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قصه،کهتاپیشازاسالمچیزیجزنقلوقایعیااساطیرنبود،بانزولقرآنکریمازجایگاه
واالییبرخوردارشدوهموارهدراینکتابآسمانیبهعنوانیكیازابزارهایهدایتمورد
استفادهقرارگرفت.قصههادرقرآنعالوهبرپیگیریاهدافعامداستاننویسی،اهدافمتعالی
دیگرینیزازجملهپندآموزیازسرنوشتپیشینیان،دعوتبهتفكر،تبیینروشهایدعوت
انبیاوکسبمعرفتقدسیرانیزدنبالمیکنند.نزدیکبهیکچهارمازقرآنکریمبهروایت
قصصاختصاصیافتهاست.الگووشیوهروایتگریقصههایقرآنبهنحویاستکهداستان
بهشكلملموسیبرایخوانندهتجسممیشود؛اینامرسببتصویرسازیهمزماندرذهن
مخاطباستبهطوریکهتصاویریعمیقازرویدادهادرذهننقشبستهوازآنپساین
قدرتنفوذکالمخداستکهماندگاریتصاویررامیسرمیسازد.ازسویدیگرهنرمندان
نگارگرمتوجهاینقابلیتمهمقصصقرآنییعنیتصویرگریوتوصیفهایزندهشدهبودندو
همبرایناساسدربهتصویرکشیدناینداستانهااهتمامورزیدند.نگارههایمذهبیموجود
ازدوراناسالمیبیشترنمایانگرروایاتیازایندستمیباشندکهدرآنهاهنرمندنگارگرسعی
دربهنمایشدرآوردنجنبههایمذهبی،ادبیوتاریخیاینرویدادهادارد.دراینمیان
نیزنگارههاییبهچشممیخوردکهدربطنخویشبهاعتقاداتمذهبیوروشهایآیینی

مسلمیناشارهدارد.
بارواجهنرنگارگریدرایرانوظهورمكاتبمختلفهنریکههریکضمناینكهساخته
وپرداختهجانهنرایرانی–اسالمیبودند،عناصریرانیزبهعنوانتكنیکهایمكملاز
فرهنگهایمجاورمانندچین،بیزانسوحتیایرانباستاناخذکردندوبهیاریایناصول
ویژه،نگارههایزیباوماندگاریازقصصقرآنیبهدستنگارگرانایرانیآفریدهشد.این
هنرمندانتالشکردندتاتصویرروشنیازداستانهایقرآنیرادرپیشچشممخاطباحضار
کنند.چنینتالشیپیشازهرچیزدیگری،خبرازدرکروانشناسانهنگارگرانسنتی،ازهنر

مقدمه سردبیر 

روایتگری 
در نگارگری 
اسالمی مبتنی 
بر قرآن کریم
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میدهد؛چراکهبهباورآنانبهتصویرکشیدناینداستانهاعالوهبراینكهارادتوحساحترام
آنانبهقرآنکریمراآشكارمیساختوحوزهفرهنگییراکهبدانتعلقداشتندبرجسته
مینمود،باعثمی-شدکهخوانندگاننیز،اینداستانهاراهرچهبهتردرککنند.ازاینروی
مكاتبمختلفهنریهریکدربهثمررساندنچنیناهدافیکوششنمودندوآثاریبی
بدیلرادراینعرصهخلقکردند.دراینبینیكیازویژگیهاییکهمیتوانبررویآنتأکید
داشت،مسألهروایتگریاست.ازایننظرکهقدرمشترکیبینمتننوشتاریقرآنوجلوه
تصویریآنبوجودمیآورد.ازجنبهنخست،خودقرآنشگردهاوتكنیکهایمنحصربفردی
درداستانسراییداشتهودرواقعسبكیخاصداردکهقابلمقایسهباهیچسبکدیگری
نیست.ازطرفی،قراردادنداستانهایقرآندریکزنجیرهمشخصکاردشواریاست؛
چراکهاینداستانهابهنحویپراکندهدرکلاینکتابآسمانیحضوردارند.ازهمینروست
کهنگارگرانسنتیعموماًداستانهاییکههمدریکسورهخاصمتمرکزبودهوهمدرکتب
قصصاالنبیاءرایجوسایربودهاسترابهتصویرکشیدهاند؛مانند:داستانآدموحوا،داستان
ابراهیموگذراوازآتش،داستانیوسفپیامبرو....الگویروایتگریبرایاینهنرمنداننیز
هموارهازخودقرآناخذمیشدهاست،بهاینمعنیکهآناندرعینحالکهشگردهایخاص

نقاشیرادرتصویرگریبكارمیگرفتهاند،بهمتنقرآنوفاداربودهاند.

تقدیروتشكر
باعنایتبهلطفبیانتهایخداوندوباتوجهبهلزومتوسعههرچهبیشترتبلیغوتبیین
اندیشههایانسانیوارزشیتشیع،پژوهشوفرهنگبومیسازیباتأکیدبرهنروتمدنغنی
ایرانی،اسالمیوشیعیوباتكیهبرتوانمندیاساتیدومحققانبرجستهداخلیوخارجی
نشریهشماره24دوفصلنامهمطالعاتهنراسالمیبهچاپرسیدهوبههمراهانهمیشگی

تقدیممیشود.
ازتمامیافرادیکهدرآمادهسازینشریهازمراحلاولیهتاهماهنگیهایالزمبرایچاپ،
یاریرسانبودهاند،ازجملهنویسندگان،محققان،مترجمانودستاندرکارانصفحهآراییو
امورگرافیكیبسیارتشكروقدردانیمیشودودفترنشریههمچنانامیدواربهدریافتوانتشار
مقاالتارزشمنداساتیدودانشجویانگرانقدردرعرصهمطالعاتهنرایرانی–اسالمیاست.


مهنازشایستهفر
مدیرمسئولوسردبیر
شهریور1395

6

دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
بهار - تابستان/ پاییز - زمستان 1395
سال دوازدهم، شماره بیست و چهارم



7

دو فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
بهار - تابستان/ پاییز - زمستان 1395

7سال دوازدهم، شماره  بیست و چهارم 

تاریخدریافتمقاله:94/09/15
تاریخپذیرشمقاله:95/05/17

صفحاتمقاله:7-20

مطالعه نقاشی عامیانه عصر قاجار
)با محوریت مضامین مذهبی(

فاطمه درج ور /
عضوهیئتعلمیدانشكدههنردانشگاه
بوعلیسیناهمدان
fateme_dorjvar@yahoo.com

چکیده
بعدازوروداسالمدرایران،نفوذمذهبتشیعدرفرهنگایرانیروندیپرشتابوناگهانیبه
خودگرفتتاجاییکهباگذشتزمانعاملمؤثردرشكلگیریسنتهایمختلفاجتماعیو
فرهنگیایرانشد.رشدروزافزوناینباورهادرجامعهقاجاریانگیزهمهمیبرایشكلگیری
هنرهایعامیانهشدچراکهبهلحاظماهیت،شالودهاینهنرهابرمبنایاعتقاداتمذهبیو
باورهایعامهمردماستواراست.درایندورههنرمندانتوانستندبرایاولینبارعقایدمذهبی
خودراازطریقابزارهاییهنریدرزمینههایمختلفبهمنصهظهوربرسانند.اینتصاویربا
هدفتاکیدبرتقابلمفاهیمخیروشرومقایسهمفهومیآنبابكارگیریعناصربصریمختلف
درصحنههایگوناگون،خلقشدهاند.اینمقالهبرآناستتابامطالعهعواملاجتماعیمؤثردر
رشدهنرعامیانهمتأثرازمضامینشیعیبهبررسیتعاملمیانصورخلقشدهوارزشهای
دینیدرایننگارههابپردازد.یافتههایتحقیقازنظرجامعهشناسیهنرنشانمیدهدکهدر
دورهقاجاربهدلیلگسترشموجشیعهگریدرعامهمردمباعثترویجموضوعاتمذهبیدر
شیوههایمختلفنقاشیهایعامیانهشدکهاینتحقیقازمیانهمهشیوههابهنقاشیقهوه

خانهای،پردههایدرویشی،شمایلنگاریونقاشیبسندهکردهاست.

اهداف مقاله
1-مطالعهعواملتاثیرگذاراجتماعیبرگسترشمفاهیممذهبیدرهنرنقاشیعامیانه

دورهقاجار؛
2-بررسیکارکردمفاهیممذهبیدرشیوههایمختلفهنرعامیانهدردورهقاجار.

سؤاالت مقاله
1-مضامینمذهبیچهنقشیدرتولیدهنرعامیانهدردورهقاجارایفامیکنند؟

2-چهعواملوانگیزههاییموجبگرایشهنرمنداندورهقاجاربهبهرهگیریازمضامین
مذهبیدرهنرشد؟

واژگان کلیدی
مضامینمذهبی،هنرعامیانه،نقاشیقهوهخانهای،دورهقاجار.
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مقدمه
هنروآثارهنریبازماندهازدورانباستان،نشاندهندهتأثیرامورقدسی)دین(برتخیلو
تجربههایهنریبشراست،بههمیندلیلدیندرمقامالهامهایمعنویبرایرشدخالقیتو
فرهنگبشری,روحکمالگرایانسانومفاهیمقدسیرابههمپیونددادهوبادیداریکردن
اینتجربههایمعنویآنرابهتصویرهایقابلمشاهدهتفسیرمیکند.ازدیدگاهپژوهشگران
معاصر،دینمجموعهایازاصولثابت،احساساتوحرکاتجمعیاستکهفردراعمیقاً
تحتتأثیرقرارمیدهدودرکارهاروزمرهاو،مخصوصاًخلقاثرهنری،جلوهگرمیشوند.
)ر.ک.پرند،1383،سایتماندگار(تاریخبهمانشاندادهاستکهماندگارترینآثاروجلوههای
هنرنماییانسانوغنیتریننشانههاونمادهازیباشناختی،دردورههاییحاصلآمدهاست
کهحسدینیوتجربیامرقدسیفضایغالببرجامعهبودهاست)ر.ک:مصاحبهبادکتر
حكمتاهللمألصالحی،1384(هنرعامیانهایرانبامحوریتمذهببعنوانیکرسانهمردمی
بادارابودنخصوصیاتیهمچونجذبمخاطب،آموزش،تحولدرنگرشو...همچناننقش
مؤثردرجامعهایفاکردهاست.ریشههایاینهنررامحققینبهدورهآلبویهنسبتدادهاند،
سپسدردورهصفویهوزمانسلطنتشاهاسماعیلاولبرایرانبهدلیلتهییجروحیه
سلحشوریدرسربازانشیعهکهعازمنبردبادشمنانبودند،پردههاینقاشیهمراهسپاهیان
فرستادهمیشد)کاهنوکبیر،1384:224(پسازآن،دردورهقاجار،بیشترینتحوالتهنر
عامیانهبامحوریتمفاهیممذهبیشكلگرفتوبرایاولینبارمضامینمذهبینقشیک
عاملارتباطیرابینهنروعامهمردمایفاکرد.اینپیوندنقطهمشترکبینهنرمندومخاطب
واثرهنریاستکهنقطهطالقیهنروجامعهدرراستایحفظارزشهایدینیواخالقیبه
شمارمیرود.اساساًدرهمهجوامعسنتی،هنرمندبهگروهیازافراداطالقنمیشودبلكه
هرفردیدراینجامعهبهطریقیهنرمندمیباشد.درایندورهنهتنهامناسکومواعظ
رسمیمذهبی،بلكهآدابورسوموحتیشاخههایمختلفهنریانتقالدهندهمفاهیمو
آموزههاییبودندکهمخاطبینآنخواستهیاناخواستهتحتتأثیرموضوعاتآنقرارداشتند.
دههاپردهنقاشیرامیتوانباموضوعاتواحدازرخدادهایدینیواسطورهایمشاهدهکرد.
)احمدی،227:1371(درحقیقتهریکازجلوههایبصریدرحیطههنرعامیانهایرانبابهره
گیریازمضامینمذهبی-حماسیوملی،باورهایعامهمردمرادراشكالمتنوعیازهنربه

نمایشگذاشتهاست.
اینتحقیقبهمطالعهبازتابمفاهیممذهبیمصورشدهدرنقاشیعامیانهدورهقاجار
پرداختهاست.اینواکاویدردوبخشکلیموردبررسیقرارگرفتهاست:بخشنخست
بااشارهبهعواملتاثیرگذاراجتماعیبرهنرعامیانه،کهزمینهسازرشدوگسترشکاربرد
موضوعاتشیعیدرهنرورونقآندربینمردمشد،پرداختهاست.وبخشدومبهخوانش
مفهومینگارههادرشیوههایقهوهخانهای،شمایلنگاریوپردههایدرویشیمیپردازدوبه
رمزگشاییتصویریمفاهیمنگارههایمنتخبهرشیوهخواهدپرداخت.هدفازتحلیلمحتوا
درپژوهشحاضررسیدنبهپاسخاینپرسشاستکهمفاهیممذهبیشیعیچهکارکردی
درنقاشیعامیانهایفاکردهاند.اینتحقیقازنظرروشتوصیفی-تحلیلیوازنظرماهیت
بنیادیاستوبههدفتحلیلمؤلفههایمؤثردرگزینشمضامینمذهبیدرنقاشیهای
عامیانهایندورهاستاطالعاتضروریدراینتحقیقبهشیوهکتابخانهایواسنادیجمع
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آوریشدهاست.
تحقیقاتیکهدررابطهباموضوعاتدینیدرهنرایرانانجامشدهبیشترجنبهتاریخیدارند
وبهروشتوصیفییاتحلیلیانجاممیشوند.ازجملهتحقیقاتانجامشدهمیتوانبهکتابهنر
مقدس)1390(بورکهارتاشارهکردهکهبطورخاصدربارههنرقومیوهنردینیوارتباط
ایندوباهمپرداختهاندونیزکتابیباعنوانمجموعهمقاالت)1372(ازنویسندههایمختلفاز
فریتهوفشووانکهبهویژگیهایهنردینیوهنرقومیتوضیحدادهاست.وبهطورخاصدر
موضوعاستفادهازمفاهیممذهبیوهنرعامیانهشایستهفر)1389(درمقایسهایتحتعنوان
انعكاسحادثهعاشورادرواقعهچهارپادشاهوتطبیقآندرنقاشیقهوهخانهایبهموضوع
کاربرددیناسالمدرنقاشیعامیانهپرداختهاستونیزمحمدنقیزاده)1382(وفتانیثانی
وسندوار)1388(ازدیگرپژوهشگرانیهستندکهدررابطهبااینموضوعمقاالتیرانوشتهاند.

هنر نقاشی دوره قاجار
سبکهردورهبهطورعاملروشمشترکیاستکهبرایاجرایآثارهنریآنمقطع
زمانیبااصولواحدودرکمشترکزیباشناختیبهآنحاکماست.هنردورهقاجارهماز
اینقاعدهمستثنینیست.ازآنجاکهجریانهایهنریایرانوکشورهایشرقیرامعموالً
بهحكومتهماندورهنسبتمیدهند،مجموعآثارخلقشددردورهقاجاراعمازمعماری،
نقاشی،موسیقی،نگارگری،تذهیبوغیرهرابهقاجارنسبتدادهاندوبهسبکقاجارمشهور
شدهاست.)جاللیجعفری،43:1383(نقاشیدورهقاجارکهازاولقرننوزدهممیالدی
شروعمیشودتااوایلقرنبیستمادامهمییابد)1344-1210(رامیتوانبهدودورهکلی

تقسیمکرد.

 دوره اول نقاشی قاجار  )درباری(
هنرایندورهغالباًتحتتأثیرعواملسلطنتیبوجودآمدکهمهمترینآنفرهنگ،آدابو
رسومدرباری،مشروطشدنهنربهاوضاعسیاسییانوعحكومتشاهانقاجار،تبلیغات
سیاسیآنوسلیقهشاهکهازمواردذکرشدهایاستکهمنجربهنوعیهنرپروریدربار
شد)diboe,1998:145(تالشآندورهچیزیجزتظاهر،شكوهمندیسردوعاریتیوازمیان
جذابیتوصمیمیتشیوههایپیشینازکاردرنیامد)فریدی،دبلیو،248:1374(.آثاراین
دورهمعموالًازنظرمحتواییوحسیسطحیاست،چشماندازاستوفقطبرایتماشاو
خوشایندبصریخلقشدهاست)مسكوب،409:1378(بطورکلی،عللوعواملشاخصو
مؤثردرتغییراتمبانیتصویرینقاشیقاجاررامیتواندرمواردیچونورودحجمگرایانهدر
موازاتنگرشانسانمدارانهوبدنبالآنتمایالتشبیهسازیوبهرهوریازپرسپكتیوغربی
وفضاسازیسهبعدیدراثر،استفادهازدورنماسازیدرپسزمینهواستفادهازاشیاءزندگی
معاصردراثرودرنهایتحمایتهایثروتمندوغیرمتخصصدرزمینهنقاشیجستجوکرد

)تهرانی،151:1381(.

دوره دوم هنر دو دوره قاجار) نقاشی مردمی(
حرکتجامعهسنتیایرانبهسویمدرنیتهقرن19اروپا،ازدورهناصرالدینشاهشدتگرفت،
درایندورهروزبهروزمحدودیتهنردرباریآشكارترومحسوسترمیشدونقاشرسمی

مطالعه نقاشی عامیانه عصر قاجار)با محوریت مضامین مذهبی(/ 
فاطمهدرجور

صفحاتمقاله:7-20
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وکالسیکنیازهایفرهنگیوهنریزمانرابرآوردهنمیکرد.تحوالتسیاسیایندوره،
ازمهمترینترینعواملمؤثردرشكلگیریهنرعامیانهاست.دردورانقاجارحرکتهای
مذهبیواجتماعینیرومندوتاثیرگذاریپدیدآمدندکهنشانگردگرگونیموازنهنیروهای
اجتماعیوپیدایشمفاهیمجدیدتمدناروپاییبود.برجستهترینپیامدایندگرگونیها
انقالبمشروطیتاستکهسرآغازتحوالتبنیادیدرزندگیاجتماعیوفرهنگیایرانیاندر
دورانمعاصربهشمارمیآید)خانساالر،56:1386(دراینزمان»جنبشآزادیخواهیو
مشروطهطلبی،پسازقرنهاستمگریوحقارتوسكون،سراسرکشوررافراگرفت.برهمین
اساسآرمانهایملیدرقالبشیوههایسنتیبصورتنقشهاییازحماسهملیارائهشد.
نقشهاییکهازداستانهایشاهنامهدرگرماگرممشروطهخواهیبوجودآمد،برایاولینبار
درتاریخهنرنقاشیایران،نهبرایارضایاشرافیتوزینتکاخهاوتاالرهاوصفحاتکتاب
ساختهشدونهبراینقشآزماییوتفنن،بلكهاینبارپیامیدربرداشتکهازمردمگرفته
بودوباتماممعناییکهدرذاتخودداشت،بهمردمگرایید«)کالنتری،2:1353(دراین
زمانبودکهنقاشیرواییبادرونمایههایمذهبی،حماسی-ملیبهنامنقاشیقهوهخانهایبه
دستهنرمندانمكتبندیدهپدیدهآمد.اینسبکازنقاشی،زمانیمبانیوساختارخودرا
بازمییافتکهدرآننظامفكریوکهنهاستبدادیجایخودرابهتفكرمردمساالرمیداد
)مدرسی،24:1387(بادرنظرگرفتنزبانمعناییمضامینمذهبیوحماسیواسطورهای
درمییابیمکهدردورهاستبدادرضاخانی،انتخابچنینمضامینفراگیرانقالبی–حماسی
تاچهحدمایهبیداریمردمبودهاست)همان:24(درایندورهنوعینقاشیموسومبه»قهوه
خانهای«مرسومشد.ایننوعنقاشیروایی،عامیانهومفهوممحور؛باموضوعاتمذهبیو
حماسی-ملیهمراهاست.اینپردههاینقاشی،عالوهبرقهوهخانههادرمحلهایعزاداری،

حمامهاوزورخانههاومساجدآویختهمیشد)محمودی،81:1388(

عوامل هویت ساز هنرهای عامیانه دوره قاجار
اساساًهنرقاجارهنریاستکهدروجوهمختلفبخاطرتأثیرسبکهایمختلفهنری
بریكدیگر،صاحبوحدتشكلیاست.درواقعمیتوانگفتنقاشیعامیانهقاجارتداوم
شیوههایقبلینقاشیدردورهقاجاراستواینبیانگرگسترشهنردرمیانتودهمردماست.
مهمترینوجههنرعامیانه،خودجوشیآنازدروناجتماعومردماست.اینخصوصیتآنرا
قادرمیسازدتابدونپایبندیبهاصولوقواعدهنررسمینقشآفرینیکند.هنرعامهتجلی
ذوقواندیشهواحساسعامهمردمبدونتكلفودرنهایتسادگیاست.اینهنربرواقع
گراییبیپیرایگیواندیشهجمعیاستواراست.هنرعامهزمانیواقعگراستوگاهبهتمثیلو
استعارهورمزمقصودرابیانمیکندودرتاروپوداجتماعجایدارد.اینهنردرنهایتسادگی
زبان،بهدورازهرگونهتكلففنیباتكیهبرزبانعامیانهبهبیانمكنوناتومعانیآشكارو
پنهانمیپردازد.درایننوعنقاشی،هنرمندنمیتواندازمفاهیمیغیرازمفاهیمموردقبول
گفتمانهایغالبایدئولوژیکاستفادهکند.اساساًاینهنرپیامهاییراباخودحملمیکند
کهنههیچزبانونهنوشتارونههیچوسیلهارتباطیدیگریقدرتانتقالمفاهیممعانیمورد
نظرآنراندارد)کوثری،32:1392(چندینمؤلفهتأثیرگذاردرشكوفاییهنرعامیانهدوره

قاجارمؤثربودهاندکهاساساًمؤلفههایهویتسازاینهنرمیباشند.
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اماکن عمومی
ازمهمترینمؤلفههایزمینهسازهنرعامیانهعواملمحیطیاستکهپرداختنبهآنپیش
ازبررسینقاشیعامیانه،دردرکوتحلیلاینهنرامریضروریبهنظرمیرسد.ازسجایای
مهماماکنعمومی،ایجادبسترهایفرهنگیواجتماعیبودکهاساساًنقشبهسزاییدرترویج
وگسترشفرهنگعامهدربیناقشارمختلفبرعهدهداشت.درحقیقتدردورانقاجار،شهر
نهفقطبهلحاظاقتصادیمرکزیجامعهمدنیبود،بلكهدرتضادیسیاسی-فرهنگیبادربار
قرارداشتوباعثرشدوشكوفاییحوزههایفرهنگیعمومیشد)آزادارامكی،28:1385(
درایندوره،باتوسعهشهرنشینی،مناطقمسكونیایران،باساختوگسترشاماکنعمومی
ازقبیلحسینیهها،تكیهها،قهوهخانههاوزورخانههاتغییرکردودرپیاینتحوالت،گسترش
هنرهایعامیانهدرایناماکنعمومیومذهبیبهاوجخودرسید.عمارتهایبزرگوپایدار
کهبهعنوانتئاترهایفضاهایبازنامیدهمیشوندکهمراسمشیعیعامیانهتابهامروزدرآنها
اجرامیشدهاند.درحقیقتساختاینعمارتهابرایاجرایتئاتروتزئیناتاینبناهاودیگر
ساختارهایمزینبهنقششخصیتهایبرترمذهبیواشخاصشناختهشدهومحبوببرای
جمعکثیریازمردمبهنمایشگذاشتهشدهبود،یکپدیدهتازهوشگفتانگیزدرتاریخهنر

اسالمیبود)چلكوفسكی،15:1385(

مؤلفه مخاطب
ازمهمترینمؤلفههایهویتسازبراینقاشیعامیانهقاجاروجودمخاطبانمردمیاستو
آنچهاهمیتاینهنررابیشترمیکند،ایناستکهباذوقواعتقاداتتودهمردمارتباطپیدا
میکندوتقریباًهمههنرمندانبزرگازذوقعوامبرایپاالیشهنرخودبهرهجستهاند.ویل
دورانتدرجلداولتاریختمدنمینویسد:"شاعرچینیقرننهمپوچوییازصحبتمردم
سادهلذتمیبردوآوردهاندکهاشعارخودرااولباربرایپیرزنیروستاییمیخواندوهرچه
برایاونامفهومبود،سادهمیکرد.ازاینرومحبوبترینشاعرتودهمردمشد")دورانت،1356/
ج786:1(تودهمردمدرهرنقطهازجهاندرپندارشانبهنحویازهنرهایتجسمیبرای
توجیهافكاروعقایدخوداستفادهمیکنند.همهجلوههایتصویرگریدرحیطههنرعامیانه
ایرانبابهرهبردنازذوقوباورهایمردم،درصورتمتنوعیازهنرظهوریافتهوارتباط
نزدیكیباعامهمردمبرقرارکردهاست.حضورمخاطب،درکاوازهنر،جایگاهاورادربرابر
اثرهنریپررنگترمیکندوهدفغاییهنرعامیانههمجزتأثیربرمخاطببههرشكلو
گونهاینمیتواندباشد،بویژهآنجاکهازتمامهنرهاوگونهها،نگاهمابرسیمایهنردینی
خیرهاست،اینضلعارتباطیمخاطبواثربیشازپیشاهمیتمییابد.دراینگونههنرها
مخاطبجایگاهیویژهمییابدونقشیتكمیلکنندهدرفرایندهنریایفامیکند؛وهنرمندان
دیگر"تماشاگرانرابهعنوانشریکدراثرهنریمینگرند")اسماگوال،329:1381(افرادطبقه
عامیهمهازتصویرها،چهنقاشیچهعكسانتظاردارندکهصافوپوستکندهکاریانجام
دهندوقضاوتهایآنهانیزغالباًبهوضوحبراساسهنجارهایاخالقیصادرمیشود.ارزیابی
آنهاچهستایشباشدچهسرزنش،همیشهپایهواساساخالقیدارد)بوردیو،28:1390(
هنرهایمردمیهموارهبامردموواکنشآنهامعنیپیدامیکندونبایدبدوندرنظرگرفتن

مجموعهیادشده،بهتشریحزیباییشناختیاینآثارپرداخت)تقوی،12:1390(.

مطالعه نقاشی عامیانه عصر قاجار)با محوریت مضامین مذهبی(/ 
فاطمهدرجور
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خیال
سومینمؤلفهمهمنقاشیعامیانهقهوهخانهایعنصرخیالاست.نقاشیهایقهوهخانهای
عامیانهاندوبرمبنایتخیالتنقاشوگفتههاونوشتههایتاریخیوافسانهایبهتصویر
کشیدهمیشود)عناصری،197:1366-198(وقتیسخنازعنصرخیالوخیالپردازیبه
میانمیآید،مقصودهرآنچیزیاستکهقوهتخیلمارابهحرکتوامیداردوناگفتههاو
نادیدههارادربرابردیدگانمجسممینماید.بااینکهیکصحنهرابهصحنهدیگرویایک
موضوعرابااستفادهازصورتگریهایتشبیهیومجازیبهصورتهایدیگرمرتبطمیکندو

میتوانآنرابهسهدستهتقسیمنمود.
1- خیال ساده: کهبیشتربااستفادهازعناصرتشبیه،استعارهوکنایهکهدردایرهعلم
بیانقراردارند،بهتصویرگریهایجزئیوارتباطبینپدیدههامیپردازد)مقدسی،1981:

26،ابوحاقه:1996م:300(.
2- خیال آفریننده:کهبیشترنمایشگذاشتنجزئیاتوصحنههایغیرواقعییا

آمیختههاییازآنبابرخیواقعیاتاست)امین،همان:60-61،مقدسی،همان:27(.
3- خیال بالدار یا مجتمع:کهمعموالًگویندهبابهصحبتدرآوردناشیایبیجانو
همرازشدنباآنها،بهدنبالارزشهاوحقایقروحیومعنویمیگردد)پروینی،37:1379؛

مقدسی،همان:28()پروینی،امینی،11:1391(.
نقشپردازیهایخیالیبههیچوجهدرقیدتناسباتطبیعیوواقعگرایانهنیستندچراکه
خیالیبودنایننقاشیامكاندرهمریختنقواعدطبیعیجهتبیانآنچهموردنظرهنرمند
میباشدرابهویمیدهد.درایننقشهایخیالیکهدرآنهااندازهها،تناسباتومعیارهای
طبیعیبهممیریزد،بقولعباسبلوکیفرد)یكیازنقاشانبزرگقهوهخانهای(ناگزیرباید
ردپاییازخیالداشتهباشدوحتیممكناستبهترکیبنمایشفرمهاوعناصریمنجر
شودکهبهارائهصحنهایبهاصطالح»غلط«بیانجامد.چیزیکهخودنقاشانازآنبه»غلط
سازی«یادمیکنند.چنانچهحسینقوللرآغاسی،بزرگتریننقاشقهوهخانهای،بهعقیده
بسیاریگفتهبود:"وقتیکهغلطسازی"منظوررابهترمیکندچهبهترکهغلطسازیکنیم.
ویاغلطسازی،اساسخیالنگاریاست.نقاشخیالیسازتاآنجاکهمیتواندبایدازواقعیت

گراییبدورباشد)کالنتری،15-2:1353(
4- مؤلفه دین:دراینجادرموردهنردینیتوجهبهایننكتهضروریبنظرمیرسد:
"هنردینیفقطآننیستکهدرکلیساومسجدومعبدبهنمایشدرآیدویاازبامتاشام
ازنمازونیایشبگوید.هنردینیآناستکهبتواندهدفدینراتحققبخشدوبدانتعمیم
دهد")بازتاباندیشه،138091:(محوراصلیهنرعامیانهقاجارکامالًمذهبیاستونقاشان
اینآثاربهعنوانتصویرگرانعامهاعتقادیزوالناپذیرومطیعانهبهقدرتوشوکتمعنوی
داشتهاند.باورهایمذهبیخودرادرنقشینهکردنقدسیانومعصومانوپهلواناندینی–
مذهبیوقهرمانانحماسههایملی-قومیمتعلقبهدورههایاساطیریوافسانههایتاریخی
ایراننشاندادهاند.مشوقانوپشتیباناناینهنرمندانتصویرگرهمتودهمردمجامعهبودند
کهدرفرهنگآنهامجموعهایازگرایشهاوباورهایملیودینیمذهبینهفتهبودهاست
)بلوکباشی،11:1376(دراینكهنقاشوسفارشدهندههردودریکرفتاردینیمشارکت
کرده،اینعملرابهنوعیعبادتوادایفرایضمیدانند،شكینیست.روحستایشگرومدح



13

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
بهار - تابستان 1395

سال دوازدهم، شماره  بیست و چهارم

خصایصانسانیوواالمقامیامامحسینودیگرمعصومیندراینپردههاونكوهشخشونت،
پلیدیوناجوانمردیازجانبلشكرکفربهعنصراصلیروایتپردههایعاشورابدلشدهاند.
)ژولیده،19:1388(خیالیسازانواقعهکربالراباسایروقایعمرتبطبازندگیامامانشیعه
خصوصاًامامحسین)ع(وحضرتعلی)ع(درآمیختندتاپردهمقدسهنردراماتیکبوجود

آورند)غریبپور،35-34:1384(
5- نقالی، پرده خوانی:ازهنرهایمكملنقاشیقهوهخانهایاستكهنقشمهمیدر
خوانشپردههایقهوهخانهایدارد،پردهخواننمایشگردانیمنفردوتنهابودکهطومار
نقاشیرادربرابرچشمتماشاگرانیکهجمعشدهبودندکمکمبازمیکردوحوادثنقش
شدهراباصداییگیرندهوآهنگداروباآبوتابوحواشیولحنسوآورنقلمیکرد
)بیضایی،77:1387(هنرمندانپردهخوانونقاشانقهوهخانهایدردورانیکههنوزامكان
دسترسیبهتكنولوژیوجودنداشت،تصاویریراخلقکردندکهبهشكلتحسینبرانگیزی
دارایکارکردهاییچونوجودروایاتمختلفدریکپرده،همزمانیتصاویروتوالیداستانی

درپردهبود.)ندایی،بسكابادی،75:1389(.

جلوه های بصری نقاشی عامیانه مذهبی قاجاری
هریکازجلوههایتصویریدرحوزههنرعامیانهایرانبهصورتهایمتنوعیمانند
کاشینگاری،نقاشیپشتشیشه،نقاشیقهوهخانهای،پردههایدرویشیوشمایلنگاریظهور
یافتهاست.شیوعنقاشیدرمیانمردمهنرمندانرامتوجهکاربردفضایعمومیبرایبیان
مقاصدخویشگرداند.درپیشتابتحوالتسیاسیواجتماعیدرایندورهدیوارهایاماکن
عمومیبصورتیکرسانهدردستهنرمندانقرارگرفت.درحقیقتاستفادهرسانهایازدیوار
برایمنظورخاص،محدودبهایندورهآنهمبرایترویجمفاهیممورداستفادهطبقهخاصی
ازهنرمندانقرارگرفت.ایننگارههاویژگیهایساختاریمنحصربفردیدارندکهباروشهای

متفاوتیارائهمیشد.
نقاشی قهوه خانه ای:آنچهعموماًنقاشیقهوهخانهایدرایرانخواندهمیشودنظیردیگر
شاخههایهنراصیلایرانیمولدومتأثرازشرایطویژهتاریخی–اجتماعیاستکهبدینخاطر
کهمحلاجراونصبآندرقهوهخانههابودبهنقاشیقهوهخانهایمشهورشدهاست)غریب
نقاشی شیوه به مذهبی نقاشی شیوه به مذهبی نقاشی پردههای اولین پور،34:1384(
خیالینگاریبوجودآمد.پسازآن،دردورهصفویوزمانسلطنتشاهاسماعیلاولبرایران،
بهدلیلنیازبهترویجروحیهسلحشوریدرمیانسربازانیکهعازمنبردبادشمنانازبکو
عثمانیبودند،پردههاییازواقعهعاشوراهمراهسپاهیانفرستادهمیشدکهنقاالنیبانقالیاین
پردهها،روحیهنبردزیرپرچمتشیعرابرایسربازانزندهمیکردند.1ایننقاشی،زبانیروایی

تصویر1-قســمتیازیکپردهدرویشــی،رنگ
وروغنرویبوم،میرزامهدینقاششــیرازی،
1288،ابعــاد198در128،مجموعــهفرهنگی

سعدآباد.

1-"کارنقالــیبصورتکموبیــشامروزیاز
زمانشاهاســماعیلصفویشروعشدوخود
شلهاسماعیلمشــوقبزرکآنبودودراصل
مقصودشرواجورســوخمذهبشــیعهاثنی
عشــریدرذهنوروحمردمبود.برایترویج،
هفدهسلسلهرامأمورکردکههرکدامدرجایی
وبهلباسیوبهطرزیجداگانهمقصداوراتبلیغ
کنند.بعضیمداحیائمهرامیکردند،وبرخی
درزورخانههاشعرمیخواندندودستهایمانند
قاضیهایقشــونیبرایقشــونسخنسرایی
میکردنــدوآدابشــریعتورســومملیو
پهلوانیرامیگفتند.تماماینگروههابهجهت
اینکهمردمبهسخنانشانجلبشوند،ناچارا
داستانهایوروایاتپهلوانیراچاشنیسخنوری
خودکردند،رفتهزفتهداســتانگویینیزرواج
پیداکرد.")کاظمساداتاشكوری،هنرومردم،

ش154،ص146(

مطالعه نقاشی عامیانه عصر قاجار)با محوریت مضامین مذهبی(/ 
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بادرونمایههایحماسیومذهبیداردودردرونمایهبسیاریازایننقاشیها،حادثهعظیم
عاشوراوداستانهایشاهنامهاست)تصویر1()چلیپا،70:1389(. جدول1-شخصیت پردازی در آثار نقاشی

نوع شخصیت پردازی

شخصیت های سفید یا ثبت مثبت

شخصیت های سیاه یا منفی

شخصیت های خاکستری یامیانه

شخصیت های سمبلیک

1-هاله نور 2، رنگ صورت سفید وگاهاً بدون 
چهره 3، چهره های زیروجدان 4، تمام متمایل به سه 

رخ 5، چهره ها آرام بزرگنمایی شخصیت ها 6، چهره 
زمان پوشیده

چهره اشقیا با ابروانی در هم و گره خورده، سبیل های 
بلند، چهره های وحشت زده و رنگ چهره ها تیره و 

کدر، کوچک نمایی شخصیت های منفی

به صف شدن شخصیت ها، پراکندگی در اثر 
کوچک نمایی

شخصیت هایی با ویژگی های نیمه انسانی و نیمه 
حیوانی، حیوانات سمبلیک، اساطیری

حضرت امام حسین )ع(، حضرت عباس )ع(،حضرت 
علی )ع(، حضرت محمد )ص(، امام زین العابدین 

)ع(،حضرت علی اکبر )ع(، حضرت قاسم )ع(، علی 
اصغر )ع(، ام لیالء )ع(، حضرت زینب )ع(

مبارزان دشمن،گناهکاران در جهنم، سربازان 
اروپایی،انسان های گناهکار )رباخوار و ...(

سربازان با شیپور به صف، سربازان در حال طبل  زدن، 
زمان در حال سینه زنی

عزرائیلی، اسرافیل، دیو، هدهد، شیطان مارعاشیه، ملک 
نامه عمل ثواب، ملک نامه عمل گناه

شخصیت هاویژگی های بصری

تصویر2-مصیبتکربــال،رنگوروغنرویبوم،
منسوببهمحمدمدبر،بدونتاریخ،ابعاد188در

139،مجموعهرضاعباسی.

شمایل نگاری: یكیازمهمترینجلوههایهنرعامیانهشمایلنگاریمیباشدکهدر
هنرایرانبهمفهومامروزینآنباآثاراینهنرمندانظهوروبروزنمود.اسقفاعظمپاول
فلورنسكی،بزرگترینارائهدهنده"نظریهشمایل"درنخستینسالهایاینسده،درمقالهای
باعنواندرباره"شمایل"شمایلنگاریرادانشیماورایطبیعیودانشماورایطبیعیرا
نقاشیزبانیشمایلها"تعریفکردهاستاومینویسد:"درشیوههایشمایلنگاریکهاز
کهنترینعهدعتیقبهمارسیده،برایمنبهوضوخآشكاراستکهمبانیعلومماورای
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تصویــر3-زندگیپرافتخارحضــرتعلی)ع(،
رنــگوروغنرویبوم،عملحســینهمدانی،
بدونتاریخ،ابعــاد180در135س.م،مجموعه

رضاعباسی.

طبیعیومعرفتشناسیجهانیکهازراهشناختودریافتجهاناستبابینشساختگی
غربیکهملهمازروشهایهنرغربیاستبسیارمتفاوتاست.2"

هنرتمثالپردازیوشمایلنگاریبهمفهومعامآندربینهمهادیانرایجبودهاست.
درزمینهشمایلنگاریوصورتگریمذهبیایرانازدیربازموردتوجهبودهاست.نگاهی
کوتاهبهنقشهایسفالسیلکومفرغهایلرستانوحتیپردههایاساطیریمربوطبه
دلسوختگانبرقتلسیاوشبهوضوحنشانمیدهدکهچگونهایرانیاندرقالبهایگوناگون
قصههایپرمضمونمندرجبرچهرهسفالهاوسینهپردههاازفرایزدیوچالشبهنیكیبا
بدیسخنهاگفتهاند.میتوانگفتکتابمصور"ارژنگمانی"نیزهموارهازدلتنگیآدمهای
نخستینحكایتهایدلنشینداردونیزچهرههایدلپذیریرابهنمایشدرآوردهاست(.
تقوی،12:1390)هرچنددرابتداظهوراسالمازاینهنربهدلیلموانعونواهیتصویرسازی
ازموجوداتزندهشواهدیدراختیارنداریمپسازچندسدههنرشمایلنگاریوتمثال
پردازیدربینجوامعاسالمینیزرایجشد.پردهخوانیوشاهنامهخوانیدوعاملمهمدر
رشداینشیوههنریبودهاست.شمایلهایایرانیبیشترجنبهمردمیدارندوموضوعات
آنمربوطبهفرهنگعامهمیباشدوبنمایهآننمایانگراندیشهواحساساتمذهبیمردم
میباشد.انواعشمایلبراساسمضامینبهصورتهایمختلفکارشدهاند."شمایلفردی
کهبهتکتکاولیلمربوطمیشوندوشمایلجمعیکهاغلببهصورتموضوعیدرانواع
نقاشیهادیدهمیشودوموضوعاتعمدهدراختصاصبهوقایعوقصصمهمپیرامونزندگی
انبیاءواولیاءشكلمیگیرد.")تصویر2()افشاری،1386:29(نقاششمایلنگاریاولیارادر
اوجوجاهتوپاکیزگیواشقیاءرادرنهایتکراهتتصویرنمودهاند.بامشاهدهچهرهاولیاءدر
نقاشیپردههایمذهبیبهراحتیمیتواندریافتکهاینچهرههایمعنویوآرمانیازکدام
عالمبامخاطبسخنمیگوید.اینشمایلکههموارهباهالههاییازنورنشاندادهمیشودبا
صفاتیهمچونگشادهروییصالبتواقتدارمعنویتبسممشفقانهحكمتمتعالیولطافت
وصداقتومعصومیتهمراهاند.شمایلنگاراندربهتصویردرآوردنرخدادهایمذهبیو
حماسههایدشتکربال،آگاهیهایخودراکهازروایتهایافسانهایوتاریخیواززبان
نقاالنداستانهایمذهبیومداحانوتعزیهخوانانبدستآوردهبودند،درخیالمیپروراندند،
بعدهریکازشخصیتهایداستانراباچاشنیتخیلبهصورتتصویردرمیآوردند.مظاهر
زیباییوزشتی،قدرتوضعف،پاکیوپلیدیومظلومیتوشقاوتآنچیزهاییبودکهدر

ذهنوخیالتودهمردمریشهدواندهبود)بلوکباشی،31،1380()تصویر3(
پرده درویشی:یكیازبهترینجلوههایپردههاینقاشیعامیانهکهبرایپردهخوانی
ونقالیمورداستفادهقرارمیگرفتبهپردههایدرویشیموسوماست.آنچهمسلماستاین

2- Opie. John Lindsay: 1977. WHAT IS 
ICON PAINTING, IN SOPHIA PEREN-
NIS, The Bulletin of The Imperial Iranian 
Academy of Philosophy, VOI.III, No.2, 
95-102
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نوعنمایشتصویریهمراهباپردههایدرویشیبهاوجنقاشیعامیانهرواجیکاملیافت.
پردهخوانینیزباخصوصیاتویژهایشناختهمیشود،اجرایفردیاساسبیانآنراتشكیل
میدهد،راوییاناقلعاملاصلیاجراینمایشوارهاست)بكتاش،24:1356("تصاویریکه
رویپردههایدرویشینقشمیبندد،چندداستانگوناگونرادرذهنپردهدارتداعیمیکند
وباتوجهبهچگونگیزمان،مكانوویژگیفكریتماشاگران،یكیراشروعمیکند.پردههای
نقشدارویژهپردهداری،بستهبهچگونگیروایتوشمارقهرمانانداستانهایگوناگونفرق
میکند،بهاینترتیبکههرپردهتوانایینمایانکردندهداستانرادارد.بیانداستانهای
مربوطبهپردههابهعلتزیادبودنقهرمانانوشلوغبودنتصاویرتواناییبیانوآگاهیبیشتری
رادرسنجشباپردههایکمقهرمانایجابمیکند.")روزنامهرستاخیز،8:1356(اینپردهها
درمناسبتهایمختلفسوگواری،بهخصوصایاممحرمبهدیوارگذرهایامیادیننصب
میشدوپردهخوانبههمراهدستیارانشازرویآنبهنقلماجرایترسیمشدهرویپرده
میپرداختند.برطبقمشاهدات"ممبره"درمیدانهایشهرافرادیرویفرشهاییبرزمین
مینشینندوکاغذهایمصوربزرگیدردستدارنداینافرادتكهچوبیکوچکدردستدارند
وبااشارهبرهرتصویرداستانآنهارایكیپسازدیگریتعریفمیکنند.")ممبره،52:1993(
ابعادپردهدرویشیبزرگترازسایرپردههاینقاشیقهوهخانهایاستومضامینآنغالباًدر
قطعافقیترسیممیگردند.اینعملعالوهبراینكهباعثمیگرددقدرتحرکتنقالیاپرده
دارازیکسوبهسویدیگربرایبازجوییوقایعافزایشیابد،سهولتدسترسیبهتوصیف
اجزایپردهرانیزبراساسارتفاعآنافزایشمیدهد.»فضاهادرپردهبهگونهایتقسیمبندی
شدهاندکهمكانخیروشر،بهشتوجهنم،اولیاءواشقیاءدرآنمشخصاست.اولیاءبهشتو
نیكیوحیواناتنیکسرشت)مانندکبوتر(درباالوسمتراستپردهقراردارند،وسمتچپ
وپایینپردهمحلپرورشاندیشههایزشت،جهنمواشقیاءوحیواناتوزشت)مارغاشیه(

است.)تصویر4(
تصویر4-روزمحشر،رنکوروغنرویبوم،بدون
رقم،منســوببهمحمدمدبر،بــدونتاریخ،ابعاد
5/194در5/143س.م،مجموعهرضاعباسی.
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قهرماناناینپردههاائمهویاورانآنهاهمچونحضرتعباس)درصفاولیاء(هستندو
درتضادباآنهادشمنانکهغاصبانحكومتاند)درصفاشقیاءقراردارند(دستهاولمظهر
نیكیهاوزیباییهادربهشتبرینوصفمقابلنمایندهپلیدیهادرجهنماند")اردالن،دفتر1(
)تصویر5(درواقع"پردهدارییکنمایشتکنفرهاست،درمیانتصاویرنقششدهازحادثه
کربالکهازچپبهراستترتیبشدهودورنمایوسیعیدارد.درسمتراست،تصاویرجهان
ُعقبیکهامامحسین)ع(رادرمیانهمراهانشدربهشتنشانمیدهد،درحالیكهمخالفانش
درجهنمعقوبتمیبینند)پیترچكلوفسكی،15:1385(درعالمعلویمهمترینمكانهابهشت
ودوزخاستکهدرصورتنیازبافضاسازیازطریقرنگوبرخیعناصرترسیممیشوند.
قائلشدناجزاینمادینبرایشخصیتهامانندسرانسانوبدنالکپشتوروئیدنماراز
شكمبرایگناهكارانورویزیباونورانیهمراهبادستاروروبندبرایپرهیزکارانبرخیدیگر
ازشیوههاینقاشیپردههاست.")اردالن،1386،دفتر18:18(پردههابهعلتابعادبزرگو
استفادهمكرروبهجهتسهولتدرامرحملونقلاغلببهصورتطومارجمعشدهونگه
داریمیشوند."پردهدارازیکمكانبهمكاندیگرمیرود،نقاشیهارابردیوارمیآویزد،
بااستفادهازچوبدستیبرایتوضیحصحنهها،بهتعریفداستانمیپردازد.")چكلوفسكی،
1385:15(درپردههایدرویشی"نقاشانپردهتجمعیازصورتها،مجالسووقایعرویداده
درزمانهایمختلفرادریکزمانآرمانیوکلیرقممیزنند،تفكرحاکمبریکجاویک
زمانبودنداستانهاوصورتها،کلنگریبهتاریخوبهگذشتهاست.بهتبعآنآیندهنیز
متصلبهماوحالمیشود.سلسلهزمانومكانمتصل،اجارهخروجمارابعنواناشخاص
منتزعازداستانهاوصورتهایپردهنمیدهد.دراینجایگاهکلنگربهدنبالمعرفیتمثیلی
ازحضوروتجمعساکنانعالمازقدیمتاجدیددرکناریكدیگراست.دلیلونشانماندندر
اینوضعیت،بودننیرویخیروشراستکهمیبایدازطریقتفكرکلنگرانهوجهتداربه
تفوقخیروخیراندیشیدرعالمبیانجامد.")اردالن،1386،دفتر16:29(درنهایتبایدگفت
"پردههاینمایشیمجموعهایاستمصورازتاریخوروایاتکهدرآنازاولتاابدراهینیست
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ومیدانخلقتآفرینتاصحنهقیامتومحشردرکنارهمآمدهاند.")ناصربخت،70:1371(

نتیجه گیری
باتوجهبهاینكهدورهقاجار،عصررستاخیزهنرنقاشیدرایرانبحسابمیآیدونیزدوره
اوجاستفادهازمفاهیماخالقیدرنقاشیایرانمیباشدوحضوراینمفاهیمباعثشكلگیری
ونمودتصویریمنحصربهفردیازباورهاوآئینهایمذهبیشیعیدرنقاشیعامیانهشدو
بعبارتیهراثرنقاشیتوسطمفاهیماخالقینشأتگرفتهازدینوادبیاتپوششدادهشده
است.دراینجانهتنهامفاهیمدینیزیرمجموعهنقاشینیستبلكهایننقاشیاستکهابرازی
برایحفظوصیانتوگسترشاینمفاهیمقرارمیگیرد.هرچندفضاهایاجراییاینآثار
اماکنعمومیبودولیبدلیلمحوریتمذهبیاینآثارمیتوانگفتکههنرعامیانهایندوره

یکهنرتماماًدینیاست.
درایندورههراثرنقاشیحكمیکبافتچندمفهومیراایفامیکند،مفاهیماسالمیو
مفاهیمحماسی-ملیایرانیبهعنوانفرهنگزمینهاست.درواقعهراثریکبافتجدیدی
ازمفاهیممتحولشدهرادرخودحملمیکندوتوجهبهمضامیندینیوملیدرنقاشیاین
دورهدراولویتقرارمیگیرد،حضورمخاطب،درکاوازهنرواهمیتجایگاهاودربرابراثر
هنریپررنگترمیشودوهدفنهاییهمجزتأثیربرمخاطببههرشكلوروشینمیتواند

باشد،بویژهآنجاکهازتمامهنرها،توجهمابهوجهاخالقیدینمعطوفاست.
شخصیتهایاصلیاینهنرهاچهرهاولیاءدین،قهرمانانملیمیباشدکهبامحوریت
اخالقیوجوانمردیمطرحشدهاست.درایندورههنرمندانبطرزهوشمندانهایخودرااز
الزامبهپیرویازقوانیناسالمیدرموردتحریمصورتسازیخارجساختندوبهاینترتیب

امكانانتقالمفاهیموداستانهایدینیرادرغالبتصویرافزایشدادند.

فهرست منابع        
   

کتاب
-ابوحاقه،احمد)1996(،ابالغوتحلیلآالی،چاپدومبیروت.

-آزادارمكی،تقی)1384(،پاتوقومدرنیتهایرانی،چاپاول،تهران،لوحفكر.
-احمدی،بابک)1371(،ساختاروتأویلمتن،چاپ6تهران،مرکزنشرتهران

-بلوکباشــی)1376(،قهــوهخانههایایران،تهران،دفترنشــرپژوهشهایفرهنگی،
شرکتتوسعهفضاهایفرهنگی.

-بورکهارت،تیتوس)1390(،هنرمقدس،جاللستاری،تهران،انتشاراتسروش.
-بیضایی،بهرام)1379(،نمایشدرایران،چاپدوم،تهران،نشرمطالعاتفكریزنان.
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انتشاراتتهران.

-جاللیجعفری،بهنام)1389(،نقاشــیقاجار،)نقدزیباییشناســی(،تهران،انتشارات
کاوشقلم.

-چلكوفســكی)1385(،هنرومعماری،مترجمین:فرامرزیها،آزادهوسامانقاسمی،
شماره،،56تهران،نشرصفحه.

-دورانت،ویل)1356(،تاریختمدن،مترجمان:آرام،احمدوپاشاییوامیرحسینآرایانپور
جلد1،تهران،سازمانانتشاراتوآموزشانقالباسالمی.

-شووان،فریتهوف)1372(،مبانیهنرمعنوی،مجموعهمقاالتازنویسندگانمختلف،
تهران،سازمانتبلیغاتاسالمی،چاپ1.

-قدسی،انیس)1981(،المخاطراتالســارواقاالدبالعربی،دارالعلمللمالبین،چاپ
5،بیروت.

-کاهــن،کلــودوم،کبیر)1384(،بویهیــان،ترجمهیعقوبآژند،چــاپاول،تهران،
انتشاراتمولی.

-گودرزی،حســین)1384(،جامعهشناســیهویتدرایران،زمینههایانسجامملی
درآذربایجانایران،تهران،انتشاراتتهران.

-ناژفــر)1366(،نگارگریمذهبیدرایران،روزنهایبربهشــت،تنظیمونقدرجبعلی
مظلومی،جلد2،تهران،انتشاراتجهاددانشگاهی.

مقاله
-کالنتری،منوچهر)1384(،رزموبزمشــاهانیدرپردههایبازاریقهوهخانهای،هنرو

مردم،شماره134.
-اردالن،حمیدرضا،)1386(،ســیسیشــدپردهخوان،دانشكدههنرهایزیبا،تهران،

دفترا22-18-1.
-افشــاری،مرتضی)1353(،ویژگیهاینگاریدرنقاشیپشتشیشه)خیالینگاری(،

فصلنامهعلمیپژوهشینگره،شماره107و108.
-بازتاباندیشه)1380(،ماهنامهبازتاباندیشه،مرکزپژوهشهایصداوسیما،قم.

-تقوییلیال)1390(،نقاشانونقاشیقهوهخانهای)چگونگیشكلگیریوتعامل(رشد
آموزش،دورههشتم،شماره3.

-خانساالر،زهرا)1386(،تصویرنگاریدرهنرعامیانهخیالینگاری،فصلنامهفرهنگ
ومردم،شماره12.

-دایانآپوســتوس،کابادونا،)1378(،دینوهنر،فرهادساســانی،تهران،مجلهعلمی
تخصصیبیناب،شماره7

-ژولیده،نیما)1388(،نقشعشق،دوهفتهنامههنرهایتجسمی،شماره8.
-ساداتاشكوری،کاظم)1354(،نقالیوشاهنامهخوانی،هنرومردم،شماره154،153.
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-غریــبپور،بهروز)1384(،تاتــردرایران،درموردایرانچــهمیدانم،تهران،دفتر
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قرآنکریم،فصلنامهعلمیپژوهشینگره،سالپنجم،شماره10
-کوثری،مســعودوعمــوری،عباس)1392(،شــمایلشناســیحضــرتعلی)ع(
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شماره100
-محمــودی،فتانه)1390(،جایگاههویتآیینیومذهبیتعزیهدرواقعهعاشــورادر
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-ندایی،امیرحســینوبســكابادی،مونس)1389(،عناصرنمایشیدرپردهخوانیبه

عنوانهنریچندرسانهای،فصلنامههنرهایزیبا،شماره41
-نقیزاده،محمد)1382(،هنرمذهبی،مجلههنروفرهنگ،شماره15و16.

