صفحات ( 127 - 119علمی  -پژوهشی)
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بررسی تأثیرات ادبیات غنایی بر نقوش کاشینگارههای هفترنگ
موجود در کاخ موزه گلستان
سید محمود میرعزیزی

*

عضو هیأت علمی بخش موزه ، ،دانشکده باستانشناسی و مرمت ،دانشگاه هنر شیراز ،فارس ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/09/19 :تاریخ پذیرش نهایی)1400/06/13 :

چکیده
از نمودهای هنر دوره قاجار ،نوعی نقاشی زیرلعابی بر روی کاشی است ،که با زمینهی الجوردی و حاشیهای از طرحهای
اسلیمی به همراه قاببندیهای برجسته و بهکارگیری مضامین ادبیات غنایی برای تزئین فضاهای بناها بهکار گرفته شد.
کاخ موزه گلستان بهعنوان مهمترین بنای قاجاری و ا ّولین اثر ثبت جهانی در تهران است ،که گنجینه و مرجع بااصالتی
از انواع نقوش کاشینگاری قاجاری بهشمار میآید .این کاشیها از نوع نقشبرجسته هفترنگ زیرلعابیاست ،که از
مضامین متنوع ادبیات غنایی بهره گرفته است .هدف از انجام این پژوهش ،شناخت و شناسایی منابع الهام کاشینگاران،
طبقهبندی موضوعی و تحلیل جنبههای زیباشناختی و بصری مضامین ادبی به  کاررفته این کاشینگارهها میباشد.
پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و مطالب آن از میان منابع معتبر موجود استخراج گردیده
است .یافتهها و شرح تصاویر به طریق میدانی و مشاهدهی مستقیم کاشینگارهها پس از شناسایی ،مطالعه و تحلیل شده
است .بررسیها نشان میدهد که مضامین و نقشمایههای بهکاررفته بر کاشینگارههای هفترنگ زیرلعابی این موزه
بیشتر شامل مضامین ادبی برگرفته از دیوان جامی ،دیوان خمسه نظامی و دیوان منطقالطیر عطار میباشد و از این میان،
مضامین داستانهای خمسه نظامی بیشتر مورد توجه کاشی  نگاران بوده است.
واژههای کلیدی
قاجار ،کاخ موزه گلستان ،تزئینات معماری ،کاشینگاری هفترنگ زیرلعابی ،مضامین ادبیات غنایی.
* نویسنده مسئول :تلفن ،09113728076 :نمابر؛ .E-mail :m-mirazizi@shirazartu.ca.ir ،071-32292867
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مقد  مه

ادبیات ایران آکنده است از داستانهای عاشقانه که در دورههای مختلف،
همواره منشأ الهام هنرمندان و سوژه تعداد زیادی از آثار ارزشمند اهل هنر
بوده است .از ویژگیهای اساسی هنر در عصر قاجار ،بههمبستگی آن با
ادبیات به ویژه ادبیات غنایی است؛ کاشی نیز بهعنوان یکی از پایههای هنری
با پیشینه تاریخی در ایران ،از این قاعده مستثنی نبوده است .کاشینگاری
در دوران قاجار را بهعنوان هنری ،به مراتب باارزشتر از نگارگری روی بوم،
باید دانست .زیرا کاشینگاران این عصر ،مضامین مختلفی از اشعار شاعران
را به شکل تصویرگری عرصههای داستانی بر روی کاشیهای عمارتهای
گوناگون از جمله نمای داخلی کاخها به تصویر کشیدهاند .عالقه حاکمان
قاجار به داشتن کاخهای مجلل به همراه تزئینات ،هنرمندان کاشیساز
بسیاري را به مرکز حکومت خود فراخواند .کاخ موزه گلستان تنها بخش
باقی مانده از ارگ تاریخی تهران شاهد تزئینات گوناگون و متنوعی است.

در این میان ،کاشیکاری در قالب فن کاشی نقشبرجسته هفترنگ
زیرلعابی به همراه نقاشی روی آن (کاشینگاری) با مضامین ادبیات غنایی،
که تصاویر آن با بیانی شاعرانه به نمایش درآمدهاند ،قسمت قابل توجهای
از تزیینها را به خودش مختص کرده است .از مهمترین دالیل ضرورت
انجام پژوهش فوق شناخت مضامین ادبی بکار رفته بر کاشیها ،طبقهبندی
موضوعی مضامین و تحلیل جنبههای بصری ،ترکیببندی و زیباشناختی
نقوش این کاشینگارهها و همچنین تأثیرپذیری هنر کاشیکاری از ادبیات
غنایی به خصوص داستانهای مهم تاریخ ادبیات غنایی ایران است که
در گذشته پژوهشهای کمتری روی آن صورت پذیرفته است .این مقاله
مصادیقی از کاشینگارههای کاخ موزه گلستان با محوریت موضوعی ادبیات
غنایی و تعامل و اثرپذیری نقوش کاشیها از آن ارائه نموده است.

روش پژوهش

پیشینه پژوهش

پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی -تحلیلی انجام شده و مطالب
آن از میان منابع معتبر موجود استخراج گردیده است .یافتهها و شرح
تصاویر به طریق میدانی و مشاهده مستقیم کاشینگارهها پس از شناسایی،
مطالعه و تحلیل شده است.

در پیشینه پژوهش مقاله حاضر به تعدادی از تحقیقات صورت  پذیرفته
که پیوستگی بیشتری با مبحث پژوهش دارند اشاره میشود .از جمله:
یعقوب آژند ( )1385در مقاله «دیوارنگاری در دوره قاجار» جریان
دیوارنگاری مانند کاشینگاری و گچنگاری در دوره قاجار و منشأ و عوامل
تأثیرگذار آن را مورد بررسی قرار داده است .سمیه شیراوند ( )1395در
پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «تأثیر ادبیات حماسی و غنایی
بر کاشینگارههای دوره قاجار» کوشیده است ،اساس شکلگیری طرز
تصویرسازی و کاشینگاری عصر قاجار ،عوامل مؤثر شعر را بر تصاویر
کاشیهای دوره قاجار و آثاری که افزونترین اثر بر کاشینگارهها
گذاشته است را بررسی نموده داده است .محمدرضا بمانیان و همکاران
در مقاله «بررسي نوآوري و تحوالت تزئينات و نقوش كاشي كاري مسجد-
مدرسههاي دوره قاجار» در نشریه نگره ،شماره  ،)1390( 18تأکید میکنند
قسمت عمدهاي از تزيينات و تصاویر كاشي كاري مسجد         -مدرسههاي
عصر قاجار از كارت پستال ،تمبرها و عكسهاي این دوره الگوبرداری
کرده است و تصاويري از آثار باستانی ،منظرههای طبيعي و آثار معماري،
پرنده ،تاج ،انسان و مردمان با پوشش اروپايي ،نقش گلها و گلدان در
تصاویر كاشي كاري اين بناها به چشم ميخورد .مهناز مؤمنی لندی و
امیرحسین چیتسازیان ( )1395در مقاله خود در نشریه نگارینه با عنوان
«نگاهی بر عناصر نمادین کاشی نگارههای قاجار کرمان» کوشیدهاند تا با
هدف معرفی ارزشهای بصری و مفاهیم بنیادی عناصر نمادین کاشیها،
به تحلیل عناصر نمادین چند نقش از کاشیکاری بناهای قاجار کرمان
بپردازد .هادی سیف در کتاب «نقاشی روی کاشی» به معرفی کاشینگاران
و سرگذشت زندگی آنها در مناطق مختلف ایران از جمله شیراز ،اصفهان،
تهران ،کاشان ،کرمان و غیره میپردازد.
همگامی نقاشی و ادبیات بر بستر شکلگیری نقاشی روی کاشی
(کاشینگاری) در دوره قاجار ادبیات فارسی و هنر ایرانی همواره پیوندی
درونی و همخوانی ذاتی داشتهاند؛ نقاش از مضمونهای ادبیات الگو
میگیرد ،افراد و تصاویر قصهها را به نمایش در میآورد و سخن نگارنده
را مجسم میکند (زمانی و دیگران .)85 ،1388 ،همچنین ادبیات در

