،)...رزمی(افســانهای و تاریخــی) و مذهبــی (روایتهــای
مذهبــی) قــرار میگیرنــد .در ایــن بنــای مذهبــی از مضامیــن بزمــی نقشــی در میــان نیســت امــا
مضامیــن تزئینــی (نقــوش هندســی ،گیاهــی ،گلومــرغ ،جانــوری ،منظرهپــردازی ،گلدانــی و
کاسهبشــقابی) و مضامیــن رزمــی (اژدهــا ،شــیر ،گرفتوگیر ،فرشــته و رجــال دربــاری و حکومتی)
ســطح وســیعی از نقــوش را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .پیــام کلــی ایــن مضامیــن را میتــوان
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
مضامیــن مذهبــی میتــوان بــر پیشــانی ایــوان شــرقی صحــن انقــاب مشــاهده کــرد .حملــۀ
شــیران بــه حمیدبنمهــران ،کاشــینگارهای کــه یــادآور معجــزۀ امــام رضــا  gدر مجلــس
مأمــون اســت و اشــارهای بــه دفــاع از حقانیــت شــیعه دارد .ایــن تصویــر نیــز ماننــد بســیاری از
کاشــینگارههای ایــن دوره ،بــا الهــام از تصاویــر چــاپ ســنگی ایجــاد شــده اســت کــه بایــد تعــدد
آثــار چــاپ ســنگی و هزینــۀ انــدك را در گســترش الهامگیــری کاشــیکاران در ایــن مــورد مؤثــر
دانســت .یافتههــای تحقیــق نشــان میدهــد کاشــینگارۀ حملــۀ شــیران بــه حمیدبنمهــران
مربــوط بــه دهــۀ اول مصورســازی کتابهــای چــاپ ســنگی اســت .از نظــر جنبــۀ فنــی بهدلیــل
محدودیــت امکانــات چــاپ ســنگی و اســتفادهنکردن از رنــگ ،خــط بهعنــوان عنصــر اصلــی
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بصــری در ایــن آثــار مــورد توجــه قــرار گرفتــه و جلوههــای بصــری ،سایهروشــن و عمقنمایــی را
از طریــق هاشــورزنی بــه نمایــش میگذاشــته 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 بــهکار بــرده اســت .همچنیــن ،رنــگ بــر ســطح کاشــی در قالــب ُ
دوبعــدی بــه صــورت تخت
و بــدون سایهروشــن و در ادامــۀ شــیوههای ســنتی نگارگــری ایرانــی ترســیم شــده اســت .ایــن
کاشــینگاره بــه احتمــال زیــاد برگرفتــه از آثــار میــرزا علیقلــی خویــی ،از پرکارتریــن تصویرگــران
کتابهــای چــاپ ســنگی عهــد قاجــار اســت .وی در دهــۀ شــصت و نیمــۀ اول دهــۀ هفتــاد قــرن
ســیزدهم هجــری قمــری فعــال بــود .از تصویرســازیهای او در نســخههای متعــدد چــاپ ســنگی
پیداســت کــه در جهــت مصــور کــردن مجالــس مذهبــی ،حماســی ،تغزلــی و عامیانــه شایســتگی
هنــری داشــته اســت ،طــوری کــه آن را بــرای عامــۀ مــردم قابــل فهــم کــرده اســت .در واقــع،
مهمتریــن میــراث او ،ایجــاد ســبک عامهپســند و در خــور فهــم جامعــۀ بیســواد روزگار بــود (آژنــد،
.)29 :1391
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منابع و مآخذ
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ـ  ـــــــــــــــــــــــ  .)1391(.میرزا عل یقلی خویی .تهران :پیکره.
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 احمد سیزدهم (.)156صص.49-40 :
 اعتمادالسلطنه ،محمدحسن .)1362( .مطل عالشمس .به کوشش تیمور برهان لیمودهی .تهران :فرهنگسرا.ت بنای عمومی دورۀ قاجار از طریق تحلیل گفتمان
سردر هف 
 افرادی ،کاظم« .)1395( .شناسایی وجه اشتراک پیام موجود در ِنقوش ب هکار رفته در آنها» .نگره .سال یازدهم ( .)37صص.47-33 :
 افروغ ،محمد .)1389( .نماد و نشانهشناسی در فرش ایران .چاپ اول .تهران :جمال هنر.ت السادات و سالحی ،الدن« .)1396( .شمایل حضرت محمد nدر کاش ینگار ههای خانههای شیراز».
