
 نشریه علمی- پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال 1396، شماره 28 فصل زمستان 

 

   ع(امام رضا) قش فرشته درکاشیکاری قاجاری صحن آزادی حرم مطهرعنوان مقاله :        

1 
 

 امام رضا)ع( مطهر حرمصحن آزادی ی قاجار کاریکاشیه درفرشت نقش           

  1اکرم نوری                                                                                                                                               
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 چکیده:

 جدید همراه با نقوش برخیورود  است. مهمیبسیار ویژگیهای متمایز و دارای قاجار تزیینات معماری در دوره     

 خی جداای تاریها از دیگر دوره تصویر پردازی خاص، تزیینات بناهای این دوره روعی نطیف رنگ های گرم و تجلی 

بارها مشاهده  وبارها  این دورهر تزیینات بناهای است که دعصر قاجار قوش بدیع و خاص می کند. نقش فرشته از ن

ی انند رنگ هامرگری مشخص بارز همراه با اصول تصوی های ویژگینقش فرشته دارای  ،موارداین بیشتر می شود، در 

 و حاالت یکسان می باشد. مشخص

رجحیت ایا و ته بال فرش چند رنگ بودنبر قسمت ورودی بنا همراه با پوشش نیمه عریان،  فرشته قرار گیری نقش    

راحی طقواعد  واین دقت در اسلوب  است.آن رنگ قرمز و آبی بر دیگر رنگ ها در پوشاک آن، از ویژگی های مشخص 

وه ی به شیست که ااز نوع تاریخی این تحقیق است.  معماریدر تزیینات این نقش ویژه نمایانگر اهمیت  ،قش فرشتهن

 ست.جام شده اان العات از منابع کتابخانه ای، الکترونیکی و ثبت مشاهدات عینیطتوصیفی و با جمع آوری ا -تحلیلی

 اهداف پژوهش:

 اجار در حرم امام رضا)ع(.دوره ق معماریتحلیل و بررسی نقش فرشته در تزیینات  -

 صویرگری نقش فرشته در کاشیکاری ها دوره قاجار.تتشخیص و تعیین اصول  -

 سواالت پژوهش:

 ست ؟ارشته های تصویر شده در تزیینات معماری حرم امام رضا)ع( در دوره قاجار، دارای چه ویژگی هایی ف -

 دارند و ویژگی های مشترک آن ها چیست؟  ررسیبقابلیت نقش این فرشته ها از چه ابعاد و منظری   -

 

 .حرم امام رضا)ع( : هنر قاجار، نقش فرشته، تزینات معماری،واژگان کلیدی
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    مقدمه:

چار تحوالت و نیز ددر دوره قاجار با کشورهای اروپایی، هنر ایران و اقتصادی  در پی گسترش روابط سیاسی    

های ن به کشورنرجویااین تغییرات می توان به واردات کاالهای خارجی، اعزام ه مهممل گردید، از عوا تغییرات بسیار

ند، نصیب نما ول بیاروپایی، ورود فن عکاسی و آثار هنری غرب اشاره کرد. تزیینات معماری نیز از این تغییر و تح

 ای انسانییکره هپگلدان و یا  در کنار گل های فرنگ، نقشنقش فرشته به عنوان یک نقش وارداتی  مجدد رونق یافتن

 در تزینات بناهای قاجار از جمله ی این تحوالت بود.

 معنوی می روحانی و و چه در دین اسالم، دارای مقامی یباستان های فرشته نزد ایرانیان از دیرباز چه در آیین    

زی سا صویرتدر نقش فرشته باشد، او پیام آور الهی ست که حضورش نماد لطف و رحمت خداوند است، تصویر گری 

 تزیینات بناهای قاجار مؤکد این ادعاست. ایران پس از اسالم و های هنر یگر کتب و د

م رضا)ع( است، صحن آزادی حرم امافرشته در 10در این پژوهش مورد تحقیق قرار می گیرد، بررسی نقش آن چه     

 ؟را دارند بررسیت قابلی از چه ابعاد و منظری شته ها نقش این فر که مورد سؤال قرار می گیرند این است کهنکاتی 

؟ استفته ار گرشباهت ها و اصول مشترک آن ها چیست؟ تصویر پردازی آن ها تا چه حد تحت تأثیر هنر اروپایی قر

 -توصیفی ز روشاآیا اصول هنرهای ایرانی در آن ها دیده می شود؟ در پی رسیدن به نتایج حاصل از این سواالت، 

 ت مشاهداتو ثب لی استفاده می گردد و جمع آوری اطالعات به وسیله ی آثار مکتوب کتابخانه ای و اینترنتیتحلی

 انجام می شود.عینی 

 صوصخولی در  دپژوهش های بسیاری انجام گرفته ان قاجار، های دورههنر در ارتباط با بررسی نقش فرشته در    

ین ا ود ندارد وجوبررسی دقیقی  صحن آزادی حرم امام رضا)ع( نحصراو ماشیکاری دوره قاجار کهنر شته در رفنقش 

شاره می ا ژوهش هاتعدادی از این پ بهدر زیر  مورد مطالعه قرار گرفته است.ه های هنری دیگر، نقش بیشتر در شاخ

 شود:

ر را در تصاوی یودنقش فرشته و  "فرشته و دیو در آثار چاپ سنگی قاجاری"مقاله ی ( در 1389) و خزایی موسوی -