سواالت و فرضیات پژوهش
 .1طبقهبندی موضوعی و تحلیل جنبههای بصری و زیباشناختی
مضامین ادبی بهکار رفته این کاشینگارهها به چه صورت است؟
 .2منابع الهام نقشمایههای مورد استفاده کاشینگاران کاخ موزه
گلستان کدامند و در بین مضامین تصویرى کاشى نگارههای فوق کدام
مضمون بیشتر مورد توجه بوده است؟
فرضیه این پژوهش بر این پایه استوار است که پیوند معناداری میان
آگاهی و شناخت نقاشان کاشینگار قاجاری در کاخ موزه گلستان با سنت
بازگشت ادبی در ادبیات غنایی وجود دارد به نحویکه بر فضای اثر هنری
به لحاظ اندازه و وسعت سطوح ،مؤثر بوده و نوعی نگرش انسانمدارانه را
در ترکیببندی و شیوه بیان هنرمند سبب شده است .در این پژوهش به
نظر میرسد که مضامین و نقشمایههای بهکاررفته بر کاشینگارههای
فوق بیشتر شامل مضامین ادبیات غنایی برگرفته از دیوان جامی ،دیوان
خمسه نظامی و دیوان منطقالطیرعطار میباشند و از این میان مضامین
داستانهای خمسه نظامی بیشتر مورد توجه کاشی نگاران بوده است.

معرفی نمونههای مورد بررسی پژوهش
این پژوهش 13عدد کاشینگاره نقش برجسته زیرلعابی هفترنگ با
مضامین ادبیات غنایی در سرسرای تاالر اصلی کاخ موزه گلستان است.
کلیه کاشیهای موجود در این فضا جهت تزئین ازارهها بهکار   گرفته شدهاند
و بر اساس موقعیت آنها در مکانهایی چون :پلکان ،فضای مکث در طبقه
اول ،گوشوارهها ،ورودی سرسرا ،فضای باالی پلکان ورودی در طبقه دوم،
داالن ،حدفاصل گوشواره و فضای پخش در طبقه دوم که فضایی مشرف
بر پلکان اصلی عمارت است بهکار رفته اند.
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شکلگیری هنر ایران ،نقش عمدهای دارا بوده و با نگاهی بر جایگاه ادبیات
در تزیینات؛ میتوان به ارتباط مضامین با ویژگیها و شاخصههای اجتماعی
و فرهنگی هر دوره پی برد (شایستهفر .)101 ،1388 ،مقدم اشرفی در
کتاب «همگامی نقاشی با ادبیات» مینویسد« :نقاشی ،تصویری بصری از
ادبیات ارائه میدهد و وسیلهای هنری است که به فهم سخن داستان یاری
میرساند ».همچنین وی تأکید میکند که ارتباط میان ادبیات و نقاشی
به خصوص نقاشی روی کاشی در دوره قاجار چنان عمیق و بنیادی است
که بدون تردید خلق تصاویر بدون اتکا به محتوای اثر ادبی امکانپذیر نبوده
است (مقدم اشرفی .)25-14 ،1367 ،در همین راستا علیمحمدی نیز در
کتاب «همگامی ادبیات و نقاشی قاجار» مینویسد :نقاشی نیمه اول قاجار
با مؤلفههای مکتب بازگشت ادبی ،همخوانی دارد و تالش میشود تا اصول
و معیارهای سنتی هنرهای تصویری ایرانی دوباره احیا شود ».بازگشت
شاعران به سنتهای شعری دلیل بازگشت نقاشان به سنتهای تصویری
و به تبع آن تأثیرپذیری از ادبیات و دلیل همگامی است .لذا با مطالعه
نشانههای ادبیات فارسی در عناصر و اجزا پیکره و مقایسه آنها با همان
عناصر و اجزا در نقاشیهای اوایل دوره قاجار؛ تأکید میشود که به چه
اندازه نقاشی این دوره از تاریخ ایران از ادبیات متأثر بوده است(علیمحمدی
اردکانی.)143 -141 ،1392 ،
هنرمندان ایرانی با پیشینه نگرشهای عرفانی و شرقی خویش به آن
سوی این جهان مینگرد و قهرمانهای آثارش موجوداتی است با صفاتی
خاص ،که در پیوستگی با ادبیات فارسی شکل گرفتهاند .منشأ و سرچشمه
چنین پیوندی بین نوشتار و تصویر در ایران به اندازهای است که «در زبان
فارسی فعل نگاشتن یا نگاریدن برای بیان هر دو مفهوم بهکار میرود»
تجسمی ایرانی ،هر دو
(مقدم اشرفی .)14 ،1376 ،شعر فارسی و هنرهای ّ
ل خود ،یک راه سپردهاند .هنرمندان ایرانی در جهت زیبایی
در طی تحو 
آثار هنری خود ،به ادبیات همچون گنجینهای غنی چشم دوختهاند .زیرا
آثار ادبی عالوه بر غنی ترکردن آثار هنری دیگر بهویژه هنرهای کاربردی،
سبب وسعت و تنوع بیشتر آن نیز گردیده است (یارشاطر-58 ،1368 ،
.)65
کاشی در دوره قاجار به مثابه یک بوم نقاشی بوده که روی آن انواع
نقوش و موضوعات بزمی و رزمی نقاشی شده است (مکینژاد،1388 ،
 .)49همچنین از ویژگیهای کاشیکاری قاجار ،جنبه کاربردیبودن
آنها بر فضاهای معماری است (زارعی و حیدری باباکمال.)54 ،1395 ،
لذا در این دوره اکثر منازل اشراف و کاخها با کاشیکاریها و قابهای
تندیسدار تزئین شد (کرتیس .)84 ،2000،آنچه در دوره قاجار بیشتر
مورد استفاده قرار میگرفت و برای نقاشی بوسیله لعاب مناسبتر بوده،
کاشی هفترنگ است .در هیچ دورهای به اندازه قاجار ،کاشیهای
خوشساخت   و بزرگ      مشاهده      نمیشود (آیتاللهی .)139     ،1376     ،همچنین
از ویژگیهای کاشیکاریهای دوره قاجار تنوع نقوش ،استفاده از رنگ
و همچنین بهرهگیری متعدد کاشی زیرلعابی است؛ که گسترش این
نوع کاشیها در ادامه تکنیک و کاربرد دوره صفویه است (Fehervari,
 .)2000, 232استفانو            1و کاربونی 2در کتاب کاشیهای ایرانی معتقدند
روش غالب   کاشیکاری در عصر قاجار کار به شیوه هفترنگ به همراه
رنگآمیزی زیرلعاب بود (استفانو و کاربونی .)11-8 ،1381     ،در این دوره
نقاشان روی کاشی زیر نظر نقاشخانه همایونی کار میکردند و زیر