-هنردینی)1385(،اصولانقالبیبودنهنردینی،نشریههنردینی،شماره21.
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-John Lindsay: (1977), What is icon Painting, in Sophia Perennis, the Bul-
letin of the Imperial Iranian Academy of Philosophy, VOI.III, No.2, p.p: 
95-102 
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-ناصربخت،محمدحســین)1385(،تاثیرادبیاتمكتوبایرانبرتعزیه،رسالهدکتری

پژوهشهنربهراهنماییمحمدطاووسی،تهران،دانشگاهتربیتمدرس.
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آموزشعالیسازمانمیراثفرهنگیکشور.
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باغاطرافآنبههفتتنان،وجودهفتقبردرباغاستکهاززمانکریمخانبررویهرکدام،
سنگبزرگبدونکتیبهاینصبشدهاست.اینهفتقبررابههفتعارفینسبتمیدهند

کهدرجوارآرامگاهحافظدراینشهرمیزیستهاندودرهمانمكاننیزدرگذشتهاند.
بقعهیاتكیهواقعدراینباغدارایدوستونیكپارچهسنگیاستکهتنهابرروییكیاز
ایندوستونآثاریازرنگونقاشیبهجایماندهاست.درطاقچههایباالییاینساختماندو
طبقه،کهروبهحیاطاست،پنجمجلسرنگوروغنبررویگچکارشدهاستکهموضوع
تحقیقیدراینمقالهاست.اینمقالهپسازشرحمباحثیدرخصوصنقاشیزندیه،بهبررسی
ویژگیهایزیباییشناختینقاشیهایمذکورورابطهآنهابامباحثعرفانیمطرحشدهدر
آندورهمیپردازد.برپایهتحقیقاتتوصیفیتحلیلیبهعملآمدهدراینپژوهش،ویژگیهای
زیباییشناختیپنجمجلسرنگوروغنبررویگچکارشدهودربقعههفتتنانشیرازبه
شیوهالتقاطیویژهنقاشیعصرزندیهتاحدودیدرخدمتمبانیعرفانیرایجدردورهزندیه،

تعریفوسازماندهیشدهاند.

اهداف مقاله
1-مطالعهنقاشیهایدیواریاینبقعهازمنظرزیباییشناسی؛

2-بررسیحضورپیوندمیانزیباییشناسیاینمجالسباباورهایعرفانیودینیمطرح
دردورهزندیه.

سؤاالت مقاله
1-ویژگیهایزیباییشناختیپنجمجلسنقاشیموجوددربقعههفتتنانچیست؟

2.آیاارتباطیبینمشخصاتزیباییشناختیایننقاشیهاومبانیعرفانیرایجدردوره
زندیهوجودداشتهاست؟

واژگان کلیدی
بقعههفتتنان،زندیه،شیراز،تصوف.
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مقدمه
نقاشیدیوارییانقاشیرویگچدرایران،قدمتیبهطولتاریخاینکشوردارد،اما
میتوانگفتکهنقاشیدیواریبهصورتیکهدربقعههفتتنانمشاهدهمیشود،اززمان
صفویاندرایرانرواجیافتهودردورهزندوسپسقاجاربهاوجخودرسیدهاست.این
دیوارنگارههادارایویژگیهایخاصیاستکهآنهاراازنقاشیهایدیواریصفویهوقاجار

متمایزمیسازد.
بقعههفتتنانبناییدوطبقهاستکهطبقهفوقانیشاملتاالریمرتفعاستکهبر
دوستوناستوارمیباشد.مجالسنقاشیرنگروغنموردنظربردیوارهایاینتاالرنقش
بستهاند.غیرازاینپنجمجلس،تصاویرظریفوزیباییازگلوپرندهبههمانسبکورنگ
دیوارنگارههایارگکریمخانودیوانخانهوعمارتباغنظر،بردیوارهایاینتاالرنقشبسته
است.دوستوناینتاالرنیزنظیردوستوندیگرباقیماندهازدورهکریمخانکهدرآرامگاه
حافظنصبشدهاست،داراینقاشیهاییاستباطرحگلکهبهمرورزماندرحالمحو
شدنند.اینپنجمجلسودیگرنقاشیهایموجودبردیوارهایاینبقعهکهمنسوببهآقا
صادق،نقاشدورهزندیهاست،درسالهای1336و1337ازسویمحمدباقرجهانمیریبه

همانطرحونقشقدیمیاشترمیمشد.

نقاشی دوره زند
بعدازافولافشاریانوگذشتدورهایدهسالهازکشمكشوخونریزی،کریم¬خان
)حدود1762-1193/1779–1175(سكانهدایتکشوررابهدستگرفتوباپایتخت
قراردادنشیراز،دورهنسبتاًکوتاهیازآرامشرادرکشوربرقرارساخت.هنرنقاشیکهدر
دورهافشاریهدچاررکودشدهبود،مجدداًدردورهزندیهرونقگرفت.ازویژگیهاینقاشیاین
دوره،استفادهازنقوشزیباوزنده،بهکارگیریتكنیکهایتصویرسازیوبهرهگیریازسبک
اروپاییاست.»نقاشیروزگاراو،هرچندبانقاشیاواخرسدهیازدهمپیوندهایزیادیدارد،به

واسطهویژگیهایپیكروجامهقابلتشخیصاست«)پاکباز،148:1389(.
نقوشبهجایماندهازدورهزندیه،بهخصوصنقاشیهایدیواری،ادامهسبکنگارگری
صفویهراگواهیمیدهدبااینتفاوتکهنگارگریعصرزندبسیارمتأثرازسبکشیرازبوده
است.»زنانمعموالًچاقباچهرهگردوچشماندرشتمجسممیشدندومردانباچهره
گردبدونریشومویتنک.زنانپیراهننازک،شلوارلولهایگشادونیمتنهبلندوپرتكمه
میپوشیدندوموهایشانرابانیمتاجیاکالهیمیآراستند؛ومردانجبهایچسبانبرتن
میکردندوشالیبرکمرمیبستندوعمامهبلندیاکالهپوستیویاسرپوشیشبیهکالهک

زنانبرسرمیگذاشتند«)همان(.
سبکنقاشیدورهزندیهتااوایلدورهقاجاربدونتغییروتحولچشمگیریادامهیافت
ودرواقعتفاوتبیننقاشیزندیهوقاجاررامیتوانتنهاازجزئیاتجامههامتوجهشد.
»شلوارزناندورهزندداراینواروتنگترازشلوارهاییاستکهزناندراوایلدورهقاجاربرتن
میکردند،اینهادرواقعازدامنجدامیشدند...نكتهگفتنیاینكهشیوهچهرهپردازیزندیه
مخصوصاًشیوهصادقنسبتبهشیوهچهرهپردازیدربارفتحعلیشاه،بهآثاراروپاییکهتحت

تأثیرآنبودند،نزدیکتراست.«)رابینسن،85:1376(
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درحقیقتبایدگفتکهنقاشیقرندوازدهموبهدنبالآنسیزدهمبااستفادهوسیعو
همهجانبهازسنتنقاشیصفویهواختالطمنظرهسازیاروپاییباجزئیاتنقاشیایرانینظیر
مجلسبندیمتقارنوعدمحجمسازیوسایهپردازیبهشیوهنقاشیاروپاییونیزشعور
رنگشناسیممتازایرانی،بهخلقشیوهایجدیددرنقاشیایرانینایلآمد؛شیوهایباقواعد،

معیار،منطقواصولیکامالًبدیع)علیمحمدیاردکانی،41:1392(.

وجه تسمیه عمارت هفت تنان
کریمخانچونمیلداشتکهعموممردمباویدرتفریحوتمتعبردناززندگیشریک
باشند،دربیرونشهرشیرازگردشگاههاوتكیههایمتعددیساختتااهالیشیرازهروقت
بخواهنددرآننقاطرفتهوتفریحکنندوخوشباشند.»پسازاینكهساختماناندرون)حرم
خانه(خودراساخت)محلفعلیپستوتلگرافشیراز(ودیدمردمنمیتوانندازمنظرهجالب
آناستفادهکنند،عمارتتكیههفتتنانرابههمانسبکساختتامردمازشبیهونمونهآن

بهرهورگردند«)بهروزی،56:1342(.
همانگونهکهگفتهشد،وجهتسمیهبقعههفتتنانکهتكیههفتتناننیزنامیدهمیشود،
وجودهفتقبرمتعلقبههفتعارفبودهکهدراینمحلبهخاکسپردهشدهاندوکریمخان
نیزبرقبرهریکسنگیمرغوبگذاردهاست.صاحبکتابفارسنامهناصریداستانیدرباب

اینهفتقبرداردکهبهشرحزیراست:
»روایتاستکهمرددینداریدربدروازهاستخرکهاکنوندروازهاصفهاناستمشغول
تغسیلمردگانبودواهلشیرازاوراازاولیامیشمردند،گفتهاست،شبیدرمنزلخودبعد
ازگذشتنثلثازشب،کسیدربخانهامراکوبید،گفتم:کیستی؟گفت:مردیازمانزدیک
بهمردناستبیااوراغسلبده،گفتمدراینوقت؟گفت:بلی،پسازخانهدرآمدم،جوانیکه
برپیشانیاواثرعبادتبود،دیدم،سالمکردموگفتم:تنهانتوانمغسلدهم.گفت:دیگریهم
هست،پساوبرفتومنازپیاوتابهدروازهایرسیدیمچوندستشبهدررسید،بیکلیدباز
شد،باخودگفتمالبتهدرببازبودوبرگشتم،احتیاطنمودمدررابستهدیدم،تعجبنمودم،با
اوبرفتمتابهمصلیرسیدیم،محوطهایرادیدمگفتبهمنبمان،ساعتیبماندموچونگفت:
اهلّل،داخلشدم،دیدمهمانجوانرویبهقبلهخوابیده،نیمخشتیدرزیرسرگذاشتهومرده
است.متحیرشدمناگاهششنفرحاضرگردیده،کفنوحنوطآورده،درغسلشریكمشدندو
بعدازغسلدفنکرده،بیرونرفتندوچونلباسخودراپوشیدهبیرونآمدم،نهحجابیدیدم
ونهعمارتیوچونصبحشدمزارتازهرایافتمکهآببرآنپاشیدهبودندوچونبعدازچند
روزیدیگرقبرتازهدرپهلویآنقبریافتمکهآببرآنپاشیدهبودندوبعدازچندروزدیگر
قبریدیگررا،همچنینتاهفتقبررادیدموگفتهانداینهفتتنازاولیاءبودهاندومردمدر

طلببارانواستجابتدعادراینمكانروند«)فساییشیرازی،1198:1382(.
اماعلتنامگذاریاینبقعهوحتیروایتمربوطبههفتعارفویادرویشمیتواندمربوط

بهباوریباشدکهدربینمعتقدانبهتصوفوجوددارد:
»تعداداولیاءبهعقیدهبعضیصوفیهدرهرعصرسیصدوپنجاهوششاستکهچوناز

ایشانیكیازدنیابروددیگریبهجایاومیآید.اماایناولیاءمراتبودرجاتدارند:
سیصدتنان،چهلتنان،هفتتنان،پنجتنان،سهتنانویکتن.این"یکتن"قطبعالم

زیبایی شناسی بصری و مفهومی نقاشی های رنگ روغن بقعه هفت تنان شیراز/ 
مهنازشایستهفر،محبوبهشهبازی

صفحاتمقاله:21-32
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استکهبهعقیدهصوفیه،چرخعالمبهطفیلوجوداومیگردد.میگویندوقتیقطبازعالم
برود،یكیازسهتنانبهجایاومیآید.آنگاهیکتنازپنجتنانبهرتبهسهتنانمیرسد،
یكیازهفتتنانبهمرتبهپنجتنانمیرسد،یكیازچهلتنانبهمرتبههفتتنانمیآید،یک
تنازسیصدتنانبهمقامچهلتنانمیرسدویکتنازنیكانعالمدربینسیصدتنانجای
میگیرد«)همتی،12:1382(.وجودبنایدیگریدرشیرازبهنامچهلتنانکهآننیزبنابه

روایاتمحلدفنچهلعارفاست،میتواندگواهیدیگریبراینموضوعباشد.

نقاشی های دیواری بقعه هفت تنان
مهمترینآثارنقاشیدیواریبهجایماندهدرایرانعهدزندیهرابایددرکاخهاوبقعههای
ایندورهجست.ازمیاناینابنیهمیتوانبهبقعهیاتكیههفتتناناشارهکردکهچنانچهگفته

شددردورهکریمخانساختهوبهسبکنقاشیرنگروغنرویگچتزیینشد.
گچنگارییانقاشــیرویگچدرعصرزندیــه)1795-1209/1750-1163(همپای
کاشــینگاریوحجاریدرراســتاینگرشتازههنرمنداناینعصرمتحولشد.گرچهاز
نمونههاینقاشیرویگچبرابنیهعصرزندیهدرشیراز،مرکزحكومتاینخاندان،چندان
یادگارهایقابلمالحظهومطالعهایبهجاینماندهاست،بااینهمه،چندینبنایبازمانده
ازایــندوراننظیرارگکریمخانوعمارتباغنظرونقاشــیهایمرمتوبازسازیشــده
تكیههفتتنانمنسوببهآقاصادق،بهخوبیزمینههایبرپاییوگسترشرنسانساساسی
وگســتردههنرگچنگاریراآشكارمیسازد)ســیف،18:1379(.آقاصادقنقاشرا،کهبه
محمد¬صادقومالصادقنیزشهرتدارد،عالوهبراین،نقاشدیوارنگارهجنگچالدرانو

جنگکرنالدرتاالراصلیعمارتچهلتوننیزمیدانند.
بدونتردید،اینهنرمندازپیشروتریننقاشانایراندرقرندوازدهم/هجدهمبودواورا
میتوانواضعسبکمعروفقاجاردانستوازاینجاستکهنقطهآغازاینسبکنظیرسبک
تیموری،درخارجازدورهایبودکهنامشبهآناطالقشدهاست.)رابینسن،82:1376(آقا
صادقکهدرزمینههایمختلفنقاشیازجملهقلمداننگاریواسلوبرنگروغنرویگچ،
آثارفاخریازخودبهیادگاردارد،اززمانکریمخانزندتاآغازسلطنتفتحعلیشاهقاجاربه

فعالیتهنریپرداختهاست.
پنجمجلسنقاشیرنگوروغنرویگچکهدرطاقچههایباالییتكیههفتتنانبه
تصویردرآمدهاندوهمچنینموضوعاینپژوهشاست،بهترتیبازچپبهراستبناعبارتاند
از:درویشجوانباکشكول؛قربانیکردنحضرتاسماعیل)ع(توسطحضرتابراهیم)ع(؛
شیخصنعانودخترترسا؛حضرتموسی)ع(درحالشبانیودرویشپیرباکالهوتبرزین.

مجلس درویش جوان
اولیننقاشی)تصویر1(،درویشجوانیرابهتصویرمیکشدکهمطراق)چوبیکهچهل
گرهدارد(ونفیریراباخودحملمیکند.اینگونهبهنظرمیرسدکهدرویشدستچپ
خودرادرازکردهتاکشكولیراکهازدرختیآویزاناستبردارد.درپسزمینهدورنماییاز
منظره،بهسبکاروپاییدیدهمیشودکهدرادامهفرنگیسازیاواخرصفویهاست.باتوجهبه
اینکهبقعههفتتنانبنابهروایات،محلدفنهفتعارفاست؛حضورایننقاشینیزدر

اینبقعهچنداندورازذهننیست.
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تصویر1-چپ،نقاشیدرویشجوان،تكیه
هفتتنانشیراز.

تصویر2-راست،نقاشــیذبحاسماعیل)ع(توسط
ابراهیم)ع(،تكیههفتتنانشیراز.

مجلس قربانی کردن اسماعیل)ع( به دست ابراهیم)ع(
درایناثر،داستانزیباوقرآنیذبحکردناسماعیل)ع(توسطابراهیم)ع(تصویرشده
است)تصویر2(.فرشتهایچاقویابراهیم)ع(راگرفتهومانعازذبحاسماعیل)ع(شدهاست.
درحالیکهدرسمتچپتصویرگوسفندینقششدهکهمیبایدبهجایاسماعیلذبحشود.در
پسزمینهترکیببندیمنظرهایپرازدارودرختورودخانهایهمراهباقایقها،کوههاوخانه-
هادردوردست،کهمشخصاًیکنقاشیمنظرهاروپاییبوده،بهچشممیخورد.ترکیببندی
ایننقاشیبسیارشبیهاثریباهمینمضمونازمحمدزماناستاماحضورعناصرایرانیدر
اثرآقاصادقبیشترازاثرمحمدزماناست.فرشتهایکهدرقسمتباالیتصویرنقششده،به
احتمالازنقاشیهایواردشدهازاروپااقتباسشدهاست.اینفرشتهدردورههایبعدنیزدر

تزییناتمعماریوکارتهایدعوتوروزنامههادیدهمیشود.
دراینمجلسهالهایدورسرحضرتابراهیموجودندارد؛اگرچهباتوجهبهحضورهاله
نوردرمجلسحضرتموسی،شایداینمجلسنیزدارایهالهایدورسربودهاستکهدراثر

گذشتزمانویابههنگامترمیمآنحذفشدهاست.

مجلس شیخ صنعان و دختر ترسا 
داستانشیخصنعانودخترترسادرمنطقالطیرعطارآمدهاست.اینداستانکهروایت
عشقشیخیعارفبهدختریترساراحكایتمیکند،بلندترینوزیباترینداستانمنطقالطیر
استکهاززبانهدهدروایتمیشود.اینحكایتبارهابهتصویرکشیدهشدهاستوهمچنان

نیزموردتوجهنگارگراناست.
مجلسنقاشیشیخصنعانتكیههفتتنانآنقسمتازداستانراروایتمیکندکهشیخ،
پایینپنجرهدخترترسازانوبرزمینزدهودودستشرابهحالتدعابهسویآسمان)ویابه
سویدخترترسا(درازکردهاست،درحالیکهسایریارانومریداناوبهسروسینهمیزنند
تامانعاوشوند)تصویر3(.ترکیببندیدرایننقاشیبسیاربهترکیببندینگارگریایرانی
)اسپیرال(نزدیکاست.دستهایشیخوجهتنگاهشخصیتها،نگاهرابهسویقسمتباالی

زیبایی شناسی بصری و مفهومی نقاشی های رنگ روغن بقعه هفت تنان شیراز/ 
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نقاشی،دخترترسا،راهنماییمیکند.دخترترسانیزهمراهبادوندیمهخوددرقسمتباالی
مجلسوبهصورتجداازنقاشیاصلیتصویرشدهاست)تصویر4(.بااینتمهید،نقاشاز
قسمتسهگوشباالینقاشیکهدربسیاریازنقاشیهایدیواریدورهزندوقاجاردیده

میشود،بهتریناستفادهرابردهاست.
حرکتدرفیگورهامانندبسیاریدیگرازآثارآقاصادقبهخوبینشاندادهشدهاستو
حاالتچهرههاوشخصیتسازیهابسیاربهترازنقاشیهایدورهقاجار)نقاشیهایدرباری(
نقششدهاندکهاینعدمانعكاسحاالتروانیدرچهرهتامدتهاواواسطدورهقاجاردر

نقاشیایرانیاستمرارمییابد.

تصویر3-راست،نقاشیشیخصنعانودخترترسا،
تكیههفتتنانشیراز.

تصویر4-چپ،دخترترسا،تكیههفتتنانشیراز.

مجلس حضرت موسی )ع( تصویر5-حضرتموسی،تكیههفتتنانشیراز.
دراینمجلس،حضرتموسی)ع(دردورانشبانیبهتصویرکشیدهشدهاست)تصویر5(.
بدینصورتکهجوانیباچوبدستیوهالهنورانیدرجلویتصویرنقششدهاست.نقاشدر
اینمجلسنیزماننددیگرتصاویراینبقعه،سعیدرایجادمنظرهسازیبهروشغربیداشته
است.فضایحاکمبراثربسیارآراموصلحجویانهاستوبهخوبیاحساسآرامشیمنتقل
میسازدکهحضرتموسیدرزمانجوانیبهدنبالآنبود.سرپوشحضرتموسیدراین
تصویروهمچنینسرپوشحضرتابراهیمدریكیدیگرازمجالسنقاشیاینبقعهباسرپوش

باقیفیگورهاتفاوتدارد.

نقاشی درویش سپید موی با تبر زین
ایننقاشیدرویشکهنسالیکشكولبردستوتبرزینبردوشرابهتصویرمیکشد
)تصویر6(.تالشدرجهتعمقبخشیدنبهتصویربهروشغربیبهصورتاستفادهاز
سایهروشنودورنما،عالوهبراینتصویر،درباقیمجالسنقاشیاینبقعهنیزدیدهمیشود.در
واقعاینپنجمجلسدرادامهتالشهاییاستکهبراینزدیککردننقاشیایرانیبهنقاشی

غربیازسالهاپیشوازدورهصفویاندرایرانآغازشدهبود.
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تصویر6-درویــشســپیدمویباتبرزیــن،تكیه
هفتتنانشیراز.

بهطورکلیدرایننقاشیهانبودتزییندرجامهها،یادآورحضورسبكیمجزاازنقاشی
قاجارباتزییناتوسیعجامههاست؛بههمیندلیلشایدبتوانشیوهایراکهآقاصادقبرای
خلقاینمجالسبهکاربردهاست،پیشگامنقاشیهایقهوهخانهایوپیشزمینهایبرایظهور
نقاشیهایعامیانهقاجاردانست.همچنینباتوجهبهعدموجودنقاشیهایدیواریرواییتا

پیشازاین،شایدبتواناینآثاررااولین»دیوارنگارههایهنرعامهپسند«نامید.

تصوف در دوره زندیه
اغتشاشهاوجنگهایویرانکنندهوفقروگرسنگیمردمازشروعزوالصفویهتاثبات
سیاسیدورهکریمخانزند،زمینهبسیارمساعدیراجهتگوشهگیریوبیتفاوتیمردم
نسبتبهجامعهودرنتیجهرونقتصوفبهوجودآورد؛بهگونهایکهبعدهادراواخرزمان
کریمخانزندمردمسرخوردهازمدعیانمختلف،بهدورجماعتصوفیانحلقهزدندوبازار
تصوفدرایرانرونقگرفت)عقیلی،125:1389(.درپساینتحوالتدوسلسلهمهمذهبیه
ونعمتاللهیاحیاشدندوتحرکاتوسیعیراآغازکردند.اینامرسببشدکهاحتمالبرخورد
بیندوگروهدراویشوعلماافزایشیابد.معصومعلیشاهدکنی،قطبصوفیاننعمتاللهیکه
بزرگترینوبرجستهتریندستههایدراویشایرانبودند،درسالهایپایانیحكومتکریم

خانواردشیرازشدوازسویخویشهیئتهاییبهسراسرایرانفرستاد.
دراینمیانبرخوردکریمخاننیزبااهلتصوفوگرایشهایصوفیانه،بنابرمالحظات
سیاسی،متفاوتبود.اوازسوییبابازسازیساختمانبقعههایدرویشان)نظیربقعههفتتنان(
بهتقویتتصوفپرداختوازسویدیگر،زیرفشارروحانیانومتشرعان،معصومعلیشاهرا،پس

ازسهسالفعالیتدرشیرازبهاصفهانتبعیدکرد)همایونی،24:1355(.
بنابهگواهیتاریخ،کریمخانزندپیروآیینتشیعبود،بهطوریکهبهنامدوازدهامام
سكهضربکردوبهتقلیدازشاهانصفویدرایاممحرمبهسوگواریمیپرداخت.بااینحال،
درمذهبتعصبچندانینداشتوبهپیروانتمامادیانومذاهب،بهجزچندمورد،آزادیو
اختیارعملدادهبود؛هرچندکهگزارشهاوشواهدیازتمایلاوبهبزرگانفرقه¬ایازصوفیه

بهنامفرقهذهبیهکهاهلتشیعبودهاندوجوددارد.
آقامحمدهاشمدرویش،جانشینسیدقطبالدیننیریزیوقطبسیوسومذهبیه،
کههمعصرکریمخانزندبودهاست،بسیارموردتوجهوعنایتکریمخانبوده،بهگونهای
کهدرهنگاممرگکریمخانبرسربالیناوحاضربودهاست.بعدازکریمخان،جانشینان
ارادت سلسله این به نسبت نیز جعفرخان( و علیمرادخان صادقخان، )ابوالفتحخان، او

میورزیدند)خاوری،338:1362(.
ویژگیهایمهموخطمشیاعتدالگرایانهفرقهذهبیهکهآنرابهویژهمناسبدوره
ثباتکریمخانیمیکرد،سببشدتااینفرقهبتوانددرکنارمذهبتشیعوعلماومتشرعان
اینمذهبدوامآوردهوبهحشرونشرخودادامهدهد.ازویژگیهایفرقهذهبیهمیتوانبه
»نداشتنخانقاهدرجاییجزایران،همگامیبااعتقادهاوباورهایشیعیوپایبندیبهاصول
شریعتواحكامفقهیوتقیهبهآن،بستهبودنوپرهیزازتبلیغاتپرهیاهوبرایجذبمرید
وتبدیلگشتنآنبهفرقهایخانوادگیوفامیلیدرطولزمان«)عقیلی،129:1389(اشاره

کرد.اینفرقههماکنوننیزدرشیرازودزفولدارایفعالیتهستند.

زیبایی شناسی بصری و مفهومی نقاشی های رنگ روغن بقعه هفت تنان شیراز/ 
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بررسی رابطه عرفان و زیبایی شناسی در نقاشی ها ی بقعه هفت تنان
بهتصویرکشیدنموضوعاتعرفانیویامراحلسیروسلوکعرفانیکاردشواریست،
بهخصوصدردورهزندیهکهحضورعواملومفاهیمواردشدهازغرب،لطماتفراوانیرابر
پیكرههنرنگارگریایرانواردکردونقاشانراباسنتهایعرفانیودیرینهایرانیبیگانه
ساخت.امابااینحال،حضوربرخیازنمادهامانندرنگویاحضوربرخیازعناصردرنقاشی
میتوانندبهتفسیراثرکمککنند.نقاشیهایتصویرشدهدرقابهایمحرابیشكلبقعه
هفتتناندارایموضوعیتییكسانهستندوتمامیآنهابهعرفانوسختیهایپیشپای
طالبراهحقاشارهمیکنند.تمامینگارههادرقابهایمحرابیشكلودردرونمقرنسها
ونقوشگلومرغبهتصویردرآمدهاند.درعرفان،محرابنماددریچهایروبهسویخداو
حقیقتهستیاست.دریچههاییکهدراینجاهمراهبانقوشزیبایگلومرغ،تداعیکننده

ونویدبخشبهشتدرنزداهلعرفانودلاست.
»تضادرنگدرنگارههایعرفانیکمترازنگارههایحماسیاست،چراکهاغلبنگارههای
عرفانیبهدلیلوجودخاکستریهایفامداردارایهماهنگیهستند«)پاکباز،82:1389(.
اینمطلبدراینجانیزصادقاست؛درتمامیمجالسبهاستثنایمجلسشیخصنعان،رنگ
سبزخاکستری،کهحاکمبرفضایتصاویراست،سبببهوجودآمدنآرامشوثباتدر
نقاشیهاشدهاست.درمجلسشیخصنعانودخترترسا،بنابرموضوعآنکهعشقشیطانی
است،ونیزبهدلیلایجادتحرکدرنقاشیوانتقالحسآشفتگیشیخومریدانشبیشتراز
رنگقرمزوهمخانوادههایآناستفادهشدهاست؛همچنینانتخابرنگقرمزبرایپیراهن
دخترترساوپردهپشتسراو،یادآوررنگلباسزلیخادرنگارهیوسفوزلیخایکمالالدین

بهزاداست)تصویر4(.
تهرنگسبزحاکمبرتصاویرهمچنینمیتواندمنطبقباآرایقطبهفدهمطریقت
ذهبیهکروبیه،عالءالدولهسمنانی،پیرامونرنگونورباشد.طبقنظراینشیخطریقتکه
درادامهآرایشیخنجمالدینکبری،قطبدوازدهم،است.رنگسبز،رنگآخرینوهفتمین
پیغمبردرونیومرتبتوجودیاستکهعارفدرمراحلسیروسلوکروحانیخودبایدبدان
دستیابد.رنگسبزبهخصوصدرمجلسذبحاسماعیل)ع(توسطابراهیم)ع(داراینمود
فراوانیاستبهگونهایکهپیراهنوعمامهحضرتابراهیمنیزبههمینرنگاست.ازآنجایی
کهرنگسبزرارنگپیامبراسالم)ص(نامیدهاند،نقاشبدینطریقخواستهتارسیدننسل

پیامبربهحضرتابراهیمرانشاندهد.
دراینمجالسازسمتراست،نقشدرویشجواناولینمجلسوتصویردرویشپیر
آخرینآناناست؛بهگونهایکهایندوتصویردرتاالرتقریباًنیمدایرهایبقعهروبهرویهم
قرارگرفتهاند.مسلماًترتیبقرارگیریاینمجالسبدینگونهاتفاقینبودهونشاندهنده
دشواریهاییاستکهدرسرراهسالکوطالب)نوسفر(وجوددارندواوتنهاباپشتسر
گذاردنایندشواریهاستکهمیتواندبهسرمنزلمقصوددستیابدوبهقلهبلندانسانیت
یعنی»توحید«برسد.البتهبنابهگفتهاستادمطهریتوحیدعارفباتوحیدمردمعادیو
حتیتوحیدفیلسوفمتفاوتاست.»توحیدعارفیعنیوجودحقیقیمنحصربهخداست،
جزخداهرچههست”نمود“استنه”بود“،توحیدعارفیعنی”جزخداهیچنیست“،توحید
عارفیعنیطیطریقکردنورسیدنبهمرحلهجزخداهیچندیدن«)مطهری،78:1381(.
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بینایندوتصویر،مجالسذبحاسماعیل)ع(توسطابراهیم)ع(،شیخصنعانودختر
ترساوحضرتموسیدرایامشبانیقرارگرفتهاندکههریکرابهطورجداگانهازحیث

زیباییشناسیمفهومیموردمطالعهقرارمیدهیم.

قربانی کردن اسماعیل)ع( به دست ابراهیم)ع(
داستانزندگیحضرتابراهیمهموارهموردتوجهعرفابودهاست.ازمنظرآنان»مقاطع
مختلفزندگیاینپیامبرخدا،هم-چونمراحلسیروسلوکاست.عملكردخلیلاهللدربرابر
آزمایشهایخداوند،عرفارابرآنداشتهتامراتبومقاماتعرفانیمختلفیرابرایاودرنظر
بگیرند.مراتبیکهمشایخبسیاریآرزوینیلبهآنهاراداشته،بهرغممجاهداتبسیار،از
دستیابیبهآنمحرومماندند.حضرتابراهیم)ع(درسیرالیاهللتسلیموتوکلرابهنهایت
رسانید،ازانسوانبساطگذشتودرنهایتبهیقیندستیافت.براثرمجاهدتهایاو،
خداوندملكوتآسمانوزمینرابراومكشوفساختوهمگانرابهپیرویازکیشاوملزوم

ساختواورابهتنهایی”یکامت“نامید«)آقاحسینیوزراعتی.62:1389(.
درتفسیرداستانذبحاسماعیل)ع(توسطابراهیم)ع(،حضرتابراهیمپیرطریقتو

اسماعیل)ع(مریدوعاشقتفسیرشدهاند.

شیخ صنعان و دختر ترسا
برخیازشاعرانجهتبیانمفاهیمعرفانیوسیروسلوکازداستانهایعاشقانهبهره
گرفتهاند؛اینقبیلآثارگرچهدارایمضامینعارفانههستند،امااستفادهازظاهرعاشقانهو
تغزلیبهآنهاماهیتیدوپهلودادهاست.ازمیاناینقبیلآثاربامضامینعارفانهولیظاهر
عاشقانهمیتوانبهداستانشیخصنعانودخترترسااشارهکردکهدیوارنگارهایازآنازدوره

زندیهدرتكیههفتتنانشیرازموجوداست.
داستانشیخصنعانچناندلكشوزیباستکهنگارگرانبسیاریدرطولزمانصحنههایی
ازآنرابهتصویرکشیدهوهریکازظنخودبهاینداستانپرداخته،نگارههاییزیباولطیف
رارقمزدهاند؛امابستهبهاینكهمخاطبآنچهکسیاستودرکجامورداستفادهقرارگیرد،
دارایاهدافعرفانیوپندآموزویاعاشقانهوتغزلیاست.امادرمورددیوارنگارهتكیههفتتنان
بایدبهاینموضوعتوجهکردکهایننقاشیدرمحلینقششدهاستکهدارایجایگاهی
مذهبیاستوبیشتربهعنوانزیارتگاهمورداستفادهقرارمیگرفتهتامحلیصرفاًتفریحی
وتفرجگاه.گذشتهازاین،حضورهفتگورازهفتعارفوهمچنیندیگردیوارنگارههایاین
عمارتکههمگیدارایمضامینمذهبیوعرفانیهستند،بیشتربرجنبهعرفانیایننگاره

تأکیدمیورزد.
اینمجلسکهدرستدروسطتاالرومرکزنقاشیهاقراردارد،دارایبیشترینصورتدر
مجالسنقاشیشدهاینبقعهاست.عطاردرابتدایاینحكایتعرفانی،شیخیرامعرفیمیکند
کهتماممراحلعلموتقواوتزکیهراپیمودهاستودرکماالتوکراماتانگشتنماست؛»ولی
هنوزاینپختگیوکمال)ظاهری(اوبرایوصالدوستناکافیاست؛لذاالزماستکهدراین
مسیر،امتحانسختدیگریرامتحملشود،تاآنناخالصیوکدورتباطناوبهصفایمحض
مبدلشودتاالیقدیداردوستگردد.دراینعقبهاستکهایمانظاهریشیخمیسوزدواز

زیبایی شناسی بصری و مفهومی نقاشی های رنگ روغن بقعه هفت تنان شیراز/ 
مهنازشایستهفر،محبوبهشهبازی

صفحاتمقاله:21-32
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میانآتشودودآنگلهاییقینقلبیبرمیدمد.اینمعرفتکهباعشقحاصلآمده،باالتر
ازایمانوکفراست«)مسگرنژاد،84:1373(.

نكتهدیگریازداستانعرفانیشیخصنعانکهدراینمجلسبهوضوحبهتصویرکشیده
شدهاست،اصلمریدیومرادیوپیرویبیچونوچرایمریدازپیردرآیینتصوفاست.
شخصیتیکهدرایندیوارنگارهبسیاربهچشممیآیدوبهطوریقیننقاشازبهتصویر
کشیدناودارایمنظوربودهاست،مریدیاستکهباقرآنیدردستکنارشیخایستادهاست.
اینمریدهماناستکهدیگرمریدانراباگریهوتضرعبهسویشیخبازمیگرداندوپساز
چلهنشینیوتضرعبسیاربهدرگاهحضرتحق،دررؤیاییصادقهپیامبررامالقاتمیکندو

نویدبازگشتشیخراازاومیشنود.

حضرت موسی در دوران شبانی
یكیازمهمترینواساسیترینابعادزندگیهمهانبیایالهی،رنجهاومشقتهاییاست
کهبرایرسیدنبهحق،متحملشدهاند.اینثباتقدمکهازشرایطاساسیسلوکاست،
ازدیدعرفاپنهاننماندهوبهآنتوجهکردهاندوازاینرو،موسی)ع(رانیزنمادیازسالک
حقیقیدانستهاند.مراحلمختلفزندگیحضرتموسیورطهآزمایشهاوبالیایالهیاست
تافوالدوجودشدرشرایطدشواروناهموارآبدیدهوتواناشود.خداونددرآیه4سورهبلد
میفرماید:»لََقدَخلَقَنااالِنساَنفیَکَبٍد:هرآینهانسانرادردلسختیآفریدیم.«بنابراین
بشردرمواجههباسختیهاییکهخداونددرزندگياشایجادمیکند،بهمدارجانسانیتراه
مییابدوبهمقاماتانسانینایلمیشود.بهبیاندیگر،شخصیتانسانی،نتیجهمواجههبا
سختیهایزندگیاست.بنابراین،سالکبراینیلبهدیدارووصالالهی،ناگریزازتحمل

سختیهاوبالیاست.

دو مجلس نقاشی مربوط به دو درویش
درهردومجلس،وسایلیهمراهدودرویشاستکهازلوازمرایجوهمیشگیدراویش
بودهاست.یكیازاینوسایلکهبیشتریناستفادهومحبوبیترامیاندرویشانداشته،
کشكولاست.»درمیانصوفیانایران،کشكولبهحدیرواجپیداکردکهازلوازمیابه
اصطالحدرویشانازوصلههایمهمفقرشدوجنبهروحانیومعنویبهخودگرفتو
برجستهتریننشانهشناساییدرویشانبود.برایمثالپیشازآمدنکشكولبهایران،اگر
درویشیعدمصالحیتاخالقیداشت،شیخطریقتخرقهاورامیگرفتولیبعدازآمدن
کشكولتنهاکافیبودکهشیخطریقتبهعالمتعدمصالحیتدرویش،کشكولاوراازاو
بگیرد.همچنیناگرپیشازپیدایشکشكولصوفیانیمانندحافظخرقهخودرارهنخانه
خمارمیدادند،بعدازرواجکشكولدرمیاندرویشان،ایشانکشكولخودرادرگرودمودود

میگذاردند«)بهاری.109:1380(.
همچنینازلوازمفقرکههموارههمراهدرویشانبودهاست،کالهیاتاجدرویشیاستکه
دراینمجالس)دونقاشیازدراویشوهمینطورمجلسشیخصنعان(برسردراویشنقش
شدهاست.»کالهیاتاج،ازجملهلباسصوفیهاستکهبستهبهنظرپیریامرادیاشیخهر
طریقتانتخابمیشود.تنوعسرپوشصوفیان،ازنظرجنسوشكلورنگ،حاکیازوجود
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تنوعآراوتعددطوایفصوفیهاست«)حسنی،59:1388(.بزرگانومشایخسالسلتصوفهر
کدامبهمیلوذوقخودنمونهخاصیازتاجتصوفرابرسرنهادهاند.همچنینمیتوانازاسباب
دیگردرویشیازشاخنفیروتبرزینومطراقیادکردکهدرهرسهمجلستصویرشدهاند.

نتیجه گیری
بقعههفتتنانبهواسطهنقاشیهایدیواری،درردیفزیباترینابنیهتاریخیشیرازقرار
گرفتهاست.ایننقاشیهابهلحاظویژگیهایزیباییشناختیدارایکیفیتیدوگانهاست؛
بهاینصورتکهعالوهبروفاداریبهمشخصههایاصیلنقاشیایرانی،سعیدرپیونداین
مشخصههابااصولنقاشیغربرابهنمایشمیگذارند،بهگونهایکهبهرغمتأثیراتهنراروپا
وبهرهگیرینسبیازاسلوبحجمنماییودورنمایی،درمجموعنگاهایرانیبرعناصروکلیت
نقوشاستیالدارد.ازسویدیگر،اهمیتایننقاشیهاصرفاًبهدلیلنقشتزیینیآنهانیست،
بلكهبیشتربهجهتاشارهآنهابهحضوروادامهعرفانوتصوفدردورهزنداست،همچنانکه
هنرمندنقاشدرانتخابموضوعمجالسونیزبرخیعناصرفردیهرنقاشینظیررنگ،
مضامینعرفانیرامدنظرداشتهاست.دراینبین،موضوعاتمجالسنقاشیتكیههفتتنان
رابطهمستقیمتریراباعرفان،نسبتبهعناصرفردی،ازخودبهنمایشمیگذارندکهاینامر

بهعلتنفوذزیباییشناسیغربیدرهنرایرانیدردورهزنداست.

زیبایی شناسی بصری و مفهومی نقاشی های رنگ روغن بقعه هفت تنان شیراز/ 
مهنازشایستهفر،محبوبهشهبازی

صفحاتمقاله:21-32
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فهرست منابع        
   

کتاب
-قرآنکریم.

-پاکباز،رویین)1389(،نقاشیایران،تهران،زرینوسیمین.
-خاوری،اسداهلل)1362(،ذهبیه،تصوفعلمیآثارادبی،تهران،دانشگاهتهران.
-رابینسن،ب.و)1376(،هنرنگارگریایران،ترجمهیعقوبآژند،تهران،مولی.

-سامی،علی)1347(،شیرازدیارسعدیوحافظ،شیراز،مولوی.
-سیف،هادی)1379(،نقاشیرویگچ،تهران،سروش.

-شریفزاده،ســیدعبدالمجید)1381(،دیوارنگاریدرایران،تهران،مؤسسهصندوق
تعاون.

-علیمحمدیاردکانی،جواد)1392(،همگامیادبیاتونقاشیقاجار،تهران:یساولی.
-فساییشیرازی،میرزاحسنحســینی)1382(،فارسنامهناصری،بهتصحیحمنصور

رستگارفسایی،تهران،امیرکبیر.
-مطهري،مرتضي)1381(،آشنایيباعلوماسالمي2،جاول،قم،صدرا.

-همایونی،مســعود)1358(،تاریخسلســلههایطریقهنعمتاللهیــهدرایران،تهران،
مكتبعرفانایران.

مقاله
-آقاحسینی،حسین.زراعتی،سمانه)1389(،بررسیتطبیقیداستانحضرتابراهیم
درمتونتفســیریوعرفانی)تاقرنهفتمهجری(،الهیاتتطبیقی،تابســتان1389،

شماره2،صص41-64.
-بهاری،پریوش.فرحمنش،نازیوعلمی،افســانه)1380(،کشــكول،کتابماههنر،

فروردینواردیبهشت1380،شماره31و32،صص108-110.
-بهروزی،علینقی)1342(،نوادریاززندگانیوکیلالرعایا،ارمغان،اردیبهشت1342،

شماره2،صص49-57.
-حسنی،عطاءاهلل)1388(،کالهترکازآغازتاصفویان،تاریخایران،بهار1388،شماره

60/5،صص57-74.
-عقیلی،ســیداحمد)1389(،تحوالتسیاســیوعلمیتصوفازسقوطصفویهتابر
آمدنزندیه)1163–1135ق(،تاریخایران،پاییز1389،شماره66،صص117-146.
-مسگرنژاد،جلیل)1373(،تحلیلیازداستانشیخصنعان)منطقالطیرعطار(«،آشنا،

مهروآبان1373،شماره19،صص81-93.
-همتی،همایون)1382(،سیرتاریخینظریهوالیتعرفانی،ضمیمهخردنامههمشهری،

7آبان1382،شماره5،صص12-13.



33

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
بهار - تابستان 1395

سال دوازدهم، شماره  بیست و چهارم

تاریخدریافتمقاله:95/03/30
تاریخپذیرشمقاله:95/07/17

صفحاتمقاله:33-44

اینمقالهبرگرفتهازتحقیقاترساله
دکتــریپژوهشهنردانشــگاههنر
اصفهاناستکهتوســطشعبانعلی
قربانــیوبــهراهنمایــیدکترقباد
کیانمهرودکترمحمدتقیآشــوری

صورتگرفتهاست.

انعکاس مضامین شاهنامه بر 
سفالینه  های دوران سلجوقی

قباد کیانمهر  /
دانشیاردانشكدهصنایعدستی،دانشگاه
هنراصفهان
شعبانعلی قربانی  /
دانشجويکارشناسيارشدپژوهش
هنر،دانشگاهمازندران
lotous@gmail.com

محمد تقی آشوری   /
دانشیاردانشكدههنرهایکاربردی،
دانشگاههنر،تهران

چکیده
بابررسینقوشسفالینههایسلجوقی،صرفنظرازنقوشتزیینیونمادین،نقوشبسیاری
نیزوجوددارندکهراویآمالیفراترازتزیینصرفمیباشندوگوییبهدنبالروایتیمفهومی
ومعناییهستند.اینمقالهدرپیریشهیابیوتبییندلیلبروزچنیننقوشیبرسفالینههای
دورانمیانیاسالمی،بهویژه،دورهسلجوقیاست.رویكردپژوهشبراساسمطالعاتتاریخیو
تطبیقیاست.روشتحقیقدراینپژوهشتوصیفی-تحلیلیوبااستفادهازابزارکتابخانهای
است.مطالعهنقوشسفالینههادرایندوره،ازاینجهتمهماستکهکتباندکیازدوره
سلجوقیبهدلیلحملهمغوالنباقیماندهاست.لذاشناختسیرتكاملینگارگریایراندر
ایندورانتاحدزیادیمرهونسفالینههاوکاشیهایبهجایماندهمیباشد.نتایجحاصل
ازاینپژوهشنشانمیدهدکهمضامینادبی،بهویژه،»شاهنامهفردوسی«دارایجایگاه
واالییدرآنروزگاربودهومنبعالهامهنرمندان،بهویژهسفالگرانونقاشانقرارگرفتهاست.

اهداف مقاله
1-مطالعهنحوهارتباطنقوشسفالینههاباادبیاتفارسی؛

2-بررسیومعرفینگارههاییکهارتباطآنهاباشاهنامهقابلاثباتاست.

سؤاالت مقاله
1-خاستگاه،هدفومخاطبظهورمضامینشاهنامهبرسفالینههایسلجوقیچیست؟

2-میزانارتباطونحوهبروزاینمضامینبرسفالینههابهچهصورتبودهاست؟

واژگان کلیدی
هنرایرانی-اسالمی،ادبیاتفارسی،شاهنامهفردوسی،نگارگری،دورانسلجوقی،سفالوکاشی.
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مقدمه
دارای هنری، مختلف درحوزههای بالعرض تمایز وجود با اسالمی ایرانی- هنرهای
وحدتذاتیهستندوبایكدیگرارتباطیناگسستنیدارند.شعر،موسیقی،نقاشیومعماری
این رازبیمرگیوجاودانگیفرهنگوهنر ازیکحقیقتسخنمیگویندو جملگی
مرزوبومنیزدرهمینحقیقتنهفتهاست.پیوستگیورابطهعمیقنقاشیباادبیاتاز
ویژگیهایاساسینقاشیایرانیبهشمارمیآید.نقاشانهموارهباالهامازکالمشاعرانو
عارفانسترگراهبهعالممقصودبردهوبدیعترینمعانیرابهمدداستعاراتونمادهای
هنریبهخطورنگمبدلساختهاند.پیوندبیواسطهنقاشیباکالممنظوموبالندگیاین
شیوهدرعرصههنرنسخهآراییدلیلدیگریبرنزدیكیعمیقنقاشیوسخنوریاست
)رحیموووپولیاکووا،9:1381(.بابررسيسفالینههايبرجایماندهازدورهسلجوقينقوش
بسیاريمشاهدهمیشودکهنحوهنگارگری،ترکیببندیومضموندرآنبهگونهایاست
کهگوییوظیفهایفراترازتزییناتصرفرابرعهدهداشتهاند.ریشهیابیوتبییندالیل
ظهوروشناختمخاطبینچنیننقوشیبرسفالینههایدورانمیانیاسالمیوبهصورت
موردیدردورهسلجوقیهدفبررسیاینپژوهشاست.چنینبهنظرمیرسدکههنرمندان
سفالینههاراواسطهایبرایانتقالمفاهیمخاصبهمخاطبینخویشقراردادهاند،لذادر
اینخصوص،اینسؤاالتمطرحاستکهخاستگاه)دالیلظهورازجنبههایفرهنگی،
تاریخیواجتماعی(وهدف)سیاسی،تربیتیوتزیینی(ظهورچنیننقوشیبرسفالینههای
سلجوقیچهبودهاست؟ومخاطبین)حكام،نخبگانوجامعه(آنچهکسانیهستند؟
مطالعهوشناختاینآثارباقیماندهارزشمندازاینروحایزاهمیتاستکهمیتواند
مارادرشناختجنبههایگوناگونیاززندگیدرآنروزگاریارینماید،بهویژهدورانحمله
خانمانسوزمغوالنکهبهنابودیبخشاعظممنابعومستنداتمكتوبمنجرشد.این
مطالعاتابتداماراباجایگاهادبیات،مخصوصاً،شاهنامهفردوسیدرآندورانخاصآشنا
میکندوطرزتفكرغالبوروحیهاجتماعیحاکمرابرایماآشكارمیسازد.سپسبابررسی
تطبیقینگارههاونقاشیهایرویسفالینههابانگارگرینسخخطیمعدودبهجایماندهاز
آندورهودورههایقبلوبعدازآن،حلقههایمفقودهسیرتكاملینقاشیایرانرابازیابی
مینمایدودرنهایتبهدلیلاستقاللایننگارههاازمتن)برخالفنقاشینسخخطی
کهبامتنهمراهمیشوند(،ازلحاظفنی،ترکیببندیومصالحمورداستفادهنشاندهنده
اسلوبوشیوهاینابازنقاشیهستندکهشایستهبررسیاند.ازلحاظموضوعیمیتوان
مضامینادبیانعكاسیافتهبرسفالینههایایندورهرابهدوبخشکلیتقسیمکرد:الف(
ازمضامیناول یااساطیری. تاریخی مضامینعاشقانهوعاطفی.ب(مضامینحماسی،
میتوانبهداستانخسرووشیرین،بیژنومنیژه،بهرامگوروآزادهوبهرامگوروَسپینود
اشارهنمودوازمضامینبخشدوم،داستانفریدونوضحاک،فریدونوسهپسرشو
ماجرایترکدژَفرودراتوسطایرانیاننامبردکهدراینپژوهشموردبررسیقرارگرفتهاند.

مختصری از تاریخ و هنر دوره سلجوقی
سلطنتسالجقهبزرگدرایرانازاواخرسال429ق/1038مکهطغرلبیکنیشابوررا
فتحکرد،آغازمیشود.اقتدارآنانتامرگسلطانسنجردرسال552ق/1157مادامهداشت،
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ولیصنایعسلجوقیتازمانحملهمغوالن)سال617ق/1220م(نفوذداشتند.1سلسلههای
کوچکسلجوقیدرقسمتهایمختلفممالکشاهنشاهیسلطنتمیکردند،سلسلههایی
کهدرکرمانوعراقبودندتامدتیپسازانقراضسلجوقیانبزرگبهقدرتوحكومت
خودادامهدادند.سلجوقیانقبالًصنعتومعماریراازغزنویانآموختهبودند.سالطین
سلجوقیخودراحامیوعاشقصنعتوانمودندوبرخیازمهمترینشاهكارهایصنعتیو
معماریایراندریکقرنسلطهوحكومتآنانبهوجودآمدهاست)ویلسن،142:1369(.

سفال در دوره سلجوقی
پسازشروعحكومتسالجقهدرایران،صنعتسفالنمووترقیبیسابقهایکردکه
درتمامآندورهادامهداشت.دراوایلآنعصر،ساختنسفالینههاحایزاهمیتبود،ولی
بعدهابهتزیینظروفبیشتراهمیتدادهشدهبود.باتوجهبهاینکهآثارمكتوبمصّور
کمیازایندورانباقیماندهوبهدستمارسیدهاست،بهترینمینیاتورهایزمانسلجوقیان
برظروفسفالیآنزماننقاشیشدهاست.بهعقیدهوقضاوتمتخصصیندراواخردوره
)بهرامی،87-86:1327(. بود ایرانرسیده بهعالیترینمرتبهخوددر سلجوقی،سفال

تأثیر ادبیات بر سفالینه ها و کاشی های دوران سلجوقی
ادبیاتفارسیوهنرایرانپیونددرونیوهمخوانیذاتیداشتهاند،زیراهنروروسخنور
مسلمانهردوبراساسبینشیگانهوذهنیتیمشابهدستبهآفرینشمیزدهاند.آنانازخالل
زیباییهایاینجهان،بهعالمملكوتینظرداشتهاندوهدفشاندستیابیبهصورمثالیودرک
حقایقازلیبودهاست.درهنرآنانقلمرویزیباییباجهانمعناقریناستوصورخیالدر
شعرفارسیونقاشیایرانباهممنطبقهستند.نظیرهمانتوصیفهاینابیکهسخنوران
ازعناصرطبیعت،اشیاوانسانکردهاندرادرکارنقاشانهممیتوانیافت.نقاشانحتیدر
تبییناصولفنیکارشانتحتتأثیرادبیاتهستند؛آنهارنگهاراچونعاشقومعشوقدر
کنارهممینشانند.مهمترآنكهوزنوقافیهشعرفارسی،تقارنگفتاروحرکتشخصیتهای
داستانوبهطورکلیقواعدوقوانینیکهدرانشایادبیملحوظبودهاست،معادلهاییرادر
ترکیببندینقاشینشانمیدهند.بیشکمیتوانازتشابهساختاریبینشعرونقاشی

سخنبهمیانآورد)اشرفی،10:1376(.
درزمینهتاثیرمتونوروایاتادبیدرنقوشسفالینههایدورانسلجوقیمیتوانبهدواثر
مهمیعنیشاهنامهحكیمفردوسیوخمسهنظامیگنجوی2اشارهکرد،لیكنچندنسخه
مصوردیگرنیزنیزقابلاستنادهستندکهمربوطبههماندوراناند.ایننسخخطیعبارتنداز:
ورقهوگلشاهعیوقی3)ورقهوگلشاهمطمئنترینوبارزتریننمونههنرنگارگریدورانسلجوقی
استکههماکنوندرموزهتوپقاپوسرایاستانبولنگهداریمیشود.(ایننسخهبهخطنسخ
نگارشیافتهوشاملهفتادویکتصویراست.اینکتابرنگوبوییکامالًایرانیودورازتقلید
دارد.درواقع،قرابتیآشكارمیاننگارههاینسخهورقهوگلشاهوبرخیتصاویرظروفمینایی
ازحیثشیوهچهرهنگاری،نقشپردازیوترکیببندیبهچشممیخورد.نسخهبعدی،نسخه
خطیالكتاباالغانی4کهدرسرآغازنسخبهتصاویریآراستهشدهاست.نوعموضوع،چهرهها،
آرایشگیسوانزنان،حالتپیكرههاونوعترکیببندیاینتصاویررانیزمكرراًدرسفالینههای

1-درخصوصهنرسلجوقیباتوجهبهتألیفات
متعددموجود،حیاتاینسبکهنریراتادو
دههاولسدههفتمهجریقمریکهآغازدوران
پاگیــریحكومتایلخانانمیباشــد،ادامهدار
میدانند.هرچندخوارزمشــاهیاندردهههای
آخرسدهششــمواوایلسدههفتمبربسیاری
ازبخشهایایرانحاکمشدند،لیكنازلحاظ
هنریوصنعتیرســومدورهسلجوقیراحفظ
کردندوآثارهنریدورانآنهارادرزیرمجموعه
هنرســلجوقیارزیابیمینمایند.لذابرخیاز
ســفالینههاییکهبهقرنهفتمهجریقمری
منســوبمیباشنددرواقعمربوطبههمیندو
دههابتداییقرنهفتممیباشــندکهسبکو
سیاقهنروصنعتسلجوقیهنوزدرایرانزنده
وبهاوجخویشازلحاظپختگینزدیکشــده
بودهاست.)ر.کبه:دیماند،180-171:1383(
2-خمسهنظامیمشتملبرپنجمنظومهبهنامهای
مخزناالسرار،خسرووشیرین،لیلیومجنون،
بهرامنامهواســكندرنامهمیباشــدکهتوسط
نظامیگنجوی)535-604ق(سرودهشدهاند.
3-عیوقیشــاعردورهاولغزنــوی)اوایلقرن
پنجمهجریقمری(ومعاصرســلطانمحمود

غزنویبودهاست.
)TheBookofSongs(4-الكتاباالغانی
درششجلدنوشــتهابوالفرجاصفهانی)614

ق/1216متا616ق/1219م(
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زرینفامسدهششموهفتمقمریشاهدهستیم.احتمالمیرودکهبیننقاشانسفالسازو
نقاشانتصاویرکتب،ارتباطهنریبرقراربودهویاازوجودنقاشانیكسانبرایهردومنظور
استفادهمیشدهاست.بااستنادبهنوشتههایمندرجبراینسفالهابایدتوجهداشتکه
بسیاریازهنرمنداندستاندرکارساختایناشیا،نقاشونگارگربودهاند؛بهطورمثال:استاد
جمالنقاش،ابوزیدنقاش،طاهرنقاش،حسنعربشاهنقاش)بهرامی،86:1327-88و105(.

