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چكیده
نقش برجســته ها، یکی از مهم ترین مدارك باستان شناسی جهت شناخت جنبه های تاریک فرهنگ های گذشته به شمار 
می روند. در مجموعه ی سنگ تاق بستان، 74 نقش برجسته که احتماالً تزئینات بنایی را تشکیل می دهند، نگهداری می شوند. 
به نظر می رســد این تزئینات از بنایی خارج از کرمانشــاه بدســت آمــده و هیچ گونه ارتباطی با بناهای قاجاری کرمانشــاه 
نداشــته باشــند. با توجه به اینکه مجموعه فوق تاکنون مورد مطالعه هنری و باستان شــناختی قرار نگرفته ، پژوهش حاضر 
نخســتین تالشی ســت که با این منظور صورت پذیرفته و هدف از آن نیز شناســایی هویت و جریانات مؤثر در شکل گیری 
آنها می باشــد. موضوعات حک شده، صحنه های بزم و جشــن درباریان، شکاِر شاهانه در شکارگاه، تک چهره هایی از سربازان 
تفنگ به دســت قاجاری و نقوش گیاهی و گل و مرغ می باشد. مهم ترین سوال پژوهش حاضر عبارتست از؛ دالیل، زمینه ها و 
الگوهای هنری مؤثر در ایجاد نقش برجســته های مزبور کدامند؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوپذیری شاهان قاجار در 
نقش برجسته  سازی از هنر ایران باستان، هنر صفویان و هنر غربی به  وضوح مشهود است. به عالوه با مطالعه ی تطبیقی نقوش، 
احتماالً این مجموعه مربوط به بنایی اشــرافی در شــیراز (؟) یا اطراف آن بوده و احتماالً در زمان فتحعلی شاه بنا شده است.  
روش بکار رفته نیز اســتفاده از مطالعات مقایسه ای و منابع دســِت اول دوره ی قاجار به منظور شناسایی ماهیت و جریانات 

هنری مؤثر بر آنها است.
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 در تاق بســتان1، ارزش هــای شــناخته شــده ی اجتماعی، 
تاریخــی، هنــری، زیبایی شــناختی، طبیعــی، علمــی و دیگر 
ارزش های فرهنگی قابل طرح اند، که توانســته اند اعتبار و ویژگی 
متمایز خود را از ارتباط پرمعنا با بســتر و محیط پیرامون مادی 
کسب نموده و ارتقاء بخشند. به نظر می رسد بسیاری از تالش ها 
و فعالیت های امروزه در طرح ســاماندهی تاق بســتان، در همین 
راســتا صورت می گیرد. در دهه ی 1960 میالدی، هیئت آلمانی 
ِمشغول پژوهش در بیستون، با حمل سرستون های سنگی دوره ی 
ساسانی که در نقاط مختلفی کشف و ثبت شده بودند، نخستین 
گام  را در احداث موزه در مجموعه ی تاق بستان برداشت (لوشای، 
1385، 130). در طول سالیان بعد، تعداد اشیای این مجموعه رو 
به فزونی نهاد به نحوی که منجر به برپایی نمایشــگاهی در غرب 
مجموعه گردید. این نمایشــگاه در پی فعالیت های گســترده ی 
اخیر برچیده شــده و به نظر می رســد متولیان میراث فرهنگی 
در تالشــند تا با برنامه ریزی هدفمند، مقدمــات ایجاد موزه ای 
از این اشــیاء را فراهم آورند. از مهم تریــن بخش های این موزه، 
نقش برجسته های ســنگی مربوط به دوره ی قاجار، به تعداد 47 

عدد به همراه دو ســتون سنگی می باشد. این نقش برجسته ها که 
احتماالً ازاره هــای (؟) بنایی را تزئین می کردند، بخش مهمی از 
موزه ی سنگ تاق بســتان را به خود اختصاص می دهند. مسئله 
یاد شــده بر ضرورت موضوع داللت داشته و پژوهشی مستقل در 
این خصوص را می طلبد. از آنجایی که منشأ دقیق این ازاره ها (؟) 
مشخص نیست، بنابراین پژوهش حاضر نخستین تالشی ست که 
به معرفی و نیز تحلیل نقوش آنها می پردازد. مهم ترین اهداف این 
پژوهش عبارتند از: تعیین ماهیت نقش برجسته ها با درنظرگرفتن 
مکان و زمان کشف اثر و انجام مطالعات تطبیقی، تاریخ گذاری و 
شناخت ســبک های هنری بکار رفته در نقش برجسته های مورد 
مطالعه ســت. روش بکار رفته برای دســتیابی به اهداف یاد شده 
اســتفاده از منابع مکتوب کتابخانه ای در کنار مطالعات تطبیقی 
و مقایسه ای به منظور شناسایی هویت نقش برجسته ها، هنر بکار 
رفته در آنها و تجزیه و تحلیل های بعدی می باشد. در این زمینه 
از منابع دســِت اول و پژوهش های نوین نیز بهره گرفته شــده و 
اندازه گیــری، تصویربرداری و طراحی جهت توصیف دقیق علمی 

برای هر اثر بکار رفته است.

پیشینه ی پژوهش

تاکنــون هیچ گونه مطالعه گزارش و یــا حتی خبرنامه ای در 
خصوص نقش برجســته های قاجاری مجموعه ی سنگ تاق بستان 
منتشــر نشده است. ســجاد علی بیگی طی نوشــته ی کوتاهی با 
عنوان «موزه ســنگ تاق بســتان» (علی بیگــی، 1388، 173)، 
تمام اشــیاء مجموعه را بصورت بسیار کلی معرفی کرده که تنها 
نگاشــته در خصوص این مجموعه می باشد. با این حال، پژوهش 
حاضر نخستین تالشی ســت که جهت معرفی و  شناسایی هویت 
مجموعه ی نقش برجسته های قاجاری تاق بستان صورت می پذیرد. 