 تر شدهاجار بیشقتنوع فرمی این دو نسبت به قبل از  .مقایسه کرده اندبا یکدیگر و کتب سنگی عصر قاجار بررسی 

 .است و دیگر اینکه فرشته نسبت به دیو از تنوع بیشتری برخوردار است

درسه های دوره ی م -مسجدری و تحوالت تزیینات و نقوش کاشیکاری بررسی نوآو"مقاله ی ( در 1390بمانیان ) -

اهمیت به وی  .است مورد بررسی قرار دادهبه طور ساده و خالصه دیگر هفت نقش  همراه بانقش فرشته را  "قاجار

وامل ن را از عایرا دراختراع و ورود فن عکاسی و کاربرد فراوان تمبر در مراسالت پستی و کارت پستال های اروپایی 

  رده است.رونق نقوشی چون فرشته بیان ک
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 "پ سنگی قاجارمقایسه ی تطبیقی فرشتگان در کتاب آرایی رنسانس با آثار چا"مقاله ی در ( 1394صفرزاده ) -

دان های چاپی هنرمنوجود مشاهدۀ برخی از تأثیرات نقاشی فرشتگان رنسانسی در نسخهچنین بیان می کند که 

 .در آثار هنرمندان قاجار پرداخت ن فرشتگانتوان به علل پیدایش و به تصویر کشیدقاجار می

 بناهای حایز و را توصیف کردهمعماری و تزیینات آن در عصر قاجار ، "آیینه خیال"کتاب ( در1388گودرزی ) -

ویژگی  صر به برخیبناهایی که نقش فرشته وجود دارد، مختو در تحلیل نموده است را در شهر تهران اهمیت آن دوره 

 کرده است. های ساختاری آن ها اشاره

 ی از نقوشه عنوان یکب، نیاز به تحقیقی متمرکز در رابطه با بررسی نقش فرشته مربوطبا توجه به منابع و مؤاخذ     

کاری های کاشی نقش فرشته بر بارز بناهای عصر قاجار دیده می شود که در این پژوهش سعی به انجام آن شده است.

اس ردی را اسش موایت بوده است، کاشی نگاران این دوره در ترسیم این نقعصر قاجار از نقوش پرکاربرد و حایز اهم

 کار خویش قرار می دادند که تقریبا در بیشتر نقوش فرشتگان قابل مشاهده و بررسی است

 قاجار: دوره تحوالت تزیینات معماری در

تا اینکه با شدت گرفتن ر گذاشت قاجار، تجارب یکنواختی را پشت سفتحعلیشاه  حکومتصفوی تا از دوره ی هنر     

هنر در حکومت فتحعلیشاه دارای دو فصل جدیدی از هنر ایران آغاز شد.  ،روابط سیاسی، فرهنگی و تجاری با غرب

فتحعلیشاه مخصوصا » ،مشخصه ی ویژه شد، یکی تأثیر پذیری از هنر غرب و دیگری بازگشت به سنت های گذشته

 ست در طاق بستان و دروازهانقش برجسته ای  ،ونه ی بارز گرایش آشکار ویمجذوب هنر ایران باستان شد که نم

با قوت گرفتن روابط خارجی در حکومت ناصر الدین شاه و مظفرالدین  .(1تصویر )(45: 1376اسکارچیا،«)قرآن شیراز

 (http://aryazamyn.comبستان)  . نقش برجسته فتحعلیشاه در طاق1تصویر             
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در پی این تغییر  شاه، معماری کاخ ها و قصرهای سلطنتی اهمیت ویژه پیدا کرد که با سبک و سیاق غربی بنا شدند و

 و تحول تزیینات نیز اهمیت ویژه پیدا کردند.

ه از مهم کل گرفت کتأثیر پذیری مستقیم هنر و معماری ایران از تحوالت فرهنگی و دانش های جدید در ایران ش»    

 ی، کارتستالت پترین آن ها می توان به اختراع و ورود فن عکاسی، دستگاه چاپ، و کاربرد فراوان تمبر در مراس

که از رانی در عین حال ای (. هنرمند1390، بمانیان و همکاران«)پستال ها و واردات اجناس اروپایی به ایران اشاره کرد

 ی ناه، به شکلاراد وتوانست گذشته و هنر میهنی خویش را فراموش کند اما این توانایی هنرهای غربی تقلید می کرد ن

ارای گری و دنهنر دوره ی قاجار دارای تنش ها، چند گفت و گویی، سطحی  » آگاهانه در هنر او نقش پیدا کرد.

ودرزی، گ«)دیدفرهنگ غرب گرو مظاهر هنر و فاصله با هنر فاخر و برخوردار از نوعی شتابزدگی در کسب جلوه ها

1388 :30). 

 تزیینات معماری در دوره ی قاجار:

عماری است که معنا و مفهومی بیش از تزیینات ظاهری را تزیینات در معماری اسالمی بخش عمده و الینفک م    

دارند که نقش بزرگ و ارزشمندی در تجلی اهداف معماری اسالمی دارد. تزیینات در دوره ی قاجار مانند تمام ادوار 

ا در ساختار کاخ های سلطنتی تهران بازتابی از سبک درباری اروپ»هنری در ایران جایگاه ویزه و حایز اهمیتی داشت. 

این دوره هنرمندان به طور همزمان در چند شاخه ی  در .(43اسکارچیا، همان: «) به شمار می رفت 18ن راواخر ق

 ،floor)بناها تزیینات هنری فعالیت می کردند، بدین معنا که هم نقاشی کتاب انجام می دادند و هم نقاشی در 

1999). 