مجموعهای از نقاشان بهشمار میآمدند .در این دوره نقاشی ایران به دنبال
نهضت نقاشی روی کاشی ،زنده کننده و پیونددهنده مبانی مذهبی ،ملی
و سنتی میشود چنانکه با گذشت ایام ،کاشینگاری دارای اعتبار خاصی
میگردد که نقاشان نام آشنا نیز بر روی کاشی نقش میاندازند (سیف،
 .)18-17 ،1389بر همین اساس دوره از تاریخ ایران را باید بهعنوان عصر
گسترش و توسعه استفاده از تجربههای نو در کاشیکاری زیرلعابی معرفی
کرد ،چونکه بدنه کاخها و منازل بسیاری با این نوع کاشی تزیین پیدا
کرد(میش مست و مرتضوی .)10 ،1390،چلکوفسکی 3و فلور 4از مهمترین
دالیل شکلگیری تصویرگری کاشیهای نقش برجسته هفت رنگ
دوره قاجار را تأثیرپذیری از قصههای ادبيات فارسی ایران مانند :دیوان
عبدالرحمان جامی ،خمسه نظامی گنجوی و ...میدانند (چلکوفسکی و
فلور .)16 ،1381 ،در همین راستا هادی سیف معتقد است ،نقاشی روی
کاشی در دوره قاجار آغاز تحول کاشینگاری با نقوش افسانههای نظم و نثر
فارسی است (سیف.)79 ،1389 ،

مبانی نظری پژوهش

کاشینگارههای نقش برجسته هفترنگ زیرلعابی با مضامین
ادبیات غنایی در کاخ موزه گلستان
در دوره قاجار تنوع زیادی در هنرهای مرتبط با معماری به چشم
میخورد ،و در این بین نقاشی روی کاشی بیشترین عمومیت را پیدا
میکند (سامانیان و همکاران .)61 ،1393 ،کاشینگاری را میتوان نوعی
از نقاشی دیواری برشمرد که نمونههایی از آن به فراوانی از عصر قاجار
بازمانده است (آژند .)36 ،1385 ،روی دیوارهای کاخهای سلطنتی قاجار
افسانههای قدیمی ایرانی به شیوه کاشیهای منقوش نقش شدهاند (گدار،
 .)463 ،1377از نیمه دوم قرن  13ه.ق نقاشی روی کاشی به صورت
هنری عام بهویژه با شروع پادشاهی ناصرالدینشاه قاجار ،به صورت بسیار
گسترده ،برای آراستن دیوارههای خارجی و داخلی قصرها ،بناهای دولتی و
منازل مورد استفاده قرار گرفت .رنسانس هنری نقاشی روی کاشی در نیمه
دوم قرن  12آغاز گردید و پس از دوران کوتاهی رکود ،از آغاز قرن13تا
نیمه دوم قرن  14در پایتخت ادامه یافت .این تحول را میتوان یکی
از ماندهگارترین حرکتهای مردمی در عرصه نگارگری یاد کرد (سیف،
 .)18-17 ،1389کاشینگاری در دورۀ قاجار ،در ادامه سنتهای گذشته و
به تقلید از آن و با تأثیرپذیری از هنرهای نوظهور آن دوره ،همچون عکاسی
و چاپ سنگی ،به لحاظ بهرهگیری از مضامین مرتبط با این هنرها وارد
مرحله جدیدی میگردد و تصاویر اقتباس شده از آنها تبدیل به سوژهای
جهت ایجاد اثر ماندگار توسط کاشینگار گشته است که نمونههایی از این
کاشینگارهها به صورت ازاره در تاالر اصلی کاخ موزه گلستان در بخش
سرسرا قابل مشاهده است (سامانیان و دیگران .)61 ،1393 ،از مهمترین
خصوصیات کاشیهای زیرلعابی عصر قاجار ،تنوع نقشمایهها با طرحهای
قالبی است .طرحها بیشتر شامل نقوش گیاهی ،مناظری از ساختمانها و
تصاویر انسانی است که رويكرد مهم و اصلي آنها ،چه به صورت پيكرهبندی
و چه از لحاظ تركيببندي ،شباهت زیادی به عصر قاجار دارد (همان.)62 ،
بر همین اساس کاشیهای موزه گلستان چه از نظر تكنیك ساخت و چه از
نظر خصوصيات بصري از مهمترین كاشيکاری زيرلعابي هستند (Porter,
 .)1995, 81چون روی رنگها را با یک الیه لعاب شفاف میپوشاندند
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و با توجه به تعداد رنگهای بهکاررفته نسبت به کاشیهای دیگر به نام
زیرلعابی ،زیرنقش ،رنگارنگ و الوان نیز معروف شدهاند (آلن.)26 ،1387 ،
این کاشیها با نقاشی چند رنگ زیرلعاب شفاف و رنگهای متنوعی تزیین
شدهاند که روی برخی از آنها ،طرح اصلی بهصورت برجسته اجرا شده
است (آهنی .)17 ،1393 ،بنابراین میتوان شیوه نقاشی روی کاشی دوره
قاجار را نوآوری و سبکی همراه با تنوع منحصربهفرد دانست؛ چرا که از
طریق موضوع نقاشي روی آنها ،نوع كاركردشان را میتوان تشخيص داد
(شیرازی و دیگران .)376 ،1395 ،بهرهگیری از ادبیات غنایی مانند :بهرام
و گلندام ،فرهاد و شیرین ،خسرو و شیرین ،شیخ صنعان و دختر ترسا و
لیلی و مجنون ،در صدر مضامین کاشینگاریهای این دوره قرار دارد (آژند،
.)38 ،1385
تحلیل جنبههای بصری و زیباییشناسی بهکار رفته بر کاشینگارههای
نقش برجسته هفترنگ زیرلعابی
جنبههای بصری کاشی نگارههای موجود در کاخ موزه گلستان را میتوان
از نظر ترکیببندی خطی در چیدمانها و بر هر نگاره به صورت جداگانه
مورد بررسی قرار داد .ترکیببندی کاشینگارهها وابسته به ویژگیهای
بالقوه در درون خود این کاشیها است .عناصر روایی درون قابهایی به
اشکال هندسی مانند دایره ،شمسه هشت ،هشت ضلعی منتظم و یا ترنج
محدود شدهاند .فضای خالی میان عناصر روایی و عناصر غیرروایی عمدتاً
با نقوش انتزاعی اسلیمی ،ختایی و هندسی پر شده است .عناصر روایی
با تکرار و نظم خود به چیدمان ریتم میبخشند و یکپارچگی تصویری
را تأمین میکنند؛ ولی با توجه به اندازه کوچک بخشهای روایی و محل
قرارگیری آنها ،بییندهی این چیدمانها بیشتر با ریتم و وزن ناشی از عناصر
غیرروایی درگیر میشود .در این کاشی نگارهها ،هنرمند با به کارگیری
مایه رنگی الجوردی برای زمینه کاشی و قرمز برای ترنجها و سبز روشن
بهعنوان پس زمینه کار نوعی ایجاد عمق نموده است که بتدریج مخاطب
را به سمت روایت دعوت میکند .کاشینگار با انتخاب رنگ الجوردی برای
زمینه بخش روایی و همچنین سفید گذاشتن اسلیمیهای شکل دهنده
ترنجهای حاشیه کاشی؛ طرح ترکیبی از بخش روایی و بخش فراروایی را
با ارزشهای تیرگی و روشنی باال بهعنوان پایه تصویری ترکیببندی خود
انتخاب کرده است که به دلیل تکرار دارای ریتم و پیوستگی است که
بیینده را خسته نمیکند .همچنین کاشینگارههای هفترنگ زیرلعابی
نقش برجسته کاخ موزه گلستان از نظر اجزای تشکیل دهنده و قطعاتی که
در کنار هم قرار میگیرند ،به اشکال زیر تقسیمبندی و تفکیک میشوند:
 به صورت شمسه و چلیپا و مشتمل بر قطعات شمسه هشت و چلیپا؛ به صورت هشت و چهار و مشتمل بر قطعات هشتضلعی منتظم وچهارضلعی؛
 به صورت مربع و طرح مرکزی دایره و مشتمل بر یک قطعه مربع؛ به صورت مستطیل و طرح مرکزی قابی و مشتمل بر یک قطعهمستطیل.

