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  آن اجرای شیوۀ و مرکزگرا تزیینی نقوش تطبیقیۀ مطالع

  *پاکستان و ایران دوزی بلوچی هنر در

   
  **ساعدی فاطمه

  ***قاسمی مرضیه

  ****محمودی خاتون سکینه

 

  ۲۲/۹/۱۴۰۱تاریخ پذیرش:          ۱۷/۷/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

  

  

  چکیده

وجود مرزهای  .شود می اجرا پاکستانایران و  های سرزمینلوچ زنان بتوسط  کهاست  بلوچ ترین هنرهای قومی یکی از مهم دوزی بلوچی

های  چی در میان بلوای قومی مشترکه میراثه باعث تداوم ک عالوه بر آنمشترک و وسعت جغرافیایی مناطق بلوچستان ایران و پاکستان، 

این موضوع در هنر  .ها رقم زده است های قومی آن چند اندک را نیز در فرهنگ و سنتهایی هر  است، تفاوت  ساکن در این نواحی گردیده

ی و اجرای نقوش مختلف قابل به صورت طراح ،ترین و فراگیرترین هنرهای قومی رایج در این نواحی دوزی به مثابه یکی از مهم نسوز

 دنبال بهاست،   بلوچستان ایران و پاکستان انجام گردیدهدوزی  سوزنا هدف مطالعۀ شیوۀ طراحی نقوش وهش حاضر که باست. پژ  مشاهده

در  یین پرسش اساسی است که: نقوش تزیینشیوۀ طراحی نقوش بوده و در پی پاسخگویی بدموجود در  تشابهات ها و تفاوت ۀتبیین مسئل

وجود دارد؟  ای ایران و پاکستانه در سرزمین  هاتی میان شیوۀ اجرا و طراحی آنها و تشاب و چه تفاوت دنهایی دار  چه ویژگی دوزی هنر بلوچی

ای بهتر،  برای رسیدن به نتیجهاند.  باشند، مورد بررسی قرار گرفته که محور پردازش سایر نقوش میبدین منظور تعدادی از نقوش مرکزی 

های  یافته .است گرفته قرار بررسی مورد تطبیقی - تحلیلی روش به پاکستان و ایراندر  اه آن اجرایشیوۀ  و مرکزگرا ینیتزی نقش چهار ترکیب

دوزی  بودن در سوزنپاکستان و تارشمار  دوزی ودن در سوزنب ی پارچه یعنی تارکشدوخت بر رو تکنیک این پژوهش حکایت از آن دارد که 

گسترش نقوش از بخش مرکزی طرح، ین نواحی است. دوزی بلوچی در ا ل در ایجاد افتراق میان نقوش سوزنبلوچ ایران از مؤثرترین عوام

  دوزی ایران و پاکستان است.  ترین تشابهات موجود در بلوچی ازی نیز از مهمپرد رنگ در سنتی رنگ هفت بودن و کاربرد متقارن بودن، هندسی

  

  : ها واژهکلید

  .بلوچ های مایه ، نقشایران، پاکستان، نقوش مرکزگرادوزی،   بلوچی

                                                           
است که به » دوزی ایران و پاکستان های دوخت در هنر بلوچی بررسی تطبیقی نقوش و تکنیک«نامۀ کارشناسی ارشد نگارندۀ اول با عنوان  این مقاله برگرفته از پایان *

   رسیده است. به انجام راهنمایی نگارندۀ دوم و مشاورۀ نگارندۀ سوم در دانشگاه سیستان و بلوچستان 

  ss.fatemeh66@gmail.com )/ مسئول نویسنده( ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه هنر، پژوهش گروه ارشد، کارشناسی دانشجوی **

  Mghasemi1505@arts.usb.ac.ir / ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه هنر، پژوهش گروه استادیار *** 

  Mahmoodi.s.k@gmail.com / ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه هنر، پژوهش گروه استادیار  ****

 نوع مقاله

 پژوهشیعلمی
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 نقوش تطبیقیۀ مطالع

 اجرای شیوۀ و مرکزگرا تزیینی

 ایران دوزیهنر بلوچی آن در

 ۲۰ـ۵، پاکستان و

   مقدمه. ۱

است.    متمادی گردیدهر طول سالیان های کهن بلوچی د  قومی، باعث تداوم و ماندگاری سنت فرهنگ به بلوچستان مردمالتفات و توجه 

است که امروزه شهرتی جهانی یافته و محدودۀ مرزهای سرزمینی را    های قومی بلوچ  بارزترین نشانه های اصیل سنتی، از  پوشاک و رودوزی

هایی را در   تفاوت، تفکیک نمود را نواحی سرزمینی بلوچستان در کشورهای ایران و پاکستان ایجاد مرزهای جغرافیایی کهاست.    درنوردیده

نبود البداهه و   فی پردازی  نقشدوزی اشاره کرد.   توان به شیوۀ طراحی نقوش در هنر بلوچی  پدیدار ساخت که از آن جمله میها   برخی از سنت

های گسترده،   ه دلیل شباهتکه ب   دوزی شده  باعث ایجاد تنوع و تفاوت در هنر بلوچیها و تجربیات،   برای ثبت مداوم ایده مند  ای نظام  شیوه

دوزی   های رایج در طراحی نقوش سوزن  شیوهاین تحقیق که با هدف شناسایی در است.    تر مورد توجه پژوهشگران این عرصه قرار گرفته کم

تسهیل دوخت و  و طرح اصالت حفظجهت  ،پردازی  ها و تشابهات رایج در نقش  ترین تفاوت  ، مهم  بلوچستان ایران و پاکستان انجام گردیده

طراحی نقوش  چگونگیتبیین  ،له پژوهش حاضرترین مسئ  مهم اینبنابر است.    مورد بحث قرار گرفته، رای نقوش در مباحث طراحی لباساج

با عنوان تعدادی از نقوش که در این تحقیق ای بهتر، این مطالعه بر   ابی به نتیجههای ایران و پاکستان است. برای دستی دوزی  در بلوچی

 ینیاند از: نقوش تزی های تحقیق عبارت سوالاست.    دهاشند، متمرکز شب  و محور پردازش سایر نقوش می اند نقوش مرکزگرا معرفی گردیده

از  ها و تشابهاتی  چه تفاوت پاکستان و های ایران دوزی ین نقوش مرکزگرا در بلوچیهایی دارند؟ و ب دوزی چه ویژگی لوچیهنر ب مرکزگرا در

  لحاظ ظاهر و نحوۀ طراحی وجود دارد؟

  تحقیق شناسی روش. ۱-۱

با توجه به  .است   انجام گرفته میدانی و ای کتابخانه صورت دو به اطالعات گردآوری. است تحلیلی و تطبیقی تحقیق،این  انجام روش

 های دوزی در پاکستان، داده  صوص در زمینۀ بلوچیخ دوزی و اطالعات مورد نیاز به  زنهای سو  های موجود برای گردآوری نمونه محدودیت

اند و  به صورت حضوری و آنالین به دست آمده پاکستان بلوچستان مردم با برقراری ارتباط و ایران بلوچستان مختلف مناطق به سفر با تحقیق

 هنر و فرهنگ زمینۀ در اساتید بلوچ و هنرمندان با ساختاریافته نیمه مستقیم ساس مشاهدات میدانی و مصاحبۀبسیاری از اطالعات برا