ن تجربه های هنری ادوار گذشته و تخیل و تجارب هنری دوره از جمله هنرهایی که حاصل رابطه ای ظریف بی    

قاجار بوده، هنر دیوارنگاری ست که جلوه های متنوع و متعدد پیدا کرد و هنر را به درون الیه های مختلف اجتماع 

بررسی در مورد  در تزیینات، 3و گچ نگاری اشاره کرد کشاند، از مهم ترین این دیوارنگاری ها می توان به کاشی نگاری

 این پژوهش تنها به کاشی نگاری پرداخته خواهد شد.

، اعی، سیاسیقاجار مسایل اجتم هنر قاجار است و در هیچ دوره ای مانندکاشیکاری بخشی چشمگیر از هویت     

دازی قش اننفرهنگی و تاریخی در کاشی ها منعکس نشده است. در این دوره کاشی ها همچون بوم نقاشی عرصه ی 

ود از خ ایآن ها  بیشتر کار قاجار از توانایی و خالقیت باالیی برخوردار بودند،هنرمدان کاشی. ددان قرار گرفتنهنرمن

دی از شمار زیا د خان، چرا که با آغاز حکومت قاجار، آغا محمند و یا از شاگردان اساتید شیرازهنرمندان شیراز بود

 (.61 :1387)مکی نژاد،تهران برد، با خود به ندیهشیراز پایتخت زمن جمله کاشی کاران را از  اساتید

                                                           
 41-34، صص1385، 25یعقوب آزند، هنر و معماری، شماره  3
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اشت و فاده را دکاشی هفت رنگ بیشترین است ،به دلیل تسریع در اجرا و نصب و سهولت در طراحی و رنگ آمیزی    

 (.(seif, 2014:38هنرمندان را به سوی خود جلب کرد رخ نمود و عمده ی توجهمکان های عمومی بیشتر در 

ل ست. تا قباتمایز های گرم در دوره های تاریخی ایران کامال م قاجار به لحاظ استفاده از رنگ ریکاشی کاهمچنین 

فت رنگ، هی های دوره رنگ غالب کاش اما در ایناشی ها الجوردی و فیروزه ای بود رنگ غالب ک ،از دوره ی قاجار

 .ی شوندکاری قاجار محسوب م کاشیزرد و قرمز بودند به حدی که این دو رنگ جزء مشخصه های ویژه ی هنر 

     :فرشتهاستگاه خ

ن ها ام دارد. آن "هاتف"و  "ملک"و در زبان عربی  "ایزد"، در آیین زردشتی "سروش"فرشته در زبان کهن ایران     

 یقدرت که اشندخدا( می با( و عالم ملکوت )موجوداتی روحانی و آسمانی هستند که واسطه ی بین عالم محسوس )دنی

به همین  وهستند  مادینه و نرینههای جایگاه آن ها در آسمان هاست، فاقد جنسیت »از زمان و مکان دارند.  فراتر

 (.1391)اکبری و محمودی،  نیستندنیز اعقاب د و دارای فرزند و ازدواج نمی کنن دلیل

ه نماد کت بالدار سحلقه ایبیشتر به صورت در نقش فروهر تجلی می یابد که  ،تصویر فرشته در هنر ایران باستان    

ی شود دیده م به سبک هنر یونانیحجاری شده انسان است، از دوره ی ساسانی در طاق بستان فرشته ای  روح الهی

ورود از  پس. (1390، بمانیان و همکاران)«ستالوانان یونانی مانند په عضالنیبا آرایش مو ، لباس بلند و اندام  که

وی، ی های ماننقاش زامجدد تجلی پیدا می کند که بسیار متأثر ر نگاره های هنر اسالمی د اسالم به ایران نقش فرشته

 رسیمت ر،ر نگارگشته جزء الینفک اوست و هدر نقاشی های ایرانی شکل بال فر»بوده است.  هنر چینمکتب بیزانس و 

و بیش از د شتگانتعداد بال فر نگاره ها، و رنگ پردازی خاص خود را در نقش بال فرشته داشت به طوری که در برخی

 نگاره ها عروفترین آنه منگاره های ایرانی نقش فرشته بارها و بارها تکرار شده است ک در .(1385کامرانی، «)عدد بود

 ا در زینتتنه ه نهدوره ی قاجار از دوره های خاص هنری ایران است که نقش فرشت .معراج پیامبر استمربوط به ی ها

ج صاویر رایوش و تبلکه بر تزیینات معماری مثل کاشیکاری و نقاشی دیواری نقش بست و جزء نق ،یردادن کتب و تصاو

 د.یگرد در تزیینات آن دوره

 نقش فرشته در صحن آزادی حرم امام رضا)ع(: 

، صحن (3) تصویرمتر است 52در  82ابعاد آن  وصحن آزادی معروف به صحن نو در شرق بقعه متبرکه قرار دارد     

تولیت وقت در زمان  ،اجار ساخته شد و حاج میرزا موسیفتحعلیشاه ق حکومتدر  ه.ق 1233/م1817آزادی در سال

 ، تمام مخارج از محل عایدات امالک موقوفه ی آستان مقدس 4سلطنت محمد شاه قاجار اقدام به کاشیکاری آن نمود

 