معرفی مجموعه ی سنگ تاق بستان

مجموعه ی سنگ تاق بســتان در شمال شرق شهر کرمانشاه 
واقع شــده و عمده ی شهرت آن به دلیل وجود نقش برجسته های 
ساسانی اســت. در حوالی محل مزبور، گورستانی از دوره ی پارت 
نیز شناسایی شده است (کامبخش فرد، 1377، 3ـ1). عالوه بر آن، 
بنایی قاجاری در کنار تاق های ساسانی وجود داشته که امروزه اثری 
از آن برجای نیست. امام قلی میرزای عمادالدوله، در سمت راست 
تاق بزرگ، کتیبه ای در 10 سطر نگاشته که در آن تاریخ احداث 
بنا را ســال 1280 ه. ق ذکر کرده است. بنای قاجاری تاق بستان 
بین سال های 1854 تا 1867 میالدی ساخته شده است که پس 
از جنگ جهانی اول، ســتون های چوبِی آن جایگزین ستون های 

مقدمه

اصلی و تاق های طبقه ی اول می شــوند. سرانجام این بنا در سال 
1963 میالدی، در پی نشســت شورای عالی باستان شناسی2 و به 
منظور آزادسازی چشمه و جستجوی پرستشگاه ساسانی تخریب 
شــده و اکنون اثری از آن باقی نمانده اســت (لوشــای، 1381، 
88_68). عالوه بر نقش برجســته ها و عمارت فوق، پایه ستون ها 
و سرستون هایی از دوره ساسانی، تنه ستون های سنگی قاجاری و 
دو سنگ نبشته  به خط کوفی از دیگر آثار مجموعه ی فوق به شمار 
می روند که تاکنون هیچ نوع پژوهشی در مورد آنها صورت نگرفته 
است. در ادامه به معرفی نقش برجسته های قاجاری این مجموعه 

پرداخته می شود. 

مجموعه  قاجاری  نقش برجسته های  معرفی 
سنگ تاق بستان

در میان اشــیای مجموعه سنگ تاق بستان، 47 قطعه3 سنِگ 
حجاری شده نگهداری می شــود. موضوعاتی چون شکار شاهانه 
در شکارگاه (9 نقش برجســته)، مهمانی، جشن، عیش و نوش و 
رقص (20 نقش برجســته) نگهبان تک چهره و تفنگ به دســت 
(9 نقش برجســته)، نبرد شــیر و گاو (1 نقش برجسته) و نقوش 
گیاهی و گل و مرغ (8 نقش برجســته)، عموم حکاکی ها را شامل 
می شــوند. این نقش برجسته ها احتماالً مربوط به تزئینات ازاره ی 
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(؟) بنایى است که هویت آن نامشخص بوده و چگونگى یافته شدن 
نقش برجسته هاى فوق نیز هنوز نامشخص است. مجموعه ى فوق 
که در اواسط دهه  70 شمسى توسط اداره ى اطالعات و در هنگام 
خروج از مرز کرمانشاه شناسایى و ضبط گردیدند، به نظر مى رسد 
از بنایى خارج از کرمانشاه به دســت آمده و هیچ گونه ارتباطى با 
بناهاى قاجارى کرمانشاه نداشته باشند. طى بررسى هاى مداومى 
که نگارندگان در مرکز بایگانى اسناد و پرونده هاى مربوط به آثار 
موجود در موزه تاق بســتان انجام دادند، موفق به یافتن هیچ گونه 
سرنخى در خصوص محل اصلى بنایى که نقش برجسته ها از آنجا 

بدست آمده اند، نشدند.
در این مجموعه، نقوش شــکار عبارتند از سوارکارانى در حال 
شــکار آهو و شــیر که با تفنگ و نیزه در شــکارگاه، چمنزار و یا 
کوهســتان به شکار مشــغول اند و یا اینکه با کمان در حال شکار 
پرنده تصویر شده اند. در این تصاویر، معموالً سگى نیز سوارکاران 
را همراهى مى کند (تصویر1). در تصویر دیگر، صحنه ى نبرد شیر 
و گاو ترسیم شده که ملهم از پلکان شرقى آپاداناى تخت جمشید 
است. به طوریکه گاو با شاخ هاى بلند و پاهاى جمع شده زیر پاهاى 

بررسى و تحلیل نقش برجسته هاى قاجارى 
مجموعه  سنگ تاق بستان، کرمانشاه

شــیر و با دهانى باز به نمایش درآمده اســت. صحنه ى نبرد شیر 
و گاو در قابى بیضوى تصویرشــده و پیرامــون قاب را برگ هایى 
احاطه کرده اســت. همچنین در ســمت چپ این نقش برجسته، 
مردى ســوار بر اســب و با کمان در حال شکار آهو حجارى شده 
اســت. این نقوش در ابعاد 1 متر تا 1/30 در 0/5 متر تا 0/6 متر 
طراحى شــده اند (تصویر 2) و اکثراً از حجارى هاى دوران باستان 
به خصــوص نقوش شــکار و مدالیون هاى نقره ى دوره ساســانى 
الهام گرفته اند. عالوه بر آن، نمونه ى مشــابه چنین نقوشى در دو 
طرف تاق بزرگ تاق بستان (شــکار آهو و گراز) در دوره ساسانى 
و در نقش  برجسته ى شکار تنگ واشى فتحعلى شاه در فیروزکوه، 
نقاشى ها، آثار الکى، قلمدان ها، منسوجات و کاشى کارى هاى دوره 