تأثیر »شاهنامه  فردوسی« بر نقوش سفالینه های دوران سلجوقی
درقرنچهارمقمریکهحكیمفردوسیشاهنامهرامكتوبکردوداستان¬هایملی،
حماسیواسطورهایرواجیافت،اینکتبالهامبخشهنرمندانشدوبسیاریازاینقبیل
موضوعاتبرسفالینههایدوراناسالمیعالوهبرسایرهنرهانظیرفلزکاریونگارگریکتابها،
نقشبستند.نگارشکتیبهبرکاشیهاودیگرسفالینههانهتنهاحاکیازشهرتعظیمشاهنامه
بودهاست،بلكهموجباتترویجبیشترآنرانیزفراهممیآورد)تصویر1(.ازدیگرسوی،امرا
وحكامسلجوقینیزبرایکسباعتبارووجههمناسبدرمیانایرانیانکهبرایحكومت
کردنالزامیبودبهحمایتوترویجادبیاتوفرهنگوصنایعهنریایرانی،بهویژه،شاهنامه
همتگماشتندکهبارزتریننمونهاینفرهنگبودوچونخودازلحاظهنریوفرهنگیدر
مراتبیبسیارپایینترازایرانیانبودند،بهگونهای،وانمودکردندکهمیراثدارقانونیوبرحق
سلسلههایکیانیدرایرانمیباشند.نقوشونگارههاییفراوانبراینسفالینههایسلجوقی
مشاهدهمیشودکهروایتگرمضامینیازشاهنامهمیباشند.اینمضامینغالباًروایتهاییرا
دربردارندکهازمحبوبیتخاصیبرخورداربودهاست.داستانهاییهمانندداستانعبرتآموز
»فریدونوضحاک«،داستانعاشقانه»بیژنومنیژه«وداستان»بهرامگوروآزاده«ازاین
دستمضامینهستندکهازدیربازازمحبوبیتخاصیبرخورداربودهودرایندوراننیزبر

رویتعدادیازسفالینههانقششدهاند.
صرفنظرازنگارشکتیبهکهبهدرجبیتویاابیاتیازشاهنامهبرسفالینههاوکاشیهای
دورانسلجوقیاختصاصداردوحاویمضامینومفاهیمیهمچونآرزویتوفیق،سالمتو
سعادتبرایصاحباثرمیباشدیابهنكاتپندآموزوعبرتانگیزاشارهمینمایند)وبهدلیل
گستردگیموضوع،خودنیازبهبررسیومطالعهجداگانهدارندکهدرایناندکنمیگنجد(،
نقوشونگارههایفراوانینیزرویاینسفالینههامشاهدهمیشودکهروایتگرمضامینیاز

شاهنامههستند.
مطالعهایننقوش،نكاتدرخورتاملبسیاریراآشكارمینمایدکههریکبهتفحصو
موشكافیبیشترینیازدارد.بهطورمثالدرتمامیروایتهایمربوطبهداستان»فریدون
وضحاک«،صحنهایخاصانتخابوترسیمشدهاستکههمانصحنه»فریدونسواربر
گاونردرحالبردنضحاکبهقلهدماوند«میباشدوبهنوعیتأکیدبرفرجامبدستمگران
است.دربرخیازنگارههایمربوطبهداستان»بهراموآزاده«شاهدیمکهنگارگر،آزادهرا،در
یکصحنه،همسواربرترکشتربهرامدرحالنواختنچنگوهمدرزیرپایشتر،پس
ازعصبانیتبهرامنشانمیدهد.اینامرنشاندهندهذکاوتنگارگردرنحوهتجسمایندو
صحنهکلیدیداستانتنهادریکنگارهاست.نحوهروایتداستان»بیژنومنیژه«نیزبرای
آنزمانبسیاربدیعمینماید.نگارگرصحنههایکلیدیاینداستانرابهشیوهداستانهای

تصویر1-کاشــیبااشــعاریازشــاهنامه،اواخر
سدههششمهجریقمری،موزهآرمیتاژ،لنینگراد

)آدامووا،21:1383(.
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پویانماییادامهداروهمانندآنچهدرمجالتامروزین)کمیکاستریپها(5شاهدیم،بهترتیب،
درچندطبقهوبرپیرامونیکتنگسفالینترسیمنمودهکهبسیارجالبتوجهاست.بیننده
تنهاباچرخاندنتنگ،هرصحنهراباصحنهقبلپیوندمیدهدودرنهایت،کلداستانرادر
ذهنخویشبازسازیمینماید.همینتكنیکرادرموردداستان»فریدونوسهپسرش«نیز
مشاهدهمیکنیمکهرویقدحیبهجایماندهازآندورانترسیمشدهاست.اینامرمؤیدرواج
اینتكنیکخاصتصویرسازیوروایتگریدرآندورانمیباشد.الزمبهذکراستکهغالب
اینمضامینرامكرراًبرسفالینههایآندورانمیبینیم.بهطورمثال،میتوانبهداستانهای
»فریدونوضحاک«و»بهراموآزاده«اشارهکرددکهچندیننمونهازسفالینههایمنقوشاز
آنهاباقیماندهوبهدستمارسیدهاست.اینامرنشاندهندهرواجوعمومیتترسیماین

گونهنقوشوفراوانیآنهادرزمانخویشاست.

مضمون اول؛ داستان  فریدون و ضحاک 
داستانفریدونوضحاکازداستانهایسرنوشتسازوعبرتآموزیاستکهدرشاهنامه
بهآناشارهشدهوازجایگاهویژهایبرخورداراست.ضحاکفرزندناخلفیكیازامیرانبودکه
بهسببنهادپلیدوآزمندشوبافریبودستیاریابلیس،پدررابهقتلرساندوبرجایوی
نشست.ضحاک،پسازجمشید،مسندویرااشغالکرد.برکتفاو،براثربوسهابلیس،دو
مارمیرویندکهخوراکآنهاهرشبمغزسردوجوانایرانیاست.پسازسالیاندرازظلم
وجور،فریدونفرزندآبتینوازنژادکیانیطهمورثکهپدرشبهدستضحاککشتهشده
بود-ومادرشاورا،ازبیمضحاک،مخفیانهدرکوهودشتپرورشدادهوباتغذیهازشیرگاوی
برومندشدهبود،پسازقیامکاوهآهنگر،حكومترابهدستگرفتوضحاکرااسیروبهالهام

سروشدرغاریبرفرازقلهدماوندتاابددربندکرد)شاهنامه،30-14:1386(.
برآنگونهضحاکرابستهسختسویشیرخوانبردبیداربخت
همیرانداورابهکوهاندرونهمیخواستکاردسرشرانگون
بیامدهمآنگهخجستهسروشبهخوبییكیرازگفتشبهگوش

کهاینبستهراتادماوندکوهببرهمچنانتازیانبیگروه
درصحنهایرویجامیبهجاماندهازاوایلسدههفتمهجریقمری،فریدونجوانباگرز
گاوسردرحالینشاندادهشدهاستکهبرگاوینشستهوضحاک،شاهسرنگونشده،رابه
محلمجازاتمیبرد)تصویر2(.تصویرکردنفریدونسواربرگاو،ازاساطیرزرتشتیونسبت
فریدونباگاومایهمیگیرد،زیرافریدونرادرکودکی،مادربهبیشهایبردهوفریدونازشیر
گاویبالیدهوبرومندشدهبود.برسرضحاکتاجیبارویهناصافقابلتشخیصاستکهبر
آنتصویردوماریکهبهدورسرویپیچیدهاند،بهگونهایمبهم،ترسیمشدهاست.فریدون
سرافساررابادستچپگرفتهاستودردستراستشدرحالیکهازناحیهآرنجخمشده
است،گرزگاوسردیدهمیشود.درکاسهلعابداردیگری)تصویر3(،همینماجراباهمان
ترتیبولیباجزییاتتصویریمتفاوت)نهرآب،درختانوچهرهسازیها(ترسیمشدهاست
)احتماالًتوسطهنرمندیمتفاوتبانمونهتصویر2(.بهعالوه،دردستشخصیکهدرجلوی
فریدوندرحرکتاستپرچمیدیدهمیشودکهاینشخصبایدکاوهآهنگرباپرچمکاویانی

Comic Strip -5دردستشباشد.
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تصویر2-راســت،قدحلعابی،فریدونسواربرگاو
درحالبردنضحاک،ســاوه،سدههفتمهجری
قمری،انستیتوهنرهایدیترویت،آمریكا)آدامووا

وگیوزالیان،24:1383(.

تصویر3-چپ،قدحلعابی،فریدونســواربرگاو
درحالبردنضحاک،ســدهششمهجریقمری،

مجموعهکایر)رفیعی،218:1377(.

مضمون دوم؛ داستان  فریدون و سه پسرش ایرج، تور و سلم 
است.سه ایران تاریخی داستانهای آغازگر میانسهپسرش، فریدون تقسیمملک
گردآورندهداستانهایکهنیعنیفردوسی،طبریوثعالبیدربارهاینواقعهمهمسهنظر
متفاوتدارند.طبریکهراویبیطرفیاستدرروایتمیآوردکهفریدونمیانپسرانش
قرعهکشید.»اونامکشورهارابرتیرهانوشتوبگفتتاهریکتیریبرگیرند.«بنابراین،
اختالفراحاصلسرنوشتمیداند.روایتدیگرایناستکهفریدونبهانتخابخود»جای
آبادرابهایرجداد.واورابیشازهمهدوستمیداشت«ولذامایهاختالف،برخوردعاطفی

فریدوناست.)رحیموووپولیاکووا،23-21:1381(
ماجرااینگونهاستکهآنگاهکهگردپیریبرچهرهفریدونمینشیندوکمانقامتش
عیانمیشود،قلمرویحكومتخویشرامیانسهپسرشتقسیممیکند؛اورومووالیتهای
خاوری)مفهومامروزیباختر(رابهسلم،ترکستانوچینرابهتوروایرانرابهایرجمیبخشد.
سلموتورازاینكهفریدون،ایرجرابرآنانمقدمداشتهبود،بینهایت،خشمگینشدند
ونفرتبرادرکوچکرادردلپروراندند.فریدونبرایحلمسالمتآمیزنزاعیکهبرادران
برپاکردهاند،ایرجرانزدآندوگسیلداشت.دراندرونخیمه،تورباخشمبهایرجپرخاش
واورابهتصاحبغیرقانونیسریرسلطنتمتهمکرد،اماایرجکهصمیمانهبهبرادرانش
مهرمیورزیدباخرسندیتمامبهنفعآنانازتختسلطنتپدریچشمپوشید.بدینسان،
ایرجمتواضعانهازمقامخودچشممیپوشدوبرادرانرامهترخویشمیخواند.لیكنآهنگ
متواضعانهایرج،نهتنها،آتشخشمتوررافرونمینشاند،برعكسبرغضباومیافزاید.توراز
کرسیزرینبرخاستوآنرابرسرایرجکوبید.ایرجالتماسمیکردکهبرادردستبهخون
ویآلودهنكندوپدرسالخوردهشانرابهسوگننشاند.لیكنبرادرژاژخایباخنجرزهرآلودی
زخمهاییبرسینهایرجواردآوردوآنگاهسرویراازتنجداکرد)شاهنامه،42-31:1386(.

چوازتوربشنیدایرجسخنیكیپاکترپاسخافگندبن
بدوگفتکایمهترکامجویاگرکامدلخواهیآرامجوی
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منایراننخواهمنهخاورنهچیننهشاهینهگستردهرویزمین
بزرگیکهفرجاماوتیرگیستبرآنمهتریبرببایدگریست

تصاویرباقیماندهبرظرفسفالین)تصویر4(حوادثیازداستانفریدونوسهپسرش،سلمو
توروایرج،راروایتمیکند.

درسمتچپتصویر،اسبسواریرادرحالمبارزهبااژدهامیبینیمکهاحتماالًفریدون
باشددرحالیکهخودرابرایامتحانیكیازپسرانشمبدلبهاژدهاکردهاست.بهنظر
میرسددرتصویرمجاور،ایرجدرحالحملگنجینههاییاستکهپدرشبهاوبخشیدهاست.
صحنهبعدیدرواقع،مربوطبهفریدوناستکههمهچیزرابهایرجمیدهدودوپیكرهای
کهدردرگاهسمتراستدیدهمیشوند،برادرانایرجاندبادستانخالی.دوصحنهدیگردر
بخشبعدیمربوطبهقتلایرجبهدستدوبرادرشاستکهیكیازبرادراندرتصویردیده
میشودوتصویرسمتچپتابوتایرجاستکهبهسویفریدونآوردهمیشود)گروبه،1384:

.)188-187

مضمون سوم؛ داستان  بیژن و منیژه  
ازدیگرافسانههایعاشقانهایکهدرشاهنامه
آمده،داستانعشقپرماجرایبیژن،پسرگیو،
بهیكیازدخترانافراسیاببهناممنیژهاست.
داستانازآنجاآغازمیشودکهبیژن،ازسرداران
میان از گرگینجهت با کیخسرو، دلیرسپاه
مردم کشتزارهای که وحشی گرازهای بردن
شهرآرمان،واقعدرمرزایرانوتوران،راازبین
بردهاندراهیآندیارمیشوند.گرگینازتوانایی
اندیشهمیشودوحیلهای بیژندر وچاالکی

بهکارمیبردتاویراازاینمأموریتدورکند.منیژه،دخترزیبایافراسیاب،همباتنیچند
ازهمراهاندرکوهسارانجشنگاهیترتیبدادهاند.گرگینباحیلهوافسونبیژنرابهآنجا
میکشاند.هنگامیکهبیژنومنیژهدربرابریكدیگرقرارمیگیرند،بههمدلمیبندندوبیژن
چناندلبستهمنیژهمیگرددکهبهشبستانویمیرود.اینرازبرافراسیابپوشیدهنمیماند.
اوازگستاخیآنهابرافروختهمیشودودستورمیدهدبیژنرادرچاهیسرنگونسازندو
سنگیعظیمبرچاهنهندومنیژهراسروپابرهنهبهمراقبتویبگمارندتاعمرجوانبیگناه
بهسررسدودختردرحسرتدیدارویافسردهوناالنگردد.ازطرفی،دربارگاهکیخسرو
ازناپدیدشدنبیژنماتمیبهپامیشودورستمبراینجاتبیژنازآنمغاکوحشتناک
مأموریتمییابد.پسازطیحوادثیرستمبهسرچاهمیآیدوبیژنرانجاتمیدهد(

)شاهنامه،462-433:1386(.
چوآمدبرسنگاکوانفرازبدانچاهاندوهوگرموگداز
زرخشاندرآمدگوشیرنرزرهدامنشرابزدبرکمر

زیزدانجانآفرینزورخواستبزددستوآنسنگبرداشتراست
دوازدهصحنهازاینداستانبرپیرامونجامسفالینمیناییدورانسلجوقیکهدرفریر

تصویر4-بخشیازیککاسهبانقاشیرولعابی
مینایی،دورانسلجوقی،ساختکاشان،سده
ششمیاهفتمقمری،داســتانفریدونوسه
پســرش،ایرجوتــوروســلم،مجموعههنر
اســالمیناصرخلیلی،قطر19/5ســانتیمتر

)گروبه،187:1384(.

انعکاس مضامین شاهنامه بر سفالینه  های دوران سلجوقی/ 
شعبانعلیقربانی،قبادکیانمهر،محمدتقیآشوری

صفحاتمقاله:44-33
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گالریواشنگتننگهداریمیشودنقششدهاست)تصویر5و6(.اینداستاندرسهطبقه
ترسیمشدهوحاویچهارقسمتاصلیداستاناست:
1(ابرازعشقبیژنبهمنیژهباتقدیمیکدستهگل

2(دستگیریبیژنبهدستغالمانافراسیاب
3(بهچاهافتادنبیژنبهدستایشان

4(...وآخرینصحنه،آمدنرستمبهکنارچاهبراینجاتبیژن.)برزین،46-47:1342(

تصویر5-راست،تصویررویتنگسفالینمینایی،
سدهششمیااوایلسدههفتمهجریقمری،فریر
گالری،واشــنگتن،راویصحنههاییازداســتان

)Ostermann, 2006: 49(بیژنومنیژه
تصویر6-چپ،تصویرپشتتنگسفالینمینایی،
سدهششمیااوایلسدههفتمهجریقمری،فریر

)Sims, 2002: 223(گالری،واشنگتن

تصویر7-بشقابســیمین،دورانساسانی،سده
هفتموهشتممیالدی،مجموعهگیونل

)Sims, 2002: 305(

مضمون چهارم؛ داستان  بهرام گور و آزاده 
یكیازمضامینباستانیکهدرهنرایرانرواجداشتهاست،تصویربهرامگوردرحال
شكارآهوانبههمراهیکنیزکخودیعنیآزادهاست.اینداستانازدورانساسانیبرظروف
سیمینمصورمیشدهاست)تصویر7(وتاقرونششموهفتمهجریقمریکماکانبا
همانترکیببندیونوعترسیمبرسفالهایزرینفاممیناییوآثارفلزیوخطیبهکاررفته
است.بهنظرمیرسدنقوشومضامینیکهقرنهایپیاپیباتغییرجزییمكرراًبهکاررفتهاند،

موضوعاتیبودهاندکهبهحدتبلوروثباترسیدهوتوجهبسیاریرابهخودجلبنمودهاند.
هنرمندانبعدازدورهساسانینیزدراجزایمتشكلهروایتتغییرچندانیندادهاند.ازهمان
ابتدادراکثرآثار،َمرکبمورداستفادهبهرامگوروآزاده،شترمیباشدونحوهجایگیریدو
پیكرهرویشتر،طیچندینقرن،یكسانباقیماندهاست.فقطچهرهافراد،البسه،نوعسربند
)تاجپادشاهیجایخودرابهدستاروکالهیسادهدرآثارسدهششموهفتمقمریداده
است.(وحالتکلیپیكرههاتغییرکردهاست.چهرهپادشاهوکنیزک،ترکیشدهوپیكره
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تصویر8-وسط،کاسهبانقاشیرولعابیوزرینفام،
داســتانبهرامگوروآزاده،کاشــان،سدهششم

هجریقمری،مجموعهمورتیمرشیف
)Pope, 1971: 672(

تصویر9-چپ،کاســهبانقاشــیرولعابیمینایی،
ساختکاشــان،سدهششــمیااوایلسدههفتم

قمری،موزههنرمتروپولیتن،نیویورک
)www.metmuseum.org(

افرادازحالتخشکورسمیخارجومتواضعترومردمیترشدهاست.بااینهمه،هنرمندان
تاجاییکهممكنبودهاستاصالتطرحراحفظکردهاند.ازمیانتعدادزیادآثارباقیماندهاز

ایننقش،میتوانبهکاسههایمیناییزیراشارهکرد)تصویر8و9(.
نقشداخلاینکاسهها،شترسواریرابهتصویرکشیدهکهدخترکیرادرترکخودسوار
کردهاست.دخترباچنگیکهدردستدارددرحالنواختنومردشترسوارنیزمشغولشكار
آهوییاست؛تیریبرگوشآهواصابتکردهوحیوانگوشخودراباپامیخراشد.آزادههم
سواربرتَرکبهراموهمدرزیرپایشترنقششدهاست.داستانازاینقراراستکهبهرام
گورروزیبهشكاربیرونرفتوبرشتریسواربودوکنیزکیکهبهاوعشقمیورزید،در
مصاحبتشاهبود.جمعیآهوپیشایشاننمایانگشت،بهرامکنیزکراگفتکهکدامجااز
بدناینآهوانرامیخواهیبهتیرنشانهکنم.کنیزکگفتمیخواهمتانرینهاینآهوانرابا
مادینهآنهابههممشتبهسازی.بهرام،باتیریدوپهلو)دوسر(،آهویینررانشانهکردوبه
یکزخمدوشاخاوبیفكند.سپسدوتیرپیاپیدرپیهمبرسرمادهآهوییزدکههردودر

رستنگاهشاخاوبرقرارماند.
چنانبدکهیکروزبیانجمنبهنخچیرگهرفتباچنگزن
کجانامآنرومی،آزادهبودکهرنگرخانشبهمیدادهبود
کهایماهچونمنکمانرابهزهبرآرمبشستاندرآرمگره

کدامآهوافكندهخواهیبهتیرکهمادهجواناستوهمتاشپیر
بهتیردوپیكانزسربرگرفتکنیزکبدومانداندرشگفت

هماندرزماننرچونمادهگشتبهپیكانسرونازسرشسادهگشت
هماندرسرونگاهمادهدوتیربزدهمچنانمردنخچیرگیر
دوپیكانبجایسرونوبرشبخونایدرونلعلگشتهبرش

کنیزکازآنپسازشاهخواستتاُسمآهوییرابهیکگوشاوبدوزد.بهرامتیریبرگوش
آهوییانداخت.آهودستبهگوشزخمدیدهبرد،بهرامباتیریدیگرسماورابهگوشش
دوخت.سپسکنیزکراکهازاینهمهسنگدلیوبیرحمیتابازکفدادهبودوبهوی
اعتراضمیکرد،باتمامعالقهایکهبهاوداشت،برزمینافكندوشتربرپیكراوراندوگفت
اینسزایآناستکهخواستیبهجوربرمنسخنرانیوعجزمراظاهرسازیوکنیزکاندکی

بعدجانسپرد)شاهنامه،930-929:1386(.
کنیزکبدوگفتاهریمنیوگرنیبدینسانکجاافكنی
بزددستبهرامواوراززیننگونساربرزدبهرویزمین

چواوزیرپایهیونجانسپردبهنخچیرازآنپسکنیزکنبرد

مضمون پنجم؛ داستان  بهرام گور و َسپینود 
برتعداددیگریازسفالینههایدورانسلجوقی،نقشخاصیتكرارشدهاستکهفیلیرا
درحالحرکتباکجاوهایبرپشتنشانمیدهد)تصویر10(.دروناینکجاوه،شاهزادهخانمی
جایداردوهمراهویفیلبانیاستکههدایتفیلرابرعهدهداردودرقسمتانتهاییبدن
فیل،میمونیباپیكریسیاهودستوپاهایبلندوباریکنقششدهاست.بهتصویرکشیده
شدنفیلومیموناشارهایظریفاستکهسوارانازسرزمینهندوستانمیباشند.ایننقش

انعکاس مضامین شاهنامه بر سفالینه  های دوران سلجوقی/ 
شعبانعلیقربانی،قبادکیانمهر،محمدتقیآشوری

صفحاتمقاله:44-33
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تصویر10-کاســهبانقاشــیمینایی،اواخرسده
ششمیااوایلسدههفتمهجریقمری،مجموعه

)Sims, 2002: 290(هنریفریر،واشنگتن

تصویر11-کاشــیهشــتپربانقاشــیرولعابی
مینایــیوزرینفــام،رفتنایرانیــانازدژفرود،
ساختکاشــان،سدهششــمیااوایلسدههفتم
قمری،موزههنرهایزیبایبوستون،آمریكا،قطر

.)Pope, 1971: 706(24سانتیمتر

نتیجه گیری
ادبیاتفارسیبهعلتغنایذاتیوسابقهدرخشانوطوالنیونیزبهدلیلرسالتیکه
هموارهبردوشداشتهاست،ازعنصریصرفاًادبیخارجشدهوجنبهایاجتماعی-سیاسیو
همچنیندینی-عرفانییافتهاست.لذاهمواره،جایگاهواالییدرمیانمردمایرانزمینداشته
استومنبعالهامآفرینشهایهنریبودهوخدماتشایانیبهفرهنگوهنراینسرزمین
کردهاست.مضامینآثارادبیهمچونشاهنامهفردوسی،خمسهنظامیگنجوی،ورقهوگلشاه
عیوقی،الكتاباالغانیابوالفرجاصفهانیو...غالباًمنابعسرشاریازالهامبرایهنرمندانو
صنعتگرانرشتههایمختلفدردورانسلجوقیبودهومورداستفادهقرارگرفتهاند.دربین
اینآثارارزشمندادبی،»شاهنامهحكیمطوس«دارایچنانجایگاهبیبدیلیبودهوهست
کهکمتراثرادبیدیگریرایارایدستیابیبهآناست.مضامینملیومیهنپرستانهای
کهبااعتقاداتوآیینهایدینیمردمایرانسازگارودرعینحالازجذابیتهایبسیار
داستانسراییوروایتگریبرخورداربودهاندواستعدادوقابلیتمنحصربهفردایناثردر
تصویر-گریوجذبمخاطب،آنرابهنمونهایممتازبرایارجاعاتمكررهنرمندان،بهویژه،
قبیل از واسطههایهنری برسایر )عالوه وکاشیها تصویرگرانسفالینهها و نگارگران
مصورسازانکتبویافلزکارانو...(مبدلساختهبودکهموضوعاینمقالهاست.سلجوقیان

بیانکنندهیكیازداستانهایشاهنامهبهنامسپینودمیباشدکهدربارهسفربهرامگوربه
سرزمینهندوستاناست.دراینسفرشنگل،شهریارهند،بهپاسخدماتبهرام،دخترش

سپینودرابههمسریویدرآورد)شاهنامه،1004-1003:1386(.
چوخرمبهاریسپینودنامهمهشرمونازوهمهرأیکام
بدودادشنگلسپینودراچوسروسهیشمعبیدودرا

بهرامپسازمدتزمانیچونموقعیتخودرادرایرانمناسبدید،خواستاربازگشتبهوطن
خویششدودراینسفرهمسرش،سپینود،ویراهمراهیکرد.

مضمون ششم؛ رفتن ایرانیان از دژ َفرود
داستاناینقطعهکاشیشكستهکه،دراصل،یککاشیستارهایشكلهشتپَرو
تصریحمتن به توجه با است، بوده کاخهایسالطینسلجوقی از یكی آن از احتماالً
باالیکاشی»رفتنایرانیانازدژَفرود«قطعاًبخشیازشاهنامهرابهتصویرشیدهاست
)تصویر11(.فرودفرزندسیاوشونوهکیكاووسونابرادریکیخسروبود.اینکاشییكی
ازماجراهایهمیشگینبردایرانیانوتورانیانرابازگوکردهاستکهدرنهایتمنجربه
مرگدردآلودوناگزیرفرودبهدستایرانیانمیگردد)فردوسی،315:1386-350(.از
آنجاکهادامهاینکاشیویاکاشیهایمجاورپیدانشدهاست،تنهااستنادمعتبر،همان
نوشتهباالیکاشیاست.بهاحتمالقریببهیقین،ماجراهایدیگریازاینداستانیا
سایرداستانهایشاهنامهنیزدرکاشیهایمجاورترسیمشدهبود،زیراوجودتنهایک

کاشیباایندقتومهارتنقاشیدریکدیواربیمعنیمینماید.
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فهرست منابع        
   

کتاب
-آدامــووا،ا.تول.ت.گیوزالیــان)1383(،نگارههایشــاهنامه،ترجمهزهرهفیضی،

تهران،انتشاراتوزارتفرهنگوارشاداسالمی.
-اشرفی،م.م)1376(،همگامینقاشیباادبیاتدرایران،تهران،نگاه.

-بهرامی،مهدی)1327(،صنایعایران)ظروفسفالین(،تهران،دانشگاهتهران.
-رحیمــوو،ز.یوآ.پولیاکووا)1381(،نقاشــیوادبیــاتایرانی،ترجمهزهرهفیضی،

تهران،روزنه.
-رفیعی،لیال)1377(،سفالایرانازدورانپیشازتاریختاعصرحاضر،تهران،یساولی.
-شــاهنامهفردوسی)1386(،متنکاملبراساسچاپمسكو،بهکوششدکترسعید

حمیدیان،تهران،قطره.

نیزبهدلیلاصالتوقدرتفرهنگ،ادبوهنرایرانونیزبراییافتنوجههمناسب،درمیان
ایرانیان،بهرواجوگسترشفرهنگایرانیکمکشایانیکردندوزمینههایرشدوشكوفایی
هنرهاوصنایعرافراهمآوردند.سفالگرییكیازاینصنایعهنریبودکهتوانستدرذیلاین
توجهازلحاظفنیوهنریبهجایگاهیدستیابدکهآنراازقبلوبعدازایندورانمتمایز
میکند.هنرمندانسفالساز،درایندورانبهتنهایی،یاباهمكاریسایرنقاشانونگارگرانو
باالهامازمضامینوروایاتآثارادبی،مخصوصاًشاهنامه،دستبهخلقآثاریمنحصربهفرد
زدندکهازیکسوازاهمیتوجایگاهواالیاینمضامینحكایتداشتوازدیگرسوی،خود

بهرواجوجاودانگیوماندگاریاینداستانهاکمککردند.
مطالعهوشناختآثارارزشمندباقیمانده،مارادرشناختجنبههایگوناگونیاززندگیآن
دورانتاریخیباتوجهبهحملهمغوالنیاریمیکند؛اولاینكهماراباجایگاهادبیاتوشاهنامه
حكیمفردوسی،درآندورانخاص،آشنامیکندوطرزتفكرغالبوروحیهاجتماعیحاکم
رابرایماآشكارمیسازد.همچنین،بابررسیتطبیقینگارههاونقاشیهایرویسفالینههابا
نگارگرینسخخطیمعدودبهجایمانده،حلقههایمفقودهسیرتكاملینقاشیایرانرا،درآن
دوران،بازیابیمینمایدودرنهایتبهدلیلاستقاللایننگارههاازمتن)برخالفنقاشینسخ
خطیکهبامتنهمراهیمیشوند.(اگرچهباالهامازنقاشینسخخطیترسیمشدهباشنداز
لحاظفنی،ترکیببندیومصالحمورداستفادهوخودمبّیناسلوبوشیوهاینابازنقاشی

هستندکهشایستهبررسیبیشتریمیباشند.

انعکاس مضامین شاهنامه بر سفالینه  های دوران سلجوقی/ 
شعبانعلیقربانی،قبادکیانمهر،محمدتقیآشوری
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-فریه،ر.دبلیو)1374(،دربارههنرهایایران،ترجمهپرویزمرزبان،تهران،فرزان.
-قائینی،فرزانه)1379(،ســفالینههایجرجان،موزهابگینهوســفالینه¬هایایران،

سازمانمیراثفرهنگیکشور،تهران،معاونتآموزش.
-کریمی،فاطمهومحمدیوســفکیانی)1363(،هنرسفالگریدورهاسالمی،تهران،

چاپارشاداسالمی.
-گروبه،ارنســت.جی)1384(،سفالاســالمی،جهفتم،ترجمهفرنازحایری،تهران،

کارنگ.
-موریساسون)1383(،راهنمایصنایعاسالمی،ترجمهعبداهللفریار،تهران،انتشارات

علمیوفرهنگی.
-ویلســن،ج.کریســتی)1369(،تاریخصنایــعایران،ترجمهعبــداهللفریار،تهران،

فرهنگسراویساولی.

مقاله
-برزین،پروین)1342(،نقوشانســانبررویظروفســفالین،هنرومردم،ش13،

صص47-46.
-تمدن،ملیحهوحسینسرپولكی)1385(،سفالگالبهای،گلستانهنر،ش3،صص

.70-54
-حســینی،ســیدهاشــم)1391(،تحلیلنمونههاییازنقوشزنانبرسفالدوران

اسالمی،زندرفرهنگوهنر،دوره4،ش2،صص82-63.
-شــیرانلو،شروین)1354(،نقوشانسانبررویسفالینههایدورانسلجوقی،تماشا،

ش219.
-نجفــیپور،اکرموفروغمطیعــی)1389(،تأثیرادبیاتبرنقوشســفالهایدوره

اسالمیباتأکیدبرنقشسیمرغ،کتابماههنر،ش147:صص114-110.

انگلیسی
- Ostermann, Matthias. )2006(, The Ceramic Narrative, London: A&C Black.

- Pope, Arthure Upham. )1971(, A Survey of  Persian Art )from prehistoric times to 

the present(, Volumes  IX &X, Tehran: Soroush Press. 

- Sims, Eleanor &  Marshak, Boris I. & Ernst J. Grobe. )1971(, Peerless Images, Per-

sian painting and it’ssources: Yale University Press. 

سایت
- http://www.metmuseum.org /
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تاریخدریافتمقاله:94/10/12
تاریخپذیرشمقاله:95/08/03

صفحاتمقاله:45-58

رنگ در جامه های تعزیه با تأکید 
بر مفهوم رنگ از دیدگاه عرفا

محمد اعظم زاده  /
استادیاردانشكدههنر
ومعماریمازندران
مهفام آریان پور  /
دانشجویکارشناسیارشدپژوهشهنر
مؤسسهآموزشیمارلیک
n.aryanpour@gmail.com

پگاه سادات رضوی هندی   /
دانشجویکارشناسیارشدپژوهشهنر
مؤسسهآموزشیمارلیک

چکیده
تعزیه،هنرنمایشیاستکهقبلازآنكهمدیونشعروآهنگباشد،وابستهبهرنگاست.رنگ
درتعزیهنقشاساسیایفامیکند.باانتخابرنگشخصیتهایداستانازهمتفكیکشده
وباعثتأثیرگذاریدرذهنبینندهمیشود.رنگیكیازمهمترینمقوالتدرعرفاناسالمی
است.اغلبعرفابابهرهگیریازامكاناتزبانیچونتشبیه،مجاز،استعاره،ایهامونمادبهبروز
تجاربشخصیخویشرویآوردند.دراینمیاناستفادهازمفهومرنگدروصفعواطف
نفسانیودریافتهایشخصیبسیارقابلتوجهبودهاست،درحالیکهبهاینمهمکمترتوجه
شدهاست.دراینمقالهکهبهشیوهتوصیفی-تحلیلیانجامگرفته،دورویكردموردتوجهقرار
گرفتهاست:رویكرداولبنیادهایعرفانیرنگازمنظرعرفایاسالمیرابیانکردهورویكرد
دومبازتاباندیشههایعرفانیومعانینمادینرنگرادرجامههایتعزیه-خوانان،موردبررسی

قراردادهاست.
یافتههایپژوهشنشاندادهکهرنگدرجامههایتعزیهمنطبقبردیدگاهعرفاناسالمیبوده
است.همچنینرنگمتناسببادرجاتمختلفنوروظلمت،گاهنمادسیروسلوکوجهان
غیبوگاهیتصویریازفضایزمینی،متناسببادرجاتنفسانیوعواملخیروشر،بودهاست.

اهداف مقاله
1-بررسیبنیادهایعرفانیرنگازدیدگاهعرفایاسالمی؛

2-بازتاباندیشههایعرفانیونمادینرنگدرجامهتعزیهخوانان.

سؤاالت مقاله
1-رنگهادرجامههایتعزیهخوانانچهمفهومیدارند؟

2-رنگهادرجامههایتعزیهخوانانتاچهحدمنطبقبرمفهومنمادینرنگدرنزدعرفاست؟

واژگان کلیدی
تعزیه،مفهومرنگ،جامههایتعزیهخوانان،عرفاناسالمی.
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مقدمه
یكیازمهمترینارکانهنرتعزیه،رنگاست.اینرنگ،نقشهاوشخصیتهایمعرکهرا
درذهنبینندۀعزادار،تثبیتوتفهیممیسازدوچنانچهرکناساسیرنگراازاینمعرکۀ

پرجوشوخروشحذفنماییمنمایشعقیموبدونروحخواهدماند.
مفاهیمعرفانیرنگهایتعزیهراهیچیکازهنرهایدنیادراختیارندارند.تعزیهیکهنر
فاخردرجهاناستورنگهایبهکاررفتهدرآنهرکدامدارایجلوهوویژگیخاصخود
است.درهیچیکازتئاترهایدنیاازگذشتهتابهامروزاینمفاهیموتنوعرنگهامورداستفاده
قرارنگرفتهاست.اینبزرگترینوجامعتریننوعمفهومعرفانیرنگدرعالمهنراست.
تأکیدعرفابراستفادۀمتفاوتازواژگانبراينمایشجهانماورايماده،آنانرابرآن
داشتهکهبههرواژهچنگاندازندوبابسطآندرقالباستعارهونمادازدایرهمحدودواژگاني،
گسترهعظیميازمعانيایجادنمایند.یكيازاینتصرفاتصوفیانهراميتواندرنحوۀاستفاده
آنانازواژههايمربوطبهرنگجستوجوکرد،گرچهزمینههاينمادینرنگبهعوامل
مختلفيچونمحیطجغرافیایي،فرهنگي،حاالتوخصایصروحيوآموزههايدینيو
اسطورهايبستگيدارد.امانقشآموزههايدینيوتأثیرتجاربروحيوعاطفيدرنوعنگرش

عرفانيوگزینشواژگاني،ازعمقوبرجستگيبیشتريبرخورداراست.
اینپژوهشکهبهشیوۀتوصیفی-تحلیلیانجامگرفتهاست،سعیدرشناساییاین
موضوعداردکهرنگهادرنظرعرفاچهمفهومیداشتهورنگجامههایتعزیهخوانانتاچه

حدیمنطبقبامفهومنمادینرنگدرنزدعرفاست.
ازمهمترینپژوهشهادرزمینۀتعزیهمیتوانبهکتابپژوهشیدرتعزیهوتعزیهخوانی
ازآغازتاآخردورهقاجاردرتهران)شهیدی،1380(اشارهکردکهبهساختار،فضاوموسیقی

درتعزیهپرداختهاست.
محمدیفشارکیدرمقالهایباعنوان"بررسیویژگیهاونمادهادرتعزیهحضرت
عباس)ع(براساسنسخۀصادقهمایونی")1392(بهصورتخیلیمختصربهرنگدر
تعزیهپرداختهاست.مریممونسیسرخهدرمقاله"نوعلباسونمادهایرنگدرعرفان
اسالمی")1389(،بهمعرفیویژگیصوفیانواهلزهددراسالم،جامۀایشان،برخیاز
تاجهایایشان،رنگتاجهاومعانینمادینآنراموردبررسیقراردادهاست.همچنینعلل

استفادهازاینگونهپوششورنگهانیزبیانشدهاست.
ناصرنیكوبختدرمقاله"سمبولیسمنورورنگدرعرفانایرانی-اسالمی")1387(،به
نقشسمبولیکرنگهادربیانکیفیاتنفسانیوتجربههایشخصیعرفااشارهمیکند.
نگارندگاندراینپژوهشسعیکردندبهمسئلهمهمیدرتعزیهبپردازندکهتاکنونبدان

پرداختهنشدهاست.
مطالعاتاینپژوهشبهروشتوصیفی–تحلیلیانجامشدهاست.روشگردآوریاطالعات
آنهمازنوعکتابخانهایواسنادیبابهرهگیریازمنابعمكتوبوسایتهایاینترنتیمعتبراست.

تعزیه
عزاداریحضرت پایداری بر و تعزیت است. وچهارم(سوگواری اول فتح )به تعزیه
سیدالشهدا)ص(وروضهخوانیوشبیه،هرنمایشمنظومیاستکهتوسطعدهایازاهلفن
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وباموسیقی،کهبعضیمصائباهلالبیت)ع(رامصورسازند)معین،1013:1382(.
مایلبكتاشدرمقالۀ»تعزیهوفلسفۀآن«دربارهیچگونگیوزمانپیدایشتعزیهدر
ایرانمینویسد:»تصویرنمایشواقعۀعاشوراازرسمنوحهخوانیهایسوگوارانتوأمباوصف
آشكارواقعه،بهزباناّولشخصونیزازنخستینمقتلخوانیهاپدیدآمد.اینوضعاز
اواخردورۀصفویّهآغازوباطیدورۀزندیّه،تااوایلعهدقاجار،زمانیکهتعزیه،بهعنوانیک
نمایشمذهبیحزنانگیز،موقعبرجستهایدرمراسمسوگواریبهدستآورد،ادامهداشت«

)بكتاش،153:1367(.
اّمادربارۀزمانپیدایشتعزیهپژوهشگراننظردقیقویكسانیندارندوبسیاریمعتقدند
کهتعزیهپدیدۀفرهنگیسادهیامشخصینیستکهدرمقطعخاصیبهظهوررسیدهباشد،
بلكهتدریجاًپسازسدههابهواسطهیعواملمختلفاجتماعی،مذهبی،هنریوفلسفیپدید

آمدهاست)شهیدی،71:1380(.
اغلبگفتهمیشودکهشكلرایجآندرخاللسالهایآخردورانصفویبهوجودآمده
است.ازمواردیکهایننكتهراتأییدمیکند،نقاشیهایدیواریامامزادهزیددراصفهان
است.ایننقاشیهاکهمربوطبهسال1097هستندوطیآنهاصحنۀشهادتحضرت
علیاکبر)ع(،قاسمبنحسن)ع(وعبداهللبنحسن)ع(بهتصویرکشیدهشدهاست،تداعی
کنندهصحنههایتعزیهوحاالتروحیواحساساتیمراسمتعزیههستند)گداروماکسیمو

دیگران،166:1371(.
پسازصفویانودرزمانحكومتافشار،زندوقاجارشاهدگزارشهایمفصلّیازمراسم
نمایشیسوگواریامامحسین)ع(هستیم.درزمانحكومتآقامحّمدخانقاجار،کهسنت
تعزیهونمایشدادنوقایعکربال،روبهتوسعهنهاد؛نخستینحكممعروفبهشبیهخوانیاز
سویمیرزاابوالقاسمبنحسنگیالنیمعروفبهفاضلقمی)متوفیدرسدۀدوازدهم(مجتهد
امامیدورهیقاجارصادرشد.اوکهدرافكارآقامحّمدخانوفتحعلیشاهقاجارنفوذداشت
ومورداحترامشیعهبود،صریحاًاعالمکردکهشبیهخوانینهتنهاحرامنیست،بلكهجایزو
ازاعظممجاهداتاست.اینحكم،اندکیبعددرسال1234دررسالهدینیاوبهنامجامع

الشتاتانتشاریافتوبارهاتجدیدچاپشد)بكتاش،155:1367(.
حكممزبورکهاحكاممشابهینیزبعدازخوددرپیداشت،رواجتعزیهرابیشتروبیشتر
کرد.تاآنجاکهنمایشتعزیهکهدرابتداسوگواریسادهودرعینحال،غمناکیبودو
فقطبهترسیموقایعکربالمیپرداخت؛بااستقبالگستردهایازطرفمردموبهخصوص
حمایتهایدرباردورهقاجارونفوذفرهنگاشرافیت،صحنههایدیگریهمبهآنافزودهشد
کهارتباطیبهسوگواریهایمحرمنداشت.مثلنمایشهایخندهداریچوندّرالّصدف،امیر
تیمورگورکانیوعروسیدخترقریش،حتیدرمجالستعزیهشهیدانکربال،برخیمضامین
جایگرفتکهجنبههایکمیکوشادیآورداشتودرآخراینتكههاینمایشیتفریحی،
یكیازرویدادهایکربالرااجرامینمودند،تاجنبهعزاداریآنحفظشود.دراجراینمایش
خیلیهمبهصحتمطلبوفادارنبودندوبیشترسعیمیکردندتاجنبههایحزنآورقضیه

رارعایتکنند)مستوفی،28:1377(.
همینامرباعثمخالفتهاییازطرفعلماباشبیهخوانی1شد.بهنحویکهامیرکبیر

دستوربهاصالحآنداد.
1-شــبیهخوانیگونــهایازتعزیــهاســت.
تعزیــهکــهدرواقــعمفهــومعــزاداریو
ســوگواریرادربردارد)معیــن،570:1372(.

رنگ در جامه های تعزیه با تأکید بر مفهوم رنگ از دیدگاه عرفا/ 
مهفامآریانپور،محمداعظمزاده،پگاهساداترضویهندی
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طبقه بندی پوشش تعزیه خوان ها بر اساس رنگ 
موافق خوان ها

1.شبیهحضرتامامحسین)ع(:قبایسبز،شالسبز،عمامۀسبز،عبایسبزیاسفید،شلوار
سبزوچكمۀمشكی.اگرزرهرویقبابپوشد،مناسباست.

2.شبیهحضرتزینب)س(:پیراهنمشكیبلندوگشاد،روسریمشكی)چپیه(،یشماقیا
روبندسبزیامشكی،سربندسبز،نعلینسبزیامشكی،شلوارسبزیامشكی.

3.شبیهحضرتامامسجاد)ع(:قبایسبز،عبایمشكییاقهوهای،چپیهسفید،سربندسبز،
شلوارسبز،نعلینمشكییاقهوهای،شالکمرسبز.

4.شبیهحضرترباب)س(:شلوارمشكی،پیراهنمشكیگشادوبلند،یشماقیاروبندمشكی
یاسفید،روسریمشكی،سربندمشكی،نعلینیاکفشمعمولیمشكی.

5.شبیهحضرتسكینه)س(:مانندشبیهحضرترباب»س«لباسمیپوشد.
6.شبیهحضرتعبداهللبنالحسن)ع(:شلوارسبز،قبایسفید،شالکمرسبز،چپیهسفید،

سربندسبز.
7.شبیهحضرتجبرئیل)ع(:شلواررنگی)بهجزسبزیاقرمز(،دشداشهسفید،شنلیاقبای
رنگیگشاد)بهجزرنگهایسبز،قرمزومشكی(،چپیهیاروسریرنگی،تاجمرّصع،روبند

توریسفیدیاسبز.
8.شبیهملکآسمانوهمراهانش:پیراهنسفیدیاآبیآسمانیبلند،شنلمشكی،چپیهیا

روسریمشكی،روبندتوریسفید،سربندسفیهیاتاجسفید.
9.ملکبادوهمراهانش:نوعلباسهایشانمانندمالیکآسماناست،ولیرنگآنهاهمه

سفیداستوشالمشكیبهگردنمیآویزند.
10.ملکآتشوهمراهانش:پیراهنزردیانارنجیبلندوگشاد،شنلقهوهاییامشكی،چپیه
یاروسریزردیانارنجی،سربندیاتاجنارنجییاقهوهای،شاِلگردنمشكی.اگربتوانندکاله

هایآتشینبرسربگیرند،بهتراست.
11.ملکآبوهمراهانش:نوعلباسهامانندفرشتگاندیگراست،ولیرنگآنهاهمهآبی

استوشالگردنمشكیبهگردنمیآویزند.

مخالف خوان ها
1.شبیهابنسعد:دشداشهقرمز،شلوارقرمز،قبایقهوهاییانارنجییازربافتبلند،شالکمر

نارنجیرنگیاقهوهای،عمامۀزربافتنارنجییاقرمز،چكمهمشكییاقهوهای.
2.شبیهشمر:قبایقرمز،شلوارقرمز،شالکمرقرمز،چكمهقهوهاییاقرمز،کالهخودقرمز

یابرنجی،زرهبایقۀقرمز،شالدورخودقرمز،پَرقرمز.
3.شبیهسنانبنانس:قبایقرمزیانارنجیبُتهجّقهای،شالکمرقرمزیانارنجی،شلوارقرمز

یانارنجی،چكمهمشكییاقرمز،چپیهقرمزیانارنجی،سربندقرمزیانارنجی.
4.شبیهحرملهوخولی:مانندسنان،ولیدرشالهاوچپیه،میتواندهررنگیغیرازرنگهای

سبز،زرد،آبیوسفیداستفادهکند.
5.مبارزاول:دشداشهقرمز،شلوارقرمز،چپیهوشالرنگهایمختلف)بهجزسبز،آبیوسفید(.

6.مبارزدوم:ماننددومبارزاول.
7.لشكریانسپاهمخالف:همهدشداشۀقرمز،شلوارقرمز،چپیهوسربند.
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مفهوم خیر و شر
تعریفجامعیازخیروشر،کهبازگوکنندۀتماموکمالاینصفاتباشدوهمۀجوانبآن
رادربرگیرد،وجودندارد.خیروشردرتقابلبایكدیگربودهاندوعموماًخیرراامریوجودی
وشرراضدامرعدمیمیدانند.بنابراینخیریعنیمؤثر،آنچیزیکهقابلاختیارشدنو
انتخابشدناستوشردرمقابلآنقرارمیگیرد.بنابراینشرهمامرنبایستیاست،یعنی
آنچههستولینبایدباشد.خیرآناستکههرچیزیبهسویآنگرایشواشتیاقداردو

شرآنكهموردتنفرودوریباشد)گروئیانی،7:1393(.
ازدیدگاهمرتضیمطهری:»جهلکهدرمقابلعلمقرارداردشرمیگوییم،قدرترا
خیرمیگوییم،فقرراشرمیگوییم،غناراخیرمیگوییم،بیماریراشرمیگوییم،سالمترا
خیرمیگوییم،دردورنجوعذابراشرمیگوییمودرمقابلمسرتوسروروبهجتراخیر
میگوییم.همچنینیکسلسلهموجوداتراشراطالقمیکنیم.مثالًحیواناتموذیراشر
مینامیم.انسان،مار،عقاب،درندگانوموجوداتیراکهدربرخوردباآنهاوجودشانراازبین
نمیبردیادرتابستانپشهوساسوامثالاینهاکهمیخواهنددراتاقهایماوجودداشته
باشندمااینهاراباوسایلیکهدراختیارداریمازبینمیبریم.معلوماستکهماوجوداینهارا
شرتلقیمیکنیم.آفاتنباتی،آفاتحیوانیراشرتلقیمیکنیمیعنینبودشانرابربودشان
ترجیحمیدهیم.بهعبارتدیگرآنچیزیکهعدمشبروجودشترجیحدارد.خیرآنچیزی

استکهوجودشبرعدمشترجیحدارد«)مطهری،88:1387(.

مفهوم خیر و شر در تعزیه
شــبیهخواناندراجــرایهرمجلسمعمــوالًدودســتهاند:اولیاخوانواشــقیاخوان.
شــبیهخوانهاییکهنقشاولیاویاریدهندگاندیــنرابازیمیکنند،اولیاخوان،مظلومو
انبیاخواننامیدهمیشوندوکسانیکهنقشاشقیاودینستیزانرابازیمیکنند،اشقیاخوان
یاظالمخواناند.اولیاخوانهانقشهایخودراموزونوخطابهایسرمیدهند،امااشقیاخوانها
سخنانخودراناموزونومعمولیودرپارهایازموارد،تمسخرآمیزبیانمیکنند.اولیاخوانها

جامۀسبزیاسیاهواشقیاخوانهالباسسرخبرتنمیکنند.

پوشش در تعزیه
درتعزیهبااســتفادهازوســایل،لباسوشكلوشــمایلیکهبهافرادمیدهند.آرایش
سروصورتوظاهرویالحنوتنصدا،شخصیتهارابهبیندگانمعرفیکنند.یكیازراههای

معرفیافراد،نحوۀلباسپوشیدنورنگلباساستکهدرذیلبهآنمیپردازیم.
لباسیکهبرایافرادتعزیهخوانانتخابمیشودسازگاربانقشآنهاستبهغیرازلباس،
چكمهواسبنیزازمواردیاستکههویتمخالفیاموافقبودنبازیگرانرانشانمیدهد.
مثالًبازیگرشخصیتامامحسین)ع(چهرهایمظلومداردلباسسفیدیاسبزیپوشیدهو
دستاریسبزبرسربستهاست،شكلیدوستداشتنیومحبوبدارد.غالباًاسبویسفیدبوده
وباشكوهتزیینمیشود.درمقابلشمرلباسقرمزیبرتندارد،چهرهایبرافروختهوچشمانی
گشادهوازحدقهبیرونزدهواسبسیاهرنگدارداوتنصدایبلندوجملههاوکلماتو
مصراعراباخشمادامیکندبرتنکردنپارچهسفیدبلندهمانندکفننشانهنزدیکشدن

رنگ در جامه های تعزیه با تأکید بر مفهوم رنگ از دیدگاه عرفا/ 
مهفامآریانپور،محمداعظمزاده،پگاهساداترضویهندی
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مرگواعالنجانبازیاست.عینکسفیدبراینشاندادنروحوبصیرت،عینکدودیجلوۀ
خباثت،عصابراینشاندادنتجربهومصلحتاندیشیاست)محمدیفشارکی،54:1392(
چهرهابنسعدازاطرفیانشباپوششوچكمههاوعمامهوقطعۀجواهریکهدرالبهالی
دستارپنهانکردهوبهسهولتمعرفیمیشود.کالهخودشمربهوسیلهپربزرگورنگیکه
اصطالحاً»ابلق«نامیدهمیشود،قابلشناساییاست.کالهخودهاییکهبازیگرنقشعباس)ع(
وعلیاکبرازآناستفادهمیکندفاقدپراستویاپریسبزرنگدارد.معموالًدستمالقرمز

برایمعرفیاشقیاودستمالسبزبرایمعرفیچهرهانبیاست.