                                                           
 یابنیه ص به ز ها، بخصوفزایش ساخت و ساو ناصرالدین شاه خالصه می شود. در دوره فتحعلیشاه به اعلیشاه عصر قاجار در دو دوره فتح معماری 4 

 (.1381به تزیین بخش های مختلف بنا توجه شد )ملکی،  ،مذهبی توجه گردید، در حالی که در عهد ناصری به جای این موضوع
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غرفه و چهار ایوان  56در اضالع صحن  ،است 5تیق(تأمین شد. این صحن تقریبا تقلیدی از صحن انقالب )صحن ع

  (.279: 1390) عالم زاده، (2) تصویریکدیگر ساخته شده اند وجود دارد بزرگ و با شکوه که به قرینه ی

و به این متولی وقت به امر ناصرالدین شاه به طال آراسته شد،  ،توسط عضد الملک قزوینیایوان غربی یا ایوان طال: 

حر عاملی قرار دارد که به باب این ایوان رو به بست شیخ  ایوان شمالی: .6ن ناصری نیز مشهور استجهت به ایوا

این ایوان را در ضلع جنوبی به قرینه ی ایوان شمالی ساخته اند. اعت: نوبی یا ایوان سجایوان  کمه نیز معروف است.الح

اه ورودی بست نواب و دارای کتیبه ای به سال . ایوان شرقی: این ایوان، درگ7و راه به صحن امام خمینی دارد

 (.194: 1348ه.ق است)مؤتمن،  1263م/1841

 

                                                           
، اندصورت قرینه قرار گرفته که به طرفدارای چهار ایوان در چهار ، و است حرم امام رضا صحنترین صحن انقالب، صحن عتیق یا صحن کهنه قدیمی  5

 در دوره صفویه بنا شده اند. ، سه ایوان دیگرکه متعلق به دوره تیموری است . به جز ایوان جنوبیمی باشد
 این ایوان به دلیل مشرف بودن به ضریح مطهر و قرار گرفتن مقابل قبله، ایوان اصلی صحن محسوب می شود.  6
ث دیده می شود که ساخت صحن آزادی را به فرمان فتحعلیشاه و تزیین آن را به زمان محمدشاه قاجار، نسبت می در پیشانی آن کتیبه ای به خط ثل  7

 دین شاه قاجار در سالساعت را مظفرال اگویکه بر فراز آن ساعتی بزرگ وجود دارداست و  ه.ق 1272/م1855دهد. تاریخ مکتوب در این کتیبه سال 

 .اهدا کرده است ه.ق 1278/م1861

 ایوان غربی       

 . موقعیت ایوان ها در صحن آزادی حرم امام رضا )نگارنده(2تصویر 

 

      حرم مطهر. -1. موقعیت صحن آزادی در حرم امام رضا:3تصویر 

 بست حر عاملی. )نگارنده( -4صحن عتیق.  -3صحن آزادی.  -2

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7
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 چهار، (4)تصویر نقوش فرشتگان مورد تحلیل در این پژوهش در دو ضلع غربی و شمالی صحن آزادی قرار دارند        

ال در ضلع غربی دیده می شوند، تزیینات فرشته در دو طرف ایوان ط چهارو  ،کمهحفرشته در ایوان شمالی یا باب ال

کاشیکاری این صحن مانند صحن عتیق در طی زمان دستخوش تغییر، تخریب و یا مرمت قرار گرفته اند به این جهت 

محافظت می امروزه در موزه ی مرکزی آستان قدس رضوی  کهدو فرشته ی دیگر نیز متعلق به ضلع غربی هستند 

 شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (http://blog.neginsafar.com)    الی، صحن آزادی . ایوان غربی )طال( و ایوان شم4تصویر    

 

 . دو قاب نقوش فرشته، درگاه ایوان شمالی، صحن آزادی)نگارنده(5تصویر           
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هم  ،ه از باالزرگ کدرست در دو طرف آن، دو قاب ب ،در ایوان شمالی، درگاه بزرگی به سمت بست حر عاملی قرار دارد

یده می دستند، هاز پایین هم مرز با سنگ ازاره و از طرفین منتهی به دیوارهای جانبی ایوان  درگاه وسطح طاق 

عده ی د طبق قارگاه و دیگری در سمت چپ قرار داردر سمت راست د بدین صورت که یک قاب( 5)تصویر شوند.

در  ند.ابه هستشکامال یکسان و م آن ها، فرشته چهارش این دو قاب بخصوص نقتقارن در تزیینات معماری اسالمی، 

 (7و  6)تصاویر هر قاب، دو فرشته در مقابل یکدیگر به صورت آینه ای تصویر شده اند.

 

 

 

     

 

 

 

 . فرشته های قاب سمت چپ، 7تصویر      

 الی صحن آزادی)نگارنده(ایوان شم       

 . فرشته های قاب سمت راست، 6تصویر     

 ایوان شمالی صحن آزادی)نگارنده(       

 . نقوش فرشته در لچکی های طاق دو حجره، ایوان غربی )نگارنده(8تصویر  
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 چهاربه ایوان در طبقه باال، نقش  منتهی طال، بر لچکی های طاق دو حجرهدر ضلع غربی و در دو طرف ایوان     

فرشته قرار دارد. نقش دو فرشته ی دیگر نیز در موزه آستان قدس رضوی متعلق به تزیینات حجره های همین ضلع از 

به و یکسان تصویر شده اند، حتی زمینه ی تصویر نیز از فرشته کامال مشا ششنقش هر در مجموع، صحن هستند که 