قاجار به وفور تصویر شده اند.
نقش برجســته ى عیش و نوش که بیشترین نقش را در میان 
مجموعه به خود اختصاص داده ، صحنه اى از یک میهمانى دربارى 
را نشــان مى دهند (تصویر3). مالزمان دربارى در این تصاویر به 
شکل نشســته و یا ایســتاده و در حالت عیش و نوش یا احترام 
ترســیم ده  و در برخى نقش برجســته ها نیز زنان در حال رقص 

تصویر1ـ باال و پائین سمت راست: طرح سواركاران در حال شکار آهو و شیر. باال و پائین سمت چپ: تصویر سواركاران در حال شکار آهو و شیر.
ماخذ: )طرح و عکس از مریم دهقان(

تصویر2ـ طرح و تصویر شکار گاو توسط شیر و سواركاری در حال شکار آهو. 
ماخذ: ) طرح و عکس از مریم دهقان(
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(تصویر4)، یا افرادی در حال نواختن تار (تصویر 5)، نقش شده اند. 
در زمینه ی تصاویر نیز عودســوزها و جام هایی مشاهده می شود. 
ابعاد این نقش برجسته ها از 1×0/5 متر تا 0/5×0/5متر و ضخامت 

تقریبی آنها 10 تا 15 سانتی متر است. 
نقــوش گیاهی یا بــه تنهایی و یا به همراه تصاویر انســان ها 
طراحی شده اند. ابعاد این نقش برجسته ها در حدود 1 تا1/2×0/5 
متر و ضخامت تقریبی آنها 10 تا 15 ســانتیمتر است. طرح اکثر 
نقــوش گیاهی مجموعه به تنهایی اجرا شــده ، اما در یک صحنه، 

تصویر3ـ باال و پائین سمت راست: طرح یك صحنۀ عیش و نوش یا مهمانی درباری. باال و پائین سمت چپ: تصویر یك صحنۀ عیش و نوش یا مهمانی درباری.
ماخذ: )طرح و عكس از مریم دهقان(

تصویر 4ـ طرح و تصویر زنان رقصنده در حضور درباریان.
ماخذ: )طرح و عكس از مریم دهقان(

زن و مــردی در داخل قابی بیضی شــکل با طرح گیاهی حجاری 
شده اند. در این قاب، زن در حالت نشسته جامی را به سوی مردی 
که کنارش نشســته، گرفته است. سمت چپ او مردی با کالهی 
به شــکل هالِل باز تصویر شده که با دست راست سیبی را به زن 
تقدیم می کند. مشــابه چنین تصویری بــر روی قلمدان های این 
دوره به وفور مشاهده می شود (تصویر6). صحنه های دیگر معموالً 
گیاهی را با ســاقه هایی تابدار و برگ هایــی پهن و نازك نمایش 
می دهد. مشــابه این نقش در دو طرف تاق بزرگ تاق بستان که از 
آن با عنوان گل لوتوس یاد می شــود، نیز می توان دید (تصویر 7 
سمت راست). از دیگر تصاویر گیاهی، می توان به نقش گل و مرغ 
اشاره کرد که یکی از ویژگی های بارز هنری قاجاریان در نقاشی و 

یا سایر آثار هنری این دوران است (تصویر7 سمت چپ).
تصاویر تک چهره و تفنگ به دست بر سنگ هایی خاکستری 
به ابعاد 0/8×0/6سانتی متر و ضخامت 15 تا 20 سانتیمتر حجاری 
شده اند. عموم این نقش برجسته ها،  تصویر مردی اسلحه بدست را 
نشــان می دهند که در میان گل ها و نقوش گیاهی ایستاده است. 
ســرباز نقش شده معموالً ردایی بلند با یقه ی هفت دالبری به تن 
داشــته، کمربندی از فشنگ را به کمر بسته و چکمه ای تا زانو به 
پا دارد. دست چپش را روی کمربندش گذارده و با دست راستش 

تفنگی را عمود و صاف نگاه داشته است (تصویر 8). 

تصویر 5ـ طرح و تصویر درباریان نشسته که یكی از آنها در حال نواختن تار نمایش می دهد. 
ماخذ: )طرح و عكس از مریم دهقان(
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تصویر6ـ طرح و تصویر زن و مردی در داخل قابی بیضی شكل با تزئینات گیاهی.
ماخذ: )طرح و عكس از مریم دهقان(

تصویر7ـ طرح و تصویر نقش برجسته با نقوش گیاهی و گل و مرغ.
ماخذ: )طرح و عكس از مریم دهقان(

تصویر8ـ طرح و تصویر نقش برجستۀ سربازان ایستاده و تفنگ به دست. 
ماخذ: )طرح و عكس از مریم دهقان(

کیفیت طراحی و برجسته کاری این آثار چندان مطلوب نیست. 
بسیاری از صحنه ها چه به لحاظ موضوعی و چه از نظر ویژگی های 
هنری با نقوش قلعه های چالشــتر (قلعه ستوده و قلعه خدارحم 
خان)، قلعه شــلمزار، قلعه شــمس آباد، قلعه دزِك چهارمحال و 
بختیاری که در دوره ی قاجار و برای ســکونت مالکان و حاکمان 

محلی ساخته شده اند(آخوندی سورکی، 190،1372و235و314)، 
قابل مقایســه اند. همچنین می توان به شــباهت این مجموعه با 
برخی از تزئینات خانه های کاشــان، بناهای قاجاری شــیراز در 
باغ ارم (عدل، 1372، 57، 60 و 63)، عطروش، شــمس العماره، 
نارنجســتان قوام (عدل، 1372، 96)، باغ عفیف آباد و دوشان تپه 

بررسی و تحلیل نقش برجسته های قاجاری 
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که در آن نقاشــی های اروپایی، تصاویری از شــکارگاه های فردی 
یا دســته  جمعی همراه با سگ های شکاری و تفنگ را به نمایش 
گذارده اند، اشــاره کرد. در این بناها نمای بیرونی طبقات طرفین 
ورودی و جدار بیرونی حوض های سنگی آثاری مشابه را به تصویر 

کشیده اند (تصاویر 9 و 10). 