 ۶ آماری جامعۀ .اطالعات هستند گردآوری ابزارهای از برداری یادداشت مکالمات و ضبط ها، نمونه از برداری است. عکس   بلوچستان تدوین شده

ایرانشهر،  سراوان، مناطق و پاکستان بلوچستاندر  ۲، کالت و بلیده۱تربت، پنجگور مناطق از که است  بلوچ دوخت نقوش مرکزگرای از نمونه

 که استتمرکز شده  نقوشی بر ،پژوهش این در .اند شده آوری جمع هدفمند و غیرتصادفی گیری نمونه صورت به ایران بلوچستانایرندگان و چابهار 

 تصویری از آن شده طراحی پارچه بر مستقیم ،دوخت حین در
ً
پژوهش با استفاده از  تافزودن بر دق. برای است  نیامدهها بر پارچه   و قبال

متناسب با است.    استناد شده ها که برای تبیین شیوۀ طراحی بدان   های مورد مطالعه تهیه شده  ، طراحی دقیقی از نقشای رایانه افزارهای نرم

  . است گرفتهقرار تحلیل  مورد تجزیه و صورت جداگانه به و سپس هر نقش اند دهای تهیه گردی مرحلهصورت  به ها  ، طرحروش دوخت

   تحقیق پیشینۀ .۱-۲

 نقوش بندی معرفی و تقسیم به نامه در قالب مقاله و پایانانجام گرفته است که هایی  پژوهش، پاکستان و ایران در دوزی بلوچی هنر زمینۀ در

  دوزی بلوچ ایران و پاکستان مورد مالحظه قرار داد.   توان در دو بخش سوزن  میاین تحقیقات را اند.  دوزی بلوچ پرداخته سوزن

  )بخش ایران

 به وهندسی پرداخته نقوش  بندی تقسیم هب »بلوچ دوزی سوزن در هندسی نقوش« مقالۀ در )۱۳۹۹، مونا عزیز و مهسا منصوری (کشاورزگلناز 

 مقالۀ در )۱۳۹۵( انی رعلییش فاطمه و مقبلی آناهیتا .است مثلث شکل مبنای بر ها دوزی بلوچی شناسی زیبایی که اند رسیده نتیجه این

 که اند کرده بیان ،)»زیورآالت ها، رودوزی ها، دستبافته سفال، موردی مطالعه( بلوچستان و سیستان هنر در رفته کار به های نقشمایه«

 هندسی، نقوش دستۀ چهار به راش نقو و است شده دوزی بلوچی هنر در نقوش تنوع باالرفتن باعث زندگی های پدیده و طبیعت انعکاس

 تطبیقی مطالعه« مقالۀ در )۱۳۹۳، ایمان زکریایی کرمانی و مهرنوش شفیعی سرارودی (نظری امیراند.  کرده تقسیم حیوانی و گیاهی طبیعی،

. اند پرداخته گری بلوچ   سفال و دوزی سوزن هنر دو در نقوش تطبیقی بررسی هب »بلوچ دوزی سوزن نقوش با کلپورگان های سفالینه نقوش

 ،»ملی تیهو با آن یوستگیپ و ها بلوچ یمحل پوشاک« قالۀ) در م۱۳۹۳مرضیه قاسمی ( محمودی و خاتون سکینه ،حاجی موسوی سیدرسول
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 منطقه این مردمان هویت بر سندی و داشته قوم این فرهنگ و زندگی با مستقیمی ارتباط ،بلوچ مردم محلی لباس که اند رسیده نتیجه این به

 های نمونه بر کیدتأ  با( بلوچ زنان دوزی سوزن در طبیعی نقوش صوری ساختار« دیگری با عنوان ۀدر مقال ،)۱۳۹۲این پژوهشگران ( .است

در  منطقه مردمان طبیعت و یفرهنگنگرش  با که اند دانسته هندسی اصول را سراوان های دوزی سوزن نقوش مبنای ،»)سراوان شهرستان

 و بندی رنگ مبحث به ،دوزی سوزن از ای مقدمه بیان از دبع »بلوچ زنان دوزی  سوزن هنر« مقالۀ در )۱۳۸۵( دکالی زینت و زیور .ارتباط است

   .اند پرداخته نقوش معرفی به سپس و هنر این مناسب های پارچه

  )پاکستانبخش 

 از است و پرداختهدر این هنر  دوخت های تکنیک و مفاهیم معرفی، تاریخچه به ،»بلوچی دوزی سوزن« مقالۀ در )۲۰۱۷( زیب اورنگ اسلم

 بشیر و صدیق محمد .است کرده یاد ،بوده بلوچ فرهنگ در صلح و نوازی مهمان پیام کنندۀ منتقل که پسند  جهان هنری عنوان دوزی به بلوچی

عرفی ضمن م، »بلوچستان در دار خانه زنان توانمندسازی برای پذیرفتنی قابلیتی دست، با شده ینتزی های پارچه«  مقالۀ در )۲۰۱۷( کاکار

دستی  صنایع المللی بین و داخلی هایبازار این آثار را نیز مورد مالحظه قرار داده و سپس به جایگاه این هنر در  بندِی   محصوالت، نقوش و رنگ

   اند.  پرداخته

تر بر شواهد و مشاهدات  ای بوده و کم  گرفته در این عرصه، مبتنی بر مطالعات کتابخانه ورتهای ص  تر پژوهش  الزم به ذکر است که بیش

 درصد، حاضر تحقیق در اما اند.  اید و شاید به دقایق و ظرایف این هنر، از جهت شیوۀ اجرا نپرداختهچندان که ب ،رو . از ایناند میدانی استوار گردیده

تأثیر شیوۀ اجرا بر طراحی نقوش مورد مطالعه یات افزایش یافته و رو دقت بر جزی است. از این   گردآوری شده میدانی صورت به اطالعات از باالیی

  شده در این زمینه دانست.  ری این پژوهش بر سایر آثار منتشر ترین وجه تمایز و نوآو   توان مهم  است که این موضوع را می     قرار گرفته

  بلوچی فرهنگ. ۲

خشی ب نقش مهمی در هویت ،گروهی  کنند و روابط درون  ای زندگی می  تر به صورت طایفه  بیشها ساکنان مناطق شرقی ایران هستند که   بلوچ

مطالعات سکنی دارند.  که محدودۀ جغرافیایی وسیعی در ایران و پاکستان است، سرزمین بلوچستاندر ها دارد. این اقوام   قومی آن

واحد و  یفرهنگ ۀحوز  کیداشته و  یا ارتباطات گستردهباهم  الدیاز م شیسوم پ ۀدر هزار این دو منطقه که  دهد  مینشان  یشناس باستان

 ینوسنگ ۀو محوط بوده گاهسکونتنیز در عصر حجر  ). این منطقه۴۴ ،۱۳۹۳ پهلوان دهمرده و (شیرازیاند  داده یم لیتشک امشترک ر 

). Keiany 2010, 15( است   بوده) .مق ۳۰۰۰-۷۰۰۰قاره ( شبه یها سکونتگاه نیتر  یمیاز قد یکیستان پاکستان، چواقع در بلو ۳مهرگره

نگ و هند های دشت به را ایران شرق و مرکزی آسیای نواحی که است ۴بوالن گردنه خروجی محل در مهرگره
َ
 Quivronکند (  می متصل ۵گ

 ). مهرگرهBaloch & Mengal 2016, 18( است   بوده آسیا جنوب و میانه آسیای ایران، از مسافران تردد مسیر منطقه این ).269 ,1980