که با ساقه های  استیک الگو تبعیت می کند و همچون دو قاب مذکور در ایوان شمالی، دارای زمینه زرد رنگ 

  .است نقش فرشته تزیین شدهپرنده و  ی فرنگ، دواسلیمی، گل ها الجوردی

 (:ع)رضا امام حرم یآزاد صحن فرشتگان یبررس و لیتحل -پژوهش مرحله ی اول

می  ،ضا )ع(ن آزادی حرم امام رفرشته ی صح 10بر اساس شباهت ها و الگوی یکسان تصویر پردازی در نقش     

ت یک نقش به نام فرشته ی ایوان شمالی را تح 4توان آن ها را تحت دو نقش یا الگوی اصلی تقسیم و بررسی نمود، 

های غربی در  شته ی ضلع غربی را نیز تحت نقشی دیگر به نام فرشته های حجرهفر 6و  ،فرشته های ایوان شمالی

 جداول و تحلیل ها مورد بررسی قرار دهیم.

 موقعیت مکانی                     

 نقش فرشته   

 بر لچکی های طاق حجره در مجاورت درگاه ورودی

  * فرشتگان ایوان شمالی

 *  فرشتگان حجره های غربی

 

است که  این د، نکته ی حایز اهمیتندیده می شوبخوبی  8و  5که در تصاویر  نقوش در رابطه با موقعیت مکانی    

و فرشتگان حجره های غربی بر لچکی طاق حجره ها قرار دارند، در  ،ر طرفین درگاه ورودیفرشتگان ایوان شمالی د

 . تحلیل موقعیت مکانی نقوش فرشته1جدول                        

 . فرشتگان حجره های ضلع غربی، موزه آستان قدس رضوی )نگارنده(9تصویر  
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ز موقعیت های مکانی مهم و پر بازدید است که قابلیت ا ،نتیجه می توان چنین بیان نمود که جایگاه مکانی این نقوش

 فراهم می کند.مشاهده از فاصله ی نزدیک را برای زایرین 

 پوشاک                

 نقش فرشته 

 کمربند بازوبند شلوار دامن پیراهن شال زیورآالت سرپوش

 فرشتگان

 یشمال وانیا

*   *  * * * 

 فرشتگان

 یغرب یها حجره

* * *  *  *  

 

)کمرچین، پیراهن و  کامال مشابه یکدیگر هستند ،پردازی فرشتگان ایوان شمالیتصویر ،9و  7، 6با توجه به تصاویر    

 پوش های زنانه. نوع پارچه ای آن شبیه به سردنو تاج دیده می شوای سرپوش سر که در دو نوع پارچه  بجز 8شلوار(

شاهان است. معادل پوشاک فرشتگان منقوش  ج نیز شبیه به تاجنوع تاو عرقچین های معمول زنانه در دوره قاجار( )

با توجه به جدول . شود مشاهده می ،را نشان می دهندکه پوشاک رایج دوره قاجار  13و  12، 11، 10تصاویر در 

 تنها دامنی هستند وبرهنه کامال فرشته ی ایوان شمالی  برخالف چهار فرشته ی حجره های غربی شش ،2شماره 

کوتاه بر تن دارند و شالی باریک که دور نیم تنه ی باال از روی یک شانه تا کمر پیچیده است، سرپوش، گردنبند و 

  ه هستند.فرشته ی ایوان شمالی کامال پوشید چهارنیز برتن آنها نقش شده اند. ولی  بازوبند

پوشش و لباس  ی حرم مطهر، دارای تنوعصحن آزاد که تصویر فرشته در حاصل می شوداین نتیجه  از این تحلیل 

نقش دیگر نمایان گر این نکته است که پوشش لباس در  6فرشته و نیمه عریان بودن  4پوشیده بودن  است.

 تصویرگری نقش فرشته های بناهای قاجار قاعده ی مشخص و یکسانی ندارد.

                                                           
است.  قبای کوتاه با آستین بلند و کمر چین دار، که به کمرچین یا سرداری در پوشاک مردانه، و ارخالق در پوشاک زنانه عصر قاجار معروف بوده   8

 (156: 1389)قپانداران، 

 . تحلیل انواع پوشاک در  نقوش فرشته ها2جدول                                   

 .10تصویر

 عرقچین، بازوبند و کمربند

 (164: 1389مرصع )قپانداران، 

 

 .11تصویر

 دامن و ارخالق

 (164: 1389)قپانداران، 
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 تهیعنی دارای موهای سیاه، ابروانی کشیده و پیوس چهره پردازی قاجار همه ی فرشته ها به سبک 3شماره  جدول در

در حالتی که  ،ها در حالت سه رخ دیده می شوند. چهره ی همه ی آن 9و صورت های گرد و ایرانی تصویر شده اند

اگرچه نقش فرشته در دوره ی  (10تصویر(ک در نظر می گرفتند.شته ها و مالیبیشتر نگارگری های ایرانی برای فر

و نوع چهره  ،ره پردازی آن تحت تأثیر هنر ایرانیقاجار تحت تأثیر هنر غرب بر تزیینات معماری وارد شد اما چه

 مطابق نژاد و آرایش ایرانیان در دوره قاجار است.