جایگاه هنر نقش برجسته سازی در دوره ی قاجار

نقش برجسته ها ی ایران، طی ادوار مختلف و با اهداف متفاوتی 
چون نمایش قدرت الهي پادشــاه، وقایع مهم سیاسی، مذهبی و 
صحنه هاي آئیني ایجاد و بیشتر نقوش آنها به شکل نمادین تصویر 
شده اند. با این حال سنت حجاری نقوش برجسته در ایران سنتی 
دیرپاست که اوج آن به دوره ی ساسانی برمی گردد. پس از ظهور 
اسالم به علت اینکه ســاخت تندیس و نمایش تصویری انسان و 
حیوان در دین اســالم منع شد، سنگ تراشی و نقر سیمای انسان 
و حیوان بر ســنگ در حکم صنم ســازی تلقی و به کلی منسوخ 
گردید. بر خالف هنر نقاشــی دوره ی اسالمی که پرتره سازی در 
آن از حدود قرن هفتم ه.ق پدیدار گشت، هنر نقش برجسته سازی 

مدت ها پس از نقاشی و در دوره ی قاجار به علت تحوالت سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی، زمینه ی مناسبی برای ظهور آن فراهم شد4. 
نقش برجســته های دوره ی قاجار از نظر انتخاب موضوع با نقش 
برجسته های هخامنشی و ساسانی اشتراك دارند. از میان شاهان 
قاجار، فتحعلی شــاه در احیاء هنر نقش برجسته ســازی بیشترین 
تأثیر را از دوران باستان می پذیرد (وحدتی، 1385، 45). به عالوه 
می توان ســبک درباری اروپایی را به همراه موضوعات ساسانی و 
Lerner, 1992, 31-) هخامنشــی در هنر این دوره مشاهده کرد

33). شاید به دلیل آگاهی نسبی قاجاریان از ساسانیان و علی رغم 
شــهرت آثار هخامنشــیان که تا اواخر ســد ه ی 13 ه. ق، یعنی 
زمانی که مستشرقان با کشف رمز خط میخی موجبات شناسایی 
خط میخی هخامنشــیان را فراهم آوردند، شاهان قاجاری بیشتر 
از ساســانیان تأثیر پذیرفته و موضوعات هنــری آنان را به عاریه 
گرفتند. البته مسأله ی توجه به آثار ساسانیان و تأثیرپذیری از آن، 
محدود به دوره ی قاجار نبوده و در ادوار مختلف اسالمی مشاهده 
می شود. این تأثیرپذیری و بازگشــت به دوران باستان، بیشتر از 
هر دوره ای در دوره ی قاجار مشــاهده می گردد و دلیل آن را باید 
در شــرایط اجتماعی و سیاســی این دوره جستجو کرد. چنانچه 
بیشــتر نقوش در محدوده ی آثار ساســانی نقش شده اند و اغلب 
 Baussani, 1992,) مضامین مشــترك میان آنها دیده می شود
259). بــا این حال، اهمیت نقش برجســته های قاجاری از منظر 
باستان شناسانه در این است که در دور ه ی اسالمی برای نخستین 
بار نقِش شــاه یا درباریان در دید همگان و در اندازه ای بزرگ به 
صورت نقش برجســته به نمایش گزارده شده است. افزون بر این 
آثار، در دیگر هنرها نمونه های فراوانی وجود دارد که نشان دهنده  
توجه بسیار آنان به ســنت های پیش از اسالم است. گرایش های 
باســتان گرایانه تا دوره  پهلوی نیز ادامه می یابد، چنانچه می توان 
گفت که ناسیونالیســم ایرانی به عنوان مهم ترین ویژگی دوره ی 
پهلوی، پدیده ای منحصر به این دوره نیســت، بلکه این گرایش ها 

زاییده ی  دوره  قاجار و سرآغاز آن در زمان فتحعلی شاه است. 
در ادامــه به مهم ترین زمینه های سیاســی و فرهنگی ایجاد 

تصویر 10- صحنه شكار آهو در کاشی کاری های سقف حوضخانه عمارت باغ ارم شیراز.
ماخذ: )عدل، 1372، 57(

تصویر 9- راست: حجاری از صورت یك سرباز در باغ نارنجستان قوام شیراز. وسط: حجاری یك سرباز در باغ ارم شیراز. چپ: یكی از حجاری های مسجد نصیرالملك شیراز. 
ماخذ: )عدل، 1372، 63، 66 و 96(
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نقش برجسته های قاجاری و علت ظهور قابل توجه نقش برجسته ها 
در این دوره پرداخته می شود.