 ,Jarrige 2008است ( مانده جا به .مق ۳ تا ۸ ۀهزار  از که است شناسی باستان بقایای از پوشیدهو  هکتار ۳۰۰ حدود وسعت به ای منطقه

  های مهرگره یکسان هستند.  دوزی با نقوش سفال بسیاری از نقوش بلوچی). 135

اصطالحی بلوچی و معادل فرهنگ در زبان » دگیربُء  دود«شود.   شناخته می ۶»دگیربُء  دود«فرهنگ بلوچی بیش از همه با دو واژۀ 

و نظایر آن تشکیل  عهدبه  یصلح، وفا ،یدار  همراه ،ینواز  مهمان ای مانند  های فرهنگی  یعنی ارزشدود  بخشاز دو فارسی است. این واژه 

 سوگواری یا  یعروس مراسمبه  بوطاز آداب مر  یمثل برخ متفاوت باشدد توان یدر هر منطقه مشامل مواردی است که  دگیربشود. اما   می

هایی جزئی در   د. در مواردی نیز تفاوتنای رواج دار   های فرهنگی در تمام مناطق بلوچستان به نحو گسترده  این ارزش .)۱۴۰۱(هوت 

بندی و انتخاب نقوش، میان مناطق   نحوۀ تزیین پوشاک اعم از رنگ و های بلوچی، تمایل به موسیقی خاص، پوشاک ها و لهجه گویش

های فرهنگی   ارزشجمعی و افزایش ارتباط با مناطق همجوار، بسیاری از  های ارتباط  مروزه با گسترش رسانها شود.  مختلف دیده می

 یخود بازنگر  یفرهنگ یدر هنجارها تاریخ طول دراقوام،  ریها هم مانند سا بلوچ«توان گفت:   که می  نحوی است. به   دستخوش تغییر شده

 ). این۶۸ ،۱۳۹۱(محمودزهی » اند منطبق ساخته گریفرهنگ اقوام دو  رسوم و آدابخود را با  یفرهنگ یهنجارهااز  یار یاند و بس کرده

  ینی ترکیبی بلوچ نیز تأثیرگذار بوده است.موضوع، امروزه در طراحی نقوش تزی

و  یفرهنگ ی،عوامل اجتماع ،دو جامعه نیاز تعامل ب یدارند؛ هدف اصل یآداب و سنن مشابهنیز پاکستان ساکن بلوچستان  یها بلوچ

 تماس ب ،است. وجود مرز یاقتصاد
ً
در حال حاضر،  ).Nematiniya 2013, 136( دهد یطرف را کاهش مو دافراد ساکن در هر  نیمعموال
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 نقوش تطبیقیۀ مطالع

 اجرای شیوۀ و مرکزگرا تزیینی

 ایران دوزیهنر بلوچی آن در

 ۲۰ـ۵، پاکستان و

 یالملل نیب یمرزها یساکن آن سو  ،یرانیا یها با بلوچ یکیکنند، روابط نزد یم یزندگ ۸، پنجگور، تربت و گوادر۷خاران یکه در نواح یکسان

 Ahmad( شود یمرز نرم است که مانع رفت و آمد مردم نم کی ران،یپاکستان و ا نیب یالملل نیعنوان مرز ب به ،۹تیاقع، خط گلداسمو دارند. در 

های   وچترین تعلقات بل  توان از مهم  های قومی مشترک، داشتن فرهنگ و لباس یکسان را می  داری از ریشهر عالوه بر برخو .)27 ,2005

  شمار آورد.  مناطق ایران و پاکستان به

  دوزی بلوچی. ۳

 قیتطب، اند داشته دسترس در که موادی باخود را  یها کیتکن هادوز  سوزنها،  قرن یاست. در طکوک و بخیه پارچه با  ینتزیهنر  ،یدوز  سوزن

و  یاسیس دیعقا انیب ،یخصوص ای یعموم یدادهایرو یادآور ی از قبیل یار یاهداف بس یبرا یگلدوز . اند هفرایند کار پرداختاصالح به داده و 

توان غافل شد اما با   از تأثیر سلیقه و ُمد رایج نیز نمی است.   بوده استفاده ی موردعیجهان طب یها ییبایگرفتن ز  جشن ایها،  ، گفتن داستانیمعنو 

 ده،یچیپ یها یدوخت ساده گرفته تا طالکار  یها هیاز حاشمانند.   های اولیه همیشه ثابت می  ها، برخی از عوامل مثل دوخت  همۀ این

 های سوزن و نخ از استفاده با ،هنر ). اینBarnden 2003, 6( است   کاره در طول زمان انباشته شده مهه یها هیبخها و  کوکاز  یا مجموعه

 از. رود کار می صورت دستی و ماشینی به به کاغذ یا چرم شده، بافته های پارچهجهت زیبایی روی  و ینیتزی مواد سایر یا نقره طال، پنبه، ابریشم،

 بر را کار این محبوبیت توان می امروزه. است شده تبدیل فردی منحصربه کاربردهای و ها تکنیک ها، سبک به دوزی سوزن امروز، به تا گذشته

  .)Wazir & Baloch 2019, 117کرد ( مشاهده دیگر موارد بسیاری و روتختی پیراهن، لباس، دیواری، ساعت مانند مختلف اقالم

بلوچستان  یسنت یدست عیصنا انیدر م یفرد منحصربه گاهیجا گویند می ۱۰زبان بلوچی به آن دوچدوزی با دست که در  سوزندوزی یا   بلوچی

 توسط  یخانگ تیفعال کی یطور سنت به دوزی با دست، سوزن دارد.
ً
 یها از بخش یو برخ ندر بلوچستا لوچب دار زنان خانهزنانه است که معموال

 یکند، به آن معنا یبلوچ با خود حمل م یدوز  سوزن که یو ظرافتیی بایز  ).Alizai et al. 2017, 189( شود یم دیاستان سند در پاکستان تول

 مردم که در بلوچستان است یدست عیهنر و صنا یاصل یها از بخش یکیو  یسنت راثیاز م ینماد اساس کدوزی ی خشیده است. بلوچیب یفرهنگ

 در زمانی چه از داند نمی درستی به کس هیچ که ای پرسابقه و ظریف هنر. شناسند می آن ۀپشتوان به را بلوچستان جهان، مختلف نقاط از بسیاری

در بلوچستان رایج بوده و اکثر زنان بلوچ در آن هاست که  قرنتوان گفت   می یتقاطع اما با ).۳۸، ۱۳۹۳ زهی میربلوچ و کهرازه(   شده شروع ایران

مانند  گرید یاز کشورها یار یتنها در بلوچستان و پاکستان بلکه در بس نهدوزی بلوچ،   امروزه سوزن ).Siddiq & Kakar 2017, 284مهارت دارند (

 شود می محسوب هنر این زیبایی اساس ،دوزی سوزن های طرح  در سازی قرینه و سازی هندسۀ نقوش، زاویهشهرت دارد.  زین عمانو  امارات

  ).۵۶ ،۱۳۹۳ محمودزهی(

  پاکستان و ایران دوزی بلوچی نقوشمعرفی . ۴

 وۀیش برمبناید. نگیر   مورد توجه قرار می ها و نوع تکنیک دوخت  چگونگی طراحی شکل مبحث دو بلوچ، دوزی  سوزن نقوش ترکیب بحث در