 

 

 

 

                                                           
9 Eva Baer, The Human Figur In Islamic Art, 2004, p 45.   

 چهره پردازی          

 

 نقش فرشته  

 تصویرگری به 

 رانی سبک ای

 تصویر گری به 

 غیر ایرانی سبک

 حالت تمام رخ حالت نیم رخ حالت سه رخ

 فرشتگان

 یشمال وانیا

*  *   

 ن                  فرشتگا

 یغرب یها حجره

*  *   

 . حالت سه رخ در نقوش فرشتگان، 14تصویر

 (Welch: 1976: 94)نگاره معراج پیامبر 

 . کمرچین یا سرداری12تصویر

 (627: 1385)غیبی،       

 

 .تاج، بازوبند و کمربند13تصویر

 (621: 1385مرصع )غیبی،   

 

 . تحلیل چهره پردازی در  نقوش فرشته ها3جدول                                   
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رنگ لباس فرشتگان در سه رنگ آبی، قرمز و زرد و تصاویر موجود،  4ره طبق تحلیل انجام شده در جدول شما    

خالصه می شود. در رابطه با رنگ قرمز باید خاطر نشان کرد که این رنگ در طیف های متفاوتی دیده می شود که 

 من دور فرشته های ایوان شمالی و داگذشت زمان و تابش نور خورشید بی تأثیر در آن نیست. رنگ قرمز در شلوا

 استفرشته ی حجره های غربی به قرمز پررنگ نزدیک  زه به صورتی و رنگ قرمز در دامن چهارفرشته ی واقع در مو

ر نقاشی دوره ی قاجار دیده می رنگ قرمز قرار می گیرند، پیراهن که به وفور در آثا دامنه یهمه در  تا خود قرمز. ولی

بند و حاشیه ی پیراهن آن ها به رنگ زرد و ، کمرتصویر شده اند گ آبیفرشته ی ایوان شمالی به رنچهار بر تن  ،دشو

، می توان چنین نتیجه گرفت که رنگ های قرمز در تحلیل رنگها .هستندآبی  ل مورب فرشتگان حجره های غربی،شا

 10و آبی بیشترین کاربرد را برای پوشاک فرشتگان مورد تحقیق داشته اند.

 

 

 

 

 

ته ی ایوان فرشچهار که نگاه  این نتیجه حاصل می شود 5با بررسی تصاویر فرشتگان و تحلیل جدول شماره     

 د کهندار صیتی مجزاکه هر دو فرشته شخ استبیان گر این نکته یگر، به یکدا، به داخل قاب و در دو قاب مجزشمالی، 

 فرشتهشش اما  ه است.نه ای قرار گرفته اند و صرفا تکرار نقش اتفاق نیافتادعین شباهت کنار یکدیگر به صورت آیدر 

ن و ای تسنیفرشته  دوهیچ ارتباط چشمی بین  که تصویری خود دارند خارج از قابی حجره های غربی نگاه به 

 احساس را منتقل می کند که آن ها صرفا مورد تکرار قرینه ای قرار گرفته اند.

                                                           
است، و صوفیانی که قدرت واالیی در امر صوفی گری داشتند سرخ پوش خوانده می شدند )ماری شیمل و در عالم تصوف رنگ قرمز رنگ رداء کبری   10

 (.1382ساسک، 

  رنگ پوشاک                       

 نقش فرشته    

 زرد آبی قرمز

 * * * یشمال وانیا فرشتگان

  * * یغرب یها حجره فرشتگان

 اه فرشتهزاویه نگ                  

 نقش فرشته   

 به خارج قاب تصویر به داخل قاب تصویر

  * یشمال وانیا فرشتگان

 *  یغرب یها حجره فرشتگان

 . تحلیل رنگ پوشاک در  نقوش فرشته ها4جدول                                    

 تحلیل زاویه ی نگاه فرشته ها .5جدول       
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شمالی  ی ایوانهمچنین موقعیت مکانی این نقوش نیز بر زاویه ی نگاه فرشتگان قطعا بی تأثیر نیست، قاب ها   

اویه زی نگاران ا کاشقطعا بی معنا خواهد بود لذ ،محصور به دیواره های کناری هستند و نگاه فرشتگان به بیرون قاب

ی در لچکی ول اب.قتا تقویتی باشد بر تمرکز نگاه بیننده بر گلدان مرکزی  ترسیم نمودندی نگاه را به داخل قاب 

گی صحن گسترد و، تصویر شده است تا بر تعدد حجره ها از متنحجره های ضلع غربی، زاویه نگاه فرشته به بیرون 

ت فضای کلییز بر نینده رده باشد، نگاه به بیرون این بار به سوی صحن، ایوان ها و حتی آسمان است تا نگاه بیتأکید ک

 طاق محدود و مشخص. صحن باشد نه یک قاب یا یک 

    

 

 

 

در بال برخی  تنوع رنگ زیادی دارد وبال فرشتگان اهمیت تصویری  رنگ، 6با استناد به تحلیل جدول شماره     

ر دای غربی هو بال فرشتگان حجره ایوان شمالی به رنگ سبز نکته است. بال های فرشتگان  همینفرشتگان مؤید 

 ور خورشیدنمان و ز که گذشت اید به این نکته دوباره اشاره شودبدیده می شود البته  (سبز، آبی و صورتی)چند رنگ 

ه خوبی ب ،الفرشتگان حجره ی سمت چپ ایوان ط در تغییر داده است به طور مثال رنگ بال رنگ ها را تا حدودی

 قابل تشخیص نیست و تنها رنگ سبز و آبی آن قابل مشاهده هستند.