نگرشی بر زمینه های ایجاد نقش برجسته های 
قاجاری

جامعــه ی ایــران در دوره ی قاجار به زعم جامعه شناســان، 
جامعه ای قرون وسطایی با تعصبات ملی، مذهبی و خرافه پرستی 
شدید بود (ابراهیمی ناغانی، 1388، 16)، که در تعامل هنرمند با 
جامعــه و نمود آن در ذهن او تأثیر می گذاشــت. در نگاهی کلی، 
هنرهای دوره ی قاجــار دوران پایانی حیات هنر ایرانی با رویه ای 
اسالمی است. هنر قاجار در درون خود از یک سو به دربار وابسته 
بود و از ســویي دیگر زمینه بروز هنري را فراهم کرد که از میان 
مردم بر می خاست و خاستگاهش باورهای مردم عادي بود. یکی از 
نمودهای چنین عقیده  ای در نگاره های قهوه خانه اي است (حسنوند 
و زنگي، 1385، 93). در دوره ی پهلوی نیز دربار و اشرافیان تنها 
پشــتیبانان توانمند هنرها بودند. هنرهاي این دوره در اروپا نیز تا 
نیمه قرن 19 میالدی و شــکل گیري مکتب امپرسیونیسم وجود 
داشتند (زابلي نژاد، 40،1387). هنر درباری این دوره سه ویژگي 
بنیادي داشــت؛ جدایي روز افزون فرهنگ ایراني از گرایش های 
غالب جهان اســالم در نتیجه پیروزي تشیع و رقابت با امپراتوري 
عثماني و ورود گســترده ی عناصر هنر مردمي به هنر و وابستگي 
شدید به دگرگونی های هنر غربي (اسکارچیا،1376، 35). روابطی 
که ایران با کشــورهاي اروپایــي از دوره صفوي آغاز کرده بود در 
دوره ی قاجــار به گرایش هاي غربــي در هنر انجامید. این روند با 
سلطنت فتحعلي شــاه آغاز شد و در دوره ی ناصرالدین شاه به اوج 
خود رسید. چنانچه نقوش هنري، بتدریج و به تأثیر از هنر اروپایي 
به ســمت طبیعت پردازي و فاصله گرفتن از فرم های تجریدي و 

انتزاعي پیش رفت (زابلي نژاد، 1387، 140). 
هنرهای این دوره با اینکه از نظر کیفي در ســطح پایین تری 
از هنــر دوران پیشــین قرار داشــت و از جهت شــکوه و بزرگي 
هم ســنگ با آن نبود، اما ویژگي و هویت مســتقل و پالوده اي را 
به نمایش گذاشت (اســکارچیا، 1376، 35)، که سرشتی ایرانی 
اسالمی داشــت. عالوه بر آن در هنر این دوره بازگشت آشکاري 
به سنت های دوره ی صفوی وجود دارد. چنانچه عالقه به ساخت 
بناهــاي همگاني مانند دوره صفوي ادامــه یافت که از آن جمله 
پل رودخانه صوفي در مراغه، قنات سرچشــمه تهران و بازسازي 
آرامگاه های مشهد، قم و ري است. در تزیین بناها و کاشی کاری ها، 
رنگ های جدید سفید و زرد به کار رفت. به نظر بیشتر پژوهندگان، 
کاشــی کاری قاجاری گونه ای ابتذال و پس رفت به شمار می آید، 
به ویژه اگر در ســنجش با شاهکارهای هنری دوره ی صفوی بدان 
نگریسته شود. با این حال، کاشــی کاری دوره ی قاجار با ترکیب 
طراحی و شــمایل نگاری خود، ویژگی هــای خاص خود را نمایان 
می کند. چنانچه بیشتر فعالیت های ساختمان سازی دوره ی قاجار، 
در دوره فتحعلی شــاه و ناصرالدین شــاه انجام می پذیرد که طی 

آن تعداد زیادی مسجد و مدرســه مزین به کاشی کاری معرق و 
هفت رنگ هم در پایتخت و هم در شهرستان ها ساخته شد. بعالوه 
از تهران، اصفهان و شــیراز به عنوان مراکز کاشی سازی این دوره 
نام برده شده است(فریه، 1374، 200). از سویی دیگر، قاجاریان، 
به ویژه فتحعلي شــاه بسیار شیفته ایران باستان بودند و به پیروي 
از شاهان باستان دستور ایجاد چندین نقش برجسته را دادند. این 
گرایش نه تنها میان شاهان قاجار بلکه در میان دیگر اقشار جامعه 
بویژه قشر فرهنگی این دوره نیز ابراز می شد. حکمرانان بخش های 
دیگر ایران نیز در زمینه ی نقش برجسته ســازی از فتحعلی شــاه 
پیروي می کردند. یکي از آنها حسینعلي میرزا شجاع السطنه  است 
که کاخ خورشیدي را در باِغ نظر شیراز در کنار آرامگاه کریم خان 
ســاخت. این کاخ با تندیس هایی از قهرمانان شــاهنامه فردوسي 
آراسته شده است (اسکارچیا، 1376، 45). در دوره ی فتحعلی شاه، 
افزون بر همنشــینی او با آغامحمدخان که در عالقه مندی وی به 
تاریخ و شاهان نام آور گذشته ایران موثر بوده، اِقامت فتحعلی شاه 
به عنوان ولیعهد و والی آغامحمدخان در شــیراز و آشــنایی او با 
آثار پیش از اســالم در تخِت جمشید، نقِش رستم، نقِش رجب و 
بیشابور نیز در جلب نظر وی به این دوره از تاریخ ایران موثر بوده 
اســت. همچنین او در این دوره با تصاویر و نقش برجسته هایی از 
رســتم و اشکبوس، رستم و دیو ســپید که در دیوان خانه و ارگ 
 (Luft, 2001, 41) زندیه در شــیراز قرار داشت، آشنا شــده بود
و تأثیــرات این گرایش ها را افــزون می کرد. عالقه ی جهانگردانی 
چون جان مالکوم و رابرت کرپرتر به آثار هخامنشــی و ساسانی و 
دیدارهاي ویژه ی آنها با فتحعلی شاه نیز در گرایش این شاه قاجار 
به فرهنگ و تمدن ایران باســتان به طور قابل توجهی مؤثر بوده 
است. همچنین دانشــجویانی که با عنوان روشنفکران جامعه در 
این دوره برای کســب علم به اروپا فرستاده شده بودند، راه برون 
رفتن از عقب ماندگی ایران را در بازگشــت و توســل به فرهنگ 
ایران باســتان و مؤلفه های هنری آن می دانستند (بیگدلو،1380، 
37ـ36). فتحعلی شاه با احساس ناتواني منتج از شکست در برابر 
روســیه و ســپس آگاهی از عقب ماندگی کشورش در مقایسه با 
کشورهای اروپایی، با کندن نقوش برجسته از خود، به نحوی تالش 
می کرد تا خود را به مانند پادشــاهان ایران باستان جلوه دهد و از 