 لیما و یافق عمودی، سادۀ خطوط از ها  آن ترسیم در کهساده  هندسی نقوش: ندکن یم میتقسعمده  گروه دو بهرا اغلب  یهندس نقوش ،میترس

عالوه  ).۲۹ ،۱۴۰۰ زاده قاضی و سپاسی( گیرند  شکل می هندسی سادۀ نقوش هماهنگ بیترک از که دهیچیپ هندسی  نقوش و شود یم استفاده

 .تعداد عناصر هندسی؛ نظم هندسی و توان مورد توجه قرار داد: مرکزیت  را می عنصر ، سهبا درنظرگرفتن شیوۀ جایگیری و چیدمان نقوش ،بر آن

مرکزی  ۀتر است. گاه این عناصر حول یک نقط  گسترده ،تر باشد، نقش  دوزی بیش  کاررفته در یک نقش سوزن چقدر تعداد عناصر هندسی بههر 

  است.     ها تحت عنوان نقوش مرکزگرا یاد شده  آورند که در این پژوهش از آن  وجود می های افشان زیبایی را به  گیرند و نقش  نظم می

تر  در بلوچستان ایران بیششمارش تار و پود آن بستگی دارد.  نقوش تا حد زیادی به نوع پارچه و شیوۀ ۱۱ر تکنیک دوخت، شیوۀ دوختاز نظ

. شوند طراحی می ۱۲سی تی های ابریشم، کاموا و سی پود پارچه به وسیلۀ نخ و شود و نقوش مرکب با شمارش تار از پارچۀ زمینۀ تارشمار استفاده می

  کنند. طراحی می  پارچهتاِر صورت ذهنی و با کشیدن  ی وجود دارند که نقوش مرکب را بههنوز روستاهایاما 
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  ایران بلوچستان در مرکزگرا نقوش ترکیب. ۴-۱

نو گل  و بررسی جزییات ترکیب نقوش در بلوچستان ایران، گل شیدا تر با شیوۀ طراحی  برای آشنایی بیش
ُ
 ک

ُّ
زیبا و بسیار نوان دو نقش ع به  ۱۳ید

  شود.  پرداخته می ها اند که در ادامه بدان  ُپرکاربرد برگزیده شده

  شیدا گل ترکیبی نقش) الف

با نقوش  آن که چهار رأس ای توان از ترکیب سایر نقوش به طرح لوزی چنین می هم .ستهای دوخت مختلفی قابل اجرا کنیکگل شیدا با ت

 چوو ۱۴پنوچیبا تکنیک پرکار آمده ) ۱(شده (گل شیدا) رسید. نقشی که در تصویر  ینتزیتر  ساده
َ
رای طراحی گل شیدا، این ب اجرا شده است. ۱۵لت

  د:شون مراحل طی می

پنوچی  صورت پلکانی با تکنیک دوخت پرکار تار به  منتظم مرکزی، روی دو نقش چندضلعی ،از پشت پارچه )،۲(تصویر  اولمطابق قسمت ) ۱

  شود. دوخته می

 االضالع ها، متوازی لوزی بینما و لوزی نقش کار چهارگوشۀ بر که طوری دو تار، به نسبت وپنج واحد به مبنای بیستبر ۱۶هنار ُپل نقش )۲

  شود.             دوخته می ،اجرا شده

   .شود دوخته می بزرگ لوزی ،هنار رئوس پل از یکی از واحد سه فاصلۀ به دو تار نسبت به) ۳

های بیرونی آن با نقوش  اجرا شده و قسمت) ۲(تصویر ) ۴طبق الگوی قسمت ( ۱۷نقش سُرک ،) برای آراستن هرکدام از رئوس لوزی۴

  شود.                                                                شود و این طرح بر روی چهار رأس لوزی تکرار می ین میتزی ۱۸گِتل

نامیده  ۱۹ضلعی که در گل شیدا سربال چهار تاری و تکرار نقش تا رسیدن به نقش بزرگ پنج لتچوبا تکنیک دوخت ع لوزی ) وسط اضال۵

  شود. آراسته می ،شده

کدَ  ها با تکنیک های اطراف و تلنگ ) قسمت مرکزی، سُرک۶
ُّ
  شود.                    بندی سنتی پر می صورت کامل با رنگ به ۲۰ک

  د.شو ُپر می  لتپرچوها با تکنیک  ) سپس درون سربال۷

رنگ، طرح گل شیدا کامل  با یک یا دو  ۲۱انکهت آسانو لوزی دوم با تکنیک  های خالی مابین پل هنار هایت با پرکردن قسمت) درن۸

  شود. می

      
  نگارندگان)( نقش پرکردن و دوزی چوتل: ۳تصویر  نگارندگان)( شیدا گل طرح دوردوزی مراحل: ۲تصویر  )شیدا (نگارندگان گل مرکزگرای نقش :۱تصویر

  (دراستان و مرادی کند می به سمت محیط حرکت ،مرحله به مرحلهطراحی گل شیدا از مرکز شروع شده و طور که اشاره شد،   همان

 ،دهد که برای طراحی این نقش نشان می) ۱(محیط، برای هنرمند وجود دارد. جدول  واگرا بوده و قابلیت گسترش آن به این طرح ).۱۴۰۱

 ،دوخت تنوع تکنیک از نظر ساده و ،نقوش هندسیلحاظ تعداد  بنابراین گل شیدا بهپنج نقش هندسی و سه تکنیک دوخت دخیل هستند. 

   شود. نقشی ترکیبی محسوب می
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 ۲۰ـ۵، پاکستان و

  )شیدا (نگارندگان گل نقش تحلیل و : تجزیه۱جدول 

  تصویر

ی ها تکنیک  

  دوخت

  چوٹل

  

نقش 

   اصلی
  پرکار

  
  ٹانکه آسان  گیاهی  نوع نقش

  

ساختار 

هندسی 

  نقش

  لوزی

  پل هنار
    

  بندی رنگ

  حاشیه

  سنتی
  

  سُرک
    

  جوانان
  

  خط راست
  

  متن
  سنتی

  

  جوانان
  

  چندضلعی منتظم
  

  تارشمار  پارچۀ زمینه
با شمارش  تمام مراحل دوخت

  شود. میود انجام و پ تار
  ضلعی پنج

  

  گل ترکیبی نقش) ب
ُ
 ک

ُّ
  یند

صورت پلکانی طراحی شده و برای  مرکزگراست که به نقوش سری از

. این نقش )۴(تصویر شود های مرکزی لباس استفاده می بخش ینتزی

شود، در  پشت آستین زنان بلوچ کار میدر خصوص با حالتی که  به

بژ روشن  یها سفالروی  فرانسویان در مهرگره،شناسی  مطالعات باستان

. )Jarrige 1974, 495(است    ر دیده شدهوفو به تهیکو ۀمنطق دودۀدر مح

 های طراحی این نقش در بلوچستان ایران و پاکستان از قدیم بر پارچه

های تارشمار از  پارچهتر روی   بیش ،امروزه در ایران. است   رایج بوده تارکش

 برای طراحی گل  شود. دو طرف، مرکز و محیط اجرا میهر 
ُ
 ک

ُّ
، این یند

  شوند: مراحل طی می

در فاصلۀ هفده تار زوج با  ۲۲ای و تکنیک دوخت چکن ) برای طراحی طرح اصلی از گوشۀ سمت چپ باال به صورت افقی با رنگ نخ قهوه۱