منابع الهام   تصویری در طراحی کاشینگارههای نقش برجسته
هفترنگ زیرلعابی
در دوره قاجار رابطهای خاص و ظریف بین تجربههای آثار هنری
هنرمندان دورههای قبل و تجارب هنرمندان و هنرهای نو برقرار شد و

آثار آن در هنرهایی همچون کاشینگاری جلوه یافت (آژند.)42 ،1385 ،
یوسف کیانی معتقد است قاعدتا نقاشی روی کاشی در عصر قاجار باید
از نقاشی اروپایی تأثیر پذیرفته باشد (كياني .)133 ،1376 ،زیرا عالقه
و ذوق شخصی حاکمان قاجاری و مخصوصا ناصرالدینشاه ،در حرکت
هنرمندان به سوی غربیترکردن تصاویر و نقشها در سنت کاشیکاری
این عصر مؤثر بوده است (کریمی .)60 ،1385 ،همچنین ظهور صنعت
چاپ و عکاسی در این دوره منبع الهام مناسبی برای طیفی از کارگاههای
هنری مانند کاشیسازی بود (حسینیراد و خانساالر.)78 ،1384 ،
منابع تصویری متعددی در دوره قاجار ،برای ترسیم کاشینگارهها بهکار
گرفته شده که از آن میان ،نقوش مضامین ادبیات غنایی برای ترسیم
کاشینگارههای نقش برجسته هفترنگ کاخ موزه گلستان بیشتر مورد
توجه قرار گرفته است .این نقوش از عواملی همچون :پیروی از سنتهای
تصویری گذشته ،انتخاب تصاویری بهعنوان الگو جهت طراحی ،رواج چاپ
سنگی متاثر بوده و آشنابودن کاشینگاران با ظرایف نمادین و بیانی شعر
فارسی تأثیر مستقیم بر عملکرد آنها داشته است به گونهای که هر چه
کاشینگار آشنایی بیشتری با ادبیات غنایی داشته ،بهتر توانسته مفاهیم و
تصاویر شاعرانه را در آثار خود به تصویر بکشد .همچنین به همت نثار ذوق
کاشینگاران شیراز ،افسانههای عارفانه و عاشقانه و اشعار نظامی و فردوسی
بر تن کاشی مینشیند (سیف.)16 ،1389 ،

انواع    مضامین    ادبیات   غنایی     کاشی نگاره های    هفت رنگ
زیرلعابی کاخ موزه گلستان
 -1دیوان عبدالرحمان جامی (هفت اورنگ)
  یوسف و زلیخا :منشأ اصلی داستان در ادبیات ،قرآن (س  .یوسف) وقبل از آن تورات بوده است که در قرآن با عنوان«احسن القصص» از آن یاد
شده است (میبدی .)30 ،1376 ،شهرت یوسف در جهان ادبیات به زیبایی
ُحسن روزافزونش میباشد .ثعالبی 5میگوید« :ان یوسف (ع) اعطی نصف
الحسن و کان نصف له و نصف لسایر الناس» (ثعالبی .)82 ،1326 ،عشق
زلیخا به یوسف در آغاز مادی و جسمانی بود و بیشتر جنبه هوس داشت
تا بُعد رحمانی ،اما در آخر تبدیل به عشق روحانی و عرفانی گردید (بقلی
شیرازی .)9 ،1366 ،بنا به روایت دیوان جامی ،زلیخا پس از متحولشدن
چنان در عشق خداوند غرق شد که توجهی به ماسوا اهلل نداشت؛ از این
روی پس از ازدواج با یوسف (ع) ،زلیخا معشوق است و یوسف عاشق .بهطور
کلی داستان یوسف و زلیخا با کششهای دراماتیک در زمره داستانهایی
است که بیشترین توجه را به خود جلب کرده است (Sawaby, 2016,
( )290جدول.)1

 -2دیوان خمسه(پنج گنج) نظامی گنجوی
زبان نظامی پرمایه و سرشار از تصویرهای خیالانگیز است؛ همچنین
زبانی است روان ،موسیقایی ،پر تصویر و آماده برای خلق صحنههای
عجیب (زرینکوب .)223 ،1372 ،از شگردهای نظامی در جذب مخاطب
توصیف و تصویرسازیهای ماهرانه است (حمیدیان .)159 ،1373 ،عنصر
صحنهپردازی سرودههای نظامی سبب شده که هنرمند نقاش کاشی
بیشترین توجه را به قصههای خمسه نموده و داستانهایی مانند :لیلی و
مجنون ،شیرین و خسرو ،شیرین و فرهاد ،بهرامگور با کنیزک را بر روی
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تنها نوعی تخیل عامیانه میداند (زرینکوب( )101 ،1372 ،جدول.)2
 .4-2بهرامگور :داستانهای او بارها به تصویر کشیده شده است
(پاکباز .)989 ،3831 ،زندگي بهرام ،مورد توجه هنرمندان بسیاری بوده
است .از جمله داستان شکاررفتن بهرام همراه کنیزک .این داستان بارها تا
امروز ،بر روی ُمهرها ،سفالینهها ،ظروف فلزی ،بافتهها ،کاشیها و نگارهها
نقش شده است (روشن .)112 ،1372 ،آنچنانکه مؤلف «مجملالتواریخ
و القصص» در قرن  6ه.ق آورده است« :و حدیث کنیزک و شکارگاه و
انداختن تیر بر آهوان ،که بر صورتها نگارند( »...ابن مهلب.)70،1318 ،
در شاهنامه كنيزك رومينژاد است و آزاده نام دارد و چنگ مینوازد ،در
هفتپيكر نظامي ،چيني است و فتنه نام دارد و چنگ مینوازد .حكايت از
آنجا آغاز ميشود كه بهرام او را با خود به شكار میبرد( 9کریمی و شاطری،
( )18 ،1393جدول.)3