این طریق در شکوه و قدرت افسانه ای آنها سهیم شود.
عالوه بر عللی که باعث احیای مجدد نقش برجسته ســازی در 
دوره ی قاجار شد، می توان به شکل گیری حفریات باستان شناسی 
از دوره ی ناصرالدین شــاه به بعد (بیگدلو، 1380، 128) نیز اشاره 

کرد که نقش مؤثری در ایجاد و تعمیق این تفکر ایفا کردند.
از نشانه های دیگر تأثیرپذیری هنر قاجار از هنر دوران  باستان، 
کاربرد نقش گل لوتوس، شیر، گاو، قوچ، ماهي، برسم و خورشید 
است که نه تنها در نگارگري بلکه در نقش برجسته هاي قاجاری نیز 
به کار رفته اند. در کاشي کاري بناها، صحنه هاي حماسي چون نبرد 
رستم و ســهراب، پهلوانان افسانه اي ایران، بزم شیرین و فرهاد و 
یوسف و زلیخا، سربازان در حال رژه، مراسم عیش و نوش درباریان 
و حتي نگاره های نیمه برهنه زنان به کار گرفته شده است. در کنار 

بررسی و تحلیل نقش برجسته های قاجاری 
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این نقوش می توان به فرشــتگان در حاالت گوناگون، نگاره ی گل 
و مرغ، گل و گلدان و گل لندني (فرنگي) اشــاره کرد (زابلي نژاد، 
1387، 187)، کــه تأثیر مســتقیم بر هنر نقش برجسته ســازی 
این دوره داشــته اســت. تأثیر نگارگری بر نقش برجسته سازی را 
می توان با ســبک نویني از ترکیب متقارن و ایستا و وجود عناصر 
افقــي عمودي و منحني بیــان نمود. در این ســبک، نگارگر در 
آثار پیکرنگاري قاجار مانند نقش برجســته ها، هیچگونه کوششي 
در نمایاندن حــاالت و ویژگي هاي روحي و رواني فرد نمي کند و 
همان گونه که از آثار برجاي مانده پیداســت، مردان بیشتر ریش 
بلند و ســیاه، کمر باریک و نگاهي موقر و زنان با چهره ی بیضی، 
ابروان پیوســته، چشمان سرمه کشــیده و انگشتان حنا بسته به 
تصویــر در آمده اند (پاکبــاز، 1379، 151). عدم نمایش حاالت 
روحي شــخص در نگاره ها که به طور آشکارا در نقش برجسته ها 
نیز به پیروي از رویه ی باستاني مشهود بوده به این دلیل است که 
نگارگر براي نمایاندن هر چه بیشــتر شکوهمندي دارنده ی اثر، از 
آثار گرانبها و محیط آراســته ی پیرامون بهره برده است. با دیدن 
اثر، آنچه که بیش از هر عنصر دیگري شکوه آن را آشکار مي سازد 
نه خود فرد نمایانده شــده، بلکه جواهرات، پوشاك، جنگ افزارها، 

فرش ها و پرده هاي گرانبهاست.
در مجموع می توان ویژگي هاي اصلي پیکرنگاري قاجاري در 
نقش برجسته ها را در ســه مورد خالصه نمود (حسنوند و زنگي، 

:(14 ،1385
1ـ تاکید بر پیکره ی انسان و نمایاندن حالت انسان با انگیزه ی 

تزئیني 
2ـ پرداختن به موضوعات کهن در قالبي نو و نیز اســتفاده از 

موضوعات نو
3ـ ترکیب اسلوب اروپایي با عناصر سنتي. 

اگرچه در میان حکومت هاي پس از اســالم در ایران، شاهان 
قاجار تنها حکمراناني نبودند که از هنرهاي تجسمي براي اهداف 
تبلیغاتي سود جستند، اما تاکید آنان بر تک چهره نگاري، آنان را از 
دیگران متمایز مي سازد. هنرمندان دوره ی قاجار، فرهنگ بیرونی 
را در خود مســتحیل ساخته نه خویشتن را در آن، و این یکی از 
ارزشمندترین رویکردهای هنر قاجار بویژه در نقش برجسته  سازی 
اســت. تلفیق هنر ایرانی و اروپایی با یکدیگر در تزئینات معماری 
قاجار، یا به شکل ارادی و با احساس مسئولیت هنرمندان نسبت 
به میراث گذشته ی خود بوده، یا از ناتوانی آنان در درك و اجرای 
اصول و مفاهیم هنر و معماری غرب نشأت گرفته است. آیا هدف 
این هنرمندان پاســداری از سنت های هنری ایرانی بود، یا اینکه 
نمی توانستند از چنگ قراردادهای آن رها شوند یا اصول و قواعد 
هنری آن را به درســتی رعایت کننــد؟ آموزش آکادمیک هنر و 
معماری ایران در دوره ی قاجار ســابقه نداشته و اغلب هنرمندان 
به نحوی خود آموخته و اکثراً از راه تصاویر با معماری غرب آشــنا 
و آن را درك و هضــم می کردند. بنابراین منطقی  تر آن اســت که 
تلفیق این دو نظام تا حد زیادی ناخواسته و نتیجه ی نفوذ دیرپای 
ســنت کهن از یک سو و عدم آشنایی با اصول علمی و آکادمیک 