با طول هفده تار فرد (نصف  جهت حرکت را به سمت پایین  ،ه و سپس روی هفدهمین تار جفتیعرض دو تار به سمت راست پارچه حرکت کرد

دوخت را ادامه داده  ،عمودیسمت راست و به همان اندازه در جهت  تار فرد به هفدهاندازۀ ضلع باال) تغییر جهت داده و در ادامه به صورت افقی 

  . کنند کمیل می) ت۵(تصویر را مطابق و به شکل پلکانی، طرح 

  شوند.                                                             ای اجرا می ضلعی به صورت مماس بر خط قهوهخل چندهای سبز و قرمز با عرض دو تار از دا ) چکن۲

ای،  نیک چکن و سه رنگ نخ قهوهاضالع لوزی را با تک ،صورت اریب سط اضالع بزرگ را پیدا کرده و به) سپس از قسمت داخل طرح، و۳

  کنند. سبز و قرمز اجرا می

های باقیمانده با  د و قسمتشو از پشت پارچه دوخته می  ۲۳طرح، نقش سندوکی اصلی قسمت چهار با شمارش تار و پود پارچه، در) ۴

  د. شو می ینتزی ۲۴ششی موسم

  شوند. و پرکار پوشانده می ۲۵کبا تکنیک تت و سه رنگ سبز، آبی و مشکیهای باقیماندۀ این قسمت با  ) بخش۵

  
ندی گل نقش: ۴ تصویر

ُ
  )نگارندگان( ک
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  شود. کار می لتچوک زردکار نی) قسمت مرکزی طرح با رنگ قرمز و تک۶

 بخش مرکزی دارند ینتزیکاربرد را در  ترین  شکل بیش قوش گیاهی و حیوانی را دارد اما نقوش لوزینشدن با ، قابلیت پر مرکزی تلچو) ۷

  .)۱۴۰۱(عظیمی 

  .  )۶(تصویر شود ابین دو چکن قرمز، طرح کامل میم ۲۶اجرای تکنیک سیاه ُء اسپیتنهایت با ) در ۸

  
ندی گل نقش اجرای مراحل: ۵ تصویر

ُ
  نگارندگان)( ک

  
  نگارندگان)( موسم و چوتل با خالی فضای پرکردن: ۶ تصویر

  

ن گل
ُ
 ک

ُّ
طرف محیط به داخل مقدور است. اما در دوخت آن، هم از سمت مرکز به بیرون و هم از  و طراحی ستهمگرا نقوش سری ازی د

شش نقش هندسی و پنج تکنیک دهد که  نشان می )۲جدول (شود.  تر از محیط شروع شده و به مرکز ختم می  بیش ،تارشمار بلوچستان ایران

  در طراحی این نقش دخیل هستند. دوخت

 : تجزیه و تحلیل گل ۲جدول 
ُ
  )نگارندگان( یند ک

  تصویر

  

های  تکنیک

  دوخت

  چکن
  

نقش 

  اصلی
  

  اسپیت  سیاه ءُ 
  

  سندوکی  شود. میپله طراحی  گلی که به صورت پله  گیاهی  نوع نقش
  

ساختار 

هندسی 

  نقوش

  راست   خطوط
  

  موسم
  

  لوزی
  

  چوٹل
  

  مثلث
  

  بندی رنگ

  حاشیه
  

  ضلعیچند
  

  متن
  

  مستطیل
  

  قابل اجراست. پود  و با شمارش تار  تارشمار  پارچۀ زمینه

  

  پنوچی نقش) ج

  ). ۷(تصویر شود ین روبالشی، رومیزی و تابلو استفاده میاست و برای تزی  گرفته شدهطق بلوچستان ایران، از منا، یکی ۲۷نقش از پنوچاین نام 

  گیرند: برای دوخت نقش پنوچی، این مراحل انجام می

  .شود می شروع مرکز لوزی بزرگ با تکنیک پرکار از دوختن با نقش ) طراحی۱

  ند.شو دوردوزی و پر می ،با تکنیک پرکارها  ها و مربع های بزرگ، لوزی ) مثلث۲



12 

 

 نقوش تطبیقیۀ مطالع

 اجرای شیوۀ و مرکزگرا تزیینی
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  ند.شو طراحی می ۲۸با تکنیک تل ُء هرگهای کوچک  مثلث) در این مرحله ۳

  د.نشو ن میتزیی ۳۰تاک و مورتی ۲۹های بزرگ با تکنیک باگ ُء بهار مثلث )۸( نهایت مطابق تصویر) در ۴

 ۴تارشمار و ذهنی اجرا شده و از کنار هم نشستن نقوش لوزی، مربع، مثلث، دایره و چندضلعی منتظم، با  ی ازصورت ترکیب به پنوچی

  اند، قابل اجراست. آمده) ۳(تکنیک دوختی که در جدول 

    
  نگارندگان)( پنوچی نقش اجرای و طراحی مراحل: ۸ تصویر  نگارندگان)( پنوچی نقش: ۷ تصویر

  )نگارندگان( پنوچی: تجزیه و تحلیل نقش ۳جدول 

  تصویر

  

های  تکنیک

  دوخت

  پرکار پنوچی

  

  اصلی نقش

  

  باگ ُء بهار

  

  تل ُء هرگ  گیاهی  نوع نقش
  

ساختار 

  هندسی نقش

  خط راست
  

  تاک مورتی

  دایره  

  

  چندضلعی منتظم

  

  بندی رنگ

  جوانان  رنگ
  

  لوزی
هفت رنگ  

  مربع    سنتی

 

  مثلث
  

  تارشمار  پارچۀ زمینه
های پرکار به صورت تارشمار و باقی  قسمت

  شود. ها به صورت ذهنی طراحی می قسمت

  

  پاکستان بلوچستان در مرکزگرا نقوش ترکیب. ۴-۲

شود دقت هنرمند  شوند زیرا حرکت از سمت مرکز باعث می صورت ذهنی و تارکش اجرا می ههای بدون بافت ب روی پارچه، نقوش در پاکستان

  .اجرای دوخت باالتر برود رعایت قواعد هندسی هنگاماز نظر 
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  نال ُء  کّپ  ترکیبی نقش) الف

  شوند: برای دوخت آن، این مراحل طی می ).۹دارد (تصویر رواج بلوچستان مناطق تمام در و مرکزگراست کهن نقوش سری از ۳۱نال ءُ  کّپ  

  .شود می شروع مرکز ازک تت یا آینه دوختن با نقش ) طراحی۱

ک۲
ُ

  شود. اطراف لوزی دوخته می ۳۲) پس از جاگذاشتن به اندازۀ سیاه ُء اسپیت، با رنگ قرمز، کش

  شود. ر کوک زده میمتر عرض، دور کا سانتینیم  و ) در این مرحله برای طراحی اولیۀ لوزی بزرگ به اندازۀ یک الی یک۳

را کامل  نقش ،با هفت رنگ بلوچی دوخته شده و با دوخت سیاه ُء اسپیت ۳۳لوزی بزرگ با تکنیک جاالر) ۱۰(نهایت مطابق تصویر ) در ۴

  ).۱۴۰۱درزاده (د کنن می

 ینتزیکاربرد باالتری برای  ،بلوچستان پاکستانکپ ُء نال به صورت تارکش اجرا شده و خاستگاه آن کل بلوچستان است اما در  نقش

لوزی) و مثلث، همزمان  (شبه ۳۴االضالع، خطوط راست، کایت کنار هم نشستن نقوش لوزی، متوازی این نقش با لباس و سریگ بانوان دارد.