 ،ستااین موجود  آسمانی بودننمایان گر هویت نکته است که بال فرشته آن چه را که می توان نتیجه گرفت این     

رنگ  است و به دقت ترسیم شده ی آن هاظرافت در پرها ری زیادی برای تصویرگران بوده،دارای اهمیت تصویکه 

رشته ی ف دهبا توجه به نقش (. Welch, 1976: 95شده است) چند رنگ انجامو تک رنگ  در دو حالت ،پردازی

رنگ  » است. اهمیت بیشتری برای کاشی نگاران بوده رنگ سبز برای بال فرشتگان درحن آزادی حرم امام رضا، ص

« ) ن می باشدعرفا سبز با بهشت برین و باغهای سرسبز آن در ارتباط است و نشانگر عالی ترین مقام رمز در تصوف و

 (.1382ماری شیمل و ساسک، 

 

 

 

 

 رنگ بال ها                     

 نقش فرشته    

 صورتی آبی سبز

   * یشمال وانیا فرشتگان

 * * * یغرب یها حجره فرشتگان

 یههد                           

 نقش فرشته     

 گلدان پرنده

 *  یشمال وانیا فرشتگان         

  * یغرب یها حجره فرشتگان     

 . تحلیل رنگ بال های فرشته ها6جدول                                              

 . تحلیل هدایای ترسیم شده در دست فرشته ها7جدول                                 
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است و  انی و مقدسدر ارتباط با هدایایی است که فرشتگان در دست دارند، فرشته پیام آوری آسم 7جدول شماره     

 شته گلدانیفر دو در هر کدام از قاب های ایوان شمالیآن چه را که در دست دارد نماد همان هدیه ی آسمانی است، 

و ا با درفرشته ی حجره های غربی هریک پرنده ای  ششمملو از گل های زنبق در دستان خود حمل می کنند و 

ضای فرتباط با ا بی ا، تصویر این هدایمی توان گلدان و پرنده را نمادی از بهشت تلقی کرددست خود نگه داشته اند، 

 نیست و تاییدی بر معنویت بنا است. و مذهبی صحن حرم امام رضا)ع( معنوی

وشاک، سبک چهره پو بر اساس بررسی متغیرهایی مانند موقعیت مکانی،  7تا  1با توجه به تحلیل جداول شماره     

 رشتگان درفنقش  در ارتباط با ی جدیدپردازی، رنگ های بکار رفته در پوشاک، تصویر بال ها و هدایا، یافته های

 ردد:گامام رضا)ع( واقع در صحن آزادی مربوط به دوره ی قاجار، به شرح ذیل ارایه می  کاشیکاری حرم

 به عالوه ین را داردبرای مخاطبراحت در قسمتی از تزیینات صحن بکار رفته اند که امکان بازدید نقوش فرشتگان  -1

 ر تزییناترزش دااز نظر تصویری جزء فضاهای با  ،ه ورودیاین نکته که لچکی طاق حجره ها و قاب های طرفین درگا

ن ها را آندان : نقوش فرشتگان در کاشیکاری بناهای قاجار دارای اهمیت تصویری زیادی هستند و هنرمصحن هستند

 در فضای مناسب و شایسته ای تصویر می کردند.

قاجار  برای هنرمندانهر دو نکته است که شان گر این نفرشتگان  (پوشیده و عریانپوشش )وجود هر دو حالت  -2

اعده از این ق است ینیدارای کاربرد یکسان بودند و حتی تزیینات صحن حرم امام رضا )ع( که کامال فضایی معنوی و د

ی وپیدهاکت تاثیر فرشته ها تحبسیاری از نقوش »تحت تأثیر نقوشی به نام کوپید ها بود  یعریاناین . مستثنی نبود

 م18رن قوپایی نقاشی های ار و بیشترین جلوه ی آن ها در که فرشته هایی کودک سان و برهنه هستند دغربی بودن

ت پوشیده حالو loukonine and Ivanov, 2003: 209). )«نقش بسزایی در این تاثیر گذاری داشته اندبود که 

 ر دو حالتدر ه های بناهای قاجار نیز تحت تاثیر هنرهای تصویری ایرانی بود: تصویر گری فرشتگان در کاشیکاری

 عریان و پوشیده به یک اندازه مورد استفاده بوده است.

سبک صورت  فرشتگان کامال تحت تاثیر هنر نگارگری ایرانی و صورت پردازی عصر قاجار است، این چهره پردازی -3

قش ن اگرچه احیای است: ح قابل مشاهدهپردازی در نگاره ها، تابلوها، قلمدان ها و دیوار نگاری های عصر قاجار به وضو

 ، در قالبده اندموارد به همان سبک قاجار تصویر ش بیشتر صر قاجار تحت تاثیر هنر غرب بود ولیفرشته در هنر ع

ی گری هاگارتگان نه به حالت سه رخ در فرشصورت گرد، ابروانی کشیده و پیوسته و موهای سیاه( و شبیایرانی)نژاد 

 انی تصویرنر ایره، چهره هایی ایرانی است که طبق قواعد بناهای عصر قاجارز: چهره ی فرشتگان مکتب هرات و تبری

 شده اند.