کاشی نقش نماید .بر همین اساس الک گرابار 6معتقد است که بیشک
منظومههای نظامی گنجوی از لحاظ تصویرسازی در آثار ادبی غنایی
باالترین مقام را دارند (گرابار .)98 ،1383 ،در کاخ موزه گلستان اکثر
کاشیها با مضمون ادبی ،به آثار نظامی بر میگردد.
 .1-2لیلی و مجنون :اصل داستان ساده و کوتاه است و اصالتی
عربی دارد .لیلی و مجنون در کودکی با هم چوپانی میکردند؛ یا در یک
مکتبخانه درس میخواندند .همین وقایع به نظامی میرسد و او کوشیده
است به عشق این دو رنگی عرفانی و اخالقی دهد .نظامی رنگ محلی (نظام
قبیلگی ،صحراگزینی) را تا حدود زیادی حفظ کرده است (ذوالفقاری،
 .)63 ،1388پدر لیلی هرگز راضی به ازدواج آنها نشد و مجنون سر به
بیابان گذاشت و با حیوانات هم نشین شد .پس از ازدواجی اجباری لیلی در
فراق مجنون مرد .پس از اطالع مرگ لیلی توسط مجنون او نیز بالفاصله
جان خود را از دست داد .قصه لیلی و مجنون بارها توسط هنرمندان
مختلف به تصویر کشیده شده است (پاکباز( .)997 ،1383 ،جدول.)1
 .2-2شیرین و خسرو :آرتور کریستنسن         7معتقد است ،از
داستانهای اواخر دوره ساسانی است .که از قرن     4ه.ق به بعد دگرگونی
یافته و به نظامی رسیده است (کریستنسن .)340،1385 ،در خمسه،
گویا شیرین سبب قتل مریم ،زن خسرو شد و خود به همسری خسرو
درآمد .پس از کشتهشدن خسرو ،درکنار تابوت وی سینه خود را درید.
به گفته «برتلس »8در منظومه شیرین و خسرو ،قهرمان اصلی و واقعی
و نقطه مرکزی آن ،شیرین است (برتلس .)9 ،1350،لحظه مالقات
خسرو با شیرین هنگام آبتنیکردن شیرین را میتوان بهعنوان نشانهای از
تخیل عامیانه دانست (زرینکوب .)101  ،1372 ،ماجرای شیرین از جمله
صحنههای شستشو در چشمه یا آبتنیکردن شیرین و نظاره خسرو بارها
تصویر شدهاند (پاکباز( )992 ،1383 ،جدول.)2
 .3-2شیرین و فرهاد :فرهاد در کوهکنی مهارت داشت و به شیرین
دلبسته شد با خسروپرویز به رقابت برخاست (مظفری.)449    ،1386 ،
نخست شیرین یک حجاری به فرهاد سفارش داد ،فرهاد با دیدن شیرین
بر او عاشق شد .دلدادگی فرهاد به شیرین آنچنان بود که خسرو وی را به
حجاری و کندن کوه بیستون مجبور کرد .فرهاد وقتی خبر فوت شیرین را
به دروغ از پیرزنی شنید بالفاصله با تیشهای که در حال کندن کوه بیستون
بود فرق سرش را شکافت و درگذشت .زرینکوب ،فرهاد و کوهکنی او را

 -3دیوان منطقالطیر عطار
 شیخ صنعان و دختر ترسا :شیخ صنعان پارسایی بود که  50سالعبادت کرده بود ،چند شب در خواب بتی را سجده میکرد ،با مریدانش به
سمت رم حرکت کرد ،در رم عاشق دختر مسیحی شد ،مریدانش ترکش
گفتند؛ شیخ به کلیسا رفت ،در آنجا زنار به کمرش بست ،شراب بسیار
نوشید ،و حتی به چراندن خوک مشغول شد .در پایان با دعای زیاد مریدانش
نجات پیدا کرد .دختر مسیحی نیز مسلمان شد و بالفاصله از دنیا رفت
(پورنامداران .)43 ،1376 ،عطار در ضمن بیان داستان با تصاویر درخشان،
درونمایه داستان را در قالب تصاویر خیال عینی و مکرر کرده است .عطار
با کاویدن درون شخصیت اصلی ،او را درگیر کشمکشهای درونی ،فردی
و فرافردی نشان داده است و با فضاسازی مکان ،امور انتزاعی را بهگونهای
محسوس تصویرسازی کرده است (جمشیدیان و نوروزپور.)126 ،1391 ،
ن مورد توجه نگارگران قرار گرفته و
این حکایت بارها از هنگام سرودهشد 
ن حکایت
هر یک بنا به ذوق و حال و شیوه نگارگری خود ،صحنههایی از ای 
را به تصویر کشیدهاند      (شریفزاده   .)120،1374    ،در کاشیکاریهای دوره
قاجار مضامینی که از این داستان به تصویر کشیده شده است ،عبارتند از:
دیدار شیخ با دختر ترسا و گرفتارشدن او به عشق دختر ،شرح شیدایی
شیخ و مالمت مریدان و خوکچرانی شیخ به دستور معشوق (داروئی و
مراثی( )93 ،1390 ،جدول.)3

جدول  -1کاشینگارههای نقش برجسته هفترنگ زیرلعابی کاخ موزه گلستان با مضامین ادبی.
عنوان نقش

موضوع نقش

کاشینگار دو مرحله

رنههگههها در نیایههت همههاهنگی و

نامیدپ است .زیهرا در همه

نمودپ و با بکهارگیری رنهگ -از تیهرپ به

کاشیها بها حاشهی ههای بسهیار

درسهههای عفههت و

کردپ اسهت .همننهی کاشهینگهار رنهگ

شکل هسنند و برگی از زیهر ایه

بر نفس منعکس شدپ است.

از زنههدگی یوسههف و

میکشد؛ قسمت اول:

یکدسنی ب چشم میخهورد .ایه

دعوت زلیخا از زنهان

هفت اورنگ جامی

خوانش داسنان در ای دو کاشهی-

خداوند در قردن داسهنان

نگارپ از مرکز شهروع مهیشهود و

زلیخا را ب ب تصهویر

ادبی /یوسف و زلیخا/

تصویر نقش

ترکیب بندی نقش

دربار به کهاب بهرای
اثبات زیبایی یوسف و

صحن از هوش رفهن

زنان دربار .در قسمت

دیگههر دورپ ریههری و

نابینایی زلیخا با یه

دف در دسنانش ،که

در مسهههیر حرکهههت

یوسف نشسن است.

نمادشناسی نقش

ویژگیهای بصری و زیبایی شناسی نقش

کاشی نگهار نقشهمای ههای گلهدانی را در

باری

اطراف قاببندیهای بیضی

یوسهف را احسه القصه

جههای داسههنان ،عههالینری

خویشننداری،تقواو تسهل

حاشی بیضی از  4طرف قاببنهدی

بر روی ایه کاشهی نگهارپ

یکنواخنی طرح شدپ اسهت .خهود

یوسههف(ع) حلقهه نههورانی

قابی ب شکل ترنج؛ و ترنج مهكکور

رارسایی ،راکی و ررهیزکاری

بیههرون دمههدپ ک ه سههبب ایجههاد
ای

قابهای بیضهی شهکل درون

داخل کادر مسنطیل شکل کاشهی
قرار گرفن است.

ترکیب با عناصهر طبیعهتگرایانه تصهویر
روش  -گلها را بصورت برجسهن نقاشهی

الجوردی را برای زمین بخش روایی اننخاب
نمودپ و اسلیمیهای شکل دهندپ ترنجهای
حاشی کاشی را سفید گكاشن است .با ای

ریرامهههون سهههر حضهههرت

کههار ،ترکیبههی از بخههش روایههی و بخههش

نقاشی شدپ است ک عالمت

باال ،بعنوان رای تصویری ترکیببندی خود

دن حضرت می باشد.

فراروایی را با ارزشیای تیرگهی و روشهنی

اننخاب کردپ است ک بدلیل تکهرار ،دارای
رینم و ریوسنگی است و بییندپ را خسهن

نمیکند.
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داستان لیلی و مجنون

قابهای بیضی د ون قابی به شكل

حوادث ،بست ی غنی

شكل ق ا گ اتاه اسات .وعادد و

بااا ونااوا ااا اوان

ادبی/لیلی و مجنون

باا ای ویوس سااا ی

نظامی گنجوی

کاشای ناااا ههاا بااه

/خمسه(پنج

گنج)

ميالعة نمادها و نشاانههاای

وناسب بین قالب و ماتاوا د کاشایهاای

مجنون و ميابقات آنهاا باا

بدنه اسن کاشیناا ههاا ول یقای ا نقاوش

و نج و و نج داخل کاد مساتيیل

ویااوس ی داسااتان لیلاای و

پیچیدگی نشاانههاای موواود د

نشااانههااای متناای ،س ابب

اسجاد ک ده است .اسن

داستان لیلی و مجناون و پیا وی

کشف السههاای نمیا وا

دسدا لیلی ا مجناون

بااا خوانی اساان نشااانههااا و گاااه

اهداف مو د نظ کاشیناا ا

اسن ویاوس قابلیت نشانهشاناختی

د الغ نشان دادن مجنون

نقاشااان کاشاای د اساات اده و

وغیی اه د آن سبب گ دساده واا

د صااا ا کااه بااا

حیواناااه همنشااین

داشته باشاند .همچناین نناصا

شده است میپ دا د.