  .باشد اند، قابل اجرا می ) آمده۴(جدول تکنیک دوختی که در  ۵با 

  )نگارندگان(تجزیه و تحلیل نقش کپ ُء نال : ۴جدول

  تصویر

  

های  تکنیک

  دوخت

  /آدینکٹٹک 

  

  اصلی نقش
 

  کشک
  

  سیاه ُء اسپیت  گیاهی  نوع نقش

  

  

ساختار 

 هندسی نقش

  

  خط راست
  

  جاالر
  

  االضالع متوازی
  

  ۳۵سرک بکالک

  

  لوزی) کایت (شبه
  بندی رنگ  

  دو رنگ سنتی
  

  لوزی
  

  هفت رنگ سنتی
  

  مثلث
  

  شود. به صورت ذهنی و با کشیدن تار طراحی می  تارکش  پارچۀ زمینه

  

    
  نگارندگان)( نال ُء  کّپ  نقش اجرای و طراحی مراحل: ۱۰تصویر  نگارندگان)( نال ءُ  کپ نقش: ۹تصویر
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 ۲۰ـ۵، پاکستان و

  زمین گل ترکیبی نقش )ب

 اطراف سمت به مرکز از را آن ُمهر بدون ،دوز سوزن که است پاکستان بلوچستان در تربت منطقۀ مرکزگرای نقوش از یکی زمین گل نقش

   . )۱۱(تصویر کند می اجرا لوزی

ک ۳۶لیوار)، پ۱۲( تصویر مطابق ابتدا )۱: طرح این برای اجرای
ُ
ک )۲؛ شود می دوخته در مرکز ۳۷چاردان

ُ
ش

َ
 ای، سبز و دو تا های قهوه ک

ک لوزی بزرگ دوخته میموسم جا گذاشته و دو ت قرمز با فاصلۀ سیاه ُء اسپیت دوخته شده و سپس برای
ُ

ش
َ
بین خطوط قرمز با ) ما۳شود؛  ا ک

  شود.  کامل می  نقش با دوخت سیاه ُء اسپیت ،) درنهایت۴شوند؛  می نتزییموسم و اضالع بیرونی لوزی با بهارک 

ای از لوزی هاست که از  زمین مجموعه رسد. گل میطراحی آن از مرکز با تکنیک پلیوار شروع شده و در محیط با تکنیک بهارک به پایان 

تعداد از نظر روی پارچه طراحی شده و از لحاظ تنوع نقوش ساده و وسیلۀ پنج تکنیک دوخت  به کوچک به بزرگ مطابق با الگویی منظم

  شود. تکنیک، ترکیبی محسوب می

    

  نگارندگان)( زمین گل نقش اجرای و طراحی مراحل :١٢تصویر  نگارندگان)( زمین گل نقش: ١١تصویر
  

  )نگارندگان( زمین جزیه و تحلیل نقش گلت :۵جدول

  تصویر

  

 های تکنیک

  دوخت

  پلیوار

  

  نقش اصلی

  

  کشک
  

ساختار 

هندسی 

  نقش

  خطوط راست
  

  اسپیت ءُ  سیاه

  

  چندضلعی منتظم

  

  موسم

  

  لوزی

  

  بهارک

  
  اند. بلوچستان داده امی است که بهزمین ن گل  گیاهی  نوع نقش

  بندی رنگ

    حاشیه

  متن  شود. به صورت ذهنی اجرا می  تارکش  زمینه ۀپارچ
  

  

  ربیدگ ُء  دود ترکیبی نقش) ج

 به و پس از آن، اجرا پاکستان تربت در ابتدا نقش این. )۱۳(تصویر دارد بلوچ فرهنگ به نام آن اشاره جدید است که نقوش سری از ربیدگ ءُ  دود

  این نقش، به ترتیب ذیل است: مراحل اجرای .)۱۴۰۱ زهی بلوچ( است  شده منتقل بلوچستان مناطق سایر
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  .شود می دوختهر مرکز ) د۱۴( تصویر اول قسمت موسم مانند یک ابتدا) ۱

 تکرار طرح کوک، یک ذهنی فاصلۀ با موسم، دو این موازات به و شود می دوخته دیگر موسمی موسم، این باالی و قرینگی ) سپس در۲

  .                                                                                                      شود طراحی مرکزی لوزی تا داده ادامه سنتی  بندی رنگ با را الگو این. شود می

 تقارن قواعد رعایت با بزرگ لوزی کنار در کوچکی لوزی و شود می گذاشته جا اسپیت ءُ  سیاه اندازۀ به قرمز رنگ با کار دور دوختن از بعد )۳

 ُء  سیاه اندازۀ به سپس. شود می دورگیری قرمز نخ با کوچک های لوزی از هرکدام دور و شده تکرار لوزی دیگر رأس سه بر طرح این .شود می اجرا

  .شود می اجرا قرمز رنگ با دوم دورگیری و شود می گذاشته جا اسپیت

 هرگ ءُ  تل و بهاُرک با طرح، اطراف سپس و شده کار قرمز رنگ با موسم تکنیک با ها شاخه ابتدا کوچک های لوزی اطراف یناتتزی برای) ۴

  .          شود می دوخته کار پایان عنوان به ها لوزی بین اسپیت ُء  سیاه سپس و شده اجرا لوزی های شاخه سایر روی طرح همین. شود می نتزیی
  

    
  )نگارندگان( ربیدگ ءُ  دود نقش اجرای و طراحی مراحل: ۱۴ تصویر  نگارندگان)( ربیدگ ءُ  دود نقش: ۱۳ تصویر

قارن به صورت بر مبنای قاعدۀ تاز طرف مرکز به سمت محیط، و پیچیدگی باالیی دارد  ،حاظ ظرافت و تراکم نقوش سادهل دود ُء ربیدگ به

جزییات آن  کیبی است ونقشی تر  ،چهار تکنیک دوخت قابل اجرا بوده و از لحاظ تنوع نقوش و تکنیک کنار هم نشستن حداقلتارکش و ذهنی با 

                                             است.  آمده )۶( در جدول

  )تجزیه و تحلیل نقش دود ُء ربیدگ (نگارندگان :۶جدول 

  تصویر

 

  دوخت های یکنتک

  اسپیت ءُ  سیاه

  

  اصلی نقش

  

  موسم
  

 ساختار

 هندسی

  نقش

  خط) خطوط (نیم
  

  بهارک

  

  لوزی

  

  هرگ ءُ  تل
  

  مستطیل
  بندی رنگ  

  حاشیه
  

  مثلث
  

  متن
  

  .شود می دوخته ذهنی صورت به  تارکش  پارچۀ زمینه  قوش گیاهیترکیب ن  گیاهی  نقش نوع
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 نقوش تطبیقیۀ مطالع

 اجرای شیوۀ و مرکزگرا تزیینی

 ایران دوزیهنر بلوچی آن در

 ۲۰ـ۵، پاکستان و

   پاکستان و ایران دوزی بلوچی در مرکزگرا نقوش مقایسۀ و تطبیق. ۴-۳

  دهد: سی چهار نمونۀ انتخابی نشان میبرر 

تکنیک دوختی است که در هردو منطقه  تنها انکهت آسان و بوده ایران بلوچستان مختص ،های دوخت تکنیک اکثر شیدا، گلنقش  در) ۱