ز تاثیر در رنگ پردازی پوشاک فرشتگان نی ،واج بیش از پیش رنگ های قرمز و زرد در کاشیکاری های قاجارر -4

ار ناهای قاجبکاری رای پوشاک فرشتگان در کاشیبسزایی داشته است: رنگ های قرمز، آبی و زرد بیشترین کاربرد را ب

 داشته است.
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ه سوی بی چشمان هر  فرشته با فرشته ی دیگر متفاوت است، نگاه به سوی متن تصویر و نگاه  جهت و زاویه -5

ضای فستقیم با طی مبلکه ارتبا ندخارج از متن، که این دو زاویه نه تنها بی ارتباط با متن تصویر شده ی خود نیست

ر دکلی بنا  فضای د: زاویه ی چشمان فرشتگان در کاشیکاری های بناهای قاجار با متن تصویر وناطراف بنا نیز دار

 ارتباط است.

 
بال فرشته ها در طول تاریخ هنر ایران، هنرمندان زیادی با شیوه های خاص و متنوع سعی به تصویر کشیدن  -6

ظرافت تصویر می  اگون و تک رنگ و به زیبایی وان و در رنگ های گوناند. بال ها را شبیه به به بال پرندگداشته 

بال ها در هر دو حالت چند رنگ و تک رنگ مشاهده  ،کاشیکاری های عصر قاجار کردند: در نقش پردازی فرشتگان در

 ه است.می شوند حتی در موارد تک رنگ نیز رنگ پردازی به شیوه ی سایه روشن و همراه با درجات رنگی انجام شد

در دست فرشته ها، گلدان و پرنده نقش بسته است که هدایای آسمانی را برای زمینیان به ارمغان آورده اند:  -7 

 فرشته در کاشیکاری بناهای عصر قاجار حامل هدیه ای باارزش است.

 . تحلیل فرشته های صحن آزادی8جدول 
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 نتیجه گیری:

کل ها و ش، در نرهای ایرانینقش فرشته بعنوان موجودی آسمانی و مقدس در دوره های قبل و بعد اسالم در ه    

 رو این بار ب ا شد،شیوه های متفاوت، تصویر شده است. در دوره قاجار تصویر فرشته تحت نفوذ هنر غربی دوباره احی

 ویژگی هایی خاص و حایز اهمیت است.دارای تصویر پردازی آن که نقش بست کاشیکاری بناها 

 ت آمده،طالعات بدساو یافته ها و  ه ی قاجار در حرم امام رضا)ع(بر روی نقوش فرشتگان دوربر اساس تحلیل ها     

ده اهمیت بو حایز می توان چنین نتیجه گیری نمود که نقش فرشته بر کاشیکاری های عصر قاجار از نقوش پرکاربرد و

واردی مرشته است که بیشتر بر قسمت ورودی بنا نقش شده است، همچنین کاشی نگاران این دوره در ترسیم نقش ف

 ست، ماننداررسی کار خویش قرار می دادند که تقریبا در بیشتر نقوش فرشتگان قابل مشاهده و ب و بنیاد را اساس

ر، عصر قاجا یرانیتصویر نمودن فرشته ها در پوشش نیمه عریان، چهره نگاری فرشته بر اساس قواعد مرسوم در هنر ا

 یه نگاه درزاومی ن ها، اهمیت دادن به تأثیرات تصویری و مفهوپوشاک آ رنگ قرمز و آبی بر دیگر رنگ هایارجحیت 

ا فضای برتبط نمادین و م یی  بال فرشته در چند رنگ و ترسیم شچهره ی فرشته ها، تمایل بیشتر بر تصویر کردن 

 ها ویژگی ارای ودنقش فرشته در هنر کاشیکاری دوره قاجار  .رشتگانبعنوان هدیه ی آسمانی در دست ف ی بناکاربرد

ین اگر اهمیت مایانقواعد مشخصی بوده است که هریک از این قواعد به تنهایی قابلیت بررسی و تحقیق را دارند که ن

 نقش و نوع تصویر گری آن در تزیینات بناهای آن دوره است.  
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The design of angel in Qajar monument tile     

  in Azadi  courtyard of the holy shrine of imam Reza(P.B.U.H) 

                                                                                                                      Akram Noori11 

  12Mohamadreza Hassani                      

Abstract: 

    Architectural decorations in Qaja era have distinctive and very important features. 

The arrival of some new designs with warm colors and epiphany of a specific imagery 

differentiates the monuments decorations of this era from other eras. The design of 

angel is of the exquisite and unique designs of this era which is repeatedly observed in 

building designs of Qajar era; in the majority of these cases the design of angel has 

outstanding (clear) characteristics with specified principles of illustrations such as 

colors and similar states. 
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    These designs are considered useful and important in Tile work of Qajar era which 

have been drawn with certain rules and features. Being inscribed with half-naked 

covering on the entrance of the building, greater inclining on portraying Angel's wing 

in multi colored, or preference of blue and red over other colors are the specific 

features of this design. Attention in style and rules of designing the angel represents the 

importance of this design in monuments decorations of that era. This research has been 

conducted according to descriptive-analytical method and through data collection of 

library resources, electronic and objective observations. 

Researches Objectives: 

analyzing the role of the angel in the architectural design of qajar period in the shrine 

of imam reza 

recognition and determination of illustration principles of an angel in qajar s era . 

Research Questions: 

What are the angels depicted in the architecture of the shrine of Imam Reza (AS) 

during the Qajar period? 

What is the role of angels in terms of dimensions and perspective , and what is their 

common characteristics ? 

Key words: 

Qajar art, the design  of Angel, architectural decoration, the holy shrine of Imam Reza 

(P.B.U.H).  

 

 

 