مفهوم عرفانی رنگ از دیدگاه عرفا
دررنگشناسیاسالمی-ایرانینظامهفترنگوجودداردکهشامل:سفید،سیاه،خاکی،
زرد،سبز،سرخوآبی.مشاهداتروحانیعارفدرسیروسلوکخویش،متناسبباسطح

معرفتوپاکیروحش،متفاوتشدهواینتفاوتبارنگهانمایاندهمیشود.
نجمالدینکبریازصوفیانایرانیسدۀششموهفتمهجریاستنخستیناستادصوفی
بودکهنگرشخودرابرپدیدۀرنگواحساسنورهایرنگیکهدرازایحالتهایمینوی
عارفبهاودستمیدهند،بنانهادهاست.اورنجهایبسیاریکشیدتاایننورهایرنگیرا
برشمردوآنهاراچوننشانههاییکهحالتهایعارفومیزانپیشرفتمینویاورامینماید،

گزارشدهد)کربن،95:1390(.
دراندیشۀنجمالدینکبری،رنگَعَرضنیستبلكهتجلیمعناست.بهدیگرسخن،
هنگامیکهاوازیكرنگسخنمیگوید،آنراعاملیبرایظهورمعنامدنظرنداردبلكهخودرا

روایتمیکند.بدینترتیبگسترهایازمعانیوجوددارد)مونسیسرخه،11:1389(.
ازنظرنجمالدینکبری،رنگهاهرکدامنشانهایازحاالتومقاماتسالکبهحساب
میآیند.هررنگیبیانگرحالسالکاست.اینانوارشاملسبز،قرمز،زردوکبوداستوهر
رنگیدرزمانیواحدوبهتناسبسیروسلوکوحاالتباطنیسالکظاهرمیشود.رنگ
سبزنشانهحیاتقلباستورنگآتشخالصسرخنشانهحیاتهمتیعنیقدرتاستو
کبودی،رنگحیاتنفساستوزردینشانهناتوانیاست.بهترینرنگبرایسالکرنگسبز

است)شیجانی،221:1393(.
پسازنجمالدینکبریشاگردوینجمرازی،صاحبکتابمرصادالعباددومینکسی
استکهبهذکرمسائلسیروسلوکبااستفادهازتمثیلهایرنگینورپرداختهاست.از
دیدگاهویدلچنانچهباذکرصیقلخوردقادربهمشاهدهانوارمعنویاست.مشاهدههای

روحانیعارفبارنگهانمایانمیشود)عسگریواقبالی،56:1392(.
ازمنظرنجمرازی:»اگرسالکدرمرتبهنفسلوامهباشدنوریبهرنگکبودمیبیند،زیرا
نفسدراینمرحلههنوزباظلمتپیوستگیداردوبههمیندلیلاستکهسالكانمبتدی،
رنگجامهخودراکبودازرقانتخابمیکنند.چونظلمتنفسکمترشودونورروحزیادت
گردد،نوریسرخمشاهدهشودوچوننورروحغلبهکند،نوریزردپدیدآید)ایمان(وچون
ظلمتنفسنماندنوریسپیدآید)اسالم(وچوننورروحباصفایدلاستخراجگیردنوری
سبزآید)نفسمطمئنه(وچوندلبهتمامیصافیشود،خورشیددرکمالاشعهدرآینه
صافیظاهرشودوپدیدآیدکهالبتهنظرازکدورتشعاعبراوظفرنیابد«)رازی،143:1368(.
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عالءالدولهسمنانیازمشایخقرونهفتموهشتمهجریاسـت.ویکهمیراثبرمعنای
انساننورانیدراندیشههایعرفانیماقبلخودونیزتأمالتجدینجمالدینکبریپیرامون
رنگونوربود.دراندیشۀعرفانیانسانرنگونوررادرقالبانسانعرفانی،تأللوییدیگر

بخشیدهوهنرایرانیرابهشدتتحتتأثیرعمیقخودقرارداد)بلخاری،370:1390(.
عالءالدولهسمنانیدرکتاباندامشناسیعرفانیانسان،هفتپیغمبردرونیوهفتمرتبه
وجودیعارفرابرمیشمرد:»1-لطیفهقالبیهکهایناندامشكلنداردوازفلکاالفالکیاجاِن
جهانسرچشمهگرفتهاست.اینمرحلهراکهبیشترتصویریازهستیاستتاشكلوفرم،
مقامجسمیاآدموجودتونامندکهبهیکمعناباآدم)ع(مرتبطاست.2-لطیفهنفسیهکه
جایگاهنفساست.اینانداممرکزیبرایحضورخواهشهاوشهواتپلیدبودهوبدیندلیلکه
مبرایازجسماستعالمصورتنامیدهشودوچونباپَستترازخودروبهروشودموقعیتنوح
رایابدکهبادشمنانیپستروبهروبود.بههمیندلیلآنرانوحوجودتوخواندند.3-لطیفه
قلبیهیاجایگاهیبرایآنمِنروحانیکهدردلآدمیجایدارد.ایناندامتصویرابراهیموجود
توستکهتصویردیگریازعالممعناست.4-موسایوجودتووبهعبارتیلطیفهسریهایاست
کهدرعالمخیالوملكوت،گفتگوینهانیومناجاتپنهانیراباخدایرقمزند.5-لطیفه
روحیهکهتصویرجهانیجبروتیوفراسویصورتاستوآنرابدیندلیلکهجایگاهیبس
شریفداردونمایندهخداستداودوجودتونامید.6-لطیفهخفیهیانمایانگرسرشتالهیدر
عالمالهوتکهآنراعیسایوجودتونامندزیراالهاماتروحقدسیبهوسیلۀایناندامدریافت
شود.7-لطیفهحقیهیامحمدوجودتوکهایناندامتصویِرخودراستیناست.اندامانسان

نورانیباهفترنگدرارتباطاست«)مونسیسرخه،11:1389(.
لطیفهقالبیهرنگیسرد،سیاهوتاریکدارد.زیرابنابههفتمنزلازلطیفهحقیهنوریه
فاصلهدارد.سمنانیآنراپردۀغیبشیطاندانستهکهانسان،اولپردۀمكدررابهچشمخود
بیند.لطیفهنفسیه،آبیاست.زیرانفسبرکدورتمادهفائقآمدهوپابهعالمصورتنهاده،
بهنظرسمنانی:»دراینمرحلهفناحاصلآمده،نورنفسبهظهورآیدوپردهکبودخوشرنگ
باشد«.لطیفهقلبیهمساویباطلوعنوردلاستکهبهرنگسرخعقیقظاهرشود.لطیفهسریه
رنگیسفیدودرمتنخودپرتوهایسبزدارد.بعدازآننورسبزپرتواندازدوپردهاوسفید
باشدودراینمقامعلملدنیکشفشود.لطیفهروحیه،زرداستکهدرآیۀ69بقره،رنِگزرِد
زریِنسرورآفرینوبهتعبیرسمنانی:»زردیبهغایتخوشایندهوازدیدناونفسضعیفو
دلقویگردد«.صورتخفیهسیاهروشنیااسودنورانیاست.زیرامقامسراالسراریعنیمقام
رازِاینپیدایناپیداواینآشكارِبهغایتپنهان.بهتعبیرسمنانی:»سیاهیبهغایتصافی،
عظیموباهیبت.گاهباشدکهازدیدناینپردۀسیاهسالکفانیشودورعشهبروجودشافتد«.
لطیفهحقیهنورسبزدرخشاندارد.بهتعبیراو:»صفتخاصحقاست،منزهازحلولواتحاد
ومقدسازاتصالوانفصال،متجلیشودوپردهاوسبزباشدوآنسبزی،عالمتحیاتشجره

وجودباشد«)بلخاریقهی،370:1388(.

نمادهای رنگی در جامه های تعزیه
بارزتریِننمادهاازجنبهتأثیرگذاریبرروانانسان،رنگهاهستند.رنگهادرارتباطبا
طبیعت،فرهنگ،باورهایدینیوتجربههایزندگی،هریکمعناییویژهبهخوداختصاص

رنگ در جامه های تعزیه با تأکید بر مفهوم رنگ از دیدگاه عرفا/ 
مهفامآریانپور،محمداعظمزاده،پگاهساداترضویهندی

صفحاتمقاله:45-58
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میدهنداینادراکرنگدرمیانمللواقوامگاهمتفاوتوگاهمشابهاست.امابههرحالتابع
موقعیتهایزمانی،مكانیوجغرافیاییاندویاازفرهنگ،دینوآیینمردمنشأتمیگیرند.
رنگهاروایتیازعالمعرشوجهانیفراتربودهوهمیشهوفاداربهعالمبروننیستند.رنگها
درجامهها،بهعنوانعاملیسببسیروسلوکشدهودرهرمرحلهومقامیباجهانغیب
رابطهبرقرارمیکند.بدینترتیبهنرمندانفارغاززمانومكانومراحلدانیبهمراحلعالی

رسیدهوتصوراتیورایمادیاترامیآفرینند.

مفهوم عرفانی رنگها و بررسی آن در جامه های تعزیه
رنگ سپید

دردیدگاهعرفاسرسلسلهومنشأهمهطیفهاينوري،نورسفیداستکهبهنوعيهمان
نوراالنواراستوطیفهايمختلفرنگین،کهپرتوهایيازوجودند،وفيالجملهرنگيکهبه
بساطتوصفانزدیکتراست.ازآنمنشعبميشوداوالًباشدوآنرنگسپیداستکهقابل
همهرنگهاست،صورتوفطرتاستعرفااینرنگرامنتسببهخداميدانند)باخرزی،

.)35:1345
سفیدرنگروزبودهوازآنجماعتیاستکهدلایشانروشنباشدوسینهآنهااز
کدوراتصفاتذمیمهصافگشته.پیامبر)ص(فرمود:»لباسسفیدبپوشیدکهپاکتراست
وهرکهاینجامهپوشدبایدکهچونصبحصادقبودوچونروزهمهکسراروشنیبخشد«

)کاشفیسبزواری،بیتا:167(.
سپیدنخستینرنگانتخابیصوفیاندرسدهنخستیناست.پوشیدنصوفیعنیجبه
سفیدپشمیکهدرحدودسالیكصدهجریعادتخارجیانولباسمسیحیانشمرده

میشدودراواخرقرندومواوایلسومهجریشایعشد)سجادی،150:1384(.
درجامۀتعزیهبهنظرمیرسداینرنگجزءرنگهاینسبیمیباشدیعنیباترکیبآن
بارنگدیگرمیتوانمرزبینخیروشررامشخصنمود.دربیشترمجالسجهتموافقی
استفادهمیگرددکهازذریۀرسولاهلل)ص(نمیباشدمثلانبیایالهی،وهب،حبیب،ساربان
وغیرهوگاهیدرزنانموافقنیزکاربردداردمثلچادربهشتیکهدرمجلسعروسیزنان
قریش،حضرتزهرا)س(بهسرمینمایدویاچادرزرنگارحضرتزینب)س(درمجلس

عروسیزینب)س(یازنوهبکهنمادنوعروسبودنویاست.
شهادتخوانهرچهبهلحظهشهادتنزدیکترمیگردد،وجهپاکیوسفیدیآنبیشتر
میشودواینپاکیورهاییازرنگهایدنیویراتنهامیتوانبارنگسفیدمشخصنمودلذا
معینالبكاء2برایشهادتخوان،کفنپوشیدرنظرگرفتهاستکفنعالوهبرنقشیکهدر
تعزیهدارد،بهطورذاتیاینتداعیرادرذهنبینندهایجادمیکندکهکمکمشهادتخواناز
تعلقاتدنیویدرحالرهاشدنبودهوبهرنگبیرنگیمیرسداینمطلبظریف،درتعزیۀ

شهادتامامحسین)ع(بهاوجمیرسد.

رنگ سیاه
اگرمریدنفسرامقهورکردهوبهتیغمجاهدهکشته،درماتمنفسنشسته،جامهسیاه
وکبودپوشد)کبری،29:1363(کهاینرنگاصحابمصیبتاستواولکسیکهبارنگ

2-تعزیهگــردان،کســیکــهتعزیــهرااداره
میکنــد.»معموالًبهکارگــردانومدیرتعزیه
)340 میگویند.)خالقی،1391: »معینالبكاء«
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سیاهوجامهمویینتمثلکرد،جبرئیلبود.چوآدمبهاونظرکردپرسیدکهتوکیستیواین
چهحزناستکهازتوظاهرشدهاست؟اوگفت:حزنمنبرگناهموازبرایمذلّتنفسمن

است)باخرزی،301345:(.
پیامبررنگسیاهراجزدرموردعمامه،کفشوعبامكروهدانستهاند.سیاهازآنمردمی
استکهدلایشانخزانهاسرارباشدوحالخودراازهمهکسمخفیمیدارندوبهیادمحبوب
ازلمیگذرانند.پیامبردرفتحمكهوهنگامخطبهخوانی،عمامۀسیاهبرسربستهبود.هرکه

اینرنگجامهپوشدبایدکهعیوبمردممخفیسازد)کاشفیسبزواری،بیتا:168(.
سیاهدرعرفعامباتیرگیوپریشانیروزگار،فالکتوبدبختیقریناست.اماحضورآن
درآدابورسومحاکیازمعنایدوگانهآناست.لباسبرخیروحانیونمسلمانومسیحیو
لباستیرهکاهنانبابلیکهقباییبهشكلماهیسیاهبود،ازمعنایمثبتآنحكایتمیکند.
درمحافلاشرافیقدیمرنگسیاه،رنگیرسمیبود.خلعتسیاهازاینزمرهاست.انبوهیاز
درختانوکوههادرادبیاتکهنباتعبیرسیاهبیانشدهاند.همچنانجمعکثیرکهبهسواد
اعظمتعبیرشدهاند.پوششسیاهدرعزا،عروسیوعلمهایسیاهبهمعنیتجدیدحیات
طبیعتبودهاست.گاهیسیاهنشانۀتعالیاست.چنانكهمقامشبقدرنشانهتعالیشبازروز
است)شبستری،96:1382(.نورابلیسنورسیاهاستکهدرمقامقیاس،چونمهتاباست

دربرابرآفتاب)عینالقضات،1:1386(
درجامههایتعزیهجزءرنگهاینسبیاست،یعنیموافقومخالفهردواستفاده
مینمایندوترکیبآنبارنگهایدیگر،کاربردآنرامشخصمیسازد.چنانچهرنگسیاه
باقرمزترکیبشود،رنگخوفوهولوهراسمیگردد.مثلمنقذ،حكموابنملجم.و
چنانچهرنگسیاهبارنگسبزترکیبگرددرنگوقاروتقدسبهخودمیگیرد،مثلحضرت
زهرا)س(،حضرتزینب)س(وسایرزنانذریۀرسولاهلل)ص(وچنانچهبارنگسفیدترکیب

گردد،رنگروزمرهخواهدبودمثلطوعه،مادروهب،زنحارثوزنخولی.
یكیازظرایفتعزیهایناستکهشقییامخالفخوانهرچهبهلحظهجنایتوشقاوت
نزدیکترمیشودطیفرنگلباسهایشبهسمتسیاهیمیرودتامعنیشقاوتوسیاهدلی
درنظربینندهمجسمگرددواینچنیناستکهلباسشمردرتعزیۀشهادتامامحسین)ع(

قرمزیتیرهاست.
درحالیکهدرسایرمجالس،شمرلباسقرمزروشنمیپوشدونكتهظریفدیگراینکه
وقتیشمربهسویقتلگاهمیرود،روبندیسیاهبرچهرۀخودمیاندازد.اینروبندسیاهعالوه
برمعنایاولیهکهشرمازحضرتسیدالشهداء)ع(است،تمایلرنگقرمزبهسویسیاهیرا
بیشتروبهترنمایانمیسازد.البتهبعضیافرادمعتقدنداینسیاهپوشیشمردرقتلگاه،معنای
عزاداریکائناتراهممجسممیسازدبههرحالمعینالبكاءبهبهتریننحوازروانشناسی

رنگهابهرهجستهاست.

رنگ سرخ
اینرنگباقرارگرفتندرکانونتوجهعرفا،معانينمادینویژهايدارد.بهدلیلشباهت
اینرنگباخونکهمایهحیاتانساناست،رمزشاديوزندگياستوبهایندلیلآنراگاه

رمزشهادتدانستهاند.همچنانکهجاميدریوسفوزلیخابهآناشارهدارد:

تصویر1-شــبیهحضرتزینب)س(،تعزیهخوانی
مقتلالعباس)ع(درســالنتئاتــرمیرخولدادر

مسكو)منبع:نگارندگان(

رنگ در جامه های تعزیه با تأکید بر مفهوم رنگ از دیدگاه عرفا/ 
مهفامآریانپور،محمداعظمزاده،پگاهساداترضویهندی

صفحاتمقاله:45-58
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کهسرخيدرخورآمدخرميرانشایدجزکبوديماتميرا)جامی،2:1385(
ازدیدگاهعرفا،سرخمحصولترکیبنورسفیدوسیاهاست؛چنانکهسهروردي،اززبان
عقلسرخاینگونهرمزگشاییمیکند:»اماآنکسکهتورادردام،اسیرگردانیدبندهاي
مختلفبرتونهاد،واینموکالنبرتوگماشت،مدتهاستتامرادرچاهسیاهانداخت.این
رنگمنکهسرخميبینيازآناستوهرسپیديکهنوربازوبهاوتعلقدارد،چونباسیاه
آمیختهشودسرخنماید،چونشفقاولشامیاآخرصبحکهسپیداستونورآفتاببازو
متعلقویکطرفشباجانبنوراستکهسپیداستویکطرفشباجانبچپکهسیاه

است،پسسرخمينماید«)سهروردی،228:1372(.
عقلانسانبرحسبذات،سفیدونورانياست،امافقدانآنتاریکخانهوظلمتاست.
پسعقلسفیدوشفافوذاتاًنوراني،وقتيدراینظلمتقراربگیرد،سرخميشود.پسعقل

سرخ؛یعني،عقلآدمي.
درتعزیهاینرنگجزءرنگهایمطلقمحسوبمیشودیعنیدوپهلونیستوفقطو
فقطبرایاشقیاکاربردداردمگریکموردکهمربوطبهطفولیتامامحسین)ع(است.رنگ
قرمز،رنگخونوخونریزی،جنگ،شقاوتاست.درتعزیههاشمرسرتاسرقرمزمیپوشد،
پرکالهخود،قبا،شلواروشالکمرهمهقرمزاست.درسایرنقشهااینقرمزیمیشكندو
اینکارباتغییررنگپرکالهخودیاشالکمرانجاممیپذیرد،مثلحارثکهشالوپرسیاه
استفادهمینمایدویاغالمانخونخوارهکهشالوپرسیاهودربرخیمواردزرداستفاده

میکنند.معینالبكاءانحصاررنگقرمزرابهطورمطلقبهشمرواگذارنمودهاست.
پیراهن،شالکمروسربندقرمزباپریبهرنگسرخوسیاهنشانشقاوتاشقیادر
مجالستعزیهونماددرندهخوییآنهاست.رنگسرخکهرنگخوناستازگذشتهبرای

تجدیدحیاتنیزبهکاربردهشدهاست.

رنگ سبز
اولینمفهومنمادینرنگسبزازنگاهعرفا،کهازبنمایههايقرآنيودینيبرخوردار
است،قدسیتوقداستآناست.چنانكهاغلبعرفادرتوصیفجهانبرینآنرابهرنگسبز
توصیفميکنند.صوفیهنیز،کهلباسفرشتگانوبهشتیانراسبزتوصیفنمودهاست،آنرا

رنگفرشتگانميدانند.

رنگسبزيصالحکشتهبودسبزيآرایشفرشتهبود
جانبهسبزيگرایدازهمهچیزچشمروشنبهسبزهگرددتیز

)گنجوی،204:1377(
صدهزارانسبزپوشازغمبسوختتاکهآدمراچراغيبرفروخت

)نیشابوری200:1366(
جامیاشارهمیکند:»آنساعتکهباشماسخنميگفتم،دیدمکهجماعتيسبزقبایان،
مراازمیانشمابرگرفتندوبهگردآسمانهاگردانیدندوعجایبملكوترابهمننمودندو

چونآوازوفریادوفغانشمابرآمد،بازمبهاینجایگاهفرودآوردند«)جامی،480:1382(.
عرفامعتقدندکهچوننورروحبرقلبتابد،نوريپیداشودچنانکهآفتابدرآینهتابد

تصویر2-شبیهشــمر،تعزیهخوانیمقتلالعباس
)ع(درســالنتئاتــرمیرخولدادرمســكو)منبع:

نگارندگان(
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تصویر3-شبیهذریهرسولاهلل)ص(تعزیهخوانی
مقتلالعباس)ع(درســالنتئاتــرمیرخولدادر

مسكو،)منبع:نگارندگان(

تصویــر4-تعزیهگروه»راویانعشــق«بااجرای
تعزیــهحربــنیزیدریاحــیدرفرهنگســرای

ارسباران،هلیاهوشمند.

ونظرراطاقتنظارهاونبود.بعدازآنچونروحباصفايدلامتزاجیابد،نورسبزبیند.اما
حضرتقدسخودرادرعالمارواحجلوهدهد،مشاهدهبهذوقشهودآمیزدواگربيواسطه
ارواح،شهودآید،عاشقچنانمجموعهآثارفنایابدکهاورانهاسمماندونهرسم)رازی،

.)306:1368
سبزرنگسبزه،آبوازآِنعالیهمتانوزندهدالناستواینرنگراپیامبربسیارپوشید
وبهغایتپسندید،چنانچهدررسالۀسیرجانیآمده:»هرکهاینرنگجامهپوشدبایدکهچون

سبزه،خندانوخرمباشدومانندآبحیاتبخش«)کاشفیسبزواری،بیتا:168(.
عمامه،عبایابریشمیوشالکمرسبزرنگبرایشبیههمخوانانائمهدرتعزیهنشان
سیادتونمادعینیقداستمعرفیشدهاست.سبزبرایمسیحیاننمایانگرامیدوافتخارو
نزدایرانیاننیزنشانهخیروامیدواریاست.درروانشناسی،سبزراکاملترینرنگهامیدانند
ومیگویندافرادیکهاینرنگرابرمیگزینندازلحاظشخصیتیافرادمثبتوکاملیهستند.
رنگسبزنمادزندگیاست.آمیزشیازدانشوایمان،رنگیآرامشبخش،پیامآورصلحو
طراوتوبیانگرثباتقدمواستقامتاست.درمذهب،سبزنمادایمانوعقیدهودراعیاد،

مظهررستاخیزومحشراست.
بهتعبیرعالءالدولهسمنانی،عارفقرنهفتم،»مقامیازوجودانساننورانیکهتصویری
ازذاتالهیاست،نورسبزدرخشاندارد.تعبیراوازایننور،نورمطلقیاستکهصفتخاص
حقاست،منزهازحلولواتحادومقدسازاتصالوانفصال،متجلیشودوپردهاوسبزباشد
وآنسبزی،عالمتحیاتشجرۀوجودباشد.بدیندلیلرنگلباسشبیهاولیاسبزانتخاب

میشود«)عناصری،238:1366(.
اینرنگجزءرنگهایمطلقدرتعزیهاست.درتمامیمجالستعزیه،حضرترسول
اهلل)ص(ودوازدهامامبرحق،همگیازاینرنگاستفادهمینمایندچهدرعمامهوچهدرقبا
وگاهیعبا.دراینموردتنهایکاستثناوجودداردکهازاینرنگاستفادهنمیکندوآنهم
برایکودکسرسلسلهتعزیتدارانعالمحضرتسیدالشهداءاست.درمجالسیمانندفضلو
فتاح،روزهگرفتنحسنین،عیدیخواستنحسنینو...کهامامحسین)ع(طفلنابالغاست.
قبایایشانبهرنگقرمزمعینشدهاست،ولیدرمجالسیکهامامحسین)ع(دورانطفولیت
راپشتسرنهادهدیگرقبایقرمزنمیپوشدومانندسایرذریۀرسولاهلل)ص(پیكرمطهررابه
رنگسبزمیآراید.بههرحالرنگسبز،رنگیمطلقدرتعزیهاستکهمختصحضرترسول

مكرماسالم)ص(وذریهاطهرشمیباشد.

رنگ زرد
ایننورازکمبسامدتریننورهادرسبکنمادینرنگهايعرفانياست.امادرجهان
متناقضنمايعرفاني،اینرنگبارویكرديدوگانه،گاهمتأثرازفرهنگقرآني،بارمعنایيمثبت
وگاهمتأثرازداللتهايطبعيوطبیعيبارمعنایيمنفیدارد؛چنانکهدراینجملۀباخرزي
بهخوبينمایاناستورنگصفرت3دلیلضعفحالومباديسروروبسطاست)باخرزی،

.)42:1345
درتعزیهرنگتردیدودودلیاستوبرایافرادخاصمنظورمیگردد.یكیبرایحربن
یزیدریاحیکهتاآخریندقایقعمردرشکوتردیداستودیگریبرایعمربنسعدکه

رنگ در جامه های تعزیه با تأکید بر مفهوم رنگ از دیدگاه عرفا/ 
مهفامآریانپور،محمداعظمزاده،پگاهساداترضویهندی
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مرددودودلبودکهتردیدویبهنتیجهاینرسیدواورابهاشقیایدیگرملحقنمود.بهتر
استلباسزردرنگعمربنسعدبارنگیقرمزشكستهگرددتابینندهبداندکهاینشک

شكیمقدسنیستوپایانخیریندارد.

رنگ آبی
آسمانبیكران،فرازمینیبودنوجداشدناززمینوخاکیان،آبوروشنایی،آرامشو
تلطیفکنندهروحانسانها،جلوهدهندهوپاککنندۀزمینازخصوصیاتومعانیآبیاست.

)صارمی،246:1373(.
رنگآبیبهطورمحدوددرتنپوشها،ابزار،ادواتوتزییناتتعزیهبهکارمیرود.برای
نمایشپرمالئکولباسآنهادرتعزیهازتورهایآبیبهطورنمادیناستفادهمیشود.در
جامگانتعزیهاینرنگنمادشادیوسروراست.درچندجاکاربردداردیكیبرایلباسقاسم
بنحسن)ع(کهمطلبعروسیداردودیگریبرایشمر،تعزیۀبازارشامکهویآبیمیپوشد
چوناینشمردیگرآنشمرخونریزوخونخوارنیست،بلكهشمریاستکهخوشحال،
سرمستوشادازاینپیروزیننگینبهخدمتیزیدمیرسدوواقعهکربالراروایتمیکند.در
بعضینقاطدیدهشدهکهشمرلباسیآبیپوشیدهوشالمشكیبرکمربستهکهاینکارکرد

ظریفخوشحالیوسرمستیشمررانشانمیدهدوراویمجلسعزامیگردد.
دراینجاشاهدهستیم،کهرنگسرخازنظرسمنانیدارایبارمعناییمتفاوتترینسبت
بهشخصیتهایتعزیهدارد.ازنظرسمنانیرنگسرخمرتبهباالییداردوهمرنگنوردل

است.امادرتعزیهرنگسرخازرنگهاییاستکهنشانشقاوتوپلیدیاست.
جدول1-  تطبیق معنای کلی رنگ ها در عرفان 

اسالمی و جامه های تعزیه، )رضوی، 1394(

جدول2-  تطبیق رنگ در عرفان عالءالدوله سمنانی با شخصیت های تعزیه بر اساس رنگ جامه ها )منبع: نگارندگان(

تعبیر عرفانیرنگ

شخصیت های تعزیهنور سلوکلطیفهعالمرنگپیامبر وجود تو

تعبیر در جامه های تعزیه

پاکی ، نهایت مقام سلوک، بی گناهی

مظهر فقر و فنا، تیرگی و پریشانی،گاهی آخرین مرحله سلوک

تجدد حیات، خشم

رستگاری، ایمان

سیاهآدم وجود تو

آبی

سرخ

سفید

زرد درخشان

سیاه روشن

سبز

فلک االفالک

عالم صورت

عالم معنا

عالم خیال

عالم جبروت

عالم الهوت

عالم ذات الهی

لطیفه قالبیه

لطیفه نفسیه

لطیفه قلبیه

لطیفه سریه

لطیفه روحیه

لطیفه خفیه

لطیفه حقیه

نور خفی

نور نفس

نور دل

نور سر

نور روح

-----

نور مطلق

زن های موافق خوان 

افراد میانی، نقش صحابه، عروسی قاسم )ع(، شمر بعد از واقعه کربال

رنگ شهادت اشقیا، شمر، حارث

کفن، نزدیک شدن به لحظه شهادت، بیشتر مجالس جهت موافقی

افراد مردد و دودل، حر بن یزید ریاحی، عمر بن سعد

----

اولیا خوان های مرد

سفید

سیاه

سرخ
سبز

زرد

آبی

پریشانی، فنا، مرگ
سرخوشی ،خونریزی و خونخواری

معنویت، ابدیت

تنهایی، ترس و دودلی

سرمستی و شادی

قداست، جاودانگی و نیکویی

نماد زهد و درویشی

رنگ خرد،کشف و شهود، نماد پاکی و معنویت و آرامش

نوح وجود تو

ابراهیم وجود تو

موسای وجود تو

داوود وجود تو

عیسای وجود تو

محمد وجود تو
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نتیجه گیری
اینپژوهشباهدفبررسیبازتابمفاهیمعرفانیونمادینرنگدرجامههایتعزیهانجام
شد.یافتههایپژوهشنشاندادکهرنگیكیازمهمترینعناصردرتعزیهاستوتعیینکننده
هویتوشخصیتافراداستوقبلازآنكهکالموشعرجاریگرددپیامخودرابهمخاطب
القامیکندوقبلازتغییرمحتواییدرگفتوگویشخصیتهاشاهدتغییررنگدرجامههای

آنهاهستیم.
رنگدرتعزیهمنطبقبابنیادهاوباورهایعرفانیاست.درجهانبینیعرفانیرنگها
بنابهنسبتیکهباعالمقدسیدارند،تقدسپیدامیکنند.رنگهافینفسهواحدارزشو
قداستنیستند.بنابهمعناییکهازعالمقدسیباخودحملمیکنند،دارایاعتبارمیشوند.
درجامههایتعزیه،رنگگاهنمادجهانغیبوتجلیبخشمعناستوزمانیتصویریزمینی

)متناسببادرجاتنفسانیوعواملخیروشر(رابهمخاطبنشانمیدهد.
بیاعتناییبههنرتعزیهباعثکمرنگشدناینهنرفاخرگردیدهاست.تغییراتدرتعزیه
آنقدررواجپیداکردهوازنسلیبهنسلبعدتكرارشدهکهتقریباًبهصورتغلطهایرایج
درآمدهاست؛مسئلهرنگدرتعزیهیكیازهمینموارداستکهامروزهبهشدتموردغفلت
واقعشدهاستبهغیرازچندتعزیهمعروف،باقیگروههابهمسئلهرنگبیتفاوتاندوبهآن

توجهیندارند؛کهاینمسائلباعثکندشدنروندپژوهششدهاست.

فهرست منابع        
   

کتاب
-باخرزی،ابوالمفاخریحیی)1345(،اوراداالحبابوفصوصاآلداب،بهکوشــشایرج

افشار،جلددوم،تهران،دانشگاه.
-بكتاش،مایل)1367ش(،تعزیهوفلســفهآننمایشبوميپیشروایران،ترجمه:داوود

حاتمي،تهران،علميفرهنگي.
-بلخاریقهی،حسن)1388(،مبانیعرفانیهنرومعماریاسالمی،چاپاول،تهران،

سورهمهر.
-جامی،نورالدیــنعبدالرحمن)1382(،نفحاتاالنسمنحضــراتالقدس،تصحیح

محمدعابدی،چاپچهارم،تهران،اطالعات.
-------،------------------)1385(،هفتاورنگ،تهران،اهورا.

-رازی،نجمالدین)1368(،برگزیدهمرصادالعباد،بامقدمهمحمدامینریاحی،تهران،توس.
-سهروردی،شهابالدینیحیی)1372(منصفات،تصحیحومقدمههنریکربن،تهران،

پژوهشكدهعلومانسانی.
-شبستری،شــیخمحمود)1382(،گلشــنراز،باتصحیحوحواشیوتعلیقاتجواد

نوربخش،چاپدوم،یلداقلم.
-شهیدی،عنایتاهلل)1380ش(،پژوهشیدرتعزیهوتعزیهخوانیازآغازتاپایاندورۀ

رنگ در جامه های تعزیه با تأکید بر مفهوم رنگ از دیدگاه عرفا/ 
مهفامآریانپور،محمداعظمزاده،پگاهساداترضویهندی
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قاجاردرتهران،باهمكاری،ویرایشونظارتعلمیعلیبلوکباشی،دفترپژوهش¬های
فرهنگیباهمكاریکمیسیونملییونسكودرایران.

-صارمی،ســهیال)1373(،مصطلحاتعرفانیومفاهیمبرجستهدرزبانعطار،چاپ
اول،تهران.

-عناصری،جابر)1366(،درآمدیبرنیایشونمایشدرایران،چاپاول،نشــرواحد
فوقبرنامهجهاددانشگاهی.

-عینالقضا،عبداهللبنمحمد)1386(،تمهیدات،مقدمهوتصحیحوتحشیهوتعلیق
عفیفُعسیران،چاپهفتم،تهران،منوچهری.

-کاشــفیســبزواری،موالناحســینواعظ)بیتا(،فتوتنامهســلطانی،بهاهتمام
محمدجعفرمحجوب،تهران،بنیادفرهنگ.

-کربــن،هانری)1390(،واقعانگاریرنگهــاوعلممیزان،ترجمهاعظمنوراهللخانی،
چاپششم،تهران،اسراردانش.

-گدار،آندره،یداگدار،ماکسیمسیروو...)1371(،آثارایران،ترجمهابوالحسنسروقد
مقدم،جلددّوم،مشهد،آستانقدسرضوی.

-گنجوی،الیاسنظامی)1377(،هفتپیكر،تصحیحوحیددســتگیری،چاپســوم،
تهران،قطره.

-مســتوفی،عبداهلل)1377(،شرحزندگانیمن،تاریخاجتماعیواداریدورۀقاجاریه،
جلداّول،چاپچهارم،تهران،زّوار.

-مطهری،مرتضی)1387(،درسهایالهیاتشفا،تهران،صدرا.
-معین،محمد)1382(،فرهنگفارسی،چاپ26،تهران،امیرکبیر.

-نیشابوری،فریدالدینعطار)1366(،منطقالطیر،تصحیحسیدصادقگوهرین،چاپ
پنجم،تهران،علمیوفرهنگی.

مقاله
-شیجانی،جمشید)1393(،رمزنورورنگدرآرایسمنانیومحمدنوربخش،نشریه

ادیانوعرفان،سال48،شماره2،صص217-236.
-گروییانی،فرناز)1393(،نقشخیروشــردرشخصیتهایآثارحسینقوللرآقاسی،

فصلنامهنگره،شماره30،تهران،،صص5-19.
-عســگری،فاطمهواقبالی،پرویز)1392(،تجلینمادهایرنگیدرآینههنراســالمی،

جلوههنرشماره9،صص62-43
-محمدیفشــارکی،محسن)1392(،بررسیویژگیونمادهادرتعزیهحضرتعباس
)ع(براساسنسخۀصادقهمایونی،نشریهکیهانفرهنگی،شماره324،صص53-59.
-مونســیســرخه،مریم)1389(،نوعلباسونمادهایرنگدرعرفاناسالمی،نشریه

هنرهایزیبا،شماره44،تهران،صص5-14.

سایت
- http://www.shabestan.ir/detail/Photo/495140/
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ازپایاننامه ایــنمقالــهبرگرفتــه
کارشناســیارشدرشتهپژوهشهنر
باعنوان»تحولنقشریزهماهیدر
قالیشهرستانبیرجندطیدهههای

اخیر«ازدانشگاهپیامنوراست

بررسی نقش ماهی درهم 
)ریزه ماهی( در قالی بافی بیرجند

الیاس صفاران  /
دانشیارگروههنردانشگاهپیامنور
saffaran@pnu.ac.ir

سید ابوتراب احمدپناه  /
استادیاردانشگاهتربیتمدرس
فاطمه عاملی   /
کارشناسارشدپژوهشهنر،مدرس
مدعودانشگاهجامععلمی-کاربردی

چکیده
استانخراسانجنوبی،واقعدرشرقایران،بودهوشهرستانبیرجندمرکزایناستان
میباشد.ازصنایعدستیرایجاینمنطقهمیتوانبهقالیبافیاشارهنمود.هنریاصیلوگرانقدر
کهدرپشتهرگرهونقشخودهزارانتفكروسنترابههمراهدارد.ازبارزترینترکیبهای
موردبافتبیرجندنقشماهیدرهمیادراصطالحمحلی»ریزهماهی«استکهدرمیانکلیه
نقوشبهکاررفته،درشهرستان،باالترینآمارتولیدرابهخوداختصاصمیدهدوبخش
اعظمصادراتقالیمنطقهرابهخارجازکشورعهدهداراست؛ذکراینامر،ضرورتپرداخت
بهنقشریزهماهیرابیشازپیش،نمایانمیسازد.مقالهپیِشرودرصدداستبانزدیک
شدنبهاینهدف،گامیهرچندناچیز،درراستایشناختومعرفییكیازتولیداتصادراتی
کشوربرداشتهومخاطبراباسبقهوپیشینهغنیهنرایرانزمینهرچهبیشترآشناسازد.
اساسمتونقالیریزهماهیبیرجندهمانگونهکهازنامشپیداست،نقشمایهریزهماهی
است.نقشیمربعشكلبامرکزیتیکگلهشتپرودوماهیتجریدیافتهدرپیرامونش؛
ایننقشباتكراربرمتونریزهماهینامواگیرهریزهماهیبهخودگرفتهودرقالبطرحساده
سراسرانواعطرحهایترکیبیلچکترنجداردایره)خورشیدی(،بیضیولوزی؛کفسادهو
قالیدایرهزیباییخاصیبهقالیهایریزهماهیبیرجندبخشیدهاست.ازاینمیان،امروزه،
قالیریزهماهیخورشیدیبهعنوانطرحیموردپسندبازارهایداخلوخارجکشورباالترین
آمارتولیدرابهخوداختصاصمیدهد.حالسوالموردبحثدراینجاایناستکهنقشریزه
ماهییاهمانماهیدرهمچیستوکاربردآندرقالیبافیبیرجندچگونهاست؟روشمورد
استفادهدراینتحقیقتحلیلی-توصیفیبودهوهمچنینپژوهشپیشرو،پژوهشیکاربردی

)بهویژهدرزمینهآموزشنقوشقالیبافی(است.

اهداف مقاله
1-آشناییبانقشمایـۀریزهماهیقالیشهرستانبیرجندوانواعطرحهایآن؛

2-تبیینآدابورسوموفرهنگمستتردرنقوشقالیبافیوتفكرحاکمبرهنرمندقالیباف.

سؤاالت مقاله
1-خاستگاه،هدفومخاطبظهورمضامینشاهنامهبرسفالینههایسلجوقیچیست؟

2-میزانارتباطونحوهبروزاینمضامینبرسفالینههابهچهصورتبودهاست؟

واژگان کلیدی
صنایعدستی،قالیبافی،نقوشسنتی،نقشمایهماهیدرهم)ریزهماهی(.
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مقدمه
قالیریزهماهیبیرجند،اززیباترینومتفاوتتریندستبافتههایسنتیایرانی،بهشمار
میرود.اینقالیدارایرنگبندیوابعادمتنوعیبودهومتشكلازدوبخشحاشیهومتن
میباشدکهنگارههاییخاصآنراتزیینمیکنند؛ازجملهآننقوشمیتوانبهجلک،سماور
وقلمداندرحاشیهونقشریزهماهیدرمتن،نیزاشارهنمود.درنظرمردمشهرستانمذکور،
واگیرهباتكرارخوددرمتندورنماییپدیدمیآوردکهگوییخیلعظیمیازماهیهایریز
درکلمتنگستردهاند.ازاینرونقش»ماهیدرهم«درمنطقهفوقالذکر،به»ریزهماهی«
تغییرنامیافتهاست.گاهاینتكرارِواگیرهبهشكلسادهصورتپذیرفتهوگاهباتلفیقنقش

لچکوترنج،طرحهایترکیبیپدیدآوردهاست.
درخصوصهدفاینپژوهش،بایدگفتشناختنقشریزهماهیوهمچنینآشناییبا
قالیمزینبهایننقش،درشهرستانمذکور،هدفاصلیتحقیقپیشروبهشمارمیرود.
بهعالوه،نظربهاینكهاینقالیبهعنوانیککاالیصادراتی،موردتوجهبازارهایجهانیاست
معرفیکاملوجامعآنازضروریاتتوسعهصنایعدستیوگردشگریاست.بدونتردید
برداشتنگامیهرچندکوچکدرراستایپیشبرداهداففرهنگیواقتصادیسرزمینمان

ایران،ازاهمرسالتهایهرفرداست.
مقالهحاضر،پژوهشیکاربردیدریكیازموضوعاتجامعهبامطالعهقالیریزهماهی
شهرستانبیرجنددرجهتشناساییومعرفیهنریوعلمیآناست.نتایجحاصلمیتواند
بهآشناییوآگاهیبیشترمتصدیانامورمختلفهنرطراحیوتولید،تكمیلوبافتقالیو
نیزآموزش،نگهداری،حفاظتوبهرهبرداریازهنروطرحنقوشقالیبیرجندکمکنماید.

همچنینآیندهروشنتریرابرایاینهنروصنعتارزشمنددرپیشروقراردهد.
باتوجهبهبررسیاسنادیوکتابخانهایصورتگرفته،هیچگونهسوابقیازپژوهش
قبلیدرموضوعقالیریزهماهیبیرجندمشاهدهنگردیدهوتنها،دربرخیمنابع،نگاهیکلی
بهمعرفیوپیشینهشناسینقشماهیدرهمشدهاست.درمقالهزهراتیموری)1392(با
عنوان»تحقیقیدرسیرتحولنقشماهیدرقالی«کهنگاهیتحلیلیبهنقشماهیدرهم
برخیمناطقکشورداشته،نقشماهیبیرجندنیزبسیارمختصرموردتحلیلقرارگرفتهاست.
بهاینترتیب،تحقیقحاضرمیتواندبانگاهینووکاملبهمقولهقالیریزهماهیبیرجند،گامی

هرچندکوچکدرجهتتوسعهمطالعاتهنریبردارد.
باتوجهبهپژوهشصورتگرفتهوتخمینقدمتقالیهایریزهماهیشهرستانمورد
مطالعه،قلمروزمانیاینپژوهشازحدود80-90سالاخیرفراترنمیرود.بهمنظورجمعآوری
نمونهقالیهایریزهماهی،ازروشمیدانیاستفادهشدهاست.جامعهآماري،هشتروستاي
شاخصدرزمینهتولیدقالیهایریزهماهیشاملُدُرخش،آسیابان،سرچاهتازیان،َگسک،
َمسک،هندواالن،نوغابورِجنوکاست.بامراجعهبهکارگاههایبافت،مراکزفروشفرش،
مساجد،مدارس،حسینیهها،منازلشخصی،شرکتهاوتولیدیهایشهرستان،ازمیان
قالیهایموجود،تعداد162نمونهانتخابوعكسبرداریشدهاست.انتخابنمونههابهتدریج
وهمزمانبامصاحبههاوکسباطالعاتازمتولیانامر،اساتیددانشگاه،تولیدکنندگان،
طراحان،پیشکسوتان،بافندگانوفروشندگانقالیهایریزهماهی،بهویژهرئیساتحادیهقالی
دستباف،محمدحسنکامیابی،وطراحمطرحقالیبیرجند،محمدصمیمی،گردآوریشده
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است.جمعآوریاطالعاتبهروشمیدانیوکتابخانهایوبااستفادهازابزارمصاحبه،مشاهده
وعكسبرداریازنمونهقالیهایریزهماهیصورتگرفتهاست.ازآنجاکههدفاینتحقیق
شناختقالیریزهماهیبیرجنداست،باتوجهبهجدیدبودنموضوع،عدموجودمستندات
دراینزمینهموجبشدکلیتکاربهشیوهمیدانیوبامصاحبهوعكسبرداریاجراگردد.

موقعیت قالی بافی شهرستان بیرجند
اینشهرراازقدیمبهدونامخواندهاند:ُقهستانوبیرجند.قهستاننامتمامسرزمینی
بودهکهدرجنوبخراسانواقعاست)رضایی،35:1381(.اصطخريدرسدهدهم/چهارم
مينویسد:»درقهستانکرباسباریکبرخیزدوپالسوآنچهبهآنماند.«)بهنیا،482:1381(.
َمقَدسی)336-380(،همچنین،درکتاباحیاءالملوکآوردهاستکه»عمدهقهستانخطه
قائناست...صنعتشایعشساختنقالینوبرکوکرباسودیگرمنسوجاتپشموپنبه
وابریشماست.«)آیتی،7:1371(.ازقهستانپوشاکهاییهمانندنیشابوریسفیدوقالیو

جانماززیبا...صادرمیشود)مقدسی،475:1361(.
پیشازجنگجهانیدوم،دربیرجندقالیبافیرونقبیشتریداشتهوتعدادزیادیکارگاه
قالیبافیدرآندرحالفعالیتبودهاست)نصیری،126:1382(،اماباشروعجنگخانمانسوز
جهانیدوم،بافروپاشیبازارهایاروپاوعواقبآن،قالیبیرجندباکاهشصادراتمواجهشد
وبهدنبالآنکلیهقالیهاازحیثکمیوکیفیتنزلشدیدییافت.لیكنازسال1330
)1370/1951(باحضورتولیدکنندگانوعرضهکنندگانقالیهاینفیسمنطقه،بهتدریج

اوضاعدگرگونمیگردد)ژوله،70:1375(.
برخی،سابقهیقالیبافیروستاهایبیرجندرابیشازقدمتشهربیرجندمیدانند.بهویژه
روستایُدُرخش؛منطقهایدرقایناتودرشمالشرقیبیرجندوسومینکانونمهمبافندگی

درخراسان)آذرپاد،حشمتی،266:1372(.
ازنظرساختارفنیبافت،نوعدارمورداستفادهشهرستان،فارسیعمودیاست.گرهنیزاز
نوعفارسییانامتقارنباناممحلی»بُتون«یا»بُتو«استکهبهصورتجفتیبافتهمیشود.
برايپودگذاریازدونوعپودنازکیادراصطالحشهرستان»پودلُک«وپودضخیمیا»ِسپود«
استفادهمیشود.مواداولیهبافتشامل:پشم،پنبهوابریشماست.پشمبرايگره،پنبهبراينخ
تار،پودنازکوپودضخیمبهکارمیرود.ابریشمبیشترجنبهتزیینیداشتهوموارداستفادهاز
آنمحدوداست.تعدادرنگهایمورداستفادهدرقالیشهرستانبین12تا15رنگاستکه
دراصطالحمحلیبهنامهایالکی)قرمز(،تخمالکی)جگري(،گلخار)صورتی(،ماسی)آبی
متوسط(،دوغی)آبیروشن(،الجورد)آبیتیره(،علفی)سبز(،سنجدي)سبزروشن(،پیازي
)نارنجی(،جوزي)سبزلجنی(،ِکِرب)کرم(،پستهای،ِهلی)خاکی(،شكالتی،مسی،فوالدي

)طوسی(،شتري)قهوهایروشن(وکبود)سورمهایتیره(مشهورند.
طرحهایمورداستفادهدرقالیشهرستان،مشتملبردودستهنقوشمختصخودمنطقه
شامل:طرحسعدي؛ریزهماهیوهمچنیننقوشاقتباسیازسایرمناطقمانند:طرحهای
شیخصفی؛لچکترنجشاهعباسی؛خشتی؛ُمحّرمات؛بُتهجّقهدرچندیننوعدرختی-جنگلی
ومحرابی-سجادهای؛کلّهاسبیوتعدادزیاديطرحهایواگیرهايمیباشد.ازاینمیان،
قالیهایریزهماهیحدود50تا60درصدوپسازآنطرحخشتی،باحدود30تا35درصد

بررسی نقش ماهی درهم )ریزه ماهی( در قالی بافی بیرجند/ 
الیاسصفاران،سیدابوتراباحمدپناه،فاطمهعاملی
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تولیدمنطقهرابهخوداختصاصمیدهند.
شهربیرجنددرتاریخقالیبافیخودمجموعهایازبزرگترینتولیدکنندگانقالیدر
جنوبخراسانرابههمراهدارد.میرزاعلیدرخشی،شرکتشرقبیرجند)باسهامدارانیمانند
ابراهیمعلًم،امیراسداهللعلَم،محمدرضاسپهريوشاهزادهمعتضدي(،مرغوبی،عبدالعلی
احمدي،عبدالمجیدجمشیدي،حاجقاسمخامنهای،غالمحسینکامیابی،اسدي،ابوالقاسم
ملک،غالمرضابازرگان،فرسادوپرآوازهترازهمه،حاجحسینامینی،ازمعروفتریناستادان
وتولیدکنندگانقالیبیرجندازگذشتهتابهامروزهستند.همچنیندرمیانطراحانقدیمی
قالیدرمنطقهبیرجند،حسینسعدي،استادعزیزمحمدزهرایی،وجمشیدمودازشهرت
واعتبارزیاديبرخوردارهستند.محمدکریمکرمانیومحمدمحسنلطفیازدیگرطراحان
قدیمبیرجندهستند.درحالحاضرمحمدعلیصمیمی،فعالترینطراحامروزبیرجنداست

)ژوله،1390:173(.

نقش مایه ماهی درهم
ماهیدرهم،نقشيزیبا،ماندگاروموردپسندبازارهايدنیابهشمارمیرودکهریشهدر
فرهنگایرانباستاندارد.ازآنجاکهاینطرح،دردورهتیموریانودرهرات،مرکزهنریو
سیاسیآندوره،رواجیافتهوتعدادزیادیطرحشاهانه،چهدرقالیوچهدرمعماریبااین
طرحشكلگرفتهاست؛بهنامطرحهراتینیزشناختهمیشود)حصوری،43:1385(.بنیاد
نقشههایهراتیدوماهیاستکهگلبزرگی)معموالًهشتپر(رادرمیانگرفتهاند.حصوری
معتقداست،ایننقشبهایرانباستانوآیینمهرارتباطدارد.درآیینمهر،باوربراینبودهکه
مهر)میثره/میترا(درونآبمتولدشدهاست.بههمیندلیلدرآثاراینآیین،مهررابهصورت
کودکيبرروينیلوفرآبيودرحالبیرونآمدنازآبتوسطدوماهيدلفینتصویرميکنند
)همان(.همچنیندراوستاازدوماهيمینويیادميشودکهاورمزدآنانرامأمورحراستو
نگهبانيگیاهُگوَکَرنازآسیباهریمننمودهاست.اینگیاهکه»هومسپید«نیزمينامند،
گیاهياساطیرياستکهدرتهدریايفراخَكردميرویدوبيمرگيميآوردودربازسازي

جهانیاقالیگردبهکارخواهدآمد)آموزگار،33:1386(.
طرحسرتاسرماهيدرهمازتكرارنقشمایهاصليوبههمپیوستنآنهابهوجودميآید.
ازتكرارمتقارنچهارنقشمایهماهیدرهم،یکنگارهلوزيکهآنرا»چرخوفلک«نامیدهاند
دروسطشكلمیگیرد)جدول2(ومعموالًدرباالوپایینهرچرخوفلک،نگارهشیوهیافتهاي
کهازخانوادهنقشمایههاینیلوفرآبيیانخلبادبزنياستقرارميگیرد)پرهام،198:1370(.
نقشمایهلوزیرامیتواننمادحوضوگلهشتپروسطآنراسمبلنیلوفرآبینیزدانست
)وکیلی،90:1382(.طرحماهیدرهمبهدوصورتعمدهتقسیممیشود:1-ماهیدرهم
بالوزی،2-ماهیدرهمبدونلوزی)شعبانیخطیب،136:1387(.شهرهاییکهدربافتن
نقشمایهماهیدرهممشهورندعبارتانداز:ساروق،فراهان،اراک،سنه)سنندج(،بیجار،

همدان،زنجان،تبریز،مشهد،بیرجند،درخشوایلقشقایی)وکیلی،86:1382(.

نقش مایه ماهی درهم)ریزه ماهی( بیرجند
نقشیاواگیرهیادراصطالحمحلی»ُقفلگاه«ریزهماهی،درقالبمربعبامرکزیتیک
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گلهشتپرودوبرگتجریدیافته)ماهی(بهدورآنهست.چهارگلهشتپردیگرنیز
درگوشههایطرحتعبیهمیشود.درقسمتعرضیواگیرهمابیندوگلهشتپر،یکنوع
ازگلشاهعباسیبانام»نیلوفرآبی«بهشكلگلدهپرجایمیگیرد.اینگلفقطدرنام
نیلوفرآبیاستوبانیلوفرآبیآیینمهرمرتبطنیست.یكیازگلهایهشتپرگوشه،درون
لوزیجایمیگیردکهدرایلقشقاییبانام»گردونهخورشید«معروفاست،امادربیرجند
بههماننام»گلهشتپر«خواندهمیشود.درنوعواگیرهبدونلوزی،نقشلوزیدرطرح
وجودندارد.درسمتطولیقفلگاه،فضایبیندوگلهشتپر،یکگلپنبهایتعبیهشده
کهازآنگلپنبهایدیگریمنشعبگردیدهاستکهبهساقهماهیمیرسد.درفضاهایخالی
بیننگارههایمدالیوننیزطرحهایفضاپرکنشاملعناصرتزیینیهمچونبرگها،غنچههاو

دانههاطراحیمیگردد)جدول2(.

قالی ریزه ماهي بیرجند 
براساسبررسینمونهقالیهایریزهماهیدردهههایمختلفسدهپیشونتایجحاصل
ازمصاحبات،میتوانگفتقالیریزهماهيبیرجندازدوبخشحاشیهومتنتشكیلمیشود:
حاشیه:نوارپهناطرافقالیاستکهمتنرااحاطهمیکند.براساساعتقادمردممنطقه
مبنيبرهفتدیوارباغبهشت،حاشیهمشتملبرهفتنواراست.یکحاشیهبزرگیادر
اصطالحمحلی»کتیبهبزرگ«یا»کتیبهَکالن«یا»حاشیهپَرَجلَكی«دروسط،دوحاشیه
کوچکیا»َمداخل«یا»کتیبهُخردی«ویا»کتیبهکوچک«دراطرافآنوچهارزنجیرهیا
»ُطّره«یا»کوهه«کهدوبهدو،دوطرفحواشيکوچکرافراگرفتهاند.کلحاشیهقالیرایک
نوارتکرنگبهنام»لَِور«دربرمیگیردکهگاهيآنرانیزجزئیازحاشیهبهحسابمیآورند.
نگارههایاصلیحاشیهبزرگ،دونقشبهناممحلی»َجلَک«و»سماور«ونگارهاصلیحاشیه
کوچکیکنقشاستوانهایبهنام»قلمدان«استکهبهصورتواگیرهایدرکلحواشیتكرار
میشوند.نقوشبهکاررفتهدرچهارزنجیرهیكسانوبهصورتواگیرهایبانقوشتلفیقیریز
ازطرحهایهندسییاگل،برگ،بتهو...است؛اماعموماًنقشقابلمشاهدهدرتصویرکاربرد

تصویر1-اجزایمتنوحاشیهبیشتریدارد)جدول1(.