واسی باا وكا ا و نظاو خاود باه

چیاادمان ،سااتو ماایبخشااند و

اوق قابل مشاهده است .نقوش گیااهی با

مختلف است ،که با وزئیااه بسایا نقا

شدهاند .د اسن کاشی ناا هها نناص پاسین

م اهیو شده و دستیابی باه

کاد نسبت به باالی کااد بز گتا نقاشای

ممكن میسا د .اغ اقی کاه

اسناونه و سیو اشا های به اسجاد بعد ساو

صو ه گ اته است نشاان ا

واکید ب واقعا اسی دا د.

شده است؛ کاه مایواوان گ ات هادف ا
د ویااوس اساات .د مینااه کاشاای د

ایاو های انسانی ساسهپ دا ی و واقعا اسی

بیشت ی صو ه پذس اته است.

سكپا چای ویوس ی ا وامین مای-

کنند.

جدول  -2کاشی نگارههای نقش برجسته هفترنگ زیر لعابی کاخ موزه گلستان با مضامین ادبی.
موضوع نقش

عنوان نقش

تصویر نقش

اثرررری منظرررو و

ادبی /شیرین و خسرو/

خمسه(پنج گنج) نظامی

گنجوی

ترکیب بندی نقش

نمادشناسی نقش

موضوع نقاشی شیرین و خسرو

عاشررقانه کرره برره

برروی این کاشی نگار ها باعث

خسررروپروی ش شررا

آن شد اسع و آن را به شک

سرگذشررع ع ر

ساسانیش با شیرینش

سازماندهی و ترکیببندی دقی

در حرررین آب تنررری

شد اسع تا نگا مخاطب عالو

عالمع تخی و گمران

بصری میگرردد .همچنرین نقروش

کاشی نگار هرا زبران

همه حرکعها و جهعهرا را سرمع

پردازد.

بر هدایع شدن به سمع شیرین؛
سبب مرک یع پیدا کردن خسرو

تواند نروعی ن رانه و
عامیانه باشد .در ایرن

نظامی ن انهای اسرع

القای فضای آرمانی و ایجاد تقرارن
اسلیمی با پیچشهای خاص خرودش

نقطه وحد آفرین و مرکر ی نری

کاشی به تصویر شیرین و خسرو

که بیانگر اندی ههرای

در منظومه نظرامی

مضمون این کاشینگار ها فرهاد

در خوان رری جدیررد

هماهنگی اشکال گیاهی و منحنری؛

و اشررتیاق فررراوان

ن ان میدهد که شیرین نیر در

فررردی سرراد لررو و

بیضی شک کاشی هماهنگ اسرع.

فرهاد با شور

توصیف شد اسع.
همچنین در ادبیا

را در حال کنردن کرو بیسرتون
حال عبور و یا تماشای آن اسرع.

فضایی که هنرمند در این کاشری

و فرهنگ ایران بره

نگار ها درک کرد اسعش با آنچه

رروق راسررتین

مری-

عنرروان عاشرر و

م

م رفی شد اند.

که از فضرا و طبی رع در ااهران
همه مرد اسعش متفراو

باشررد .کاشرریهررا در دو قالررب

بصور

ه ع ضرل ی قالبنردی

شد اند .شیرین و فرهاد در درون
قاب؛ از نظر ترکیب و رنگبندی و

طراحی بسیار تاز به نظرر مری-
رسند.

نقوش این کاشی-

این کاشی نگرار برا حاشریهای

ادبی /بهرا گور با کنی ک/

از داستاهای هفع

که زیر حاشریه بیضری از اهرار

گنجوی

بهرا گور سوار بر

حرکع شد اسع.

خمسه(پنج گنج) نظامی

کرررردن شررریرین در

قابهای بیضیش شام نقوش اسلیمی

برخوردارند .حاشریهی باریرک دور

یک ک منسجم در آورد اسع.

شرراه اد ایرانرری

ع

گنجوی

خسروپروی با شیرین

کاشررری از نررروعی واق گرایررری

ادبیا

اختصاص مییابد.

ادبی /شیرین و فرهاد/

لحظرررره مالقررررا

درختانش گلها و گیاهران در زمینره

فارسری مری-

نی میشود؛ لذا دایر و مرک

خمسه(پنج گنج) نظامی

نقش

گردان سفید میباشرند .و موجرب

همچنین نوع ترکیببندی سبب

ارمنی االصر مری

ویژگی های بصری و زیبایی شناسی

نگار مربو به یکی
پیکر نظامی ی نی

اسب

سرخ

کنی ش در شکارگا
اسع.

و

او می باشد.

میتوان گفع؛ فرهراد
قربانی توطئه شریرین

اسررع .ولرری در کرر
ع

او در ادبیرا

و

شیرین و خسرو سوق میدهد.

با فرر ه رع ضرل یش دایرر ای و

همچنین غلبۀ خطرو منحنری برر
خطو مای و قرینه و القای فضرای

آرمانی و ایجاد تقرارن بصرری نیر

فرهنگ ایران آرمرانی

م هود اسع .بهعرالو سریمای زن

راسررتینی اسررع کرره

داستانهای خمسه نظامی برا ابهرع

اسع .الگوی دلرداد
قربانی ع

شریرین

میشود .همچنین کو

در ایررن کاشرری نگررار هررا ماننررد
ترسیم شد اسع.

نمادی از صربر فرهراد

در رسیدن به شریرین
اسع.

بهرا سوار برر اسرب

نقوش اسلیمی و پس زمینه بطرور

باریک دور قابهای بیضی اسرع

سفید و با لباس قهو -

یکنواخع در کر تصرویر پخرش و

طرف قاب درآمد و باعث ایجراد

کنی سروار برر اسرب

ها دیگرر تصراویر ماننرد انسرانهاش

ای و تاج پادشراهی و
سفید و با لباس سرب

رنگ در حرال شرکار

آهو اسع.

ت یین شد اسع .به ج رنگ اسب
تصاویر حیوانا و گیاهان به نسبع

رنگ زمینره از کنتراسرع پرایینی
برخوردارند .دایر و مرک کاشی بره

تصویر بهرا و کنی اختصاص یافته
اسع.
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بررسی تأثیرات ادبیات غنایی بر نقوش کاشینگارههای هفترنگ موجود
در کاخ موزه گلستان
جدول  -3کاشینگارههای نقش برجسته هفترنگ زیرلعابی کاخ موزه گلستان با مضامین ادبی.
عنوان نقش

موضوع نقش

تصویر نقش

نقوش این کاشینگارهها مربوط

به یکی از داستاهای هفت پیکر

نظامی یعنی بهرام گور سوار بر
اسب و کنیزش فتنه گوساله به

ادبی /بهرامگور با

فتنه  /خمسه(پنج

گنج)

دوش در کوشکی با  60پله در

دهای دور افتاده است.