 افضل طوسی ،عف نگره .سال دوازدهم ( .)41صص.15-5 :
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 پوپ ،آرتورآپهام و اکرمن ،فیلیس .)1387( .سیری در هنر ایران ،از دوران پیش از تاریخ تا امروز .ج .3مترجمان :نجف دریابندریو دیگران .تهران :علمی و فرهنگی.
 پورتر ،ونیتیا ( .)1381کاشیهای اسالمی .مترجم :مهناز شایستهفر .تهران :مطالعات هنر اسالمی. تقوی ،عابد؛ موسوی حاجی ،سید رسول و  آگنجی شیرازی ،نا زآفرین« .)1394( .تحلیل و بررسی مضامین نقوش کاشیکاریشدۀابنیۀ عصر قاجار شیراز» .مجموعه مقاالت اولین همایش معماری ایرانی اسالمی (سیمای دیروز -چش مانداز فردا) شیراز .ج.2
صص.1142-1127 :
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بهای چاپ سنگی مصور دوره قاجار .هنرهای زیبا .ش (.)23
 حسین یراد ،عبدالمجید و خا نساالر ،زهرا .)1384( .بررسی کتا صص.86-77 :
 خلج امیر حسینی ،مرتضی .)1389( .رموز نهفته در هنر نگارگری .تهران :آبان .چاپ دوم. خورشیدی ،هادی .)1394( .گون هشناسی و بررسی کاشیهای حرم مطهر رضوی در دوران معاصر .آستان هنر .سال چهارم (-11 .)12صص.69-60 :
ـ  ــــــــــــــــــــ  .)1396(.کاشیکاری در حرم مطهر رضوی .مشهد :ب هنشر.
 دادور ،ابوالقاسم و داالیی ،آزاده .)1395( .مبانی نظری هنرهای سنتی (ایران در دوره اسالمی) .تهران :دانشگاه الزهرا (س). رفیعی ،اکرم و  شریفی ،عل یاکبر« .)1396( .بازشناسی رقم نقاش در نسخ چاپ سنگی دورۀ قاجار ،مطالعۀ تطبیقی نسخۀ چاپسنگی نوش آفرین محفوظ در کتابخانه آستان قدس رضوی و آثار میرزا نصرالله» .هنرهای زیبا .سال بیست و دوم ( .)69صص:
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 ریاضی ،محمدرضا .)1395( .کاشیکاری قاجار .تهران :یساولی. زکی ،محمدحسن .)1366( .تاریخ صنایع ایران (بعد از اسالم) .مترجم :محمدعلی خلیلی .تهران :اقبال. سرلو ،خوان ادواردو .)1389( .فرهنگ نمادها .مترجم :مهرانگیز اوحدی .تهران :دستان. شایست هفر ،مهناز« .)1389( .تزئینات کاشیکاری نمای بیرونی موزۀ پارس شیراز» .کتاب ماه هنر .سال یازدهم ( .)147صص:.37-32
فزاده ،سید عبدالمجید .)1381( .دیوا رنگاری در ایران (دوره زند و قاجار در شیراز) .تهران :صندوق تعاون میراث فرهنگی
 شری کشور.
 شفرد ،راونا و راپرت .)1393( .نماد در هنر و اسطوره شکل به چه معناست .مترجم :آزاده بیداربخت و نسترن لواسانی .تهران :نشرنی.
 شوالیه ،ژان و آلن گربران .)1378( .فرهنگ نمادها .ج .1مترجم :سودابه فضایلی .تهران :جیحون.ـ  ـــــــــــــــــــــــ  .)1379(.فرهنگ نمادها .ج .2مترجم :سودابه فضایلی .تهران :جیحون.
ـ  ـــــــــــــــــــــــ  .)1385(.فرهنگ نمادها .ج .4مترجم :سودابه فضایلی .تهران :جیحون.