لچک
زنجیره

حاشیه کوچک

حاشیه کوچک

حاشیه بزرگ
زنجیره

زنجیره
لور

زنجیره
میانکار

میانکار
ترنج

سرترنج

متندرونحاشیهجایداردومتشكلازسهبخشترنج،لچکومیانكاراست.ترنج،
مرکزیترینبخشمتناستکهدرقالیهایریزهماهیبهاشكالدایره،لوزی،بیضیو
ششضلعیدیدهمیشود.دوبخشکوچکبهنام»سرترنج«ابتداوانتهایآنراتزیین
میکند.درمرکز،آخرینمیانترنجدرونی،بخشیگلمانندجایداردکهدرمنطقهبه
»خورشید«معروفاست،اماجزءِمیانترنجهامحسوبنمیگردد.لچک،بخشیزاویهدارو
تقریباًمثلثشكلاستکهدرطرحهایلچکترنجدارریزهماهی،درچهارگوشهمتنتعبیه

بررسی نقش ماهی درهم )ریزه ماهی( در قالی بافی بیرجند/ 
الیاسصفاران،سیدابوتراباحمدپناه،فاطمهعاملی
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میشودوبهدوصورتسادهوترکیبیوجوددارد.لچکسادهتنهاداراییکبخشاست،اما
لچکترکیبیازدویاسهبخشلچکبیرونی،میانیودرونییالچکگوشهتشكیلمیشود.
درمتنریزهماهیسادهبهکلمتن،»میانكار«یا»زمینهاصلی«گفتهمیشود؛امامیانكاردر
متونلچکترنجدار،فاصلهبینترنجولچکهاراشاملمیشود)تصویر1(.اساسیترینعنصر

متندرقالیهایریزهماهیبیرجند،واگیرهریزهماهیاست)جدول12(.
انواعمتن:متنبهدوصورتسادهوترکیبیوجوددارد.درمتنریزهماهیساده،واگیرهبا
تكرارخوددرطولوعرضمتن،یکطرحیكدستوسراسربهوجودمیآورد؛امادرمتنریزه
ماهیترکیبی،واگیرهبادونقشلچکوترنجادغامشدهومتنراازحالتسادهویكنواخت

خارجمیسازدوطرحهای»لچک-ترنجریزهماهی«پدیدمیآید.
طرحهایترکیبیلچکترنجداردردودستهجایمیگیرد:طرحلچکترنجهمسوو
غیرههمسو.درطرحهمسو،یکچهارمترنجعیناًبهعنوانلچکطراحیمیشود.درگذشته
اینطرحدرقالیهایریزهماهیمنطقهتامدتیکاربردداشت،اماامروزهرایجنیست.از
سنواتقبلتاکنونعالوهبرریزهماهی،دربرخیطرحهاازجملهلچکترنجشاهعباسی
موسومبهطرحتبریز،نقششیخصفیوطرحچلسیمورداستفادهقرارمیگیرد.درطرح
لچکترنجغیرههمسو،لچکبهصورتنقشیسهگوشیامثلثیدرگوشههایمتنتعبیه
میشود.نقوشآنبانقشترنجارتباطینداشتهودرمواردیمرتبطبامتناست.اینطرح

هماکنوندرمتونریزهماهیوهمچنینسایرطرحهایقالیمنطقهبهکارمیرود. جدول1- حاشیه و نقوش آن 

جدول2- واگیره ریزه ماهی )واگیره در اثر تکرار، تشکیل یک لوزي می دهد که در اطراف هر لوزي چهار ماهي جای می گیرد(.

1- نقوش حاشیه بزرگ: 
جلک و سماور

1- ساختار واگیره

2- نقش حاشیه کوچک: 
قلمدان

2- واگیره ریزه ماهی

3- حاشیه کامل در قالی

3- نحوه تکرار واگیره

 4- زنجیره رایج بیرجند 

 4- تکرار واگیره در متن 

قالب متنی قالی ریزه ماهی بیرجند
درادامهبررسینمونههاونتایجبهعملآمدهازمصاحبهها،میتوانانواعمتونقالی

ریزهماهیبیرجندراطیدهههایاخیردرپنجدستهجایداد)جدول13(.
1-طرح سراسر ریزه ماهی: همانمتنسادهاستکهقبالًبیانگردید.واگیرهدراین
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جدول3-  انواع طرح پنج متن 

1- قسمتی از نقشه 
5- قالی شش متن 4- قالی پنج متن3-قالی چهار متن2- قالی سه متنطرح پنج متن

نوع،خودشبهتنهایییکطرحکاملمیسازدوچونسراسرمتنرافرامیگیرددرمنطقهبه
طرح»یكسره«یا»سراسر«خواندهمیشود.زمینه،درکلمتنیكرنگاست،اماواگیره،بارنگ
متفاوتاززمینه،رنگبندیمیشود.بافتراحتیداردبهنحویکهبافنده،نقشرابهآسانیدر
حافظهسپردهوذهنیبافیمیکند.باتوجهبهسادهبودنمتن،ازسرعتبافتباالییبرخوردار
است.اینطرحازمتوناولیهریزهماهیشهرستاناستوسالآغازبافتشبهوضوحمشخص

نیستامابافتآنتاکنونتداومیافتهاست)تصویر2(.

تصاویر2-ایجادمتنسراسرباتكراریکواگیره

برایاندکزمانیطرحسراسربهعنوانتنهانقشریزهماهیمنطقهبافتهمیشد،اماهمان
گونهکهپیشترعنوانشدبهتدریجباتلفیقاینمتنسادهبانقوشلچکوترنج،متونترکیبی
لچک–ترنجدارریزهماهیپدیدآمدکهدرمقیاسیکچهارماجرامیگردید.بهاینمفهومکه
ازتكرارچهاردفعهیکبخشکهشاملیکلچک،یکچهارمترنجویکچهارممیانكاربود،یک
متنکاملبهوجودآمد.درنتیجهاینکار،زمینهازحالتسادگیوتکرنگیخارجوبهچند
متنیوچندرنگیشدن،تغییرپیداکرد.واژهریزهماهيدیگرهمانندنقشسراسر،بهتنهایی
یکواژهکاملنبودوموصوفيبرايکلمهلچکترنجگردید.قدیمیترینمتنلچکترنجدار
منطقه،طرحپنجمتنبود؛امابهمرورزمانطرحهایلچکترنجداردیگرینیزبهوجودآمد.
2-طرح لچک ترنج ریزه ماهی پنج متن:اینطرحکامالًهندسیوازساختارترنج
درترنجبرخورداراست.دراینجاچندمتنششضلعیمتداخلباچهارضلعموربپلكانی
نوددرجهودوضلعراستازهمجدامیگردندومیانكاررابهچندبخشتقسیممیکنند.در
منطقهبههریکازمتنهااصطالحاًترنجنیزگفتهمیشود.تعدادترنجهابستهبهابعادقالی
بینسه،چهار،پنج،ششوهفتعددمتغیراست.درشمارشترنجها،یكیازلچکهانیز
بهعنوانیکترنجمحسوبمیشودکهبامجموعسایرترنجها،تعدادشانبهسهتاهفتعدد
میرسد.دلیلنامگذاریطرحنیزبههمینعلتاست.بهایندلیلکهدرمنطقه،اکثراًطرحبا
پنجوتاحدودیهفتترنجاجرامیشود،اینطرحبهنام»پنجمتن«یا»هفتمتن«معروف
شدهاست.همانطورکهبیانگردیدمالکدرتعدادترنجها،ابعادقالیاست.عموماًدرقالی
تاابعاد6متر،طرحسه،چهاریاپنجمتنودرابعاد9و12مترطرحششیاهفتمتنبه

کارمیرود)جدول3(.
لچکدراینطرحهندسیوشبیهیکمثلثقائمالزاویهباوترپلكانیاست.درلچکهای

بررسی نقش ماهی درهم )ریزه ماهی( در قالی بافی بیرجند/ 
الیاسصفاران،سیدابوتراباحمدپناه،فاطمهعاملی

صفحاتمقاله:59-78
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تصاویر3-ترنجمرکزیبادوشكلمتفاوت

جدول4- حاشیه و نقوش آن 

2- لچک ترکیبی با 2 میان 1- سرترنج در قالی پنج متن
لچک

3-حاشیه قالی پنج متن

ترکیبی،فرملچکاولمثلثولچکدومذوزنقهاست)جدول4(.ترنجهاگاهینسبتبههم
پهناییكسانوگاهمتفاوتدارند.درمواردیترنجمرکزیبخشکوچكیازمتنرااشغال
میکندوبهشكلیکششضلعیکوچکدیدهمیشود،اماکوچكیآنباعثعدمتناسب
باسایرمتوننمیگردد.درمواردمحدودنیزبهصورتیکلوزیدرمرکزطرحاجرامیشود

)تصویر3(.
تفاوتآشكارطرحپنجمتنباسایرمتونریزهماهیبیرجندوجودچندینترنجدریک
متنواختصاصسرترنجبهیكیازآنهاست.درصورتیکهخواهیمدیددیگرمتونریزه
ماهیتنهاداراییکترنجاستکهسرترنجمختصآنترنجاست.درطرحپنجمتنبهتر
استمرکزیترینترنجرابهعنوانترنجاصلیمحسوبکردبااینتفاوتکهسرترنجبهآن
اختصاصنمییابد.درطرحپنجمتن،تنهادردوعددازنمونههایموردبررسیسرترنج
مشاهدهگردید.درایندونمونهدریکترنج،ماندهبهآخرینترنجبیرونی،سرترنجبهشكل
هندسیطراحیگردیدهبود)جدول4(.تفاوتدیگرطرحپنجمتنباسایرمتونریزهماهی
درعدموجودبخشخورشیداست.خورشیدجزءِطرحپنجمتندرسایرمتونترنجدارریزه

ماهیشهرستانوجوددارد)جدول14(.
درگذشته،نقوشدربخشحاشیه،بهدلیلضعفطراحیتاحدودیبهحالتهندسی
نزدیکبودهاست.عدمتسلطبافندهنیزدربخشگرداننگارههاحسمیشود.دراینطرح،
رنگزمینههرمتن،ازمتونکنارشمتمایزاست.دررنگبندیزمینهها،عموماًرنگهای
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کبود،الکی،خاکی،کرموماسیاجرامیشدهاست.
میتوانگفتطرحپنجمتنبهفاصلهکوتاهیپسازطرحسراسرپدیدارگشتوبافت
هردوطرحادامهیافت؛امابرخالفطرحسراسر،طرحهندسیپنجمتنتاحدودسالهای
1345)1386/1966(درمنطقهموردبافتقرارگرفتوسپستولیدشروبهکاهشگذاشت؛
زیراپسازورودطرحهایگردانریزهماهیکهاشارهخواهدشد،سلیقهبازاربهسمتاین
نقوشگرایشیافت؛امااخیراًدوبارهاینطرحباکمیتنوعدرطراحی،موردبافتقرارگرفتهو

تولیدبسیارمحدودیدارد.
3-طرح لچک ترنج ریزه ماهی )تک ترنج(: اینطرحبرخالفطرحچندترنجپنج
متن،داراییکترنجاستکهبرمبنایشكلظاهریترنج،درسهنمونهمتمایزدایره،بیضی

ولوزیدیدهمیشود:
طرحریزهماهیلچکترنجدایره)خورشیدی(:ایننقشاقتباسیازطرحسعدیاست
)تصویر4(.بهدلیلزیباییطرحسعدی،تولیدکنندگانمنطقه،نقشریزهماهیرابراینطرح
پیادهکردند،بهنحویکهبندهایمربوطبهلچکوترنجازنقشسعدیجداسازیوالگوگیری
شد.بهعبارتدیگرتنهابندهایترنجولچکازطرحسعدیاستخراجگردید؛درکلاجزای
متنسعدی،اعمازلچک،ترنج،میانكار،کاللهها،کلهگلها،سرترنجهاوسماورگوشهنیز
فقطواگیرهریزهماهیتعبیهوجایگزیننقوششاهعباسیگردید.بهاینترتیبطرحلچک
ترنجریزهماهی،ازطرحسعدیاقتباسوطرحریزهماهیبهصورتگرداندرآمد.منظوراز
گردانبودنریزهماهی،خطوطمحیطییابندهاویادراصطالحمحلیطنابهایترنجو
لچکاستکهشكلمنحنیواروگردانبهخودگرفت.تغییرنقشهندسیپنجمتنبهطرح
دورانیلچکترنج،نوعیبدعتدرطرحریزهماهیمحسوبمیشد)تصویر5(.حاشیهنیزاز
اینتغییرمستثنانبود،هرچندنقوشحاشیهطرحپنجمتننیزتاحدودیگردانبودامادر

اینجامنحنیوارترشد.
ترنجدراینجافرمدایرهشكلدارد.طنابترنجراکاللههاییكسانمتصلبههمتشكیل
میدهدکهبهفرمعددهایهشتپهلویهمبهدوردایرهتكرارمیشوند.دررأسهرکالله
یکبخشکوچکگلمانندقرارمیگیرد.اصطالحاًدرمنطقهبههریکازکاللهها»ُگل«
یا»َکلِّه«)بهمعنایسر(وبهگلرأسآن»کلّهگل«بهمفهومسریارأسگلمیگویند.
دربرخیمناطقشهرستانبهاینترنج،باتوجهبهشباهتظاهریاش،»َمجَمعه«نیزگفته

میشود)تصویر6(.
براساسابعادقالیهایریزهماهی،تعدادکاللههادرسهشكل32،16و64گلاست
کهنسبتبههمدوبرابرمیشود.افزایشتعدادکالله،ظرافتبیشترترنجرادرپیدارد.در
قالیهایکوچکتاقطع3متر،ترنجشانزدهگل،از3تا9متر،ترنج32گلودرابعادباالتر
از9متر،مانند18،12و24متر،ترنج64گلبافتهمیشود.دربیرجندترنج32گلکاربرد

فراوانتریدارد)جدول5(.
دراعتقادمردمشهرستان،ترنجدایره،نمادیازخورشیدمنطقهکویروکاللههایآن،
هماننداشعهخورشیداست.بههمیندلیلبه»ترنجخورشیدی«معروفگشتهاست.اینترنج
شاملچندمیانترنجاست.تعدادمیانترنجهابستهبهابعادقالیبیندوتاچهارعددمتغیر

است.بخشخورشیدنیزدرمرکزجایمیگیرد.

بررسی نقش ماهی درهم )ریزه ماهی( در قالی بافی بیرجند/ 
الیاسصفاران،سیدابوتراباحمدپناه،فاطمهعاملی

صفحاتمقاله:59-78
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جدول5- سه نوع ترنج خورشیدی

3-ترنج 64 گل2- ترنج 32 گل1- ترنج 16 گل

سرترنجایننقشدرمنطقهبانام»سماور«مشهوراست.دربرخیمناطقبهنامهایکوزه
یاگلداننیزشناختهمیشود.دررأسبرخیسرترنجهابرایتزیینبیشتریکگلطراحی
میگرددکهگلسرترنجیابهاصطالحمحلی»َکلّهسماور«خواندهمیشود.دربعضیسرترنج
هادوبند،طرفینسرترنجدیدهمیشودکهبه»شاخ«یا»دستهسماور«مشهوراست.این
نامگذاریهابراساسشباهتظاهریبینآنهاانتخابشدهاست.سرترنجیاسماوردرابتدا
وانتهایترنج،باجایگیریدرفضاییكدستمیانكارمتنرازیباترمیسازد،خصوصاًوقتی
بهصورتترکیبیوازدوبخشتشكیلشود.درسرترنجترکیبی،فضایبینترنجوسرترنج،
بخشکوچکدیگرینیزتعبیهمیشود.ایننوعسرترنجعمدتاًدرقالیهایبزرگپارچهو

تزیینیاجرامیگردد.تنهادردوعددازنمونههاسرترنجترکیبیمشاهدهگردید.

تصویر4-راست،قالیباطرحسعدی

نمونهطنابســعدی، وســط، تصویر5-
الگوگیریشده

تصویر6-چپ،قالیبانقشخورشــیدی
)بامقیاس براینقشخورشــیدی32گل،

یکچهارم(

لچکعموماًبادومیانلچکطراحیمیگردد.بهجزدوضلعراستلچک،طنابهاوبه
عبارتی»هاللی«هایآنگردانومنحنیاست.درمیانهلچک،طرحیگلدانمانندطراحی
میشودکهباحرکتهایاسلیمیدرونش،نقشیشبیهسربنداسلیمیپدیدمیآورد.عالوهبر
گلدان،بهآن»کوزهگوشه«یعنیکوزهایکهدرگوشهمتنقرارمیگیردنیزگفتهمیشود.
اینطرحمشابهطرحسماوراستکهدرحاشیهوسرترنجتعبیهمیگرددوباایننامنیز
شناختهمیشود؛امادرنقشخورشیدی،سماوردرحاشیه،کوچکتروجزئیترازسرترنجو
کوزهگوشهطراحیمیگردد)جدول6(.عموماًکوزهگوشه،دوگلدررأسباالوانتهاییدارد
کهبهترتیببانامهای»کلّهسماور«و»کلّهگلگوشهکار«خواندهمیشود.گاهینیزیک
گلدرمرکزوترلچکدومتعبیهمیشودکهباعنوان»کلّهلچک«معروفاست.ایننقش

لچکیكیاززیباترینلچکهایایرانیاست.
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لچکدرقالیهایکوچکترسادهتراست،اماباافزایشابعادقالی،جزئیاتبیشتریمییابد
تاجاییکهسربنِداسلیمیمفصلیبهخودمیگیردوگاهیبهشكلدستهداریادراصطالح

محلی»َدسَتکدار«اجرامیگردد.
برخالفطرحپنجمتنکهبهدلیلکاهشاجزا،رنگبندیمحدودتریداشت،باتوجهبه
چندمتنیشدننقشخورشیدیوتعددعناصرازترنجتاکلهگلها،طیفمتنوعیازرنگها
آشكارمیگردد.درترنج،هرمیانترنجرنگبندیمتفاوتیازمیانترنجهایطرفینشدارد.
سرترنجهاعموماًباترنجهارمونیرنگیدارد.رنگبندیلچکنیزباتوجهبهتنوعنگارههایش،
کمیبهترنجنزدیکاستورنگهربخشآنازسایرقسمتهایشمتمایزاست.بنابراین
افزایشتنوعنقوشدرطرحخورشیدی،وسعتطیفرنگیرابهدنبالدارد.اینمسئله

جدول6- نقش سماور در یک قالی خورشیدیرنگبندیواگیرهرانیزدرزمینهوموضوعهاافزایشمیدهد.

2- نقش سماور درلچک 1- نمای کامل قالی             
)کوزه  گوشه(   

3-نقش سماور در سرترنج    

 4- نقش سماور در حاشیه. سماور 
در حاشیه، کوچک تر و جزئی تر از 

سرترنج و کوزه  گوشه است.

یکویژگیکهباعثتشخیصترنجدایرهریزهماهیبیرجندنسبتبهسایرمناطقکشور
میگردد،تعدادکاللهوفرمطراحیآنهاست.حداقلتعدادکاللههادرمنطقه16وحداکثر
64است،درحالیکه،ترنجمناطقدیگرحداکثرهشتکاللهاست.بهعبارتی،ترنجبیشتراز
هشتکاللهدرهیچنقطهازایرانرایجنیست.درسنواتاخیرتحتتأثیراقتباسازگونههای
جدیدترنجماهیتبریز،ترنجهشتکاللهایدرمنطقهبهصورتبسیارمحدودطراحیوبافته
میشود.ازنظرطراحی،درترنجهشتکالله،حجموفاصلهبینکاللههاافزایشوظرافتترنج
نیزبههماننسبتکاهشمییابد.ازحدودسالهای1330)1370/1951(تاکنونبافتطرح

خورشیدیخصوصاًدرسنواتاخیربهدلیلسفارشباالیبافتکماکانادامهیافتهاست.
طرحریزهماهیلچکترنجبیضی:دراینطرحترنجفرمیشبیهبیضیدارد،بااینتفاوت
کهمحلاتصالبهسرترنجهاکمیزاویهداراست.سرترنجهاعموماًمشابهنقشخورشیدی
طراحیمیگردد.بهجزبخشگردخورشیدمرکز،میانترنجهابیضیشكلاست.محیطترنج
وسرترنجباطنابییكدستویكرنگاحاطهمیگردد.لچکومیانلچکهانیزهمانندترنج
دارایبندهایهاللیودالبرماننداست.گاهیتعدادمیانلچکهاتاسهبخشنیزمیرسد.
اخیراًبرایزیباییبیشتر،گاهیلچکدرقسمتطولیمتنامتدادمییابدتابهلچکمقابل
بپیونددوبهشكلبخشیراستوموازیحاشیهظاهرشود.رنگبندیاینطرحنسبتبهنقش
خورشیدیسادهتراست،زیراتعددعناصرشازخورشیدیکمتراست.میتوانرنگبندیآنرا
بهپنجمتننزدیکدانست.درترنج،رنگمیانترنجهاازهممتمایزاست،امامعموالًسرترنجبا
میانترنجبیرونیهمرنگاست.طرحبیضیریزهماهیازحدود20سالقبلدرمنطقهمورد

بررسی نقش ماهی درهم )ریزه ماهی( در قالی بافی بیرجند/ 
الیاسصفاران،سیدابوتراباحمدپناه،فاطمهعاملی

صفحاتمقاله:59-78
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بافتقرارگرفتهوبرخالفنقشسراسر،پنجمتنوخورشیدیقدمتچندانیندارد.
طرحریزهماهیلچکترنجلوزی:ترنجدراینجابهشكللوزیاست.طنابلوزیبهسه
شكلراست،پلكانیوبرگبادامییابرگکنگرهایطراحیمیشود.لچکمثلثشكلو
مانندترنجهندسیاست.سرترنجیاسماورنیزبههمانشكلطرحخورشیدیاجرامیشود.
طنابهادرلچک،سرترنجومیانترنجهاباطنابترنجمشترکوبههمانفرمساده،پلكانی
یابادامیاست.بخشخورشیدنیزهمانندقبلدرمرکزترنجتعبیهمیگردد)جدول7(.این
طرحدرسالهای1350)1391/1971(درقالیهایکوچکپارچهریزهماهیموردبافتقرار
گرفت.ازآنجاکههموارهنقوشهندسیریزهماهیبااقبالعمومیچندانیروبهرونمیگردد،
پسازمدتیبافتآنروبهکاهشگذاشتوازفرآیندتولیدخارجشد.باتوجهبهفراگیربودن
طرحدرمدت10سال،دراینبخشبهعنوانیكیازمتونریزهماهیمنطقهذکرشدهاست.

جدول7-انواع ترنج لوزی )ترنج 
و سرترنج در مقیاس یک چهارم، 

بدون میان ترنج ها و خورشید(

3-لوزی برگ بادامی2-لوزی پله ای                        1-لوزی ساده                      

دراعتقادبرخیمردممنطقه،ترنجلوزیوبیضیحكمیکجزیرهدروسطدریاوروی
آبرادارد.میانکارنیزدرحكمدریاست.نقوشماهیواگیره،ماهیهایدرونآبودیگر
نگارههایواگیره،گلوبرگهاوسایرموجوداتدریاییهستندکهماهیهابهدورشاندر
چرخشاند.میتوانگفتهرکدامازترنجهایبیضی،لوزیودایرهعاملالهاماست.ترنج
وقتیدایرهباشدنمادخورشیداست،امازمانیکهبیضییالوزیشد،دیگرخورشیدنیستو
باجزیرهمفهوممییابد.درشهرستانبیرجند،ازمیاناینسهطرح،نقشلچکترنجدایره،

بیشترمرسوماست.
4-طرح لچک ترنج ریزه ماهی کف ساده: همانگونهکهازنامطرحبرمیآید،میان
کار،ساده،بدوننقشوکامالًیكرنگبافتهمیشود.علتنامگذاریکفسادهنیزهمیناست.
تنهادربخشترنجولچک،نقشریزهماهیجایمیگیرد.ویژگیطرحایناستکههمه
انواعطرحهایلچکترنجداررامیتوانبرآنپیادهکرد،ازجملهطرحلچکترنجدایرهو
بیضی.متنکفسادهترنجخورشیدیقدمتبیشتریدارد،اماکفسادهترنجبیضیازنقوش
متأخراست.تنهانمونهازنقشکفسادهپنجمتن،یکقالیچهسهمتنبودکهدرروستای
درخشمشاهدهگردید)جدول8(.اخیراًنقشکفسادهرابررویقالیدایرهریزهماهینیز
اجرامینمایند.درسنواتقبلرنگهایالکیوکبوددربخشمیانكارکفسادهبیشترین
کاربردراداشته،اماامروزهرنگهامالیمتروبستهبهنیازبازارمتغیراست.درسالهای
1352)1393/1973(اینمتنطراحیگردیدوهمچنانباآمارپایینتولیدتداومیافتهاست.
5-قالی دایره  ریزه ماهی: درانتها،بهنوعدیگریازقالیهایریزهماهیمیرسیمکه
نسبتبهسایرمتون،ازظاهریمتفاوتبرخورداراست.اینقالیفرمیدایرهشكلداردوبه
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جدول8- انواع متن کف ساده

 4- قالی دایره  کف ساده3-کف ساده  ترنج بیضی              2- کف ساده  ترنج دایره           1-کف ساده  سه متن                   

همیندلیلبهآن»قالیدایره«میگویند.دراقطار2/5،2و3متربافتهمیشود.اجزایش
بهترتیبمشتملبرحاشیه،میانكاروترنجاست.ترنجبهکاررفتهازنوعخورشیدیوفاقد
سرترنجاست.تنهاطرحیاستکهمیانكار،فقطترنجرادربرمیگیرد.باتوجهبهدایرهای
بودنش،بخشلچکحذفمیگردد.تفاوتبارزاینقالیباسایرمتونریزهماهی،حاشیهگرد
آناستکهنقوشحاشیهنیزبههماننسبتمنحنیطراحیمیشود.اینقالیعالوهبرفرم
دایرهدربرخیموارداندکبهاشكالششوهشتضلعینیزبافتهمیشود،امادرکلیتطرح
تغییریحاصلنمیگردد.قالیدایرهجزءِقالیهایمتأخرمنطقهاستوآغازبافتشبهسال
1375)1417/1996(بازمیگردد.باتوجهبهجدیدبودناینقالی،رنگبندیآننیزبهموازات

نیازبازاراست.اینقالینیزتولیدمحدودیدارد)جدول10(.
اکنونپرکاربردتریننقوششهرستان،نقشخورشیدیوپسازآننقشسراسراست.

فراگیربودنطرحسراسرنیزبهدلیلعادتبافندهبهبافتطرحهایآساناست.
عالوهبرمتونثابتریزهماهیبیرجندکهبیانگردید،برخیمتونریزهماهیدیگرمنطقه
مانندترنجستارههشتپر،درمقطعزمانیبافتهوسپسمنسوخشدهاست.متوندیگری
همچونترنجکشكولیکهآغازبافتشبهسالهای1355)1396/1976(بازمیگرددومتون
جدیدیمانندطرحهایابتكاری-تلفیقِیخشتیریزهماهیومحّرماتریزهماهیکهازترکیب
نقشریزهماهیباطرحهایخشتیومحرماتپدیدآمدهاستنیزبهشكلبسیارمحدوددر

شهرستانتولیدمیشود.
تغییراتواگیرهدربخشهایتداخلیباعناصرمتن:یکمسئلهکهجادارددراینجاعنوان
گردد،تغییراتواگیرهدربخشهایتداخلیباخطوطمحیطیعناصرمتنمانند:لچکوترنج
است.درمتنسراسر،واگیرهبهطورکاملوضوحدارد)تصویر2(؛امادرمتونترکیبی،محل
انطباقبندهایعناصر،واگیرهرابهدوبخشیابیشترتقسیممینمایدکهدرنقشپنجمتنبه
شكلپلكانیودرخورشیدیبهصورتدورانیاست.درطرحخورشیدیبهدلیلتعددعناصر
متن،گاهیتشخیصواگیرهمشكلمیگردد.درکفساده،واگیرههایزیربندهابهصورت
ناقصطراحیمیشود.درقالیدایرهنیزبخشیازواگیرهناچاربهحذفاجباریاست،امااین
باردربخشحاشیه،تفاوتسایرمتونباقالیدایره،حاشیهکامالًعمودیقالیاستکهباعث

قطعواگیرهنمیگردد)جدول9(

بررسی نقش ماهی درهم )ریزه ماهی( در قالی بافی بیرجند/ 
الیاسصفاران،سیدابوتراباحمدپناه،فاطمهعاملی

صفحاتمقاله:59-78
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جدول9-نحوه  تداخل عناصر متن و واگیره در متون ریزه ماهی

جدول10-انواع متن ریزه ماهی بیرجند

1-طرح پنج متن                                               

1-متن سراسر                                         

6-متن کف ساده  ترنج دایره                                           

2- طرح خورشیدی                                

2- طرح پنج متن                                

7-متن ترنج کشکولی                               

3-طرح کف ساده                                  

3-متن ترنج دایره                            

8-متن ترنج ستاره  هشت پر                             

 4- قالی دایره

 4- متن ترنج بیضی 
)لچک ناپیوسته(

 9-متن خشتی ریزه ماهی

 4- متن ترنج 
بیضی)لچک پیوسته(

 10-قالی دایره 

دورنمای قالی ریزه ماهی بیرجند
یكیازمواردیکهدرطیفراینداینتحقیقجالبتوجهآمددورنمایمتفاوتیبودکه
درقالیهایریزهماهیمشاهدهشد.باتوجهبهتغییراتمتعددیکهطیگذرزمانبرمبنای
سلیقهخریدارانبرواگیرهریزهماهیاعمالشده،دورنمایاینقالینیزدستخوشتنوعگشته
است.اینتغییراتیابراساسچگونگیطراحیواگیره،همچونواگیرهپرکاریاکمکارویابه
دلیلتغییررنگهایموجوددرآنبهواسطهیهمراستابودنباپسندمشتریدربرهههای
زمانیمختلفاجراشدهاست.درتصویرچندنمونهدورنمایطرحسراسرقابلمشاهدهاست

)تصویر7(.
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جدول11-درصد تقریبی تولید انواع قالی 
ریزه ماهی بیرجند در سنوات اخیر

درصد تقریبی تولید انواع قالی ریزه ماهی 
بیرجند در سنوات اخیر

تصویر7-نمونهدورنمادر
متنسراسر

درصد تولیدنام طرح

50خورشیدی

30

18

2

0

سراسر ریزه ماهی

لچک ترنج بیضی

پنج متن، کف ساده، بیضی، محرمات، خشتی و کشکولی

لچک ترنج لوزی هشت پر، ستاره

لچک ترنج خرشیدی

سراسر

لچک ترنج لوزی، ستاره هشت پر

30 50

18

2
0

لچک ترنج بیضی

پنج متن، کف ساده، بیضی، کشکولی، محرمات، 
خشتی، فرش دایره

بررسی نقش ماهی درهم )ریزه ماهی( در قالی بافی بیرجند/ 
الیاسصفاران،سیدابوتراباحمدپناه،فاطمهعاملی

صفحاتمقاله:59-78
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جدول12-عناصر تشکیل دهنده قالی ریزه ماهی بیرجند

جدول13-طرح خطی متون قالی ریزه ماهی بیرجند و مقایسه اجزا )جدول 14(
جدول14-مقایسه  اجزای انواع قالی ریزه ماهی بیرجند

نام

قالی دایرهلچک ترنج بیضیلچک ترنج لوزیلچک ترنج دایرهپنج متنسراسرنام طرحاجزا  

فرم نگاره هانگاره ها کلیدیاجزا

حاشیه

حاشیه  بزرگ،1 نوار

حاشیه  کوچک،2 نوار

زنجیره ،4 نوار

جلک- سماور

قلمدان

طرح رایج منطقه-----

----- عموماً بدون طرح

واگیره ریزه ماهی

لور

متن ساده: میانکار

متن ترکیبی: میانکار، ترنج، سرترنج و لچک
متن

قالی دایرهترنج لوزی                         ترنج دایره               پنج متن              سراسر   ترنج بیضی              

حاشیه

متن

----ترنج

----

----

----

----

--------

----

سر ترنج

بخش خورشید

لچک
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رنگ شناسی قالی ریزه ماهی بیرجند 
رنگهــایموردکاربــرددرقالیریزهماهیبیرجندبین12تا14ودرمواردیتا17
رنگ،بانامهایزیر،متغیراســت:کبود،الکییاروناســییاگلانارکههمانرنگقرمز
است،تخمالکی،ماسی،کرب)کرم(،سبز،علفی،سنجدی،خاکی،سفید،گلخار،شتری،

پیازیوفوالدی)تصویر8(.
درگذشــتهتعدادرنگهادراینقالیبه26عددمیرســید،اماازحدود40-30سال
اخیربه17رنگتقلیلیافتهاست.رنگهاییماننددوغییاابری،پستهای،مینایی،زنگاری،
پشــتزنگاریوشمشــادینیزبهکارمیرفتهکهامروزکاربردچندانینداردیابهندرت

استفادهمیگردد.
متنقالیهایریزهماهیمنطقهدرگذشتهمحدودبهرنگهایکبود،کرموالکی
بود،بنابرایناینسهرنگبیشترینتولیددررنگرزینخرابهخوداختصاصمیداد.ماده
بهوجودآورندهیرنگکبودیککانیبهنامنیلاست.نوعیمادهمعدنیکهپسازطی
فرایندتولیددررنگرزیمورداستفادهقرارمیگیرد.سفیدوکرمنیزازرنگهایپرکاربرد
منطقهبودهومیباشد.رنگسفیدبهدوشكلسفیدخامیاسفیدمعمولیوسفید»ُزِمه
جوش«مورداستفادهقرارمیگیرد.سفیدزمهجوشزیباییسفیدمعمولیرانداردچون
شیریرنگاستامابهلحاظکاربردیبرآنترجیحدارد،زیراکالفهایسفیدخامبا
مادهایبهنامُزمه،جوشمیخورد.زمه،چربیپشمرامیگیردوباعثعدمجذبفوری
آلودگی،دربخشهایسفیدقالیپسازاستفادهمیگردد.سفیدزمهجوش،عموماً،در

بافندهقصد یا باشد بهکارمیرودکهبهسفارشخریدار قالیهایی بافت
استفادهازآنراداشتهباشد.

ازدیگررنگهایپرکاربردمنطقهرنگالکیبودکهبهدوصورتحیوانی
وگیاهیتهیهمیشد.تولیداینرنگ،بهروشحیوانی،ازآسیابوپودرکردن
حشرهخشکشدهایبانام»قرمزدانه«صورتمیگرفت.رنگحاصلهبهنام

الکِیقرمزدانه،ازثباتبسیارباالییبرخورداربود،امابنابهدالیلیپسازمدتیرنگ
گیاهی»روناس«جایگزینآنگردید.استعمالقرمزدانهحدوداًتاقبلازجنگجهانی
دومادامهداشتوپسازآنرنگالکِیروناسیرواجیافتکهازلحاظبازدهنورمتنوعتر

ازقرمزدانهبود.
گیاهروناسدرمنطقهکشتمیشدوریشهآندررنگرزیبهکارمیرفت.اکنون
نیزکشتآنانجاممیشودامانهبهوسعتسابق.روناسبهدالیلینسبتبهقرمزدانه
ارجحیتداشت.ابتداازلحاظقیمتکهباهزینهکمترازقرمزدانهتهیهمیشدودوم
اینكهرنگیجامعبودوسهطیفرنگیارائهمیداد؛اماثباترنگیقرمزدانهدرمقابل

شست¬وشوونورازروناسباالتربود.
ازآنجاکهسلیقهبازارهایخارجرنگمالیمبود،استعمالقرمزدانهباعثایجادنوعی
قرمزتنددرقالیمیگردید.برایرفعاینمشكل،گاهیطولپرزهارابلندترمیگرفتندو
پسازاتمامبافت،اقدامبهشستوشوباموادرنگبرمانندکلرو...مینمودندتاتندیآناز
بینبرود.گاهینیزازطـریقنورآفتـاب،رنگرامالیمترمیساختندتاحدیکهمناسب
بازارگردد؛امااینراهکارهابامشكلیمواجهبود،برخیقسمتهایقالیکهرنگهایی

تصویر7-نمونهدورنمادرمتنسراسر

بررسی نقش ماهی درهم )ریزه ماهی( در قالی بافی بیرجند/ 
الیاسصفاران،سیدابوتراباحمدپناه،فاطمهعاملی

صفحاتمقاله:59-78
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باپایداریکمترداشت،درمقابلعواملرنگبریاآفتابدرصدرنگشانکاستهمیشد،
بالعكس،افترنگیدربخشهایرنگشدهباقرمزدانهبسیاراندکبودوبهاینترتیبنوعی
بههمریختگیدررنگبندیقالیبهوجودمیآمد.بهناچار،روناسجایگزینقرمزدانهشد.

اکنونبهتعدادمحدوددربافتبرخیقالیهاازرنگالکیقرمزدانهاستفادهمیگردد.
پسازجنگجهانیدوم،نوعیرنگشیمیاییبهنام»آنیلینی«واردمنطقهشدکه
درمقابلنوروشستوشوثباتکافینداشت.ازطرفیارزانقیمتوازشیوهرنگرزی
سادهایبرخورداربود.مدتیمورداستفادهقرارگرفت،امابهدلیلعدمثباترنگیودر
مواردیآمیختگیبارنگهایاطرافشدرقالی،کاربردمحدودییافت.پسازآنرنگهای
شیمیاییباثباتیبهمنطقهآمدکهاکنوننیزبهکارمیرود.ذهنیتیکهنسبتبهعدم
آنیلینی ازهمانرنگهای ثباترنگهایشیمیاییدراذهانمردموجوددارد،ناشی
است؛چراکهرنگهایشیمیاییکهامروزهدرقالیمنطقهکاربردداردرنگهاییباثبات

درمقابلنور،شستوشووسایشاست.
ُحسننقشریزهماهیدرمقولهرنگایناستکهقابلیتاجراباترکیببندیهای
برخی برخالف نمیکاهد. آن زیبایی از مختلف رنگبندیهای و دارد را رنگی متنوع
طرحهاکهباهرنوعرنگبندیزیبانیستند.دلیلاینامر،ریزبودننگارههاوظرافت
نقشاست،بهویژهاگرُگلابریشمباشدکهزیباییاشدوچندانمیشود.ابریشمدرگذشته
بارنگهایآبی،فیروزهایوکرمدرقالیهایریزهماهیبهکارمیرفتهکهامروزهاکثراً
کرموگاهیآبی،رنگهایمورداستفادهدربخشهایابریشمبافاست.اکنونرنگبندی

قالیهایریزهماهیبراساسخواستبازارتعیینمیگردد. جدول15-رنگ ها و ابعاد مورد کاربرد در قالی 
ریزه ماهی بیرجند

رنگ

ابعاد قالی

)40 متر(                                 

)18 متر(                             

)9 متر(                         

5×8

3/50×5

2/50×3/50

)48متر( 

)24متر(

)12متر(

6×8

6×4

3×4

ابعاد

شتری، خاکی، سبز، سفید، الکی، سنجدی، پیازی، ماسی، کرم، کبود، گل خار، فوالدی

قالی، پرده ای، قالیچه )کناره، پادری(

ابعاد قالی ریزه ماهی بیرجند
باتوجهبهاینکهقالیریزهماهیازپرکاربردترینوپرفروشتریننقوشمنطقهاست،
بستهبهسالیقمختلفدرانتخابابعاد،سعیشدهاستبارعایتتنوعدراندازهاین
متر 48 بزرگ قطع از ریزه¬ماهی قالیهای گردد. حفظ مداری مشتری اصل قالی،
پادری و کناره قالیچه، پردهای، قالی، نامهای با و سانتیمتر کوچک50×90 ابعاد تا
متغیراست)جدول15(.قالیمشتملبردستبافتههای6تا48متراست.پردهایدر
کفپوشهایزیرششمترجایمیگیرد.ازقالیکوچکتروازقالیچهبزرگتروشامل
ابعاد4،3،2و5متراست.قالیچهابعادکمترازپردهایرادربرمیگیرد.کنارهنوعیاز
قالیچهاستکهباعرض80سانتیمتروطولبیشاز2متربافتهمیشود.دربرخی
روستاهایمنطقهبهنام»باهو«نیزمعروفاست.پادرینوعدیگریازقالیچهباطول90

سانتیمتراست.درذیلبهمتراژدقیقاینابعاداشارهمیشود.
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ابعاد پرده ای

ابعاد قالیچه )1/50متر( به این قطع در منطقه زرع و نیم نیز گفته می شود

ابعاد کناره

ابعاد پادری

)4 متر(                                 

)4 متر(                             

)3 متر(                         

)2 متر(                         

2×2

1×1/50

80×3

90×50

1/70×2/40

1/40×2/20

1/20×1/80

)5متر( 

 8×1/20

80×4

90×60

)4متر(

)4متر(

)3متر(

2×2/50

80×2

80×6

1/60×2/50

1/50×2/50

1/50×2

نتیجه گیری
دستبافتههای زیباترین و اصیلترین از ریزهماهی قالی شد تبیین آنچه براساس
شهرستانبیرجندوروستاهایحومهآناست.هنریکهعالوهبرهنر،صنعتیپرکاربرد،
محبوبوپرفروشدرصنایعدستیمنطقهمحسوبمیگردد.عاملیبرایرونقهرچه
و واجب وهنرجویی برهرهنردوست نیز آن بازارهایگردشگری،کهشناخت بیشتر

ضروریمیباشد.
قالیریزهماهیدرحقیقتهنریبرخاستهازفرهنگوسنتمردمشهرستانبیرجند
بودهوهمانگونهکهدرمتناشارهشد،ازتنوعنقوشوترکیبهایبسیاریبرخورداراست.
اینهنرماننددیگرهنرهایسرزمینمان،ایران،هموارهدستخوشتحوالتبسیارگشته
وباهرتغییرسیاسی،نظامی،اجتماعیوفرهنگی،افتوخیزهایبسیاررامتحملگشته
است.امانكتهحائزاهمیتدرمقالهحاضر،اهمیترونقهرچهبیشترصنایعدستیونقش
بهسزایاینهنرهادرجذبگردشگروتوسعهصنعتگردشگریاست.درحقیقتبخش
اعظمیازفرهنگهرسرزمینراهنرآنسرزمینتشكیلمیدهدوچهبسیارندکشورهایی

کهباوجودپیشینهایاندک،دستانیتوانمندبرایعرضههنرهایخوددارند.
و اصیلخطه و غنی هنرهای توسعه و کاربرد باشناخت، که است، پسشایسته
سرزمینخود،ازجملهقالیریزماهی،فرهنگوهنرسرزمینخودرابیشازپیشبه
مرحلهظهوررساندهودربازارهایهنریجهانسهمیدرخوروشایسته،ازآِنخودکرد.

بررسی نقش ماهی درهم )ریزه ماهی( در قالی بافی بیرجند/ 
الیاسصفاران،سیدابوتراباحمدپناه،فاطمهعاملی

صفحاتمقاله:59-78



78

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
بهار - تابستان 1395

سال دوازدهم، شماره  بیست و چهارم

فهرست منابع        
   

کتاب
-آذرپاد،حســنوحشــمتیرضوانی،فضلاهلل)1372(،فرشنامــهایران،چاپاول،

تهران،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگی.
-آموزگار،ژاله)1386(،تاریخاساطیريایران،چاپاول،تهران،سمت.

-آیتی،محمدحسین)1371(،بهارستان،چاپدوم،مشهد،دانشگاهفردوسی.
-بهنیا،محمدرضا)1381(،بیرجندنگینکویر،چاپدوم،تهران،دانشگاهتهران.

-پرهام،ســیروس)1370(،دستبافهایعشایریوروستاییفارس،چاپدوم،تهران،
امیرکبیر.

-حصوري،علي)1385(،مبانيطراحيسنتيدرایران،چاپدوم،تهران،چشمه.
-رضایی،جمال)1381(،بیرجندنامه،چاپاول،تهران،هیرمند.

-ژوله،تورج)1375(،برگیازقالیخراســان،چاپاول،تهران،شــرکتسهامیقالی
ایران.

----،----)1390(،پژوهشیدرفرشایران،چاپدوم،تهران،یساولی.
-شــعبانیخطیب،صفرعلی)1387(،فرهنگنامــهتصویریآرایههاونقشفرشهای

ایران،چاپاول،قم،سپهراندیشه.
-مقدسی،ابوعبداهللمحمدبناحمد)1361(،احسنالتقاسیمفیمعرفاالقالیم،چاپ

اول،تهران،کاویان.
-نصیری،محمدجواد)1385(،فرشایران،چاپدوم،تهران،پرنگ.

-وکیلي،ابوالفضل،)1382(،شناختطرحهاونقشههايفرشایرانوجهان،چاپدوم،
تهران،خانهفرهیختگانهنرهايسنتي.

سایت
-تیموری،زهرا)1392(،تحقیقیدرسیرتحولنقشماهیدرفرش،قابلدسترسیدر
- http://www.irancarpet.org,3,10,93.
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تاریخدریافتمقاله:94/07/08
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مقالهبرگرفتهازیکطرحپژوهشي
استکهازسوینگارندهوباتصویب
وحمایــتدانشــگاههنرتهــراندر
سالهاي92-1391انجامشدهاست.

بررسي سابقه پیش تاریخي برخي 
نقوش فرش هاي روستایي وعشایري

مجید نیكویي  /
عضوهیئتعلميدانشگاه
هنرتهران،گروهآموزشيفرش
nikoei@art.ac.ir

چکیده
شباهتبرخينقوشمورداستفادهدرفرشهايایرانبهویژهبافتههايغیرشهريبا
نقوشبهکاررفتهدرتزییناتآثارپیشازتاریخبهحدياستکهميتوانحداقلایندستهاز
نقوشرامتأثریامنشعبازنقوشکهندانست.اگرچهدربارهمفهومومخصوصاًاشتراکمعناو
دلیلاستفادهازایننقوشدربافتههاياخیروآثارپیشازتاریخهمچنانبایدباتردیدوگمان
قضاوتکرد.نقوشيازفرشهايسدههاياخیرکهبرآثارپیشازتاریخهممشاهدهميشوند
ميتواندنشانگرتداومآنهاازآنروزگارتابهامروزباشدوفرشبهعنوانیكيازآثارهنري

ایران،بسترتداومکاربردایننقشهابودهاست.
دراینمقالهنقوشيمشابهازفرشهايایرانوتزییناتآثارپیشازتاریخشناسایيو
معرفيشدهاست.اغلبنقوشموردبررسيازبافتههايغیرشهريمتعلقبهحدودیکسده
پیشانتخابشدهاندوبانمونههايمشابهدرآثارپیشازتاریخ)قبلازهزارهاولپیشازمیالد(
تطبیقدادهشدهاندوبهاینشیوهسابقۀپیشتاریخيایندستهازنقوشروشنشدهاست.
برخيطرحهاونقوشمشابهفرشهاوآثارپیشازتاریخکهدراینمقالهبهآنپرداختشده
است،عبارتانداز:1.نقوشمداخل)پیداوپنهان(؛2.سهگوشهايپیوستهوسلسلهاي،کنگرهاي
وپلكانيپیوسته؛3.نقوششطرنجي)گلهايشطرنجي،مربعشطرنجي،لوزيشطرنجيو..(؛
4.خطوطمواج؛5.نگارۀچهارپاره؛6.گلهايپنجتادوازدهپر؛7.طرحهايترنجي؛8.طرحهاي

راه؛9.نقوشچندوجهي. راهـ

اهداف مقاله
1-شناختسابقۀپیشتاریخيبرخيازنقوشغیرشهريفرشایران؛

2-معرفيبعضيازنقوشمشابهدرفرشهايغیرشهريوآثارپیشازتاریخایران.

سؤاالت مقاله
1-شباهتبرخينقوشفرشسدههاياخیربانقوشپیشتاریخينشانۀچیست؟

2-ویژگيهاومختصاتطرحهاونقوشمشابهدرفرشوآثارپیشتاریخيچیست؟

واژگان کلیدی
فرشایران،نقوشفرش،پیشینهنقوشفرش،نقوشپیشتاریخي.
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مقدمه
تنوعچشمگیرنقوشفرشوهمچنیندامنهپروسعتکاربردآنهاچناناستکهبه
جرئتميتوانفرشرادارايغنيترینگنجینهنقوشتزیینيایرانبهشمارآورد.تعداد
قابلتوجهيازنقوش،ضمناینكهبهصورتاشتراکيدرفرشمناطقمختلفایرانمورد
استفادهقرارگرفته،شباهتينیزبهنقوشآثارپیشازتاریخدارند.استفادهاشتراکيازبرخي
نقوشبهویژهدرقروناخیررابایدمتأثرازارتباطاتاجتنابناپذیروفزایندهآندرمیان
جوامعوگروههايانسانيدانست.اگرچهبرخورداريازمفاهیممشترکوقدمتنقوشنیز
دراستفادهگستردهومشترکبيتأثیرنیست،اماشباهتآنهابانقوشآثارپیشازتاریخ
نشانهچیست؟شباهتبرخينقوشفرشهابانقوشکهنباتوجهبهتداومفرشبافيازعهد
مفرغبنابهسوابقتابهامروزراشایدبتواندلیليبرايپذیرشتداوماستفادهازنقوشکهن
درفرشتابهامروزدانست.بنابراینباتوجهبهفاصلۀزمانيتاریخمستندفرشبافيباآثارپیش
ازتاریخ،دراولینمرحلهبایدفهمیدکهکدامطرحهاونقوشفرشباآثارپیشازتاریخي
شباهتدارند؟وچگونهميتوانطرحهاونقوشمشابهرابراساسبرخيویژگيهاومختصات
شناسایيومعرفيکرد؟ودرنهایتآیاشباهتنقوشدلیليبرسابقۀآنهاومالکيبرتداوم

نقوشکهنبرفرشاست؟
درمیانانبوهنقوشفرش،سابقۀبرخيازآنهابرماروشناست.بهاستنادنمونهفرشهاي
باقیماندهازگذشتهوحتيتصاویرفرشهادرنقاشيها،سابقهکاربردبرخيازایننقوشبهویژه
نقوشموسومبهگردانتاسدههايچهاردهم-پانزدهم/هشتم-نهمبهقدريروشناستکه
نميتواندرپیشینهآنهاتردیدکرد.اماوقتيدامنۀهبررسيپیشینهنقوشفرشازسدهها
فراترميرودوبههزارههاميپیوندد،سابقۀبسیاريازنقوشدرتاریكيهزارههايپیشمحو

ميشودوبهسختيميتوانبهسابقهايبیشترازسدههايمذکوردستیافت.
اگرموضوعبررسي،پیشینهنقوشفرشهايغیرشهريباشد-کهغالباًساده،انتزاعي
وتجریدياند-مسئلهدشوارتراست.زیرانمونههایيازفرشروستایيوعشایريبانقوش
موسومبه»شكسته«کهبیشازسیصدسالقدمتداشتهباشدتاکنونبهدستنیامده
است)پرهام،18:1370(.بنابراینازقلمروزمانيذکرشدهبرايیافتنسابقهقطعينقوشو
تداومکاربردوتحولآنهابااستنادبهنمونهفرش-فراترنميتوانرفت.ناچاربایدبهدستاورد
پژوهشهايانجامشدهونظریههایيتكیهکردکهقدمتفرشبافيراصرفنظرازفرشهاي
باقیماندهبهاستنادآثاروقراینبافندگيبهگذشتههايدورمربوطميدارد.سپسبرپایهاثبات
قدمتفرشبافيوپذیرشهمنشینيهنرها،ارتباطنقوشتزیینيآثاربایكدیگرومشاهده
نقوشمشابهبرآثارآندوراناحتمالدادکهنقوشفرشهايآندوراننیزچنانبودهاست.
چنانکهميدانیمبرخيصاحبنظرانقدمتفرشبافيرابراساسآثاربافندگيکشف
شدهازگورهايعهدمفرغدرترکمنستانوشمالوجنوبایران)کامفیروز،فارس(ازجمله
اشیایمفرغيمشابهابزاربافندگيبهعصرمفرغ)هزارۀدوم(مربوطدانستهاند)حصوري،1373:
17(.برخينیزبراساسشباهتنقوشفرشهايامروزيبانقوشآثارگذشتهدوروبرعكس،
قدمتفرشرابهدورانپیشازتاریخمربوطميدانند.چنانكهميبینیمایننظریهبهاحتمال
برپایۀشباهتبرخينقوشدورانباستانبانقوشدستبافتههايسدههاياخیرمطرحشده
است.دورانيکهبنابهماهیتموادسازندهفرشکهبسیارآسیبپذیراست،نميتوانباقي
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ماندنفرشهایشراانتظارداشت!
نقوشفرش،چنین بهچناننظریههایي،تحقیقدربارهسابقهپیشتاریخي باتوجه
صورتبنديودنبالشدهاست:الف(فرشبافيازهنرهايپیشازتاریخبودهاست)بهاستناداشیا
وابزاربافندگيمربوطبهعهدمفرغ(؛ب(آثارهنريهردورهازجنبههايمختلفازجملهشكل،
نقشورنگبایكدیگرارتباطدارد؛ج(قالبکليوحتيپارهايجزییاتوگاهمفهومبرخياز
نقوشدرطيقرونازدورهايبهدورهدیگرمنتقلميشود.گاهتطور)تغییربهسمتدگرگوني(
ودرموارديتحول)تغییربهسمتتكامل(پیداميکند؛د(فرشبهدلیلتداومتاریخي،
همسنگباتحوالتتاریخي،بسترانتقال،تطوروتحولبرخينقوشبودهاست؛ه(شباهت
نقشهایيازفرشمعاصربانقوشآثارهردورهايحكایتازسابقهایننقوشدرآندورهدارد.
پیراموناینموضوعفرششناسانيچند،پژوهشهايمفیديکردهاند:سیروسپرهام
نویسندهکتابدستبافتههايروستایيوعشایريفارستالشارجمنديکردهتامنشاءو
مفهومپارهايازنقوشمتنوعدستبافتههاياستانفارسرادریابدوسیرتحولآنرادرگذر
زمانتوضیحدهد.درکتابمذکوربرپیونددیرینهفرشبافيبادیگرصناعاتوهنرهايایراني
تأکیدشدهاست.نویسندهدرتوضیحشیوههاينقشپردازيدرفرش،شیوهمشهوربه»اشكالي«
بافتشكلپدیدههايگوناگوندرفرش،اعمازاشیاومخلوقاتراکهنترینشیوهدانستهو
بهدلیلتنوعموضوعينقوشيکهدراینشیوهدرکنارهمقراردادهميشوندباشیوۀتزییِن
آثاردورانباستانمشترکدانستهاست)همان،84(.همچنینایشاندرشرحارتباطنقوش
فرشهايایرانيبهویژهمنطقهفارسباآثارقدیمي،برخي»جلوههاياساطیريونمادین
نخستیندرقاليایران«رادرمقالهايباهمینعنوانبرشمردهاست.)پرهام،28-19:1382(
درکتابنقشهايقاليترکمنواقوامهمسایهقبلازشرحومعرفينقوشمتداول
بافتههايترکمنيدرتوضیحریشهوسابقۀنقوشآمدهاست:»رواجنقشهايهندسيدرهنر
غیررسميتزیینيآسیايمرکزي،نميتوانددرشكلگیرينقشهايترکمني،اُزبكيودیگر
خلقهايآسیايمرکزيبيتأثیرباشد.هنربوميآسیايمرکزيتمدنيکهدستکمسابقهاي
ششهزارسالهداردازنظرنقشمایههايتزیینيهندسيبسیارغنياست.یکنظرایناست
کهحتيهمیننقشهايتزیینيازبافتههاگرفتهشدهاند،زیرادرطبیعتنمونههاییبرايالهام

بخشیدنوجودندارد.«)حصوري،18:1371(.
درکتابقالیچههایقبیلهایبهمعرفينمونههایيازدستبافتههايایلیاتيپرداختهشده
وبرخيازنقوشآنراباشكلونقشآثارقدیميمقایسهکردهاست.ازآنجملهشكلبعضي

آثارمفرغيلرستانرابانقوشدستبافتههاتطبیقدادهاست.
چنانكهازپژوهشهايانجامشدهدریافتميشود،بهجزتعدادمعدودي،طرحهاونقوش
فرشایرانوتحوالتآنراغالباًدرکنارسایرجنبههاتوصیفوتفسیرکردهاند.بنابراینموضوع
کاوشدرپیشینهنقوشفرشوتحوالتآنبرايدرکارزشهايتاریخيفرشایرانوشرح
مستندآنبهمخاطبانوعالقهمندانفرشایرانداراياهمیتاستوچنینپژوهشهایيبراي

تهیهمنابعمطالعۀجویندگاندانشفرشضرورتپیداميکند.
اطالعاتاینمقالهازطریقاسناديفراهموبهروشتوصیفيبیانشدهاست.قلمرو
مكانيتحقیقبرايمطالعهنقوشآثارپیشتاریخيفالتایرانوقلمروزمانيازکهنترین
زماناستفادهازنقشونگارتاتمدنهخامنشي،یعنيحدودسدۀهفتمپیشازمیالدرادر

بررسي سابقه پیش تاریخي برخي نقوش فرش هاي روستایي وعشایري/ 
مجیدنیكویي

صفحاتمقاله:79-94
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برميگیرد.نقوشفرشنیزازبافتههايایرانيمربوطبهحدودسدهنوزدهم/سیزدهممورد
انتخابوبررسيقرارگرفتهاست.