نظامی

گنجوی

ترکیب بندی نقش

نمادشناسی نقش

ویژگی های بصری و زیبایی

در کاشییینگییارههییا نییوعی

هنرمنید کاشییی

بهرام و ستس فتنه بیه عنیوان

مشاهده است .ترکیب بنیدی

تصویر کشییدن

بزرگتر و بارزتر از سایر اشخاص

با پس زمینه نقوش گیاهی و

گور و فتنه طبی

اجییرای پرسییتکتیو قابیی

در این کاشی محکم و قوی و

منظره معماری میباشد .این

نگار عالوه بر بیه
داسییتان بهییرام

شناسی نقش

شخصییتهای اصیلی تصیویر،

نمایش داده شدهانید کیه ایین

مورد ،از ویژگیهای پرستکتیو

داستان نظامی ،از

مقیامی راییج در دوره قاجیار

ذهنی خیود نییز

کوشک هم نوعی پرسیتکتیو را

مستییلی با کیادر عمیودی

ویژگی هنر دوره

تصاویر سیوارکاران ،همراهیان،

موضوعی نقیاش بیه ینیین

در کاشییینگییاره

اسییت .اییین فضییاها در عییین

یییرا کییه یهییره

های گرم زمینه تصاویر را بیرای

کاشیها در دو قالب که یک
مورد به شک مسیتیی بیا

کییادر افقییی و مییورد دیگییر
است .از نظیر ترکییببنیدی
ترکیب بنیدی دسیت پییدا

کرده است.

تخی ی تخیییال

غافیی نبییوده و

قاجار را میتوان

مشییاهده نمییود،

شخصیییییتهای

داسییتان یهییره

است .بهعالوه حرکت پلیههیای
نشان میدهد .فضاهای خالی با

کوشک و نقوش تزیینی پر شده
سادگی کامال سرزندهاند و رنگ-

مخاطب زنده مینمایاند.

مییردان و زنییان

دوره قاجار را در

ذهن تداعی می-

کند.
اییین داسییتان طییوینی تییرین

قالبندی این کاشییهیا بیه

وصییی هیییای

این کاشینگارهها دارای رنیگ-

مآخذ آن ،داسیتانی کوتیاه در

است .ایین قابهیای بیضیی

زیبییایی دختییر

هستند .رسم نازککاری و تکثر

داستان منیی الیییر اسیت.

ادبی /شیخ صنعان
و

/منص

دختر

ترسا

الییر عیار

نیشابوری

تحفه الملوک غزالی است .آنچه
عیار افزوده است وصی هیای

شاعرانه درباره زیبیایی دختیر

ترسییاس سییوز و سییاز شیییخس و
گفتگوهییای شیییخ و مریییدان،
شیخ و دختر ترسا و مریدان بیا

یکدیگر و...است.

صییور حاشیییهای باریییک
شک درون قابی بیه شیک

ترنج و ترنج میذکور داخی

شیاعرانه دربیاره
ترساس سوز و ساز

شیییییییییخس و
و مریدان ،شیخ و

گیاهان ،بوتیههیا و معمیاری از

کادر مستیی شک کاشیی
و برگهای رنگی تزئین و بیه

دختییر ترسییا و

شک هشیتپیر کیار شیده

است.

رنگها ،اسیتواری و همیاهنگی

آنهییا و زیییادی کییاربرد رنییگ

گفتگوهای شییخ

قرار گرفته است که با گ هیا

های فراوان گونیاگون و روشین

مرییییدان بیییا

یکیییییدیگر و...

است.

یجوردی و پوشاندن زمینیه بیا

ویژگیهای آن است .در نقاشیها

نرمییی ،تناسییب رنییگهییای

یجییوردی و آزادی و طبیعییی
بودن سیکنا انسیان حیای

دیده میشود .عم نمایی هم از

ویژگیهای بارز این کاشی نگاره-

ها می باشد.

نتیجه
هنر کاشینگاری دورهی قاجار نشانگر خالقیت هنرمندان آن است،
زیرا آنها توانسته  اند صحنهها و تصاویر مضامین ادبیات غنایی را بر کاشی
به تصویر درآورند و به نوعی آنها را محسوس و ملموستر کنند .نقوش
کاشینگارههای نقش برجستهی هفترنگ زیرلعابی کاخ موزهی گلستان
میتواند از رویکردها و عوامل فرهنگی مختلف دوره قاجار الگوپذیری کرده
باشد .زیرا سلیقه شخصی و عالیق شاهان قاجاری و آگاهبودن نقاشان روی
کاشی با نکتههای سمبلیک و بیانی اشعار فارسی ،تأثیر مستقیم بر عملکرد
آنها داشته است به گونهای که هر چه کاشینگار ،آگاهی بهتری از ادبیات
غنایی داشته باشد ،بهتر میتواند معنا و تمثالهای شاعرانه شاعران را در
اثر خود به تصویر بکشد .از ویژگیهای این کاشینگارهها این است که،

بدون دانستن متن میتوان با تصویر نقاشیشده روی کاشی ارتباط برقرار
کرد .همچنین شکل انسان همه عناصر دیگ ِر نگاره را در کادر تصویرگری،
در پرتو خود قرار میدهد و سیطره خود را بر فضای اثر چه به لحاظ اندازه
و وسعت سطوح و چه از نظر تأکید بر آن اثبات میکند .در واقع به نوعی،
تمایل به نگرش انسان مدارانه در این کاشینگارهها بهوجود آمده است.
نقوش اين کاشینگارهها هم به شیوه نقاشی و هم به صورت طراحی و با
رنگ غالب آبی کار شده است .این کاشینگارهها دارای حاشيههای نازک
اطراف قالببندهای بيضي شکل هستند؛ این حاشیهها شامل انواع طرحها
و تصاویر اسليمي دوار سفيد میباشند كه بر سطح قهوهاي و برگي با
تركيب رنگ نزدیک قهوهای از پایین حاشيه بيضي از چهار سمت قاب
بیرون آمده و سبب عدم يكنواختي و حركت نقشمایه شده است .خود
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اين قابهاي بيضي؛ درون قابي به شكل ترنج قرار دارد و ترنج نیز داخل
كادر مستطيلشكل كاشي قرار گرفته كه با گلها و برگهاي رنگي تزئين
شده است .آنچه مهم است ،هنرمند در این مضمونها تقلید صرف
نکرده بلکه تخیل خود را به نمایش گذاشته است .موضوعات بهکاررفته
بر کاشینگارههای برجسته هفترنگ کاخ موزه گلستان با مضامین ادبیات
غنایی شامل دیوان خمسه نظامی ،دیوان عبدالرحمان جامی و منطقالطیر
عطار میباشد که با فرم و اشکال مختلف هشتپر ،مستطیل و مربع نقاشی
شدهاند .همچنین با توجه به بررسی میدانی و نمونههای پژوهش انجام
شده از این میان ،مضامین داستانهای خمسه نظامی بیشتر مورد کاشی
نگاران بوده است .قابل ذکر است؛ برخی از این کاشینگارهها دارای امضاء
هستند .تعدادی از آنها با رقم مصطفی به تاریخ  1304مشاهده میشود؛
وی از هنرمندان معتبر کاشیپزی و گاشینگاری در عصر ناصری بوده
پینوشت ها

1. Stefano.
2. Carbony.
3. Chelowsky.
4. Flora.

 .5کنیهاش ابومنصور است .در سال 350در نیشابور زاده شد .شاعر ،کاتب،
تاریخنگار ایرانی و عربزبان بود .همه نوشتههایش به زبان عربی است .چون
جدش پوست روباه را پاک و پیرایش میکرد و از آن پوستین میدوخت به
ثعالبی مشهور شد (.)http://rch.ac.ir/article/Details/10117

6. Elk Grabar.
7. Arthur Emanuel Christensen.

ایرانشناس ،خاورشناس ،لغت شناس اهل دانمارک است که  19ژانویه 1375در
کپنهاک بدنیا و در  31مارس  1945از دنیا رفت .نخستین رسالهاش را بنام رستم
پهلوان ملی ایران در  23سالگی در سال 1398منتشر کرد .در سال بعد مقاله
افسانهها و روایات در ادبیات فارسی را منتشر کرد .رساله دکترایش در سال 1903
در مورد عمر خیام بود و در سال 1927کتاب نقد بر رباعیات خیام را منتشر کرد.
در سال 1907رسال ه رمان بهرام چوبینه ،در سال  5291کتاب زندگی قباد    یکم و
رابطه او با مزدک  ،در سال  1932کتاب سلسله کهن و افسان ه کیانیان ،در سال
 1935کتاب ایران در زمان ساسانیان را انتشار داد .سه بار به ایران سفر کرد؛ بار
اول در سال  1914شرح سفرش را در کتاب ماورای دریای خزر ،بار دوم و سوم
در سالهای  1929و  1934که شرح این دو سفر را در دو کتاب ایران قدیم و
ایران جدید و سیمای فرهنگ و هنر ایران نوشت (.)www.wikipedia,org
8. Evgeny Edvardovich Berthels.