هنر اروپایی تلقی شود (بانی مسعود، 1389، 74). به عنوان مثال، 
اشــکال تزئینی در بناهای دوره قاجار از جمله نقش برجسته های 
تزئینی ازاره ی بناها، صالبت و اســتواری قبلی را ندارند و عموماً 

سطحی و تفننی اند (میران، 1379، 57 ـ54). 

سبك هنری و الگوپذیری نقش برجسته های 
قاجاری مجموعه ی سنگ تاق بستان

حکومت قاجار با وجــود اینکه یادآور رویدادها و معاهده های 
پرهزینه ای برای کشــور ما بوده، اما اگــر از جنبه ای دیگر به این 
دوره نگریسته شود، می توان گفت در این دوره روند رو به رشدی 
در جامعه ی فکری و هنری شــکل می گیرد کــه در دوران دیگر 
تاریخ ایران پیشــینه نداشــته اســت. روندی که در آن، هنرمند 
ایرانی با نگاه به پیشینه ی چند هزار ساله خود در تالش داشت با 
ترکیب اصول و روش های کهن پیشــینیان و اصولی که از اروپای 
مدرن برمی خاســت، به ترکیبی دســت یابد که روح ســرزنده و 
پویایی هنر ایرانی را بار دیگر آشــکار ســازد. این رویکرد در هنر 

نقش برجسته سازی این دوره بوضوح قابل مشاهده است.
تشــابه مضامین و اهــداف مورد نظر در نقش برجســته های 
قاجاری تاق بســتان و ساسانی را می توان به شرح زیر عنوان کرد: 
1. نبرد با شــیر (نمایش قابلیت های فردی) 2. شــاه در شکارگاه 
(نمایش شــکوه شاهی) 3. شــاه به همراه درباریان و شاهزادگان 
4. نمایش حامیان قدرت، تعیین وارثان ســلطنت و نمایش اتحاد 
و یکپارچگــی. در این میــان، مکتب نگارگــری قاجار که نقش 
مستقیمی در هنر نقش برجسته ســازی آن داشت، ادامه ی سنت 
فرنگی ســازی صفوی بود که با مختصر تغییری به دوره ی قاجار 
انتقال یافت. این ســنت در واقع از عهــد کریمخان آغاز (پاکباز، 
1379، 150) و تالشــی دوباره در ایجاد تعادلی مطلوب میان دو 
عنصر ناهمگن ایرانی و اروپایی بود که در نیمه ی اول قرن 13ه.ق 
بــه توفیقی دلپذیر اما مختصر دســت یافت (آغداشــلو، 1379، 
16). چنانچه هنرمندان مکتب قاجار با تلفیق ســنت های هنری 
ایرانی اسالمی مکتبی منحصر به فرد به وجود آوردند که نمی توان 
آن را نه در ســبک مکتب قدیمی قــرار داد و نه جزء مکتب های 
غرب گرا. بلکه ایــن مکتب، جلوه های ویژه و عناصر ویژه ی خاص 
خود را داراســت. اگر چه اغلب به لحاظ محتوایی فاقد ارزش های 
متعالی و حتی در مواردی عشــرت طلبانه و ســطحی نگرانه است 
(رهنورد، 1386، 177). از دیگر ویژگی های قابل توجه این مکتب، 
ترکیب عناصر تقریباً ناهمگون با اســتفاده از شیوه های فنی تازه، 
ساده سازی خاص عناصر و فرم ها و خلق فضاهای سه بعدی و دو 
بعدی اســت (گودرزی، 1384، 68 ـ67)، که همراه با موضوعات 
روایی و مضامین داســتانی ادب فارسی به ویژه صحنه های تغزلی، 
غنایی و مثنوی های عاشــقانه، توانسته جنبه های دلنشینی را در 
هنرهای گچ کاری، نقاشی و نقش برجسته  سازی ایجاد و بنابر ذوق 
و سلیقه ی حامی هنر، از آن در دربارها و خانه های اعیانی استفاده 
کند (آژنــد، 1389، 814 ـ810). جلوه هاِی مختلف ویژگی های 
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مکتب فوق در نقش برجســته های قاجاری تاق بســتان به وضوح 
مشهودند و در ایجاد آنها تأثیر بسزایی داشته اند. 