دراولینمرحلهتحقیقطرحهاونقوشآثارکشفشدهازمراکزمهمسكونتبشردرایران
پیشازتاریختاحدامكانازنظرموضوعنقوش)انساني،حیواني،گیاهي،جماديوتلفیقي(نوع
نقوش)واقعگرا،انتزاعيیاتجریدي(خطوطتشكیلدهندۀنقوش)صافوزاویهدار،منحنيو
ترکیبي(ساختاریاترکیبوروشاجرا)متقارن،نامتقارنوترکیبي(وفراوانيکاربردنقوش
موردبررسيقرارگرفتهاستونقوشيکهشباهتهایيبانقوشفرشداشتهاندجمعآوري
شدهاست.بدیهياستدراینمرحلهمیزانآگاهيپژوهشگرازنقوشفرشدرانتخاب
نمونهها)نقوشآثارپیشازتاریخ(بسیارمؤثربودهاست.برخينقوشتوسطنگارندهازروي
آثاررساميشدهوتعداديهمازمنابعمعتبراخذشدهاست.درمرحلهدیگرنقوشيازفرشها
کهشباهتيبانقوشپیشتاریخيداشتهاندجستوجوشدهاست.بنابرایننتیجهتطبیق

نقوشمشترکفرشهايبانقوشپیشتاریخيبهاستنادتصاویرارائهشدهاست.

نقوش مشترک فرش ها وآثار پیش از تاریخ
دراینقسمتنقوشيازفرشهاوآثارپیشازتاریخرادرکنارهمنهادهتاشباهتکاملو
نسبيآنهاآشكارشود.همچنینگاهباتوضیحيمختصر،برخينقوشکهاحتماالًمشتقاتي
ازنمونههايپیشتاریخيبودهودرفرشهابهچشمميآید،نشاندادهوتاحديهمدر
بارۀمفهومنقوششرحدادهایم.بهاینشیوهسابقهپیشتاریخيایندستهازنقوشروشن

شدهاست.

1- نقوش مداخل)پیدا و پنهان( کله مرغيـ  قوچكي)جدول1(
گونهايمشخصازنقوشمشابهقالِبمداخل،بهصورتزنجیره،اضالعترنج،لچک
وحاشیۀباریکرادربرخيازفرشهايروستاییوعشایرییفارسوبختیاريودیگر
پیدا صورت به معموالً که نگاره این است)تصویر1(. آراسته خاورمیانه و ایران جاهاي
وپنهان)مثبتومنفي(اجراشده»بهاحتمالزیادسروگردنسادهشدهوتجریدیافتۀمرغان
وپرندگانوبهاحتمالضعیفترسروگردنقوچوبزکوهيوشایدترکیبيازآنهاست...
قشقایيهاایننقشخاصراقوشميخوانندولرهايفارسآنراسرگنجشكيوبافندگان

ترکیهجنوبيسرقوش«)پرهام،8:1371(.
نمونههاییازایننقشدرآثارپیشتاریخيیافتهشدهاستکهشباهتيقابلتوجهبا
نقوشدستبافتههايسدههاياخیردارد.صورتکليطراحيسروگردنُدرناهاينقشبسته
برجاممشهورشوش)تصویر7(باشیوهطراحيکلهمرغيهاياضالعترنجبرخيقاليازجمله
"ویس"گلپایگان)تصویر2(شباهتينسبيدارد.همچنینشباهتکليشیوهاجراينقشياز
سفالهايسیلک)تصویر8(بانقشمایهمشهوربه"چپحلقه"درگلیمقشقایي)تصویر4(و
مشابهآندرقالیچهترکمن)تصویر3(ونیزنقشمایهمشهوربه"آقاجري"دربافتههايفارس
ولرستانقابلتوجهاست.چنانكهمينگریمنقشمایه"آقاجري")تصویر5(متشكلازکله
مرغيهايمداخلياستکههردوسوينواريراساماندادهوازدوسمتقابلامتدادتا
بينهایتاست.کلهمرغيهايسهگوشپروخالي،نقشمایۀاصليسفالهاي"تلبكان"فارس
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است)تصویر9و10(.سفالینههایيکهازآثارهزارهچهارمپیشازمیالد،شهرباستانيپارسهیا
پرسپولیسبهجاماندهاست.کاربردایننقشمایهبهجزاضالعترنج،لچکوحاشیهدرساخت

دیگرنقوشدستبافتههاهمچشمگیراست)تصویر6(.
نقوش فرشنقوش پیش تاریخي

شمارهشماره

1

1

3

4

5

6

شرح/منبع تصویر

نقش سر وگردن مرغ بر 
سفال هاي شوش، نیمه هزارۀ 

چهارم پ.م
/واندنبرگ:1348

شبهه نقش مداخل)پیدا و پنهان( 
ابتدایي بر سفال هاي سیلک 

هزاره سوم تا پنجم پ.م
/ گیرشمن :1378

ترنج/حوض قالي گلپایگان)ویس( 
با نقش مداخل)پیدا و پنهان( سده 

نوزده/سیزده
 Ford:1981/

نقش مداخل)پیدا و پنهان( در قالي 
ترکمن، سده نوزدهم/سیزدهم،

/ هنر قالي بافي ایران:1361

چپلقه)چپ حلقه( به  مشهور  نقش 
نوزدهم/ سده  قشقایي  گلیم  در 

سیزدهم / نگارنده

نقش مداخل)پیدا و پنهان( 
درقسمتي از قالي قشقایي فارس، 

سده نوزدهم/سیزدهم
 Sabahi :1989/

شرح/منبع تصویر تصویرتصویر

در آقاجري  به  مشهور   نقش 
) یي قشقا ( لي ي کشکو فته ها  با
نوزدهم/سیزدهم سده   / فارس، 
MacDonald: 1997

چپلقه)چپ حلقه( به  مشهور  نقش 
نوزدهم/ سده  قشقایي  گلیم  در 

سیزدهم / نگارنده
Opie:1992/

کاسه سفالي داراي نقوش 
مداخل)پیدا و پنهان(، تخت 

جمشید، هزاره چهارم پ.م
/ هرتسفلد.:1381

نقوش مداخل)پیدا و پنهان( 
برسفال هاي تل بکان)پرسپولیس( 

هزاره چهارم پ.م
/ واندنبرگ:1348

7

8

9

10

 2 - سه گوش هاي پیوسته وسلسله اي/کنگره اي و پلكاني پیوسته)جدول2(
یكيازمتداولتریننقوشيکهدرحاشیهباریکبافتههايروستایيوعشایريکاربرد
نقش دیگر جلوههاي است. اره دندانههاي مشابه پیوسته، مثلثِي نقوش دارد گسترده
سهگوشهايپیوستهـسادهوشطرنجيـدرگذرزماندرنقوشپلكانِيپیوستهیاکنگرهاي
نمایانشدهاست.چنانكهمينگریمبرخيحاشیههاوکنارههايمتن)تصاویر11،12،13و14(و
قسمتهايدیگرنقشهقاليهايمناطقمختلفباایننقشسامانیافتهاست.نقشيکهباید
آنراانشعابيازهماننگارۀنخستینوسادهسهگوشهايپیوستهبهحسابآورد.آنچهدر
)تصویر15(مشاهدهميشودنشاندهندۀاستفادهازایننقشسادهدرآثارپیشازتاریخاست.
دربارۀمفهومرمزينقشمایۀکنگرهاي،باستانشناساناتفاقنظرندارند.گروهينماد
آسمانوافالک)آسمانهايهفتگانه=هفتطبقهآسمانوهفتگنبد(گروهيمظهِرواحد

جدول1-نقوش مداخل)پیدا و پنهان( کله 
ـ قوچکي برفرش و آثار پیش تاریخي مرغي 

بررسي سابقه پیش تاریخي برخي نقوش فرش هاي روستایي وعشایري/ 
مجیدنیكویي

صفحاتمقاله:79-94
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کوهوآسمانوگروهيدگربازماندهسقفهايپلكانيآشوريوفاقدهرگونهمفهومنمادي
ميدانند.اماازنظرپرفسورپوپاینکنگرههاهموارهنمادرمزيکوهبودهاست)همان:229(.
ـچنینبیانکردهاست:»از ـدررابطهباایننقشـ وياهمیتکوهوآبوحاصلخیزيراـ
زمانهايکهنکوهاهمیتمذهبيبزرگيداشت.درقدیمترینافسانههايمربوطبهآفرینش،
کوهرامخلوقنخستیندانستهاندکهمانندنقشلیوانشوشازمیاندریاهايدورۀاولبیرون
جستهاست.کوهدرعقیدۀملتهايابتدایينگهبانومنبعقوايحیاتوخودداراينیروي
تولیدوسرچشمۀزندگيومظهرحاصلخیزيوفراوانيبودهاست.درنقش]جام[شوش
)تصویر16(نيهایيکهدرپايکوهروییده،اشارهايبهتأثیرآبدررویانیدنگیاهاناست«.
)پوپ،16:1388(دراینصورتکوهسارشطرنجيیا»پرداختشطرنجيسلسلهکنگرههاي

کوهنمادبهپرآبيکوهستانآبخیزاشارهدارد.«)پرهام،36:1371()تصویر17(
گونۀدیگرسهگوشهايپیوستهچناناستکهقاعدۀهرمثلثبهرأسمثلثدیگربه
طورمكّررمتصلشده،ردیفيبيانتهاازسهگوشهايپیوستهرادرراستايافقيوعمودي
بهوجودآوردهاست)نقشمثلثيسرهمسوار(.نمونههايایننقشدرسفالهايپیشتاریخي
فراواناست.)تصویر18و19(ایننقشبااندکيتفاوتدرقاليهاوغالباًدرحاشیههايباریک
تجليیافتهاست.شكلمشخصيازایننقشدرمیانبرخيقاليبافاناستانفارسبانامنقش

حاشیۀخراسانيوگوشوارهايشناختهميشود)تصویر20(.

جدول2-نقوش سه گوش هاي پیوسته 
وسلسله اي/کنگره اي و پلکاني پیوسته برفرش 

و آثار پیش تاریخي

نقوش فرشنقوش پیش تاریخي

شمارهشماره

11

12

13

14

17

20

شرح/منبع تصویر

نقش مثلثي پیوسته بر ظرف 
سفالي تپه اسماعیل آباد تهران، 

حدود نیمه هزاره چهارم پ.م
/کامبخش فرد:1380

نقش کوهسار و برکه وگیاه بر 
جام شوش، نیمه هزاره چهارم 

پ.م./ پوپ و..: 1388

نقش مثلثي پیوسته در حاشیه باریک 
قالي فارس، سده نوزدهم/سیزدهم، 

نگارنده

حاشــیه با نقــش پلکانــي در گبۀ 
بختیاري، ســده نوزدهم/سیزدهم، 

نگارنده

حاشــیه با نقــش پلکانــي در گبۀ 
بختیاري، ســده نوزدهم/سیزدهم، 

نگارنده

نقش مثلثي پیوسته شطرنجي در 
کناره متن قالي افشار کرمان، 

سده نوزدهم/سیزدهم
Opie:1992  /

شرح/منبع تصویر تصویرتصویر

حاشیه باریک مثلثي ونقش پلکا 
ن شطرنجي) کوهسار شطرنجي( 
سده  فارس،  قالي  متن  برکناره 

نوزدهم/سیزدهم،  نگارنده

حاشیه با نقش معروف به خراساني/
گوشــواره اي  و حاشــیه باریــک 
مثلثــي در قالي لري فارس، ســده 

نوزدهم/سیزدهم، 
Opie:1992

نقش مثلثي  پیوسته وسر هم 
سوار بر سفال هاي سیلک، 

هزاره سوم تا پنجم پ.م، پوپ 
و..: 1388

نقش مثلثي سر هم سوار بر سفال 
تپه گیان، نیمه هزاره سوم پ.م.، 

پوپ و..: 1388

15

16

 13
الف

18

19

نقش پلکاني بر سفال تپه 
گیان، نیمه هزاره سوم پ.م، 

کیاني:1380
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سال دوازدهم، شماره  بیست و چهارم

3-نقوش شطرنجي)گل هاي شطرنجي، مربع شطرنجي، لوزي شطرنجي  
و..(.)جدول3(

نقوششطرنجيیاشبكهايکهدربعضيفرشهاکاربردقابلتوجهدارددرآثارمنقوش
پیشازتاریخسابقهمشخصدارد.بهنظرميرسدتزیینآثاربااستفادهازتكرارمربعها،لوزيها
ومثلثهايیكسانبهصورتمشبک،ازشیوههايمتداولنقشپردازايپیشازتاریخبوده
است.در)تصاویر24ـ28(کاربردنقوششطرنجيرابرسفالهايشوشوسیلکو...مشاهده
ميکنیم.احتمالميرودبشرپیشازتاریخنقوششطرنجيرابراينمایشتأللویآبیا

تقسیمبنديوکرتبنديزمینکشاورزيبهکارگرفتهباشد.
حالتوترکیبنقوششطرنجيدرقاليهانسبتاًمنظماستومعموالًدرقابلوزياستو
درموارديبهصورتمثلثهايپیوسته)ن.ک:سهگوشهايپیوسته()تصاویر21ــ23(.بااین
حالتشابهآنهابانقوشآثارپیشتاریخيبهحدياستکهميتواننمونههايبهکاررفته
ـبهحساب ـکهچندانمنظمترسیمنشدهاندـ درقاليهاراروایتيازهماننمونههايکهنـ
آورد.بانگاهيکلي،طرحهايمشهورِخشتيدربرخيفرشهاازجملهبختیاريوفارسو
همچنیننقوشمشبکقاليجوشقان)تصویر21ب(راشایدبتوانروایتيدیگرازنقوشمربعي

مشبککهندانست.

جدول3-نقوش شطرنجي)گل هاي 
شطرنجي، مربع شطرنجي، لوزي شطرنجي 

و..( برفرش و آثار پیش تاریخي

نقوش فرشنقوش پیش تاریخي

شمارهشماره

21

21
الف

21
ب

22

23

شرح/منبع تصویر

نقوش شطرنجي بر سفال 
شوش نیمه هزاره چهارم 
پ.م./ واندنبرگ: 1348

نقوش شطرنجي برسفال سیلک، 
نیمه  هزاره سوم پ.م./پوپ و...: 

1388

نقوش شطرنجي)لوزي هاي مشبک( 
در قالي هاي بختیاري سده نوزدهم/
سیزدهم،  هنر قالي بافي ایران:1361

شرح/منبع تصویر تصویرتصویر

نقوش شطرنجي)لوزي هاي 
مشبک(در قالي همدان. نوزدهم/

سیزدهم./
Thompson:1993

نقوش شطرنجي برسفال 
پارسه)تل بکان( هزاره جهارم 

پ.م، کامبخش فرد:1380

25

24

27

26

28

نقوش شطرنجي برسفال 
سیلک،هزار ه سوم وجهارم پ.م.

/گیرشمن :1378

لوزي هاي مشبک با استفاده 
از گل هاي کوچک( در قالي 
جوشقان اواخر سده نوزدهم/

Ford:1981 ،سیزدهم

نقوش شطرنجي)لوزي هاي مشبک( 
در قالي. سده نوزدهم/سیزدهم./ هنر 

قالي بافي ایران:1361

نقوش شطرنجي)لوزي هاي مشبک(
در قالي فارس سده  نوزدهم/

سیزدهم./ همان

نقوش شطرنجي برسفال 
همدان)تپه گیان(، نیمه هزارۀ 

سوم پ.م./ همان

بررسي سابقه پیش تاریخي برخي نقوش فرش هاي روستایي وعشایري/ 
مجیدنیكویي

صفحاتمقاله:79-94
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فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
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سال دوازدهم، شماره  بیست و چهارم

4- خطوط  مواج )جدول4(
دستهايازخطوطمواجزاویهداریامنحنيگونهايازمتداولترینتزییناتآثارپیشتاریخي
راتشكیلدادهاست.اجزاياصليایننقشتزیینيشاملخطهایيمنحنيیاشكستهبایک
زاویهیابیشتراستکهباتواليهمبربدنۀآثارکهنبهچشمميخورد.چنیننقشينیزاگر
برآمدهازنیازهاوباورهاوآیینمردمجوامعکهنباشدباتوجهبهپیشینهفرهنگيومعیشتي
ونیازاقوامساکندرایرانکهبیشتردرارتباطباآبوبارانوکشتوزرعوباروريخاکو

رشدگیاهانبودهاستبیشازهرچیزتداعيگرحرکتآبوامواجآناست.
در)تصاویر29ـ33(نمونههایيازایننقشبرآثارپیشتاریخينمایاناست.چنانکه
مينگریمدستهخطوطموجسانبرآثارباستاني،یکرنگاستامادردستبافتهها،رنگارنگ،
غالباًزاویهدارودرحالتهايمختلفمشاهدهميشود.بهنظرميرسدرنگارنگيدرتشدید
حستأللوبيتأثیرنباشد.درموارديتنهادرمقامنقشيتزیینيوبدونتداعيیااشارهبه
موضوعیامعنايخاص)تصاویر34ـ36(ودرحالتيدیگربهوضوحبرايتداعيموجوحرکت

آبرسمشدهاست.)تصاویر37و38(
جدول4-خطوط مواج برفرش و آثار پیش 

تاریخي
نقوش فرشنقوش پیش تاریخي

شمارهشماره

34

35

36

37

38

شرح/منبع تصویر

نقوش مواج بر سفال هاي 
سیلک، هزاره سوم تا پنجم 

پ.م، گیرشمن:1378

نقوش مواج بر سفال هاي 
برسفال هاي شوش، نیمه هزاره 

چهارم پ.م، پوپ و...:1388

نمایش جویبار در قالي ایران با 
خطوط مواج ، سده هفدهم/

یازدهم، هنر قالي بافي ایران:1361

خطوط مواج بر  قالي شاهسون 
آذربایجان، سده نوزدهم/سیزدهم،

نگارنده

شرح/منبع تصویر تصویرتصویر

خطوط مواج بر قالي بختیاري، سدۀ 
نوزدهم/ســیزدهم . حاشیه با نقش 
معروف به خراساني/گوشــواره اي  
و حاشیه باریک مثلثي در قالي لري 

فارس، سده نوزدهم/سیزدهم، 
 Opie :1992

خطوط مواج  برحاشیه اي از گلیم 
افشاري نوزدهم/سیزدهم،

 Walker :1982 

نمایــش جویبــار در قالــي ایران 
بــا خطوط مــواج ، ســده هفدهم/

Wearden, 2003 ، یازدهم

نقوش مواج بر سفال هاي 
برسفال )تپه گیان( همدان، نیمه 

هزاره سوم پ.م، پوپ و...: 
1388

ظرف سفالي مکشوفه از 
)دالماتپه( آذربایجان بانقوش 

مواج ، هزاره پنجم پ.م، همان

19

31

30

32

33

نقوش مواج بر سفال هاي )تپه  
حصار( دامغان، نیمه هزاره 

چهارم پ.م، واندنبرگ: 1348
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سال دوازدهم، شماره  بیست و چهارم

5 - نگاره چهارپاره )جدولشماره5(
ایننگارۀسادهکهازاتصالچهارمثلثبهیکنقطۀمرکزيــیاتقسیمیکمربعبه
چهارمثلثبارسمقطرهاــسامانیافتهاست)تصویر40(،دردستبافتههايغیرشهري
ایرانيکاربردگستردهایدارد،گاهدرمقامنقشاصليبهصورتمكررورنگارنگ،یگانهمایۀ
نقشپردازياستچنانكهدرگلیمبختیاري)تصویر45(مشاهدهميشود.گاهدرمقامنقوش
فرعي،پرکنندۀفضايمیاننقوشدیگر)تصویر46(ودرمواردي،قسمتيازیکنقشبهعنوان

مكمل.)تصاویر47و48(
»ایننگارههمبرظروفسفالین]ومهرهاي[هزارۀچهارمپ.مشوش)تصاویر41و43(و
همبرخيسفالینههايپیشازتاریختختجمشید]تلبكان[دیدهميشود)تصویر44(این
نقشمایهخاصدردورانمختلفیامظهرخورشیدبودهیانشانۀماه.احتمالميرودچهارپاره
ایننگارهجایگزینچهارفصلسالبودهاستوبهتعبیردیگرهرپارهجایگزینیکچهارمماه

یعنيهفتهبودهاست.«)همان،31:1371(
بهنظرميرسدنشانۀآریایيمعروفبهسواستیكاکهیكيازقدیميتریننقشمایههايباستاني
استونزداقوامآریایيمظهرونشانۀنمادینخورشیدبوده،ازهمیننقشمشتقشدهباشد.
»نگارۀچهارگانهوهندسيميتواندمفهومدیگري]هم[داشتهباشد.ایننقشمایهکه
خصوصاًدرمهرهايآغازینبهکارميرفته،همچنینبراساسیکچلیپاساختهشدهاست...
احتمالداردکهاین]نشانه[آغازادراِکجهانتقسیمیافتهبهچهاربخشبودهباشدکهدر
اندیشۀایرانیانبعديچنانمفهوممهميیافت؛زیرانهتنهاجهانچهاربخشيچوناندیشهاي
گیتي]شناسانه[ادامهیافتهاست،کهنقشتزیینيآننیزمثالًدرباغآرایيایرانيباباغچهبندي
چهارگوشبازنمایيشدهاست.«)پوپ،1044:1387(نگارهچهارپارهدر)تصویر42(نقش
اصليظرفسفالي”تلبكان“بودهاست.چنیننقشيبرسفالهايشوش،سیلک،شهرسوخته،

بلوچستانوتپۀجلیلپور)سندمرکزي(همدیدهشدهاست.
جدول5-نگاره چهارپاره برفرش و آثار پیش 

تاریخي
نقوش فرشنقوش پیش تاریخي

شمارهشماره

45

46

47

48

شرح/منبع تصویر

نگارۀ چهار پاره) نماد ماه(، 
نقش مرکزي ظرف سفالي 
شوش، هزاره چهارم پ.م، 

امیه. پیر:1389
قسمتي از قالي لري فارس با نگارۀ 
چهارپاره) نماد ماه(، سده نوزدهم/ 

سیزدهم / همان

قسمتي از قالي آذربایجان با نقوشي 
که نگاره چهار پاره ) نماد ماه( به 

منزله مکمل استفاده شده.
سده  نوزدهم/سیزدهم /هنر قالي 

بافي ایران:1361

شرح/منبع تصویر تصویرتصویر

قســمتي از گلیم بختیاري با نگارۀ 
چهارپاره) نماد ماه(، سده نوزدهم/

Opie :1998 ،سیزدهم

قسمتي از قالي آذربایجان با نقوشي 
که نگاره چهار پــاره) نماد ماه( به 

منزله مکمل استفاده شده.
سده نوزدهم/سیزدهم /

 Eaglton:1988

40

41

42

44

43

نگاره چهار پاره) نماد ماه( 
برسفال هاي پارسه)تل بکان(، 

هزاره چهارم پ.م،  پوپ 
و..:1388

نگاره چهار پاره) نماد ماه( 
برمهري ازشوش، اوایل هزاره 

سوم پ.م، دبلیو.فریه:1374

ظرفي از پارسه)تل بکان( با 
نگاره چهار پاره) نماد ماه( 

ومثلث هاي شطرنجي، هزاره 
چهارم پ.م، واندنبرگ:1348

بررسي سابقه پیش تاریخي برخي نقوش فرش هاي روستایي وعشایري/ 
مجیدنیكویي

صفحاتمقاله:79-94
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سال دوازدهم، شماره  بیست و چهارم

٦- گل هاي پنج پر، هفت پر،هشت پر و دوازده پر)جدولشماره6(
گلهايپنجپر،هفتپر،هشتپرودوازدهپردرفرشهايایرانيکاربرديچندینساله
وچشمگیردارند.درسادهترینحالت،چنینگلهایيبهصورتمنفرد،پراکندهوبدون
رشتهپیونددرکنارسایرنقوشدرنقشپردازيسهیمشدهاند.)تصویر49ـ51(درحالتي
دیگرگلهايپنجپروششپروهشتپرجزیيمهمازبرخيحاشیههايفرشهاستکه
همبهصورتمنفردوهمدرپیوندبانقوشسادهدیگر،طرححاشیهراساماندادهاست.
)تصویر52و53(اینگلهابهصورتسادهویكرنگازهزارۀسوموچهارمپ.مدرآثارتمدن
جیرفت)تصویر54ـ55(وهزارهسومپ.مسیلک)تصویر56(وهزارۀاولپ.مدرآثارمفرغي

لرستان)تصویر57(بهجايماندهاست.
بهاعتبارقاليپازیریک،گلهشتپرباگلبرگهايیکدرمیانسفیدوسیاهیابه
رنگهايروشنوتیرهسابقهايدستکم2500سالهدرقاليبافيدارد.اینگلبههمین
صورتبيکموکاستموردکاربردبافندگانفارسودیگرحوزههايبافندگيعشایريو
روستایيایراناست.البتهپیشازقاليپازیریکایننمونۀخاصدورنگدرهیچیکازآثار

باستاني،حتيهخامنشيدیدهنشدهاست.)پرهام،104:1370(
جدول6-گل هاي پنج پر، هفت پر، هشت پر 

ودوازده پر بر فرش وآثارپیش تاریخي
نقوش فرشنقوش پیش تاریخي

شمارهشماره

49

50

51

52

53

شرح/منبع تصویر

گل دوازده پر در حاشیه قالي خمسه 
فارس، سده نوزدهم/سیزدهم، همان

گل هاي پنج، شش و هشت پر در 
متن و حاشیه قالي خنجشت فارس، 
سده نوزدهم/سیزدم، هنر قالي بافي 

ایران:1361

شرح/منبع تصویر تصویرتصویر

قالــي  در  هشــت پر  گل هــاي 
افشارکرمان. سده نوزدهم/سیزدم 

 Opie :1998

گل هــاي پنج پر در متن و حاشــیه 
قالي خمســه فارس، سده نوزدهم/

سیزدهم، همان

قالــي  حاشــیه  در  هشــت پر  گل 
بختیاري، ســده  نوزدهم/سیزدهم، 

نگارنده

54

55

56

57

گل هشت پر بر گل میخ 
تمدن جیرفت، هزاره 

سوم وچهارم پ.م، مجید 
زاده.:1382

گل هشت پر بر ظرف 
سنگي تمدن جیرفت، ، 

هزاره سوم وچهارم پ.م، 
همان

گل هفت پر برسفال 
سیلک، هزاره سوم پ.م، 

گیرشمن :1378

گل هشت پر برلوح مفرغي 
لرستان)خداي زروان 
وآفرینش اهورا مزدا 

واهریمن(، سده هشتم پ.م، 
گیرشمن :1371
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سال دوازدهم، شماره  بیست و چهارم

7-طرحهايترنجيوچندترنجيشاخکدار)جدولشماره7(
تواليیکردیفازلوزيهايمتصلبههمدرفرشبعضيمناطقایرانازجملهفارسو
بختیاريبهنقشهحوضيوترنجيشناختهميشود.درنمونههایيازایننقشههارأسهاي
آزادلوزيهازوایدیابازوهایيدارد)تصاویر58و59(ترکیبکلياینترنجهايمتصلشاخكدار
درتزییناتسفالهايسیلکبهوضوحقابلمشاهدهاست)تصاویر60و64(.باوجوداینكهدر
فضايترنجقاليهانقوشدیگريطراحيشدهاستآنچهدرلوزيهايپیوستۀسفالهادیده
نميشودطرحخطيآنهاراميتوانازیکخانوادهدانست.برايتکلوزيشاخكدارسیلک
)تصویر64،چپ(همزاديدرفرشهاميتوانیافت.بسانآنچهدر)تصاویر61و62و63(دیده

ميشود.
جدول7-طرح هاي ترنجي وچند ترنجي 

شاخک دار  بر فرش وآثارپیش تاریخي 

نقوش فرشنقوش پیش تاریخي

شمارهشماره

58

59

61

62

63

شرح/منبع تصویر

نقوش لوزي هاي متصل 
شاخک دار بر ظرف 

سفالي سیلک، هزاره سوم 
پ.م، گیرشمن :1378

شرح/منبع تصویر تصویرتصویر

قالي افشار کرمان با طرح سه ترنج 
متصل، سده نوزدهم/سیزدهم.

Opie :1998

64

60

قالي خمسه فارس با طرح پنج ترنج 
متصل، سده نوزدهم/سیزدهم

نقش  تک لوزي هاي شاخک دار 
درقالي آذربایجان، سده نوزدهم/

سیزدهم، همان

نقش لوزي شاخکدار درقالي بلوچ، 
سده نوزدهم /سیزدهم، همان

قالي خمسه فارس با طرح پنج ترنج 
متصل، سده نوزدهم/سیزدهم

Opie :1998

نقوش لوزي هاي 
شاخک دار بر سفال هاي 

سیلک، هزاره سوم پ.م، 
گیرشمن :1378

بررسي سابقه پیش تاریخي برخي نقوش فرش هاي روستایي وعشایري/ 
مجیدنیكویي

صفحاتمقاله:79-94
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 ٨- طرح راه راه/ محرمات)جدولشماره8(
گونهايازتزییناتآثارباستانيباخطوطراهراهافقيوعموديواریبسامانیافتهاست.
مضافبرآن،درموارديمابینخطوط،نقشمایههايدیگريهمطراحيشدهاست.نقوش
راهراه)کهبهطرحمحرماتشناختهميشود(ازمتداولتریننقشهايآثارمختلفتاریخي
وپیشتاریخياست.برسفالهايتپهموسیانوسیلکوگیانبهصورتهايمختلف،نقوش

راهراهاستفادهشدهاست.)تصویر66(
شایدیكيازقدیميتریننمونهتزییناتراهراه)محرمات(طرحلباستندیسنقرهاي
ایالميباشد)تصویر65(طرحراهراهلباساینتندیسازتكرارنقشمایهايسامانیافتهکه
دردستبافتههايگلیميوپرزدارسدههاياخیرـمخصوصاًدرنقوشحاشیهباریکبهکار
رفتهوبه"آالقورد"شناختهميشود)تصویر67(.ایننقشمایهبرپایهقاعدۀهندسيساده
)شبكهمربعهايمنظم(رسمميشود.بهحكمنظموقاعدهمشخِصرسمایننقشمایه)و
نقشمایههايدیگرازایندست(بهاحتمالقریببهیقیننقشسازانپیشازتاریخازعلم
هندسهوامكانبهکارگیريآنبراينقشسازيآگاهبودهاند.در)تصاویر68ـ70(نمونههایي

ازایننقشومشابهآنرادردستبافتههامشاهدهميکنیم.
جدول8-نقشمایه چند ضلعي)16تا 28 

ضلعي(بر فرش وآثار پیش تاریخي

نقوش فرشنقوش پیش تاریخي

شمارهشماره

73

74

75

76

77

شرح/منبع تصویرشرح/منبع تصویر تصویرتصویر

نگاره دوازده  جانبي شــاخکدار بر 
قالي بلوچ خراسان، سده نوزدهم/

Ford:1981 ،سیزدهم

نگاره دوازده  جانبي بر حاشیه قالي 
بختیاري، ســده نوزدهم/سیزدهم ، 

هنر قالي بافي ایران:1361

71

72

نگاره دوازده  جانبي بر 
سفال هاي پارسه»تل بکان« 

هزاره چهارم پ.م، 
واندنبرگ:1348

نیمي از نگاره بیست  جانبي 
برظرفي  از »تل بکان«
هزاره  چهارم پ.م،  

هرتسفلد:1381

باز طراحي نقش ظرف فوق 
توسط نگارنده

نگاره بیســت وهشــت  جانبي که 
در بافته هــاي مناطق مختلف دیده 

مي شود، پرهام:1370

نگاره بیست وهشت  جانبي 
شاخک دار بر قالي فارس، سده 
Wearden,2003 ،نوزدهم/سیزدهم

نگاره بیست وهشت  جانبي 
شاخکدار بر قالي ترکمن ،

سدۀ نوزدهم/سیزدهم
Thompson:1993
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جدول5-نگاره چهارپاره برفرش و آثار پیش 
تاریخي

نقوش فرشنقوش پیش تاریخي

شمارهشماره

67

68

69

70

شرح/منبع تصویر

نگارۀ چهار پاره) نماد ماه(، 
نقش مرکزي ظرف سفالي 
شوش، هزاره چهارم پ.م، 

امیه. پیر:1389

طرح راه ـ راه با نقوش آالقورد 
بر گلیم قشقایي، سده نوزدهم/

سیزدهم،  نگارنده

طرح راه راه با نقوش مشابه آالقورد 
بر قالي ترکمن، سده نوزدهم/

سیزدهم، هنر قالي بافي ایران:1361

طرح راه راه )محرمات جناغي( بر 
قالي قشقایي فارس، سده نوزدهم/

سیزدهم، نگارنده

شرح/منبع تصویر تصویرتصویر

طــرح راه ـ راه )محرمات( بر قالي 
خمســه فــارس، ســده نوزدهــم/

Opie :1998  ،سیزدهم

65

66

ظرفي از پارسه)تل بکان( با 
نگاره چهار پاره) نماد ماه( 

ومثلث هاي شطرنجي، هزاره 
چهارم پ.م، واندنبرگ:1348

٩- نقش مایۀ چند ضلعي)1٦تا 2٨ ضلعي()جدولشماره9(
ایننقشمایهرادکترپرهامازنگارههايبسیاردیرینسالوعالمگیريدانستهکهتقریباًدرفرشبافيتمامي
کشورهايخاورمیانهمتداولاستودرصورتهايگوناگونخوداز]دوازده[بیستتابیستوهشتضلعدارد.
)تصویر76(ازنظرایشانبسیارمحتملاستکهایننقشمایهازنقشۀعرصۀپرستشگاههايباستانيـکهغالباً
نشأتگرفتهباشد.همچنیناستنباطکردهکه»پیوندایننقشمایهبامعبدهايعهدباستان بیستضلعداشتهـ
خصوصاًازاینواقعیتتاریخيسرچشمهميگیردکهبناهايدینيوآیینيایرانباستان،درطولتاریخچند
هزارسالهخودهمازجهتشكلوحجموبدنهونماوابعاداصليوهمازلحاظنقشونگارهاوریزهکاريهاي
تزییني،هموارهتجسمآگاهانۀاعتقادهاورمزهاونمادهایيبودهاستکهآدمیاندرتالشهمیشگيخودبراي
تسخیرطبیعت)ازراهنمادِيدستیافتنبهافالکوپیوستنبهنیروهايطبیعيوماوراءطبیعيوسهیمشدندر

اقتدارآنها(ميآفریدندوبدانهامتكيوپشتگرمبودهاند.«)پرهام،11-1371:10(
چنانكهمينگریمصورتکليایننقشمایهدرسفالینههايپیشازتاریخقابلشناسایياست.ازآنجملهدر
سفالینههاي”تلبكان“ایننقشبهکارگرفتهشدهاست.نمونهايازآنبهصورتدوازدهضلعي)تصویر71(ونمونۀ
دیگرـکهنیميازآنبربدنۀظرفطراحيشدهـبیستجانبياست)تصویر72(درایننمونههانقوشپلكانيهم

قابلاستنباطاست.نقوشپلكانيساماندهندۀطرححاشیهدربرخيقاليهااست.)تصویر74(
روایتيازایننقشکهدوازدهوجهدارد،درقالیچهايبلوچخراساندیدهميشود)تصویر73(.ایننقشهمانند
بعضينگارههايچندجانبيدرانتهايهررأسبرجستهاش،شاخکهایيداردکهگاهمشابهنقشمایههاي
قوچكي)شاخقوچ(است.نمونۀبیستوهشتجانبيایننقشالبتهباهمانشاخکهاکهميتوانآنراسرمرغیا
سرقوچتجسمکرددربافتههايعشایريفارس)تصویر75(وترکمن)تصویر77(کاربردفراواندارد.البتهدرمیان

نمونۀآذربایجاننگارۀچهارپارهماه)ماهچهارپاره(همدیدهميشود.

بررسي سابقه پیش تاریخي برخي نقوش فرش هاي روستایي وعشایري/ 
مجیدنیكویي

صفحاتمقاله:79-94
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نتیجه گیری
کاوشدرپیشینهنقوشفرشباتكیهبرتشابهنقوشفرشوآثارپیشازتاریخایرانباتوجه
بهسابقهدیرینفرشبافيدرایرانوجهاننتایجقابلتوجهيبهدستميدهد.درجستوجوي
سوابق،هرچهبهزمانهايقدیمتررجوعکنیمبهدلیلمحدودبودننمونهفرشهايقابل
دسترسازدورانگذشتهـحتيتصویرآنهاکاردشوارميشود.ایندشواريدردورانيمثل
دورانپیشتاریخيکههیچنمونهفرشيبرايبررسيبهجاينمانده،بیشترميشودزیراتنها
براساسفرشهايبهجايماندهميتواندربارۀسابقهقطعينقوشوتحوالتآنهااطمینان
حاصلنمود.تشابهنقوشفرشهايروستایيوعشایريکهاغلبازنقوششكستهبرخوردارند
باآثارپیشتاریخيبهنسبتفرشهايشهریكهبهطورعمدهداراينقوشمنحنياندبیشتر
است،درحاليکهنمونهفرشهايروستایيوعشایريموجودقابلاستنادکمترازسیصد
سالقدمتدارند.یكيازدالیلایناستکهتغییروتحوالتجوامعغیرشهريکندبودهو
احتمالارتباطآنهاباجوامعپیشازخودوبهتبعآنتداوماستفادهازنقوشکهنموجهتربه
نظرميرسد.برايیافتنسابقهوتداومبرخينقوشهمناچاربایدبادرنظرگرفتنویژگيهاي
آنهاازجملهشكلکلي،خطوطتشكیلدهنده،موضوعنقش،شیوهاجرا،مفهوماحتماليو..
برآثاردیگرجستوجوکردوبهاحتماالتتوسلجست.بایدتوجهکردکهتشابهبعضينقوش
فرشهايسالهاياخیربانقوشآثارتاریخيوپیشتاریخيرانميتوانبااطمیناننتیجۀ
حرکتمعموليدربسترزمانیعنيتداومتاریخيآنهادانست،زیراممكناستازرويآثار
کشفشدهباستانيکهحدودیکونیمقرنازایناکتشافاتميگذردـکپيبرداريوبر
فرشها،بافتهشدهباشند.پسبراياطمینانبیشترازسابقهوتداومنقوشترجیحایناست
کهنمونهفرشهایيمورداستنادقرارگیرندکهقبلازکشفیاتباستانشناسيبافتهشدهاند.

برخيازنقوشفرشهادرگذرزماندچارتحولشدهاندورشتۀپیوندآنهابانمونههاي
گذشتهچنانضعیفشدهکهتنهابابررسيهايبسیاردقیقميتوانآنهارااحتماالًمنشعباز
نمونههاينخستیندانست؛چنانكهنقوشمداخل)پیداوپنهان(کلهمرغيقوچكي؛درقاليها
بهدلیلشباهتکليباسروگردنسلسلهمرغاننقشبستهبربرخيازسفالهايشوش،
منشعبازآنهاپنداشتهشدهاست.اگرچهبرايهمیننقوش،نمونههايپیشتاریخيمشابه
وحتيقابلانطباقهمیافتهشدهاست.برخينقوشدیگرفرشهاکهبهدلیلشباهت)کلي
یاجزئي(بانقوشپیشتاریخيمشترکانگاشتهشدهوميتوانآنهارادارايسابقۀپیش

تاریخيقلمدادکردعبارتانداز:
سهگوشهايپیوستهوسلسلهاي/کنگرهايوپلكانيپیوستهکهنمادکوهسارومنابعآب
تفسیرشدهاند؛نقوششطرنجي)گلهايشطرنجي،مربعشطرنجي،لوزيشطرنجيو.....(؛
خطوطمواجکهشباهتيباامواجآبدارند؛نگارهچهارپارهکهنشانهايبرايخورشیدوماه
دردورههايمختلفتفسیرشدهاند؛گلهايپنجپر،هفتپر،هشتپرودوازدهپر؛طرحهاي
ترنجيوچندترنجيشاخكدار؛طرحراهراه)محرمات(نقشمایهچندضلعي)دوازدهتابیت

وهشتضلعي(.
مضافبرمواردفوق،نقوشوطرحهايدیگريازفرشهاهمهستکهميتواننمونۀ
مشابهآنهادرهنرپیشازتاریخجستوجوومعرفيکردازآنجملهطرحهايلچکترنجي
وقابقابيونقوشيمانندجناقيو...کهبربنیانهندسهاستوارند،لیكنمعرفيوتشریح

موارداخیرمجالدیگريميطلبد.
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فهرست منابع        
   

کتاب
-امیه،پیر)1389(،شوشششهزارساله،ترجمهعليموسوي،نشرفرزانروز،تهران.

-پرهام،ســیروس)1370(،دســتبافتههايروســتایيوعشــایريفــارس،جلداول،
امیرکبیر،تهران.

-پرهام،سیروس)1371(،دستبافتههايروستایيوعشایريفارس،جلددوم،امیرکبیر،
تهران.

-پــوپ،ارتورو..)1387(،ســیريدرهنرایــران،،گروهمترجمان،انتشــاراتعلمي
وفرهنگي،تهران.

-پوپ،ارتور)1387(،شاهكارهايهنرایران.ترجمهپرویزناتلخانلري،انتشاراتعلمي
وفرهنگي،تهران.

-توحیدي،فائق)1386(،فنوهنرسفالگريدرایران،سمت،تهران.
-حصوري،علي)1376(،فرشبرمینیاتور،انتشاراتفرهنگان،تهران.

-حصوري،علي)1371(،نقشهايقاليترکمنواقوامهمسایه،انتشاراتفرهنگان،تهران.
-حصوري،علي)1380(،مبانيطراحيسنتي،نشرچشمه،تهران.

-دبلیو،فریه)1374(،هنرهايایرانترجمهپرویزمرزبان،نشرروزافزون،تهران.
-کامبخشفرد،ســیفا..)1380(،ســفالوســفالريازابتدايدورهنوسنگيتادوران

معاصر،ققنوس،تهران.
-کیاني،محمدیوسف)1380(،پیشینهسفالوسفالگريدرایران،نسیمدانش،تهران.
-گدار،اندره)1377(،هنرایران،،ترجمهبهروزحســیني،انتشــاراتدانشــگاهشهید

بهشتي،تهران.
-گیرشــمن،رمان)1371(،هنرایران،:مادوهخامنشــي،ترجمهعیسيبهنام،،انتشارات

علميوفرهنگي،تهران
-گیرشــمن،رمان)1378(،ســیلککاشــان،ترجمــهاصغرکریمي،ســازمانمیراث

فرهنگي،تهران.
-فسایي،محمدصادق)1371(،باتاروپودعشق،نشرنگار،تهران.

-مجیدزاده،یوسف)1382(،جیرفت؛کهنترینتمدنشرق،وزارتارشاد،تهران.
-نیري.سیوا،رازهايسربهمهر،موزهملي،سازمانمیراثفرهنگي،تهران.

-واندنبرگ.لویي)1348(،باستانشناسيایرانباستان،ترجمهعیسيبهنام،تهران،
-وینتر.آیرین)1387(،پالکســینهيحسنلو،مترجم:عليصدرایيو....،سازمانمیراث

فرهنگي،تهران.
-هنرقاليبافيایران)1361(،سازماناتكا،تهران.

-هرتسفلد،ارنســتامیل)1381(،ایراندرشرقباستان،ترجمههمایونصنعتيزاده
،نشردانشگاهشهیدباهنرکرمان.

بررسي سابقه پیش تاریخي برخي نقوش فرش هاي روستایي وعشایري/ 
مجیدنیكویي

صفحاتمقاله:79-94
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مقاله
-پرهام،سیروس)1382(،جلوههاياساطیريونمادیننخستیندرقاليایران،فصلنامه

فرشدستباف،سالنهم،شمارهبیستویكموبیستودوم،صص23-18.
-حصــوري،علي)1373(،ابزارقاليبافيدرایــرانازدورهمفرغتاآغازدورهمیالدي،

دستهاونقشها،تابستان،سالاول،شمارهسوم،صص21-26.
-خلوپین،ایگور)1384(،بافتفرشــهايپرزداردراســیايمرکزيعصرمفرغ،ترجمه
محمدجوادکاسنژاد.فرشدســتبافایران،ســالنهم،شمارهبیستوپنجموبیست

وششم،صص30-33.

انگلیسی
- Eaglton.William)1988(,An Inroduction toKurdish Rugs and Other Weaving, Brook-

lyn, New York.

- Ford, P. R. J ) 1981(, Oriental carpet design: A guide to traditional motifs, patterns 

and symbols, Thames and Hudson.

- MacDonald, Brian W)1997(, Tribal rugs: treasures of the black tent, Antique Col-

lecters club 

- Opie,James)1998(,Tribal rugs; a complete guide to nomadic and Village Carpets, 

Bulfincher.

- Wearden,jennifer)2003( Oriental carpets and their structure, Harry N. Abrams.

- Sabahi,Taher)1989(.qashqai.tappet tribali persiahi ,Novara.

- Thompson, Jon)1993( ,Carpets: from the Tents, cottages and workshops of 

Asia,Laurence King.

- Walker, Daniel S )1982(, Oriental rugs of the Hajji Babas, Thames & Hudson. 



95

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
بهار - تابستان 1395

سال دوازدهم، شماره  بیست و چهارم
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صفحاتمقاله:95-116

ازپایاننامه ایــنمقالــهبرگرفتــه
کارشناســیارشدنویســندهاولبه
راهنمایینویسندهدومتحتعنوان:
»بازتابمذهبدرهنرعامیانهدورۀ
قاجــار)ازعهــدناصریتــاانقراض
دانشــگاه در قاجاریــه(« سلســله

مازندرانمیباشد.

بررسی تطبیقی بازنمایی موضوع معاد در نقاشی 
قاجاری ایران و بیزانس روسیه

نجیبه رحمانی /
دانشجويکارشناسيارشدپژوهش
هنر،دانشگاهمازندران
n_rahmani88@yahoo.com

فتانه محمودی /
استادیاردانشكدۀهنرومعماری
دانشگاهمازندران

چکیده
بازنماییواقعهمعادازموضوعاتموردتوجههنرمسیحیتدورههایبیزانس،گوتیک،
رمانسکورنسانسبودکهبهوفوردرمعماری،حجاری،نقاشیدیواریونقاشیرویبوم
کشورهایمختلفمسیحیدیدهمیشود؛توجهیکهتنهامعادلآندرمقیاسبسیارمحدودتر
درهنردورهقاجارایرانرخمیدهد؛باوجوداینكهمتوناسالمیسرشارازمطالبیدربابمعاد
استوسورههاییچند،مختصمعاددرقرآنوجوددارد،امابهواسطهتحریمشمایلنگاری
ازترسیماینواقعهدرهنرایرانتادورهقاجارخبرینیست؛درایندورهدواثرمستقلدر
قالبنقاشیقهوهخانهایازمحمدمدبربهواقعهمعادپرداختهاستودرکنارآننمونههای

انگشتشماریدرحوزهنقاشیدیواریونقاشیپشتشیشهنیزکارشدهاست.
درمیانانبوهبازنماییهایهنرمسیحی،بازنماییهایمعاددرهنربیزانسروسیهدارای
شباهتهایساختاریفراوانیباهمتایانایرانیخودهستند.اینآثارکهمعرفروحملی
کشورشانوفارغازتاثیراتآکادمیکمیباشند،نمایشیازباورهایملی،بومی،هنریودینی
هردوکشوردرارتباطبایکواقعهدینیمشترکاند.هنرمندانمكتبندیدهقاجارهمانند
راهبانروسی،تصاویرمعادرابهشكلخودجوشترسیمنمودهاند.دراینمقالهباروشتوصیفی
وتحلیلیبهبررسیتطبیقیتصویرمعاددرنقاشیایرانقاجاریوهنربیزانسروسیهپرداخته
شدهاست.ماحصلاینپژوهشنشانمیدهدکهموضوعمشترکمعاددردوتفكراسالمیو
مسیحی،باوجودتفاوتمضامیندینی،ازلحاظهنریوساختاریدارایشباهتهایبسیاری
استوبهخوبینمایانگرنگاهآرمانیومعنویهنرمندانمكتبندیدهدوکشوراستکهبادانش

هنریخودانگیخته،اندیشهدینیخویشرابهنمایشگذاشتهاند.

اهداف مقاله
1-نمایشبازنماییموضوعمعاددرهنرایراندورهقاجار؛

2-بررسیشباهتهاوتفاوتهایفرمیومضمونیبازنماییواقعهمعاددرهنرعامیانه
ایران)دورهقاجار(وهنربیزانسروسیه)سده18-14(.