 های تکنیک دیگر با نقوش باقی و بوده ایران مختص ی که در چهار رأس لوزی دوخته شده،سُرک نقش ساده، نقوش . ازمشترک است

  .شوند می اجرا هم پاکستان بلوچستان در ،دوزی بلوچی

ن گل نقش )۲
ُ
 و ۳۹کال چکن، ،۳۸پراییز تکنیک: چهار با ایران در آن حاشیۀ نقوش اما است بلوچستان مناطق تمام در مشترک نقشیی د ک

ک
ُ

ش
َ
ک تکنیک با تنها پاکستان در و ک

ُ
 شمارش با و ریاضی قواعد مبنای بر ایران در نقش داخلی بخش های موسم و سندوکی .دشو می اجرا کش

 بخش .شوند می طراحی خطا ضریب و با ذهنی صورت به ،پاکستان در اما برخوردارند باالیی هندسی نظم از و شده اجرا پارچه پود و تار دقیق

ن گل مرکزی
ُ
 اجرا ۴۰پرکار سُئک ،کتت ،لتپرچو ،لتچو پرکارپنوجی، :قبیل از متنوعی های تکنیک با اصلی و بزرگ نقوش با ایران، دری د ک

 اصلی، منتظم چندضلعی نقش .شود می پر پلیوار وک تت های تکنیک با ظریف نقوش قرارگرفتن هم کنار از بزرگ، لوزی پاکستان، در اما. شود می

  .هستند بلوچستان مناطق تمام دراز اشتراکات این نقش  ،اسپیت ءُ  سیاه تکنیک و ، اجرای موسم و سندوکی از پشت پارچهوسط لوزی شنق

صورت تارشمار فقط در بلوچستان  و این تکنیک به  گذاری شده نام ،ه پرکار پنوچی استپنوچی با توجه به تکنیک دوخت اصلِی نقش ک )۳

  شوند. دو کشور اجرا میصورت ذهنی، در هر  هرگ، باگ ُء بهار و مورتی تاک بهشود اما سه تکنیک تل ُء  ایران اجرا می

 نقش عنوان به) قرمز خطوط مابین موسم و مرکزی پلیوار( منتظم های چندضلعی دوختن هم کنار از پاکستان بلوچستان در زمین گل) ۴

 پلیوار، تکنیک، لحاظ از است، شده طراحی حاشیه نقوش عنوان به لوزی خارجی قسمت های کبهارُ  و ای قهوه و سبز و قرمز خطوط و اصلی

  موسم،
ُ

 کالت تربت، در خصوص به پاکستان در ،شده تکرار موسم روی بر که بهارکی اما ندهست مشترک منطقه ودهر  در اسپیت ءُ  سیاه و ککش

  .است  شده ایران جنوبی های بخش وارد پاکستان از و بوده رایج بلیده و

 پلیوارگاهی از  پاکستان در اما شود می اجراک تت و آینه با ایران در نقش مرکز .است هنر این در قدیمی بسیار و مشترک نقوش از نال ءُ  کپ) ۵

ک
ُ
ک تکنیک با منطقه هردو در دوم قرمز خطوط. شود می استفاده هم چاردان

ُ
 هفت و رنگ دو( سنتی بندی رنگ با بزرگ لوزی و شده اجرا کش

 تناب و جاالر با پاکستان در اما شده دوخته جاالر تکنیک با ایران در که تفاوت این با شود می اجرا متر سانتی ونیم یک حدود عرض و )رنگ

ک َسُرکتکنیک  با لوزی اضالع ،ایران در اما رسد می پایان به مرحله این در نقش دوخت ،پاکستان در. شود می طراحی
ُ
ال

ّ
 ریز های مثلث( ۴۱بک

  .شوند می ینتزی) رنگی

عالوه بر موسم،  .شود روی پارچه اجرا میصورت ذهنی  پاکستان است که از پشت پارچه به بلوچستانهای  دوزی ) دود ُء ربیدگ از موسم۶

نقش تحلیل شش طی تجزیه و هایی که  یافته شوند. ین نقش اجرا میسپیت از روی پارچه برای تزیهای تل ُء هرگ، بهارک و سیاه ُء ا تکنیک

) به صورت تطبیقی ۷خاستگاه، پارچۀ زمینه و نحوۀ اجرا، در جدول ( ساده، نقش و تکنیک تنوعاز منظر نوع نقوش، ، ددست آم به مرکزگرا ینیتزی

  است. چستان ایران و پاکستان آمده )، اشتراکات و افتراقات این نقوش در بلو۸در جدول (اند.  مورد بررسی قرار گرفته

  )(نگارندگان دوزی  ساس تحلیل نقوش بلوچیبرا مرکزگرا نقوش مقایسۀ و : تطبیق۷جدول

  نام نقش
نوع 
  نقش

  خاستگاه
 ۀپارچ

  زمینه
  بندی رنگ  نحوۀ اجرا

تعداد نقوش 
  هندسی ساده

تعداد 
تکنیک 
  دوخت

 نقش
  اصلی

  دوختجهت حرکت 

  پایان  شروع

  تارشمار  ایران  گیاهی  گل شیدا
  شمارش

  پود و تار
سنتی و 
  جوانان

  محیط  مرکز  لوزی  ۲  ۴

  گیاهی  کنڈُّیگل ُ 
ایران و 
  پاکستان

تارشمار 
  و تارکش

  ذهنی و شمارش
    تار و پود

سنتی و 
  جوانان

۶  ۵  
  چندضلعی

  منتظم 
  مرکز  محیط

  ایران  گیاهی  پنوچی
تارشمار 
  و تارکش

  شمارش
    تار و پود

سنتی و 
  جوانان

۶  ۴  
 ۀستار 
  پر هشت

  محیط  مرکز

  گیاهی  کپ ُء نال
ایران و 
  پاکستان

  محیط  مرکز  لوزی  ۵  ۵  سنتی  ذهنی  تارکش

  محیط  مرکز  لوزی  ۵  ۳  سنتی  ذهنی  تارکش  پاکستان  گیاهی  زمین گل

  محیط  مرکز  لوزی  ۴  ۵  سنتی  ذهنی  تارکش  پاکستان  گیاهی  دود ُء ربیدگ
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  ایران و پاکستان (نگارندگان)دوزی  های نقوش مرکزگرا در هنر بلوچی مقایسۀ ویژگی :۸جدول

  اشتراکات
  افتراقات

  پاکستان  ایران

  بودن نقوش گیاهی
  طراحی ذهنی  پود و طراحی با شمارش تار

  مرکز نقش ترکیبی از نقوش ساده و ظریف است.  مرکز نقش، خود از نقوش اصلی است.