تک چهره های ایجاد شــده بر نقش برجسته های تاق بستان، 
اگر چه با تأثیر از تک چهره هــای دوره صفوی و هنر غربی ایجاد 
شــده اند، با این حال در مکتب زند و قاجار، این شــیوه به جریان 
غالب نقاشــی های دربار تبدیل شد و در زمان فتحعلی شاه به اوج 
خود رســید. چنانچه در دوره ی فتحعلی شاه پرداختن به موضوع 
تک چهره نــگاری به شــکل اروپایی، بر روی بوم های مســتقل و 
نقش برجســته ها دنبال شــد (کرمانی نــژاد، 1374، 88)، که از 
این تک چهره ها در نقش برجسته ســازی تزئینــات بنا و بویژه در 

تاق  بستان به شکل گسترده ای استفاده شده است. 
در خصوص تزئینات نقش برجســته های قاجاری مجموعه ی 
ســنگ تاق  بســتان ذکر این نکته ضروری اســت که استفاده از 
ایــن تزئینات چه در داخل ســاختمان و چــه در نمای بنا، یکی 
از جلوه های بارز تصویرســازی در آن عهد می باشد. در این دوره 
ســاختمان را با تزئینات فروان می پوشــاندند و هر چند استفاده 
از نقوش اســلیمی، نقوش هندســی و خط نگاره های سنتی هنوز 

هم معمول بود، در البه الی آنها، مجالس متعدد و بی شــماری از 
نقاشــی با موضوعات مختلف نیز کار می شد. در واقع در این زمان 
نقاشــی ایرانی از محیط کوچک و اختصاصی کتاب ها و مرقع های 
اختصاصی، به پهنه ی وســیع، پر ابهــت و همگانی تزئینات بناها 
و نقش برجســته های واقع در تزئینات بنــا راه یافت. از جمله این 
نقوش در کاشــی کاری و دیوارنگاری قاجار می توان به ســربازان 
دولتی و استحکامات نظامی در ارگ سمنان، سردر باغ ملی تهران 
و نقش شکارگاه در عمارت و باغ دوشان تپه اشاره کرد که الگویی 

برای نقش برجسته های تزئینی بناهای این دوره نیز بوده اند. 
در این راستا، کاخ سازی وسیع فتحعلی شاه در پیشبرد هنرهای 
دیگر همچون نقاشی و نقش برجسته سازی مؤثر بوده است. نقاشان، 
پرده های عظیم نقاشی و نقش برجسته هایی که ازاره ی بناها را تزئین 
می کردند، با چهره های شــاه و اعضای خانواده و درباریانش همراه 
با خنیاگران و رقاصان می کشیدند (آژند، 1389، 781 ـ780). در 
 Diba, 1998,) این میان، چندگونگی اشکال، پهنه و اندازه ی نقوش
171-169)، از ویژگی نقاشــی ها و نقش برجســته های این دوره 
بویژه در نقش برجسته های قاجاری مجموعه ی تاق بستان بوده اند. 

 با توجه به اینکه در دور ه ی قاجار بیشتر از هر دوره ی دیگری 
پس از اسالم نقش برجسته ایجاد می شود، می توان دالیل گرایش 
قاجاریان به این هنر را در موارد زیر عنوان نمود؛ همانندســازی 
با فرمانروایان ایران باســتان، ارائه ی چهره ای متفاوت و قدرتمند 
به منظور گســترش دامنه ی نفوذ و قدرت شــاه در میان عامه ی 
مردم، شکست های متعدد قاجاریان از دولت های روسیه و انگلیس 
و تــالش در جهت بازیابــی جایگاه خود در میــان مردم، تبلیغ 
اقدامات عمرانــی و خدماتی و افزایش محبوبیت شــاه. بنابراین 
نقش برجســته های قاجاری مجموعه ی ســنگ تاق بستان، متأثر 
از موضوعات هنری ساســانی و هخامنشی اند که در آنها تأثیرات 
هنر اروپایی از قبیل پوشــش سربازان، ســگ همراه شکارگران، 

نقش تفنگ و نفوذ هنر صفوی را می توان مشــاهده کرد. شباهت 
نقوش مجموعه ی تاق بســتان در باغ ارم، عطروش، شمس العماره 
و نارنجســتان قوام شیراز مشهود است (تصاویر 9 و 10). به عالوه 
نمونه های دیگری در مجاری باغ عفیف آباد و دوشان تپه که در آنها 
نقاشی های اروپایی، تصاویری از شکارگاه های فردی یا دسته  جمعی 
همراه با ســگ های شــکاری و تفنگ را به نمایش گذارده، قابل 
قیاس با نمونه های مشابه در موزه ی سنگ تاق بستان اند. مطالعات 
مقایسه ای و تطبیقی نشان می دهند این مجموعه احتماالً مربوط 
به بنایی اشــرافی در شــیراز (؟) یا اطراف آن بــوده که در زمان 
فتحعلی شــاه بنا شــده است.  هر چند که هیچ ســرنخی از بنای 

اولیه ای که این نقوش از آن بدست آمده اند، یافت نشده است. 

نتیجه

سپاسگزاری

از ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه که نهایت همکاری خود را در خصوص مستندسازی دقیق 
نقش برجسته ها انجام دادند، سپاسگزاریم.

پی نوشت ها

1 تاق واژه ای فارسی و طاق معرب آن است؛ بنابراین نگارش  آن به صورت 
تاق درست تر است.

2 رومن گیرشمن، دیوید اســتروناخ و رائول کوریل در این نشست حضور 
داشتند (لوشای، 1381، 69).

3 دو قطعــه بــه دلیل کوچکی و شکســتگی و با در نظر گرفتن مســائل 
حفاظتی در انبار تکیه ی معاون الملک نگهداری می شوند.

4 پیش از دوره ی قاجار، نقش برجســته هایی از عصر زندیه باقی مانده که 
تمامی آنها شخصیت های حماسی و افســانه ای چون رستم، مجنون و فرهاد 

بررسی و تحلیل نقش برجسته های قاجاری 
مجموعه  سنگ تاق بستان، کرمانشاه
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را در عمارت ها و بناهاى این دوره به تصویر مى کشند (گدار، 1365، 477).
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