خاورشناس روس در زمینه ادب ،تصوف ،تاریخ و فرهنگ ایرانی بود .وی اصالتی
دانمارکی داشت .در سال  1890در سن پتروزبورگ بدنیا و در سال1357در مسکو
درگذشت .وی عضو فرهنگستان ایران نیز بود.
 .9دو روایت از بهرام ،فتنه و آزاده :در شاهنامه ،بهرام دو جفت آهو ميبيند و
از آزاده ميپرسد« :كدام آهو افكنده خواهي به تير /كه ماده جوان است و همتاش
پير ».آزاده ميخواهد كه آهوي ماده را نر سازد و آهوي نر را ماده ،سپس با
مهرهاي به آهوي ديگر بزند تا آهو سر بردوش بگذارد و براي خاراندن جاي مهره،
پايش را به كنار گوش بياورد و بهرام سر و پاي و گوش آهو را به يك تير به هم
بدوزد .بهرام با تيري دو پيكان ،هردو شاخ از آهوي نر بر ميگيرد و دو تير به جاي
شاخ ،بر سر آهوي ماده مينشاند .سپس سر و پاي و گوشش را يكجا ميدوزد.
در اين لحظه آزاده گريان ،لب به سرزنش ميگشايد .بهرام خشمگین شده و او را
بر زمين ميافكند و شتر را بر او ميراند .براين باورند كه آزاده زير پاي شتر كشته
ميشود و بهرام ديگر هيچ كنيزكي را با خود به شكار نميبرد .در نظامي ،بهرام

است .در مجموع امضاء وی برروی  3تابلو دیده میشود که همگی بر
کاشیهای مربع با زمینه الجوردی و قاببندی داخلی هشت و چلیپا اجرا
شدهاند .بر پای دو کاشی امضاء هنرمند دیگری به نام محمدابراهیم قابل
مشاهده است .اگرچه با دقت در شیوه رنگگذاری و طراحی محمدابراهیم
در آثار دارای رقم وی میتوان تعداد دیگری از تابلوهای موجود در مجموعه
سرسرا را نیز به وی منسوب کرد .بر بدنه تعدادی دیگر از کاشینگارهها
امضا هنرمند دیگری به رقم سیدمحمدرضا در سال 1316ديده ميشود.
در پایان میتوان گفت که ادبیات بهطور كلی میتواند برای هنرمند
کاشینگار ،هم از نظر آموزش و هم منابع الهام سودمند باشد ،مشروط به
آنكه هنرمند بتواند قواعد حاكم بر ساختار اثر ادبی را شناسایی كرده و به
شیوهای كه نویسنده یا شاعر كوشیده است از طریق آن پیام خود را طرح
كند ،پی ببرد.

همراه با فتنه به شكار ميرود و شكاري مياندازد اما فتنه او را ثنا نميگويد .بهرام
ميپرسد چگونه صيد می كند ،فتنه در پاسخ« :گفت بايد كه رخ برافروزي /سر
اين گور در ُسمش دوزي» (نظامي )109    ،1334،بهرام با كمان ،مهرهاي به گوش
حيوان ميزند و سر و سمش را به هم ميدوزد و نظر كنيزك را درباره هنرش جويا
مي-شود .فتنه از ستایش بهرام خودداری میکند و در پاسخ«گفت پُركرده شهريار
اين كار  /كار پركرده كي بود دشوار» (همان )109 ،بهرام از فتنه خشمگين شده و
او را براي كشتن به سرهنگ خود ميسپارد ولی سرهنگ او را زنده نگاه ميدارد و
او مدتها براي باالبردن گوسالهاي از 60پله تمرين مي كند .بار ديگر فتنه با بهرام
روبهرو ميشود و در حضور او گاو را از 60پله باال ميبرد .بهرام این هنرنمایی را
نتیجه تعلیم و عادت میخواند .فتنه اعتراض میکند ،که چگونه درباره تیراندازی
او نامی از تعلیم نمیتوان آورد حال آنکه خود درباره هنر دیگران چنین باوری
دارد؛ بهرام ،فتنه را ميشناسد و عذر ميخواهد (کریمی و شاطری.)18 ،1393 ،
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The Qajar art of the Qajar art is a kind of sculpture with

a lazium field and a margin of Slavic designs on a tile
with outstanding frames, which came up with stories from
the themes of ghanaee literature to decorate the spaces of
buildings. The Golestan Museum is considered to be the
most important Qajar building and the first global registration
in Tehran, with treasures and valuable references from
various types of Qajar tile designs, embroidered in seven
different colors of embroidery in a diverse range of themes
in the literature of Ghana. The purpose of this research is
to identify sources of inspiration from tilers or painters
on the tile of this museum in the production of illustrated
tiles. In this paper, we try to study the pictures of the sevencolored tiles of the underwater mosaic with the themes of
the riches of literature such as Divan Jami (Yousef and
Zulikha), Khamseh nezami (Shirin and Farhad, Shirin and
Khosrow, Bahram Gur and Kenizak (Azadeh and fetneh)
divan manteghter attar(Sheikh Sana’an and Tarsa). The
results of this research show that Ghana’s literature has
always influenced Persian art and has been able to create
appropriate areas for designing and decorating architectural
decoration, especially in tiling. The ancient Persian
literature is full of love, epic and mystic stories. Illustration
of such scenes has always been the subject of many
artworks throughout the ages.The main features of arts in
the Qajar period, its affiliation with literature, in particular
the literature of Ghanaee, is not a tile as one of the artistic
representatives of the history holder in Iran, except for this
rule. The designs of the themes of the encyclopaedia on the
tiles of the paintings The seven-colored Golestan Museum
is influenced by the following factors:-Follow the traditions
of the past Arestrianism, which is one of the components of
this literary movement, has had a greater impact on the role
of tile work of the Qajar period. Most of the themes used in
tile images related to images taken from military khumsah.
The familiarity of tiled artists, with expressive and
symbolic delicacies of poetry, has had a direct impact
on their performance, so that the more tattooed, more

familiar with the richness of literature, could better
capture poetic concepts and images in their works. .
Literature in general can be beneficial to the painter, both
in terms of education and inspirational resources, provided
that the painter can identify the rules governing the structure
of the literary work and, in a manner in which the author or
poet is drawn, through his message Plan, find out.
Most of the tiles of the seven-story drawings of the Golestan
Museum under the guise of rich literature, with a narrow
margin around the elliptical frames, including white-satin
white-satin motifs that sit on a brownish background and
a leaf with the same color combination of the ellipsoidal
shape of the four The side of the frame is designed to create
motion and lack of uniformity.
Keywords
Qajar, Golestan Palace Palace, Architectural Decoration,
Sophisticated Seven-Tile Painting, Themes of Encyclical
Iiterature.
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