سؤاالت مقاله
1-بازنماییموضوعمعاددرهنرعامیانهایراندردورهقاجاربهچهشكلیبودهاست؟

2-شباهتهاوتفاوتهایفرمیومضمونیبازنماییواقعهمعاددرهنرایران)دورهقاجار(
وهنربیزانسروسیه)سده14-18(درچهمواردیاست؟

واژگان کلیدی
بازنماییواقعهمعاد،هنرعامیانهقاجار،هنربیزانسروسیه،شمایلنگاری،نقاشیقهوهخانهای.
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مقدمه
اهمیتمعاددراسالمچناناستکهجزءاصولپنجگانهدینمحسوبمیشودوسورههایی
چونواقعهوتكویردروصفآننازلشدهاست.درتوصیفاتروزمحشر،جزییگوییفراوانی
دیدهمیشود،امادراناجیلاربعهاینتأکیدبسیارکمتربهچشممیخوردودربرابرحجم
عظیمتأکیددرقرآنومنابعفقهاسالمیبااشاراتیچندروبهروبودهاست.باوجودمنابع
مكتوبفراواندراسالم،هنراسالمیدرایرانتادورهقاجارتجربهبازنماییازروزرستاخیز
ندارد،اماعكساینامردرهنرمسیحیصادقاست؛اینهنرچنانازنمایشروزرستاخیز
سرشاراستکهازتصویرسازیواقعهمعادتمامدورههایتاریخیکشورهایمسیحیدرابعاد

واشكالمختلفموجوداست.
درهنراسالمیایران،بهواسطهمنعشمایلنگاریوبازنماییفیگوراتیومضامینمذهبی
بانمونههایمحدودیدراندازهکتابآراییازشمایلنگاریپیامبر)ص(وائمه)ع(روبهرو
هستیم.ترسیمموضوعاتمذهبیبهشكلجدیودرمقیاسبزرگ)نقاشیدیواریونقاشی
رویبوم(درعهدقاجار،کهدورهتحوالتبزرگسیاسیواجتماعیاست،درقالبهنر
عامیانهرخداد.محمدمدبر،بهعنوانهنرمندیمردمی،بهترسیمدوتابلوازواقعهمعادبه
شیوهنقاشیقهوهخانهایپرداخت.همچنیننقاشیهایدیواریکهدربقاعمتبرکهگیالنو
مازندرانترسیمشدهاستونیزنقاشیهایپشتشیشهکهتوسطهنرمندانگمنامومكتب
ندیدهترسیمشدهاند،جزءاینآثارهستند.آثاریکهازدلاجتماعمردمیبرخاستهاستو

بانگاهیصریحوعامیانهبهترسیموقایعیمذهبیپرداختهاند.
دربررسیتطبیقیموضوعمهجوروکمترکارشدهبازنماییواقعهمعاددرهنرایران،
شایدیكیازبهترینگزینههادرخیلهمتایانمسیحی،ترسیماتداوریاخروی)معاد(هنر
بیزانسروسیهاستکهبهلحاظساختاریشباهتهاییچشمگیربامعادلایرانیخویشدارد.
تفاوتهایمضمونیبهواسطهذاتدینیمتفاوتآنهاستودرساختارنیزبهدلیلهنربومی
هرکشوریتمایزهاییرویتمیشود،امادرفصلمشترکنگاهقدسیوتوجهبهفضاسازی
معنویهماهنگعملکردهاند.بخشیازشباهتهابهنزدیكینوعنگاههنرمندانوبینش
آنهابامخاطبانشانبازمیگرددواینكههنرمندعامیانهوراهبروسیهردوبرایمردمیرنج
کشیدهوعامیتصویرسازیمیکردند.ازاینرو،هنرآنانسادهوبیپیرایهوبیتكلفاست.
اینمقالهبهبررسیوجوهتفرقواشتراکبازنماییموضوعمعاددرهنرایراندورهقاجاروهنر
بیزانسروسیه)قرن18-14(میپردازدتابامطالعهآنقدمیدرجهتشناختهنرمذهبی

وقلمروکمتراعتناشدهبازنماییتصاویرمعاددرهنرایرانبرداشتهشدهباشد.
باتوجهبهبررسیهایبهعملآمدهدرزمینهموضوعحاضر،میتواناظهارداشتتاکنون
تحقیقجامعیدرموردترسیمواقعهمعاددرهنرایرانانجامنشدهاست.کتببسیاریدر
موردبررسیاینواقعهواهمیتآندرحیاتدنیویواخرویانسانهاتألیفشدهاست،
امااقدامیدرجهتبررسینمونههایاندکترسیمشدهدراینموردصورتنگرفتهاست.
درمقالهایازسعیدچاواری)1388(باعنوان»مقایسهساختاریپردهروزمحشراثرمحمد
مدبروفرسکداوریواپسیناثرمیكلآنژ«بهروشتوصیفیوتحلیلی،تابلومدبربااثرنقاش
برجستهایتالیاییمقایسهشدهاست.بهجزموردمذکور،درزمینهتصویرنگاریمعاددرهنر
ایرانمقالهیامطلبدیگرییافتنشدهاست.برایمطالعهتطبیقیموضوعبازنماییواقعه
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معادبهدنبالمعادلمناسبیدرعالممسیحیتگشتیمکهدرزمینهمضمونیوساختاریو
نیزنوعارتباطهنرمندومخاطبباهمتایانایرانیهماهنگیهاییداشتهباشند؛ازاینروبا
مطالعهتصویرسازیهایمعاددرهنرهایمسیحی،گوتیک،رنسانس،باروکوغیرهدرنهایت
بهدلیلوجوهمشترکهنربیزانسروسیه،ازلحاظمواردقیدشده،حوزهتطبیقرابدینوادی

منحصرکردیم.
پژوهشحاضرازلحاظماهیت،بنیادیوازجهتهدف،پژوهشی-تاریخیاستوبا
استفادهازروشتوصیفی-تحلیلیوتطبیقیبهشیوهاسنادی-تاریخیاطالعاتازمنابع
کتابخانهایجمعآوریشدهاست؛همچنینازتعدادیسایتهایاینترنتیمعتبرهنرروسیه

چونسایتموزهآرمیتاژوموزهشمایلروسیهوغیرهنیزاستفادهشدهاست.


معاد در قرآن و اناجیل اربعه
واقعهمعادازچنانجایگاهیدرقرآنبرخورداراستکهدراکثرسوره¬هاوآیاتقرآن
نمودآنرامیتواندید.سورههاییچونواقعه،تكاثر،قیامت،ق،شمسو...دروصفمعادنازل
شدهاند.کسانیکهدرمقامشمارشاینآیاتبرآمدهاندبهحدود1400آیهدستیافته¬اند
)سبحانی،10:1370(.هیچواقعهایبهاینروشنیدرقرآنتشریحنشدهاستودراحادیث
پیامبر)ص(وائمه)ع(جزییاتبسیاریدرتوصیفپلصراط،بهشتوجهنموطبقاتآنها

وموقوفاتآوردهشدهاست.
توصیفاتباتغییراتیکهدروضعیتزمینرخمیدهدشروعمیشود؛زمینوکوههابه
لرزهدرمیآیندوکوهها،بهسانریگ،روانمیگردند)مزمل:14(،پستیوبلندیزمینهموار
میشود)طه:106(،دریاهاافروختهمیشوند)تكویر:6(،آسمانچونطوماریدرهممیپیچد
)تكویر:11(ومرحلهبعدینفخصورمیباشد؛نفخصوردرلغتبهمعنایدمیدندرشیپور
استودرقرآنکنایهازخبرکردنمردمبرایرسیدنبهحساباست.دراینهنگام،داوری
نهاییصورتمیگیردوهمهاهلزمین-زندگانومردگان-درصحرایمحشرگردمیآیند
وداورانوشافعانواردمیشوند،فرشتگانوملكانگناه،دیوانوهمهوهمهحضورمییابند

)حبیبیان،242:1386(.
امادراعتقاداتمسیحیچهارامراخرویمشخصوجودداردکهعبارتانداز:مرگ،داوری،
جهنموبهشت)برنتل،264:1381(.معادوداوریبدینشكلاستکهدرپایانجهان،مسیح
پیروزمندانهبهعنوانداورهمهانسانهاوفرشتگاندوبارهظهورخواهدکرد.اینهمانرجعتو
داوریاستکهمسیحبسیاریازاوقاتباحواریونخوددربارهآنسخنمیگفت.دررجعت،
جانهایانسانهادوبارهبابدنمتحدمیشوندومطابقعقیدهمسیحی،بدنانسانمورد
تجلیلواقعمیشودتابرایحیاتابدیآمادهشود.انجیلمعادراامرییكبارهمعرفیمیکند:
»بیدارباشید،زیرادرساعتیکهگماننبرید،پسرانسانمیآید«)متی،بیستوچهارم:44(.
زلزلهشدیدیرخمیدهدوخورشیدمانندپارچهایسیاه،تیرهوتارمیگرددوماهبهرنگ
خوندرمیآید)مكاشفهیوحنا،رویدادهایآخرزمان:1233(،پسازوقوعتحوالتدرآسمان
وزمین،نوبتبهرستاخیزانسانهامیرسدتامطابقاعمالشانمحاکمهشوند)مكاشفهیوحنا،

روزداوریاخروی(.
مواردیچوننفخصور،برخاستنمردگان،سنجشاعمالوجداسازینیكانوبداندر

بررسی تطبیقی بازنمایی موضوع معاد در نقاشی قاجاری ایران و بیزانس روسیه/ 
نجیبهرحمانی،فتانهمحمودی

صفحاتمقاله:95-116
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قرآننیزذکرشدهاست،امامباحثیچونداوران،شافعانونحوهداوریهردینمختصبه
خودآندیناست.عبورازپلصراطوتوصیفاتبهشتوجهنمنیزدرهردینمتفاوتاست.

گرچهکلیاتمشابهیوجوددارد،جزییاتباباورهایمذهبیمختلفمتناسباست.

شمایل نگاری در نقاشی بیزانس روسیه و نقاشی اسالمی ایران
ریشههایمسیحیتدرفلسطینقراردارد،امادرپایانقرننخستمیالدی،ایندین
درسرتاسرشرقمدیترانهوغربگسترشیافت.بهتدریجدوحوزهعمدهزبانیوفرهنگیدر
مسیحیتاولیهپدیدآمد1؛مسیحیتشرقییونانیزبانکهمرکزاصلیآنشهرقسطنطنیه
)استانبولکنونی(بودومسیحیتغربیالتینیزبانبامرکزیتشهررم.مهمترینجداییدر
تاریخمسیحیتدراواخرقرنپنجممیالدی)تجزیهرومبهبخشهایغربیوشرقی(رقم
خورد)حسینی،86:1390(.پیدایشفرقهارتدوکس)امپراتوریرومشرقی(قبلازآنکه
ریشهاعتقادیداشتهباشد،منشأجغرافیاییداشت.درواقعامپراتوریرومشرقیدرآنزمان
پیشرفتهترینکشوراروپاوخاورنزدیکووارثفرهنگکهنیونانباستانمحسوبمیشد.
اینامپراتوریهستهقلمروگستردهایراتشكیلمیدادکهدرآنمذهبارتدوکسبرزندگی

معنویمردمتسلطداشت)آنگلوفولیتاورین،22:1357(.
آیینمسیحیتبراساستجسمخدادرمسیحاستواراستوبرایناساس،مسیحپیشوایی
استکهخداوندذاتخودراباآنبرجهانیانآشكارگردانیدهاست؛ازاینروموضوعهنر
مسیحی،عیسیمسیح)ع(استوتجسمشكوهوجاللوجمالوجبروتالهیدرشمایل
ویاست2.منشأایندیدگاه،کهامرالهیدرعیسیمسیح)ع(متجسدشده،ازانجیلاست:
»کلمه3جسمگردیدومیانماساکنشد.پرازفیضوراستیوجاللاورادیدیم،جاللی
شایستهپسِریگانهپدر«)یوحنا،باباول:14(.درواقعبدینشكل،الهویتدرشمایلنگاری

تقدیسیافت.
هفتمینشورایعمومیروحانیونمسیحیدرتأکیدمطالبفوق،فتویدادندکهاین
نقوشوشمایلهابههیچوجهتوسطنقاشانابداعنشدهاند،بلكهمنشأالهیدارند.طبقروایات
مسیحی،ایننقاشیهاازتصاویرحضرتمسیحمنبعثشدهاستکهاولباربهنحوی
معجزهآسارویپارچهایاهداییبهپادشاهآبگار4نقشبستهبود.بنابهروایتمسیحیان،وی
دردورانحكومتشنگارگریرابهاروشلیمفرستادتاچهرهمسیحرانقاشیکند.چهرهالهی
مسیحچناندرخشیدکههنرمندخیرهشدوناتوانگردید؛آنوقتمسیحدامنقبایخودرا
برچهرهکشیدوچهرهمقدسرویآننقشبست.بنابراینروایت،پسازدرگذشتمسیح،

دوتنازحواریونایننقشاعجازآمیزرابرایپادشاهآبگارآوردند)مددپور،6:1383(.
بااینوجود،هنرمسیحیودرواقعهنربیزانسینیزدردورهایشاهدمنعشمایلنگاری
بودکهبهآننفاقشمایلشكنی5گفتهمیشود.جنبشیکهدرتحریمشمایلسازیتوسط
پادشاهوقتامپراتوریبیزانس،لئوسوم،صورتگرفتوازاواخرقرنهشتمتااواخرقرن
نهمبهدرازاکشیدودراینفاصلهبسیاریازآثاردینیازبینرفت)پاکباز،333:1390(.یكی
ازدالیلاینتحریم،تاثیرتحریمبازنماییفیگوراتیودرکشورهایاسالمیبودکههمجواری
نزدیكیباامپراتوریبیزانسیافتهبودند.راهبانوهنرمندانمخالفبااینسیاستبهنواحی
غربیامپراتوریمهاجرتکردند،درکشوریچونروسیهنیزبهعلتعدمارتباطبانیای

1-علــلمختلفــیبرایجدایــیمعنویاین
دوقدرتکلیســاییوجــوددارد،امــااولین
علــتآنادعایکلیســایروممبنیبربرتری
کلیســایرومبهدلیلحضــورپطرسحواری
بهعنواناولینحواریکشیشیاستکهاولین
کلیســارادرشــهررمبرپاکرد.درصورتیکه
کلیسایقســطنطنیههرپنجمرکزمسیحیت
)اورشلیم،انطاکیه،رم،اسكندریهوقسطنطنیه(
راازنظــراعتبــارواقتــداربرابرمیدانســت.
2-درصدرمســیحیتواوایلبیزانس،جالل
وجبروتوشكوهالهیباترسیمحضرتمریم
وحضرتعیســیدرشمایلملكهوپادشاهکه
نمادســلطنتالهیاستصورتمیگرفت.در
سالهایبعدهنرمندانگرایشبهنشاندادن
تصویرمسیحمصلوبپیداکردند.موضوعاغلب
اینآثار،نمایشرنجهاومصائبعیســیبود.
3-درباباولانجیلیوحناآوردهشدهاست:»در
ابتداکلمهبودوکلمهنزدخدابودوکلمهخدابود«.
4-آیــگاریكیازپادشــاهان»ادســا«)اورفه
کنونترکیه(سلسلهمستقلکهبینسالهای
137ق.متا216.مدرشمالبینالنهرین)مرکز
مســیحیاننســطوریایران(تشــكیلشــد.
5-Iconoclasm
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معنویخویش،امپراتوریبیزانس،اینممانعتانعكاسینداشتوشمایلنگاریبهقدرت
خویشوباتكیهبرجلوههایهنربومیادامهیافت.شمایلنگاریباایمانارتدوکسیدرسراسر
کشورهایبالكانوروسیهانتشاریافتوحتیپسازانقراضامپراتوریبیزانسبهاعتالیی
چشمگیردستیافت.ظهورهنرمندیشامخچونآندریروبلف،کهبزرگترینشمایلساز
روسیهخواندهشدهاست،خودنشاندهندهاینواقعیتاستکهانگیزههایآفرینندگیدر
سنتهنربیزانساززادگاهاصلیشبهسویمرزهایشمالیدنیایارتدوکسانتقالیافتهبود

)نوروزیطلب،76:1384(.
درمجموعهنربیزانسیدرذاتخویشتجسدگراوپرورشدهندهشمایلنگاریدینی
است،ازسویدیگردرهنراسالمی،شمایلنگاریدردورههایآغازیناسالمیدرمقایسه
بادنیایمسیحیتوبودیسمچندانموردتوجهوتشویقنبود.درواقعتاپیشازقرن14
مسجدیرادرجهاناسالمنمیتوانیافتکهبهنقاشیهایمذهبیمزینباشدیاشمایلیکه
دراماکنمذهبینصبشود،اماباوجودسختگیریهاشماریازجنبههایدینیدرنقاشی
اسالمیایرانظهورکرد.بدینقرارکهثبتومصورسازیصحنههایمختلفدینیازطرف
درباربههنرمندانسفارشدادهمیشدکهدربینآنهاگاهبازنمودهاییازحضرتمحمد)ص(
نیزوجودداشت.بااینحال،شمارتصاویرپیامبراسالم)ص(درمقایسهباتصاویرمسیح)ع(
درنقاشیهایمسیحیانگشتشماربهحسابمیآید)عكاشه،9:1383(.تحریمشمایلنگاری
ازیکطرفبهدلیلترسازبازگشتعقایدبتپرستیوصورپرستیرخدادوازطرفیمنابع
دینیوفقهاسالمینیزبراینتحریمهاصحهگذاشتند.چنانچهگفتهشددلیلاصلیگرایش
شمایلنگاریدردنیایمسیحیتپشتوانهمتونمقدسوتفاسیرمربوطبهآناستودردنیای
اسالم،دقیقاًعكسایناتفاقرخدادومتونوتفاسیربامصورسازیدرحوزههایدینیبسیار

مخالفتنمودند.
ازاینروطراحانمسلمانبهایجادتزییناتیپرداختندکهعناصراصلیآنهاخطوط
هندسیونقوشانتزاعیبودودیرینگذشتکهدرهرسرزمینی،سبکمعماریوزینتکاری
خاصمحلیچونایرانی،شامی،سوری،قبطیبهوجودآمد)مرزبان،120:1365(.همانطور
کهعنوانشد،اندکاندکتمایلبازنماییفیگوراتیوموضوعاتمذهبیدربرخیازنسخههای
سفارشیدربارنمایانشد.درواقعپسازرواجتزیینگرایی،کهطریقرسمیهنراسالمیشد،
نوبتبهتصویرگریونگارگریانسانی،حیوانیودرنهایتنگارگریمقدسانواولیابهروش
چهرهنمایانهوچهرهپوشانهرسید.دراینشیوهبیشتر،نقشداستانیوادبیهنرهایتصویری

دیدهمیشودتاجنبهتقدیسیآنها)مددپور،296:1383(.
نخستیننمونهموجوداینتاثیردرایرانازشمایلحضرتمحمد)ص(بهنسخه¬ای
ازجامعالتواریخنوشتهرشیدالدینفضلاهللهمدانیبرمیگردد.شمایلپیامبر)ص(بادیگر
پیكرههاییکههنرمندتصویرکردهاستتفاوتچندانیندارندوایشانهیچکجاباهالهنورانی
ازدیگرپیكرههایتصویرمتمایزنشدهاست؛درمقابل،نسخهایمصورازآثارالباقیهمتعلقبه
727هقدرکتابخانهدانشگاهادینبرووجودداردکهپیامبرراباهالهاینورانینشاندادهاست
)عكاشه،10:1383-11(؛ترسیماتیکهازحوزهکتابآرایینسخخطیدرتعدادبسیارمحدود
خارجنشد.دربارهدیگروقایعدینیومذهبی،زندگیائمه،قصصقرآنیوموضوعاتمذهبی
مانندمعادبرخوردمشابهیرخداد،حالاینكهبازنماییموضوعاتمذهبیوشمایلنگاریدر

بررسی تطبیقی بازنمایی موضوع معاد در نقاشی قاجاری ایران و بیزانس روسیه/ 
نجیبهرحمانی،فتانهمحمودی

صفحاتمقاله:95-116
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مسیحیتنهتنهاکتابآراییبلكهمجسمهسازی،معماری،نقاشیدیواری،نقاشیرویبوم
وغیرهراشاملشدهاست.کلیساهایبسیاریرامیتواننامبردکهبرسردرآنبازنماییاز
داوریاخرویرسمشدهیابردرهایآنحكاکیهاییازداستانآفرینشصورتگرفتهاست
ونیزسقفهاییمملوازنمایشمسیحبرفرازآسمانودیوارهاوشمایلگاههایی6منقشبه
شمایلهایمسیح،مریم،حواریونوغیرهوجوددارد.هنراسالمیایرانتنهادردورهقاجار،
جسارتورودرابهنمایشمضامینمذهبیدراندازههایبزرگوفضایمعماریبهخویشداد.

ترسیم معاد در نقاشی دوره قاجار ایران
دردورهقاجار،هنرایرانمتناسببافضایاجتماعیوسیاسیدچاردگرگونیهایفراوانی
میشود؛دوامرمهمدراینتغییرات،تفویضقدرتازنهادسلطنتیبهنهادروحانیتوگسترش
روابطباجوامعغربیاست؛ایندوعاملباعثکمشدنقدرتدربارورشددوطبقهمتمایز
درایرانمیشود:طبقهروشنفكرکهبیشترازقشرمرفهبودندوبهعلتآشناییبافرهنگ
غربازنوعحكومتناراضیبودندوطبقهعوامکهباتوجهبهقدرتگیرینهادروحانیتبه
آنمتوسلشدندوازفرمانبرداریدربارسرباززدند.گسترششهرباعثتشكیلتشكلهای
مردمیشدوآنانیادگرفتند،بدوننیازبهنظارتومدیریتطبقهحاکم،ارتباطاتیبینخود
ایجادکنندواینارتباطاتراگسترشدهند.مردمروحانیتبسیاروابستهشدندونهاددینی
قدرتزیادیدرایندورهکسبکردکهتاثیرآنرادرحوزههایمختلفزندگیمردمدر

جدول1میتواندید.
تاپیشازاین،بیشتراینتاثیرهاوتصمیمهابهدستحكومتاجرامیشدونهادروحانی

جدول1-  ارتباط نهاد روحانیت با  زندگی 
مردم در دوره قاجار 

نهاد روحانیت و نقش اجتماعی

نهاد روحانیت و نقش مذهبی

نهاد روحانیت و نقش سیاسی

نهاد روحانیت و نقش قضایی

نهاد روحانیت و نقش فرهنگی

نهاد روحانیت و نقش اقتصادی

مرجعی برای ثبت ازدواج، طالق و برخی قوانین معامله و شراکت 

مرجعی برای حل مسایل دینی و مشاوره در این امر و مرجعی برای دریافت زکات، خمس و نذورات 

مرجعی برای دادخواهی، رهبری حرکات سیاسی، مبارزه با استعمار بیگانگان و دادن فتواهایی در جهت 
مبارزات سیاسی.

مرجعی برای حل دعوا های مختلف، مشخص نمودن حدود شرعی، تعیین حکم برای پاره  ای از مسایل چون 
مشکالت ناموسی، شراب خواری ، حدود، تعزیرات و غیره.

ارشاد و موعظه بر منبرها، مبارزه با استعمار، مبارزه با ستم حکام و درباریان و...، ترویج موضوعات مذهبی، 
ترویج عزاداری امام حسین )ع( و غیره. 

مرجعی برای حمایت از اصناف و حمایت از تشکیل شرکت های وطنی.

تنهایکمجریبود.اینتاثیرباشكلگیریهنرعامیانه،بهوفور،خودرانشانمیدهد.عوام
پیشازآنبهنامصنعتگردرهنرایرانفعالبودند؛هنرآنهاچیزیجزصنعتیدستینبود
واینصنعتعاریازایدئولوژیومنشخاصطبقهآنهابود،امابهشكلجدیومستقل
دردورهقاجاروبارشدجامعهشهرنشین،تودهمردمدارایتشخصشدندواماکنیچون
قهوهخانهها،کهمحصولرشدشهرهااست،پایگاهیمردمیبهوجودآوردکهباعثارتباط
بیشترمردموبرونریزیهایسیاسیواجتماعیدراینقشرشد.هنرعامهبهواسطهاعتقادات
مذهبیمردمسرشارازمضامینمذهبیاستودرواقع،ایدئولوژیاینقشردربیانمضامینی

Iconostasisدرکلیساهای 6-شــمایلگاه
ارتدوکــسیونانــی،دیوارهایــیپوشــیدهاز
شــمایلهاکهجایگاهمقدسیامحــرابرااز
شمایلهاجدامیکنند)پاکباز،333:1390(.
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مذهبینهفتهاستکهاغلبباباورهایعامیانه،افسانهپردازیوخرافهنیزهمراهاستودرسه
حوزهنقاشیقهوهخانهای،نقاشیپشتشیشهونقاشیبقاعمتبرکهدرخشیدهاست؛مضامین
مربوطبهعوالماُخرویبااستنادبهروایاتمعتبر،احدایثوآمیختهبهباورهایعامیانهدرکنار

مضامینمذهبیدیگرآوردهشدهاست.
اولینباردرهنرایران،شاهدترسیمواقعهمعاددرابعادبزرگدرحوزهنقاشیقهوهخانهایو
نقاشیبقاعمتبرکهبودیم؛دردوتابلوازمحمدمدبر،نقاشقهوهخانهای،واقعهمعادترسیمشده
است؛مدبرکهنقاشمذهبیقهوهخانهایلقبدارددرایندوتابلو،باعنوانصحرایمحشر،
فضایبزرگصحرایمحشرراباحضورشخصیتهایمختلفتصویرکردهاست.ویباوفاداری
بهروایاتمذهبیوبارعایتجزییاتروایی،تابلوهاییمنحصربهفردخلقنمودهاست.دراین
میانجزییاتفراوانیبهچشممیخوردکهازاحادیثسرچشمهمیگیرد،مثالًحضورحضرت
زهرا)س(سواربرناقه،برگرفتهازحدیثنبویاست:»وقتیروزقیامتفرامیرسد،دخترم
برناقهایازناقههایبهشتسواراستکهدوطرفشبهدیبایبهشتیمزیناستوزمامشاز
لؤلؤتازهودمشازمشکآذفروچشمانشدویاقوتسرخمیباشد.برایفاطمه)س(گنبدی
ازنوربرپامیشودکههمظاهروهمباطنشپیداستوبرسرشتاجیازنورگذاردهشدهاست
کههفتادکنگرهدارد.سمتراستوچپوی،هفتادهزارفرشتهایستادهاندوجبرییلزمام
ناقهرادردستدارد.ویشفاعتشیعیانرامیکندوشیعیانومحباناهلبیتپشتسرآن

حضرتواردبهشتمیشوند«)بحاراالنوار،ج219:23(.
حضورپیامبرانوامامانازآیاتقرآننیزدربارهشفاعتپیامبرانبرایامتهایخویش
آوردهشدهودربارهصحنههایبهشتوجهنمنیزکموبیشبهمنابعوباورهایعامیانهرجوع
شدهاست؛چنانکهنقاش،مارغاشیهراعنصراصلیعذابدرجهنمنشاندادهاست.بنابر
منابعیچونبحاراالنواراینماردرآخرینطبقهجهنم،کهتابوتنامدارد،چمبرهزدهاست
وهمراهباموجوداتمخوفدیگری،چونعقربجراره،گنهكارانراعذابمیدهد.ازدیگر
عذابهاییکهنقاشترسیمکردهجوشاندنستمكارانیچونفرعوندردیگهایجوشاناست.
نقاشصحنهبهشترا،باقاببندی،جدانمودهاست.اینتنهامرزبندیمشخصیاست
کهبهآندستزدهاست.درونقاب،طاقیهاللیقرارداردکهشجرهطوبیوحوضکوثرآن
راپُرکردهاست.شخصیتهاییکهدربهشتحضوردارند،حربنریاحیوامامحسین)ع(
میباشندکهامامحسین)ع(بهحر،ازحوضکوثر،آبتعارفمیکند.ایننوعقابطاقمانند

تصاویــر1-بهشــتوجهنمدرتابلــویصحرای
محشر)سیف،117:1369(.

بررسی تطبیقی بازنمایی موضوع معاد در نقاشی قاجاری ایران و بیزانس روسیه/ 
نجیبهرحمانی،فتانهمحمودی
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سال دوازدهم، شماره  بیست و چهارم

احتماالًازسردرهایآنزماناخذشدهاستکهکاشیکارانازترسیمچهرههاوحوادثی
خاصدردوطرفدرگاهاستفادهمیکردند.وجودحضرتعلی)ع(برباالیمنبربهشكلی
کهازجمعجداشدهوبهنوعیمتمایزاست،نشانازعالقههنرمندشیعیبهنمایشبهتر

ایشاندارد.
مأموراندوزخییادیواندراینپردهبااندامسبزوقهوهایتیرهوباسرهاییشبیهانسان،
بینیعقابیبادوشاخکوچکوبالهایخفاشیاعقابترسیمشدهاند.چهرهنكیرومنكر
نیزباپوستتیره،چهرهایاستمسخشدهولیبدونشاخودارایگوشهایبلندباگرزهای
آتشیندردستکهمشابهدیوانترسیمشدهاند.فرشتگان،زنانیهستندبالباسهایقجری،
تاجبرسر،بادوبالشبیهبالقو)چاواری،162:1388(.ازموارددیگرکهدرقرآنواحادیث
بهکراتبهآناشارهشده،بحثعدالتوسنجشاعمالاست.ازآنجاییکهدرقرآنبرای
نشاندادناینامرازکلمهمیزاناستفادهشدهاست،نقاشنیزبانشاندادنفرشتهعدالت،
کهترازوییدردستدارد،اینکلمهرامصورساختهاست.درتابلویدوممدبرباموضوعمعاد
نیزهمینترکیببندیمنتشرباجزییاتاندکیرویتمیشود.دروادینقاشیبقاعمتبرکه
ونقاشیپشتشیشههمینحسوحالوترکیببندیوجوددارد،اماباجزییاتکمتر؛چرا
کهدردوحوزهدیگر،معموالنقاشدرکنارمضامینمذهبیوشمایلنگاریبهواقعهمعادنیز

پرداختهاست.
درنقاشیبقاعمتبرکه،شاهدشكستنسننشمایلنگاریوبازنماییعینیموضوعات

تصاویر2-تابلوهایصحرایمحشرازمحمدمدبر
)سیف،117:1369(وترسیمخطیباجداکردن

شخصیتهاوبخشهایمختلف.

پیامبر)ص(بهشت
امام علی)ع(

حضرت زهرا)س( امام حسین)ع(

امام حسین )ع( و علی اصغر

صف گنهکارانجهنم ترازوی سنجش اعمال

مذهبیدراماکنمقدسیچونامامزادههاوسقانفارهاهستیم؛هرچندمساجدهرگزاین
قاعدهرازیرپانگذاشتهاند،چراکههرنوعشمایلنگاریدرمساجدکهباعثانحرافذهن
نمازگزارمیگردد،ناصواباست.دراینبازنماییهامیتوانترسیماتیراازجهنم،عبورازپل
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تصاویر3-تابلوهایصحرایمحشرازمحمدمدبر
)سیف،126:1369(وترسیمخطیباجداکردن

شخصیتهاوبخشهایمختلف.

تصویر4-عبورازپلصراط،بقعهآقاســیدعلی،
روســتایمتعلقمحله،الهیجــان)میرزاییمهر،

.)33:1386

تصاویر5-جهنمومارغاشــیهدرنقاشیبقعهآقا
سیدمحمد،لیچا)میرزاییمهر،33-31:1386(.

تصاویــر6-حضــرتپیامبر)ص(دربهشــتو
تعارفکــردنآببهحــر،بقعهعلمــداردزفول

)میرزاییمهر،73:1386(.

بهشت

امام علی)ع(پیامبر)ص( حضرت زهرا)س(

امام حسین)ع(

جهنم صف گنهکاران ترازوی سنجش اعمال

صراطوواقعهمعادنیزمشاهدهکرد.
نقاشیپشتشیشهنیزآکندهازتمثیلهایمختلفیازبهشت،جهنموصحرایمحشر

بررسی تطبیقی بازنمایی موضوع معاد در نقاشی قاجاری ایران و بیزانس روسیه/ 
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است.گرچههیچتصویریازمعادرادراینحوزهبهشكلمنفردنمیتوانیافت؛چراکهنقاشی
پشتشیشهبیشتردربابواقعهکربالوروایاتسرگذشتائمهشیعیاست.اغلبترسیمات
معاددراینوادیبهشكلروایتیفرعیدرکنارترسیمشمایلهایحضرتابوالفضل)ع(یاامام
حسین)ع(قرارگرفتهاست.درواقع،ُحبیکهمردمبهامامحسین)ع(داشتندباعثرونقاین
هنرشد.معموالًدرگوشهشمایلنگاریپشتشیشه،ترسیمیازبهشتوجهنموجوددارد؛
ترسیماتیکهشبیهدوحوزهدیگراست.درجهنم،مارغاشیهبهشكلاژدهاییبادهانبازدر
حالبلعیدنگنهكاراناستونگهباناندوزخباچهرههایمشابهوبدنهایعریاندرحال
انجامدادنشكنجههاییمشابهمانندشمعآجینکردن،سوزاندندردیگآبجوشانوغیره
هستند.بهشتنیزخالصهشدهاستدردروازهایکهازدرونآنپیامبر)ص(زیردرخت
صدرهالمنتهیوپایچشمهکوثرنشستهاستودرحالتعارفآببهامامحسین)ع(یایكیاز
یاراناوست؛درطراحینقاشیپشتشیشهرنگهاسرزندهتروطراحیهاخامدستانهتراست،
اماروحفرهنگعامیانهدرآنمشهوداستوجداازتشابهظاهریسهحوزه،اینروحمشترک
آنانرابههمپیوندمیدهد؛پیوندیازجنسعشقبهمذهببهشكلیصادقانهوبیپیرایه.

ترسیم معاد در نقاشی بیزانس روسیه

تصویر7-نقاشیپشــتشیشهباشمایلحضرت
ابوالفضل)ع(کهدرگوشهسمتراستآنبهشت
وجهنمتصویرشدهاست)سیف،131:1371(.

تصویر8-چپ،نقاشــیپشتشیشــهباشمایل
حضرتابوالفضل)ع(کهدرگوشــهسمتراست
آنبهشــتوجهنمتصویرشــدهاســت)سیف،

.)131:1371

ایندو، بهمدد و بود بیزانس ارتدوکسوهنر وارثکلیسای امپراتوریرومشرقی
قرونمتمادیبرکشورهایرومشرقیوجهاناسالوحكومتنمود.جهاناسالودرآن
زمانمرزهایجغرافیاییگستردهایرادربرمیگرفتکهسرزمینهاییراچوناکراین،
بلغارستان،گرجستانوغیرهشاملمیشد.مردماناینسرزمینپهناورتاپیشازبهقدرت
برای که والدیمیر بودند. پرست توتم کییف، کبیر،پادشاه والدیمیر شاهزاده رسیدن
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وحدتبخشیدنبهروسیهنیازبهیکدینواحدرادریافتهبود،درسال988م،بهدعوت
را روس مردم مسیحیسازی فرایند و گروید ارتدوکس مسیحیت به بیزانس، امپراتوری
آغازنمود.باروندگسترشمسیحیتدرمیاناسالوها،آنانازحمایتمعنویبیزانسبا
مرکزیتقسطنطنیهبرخوردارشدندوشمایل¬هاوکتابآراییهایآنانرادرهنردینی
خویشبهکاربستند،اماپسازمرگوالدیمیروتضعیفقدرتنظامیوحملهمغوالن،
روسیهدرانزوافرورفتوازمادرمعنویخویشدورشدوهنردینیروسیهبهدستراهبان
بومیادامهیافت.ازاینروترسیماتوشمایلهابیشترجنبهبومییافتند.فرازوفرودهای
بسیاریتادورانسلطنتپترکبیر)1682-1725(برایروسیهبهوقوعپیوست،بااینوجود
عدمارتباطباکشورهایاروپاییباعثشدهنردینیوشمایلنگاریروسیباوفاداریبه
ساختاربیزانسیوعناصربومیدوامیابد.پترکبیرباسفربهکشورهایاروپاییومواجهبا
پیشرفت¬هایصنعتی،علمیوهنریخواهانتغییراتدرروسیهشدوازایندورهبهبعد،
هنرشمایلنگاریودینیکمرنگوآمیختهبهفضایرنسانسونیزازفضایبیزانسجداشد.
هنردینیوشمایلنگاریروسیبهدرجهایازکمالوفردیترسیدکهبهعنوانسبكی
منحصربهفرددراینزمینهماندگارشدوحتیدردورهشمایلشكنی،کهتصویرشمایلهای
مذهبیرنگارنگدرکلیسایارتدوکسمرکزیتحریمشدهبود،درکلیساهایروسیهجلوهای
چندینبرابریافتوراهبانهنرمندحكایاتوحاالتقدیسینرادرپرتوهنربومیومحلی

روسمعنامیبخشیدند)ایراس،25:1385(.
ازقرنهشتمونهم-کهروسیهبهمسیحیتگرویدتاقرنهفدهموهجدهم،هنردینیو
شمایلنگاریباتكیهبهویژگیهایساختاریوملیرشدکرد،اماپسازاینتاریخوتمایلپتر
کبیروجانشینانشبههنروفرهنگاروپایی،اصولهنراروپاییدرمحتواوتكنیکجایهنر
بومیراگرفتوهنردینیبهحاشیهرفتوازاصالتخویشدورشد.پیشازاینهنرمندان
بیزانسروسازمیانراهبانبرمیخاستند،زیرااعتقادداشتندشخصیکهشمایلهایمقدس
راترسیممیکند،خودبایدزندگیپرهیزگارانهایداشتهباشد.ازلحاظاجتماعی،قدرتبه
طبقهدرباروحاکمتعلقداشت،اماکلیسااحاطهکاملیبرحیاتمعنویمردمداشتو
شمایلهایمقدسبرایمردمبیسواد،فقیرورعیتکهاکثریتجامعهروسراتشكیل
میدادندتنهاتسلیبخشسختیهاومصایببهشمارمیرفت.کلیساهایروسینیزبرعكس
کلیساهایقرونوسطایاروپایی،معماریسادهوبومیوخودمانیداشت؛فضاییکوچک
مملوازشمایلهایمسیح)ع(،مریممقدس)ع(،دیوارنگاریهاییازداوریاخروی)معاد(،
زندگیمسیح)ع(،مریم)ع(وحواریون.داوریاخروی)معاد(جزءموضوعاتموردتوجههنر
دینیبیزانسروسیهبودودراندازههایمختلفنقاشیدیواری،نقاشیرویبومومقیاس
از کوچککتابآراییکارمیشد.نمونههایبسیاریدرکلیساهابرجایماندهکهبرخی
آنهادرموزهآرمیتاژوموزهشمایلروسیهویامجموعههایخصوصیگردآوریشدهاست.
بیشتراینآثارمربوطبهقرندوازدهمبهبعداست؛یعنی،پسازحملهمغوالن.بیشک
آثارممتازیپیشازاینتاریخنیزوجودداشتهکهدرپییورشآنانازبینرفتهاست.مغوالن
نخستبرجنوبروسیه)1224م(وسپسبرشمالروسیه)1234م(استیالیافتند.تنهادوک
نوگوردازیورشمغوالنویرانگرمصونماندوبهکانونحیاتفرهنگیروسیهبدلشد.درنیمه
دومسدهچهاردهم،تئوفانسیونانی)فئوفانگرک(درهمینناحیهظهورکرد.نقاشیهای

بررسی تطبیقی بازنمایی موضوع معاد در نقاشی قاجاری ایران و بیزانس روسیه/ 
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دیواریکلیساینوگوردسبکشخصیویرانشانمیدهد.روبلفنیزکهشاگردویمحسوب
میشود،سبکشخصیخویشراابداعکرد؛سبكیکهباخطوطموزونورنگهایخاموشو
هماهنگمشخصمیشود)پاکباز،815:1390(.روبلفجداازترسیمشمایلنگاریهایمنحصر
بهفردخودبرایموضوعمعاد،دیوارنگارهاینیزبرکلیسایدورمیشنوالدیمیر7خلقکرد.

تصاویر9-مسیحدرداوریاخروی،آندریروبلف،
کلیسایدورمیشنوالدیمیر-قرن14.م

)www.icon-art(

تصویر10-صومعهقرونوسطایورونتس،رومانی
)www.icon-art(

روبلف،بهعنوانیکشمایلنگار،بیشتردرحوزهشمایلنگاری،مؤلفههایشخصیرادر
زمینهحاالتچهره،رنگهاوفرمهامعرفینمودهاست.درایندیوارنگاری،مسیحدرکانون
توجهقرارداردوصفیازحواریونوقدیسانوفرشتگاندردوسمتدیوارترسیمشدهاند.
همینترکیبرابهشكلییکدستدرنمایشبهشتودوزخصومعهقرونوسطایورونتس8
نیزمیتواندید.تصویرسازیهایاینصومعهمانندتصاویربقاعمتبرکهدرایرانبهدست
هنرمندانگمنامترسیمشدهاست.رنگآبیسیرزیباییکهدردیوارنگارههایصومعهاستفاده

شدهاستدررومانیبهنامآبیورونتسشناختهمیشود.

7-Dormition Cathedral in Vladimir 
صومعــه :Voroneț Monastery-8
ورونتس،ســاختمانیقرونوســطاییاســت
کهدردهكدهایبههمیننامســاختهشــده
است.درســال1488میالدیساختآنآغاز
شــدوتنهادرطی3مــاهو3هفتهبهپایان
رســید.اینصومعهبرایبزرگداشــتپیروزی
درنبردواســلویساختهشــدواغلبازآنبه
عنوانکلیسایسیستینشــرقیادمیشود.
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ترکیببندیهمانترجیعبندرادارد،مسیحدرکانونتوجهنشستهاست،دردوطرفوی
حواریونقراردارند؛ترازویعدالتپایینپایمسیح،درهمانردیفقدیسینوراهباناست،
ردیفبعدنیزصالحانونیكانورودقرمزرنگیکهازکنارپایمسیحجریانداردودوزخ،
گنهكارانواهریمنراجدامیسازد.تصاویررستاخیزبدینشكلوباچنینترکیبیبهکرات
درسراسرامپراتوریروسیه،باترسیماتدیوارنگاری،نقاشیبربومونسخخطیکارشدهاست.
شباهتساختاریترسیماتاینموضوعچنانزیاداستکهدرجدولزیر)2(،نهنمونهمشابه

دربازهزمانیقرن14الی18آوردهشدهاست.
جدول2-  نمونه های ترسیم معاد در هنر 

بیزانس روسیه، قرن 14- 18م

قرن 14.م، مسکو، موزه کاخ کرملین 
)collectiononline.kreml.ru(مسکو

قرن 16، منطقه ارخانگلسک روسیه،
موزه آرمیتاژ روسیه

)www.hermitagemuseum.org( 

1579، سولویچودسک روسیه، کلسیای جامع 
بشارت.

1579، سولویچودسک روسیه، کلسیای جامع 
بشارت.

قرن17، منطقه یاروسالول، موزه شمایل 
)Knorre, 2013:1( روسیه

قرن18، بوم چوبی پوشیده از بتونه 
)169×207(، موزه هنر چرپووتس

قرن18، منطقه ولگا روسیه، چوب پوشیده از 
)Lazar Puhalo, 2012: 65( بتونه

1650- دیرکاترین مقدس- سعود سنت یوحنا 
) Hundt & Smith, 2013: 2(السلمی

1650- دیرکاترین مقدس- سعود سنت یوحنا 
) Hundt & Smith, 2013: 2(السلمی
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ترکیببندیآثارمعادبیزانسیدرطولچندینقرنبهیکشكلتكرارشدهاند.برای
تشخیصبهتراینشباهتهاترسیمخطیازیكیازتابلوهایمعادبیزانسقرن18ازمنطقه
ولگاصورتگرفتهاست.تقسیمبندیهاشاملطبقاتآسمان،جایگاهروحالقدوس،جایگاه
مسیح،صفوفحواریونوقدیسینونیكوکاران،ترازویعدالتوفرشتگان،ماریبزرگبا
دهانیشبیهاژدهاوساکنجهنمکهتصویررابهدوبخشتقسیمکردهاستونیزصف
گنهكارانوجزییاتفراوانیکهبرگرفتهازداستانهایمذهبیوشخصیتهایآیینمسیحیت

ونمادگراییایندیناست.

تصاویر11-چیدمانونحوهحضورشخصیتهادر
روح القدوساثرداوریاخروی.

ترازو عدالت

جهنم

مسیح)ع(

طبقات آســمانی با 
نیکوکارالن حضور 

صف گنهکاران

ترکیببندیمنتشرآثاربیزانسیهمچونترکیببندیهایتابلوهایمعادمدبرازفضای
خالیگریزاناستوبهشكلیهدفمند،فضاازعناصرمختلفلبریزشدهاست؛همچنین
پرهیزازطبیعتگراییوتوجهبهروحهنرقدسیازدیگروجوهاشتراکآثاربیزانسی
وروسیاستکهبهگونهایمنحصربهفرددریکموضوعمشترکنمودیافتهاست.

بررسی تطبیقی بازنمایی موضوع معاد در 
نقاشی قاجاری ایران و بیزانس روسیه 

ترســیمموضوعمعادیكیازمهمترینمفاهیمدینیدرهنرهمهادیاناست.مقایسه
اینمفهوممشــترکمیتوانداشــتراکاتفطریوتفاوتهایمفهومیوفرمیرانمایان
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ســازد.ایراناســالمیهمدروادینقاشیقاجاریبهترســیمواقعهمعادپرداختواین
ترســیماتدرشیوههاینقاشیقهوهخانهای،نقاشیپشــتشیشهونقاشیبقاعمتبرکه
شكوفاشد.درهنربیزانسروسیهنیزهمانندبازنماییهایایرانیکهسرشارازفضایبومی
هستند،بازنماییهایمتعددیمتناسببافضایبومیهنرروسیهمشاهدهمیشود.برخی

ازمهمترینشباهتهاوتفاوتهایاینموضوعدرهنردوکشورازقرارزیراست:

شباهت ها و تفاوت های بازنمایی موضوع معاد 
در نقاشی قاجاری ایران و بیزانس روسیه

معادامریاستکهگرایشبهآندرمیانهمهانسانهافطریمیباشد،امادرادیان
مختلفبانگرشهاونمادگراییویژهایهمراهشدهاست.مهمترینتفاوتترسیماتمعاد

درهنرایرانباهمتایانبیزانسیدرایدئولوژیمسیحیواسالمیقراردارد.
•نمادهاورمزپردازیهامتعلقبهدوایدئولوژیمتفاوتازیکموضوعمشترکاست.

تمایزیکهاساستصویرپردازیهاراپیریزینمودهاست.
•سفارشدهندگانتابلوهایمعادبیزانسی،روحانیونکلیسایارتدوکسهستند؛اما
سفارشدهندگانتابلوهایمدبر،نقاشیهایپشتشیشهوبقاعمتبرکه،ازاقشارعامیو

کاسبانیمانندقهوهخانهدارانمحسوبمیشدند.
•حتیهنرمنداننیزازدودنیایمختلفهستند.هنرمندبیزانسیغالباًخادمانکلیسا
یاراهبانصومعهنشینیبودندکهتوانواستعدادشانرادرخدمتآرمانمسیحیتقرار
میدادند)نوروزیطلب،78:1384(،امانقاشانایرانیدرخدمتهیچکسنبودندوبرای
دلمردمیفرودستنقاشیمیکردند.البتهمخاطبانراهباننقاشنیزمردمرنجکشیده

روسیهبودند.
•تصویرسازیهایبیزانسروسیمملوازنمادگراییاست)جدول3(،اماتصویرسازی
معاددرایرانفارغازاینهمهنمادگراییاستوبیشترجنبهرواییدارد.درواقع،یكی
ازارکانهنربیزانسی،نمادگراییاستچنانکهازحاالتدستمسیحوهمراهانشنیز
مشهوداست؛امابازنماییفیگوراتیومضامینمذهبیایران،روایتگراستوازنمادگرایی

اندکیبرخورداراست،درصورتیکههنراسالمیدرذاتخویشنمادگرااست.
جدول3-  نمادهای مسیحیت به کار رفته 
در تصاویر معاد )هال، 1380: 325-4(.

نخستین و آخرین حرف الفبای یونانی و نماد  خداوند در مسیحیت، به منزله آغاز و انجام همه چیز است 
)هال، 1380: 4(. آلفا و اُمگا

صلیب

تثلیث
 Trinity 

مثلث

نماد مسیحیت، نماد مقام کشیشی، صلیب یونانی دارای دو بازوی متساوی در کلیساهای بیزانس است و 
صلیب التینی در کلیساهای غربی مورد استفاده قرار می گرفت )هال،1380: 12(.

تثلیث عیسوی یعنی سه تا در یکی؛ شامل پدر، پسر  و روح القدس به شکل های کهن خود، کاماًل با نمادها 
نشان داده می شد؛ سه حلقه یا دو مثلث در هم رفته. پدر به صورت دستی بود که از میان ابر برفراز شکل 

عیسی با یک قمری بیرون می آمد و عیسی کتابی گشوده در دست دارد که حروف آلفا و امگا بر آن درج 
شده است )هال، 1380: 347(.

نماد طبیعت سه گانه است؛ تثلیت را در مسیحیت به صورت سه گوشه نشان می دادند که گاهی چشمی را 
در بر داشت که نماد پدر- خداست )هال، 1380: 17(.

توضیحتصویرنماد
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در هنر مسیحی یکی از اشکال شیطان است )دیو( )هال، 1380: 23(. اژدها

بره، گوسفند

مار 

ترازو

حلقه

شیپور 

کلید

هاله تقدس

یاقوت آتشین

گل سوسن

رنگین کمان

ُکره

جانوران کتاب 
مکاشفات یوحنا

دست

ابزار عزاداری 
مسیح

اشارات دست

کلیسای نخستین آن را به عنوان نماد مسیح درنظر گرفت که برای نجات نوع بشر قربانی شد. از این رو، آن 
را با هاله صلیبی شکل و با چوبدستی صلیبی مانند و پرچم رستاخیز به تصویر می کشند. هنر مسیحی کهن، 
حواریون را به شکل دوازده گوسفند نشان داده است که پیرامون )بره خدا( حلقه زده اند. نماد بی گناهی، 

شکیبایی و فروتنی )هال، 1380: 32(.

در نمادشناسی عیسوی مترادف با شیطان است. نماد فریب و یکی از گناهان کبیره است )هال، 1380: 98(.

نماد داوری پس از مرگ )هال، 1380: 122(.

سه حلقه به هم پیوسته نشان تثلیت است )هال، 1380: 138(.

دو فرشته با شیپور، بشارت از روز رستاخیز است. همچنین آن ها بر ژروم مقدس ظاهر می شوند. هفت فرشته 
در حال شیپور زدن )روز خشم( در کتاب مکاشفات یوحناست )هال، 1380: 158(.

کلیدهای بهشت نشانه عمده پتر، حواری و نماد کلیسا است. کلید جهنم در دست فرشته کتاب مکاشفات 
یوحناست )هال، 1380: 176(.

در حدود سده پنجم ظاهر شد، زمانی که امپراتوری روم غربی درحال انحطاط بود و کلیسا مسیح را ،با اتخاذ 
بسیاری از عناوین امپراتوری روم، به صورت سلطانی نمادین و فرمانروایی بسیار نیرومند اعتال بخشید )هال، 

.)222 :1380
نماد خون عیسی و مقدسان شهید. پنج یاقوت آتشین روی دو بازو و در وسط یک صلیب قرون وسطایی، 

نماد زخم های مسیح بود )هال، 1380: 223(.

نماد پاکی و مریم عذرا )نماد بی گناهی( )هال، 1380: 300(

عیسی در روز رستاخیز ممکن است بر روی رنگین کمان بنشیند که اگر دارای سه رنگ باشد، داللت بر تثلیث 
دارد )هال، 1380: 207(.

زیرپای عیسی قرار گرفته است. نشانه حکومت جهانی آنان و نماد حقیقت، شهرت، وفور و عدالت است )هال، 
.)215 :1380

نمادهای چهار مبشر انجیل: متی، بشر؛ مرقس، شیر؛ لوقا، گاو نر؛ یوحنا، عقاب )هال، 1380: 348(.  

در هنر عیسوی، دست در حال ضربه زدن یکی از ابزارهای عزادرای مسیحی است. دستی که از ابر بیرون می آید، 
به ویژه پیش از سده های 12و 13م، قدرت متعالی پدر- خدا را می رساند )هال، 1380: 246(.

نمادهای محاکمه و به صلیب کشیدن عیسی است. مهم ترین این ابزار عبارت اند از: ستونی که عیسی به آن بسته 
شد، تاج خار، صلیب، میخ، نیزه، سکه، چشم بسته، تازیانه و غیره )هال، 1380: 325(.

حرکات دست در هنر عیسوی قرون وسطی تکامل بسیاری یافت. آمورزش گناه با عالمت باالبردن دست راست 
با شست و درازکردن دو انگشت برای نشان دادن تثلیث. در کلیسای یونانی، چهار انگشت چهارم را به وسیله 
شست پایین نگاه می دارند و انگشت پنجم را نیمه خم می کنند؛ منظور از این عمل، نشان دادن حروف یونانی 

ICXC است که خالصه نام »عیسی مسیح« است. باال بردن دست راست به تنهایی نشان از حمایت کردن است. 
دست روی چانه و گونه نشانه اندوه و عزا؛ دست راست بر روی سینه، نشان اطاعت؛ دست روی زانو نماد ثبات 

اراده است و دو دست برهم نهاده وکف دست به سوی پایین یعنی رد امتناع )هال، 1380: 229(.

توضیحتصویرنماد
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•آثاربیزانسیدارایانسجاموترکیببندیقویتریاستکهدرآنتأکید،فضای
خالی،مرزبندیو...رعایتشدهاست؛همچنینآثاربیزانسیتنوعشخصیت¬ها،حاالت

وحرکاتبیشتریدارد.
•فضایرستاخیزدرتابلویبیزانسیشاملآسمانوزمیناستوبهطورمختلف
مرزبندیهاییراقایلمیشود،امادرآثارایرانیباصحنهای،یکدستوبدونمرزبندی

خاصی،روبهروبودهاست.
که گونهای به دارد، بیشتری اهمیت ایرانی آثار در واقعه چند همزمان نمایش •
شخصیتهااغلبچندباردرتابلوحضورمییابند؛مثاًلحضرتزهرا)س(،یکباردر
قسمتباالیتابلویمدبر،سواربرشترترسیمشدهوباردیگردرمرکزتابلودرکنارحضرت

مریم)ع(،باذکرنام،حضوریافتهاست.
•درتصاویرمعادبیزانسی،روایتیخطیدنبالمیشودکهشاملنمایشهمزمانچند
موقعیتمكانیچونآسمان،زمین،جهنمو...استاماموقعیتزمانیواحدیراحفظ
نمودهاست.درآثارایرانیموقعیتزمانیومكانینادیدهگرفتهمیشودونوعیالمكانیو

الزمانیرانمایشمیدهد.
•نمادپردازیهنربیزانسیکهدرهرحرکتوشكلییافتمیشود،درتابلویمدبر،
بیشتردرانتخابرنگبرایاشقیاواولیا)ع(وچندموردجزییخالصهمیشود.درواقع

نقاشبیشتربهدنبالبیانروایتونمایشتمامشخصیتهایموجوددرصحنهاست.
•ازسوییدرتصاویربیزانسی،مسیح)ع(بهشكلیویژهمتمایزگشتهودرکانون
توجهاست.اودرستدرباالیکادرودرمرکزبررویکرهنشستهاست.نحوهقرارگیری
حواریوندراطرافوی،حضورفرشتگانوفضایخالیپایینپایشاورامتمایزمیسازد؛
امادرنمونههایایرانی،بهخصوصتابلویمدبر،خبریازاینتمایزسازیبرایپیامبر)ص(
وجودندارد.درواقع،تنهاراهتشخیصاولیا)ع(وجودهالهدورسروذکرناماستكهپیامبر
)ص(بدونذکرنامشانباهریکازافرادیکههالهایبرسردارند،اشتباهگرفتهمیشود.
بازنماییوقایعمربوطبههردین ایدئولوژیو درمجموعتفاوتهابیشتردرحوزه
میباشد.درحوزهساختارینیزآثاربیزانسیازانسجامبیشتریبرخوردارهستند؛البته
هنرمندانبیزانسیباپشتوانهقویورعایتقوانینمعینیدرشمایلنگاریوارداینعرصه
شدهاند،اماهنرمندانمكتبندیدهایرانیبادستیخالیوبرایاولینباربهترسیمچنین
واقعهایپرداختهاندکهآننیزبهمدددانشیخودجوشاستکهدرنقاشیبهدستآوردهاند.
عواملیبیرونیمهمیبربازنماییصحنهمعاددردوکشورتاثیرگذاربودهاستکه
هنر در سفارشدهنده است. مخاطب و هنرمند سفارشدهنده، عوامل آن مهمترین
بیزانسروسیه،سرانکلیسایارتدوکسودرایراندوره¬یقاجار،مردمعامیوکاسبانی
چونقهوهخانهدارانبودند.سفارشدهندهبیزانسیبهدنبالسنتشمایلنگاریروسی،
تقدسگراییوروایتواقعهمعادبرایحفظایمانمردمکلیسارووسفارشدهندهایرانی
بهدنبالروایتواقعهمذهبیونمایشباورهایمذهبیبود.ضلعدیگراینمثلث،هنرمند
استکهدرروسیهبیزانسیازدلفضایکلیساییبرمیخیزد؛یعنی،راهبانیهمچون
آندریروبلفکهدردیرهامیزیستند،زیرابهاعتقادمردمانآندوران،ترسیمشمایلهای
مقدسبایدتوسطفردیپرهیزگاروراهبصورتمیگرفت؛امادرایران،هنرمندازمیان

بررسی تطبیقی بازنمایی موضوع معاد در نقاشی قاجاری ایران و بیزانس روسیه/ 
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مردمعامیبودونهسابقهمذهبیداشتونهبهمكانمذهبیمنتسببود،ولیهمچون
هنرمندراهبروس،روحیمذهبیوخداترسداشت.