 شهدادی ،جهانگیر .)1384( .گلومرغ دریچ های بر زیبای یشناسی ایرانی .ج .1تهران :کتاب خورشید. صاد قپور ،ابوالفضل و می رعزیزی ،سیدمحمود« .)1394( .تحلیل کاشیکاری در دورۀ قاجار ،با نگاهی بر نقوش کاشیهایقاجاری در حرم مطهر امام رضا  .»gهمایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر ایران .صص.12-1 :
 طهوری ،نیر.)1391( .ملکوت آینهها؛ مجموعه مقاالت در حکمت هنر اسالمی .تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.یفر ،نرگس .)1392( .هنر و معماری در دورۀ قاجاریه .تهران :راشدین.
 عبد  غالمی ،جلیسه .)1390( .تاریخ چاپ سنگی در اصفهان .تهران :مجلس. فریه ،ر .دبلیو ( .)1374هنرهای ایران .مترجم :پرویز مرزبان .تهران :فروزان. فلور ،ویلم .)1395( .نقاشی دیواری در دورۀ قاجار  .مترجم :علیرضا بهارلو .تهران :پیکره. قل یزاده ،خسرو .)1392( .دانشنامۀ اساطیری جانوران و اصطالحات وابسته .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه. کالنتری ،شیرین .)1389(.کاشیکاری اصفهان .تهران :تاریخ ایران.سال هشتم ،شماره  ،29بهار  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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 کوپر ،جین .)1379( .فرهنگ مصور نمادهای سنتی.مترجم :ملیحه کرباسیان .تهران :فرشاد. کوثری ،مجید ( .)1387راهنمای حرم امام رضا  .gتهران :اندیشه کامیاب. مارزلف ،اولریش و خدیش ،پگاه .)1391( .اخبا رنامه.تهران :چشمه.پسنگی .مترجم :شهروز مهاجر .تهران :نظر.
 مارزلف ،اولریش .)1390( .تصویرسازی داستانی در کتابهای چا ینیا .قم :عطف.
ـ  ـــــــــــــــــ  .)1394(.بیست مقاله در باب تاریخ چاپ سنگی در ایران .به اهتمام محم دجواد احمد 
 متوسل ،احمد .)1387( .معجزات امام رضا  gاز والدت تا شهادت .قم :دارالفکر. مشتاق ،خلیل .)1389( .نقد هنری و ادبی .ج .1چاپ چهارم .تهران :آزاد اندیشان. مهدوی پارسا ،حسین ( .)1387در حریم ملکوت .مشهد :خانه پژوهش.ب «نامۀ خسروان» بر
 می رعزیزی ،سیدمحمود و صاد قپور فیرو زآباد ،ابوالفضل« .)1395( .تحلیل تأثیر تصاویر چاپ سنگی کتا تصاویر کاشیهای نقش برجسته کاخ موزه گلستان» .نگره .سال یازدهم ( .)37صص.85-73 :
 نامجو ،عباس و  فروزانی ،سی دمهدی« .)1392( .مطالعۀ نما دشناسانه و تطبیقی عناصر منسوجات ساسانی و صفوی» .فصلنامۀهنر علم و فرهنگ .سال اول ( .)1صص.42-21 :
 نامورمطلق ،بهمن و کنگرانی ،منیژه .)1394( .فرهنگ مصور نمادهای ایرانی .تهران :شهر. هال ،جیمز .)1380( .فرهنگ نگارهای نمادها در هنر شرق و غرب .مترجم :رقیه بهزادی .تهران :فرهنگ معاصر. یاحقی ،محمد جعفر .)1375( .فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی .چاپ دوم .تهران :سروش. یاوری ،حسین و باوفا ،رقیه .)1390( .سیری در حکمت معماری اسالمی و تزئینات وابسته به آن در دورۀ صفویه (با تأکید برمعماری اسالمی اصفهان در دورۀ مذکور)  .تهران :آذر ،سیمای دانش.
 -یاوری ،حسین و سعیدیفر ،سعیده .)1395( .بررسی جایگاه نماد فرشته در آثار نگارگری ایران .تهران :بیهق کتاب.
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