نقطهمشترکمثلثحاضر،مخاطباست؛مخاطبهردوکشوررامردمانعامیو
کمدرآمدتشكیلمیدادند.اینمخاطبانزبانبصریمخصوصبهخود،یعنی،دوریاز
پیچیدگیبصریوصراحتدرترسیموقایعوروایتگراییداشتند.ازآنجاکههنرمندان
هردوکشورراهبانروسیوهنرمندانعامیایران-فارغازاصولآکادمیکبهتصویرسازی
میپرداختند،رعایتاصولطراحیوطبیعتپردازیدرآثارشانوجودندارد؛ازاینحیث
سهضلعمثلثعواملبیرونیتاثیرگذاربربازنماییترسیممعاددوکشور،نهایتاً،برعناصر

ساختاریاثرهنریتاثیرمیگذاشتند.
•برسادگیبصریتأکیدشدهاست.حتیدراینراستا،نامشخصیتهاراکنارآنها
قیدنمودهاندتابامخاطببهراحتیارتباطبرقرارشود.گرچهایدئولوژیهایمتفاوتیپشت
هراثرقراردارد،اماروحهنردینی،اشتراکاتساختاریومحتواییرابهآنهااعطامیکند.
•هنرمندبیزانسیهمانندهنرمندایرانیازفرم،رنگوترکیببندیبراینمایشبُعد
معنویاستفادهکردهاست.درواقع،آیینیبودن،سكون،قداستوآرامشدرخطوط
چهرههابهنوعیپرهیزازطبیعتگراییونوآوریوخودمحوریاستکهنمودآنرادر
آثارایرانینیزمیتواندید.اینآرامشوقداستچناناستکهبهوادیجهنمنیزسرایت

کردهاستوتنهاپوستهایخالیازرعبووحشتبرآنحاکماست.
•جداازتفاوتایدئولوژیکهاساستمایزآثاراست،برخیعناصرمشترکدرواقعه
معادمشابهتهایراازلحاظحضورکاراکترهافراهممیآوردونكتهجالبدراینمیان
شباهتدرترسیماینکاراکترهاست؛فرشتگانیدرهیئتزنانبالدار،فرشتگانیدرحال
دمیدندرصور،دیوانانساننماباشاخودم،ترازوبرایسنجشاعمالوازهمهجالبتر
سراژدهایی،کهدرسمتراستوپایینکادر،درجهنمساکناستوگنهكارانرامیبلعد.
•اینشباهتهاآثاررابههمنزدیکمیکند.حالتهاوحرکاتدرتابلویبیزانسی
تنوعبیشتریدارد،اماازلحاظزاویهشبیههمهستند.دراکثرتابلوها،شخصیتهاسهرخ

ترسیمشدهاندونماینیمرخوپشتبسیارکماست.
•آثارهردوکشوربهجنبههایرواییواقعهمعادتوجهدارندوسعیمیکنندتاآنرا
نمایشدهند،البته،درنمونههایبیزانسیبانمادگراییمنحصربهفردیروبهروهستیم

کهدرآثارایرانیبسیارکمرنگاست.
•ازسوییترکیببندیمنتشریکهدرنقاشیایرانیبسیاررعایتشدهاستدر
نقاشیهایبیزانسینیزوجودداردوشاهدازدحاموپرگوییهستیمکهخبرازجمعشدن

نوعبشربرایآخرینداوریمیدهد
•درمجموعشباهتهابیشتردرحوزهساختار،عناصربصریوتوجهبهفضایمعنوی

دواثرمیباشد.
هنربیزانس،هنریغیردنیوی،غیرجسمانیوغیرواقعنماستکهازبازنماییشباهت
انسانخاکیومضامینعادیهرروزه،دوریجستهودرآرزویدستیافتنبهانسان
برتر،حقیقتمطلقوذاتربانیتالشمیکرد.هنربیزانسنشاندهندهجهانیمواج
ازنور،رنگوتجسمفضاوتابناکیروحانیملكوتخداست)جنسن،165:1359(.این
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روحدینیرامیتواندربازنماییصحنهمعادازمدبرونقاشیهایعامیانهدیگرهنرایران
نیزمشاهدهنمودکهباپرهیزازبُعدنماییوواقعیتگراییو...ازنزدیکشدنبهبُعدمادی

اجتنابمیورزندوسعیدرنمایشفرازمینیمضامیندینیدارد.
تصاویــر15-صفگنهــكارانبهزنجیرکشــیده
بهوسیلهدیوان،بازنماییواقعهمعادهنردوکشور

)برگرفتهازتصاویرپیشین(.

تصاویر16-چپ،دیواندرهیئتانســانهاییبا
پنجه،شــاخوبالدربازنماییواقعهمعادهنردو

کشور)برگرفتهازتصاویرپیشین(.

تصاویر17-راست،فرشتگاندرهیئتزنانزیبارو
بابالهایسفیدوجامههایبلنددربازنماییواقعه

معادهنردوکشور)برگرفتهازتصاویرپیشین(.

بررسی تطبیقی بازنمایی موضوع معاد در نقاشی قاجاری ایران و بیزانس روسیه/ 
نجیبهرحمانی،فتانهمحمودی

صفحاتمقاله:95-116
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نتیجه گیری
هنربیزانســیوهنراســالمیدرنمایشاموردینیدومســیرمتفاوترابرگزیدند،
هنربیزانســیدرپیتجسدوشمایلنگاریبرآمدوهنراسالمیدرپیتجریدوپرهیزاز
شــمایلنگاری؛باوجوداین،هردوازروحمشترکهنردینیبرخوردارشدندوآنگاهکه
هنراســالمیعرصهشمایلنگاریراآزمود،ایناشتراکخودرابیشترنمایانساخت؛در
واقع،اشــتراکاتمعنویوساختاریدربازنماییفضایمعنویموضوعواحدمعاددردو
هنردینیبیشــترنمودمییابد؛روحهنردینیدرکنارتوجهبهساختارروایی،توجهبه
ساحتقدسی،پرهیزازطبیعتگراییوبعدنماییو...همهجزءفصولمشترکمضمونی
وفرمیایندوحوزهاست؛گرچه،تفاوتهایچشمگیرینیزوجودداردکهمختصذات

دینیاستتاکلیتفضاسازیقدسی.
درمجموع،آثاربیزانسیازساختاربهتریبرخوردارهستند،چراکهمحصولگروهی
ازراهبانوصاحبانقدرتدینیوسیاسیاستکهدرپیاشاعهآیینارتدوکسیبودند.
پشتوانهتصاویرمعاددربیزانسروسیهقرنهارعایتاصولشمایلنگاریونمادگراییبود.
سرانکلیســا،صاحبانقدرت،راهبانوخادمانکلیسامجموعهایبزرگرابرایترویج
افكارارتدوکســیپدیدآوردندتاباتبلیغاتیازایندستازآیینخویشحمایتکنند.از
اینرو،هنرمندبرایهرنشانهایکهدرتصویرآوردهبرنامهایداشتهاست؛امادراینسو،
هنرمندانعامیانهایرانیدورهقاجارازاجتماعمردمیرنجکشــیدهبرخاستهکه،بیهیچ
پشتوانههنری،دستبهترسیماعتقاداتمردمیبرایترویجافكارمذهبیزدهبودند.آنان
شوریخودانگیختهداشتندوفاقدبینشآکادمیکدرزمینههنربودند.راهبانبیزانسی
نیزبیشازدانشآکادمیکبرسنتشمایلنگاریبومیتكیهداشتهاندوازاینلحاظبه
شكلیخودجوشوباداشتنشورمذهبی،مانندهنرمندانعامیانهایرانیعملکردهاند.
بااینكهترسیماتمعاددردوکشورازلحاظایدئولوژی،سفارشدهندگانوهنرمندان
کاماًلمتفاوتبودند،مخاطبانمشــترکیداشــتندکهزبانصریحوسادههنررابهزبان
پرطمطراقوپیچیدهاشترجیحمیدادند؛امریکهتوسطهنرمندانهردووادیبهخوبی
درکشــدهبودوبازبانیبیتكلفوساده،مفاهیمارزشیرابیانکردهبودند؛چنانکهبا

ذکرنامشخصیتهاوتوضیحوقایعبراینامرتأکیدکردهاند.
درمجموع،شــباهتهایکلیدرفضاســازی،ترکیببندی،رنگپردازیو...حاصل
روحهنردینیمیباشد،بهخصوصباتكیهبرترکیببندیمنتشروپُرساختتمامفضای
تابلوباشــخصیتهاوعناصروحتیپرهیزازرعبووحشــتحقیقیواقعهمعادکهبه
وقاروآرامشهنردینینزدیکتراســتونیزباطمأنینــهبهامریفراترازترسازاین
رویدادبپردازند؛همچنینشباهتهایجزیی،ریشهدربرخیمبانیدینیماننداستفاده
ازترازوبهعنواننمادیازعدالتالهی،حضورفرشــتههاوشیاطینو...وشباهت¬هادر
تصویرسازیعناصرمانندســراژدهادرجهنم،فرشتگانودیوان،حاصلبرخیتأمالت
هنریاســت.اکثرتفاوتهانیزبهنگرشدودیندرحوزهبازآفرینیوقایعروزرستاخیز
مربوطاست.هردواثردرپینمایشواقعهایهستندکهذهنآدمیراازابتدایتاریخبه

خودمشغولداشتهوخوداهمیتمطالعهدراینحوزهرابهخوبینشانمیدهد.
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فهرست منابع        
   

کتاب
-قرآنکریم.

-اناجیلاربعه.ترجمهتفســیریفارســی،تهران:انجمنترجمهوپخشکتبمقدسه،
بیتا.

-برنتل،جورج)1381(،آیینکاتولیک،ترجمهحســنقنبری،تهران:مرکزمطالعاتو
تحقیقاتادیانومذاهب.

پاکباز،رویین)1390(،دایرهالمعارفهنر،تهران:انتشاراتفرهنگمعاصر.
-حبیبیان،احمد)1386(،تصویریازبهشــتوجهنم)اقتباسازبحاراالنوار(،تهران:

انتشاراتبینالملل.
-ســبحانی،جعفر)1370(،معادشناســیدرپرتوکتاب،عقلوسنت،تهران،انتشارات

الزهرا.
-ســیف،هادی)1369(،نقاشــیقهوهخانهای،تهران:وزارتفرهنگوآموزشعالی-

میراثفرهنگی.
-ــــ)1371(،نقاشیپشتشیشه،تهران:انتشاراتسروش.

-مجلسی،محمدباقر.بحاراالنوار،تهران:دارالكتباسالمیه،بیتا.
-مرزبان،پرویز)1365(،خالصهتاریخهنر،تهران:ســازمانانتشاراتوآموزشانقالب

اسالمی.
-میرزاییمهر،علیاصغر)1386(،نقاشیبقاعمتبرکهدرایران،تهران:فرهنگستانهنر.
-هال،جیمز)1387(،فرهنگنگارهاینمادهادرهنرشرقوغرب،ترجمهرقیهبهزادی،

تهران:انتشاراتفرهنگمعاصر.

مقاله
-آنگلوف،دیمیتروژنادیلیتاوریــن)1357(،جریاناتبزرگروحانیتمیانبیزانسو

جهاناسالم،پیامیونسكو،ش105.
-بیتا)1385(،درآمدیبرهنرکلیســاییروســیه،دوماهنامهایراس،ویژهمطالعات

روسیهوآسیایمرکزی.
-چاواری،ســعید)1388(،،مقایسهساختاریپردهروزمحشراثرمحمدمدبروفرسک

داوریواپسیناثرمیكلآنژ،هنرومعماری،ش81،صص160–179.
-حســینی،سیدرضا)1390(،عللجداییدوکلیســایکاتولیکوارتدوکس،نیستان،

سالدوم،ش2،صص102-82.

بررسی تطبیقی بازنمایی موضوع معاد در نقاشی قاجاری ایران و بیزانس روسیه/ 
نجیبهرحمانی،فتانهمحمودی

صفحاتمقاله:95-116
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-عكاشــه،ثروت)1383(،شمایلنگاری،ترجمههلیادارابی،هنرهایتجسمی،ش22،
صص14-10.

-مددپــور،محمد)1383(،نظریوتأملیدربــابصورتهایخیالیاولیایالهیدر
نگارگریایرانیاسالمی،بیناب،ش7،صص299-286.

-نورزویطلب،علیرضا)1384(،بنیانهاییبرایشــناختوتفسیرهنربیزانس)اصول
ومبانی(،باغنظر،ش4،صص83-22.

انگلیسی
- Hundt ,Henry & Raoul Smith )2013(, A Terat Tological Source of Hellhead, Mu-

seum of Russian Icons.

- Knorre, K. Boris )2013(,Icon of the Last Judgment: A Detailed Analysis, Museum of 

Russian Icons.

- Lazar Puhalo , Archbishop )2012(, GEHENNA)The Orthodox Christian Doctrine 

about Judgment and Hell, from the Tradition and Holy Fathers and A Historical 

Survey at Icons ofthe Last Judgment(, Dewdney, B.C. V0M-1H0, Canada.

سایت
- http://www.hermitagemuseum.org/

- http:// www.museumofrussianicons.org/ 
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هنراسالمی
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119سال دوازدهم، شماره  بیست و چهارم

الف- قوانین عمومی پذیرش مقاالت:
هنر  مطالعات  1-دو فصلنامه    علمی-پژوهشی 
اســالمي به دلیــل تخصصي بــودن، تنها در 
زمینــه مبانی و تزیین هنر اســالمی )پژوهش 
هنر اسالمی، هنرهاي کتاب آرایی، معماری 
اســالمی، هنرهاي ســنتی و صنایع دســتی( 

پذیراي مقاالت اساتید و محققین است.
2- مقاالت ارسالي در نشریه دیگر چاپ نشده 
نشده  ارسال  مجالت  سایر  براي  همزمان  یا 

باشد.
از گذراندن  تنها پس  مقاله  پذیرش  3-ارائه 
احتمالی  اصالحات  انجام  و  داوری  مراحل 
انجام  برای  زمان  )حداقل  است  پذیر  امکان 

مراحل داوری یک ماه است(.
4- زبان رسمي مجله، فارسي است. اما مقاالت 
به زبان انگلیسي نیز قابل بررسي وچاپ است.

5- حداکثر حجم مقاالت، شامل جدول ها و 
تصاویر 20 صفحه باشد.

6- مقاله مشتمل بر چکیده فارسی و انگلیسی 
)200-250 کلمه، معادل حداکثر 15 سطر(، 
نتیجه  اصلی،  بدنه  مقدمه،  کلیدی،  واژگان 

گیری و فهرست منابع باشد.
پژوهشي  کار  حاصل  و  تحقیقي  مقاله   -7

نویسنده یا نویسندگان باشد.
8- مقاالت ترجمه اصوالً پذیرفته نمي شود.

9-توضیح های اضافی و تکمیلی و همچنین 
معادل های انگلیسی در هر صفحه با شماره  

گذاری در پاورقی آورده شود.
11-50% از منابع مورد استفاده جهت تدوین 
مقاله باید از منابع انگلیسی و یا سایر زبان ها 

باشد.
11-مقاالت ارسالي در مرحله اول به یکی از 

دو صورت زیر دریافت خواهد شد:
- یک نسخه کامل )متن به همراه تصاویردرون 
 CD متن( به صورت پرینت شده همراه با یک
یا DVD جداگانه حاوی تصاویر با کیفیت 
مناسب+ فایل Word  مقاله، به آدرس دفتر 
داده  تحویل  یا حضوراً  و  پست شود  نشریه 

شود.
تصاویر  همراه  به  )متن  کامل  نسخه  یک   -
درون متن( به صورت فایل Word همراه با 
فایل تصاویر با کیفیت مناسب  به ایمیل نشریه 

به آدرس
 www.jislamicart@yahoo.com 

ارسال شود )در صورتی که حجم تصاویر بیش 
از حد مجاز باشد، CD یا DVD تصاویر با پست 

ارسال شود(.  
12- قابل ذکر است مقاله باید در صفحات کاغذ 
 1/15 سطور  میان  تقریبي  فاصله  با  یکرو،   A4
سانتیمتر، ترجیحاً با قلم لوتوس و یا نازنین، اندازه 
Times New Ro- 12 قلم13)براي مقاالت التین با قلم 

 Microsoft Office 2013 افزار   نرم  تحت   ،)man

تایپ شده و همراه با تصاویر صفحه آرایی شده 
فرمت  با  تصاویر   ،  DVD یا   CD در  باشد. 

TIFF وکیفیت  300dpi ذخیره شده باشند. 
12- قوانین و مراحل پذیرش و چاپ 

مقاله:
1- مقاله باید ویراستاري محتوایي و ادبي داشته 
باشد در غیر این صورت با مشاهده ضعف در 
محتوا و ادبیات متن، دفتر نشریه از پذیرش و 

ثبت مقاله معذور است.
2- تنها آن دســته از مقاالت که توسط هیأت 
تحریریــه جهت ارســال بــه داوري، مناســب 
تشخیص داده شوند، به داوری ارسال می شوند.
3- داوري مقــاالت پــس از تأیید ســردبیر و 
هیأت تحریریه، توسط سه تن از اساتید مجرب 

و متخصص موضوع مقاله داوري مي شود.
4- پس از چاپ مقاله دو نسخه از فصلنامه، به 

هریک از نویسندگان اهدا خواهد شد. 
5- مســئولیت صحت و ســقم مقالــه به لحاظ 
علمــي و حقوقي به عهده نویســنده عهده دار 

مکاتبات است.
6- مقاالت برگرفته از رساله یا پایان نامه دانشجویان 
به ترتیب با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به 
صورت توأم با مسئولیت استاد راهنما منتشر مي 
تقدم  نویسندگان  میان  توافق  اساس  بر  یا  شود 
و تأخیر متفاوتي در درج نام نویسندگان لحاظ 

خواهد شد. 
7- دوفصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاري 
از  و  مي دارد  محفوظ  خود  براي  را  مقاالت 

بازگرداندن مقاالت دریافتي معذور است.
8- اصل مقاالت مردود یا انصراف داده شده 
پس از سه ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج 
و دو فصلنامه مطالعات هنر اسالمي هیچ گونه 

مسئولیتي در این ارتباط نخواهد داشت.
ج- مقاالت ارسالي باید داراي 

بخش هاي زیر باشند:  
صفحه اول:

عنوان کامل مقاله به فارسي و انگلیسي 
نام نویسنده یا نویسندگان به فارسي و انگلیسي 
)نام نویسنده عهده دار مکاتبات با ستاره مشخص 

شود(
رتبه علمي و نام موسسه یا محل اشتغال نویسنده 

یا نویسندگان به فارسي و انگلیسي
نشاني کامل نویسنده عهده دار مکاتبات: شامل 
نشاني پستي، شماره تلفن، شماره دورنگار و 
نشاني پیام نگار )پست الکترونیکي( به فارسي 
و انگلیسي، چنانچه مقاله برگرفته از پایان نامه، 
یا  یا مخارج مالي تحقیق  پژوهش تحقیقی و 
باشد  تأمین شده  مقاله توسط موسسه اي  تهیه 

باید نام مؤسسه در صفحه اول درج شود.  
صفحه دوم : 

عنوان کامل مقاله به فارسي )بدون نام نویسنده 
یا نویسندگان(

چکیده فارسي)حداکثر 250 کلمه( شامل بیان 
تحقیق. نتیجه  تحقیق،  روش  اهداف،  مسئله، 
قبل از کلید واژه 2 مورد از اهداف مقاله و 2 

مورد از سواالت مقاله ذکر شود.
کلید واژگان فارسي)حداکثر پنج واژه (

صفحه سوم:
عنوان کامل مقاله به انگلیسي

چکیده انگلیسي)حداکثر 250 کلمه( با رعایت 
ترجمه علمی و مورد تایید در سطح دانشگاهی 
باشد. کلید واژگان انگلیسي)حداکثرپنج واژه(

مابقي صفحات مقاله:
مباحث مقدماتي
بدنه اصلي مقاله

نتایج
فهرست منابع) بر اساس حروف الفبا( 

با تفکیک کتاب فارسی- مقاالت - انگلیسی 
- سایت اینترنتی

د- نحوه درج منابع درون متن:
تمامي منابع قابــل ارجاع در متن به 
صــورت درون متنی و به شــکل زیر 

از اساتيد و محققين 
گرامي تقاضا می شود 

هنگام تدوين و
 ارسال مقاالت به 

نكته های زير توجه 
فرمايند



120

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
بهار - تابستان 1395

سال دوازدهم، شماره  بیست و چهارم

نگارش یابد :
1-اگر در متن به موضوع مطالعه شده ای اشاره 
شــود، نام نویسنده و سال انتشــار داخل پرانتز 

می آید. مثال: )واقفی،1374(
2-اگر به قسمت خاصی از یک منبع ارجاع داده 
شود لیست شماره صفحه ) صفحات ( پس از سال 

انتشار می آید .مثال: )واقفی،85-96:1374(
3- اگر به نام نویسنده در متن اشاره شود، سال 
انتشــار داخل پرانتز و در انتهای آن جمله درج 

می شود. مثال:  ...واقفی ........)1374(. 
4- اگر به مقاله ای که دو نویســنده دارد ارجاع داده 
شــود نام هر دو، هر بار به همراه سال انتشار در داخل 

پرانتز مي آید.  مثال: )احمدی و کریمی، 1392(
5-اگر منبع الکترونیکی باشد و شماره صفحه 
هم نداشته باشد، در صورت دسترسی تاریخ و 

ساعت استفاده آورده می شود.
6-مکاتبــات شــخصی، ســخنرانی ها، نامه ها، 
خاطــرات، مکالمــات، نامه هــای الکترونیک 
)e-mail( و غیره  نباید در فهرست منابع درج 
شــوند و فقط در متن به آن ها اشــاره می شود 
که شامل نام، نوع مکاتبه و تاریخ خواهد بود.

درج منابع در فهرست منابع: 
به صورت  و   APA شیوه  به  مقاالت  فهرست 
و  انگلیسی  مقاله،  تفکیک کتاب،  با  و  الفبایی 
سایت اینترنتی تنظیم شود. همچنین منابع فارسی 
  APA  به ترتیب حروف الفبا و براساس شیوه

ترجمه  انگلیسی شود.
1ـ ترتیب نوشتن مرجع کتب فارسی:

کوچک  نام  کاما-  نویسنده-  خانوادگی  نام 
نویسنده- سال نشر )داخل پرانتز( -کاما- عنوان 
 – چاپ  شماره  جلد-  شماره   - کاما  کتاب- 

کاما- محل نشر- کاما - اسم ناشر - نقطه 
اگر منبع مورد استفاده تعداد نویسندگان 

زیادی داشت الزم است اسامی تمامی آن ها 
قید شود.

اگر کتاب ترجمه شده است نام مترجم پس از 
نام کتاب بیان شود .

مثال: هیلن براند، رابرت)1388(، زبان تصویری 
تهران،  طبایی،  داوود  سید  ترجمه  شاهنامه، 

فرهنگستان هنر.
2-ترتیب نوشتن مرجع مقاالت فارسی:   
نام  ـ  کاما  ـ  مقاله  نویسنده  خانوادگی  نام 
خانوادگی  نام  و  نام  ـ  )و  ـ  نویسنده  کوچک 

ـ  پرانتز(  نشر)داخل  سال  ـ   دوم(  نویسنده 
ـ  کاما  ـ  گیومه(  مقاله)داخل  عنوان  ـ  کاما 
یا  ـ شماره  ـ چندمین سال  ـ کاما  مجله  نام 
یا  صفحه  شماره  ـ  کاما  ـ  مجله  شماره های 

صفحات ـ نقطه 
مثال: طاهری، علیرضا)1385(، "سیر تحول 
ایرانی،"  نگارگری  در  اژدها  طبقه بندی  و 
دوفصلنامه مطالعات هنر اسالمی، سال دوم، 

شماره دهم، صص90-104.
3. ترتیب نوشتن مرجع کتب 

خارجی : 
شوند:  نوشته  التین  به  اعداد  و  کلمات  کلیه 
نام خانوادگی- کاما- نام کوچک نویسنده - 
کاما- سال انتشار )داخل پرانتز(- کاما- عنوان 
ایتالیک (- کاما- شماره  با حروف   ( کتاب 
جلد- کاما- شماره چاپ- کاما - اسم ناشر- 

کاما- محل نشر- نقطه
اگر تعداد نویسنده بیش از یک نفر باشد بین 

آن ها کاما آورده می شود.

Hillenbrand, Robert )2002(, The Art of 
Book in Ilkhanid Iran, The Legacy of 
Ghangiz Khan, Metropolitan Museum of 

Art, New York.

4. ترتیب نوشتن مرجع مقاالت 
خارجی : 

کلیه کلمات و اعداد به التین نوشته شوند: 
نام خانوادگی نویسنده ـ کاما ـ نام کوچک 
نویسنده ـ کاما ـ سال انتشار ) داخل پرانتز ( 
ـ کاما ـ عنوان مقاله"داخل گیومه" ـ کاما ـ 
نام مجله ـ کاما ـ شماره جلد ـ شماره مجله 
) داخل پرانتز ( ـ کاما ـ محل نشر ـ شماره 

صفحه)pp.(  ـ نقطه  
Sims, Eleanor, )1982(,The Internal 

Decoration of The Mausoleum of Oljeitu 

Khuda-Banda: A Preliminary Re-Ex-

amination” Soltaniye III, Quaderni del 

Seminario di Iranistica, Venice, pp.47-62.

5-نحوه نوشتن مرجع وب سایت:
کلیه کلمات و اعداد به التین : در صورتی 
باشد  مرجع  عنوان  به  سایت  وب  کل  که 
آدرس کامل دسترسی به آن به همراه تاریخ 
شود. ذکر  باید  آن  از  استفاده  ساعت  و 
www.iranicaonline.org, 27.7.92, 8:30 pm.

6- نحوه نوشتن پایان نامه ها به 
عنوان مرجع  

حرف  ـ  کاما  ـ  نویسنده  خانوادگی  نام 
سال  ـ  نویسنده  کوچک  نام  اول 
تز"داخل  عنوان  ـ  پرانتز(  انتشار)داخل 
ـ  پایان نامه ـ کاما  گیومه"ـ کاما ـ مقطع 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما ـ نقطه  

ه. پاورقی:
توضیح هاي اضافي و تکمیل معادل هاي 
انگلیسي در هر صفحه با شماره گذاري 
کل  براي   )1،2  ،3  ،4  ،5  ،6( پیوسته 

مقاله، در پاورقي آورده شود.
و. معادل سازی سال ها:

- سال میالدی/ سال قمری)از ذکر ماه، 
یا  قمری  هجری  و  .م  یا  میالدی  کلمه 

ه.ق خودداری شود(.
مثال: سال 513/1119  و یا    سده یازدهم/
پنجم  و یا سده های سوم –نهم/ دوازدهم 
–هجدهم    ویا   دهه1350/1920   و یا   

   )716-736/1316-1336(
ی. کلمات مرکب:

به  حتما  "ها"  با  شده  جمع  1-کلمات 
کتاب ها،  شوند:  نوشته  مجزا  صورت 
تمدن ها، آن ها،  امپراطوری ها، ویژگی ها.
نوشته  مجزا  صورت  به  نیز  افعال   -2

شوند: می روند، می شود.
3- ی و همزه حذف شود و از آوردن 

فتحه َ- ، ضمه ُ- ، کسره ِ- ، تنوین ٍ-ً ،
تزئینات  مانند  همزه  و   -ّ تشدید 

خودداری شود.
نقطه  کاما)،(،  نقطه).(،  عالئم   -4
ویرگول)؛(، دونقطه):( و مشابه، به کلمه 
قبل چسبیده و با فاصله )space(، از کلمه 
بعدی جدا می گردند. همچنین عالئم)( - 
}{ - "" و  ][  به محتوای آن چسبیده و 
از محتوای بیرونی با فاصله  )space( جدا 

گردند. 

تنها مقاالتی مورد 
بررسی اوليه قرار 

می گيرند که نگارش آن 
بر اساس فرمت 

نشريه باشد.
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When Submitting an ISC Paper, All Authors 
and Researchers Should Consider 
the Following Regulations:

A. General Regulations for Paper Acceptance
1-The Bi-annual of Islamic Art Studies will accept papers in 

only in the field of Islamic art and architecture including Is-

lamic art researches, manuscript decorations, traditional arts, 

Islamic architecture and handicrafts(

2- Papers should not be published elsewhere or simultane-

ously be under acceptance or publication in other journals.

3-The letter of acceptance will only be granted to those pa-

pers who have fully undergone the review and correction 

process )This process will take at least one month(.

4-The language of the journal is Persian; however, English 

papers are also considered.

5- Papers should be maximum 20 pages incluPapers should 

have a cover page, title page, English and Persian abstracts 

)200-250 words max.(, introduction, main piece, conclusion, 

references, list of tables, graphs, illustrations. 

7- Papers are to be based on research accomplished entirely 

by author/s.

8- Translated articles are not accepted.

9-Additional information and English equivalents should be men-

tioned separately in the footnote of each page.

10-50% of the references should be based on non-Persian 

sources.

11-For the initial reviewing, articles should be sent via the 

following methods:

-A complete typed and printed manuscript with in-text im-

ages along with a DVD or CD in WORD format with high 

quality images of the paper should either be posted to the 

Bi-annual’s office or be presented by the author in person. 

-A complete typed and printed manuscript with in-text imag-

es with appropriate image quality should be emailed to jis-
lamicart@yahoo.com )if  images cannot be attached 

a supplement CD or DVD containing the images should be 

posted(

12-Papers should be submitted on A4 paper with 1.15 spac-

ing using a 12 Times New Roman font typed in Microsoft 

Word 2013 onwards along with appropriate layout and in-

text images. Images on the DVD or CD should be at least 

300dpi in the TIFF format.

B. Regulations for Paper Publication
1-Before submission, the paper should be initially checked by 

the author for structure, punctuation and reliability of the con-

tent. If not, the paper will not be accepted for initial review. 

2- Only those papers that have received initial acceptance from 

the editorial board will be end to the reviewers. 

3- After the approval of the editors, papers will be refereed by 

three specialized experts in related fields.

4- After publication, two copies of the journal are granted to 

author/s

5- Authors are responsible for the scientific and technical au-

thenticity of their papers.

6- Papers that have been extracted from a M.A. the-

sis or PhD dissertation should include full names and 

titles of supervisors, guidance professors and the stu-

dent. It is also noteworthy to mention that the pa-

per is published under the responsibility of the supervisor.

7- The Bi-annual is free is accepting, denying and editing parts 

of any received paper and submitted papers are not retuned. 

8- Declined papers will be kept in the Bi-annual’s archive for 

three months with no further obligation. 

C. Submitted Papers should have the following 
sections:
First page:
The full title of the papers in English and Persian

Names of the author or authors in English and Persian 

Academic Status of each author, place of occupation in aca-

demic institutes or name of university

Full address, telephone, fax and email address of the corre-

sponding author

If the paper is extracted from a thesis/dissertation or spon-

sored by an organization the name of the thesis, supervisor, 

university or organization should be mentioned. 

Second page:
Full title of the paper

Abstract: including statement of problem, justification of study 

, gools, 

research questions and the findings.

English abstracts )maximum 250 words( should be translated 

according to English language standards within an academic 

level.

Keywords

Other pages:

INSTITUTE  OF ISLAMIC ART STUDIES PRESS

Islamic Art
Semi Annual of Islamic Art Studies
Summer - Spring 2016-2017/ Vol.12/ No 24
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Introduction

Main body

Conclusion

List of tables/graphs/illustrations with citations

References )alphabetical order(: including persian and foreign resourses.

Reference writing:
The APA 6th format is used in citing sources. 

In-text citation should be used in all parts of the text in which a direct or indirect citation is used.

Reference section:
The reference section should be organized according to the APA style and classified 
into book, journal papers, foreign resources, and internet references. Also all Per-
sian resources should be translated into English according the APA citation method.

For Journals, magazines, newspapers
 in print format:
General form: Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. )Year(. Title of paper, Title of Journal, xx, xxx-xxx

Example: Williams, J. H. )2008(. Employee Engagement: Improving participation in safety. Professional Safety, 

53)12(, 40- 45

For Books, Chapters in books, reports, etc: 
General form: Author, A. A., )Year(. Title of the work. Location: Publisher

Example: Alexie, S. )1992(. The business of art: Stories and art. Brooklyn. NY: Hang Loose Press

For more examples for the APA Style visit: 
www. owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/4/

INSTITUTE  OF ISLAMIC ART STUDIES PRESS

Islamic Art
Semi Annual of Islamic Art Studies
Summer - Spring 2016-2017/ Vol.12/ No 24
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Comparative study of the resurrection in Iranian Qajar painting
and  Byzantine Russian art

Abstract
Despite the Islamic texts, which are rich in material on the resurrection and mention it specific in a few Sura of the Qur’an, but 

there is no trace of illustrating this, event in the Islamic art of the Qajar period, in fact, representations of resurrection was inspired 

from Christian art that has been rich in Representation of this subject. The origin of this inspiration are traced back to the Safavid 

period, that is The impact of the international relations and presence of merchants, and Christian tourists and specially the immi-

gration of Armenian to Iran. But the climax of this impact on religious art and figurative and Iconic representations in large scale 

and diversity was in the Qajar period, So that the embodiment of Doomsday Scene was Belonging to this period But in this course 

there was only two paintings that depicting the Resurrection and their belonging to an artist by the name of Mohammad Mod-

daber. While Christian art that has been rich in Representation of this subject,The works of Mohammad Modaber were inspired 

from Byzantine art specially Russia that has been in more contact with Iran than other foreign countries.

In this article we study the Source of influence and compare the artworks of Doomsday from a Byzantine art of Russia with the 

Doomsday )judgement day( painting from Mohammad Modabber.

Aims of the research:
1-Display representation resurrection theme in Iranian art )Qajar period(;

2-Review similarities and differences in the Iranian folk art ,form and thematic representation of the resurrection event ) Qajar 

period( and Byzantine art Russia )Century 14-18(.

Research questions:
1- How it was representation of the subject Resurrection  in the Iranian folk art )Qajar period(?

2- How it was similarities and differences in the Iranian folk art ,form and thematic representation of the resurrection event )Qajar 

period( and Byzantine art Russia )Century 14-18(?

Keywords: Representation of the resurrection event , Folk art Qajar, Byzantine art Russia, Iconography, Coffee House Painting.

-Najibeh Rahmani: MA art research student of mazandaran university,
 n_rahmani88@yahoo.com
-Fattaneh Mahmoudi : Assistant professor , art and architecture faculty of Mazandaran 
university

This article is based on the master’s thesis of the first author on the guidance of a sec-
ond author, with title(Reflection of Religion in the Folk Arts of the Second Half of the 
Qajar Dynasty)at the University of Mazandaran.
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A Study Of Rural And Nomad’s Carpet Design Historical Background And Their 
Relation To Prehistoric Arts

Abstract
Some of the designs of Persian carpets, especially in the rural carpets are so similar to prehistoric symbols that it can be said they 

are straightly relative. This issue shows that these symbols have been used continuously in Iranian culture and carpet can be set 

as a conveyer to transmit these prehistoric symbols. Although it must be judges cautiously about the relations between means and 

reasons of these designs uses.

This article is the result of research seeks to “The history of Iranian carpet designs” that studies the carpet designs similar to prehis-

toric symbols. Information for this study has been provided by the documentation method and the results are stated descriptively. 

Most of designs belong to non-urban areas and have been selected in one century ago carpets and rugs. Selected designs have been 

compared to prehistoric symbols and artifact )1000. BC( and by this method the historical background of these designs has been 

founded. Some of the designs that has been used in this paper for comparison are: Madakhel designs )visible and Invisible(, Tri-

angles designs )continuous and non- continuous ,Congressional and stepwise(, Checkered designs )Checkered flowers, Checkered 

squares, Diamond checkered and …(, Wavy lines, Charpareh designs, Five or twelve flowers Leaves, medallion designs, striped 

designs and Multifaceted designs.

Aims of the research:
1- Detection prehistoric background of some rural carpet design in Iran;

2- Introduction of some carpet designs that is similar to prehistoric symbols.

Research questions:
1- What is the means of similarity between last century carpets and prehistoric symbols?

2-What are the parameters and criteria of the carpet designs that are similar to prehistoric symbols?

Keywords: Iranian Carpet, carpet design, design historical background, prehistoric design.

-Majid Nikoei: Lecturer the Carpet Department at Tehran Art University ,Fifth Grade,  
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Study of Small Fish Motif in Birjand Carpet Weaving

Abstract
South Khorasan province is located in East of Iran and the city of Birjand is capital of this province. Carpet weaving is one of 

the common handicrafts of this area. Original and precious artwork, which behind its every node and motif, has thousands of 

thoughts and traditions. Small Fish is one of the most significant woven components of Birjand that among all the motifs used in 

the city, it has the highest number of production and includes majority of the region’s carpet exports abroad; mentioning it makes 

clear the necessity of addressing Small Fish more than before.  This article tries to get closer to this goal and has although a small 

step toward introducing one of the country’s export products and makes the audience more familiar with the history and rich 

background of Iranian art. As the name implies, Small Fish motif is the basis of Birjand Small Fish carpet textures. A square-like 

design cantered by an eight-leaf flower and two abstract fish around it. This design with repeat on Small Fish textures has been 

named Small Fish funicular and in model of the simple design around, a variety of mixed designs of medallion Lachak of circle 

)solar(, oval, diamond, plain-floor and circle carpet have given a certain beauty to Birjand Small Fish carpets. Of these, Solar Small 

Fish carpet today as pleasant design has the highest number of production in domestic and foreign markets. The question at issue 

here is that what is the Small Fish motif and how is its use in Birjand carpet weaving? This research is a descriptive and analytical 

study, and this research is an applied study )especially in the field of education of carpet weaving motifs(. 

Aims of the research:
1-Introduction of Small Fish motif of Birjand carpet and types of its motifs;

2. Explaining the customs and culture implicit in the carpet weaving motifs and ideology ruling on the motifs of carpet-weaver 

artist.

Research questions:
1- What composition and motifs have formed the funicular motif of Small Fish? 

2. How the Small Fish funicular motif has created the various textures of Birjand Small Fish carpet and what motifs are included 

in these textures?

Keywords: handicrafts, carpet-weaving, traditional motifs, Small Fish motif.
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Color in Ta’zieh costumes with emphasis on the concept of color from mystics 
point of view

Abstract
Persian arts, during its ups and downs and glory, have never been meaningless and non-ideological. One of the expressions of this 

genuineness can be obviously seen in Persian rich literature, which has always been a plenteous resource for artists and craftsmen’s 

inspirations, especially in the Islamic era. Potters and ceramists also were not exceptions. They too, during the Seljuk period, which 

is said to be the most developing and prolific period of ceramics and pottery of Iran, have used the literature narrations and con-

texts. In this case, the effect and influence of the “Firdausi’s Shahnama” is more obvious and eye caching among the other resources 

known till that period. This fact reveals and explains the reality that the contents of this national and original work of art, was not 

only of such a supreme place in the society of that period of time but also was commonly used as a reference of inspirations for 

artists and specially painters. 

From the subject point of view, literature influence on ceramics of this period can be categorized in two main sections; First, love 

and sentimental subjects and second, epical and historical or mythical subjects. For the first part we can mention narrations like 

the stories of Bijan and Manija, khosrou and Shirin, Bahram Gur and Azada and Bahram Gur and Sapinud and from the second 

part, stories of Faridun and Zahhak, Faridun and his three sons, and Iranians leaving the fortress of Farud can be mentioned which 

have surveyed in this essay. 

Since few manuscripts of this period have survived from the invasion of Mongols, study and research of these paintings on the 

ceramics are of the utmost importance. Thus recognition of Persian painting process in this specific historical period owes mostly 

to these valuable remaining of ceramics and tiles of this period.

Aims of the research:
1-Study of the quality of relation of motives and designs on ceramics with Persian Literature;

2-Study and introduction of paintings which their relation to Shahnama is approvable.

Research questions:
1- What are the Origins, Purposes and the subject of Shahnama narrations?

2- In what quality and how are these narrations appear on ceramics of this period?

Keywords: Islamic-Iranian Arts, Persian literature, Shahnama , Painting,  Seljuk, Ceramics and Tiles.
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The Influence of the Shahnama Contents on the Seljuk Ceramics

Abstract
Ta’zieh a religious play is considered as a dramatic art which color plays a fundamental role, with choosing colors characters will be 

separated, and this will affect the audience’s mind. In this paper two approaches have been taken in to consideration, the first is to 

elaborate the mystical basics of color from the eyes of Islamic mystics and the other is to examine the reflection of mystical thought 

and symbolic conception of color in costumes of characters. Mysticism is indeed one of the richest branches of human thought. 

The power of influence and the depth of mystical thought penetration in an Islamic society is in a way that no one can deny it. 

The place of mysticism can be considered as the trust on illumination in the exploration of truth rather than wisdom and reason-

ing. Most of the mystics revealed their personal experiences by means of linguistic features such as simile, synecdoche, metaphor, 

amphibology, and symbol, The result of this study which has been done with a descriptive – analytic method, represented that 

Iranian mystics used color as a coding method and believe it to be the expression of conception, and on the other hand , point to 

the colors along with the different degree of light and darkness. Some times as the narrator of the above universe and in another 

time the world, and in the Ta’ziyeh costumes, the color is sometimes the symbol of mystical journey and the hidden world , and 

sometimes represents an image from the world )along with the degrees of good and evil(. 

Aims of the research:
1-Check the color of the mystical foundations of Islamic mystics views;

2- A reflection of the mystical and symbolic colors on religious players. 

Research questions:
1- What is the concept of Color in Ta’zieh costumes?

2-How much of the religious players clothing color is  according to concept of color symbols to mystics?

Keywords: Islamic mysticism, The concept of color, Ta’zieh, Ta’zieh khan’s costume.
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The Study of Conceptual and Visual Aesthetics of Oil Paintings of Haft-tanan 
Mausoleum in Shiraz 

Abstract
Haft-tanan tekye ,one of Karim Khan Zand’s building, is situated at the foot of Chehel Maqam Mountain. There are seven tombs 

covered by plain gravestones in this place that is for which the present name stands for, meaning Seven Bodies. The gravestones 

were put on these tombs by Karim Khan Zand’s order. The tombs are assigned to the seven mystics who lived next to Hafiz mau-

soleum and died in that place. The open-side hall located at the garden is suppored by two great monolithic painted columns. In 

the upper recesses of this building there are five scenes painted in oil colours on plaster which are the subject of this study.

The survey tries to study the relation between the aesthetic features of the mentioned paintings and mystical issues posed in that 

era. According to the descriptive- analytical research performed here, the aesthetic features of the five scenes painted in oil colours 

have been partly defined and organized in accordance to the common mystical bases in Zand period.

Aims of the research:
1-To study the wall-paintings of the tekye from aesthetic point of view;

2. To assess the existance of relation between the aesthetic characteristics of the paintings and the common mystical believes in 

Zand period.

Research questions:
1- What are the aesthetic characteristics of the five oil paintings existing in Haft-tanan tekye? 

2. Is there any connection between the aesthetic characteristics of the paintings and the common mystical bases in Zand period?

Keywords: Haft-tanan Mausoleum, Zand Period, Shiraz, Mystic.

-Mahnaz shayestehfar: Associate Professor in Islamic Art, Tarbiat Modares University,
 shayesteh@modares.ac.ir
-Mahboobeh shahbazi : Graduated of M.A in Islamic art of Tarbiyat Modarres University
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The Study of Conceptual and Visual Aesthetics of Oil Paintings of Haft-tanan 
Mausoleum in Shiraz 

- Mahnaz shayestehfar, Mahboobeh shahbazi
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Study the folk art paintings in Qajar era( Religious themes-Focused) 

Abstract
After the introduction of Islam into the Iran, The penetration and influences of the Shiite religion of Iranian culture become sud-

denly accelerated so that with time elapsion, it turned to a factor affective on the forming of various Iranian social and cultural 

customs . The increasing growth of these beliefs in Qajar community will become a vital motive for the formation of the folk arts 

because from nature viewpoint , the foundation of these arts relies upon religious beliefs and public thoughts . In this era  for the 

first time ,artists could realize own religious beliefs via art tools at various fields . These images have been created with the purpose 

of focusing on the contrast of the devil and good concepts and conceptual comparison on it using different visual elements at vari-

ous scenes . This paper aims to study the interaction of the created elements and the religious values in these paintings through 

studying the social factors affected by the folk art’s growth by Shiite themes. The paper’s findings sociologically show that due to 

expansion of Shiism in public in Qajar era, it led to  promote religious themes in various styles of folk art painting and this paper 

has sufficed to study teahouse painting , dervish curtains , iconography and painting.

Aims of the research:
1-- to study the social factors affected on the expansion of religious themes in folk art  painting in Qajar era;

2- to study the function of religious themes in various styles of folk art in Qajar era.

Research questions:
1- What is the role of religious themes in the production of folk art in Qajar era?

2- Which factors and motives cause to tend the artists of Qajar era toward utilization of religious themes in art? 

Keywords: Religious themes , folk art , teahouse painting , public places , Qajar era.
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Words of the 
Editor-in-Chief
Narratives in Islamic Miniature, 
Based on the Holy Quran

Stories, that before Islam were nothing but quoting events or myths, 

gained high status after the Descent of the Quran, and they have al-

ways been used as one of the guiding tools in this holy book. Stories in 

the Holy Quran, besides following the general goals of writing stories, 

pursue other transcendental goals such as: to learn from the fate of the 

ancestors, to invite to thinking, to explain the inviting methods of the 

prophets, and to acquire sacred knowledge. Approximately one quarter 

of the Holy Quran has been allotted to narrating stories. Pattern and 

style of narration of the stories of the Holy Quran are in a way that 

the story will be tangibly embodied for the reader. This, brings about 

simultaneous visualization in the mind of the reader in such way that 

deep images of the events will be portrayed in the mind, and from that 

point on, this is the penetrating power of the Word of God that enables 

the perdurability of said images. On the other hand, miniature artists 

were completely aware of this important capability of Quranic stories 

– namely live illustrations and descriptions – and based on this quality, 

endeavored in portraying these stories. Religious miniatures that still 

exist from the Islamic Era mostly illustrate stories of this kind that in 

them, the miniature artist tries to depict religious, literary, and histori-

cal aspects of these events. In the midst of these, there are some minia-

tures that in their core point out to religious beliefs and ritual practices 

of the Muslims.

With the prevalence of the art of miniature in Iran, and the emer-

gence of different schools of art that each, in addition to being born 

from the spirit of Persian-Islamic art, acquired certain elements – as 

complementary techniques – from the neighboring cultures including 

China, Byzantine, and even ancient Persia, and with the help of these 

especial principles, beautiful and indelible miniatures about Quranic 

stories were created by the hands of Iranian miniaturists. These artists 

endeavored to summon clear images before the eyes of their behold-

ers. Such effort, before anything else, would indicate the psychological 

understanding of traditional miniaturists about art; because depicting 

these stories, in their belief, apart from revealing their devotion and 

sense of respect toward the Holy Quran and highlighting the cultural 

field that they belonged to, they would make the readers understand 

the stories to a greater extent as well. Therefore, different schools of art, 

each endeavored in fulfilling such goals and created unparalleled works 

in this field. The narrative aspect is one of the characteristics that could 

be emphasized among all this; in the respect that it creates a common 

ground between the written text of the Holy Quran and its visual mani-

festations. On one hand, the Holy Quran itself, has unique methods 

and techniques in storytelling and in fact has a specific style which is 

not comparable to any other style. On the other hand, placing the sto-

ries of the Holy Quran in a specific continuum is a difficult task; since 

these stories are present sporadically in the entirety of this holy book. 

This is why the traditional miniaturists have generally depicted stories 

that are both centralized around a specific Surah and are common and 

prevalent in the book ‘Stories of the Prophets )The Qis as al-’Anbiyā(’; 

for instance, the story of Adam and Eve, the story of Abraham and his 

passage through fire, the story of Prophet Yusuf, etc.. The narrative models 

for these artists were always acquired from the Holy Quran itself, meaning 

despite the fact that they used to utilize the specific techniques of painting 

in miniature, they were faithful to the text of the Holy Quran.  

Acknowledgement

With regard to the infinite grace of God, and in respect of the necessity of 

all the more development of promoting and explaining the humanly and 

valuable thoughts of Shi’ism, research and culture of localization by em-

phasizing on rich Persian, Islamic, and Shiite art and civilization, and also 

by relying on the capabilities of outstanding domestic and foreign profes-

sors and scholars, the 24th issue of the bi-annual publication of ‘Islamic Art 

Studies’ has been published and is presented to its constant companions.

Hereby, we would like to greatly thank and acknowledge all the individuals 

who helped in preparation of this issue from the early stages to the neces-

sary arrangements done for publishing, including the writers, researchers, 

translators, and persons involved with the layout and graphical matters; 

and the office of the publication continually hopes to receive and publish 

worthy articles of valuable professors and students in the field of Persian-

Islamic art. 

Dr. Mahnaz Shayestehfar
Manager and Editor-in-chief
March, 2017



139

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
بهار - تابستان 1395

سال دوازدهم، شماره  بیست و چهارم

Table of Contents

Guidelines for Paper Preparation / 121-122
Abstracts / 124-137
Words of the Editor / 138

Traditional Arts

Study the folk art paintings in Qajar era( Religious themes-Focused) 
- Fateme Dorjvar 124-125

The Study of Conceptual and Visual Aesthetics of Oil Paintings of Haft-tanan 
Mausoleum in Shiraz 

- Mahnaz shayestehfar, Mahboobeh shahbazi 126-127

Comparative study of the resurrection in Iranian Qajar painting
and  Byzantine Russian art

- Najibeh Rahmani, Fattaneh Mahmoudi 136-137

The Influence of the Shahnama Contents on the Seljuk Ceramics

- Shabanali Ghorbani, Qubad Kianmehr, Mohammad Taghi Ashouri
128-129

Color in Ta’zieh costumes with emphasis on the concept of color from mystics 
point of view

- Mahfam aryanpour, Mohammad azamzade, Pegah sadat Razavi hendi
130-131

Study of Small Fish Motif in Birjand Carpet Weaving

- Elyas Saffaran, Seyyed Abootorab Ahmad panah, Fatemeh Ameli 
132-133

A Study Of Rural And Nomad’s Carpet Design Historical Background And Their 
Relation To Prehistoric Arts

- Majid Nikoei
134-135

Semi Annual of Islamic Art Studies

Islamic Art
Summer - Spring 2016-2017/ Vol.12/ No 24



140

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
بهار - تابستان 1395

سال دوازدهم، شماره  بیست و چهارم

License Holder:
Institute of Islamic Art Studies
Managing Director & Editor-in-chief:
Mahnaz Shayestehfar

Editorial Board
Adel Adamova; Curator of Islamic Art Department at the State Hermitage Museum, St. Petersburg

Seyyed Abutorab Ahmad Panah, Assistant Professor of Tarbiat Modares University, Iran
Susan Scully, PhD in European Syudies and History, Lathrup University, Australia

Reza Akbarian, Associate Professor in Philosophy, Tarbiat Modares University, Iran
Bernard Oُ Kan, Professor in Islamic Art and Architecture, American University of Cairo, Egypt

Sandra Aube, Postdoctoral Researcher in Islamic Art, Sorbonne University, France
Sheila Blair, Professor in Fine Arts, Boston University, United States of America

Jonathan Bloom, Professor in Fine Arts, Boston University, United States of America
Turaj Darayie, Professor in the History of Iran, California University

Ali Rajabi, Member of the Academic Board of Faculty of Art, Shahed University, Iran
Zahrah Zarshenas, Professor and Head of Linguistics Research Center associated with the

 Humanities and Cultural Studies Research Center, Iran
Mohammad Khazaie, Professor in Graphic Art Design, Tarbiat Modares University, Iran

 Mahnaz Shayestehfar, Associate Professor in Islamic Art, Tarbiat Modares University, Iran
 Faeghe Shirazi, PhD in Textiles, Texas University, USA

Christiane Gruber, Assistant Professor of Islamic Art, Michigan University, USA
 Alan Walmsley, Professor in Archeology, Sydney University, Australia

Carole Hillenbrand, Honorary Professional Fellow, Islamic History University of Edinburgh, Scotland
Robert Hillenbrand, Honorary Professional Fellow, Islamic and Middle Eastern

 Studies, University of Edinburgh, Scotland

Editing, Typesetting,  
Directory of Literary, Technical and Scientific Sections:

Accomplished in the Institute of Islamic Art Studies.
Translation of English Texts: Rezvan Khazaie

Graphist: Zohreh Shayestehfar

The Institute of Islamic Art Studies
No 26, Qane Street, Nateghenoori Road, Ashrafi Esfahani Road

Tehran, Iran 
Tel: (+9821)44618121-22-24

Price: 150/000 RLS

Book Cover Description: 
Muhammad and Ali at Ghadir Khumm
Illustration from the masterpiece
Athar al -muzaffar ( The Exploits of the Victorious) 
1567, The Chester Beatty Library, Dublin

jislamicart@yahoo.com
www.islamicartjournal.com ___www.shopislamicart.com      www.ias.org.ir

ISSN: 1735-708X

INSTITUTE  OF ISLAMIC ART STUDIES PRESS

Semi Annual of Islamic Art Studies

Islamic Art
Summer - Spring 2016-2017/ Vol.12/ No 24



141

فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات هنر اسالمی/ 
بهار - تابستان 1395

سال دوازدهم، شماره  بیست و چهارم

In the Name of God