  اجرای به همراه ضریب خطا  محیط و مرکز از اجرا قابلیت  محیط سمت به مرکز از اجرا قابلیت

  نقوش بودن هندسی
  ها طرح اصالت بر تمرکز  تأثیرپذیری از نقوش غیربلوچی

  نقش هر در دوخت های تکنیک بودن متنوع  نقش هر در ساده نقوش بودن متنوع

  سنتی بندی رنگ به تمایل باالبودن
  های سنتی تمرکز بر رنگ  جوانان و روشن های رنگ کاربرد

  کار زمینۀ بودن ظریف و تارکش  بودن زمینۀ کاردرشت و تارشمار 

  گیری نتیجه. ۵

نقش نمونه  چهارتان ایران و پاکستان با مطالعۀ دوزی بلوچس  های رایج در طراحی نقوش سوزن  شناسایی شیوهکه با هدف  در این مطالعه

ها   ، نقش اصلی از تعداد زیادی ریزنقش تشکیل گردیده است. تعداد ریزنقشزگراینی مرکی تزیها  نقشدر  مرکزی انجام گرفت، مشخص شد

دوزی تأثیرگذار   طرح نهایی سوزنبر نتیجه بر شیوۀ اجرای نقوش مرکزگرا و در تواند   بودن، می یث تارشمار یا تارکشرفته از حکار  و نوع تکنیک به

پردازی است که   هایی در شیوۀ نقش  حاکی از وجود تشابهات و تفاوتدوزی ایران و پاکستان   چنین مقایسۀ نقوش مرکزگرا در بلوچی همباشد. 

 سنتی رنگ هفت به تمایل )۳ نقوش؛ بودن متقارن )۲ نقوش؛ بودن هندسی )۱توان بدین شرح برشمرد:   موجود را میهای   ترین شباهت  مهم

 و کوچک اصلی نقوش و حاشیه نقوش از ای قرارگرفتن مجموعه هم کنار از مرکزگرا تزیینی نقش )۵؛ مرکز از حرکت )۴ نقوش؛ طراحی در

 بلوچستان مرکزگرای نقوش در: گفت توان می دوزی ایران و پاکستان نیز  های رایج در بلوچی  تفاوت با رابطه گردد. در  تشکیل می بزرگ

 منظم الگوی مبنای بر همیشه دوخت حرکت جهت و دارد وجود تری بیش تنوع ،نقش هر در دوخت های تکنیک کاربرد لحاظ از پاکستان

 با مرکب طرح یک دارد امکان و بوده باال ساده نقوش ترکیب تنوع ،ایران بلوچستان در اما است، محیط سمت به مرکز از هندسی،

 از باالیی نظم با تار و پود تعداد مبنای بر طرح که کند می ایجاد را امکان این ایران در ها پارچه بودن تارشمار. شود اجرا محدودی های تکنیک

 بزرگ سایز در اصلی نقش یک با تنها، مرکزگرا نیتزیی نقوش بخش مرکزی ،ایران در اوقات اکثر. باشد اجرا قابل محیط و مرکز طرف هردو

 .گیرد  شکل می بزرگ فضایی در کوچک و ساده نقوش نشستن کنار هم  و تراکم از مرکزی قش، نپاکستان بلوچستان در اما شود، می طراحی

ک تکنیک از همیشه پاکستان بلوچستان در نقش حاشیۀ برای
ُ

دوخت  های تکنیک سایر از کشک بر عالوه ایران در اما شود می استفاده کش

 با سفید های کوک اما داشته کاربرد منطقه هردو مرکزگرای نقوش در اسپیت ءُ  سیاه ینیتزی تکنیک. شود می استفادهه حاشی نیز در بخش

  .شوند می اجرا کوکی سه و کوکی دو کوکی، تک صورت هب نقش، طراحی محل منطقۀ عرف به توجه

پردازی است که   در نقشعالیق مشترک فرهنگی  گر    نشانکه   دوزی ایران و پاکستان ضمن آن  در بررسی و مقایسۀ نقوش بلوچی سیری

های ظریف فرهنگی که در گذر   گر این موضوع است که مرزهای جغرافیایی و تفاوت  های قومی اقوام بلوچ ارتباط دارد، بیان  شک با سنت  بی

د. با توجه به عدم وجود منابع مکتوب درخصوص چگونگی پردازش نقوش در ند بر هنرهای قومی اثرگذار باشنتوان  اند، می  زمان شکل گرفته

پردازی نیز از دیگر عوامل مؤثر بر این موضوع است   های دوخت و نقش  های ایران و پاکستان، فرایند آموزش و انتقال سنتی شیوه  دوزی  بلوچی

  شناسی قرار گیرد.    های گستردۀ قوم  ساز پژوهش  هتواند زمین  که می

  

  ها نوشت پی

1. Panjgoor    

2. Boleide   

3  . Mehrgarh   

4. Bolan   

5  .  Gangetic plain 
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6  . DodORabidag   

7  . Kharan   

8  .  Gowaadar   

9  .  Goldsmith  

10  . Doch 

روی هندسۀ نقش با کشیدن تار پارچه ابتدا  ،شود اما در دوخت تارکش پارچه اجرا می   تار و پودهای با بافت درشت با شمارش  روی پارچه. دوخت تارشمار ۱۱

 شود. های با بافت ظریف، طراحی شده و سپس دوخت اجرا می پارچه

12. CTC    

13  .  Konddi  

14  . PorkaarPanoochi   

15. Chootal  

16. Polehanaar 

17. Sarok    

18. Teleng   

19  . Sarobal   

20  . Dakkok  

21  . Asaanttanka 

22  . Chakan   

23  . Sondooki  

24  . Mosomshashi   

25  . Tattok   

26. Siaahoespit 

27.  Panooch   

28. Taloharrag  

29. Bagobahar   

30. Mortitaak  

31  . Kaponaal 

32  . Kashok   

33.  Jallaar   

34  . Kite    

35. Sarok Bakalok  

36. Paliwaar 

37. Chardanok   

38. Paraeez  

39. Kalaa    

40. Saokporkar  

41. Sarokbakkalok 
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  * )اخیر  سدۀ( تبریز معاصر قالی گلستانی طرح تصویری های لفهؤ م تحلیل و مطالعه

      شناسی زیبایی رویکرد با

 

  ** متفکرآزاد مریم

  ***شکرپور شهریار

  ****زاده عباس محمد

  *****افشار کشاورز مهدی

 

    ۲۰/۱۱/۱۴۰۱ تاریخ پذیرش:            ۱۹/۹/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

  

  چکیده

یکـی از طـرح گلسـتانی  .اسـتمیسـر  منـاطق مختلـف ها در  انواع طرح تصویریشناختی   زیبایی های  لفهمؤ  شناختبا  ،ایرانیقالی معاصر مطالعه 

هـای تصـویری) در سـاختار   زبـان تصـویری (نگـارهبـا شـناختی سـنتی و معاصـر   براساس رویکرد زیباییقالی معاصر تبریز بوده که های   انواع طرح

له اصـلی ایـن مسـئ .انـد  تجسـم یافتـهدر کثرت متـون ن اهای تصویری به شیواترین بی  نگاره ،نحوی که در این طرح است. به متنی تحول یافته  چند

 شـناخت و تحلیـل ،ایـن پـژوهش هـدف از است. بنابراینتبریز  قالی معاصرطرح گلستانی در تحول  گرا  طبیعتهای   نگاره نمود تصویری ،وهشپژ

 اصلی های  این پژوهش عبارت است از: مؤلفه سوال اساسی. باشد میتر قالی معاصر تبریز  جهت شناخت بیشطرح گلستانی ای تصویری ه  مؤلفه

بـا  و شـناختی  بـا رویکـرد زیبـایی تحلیلی - توصیفی ۀاین پژوهش به شیو؟ کدامندتبریز  طرح گلستانی تصویری ویژگیعنوان  بههای تصویری   نگاره

در  .اسـتهای تصویری طرح گلستانی قالی معاصر تبریـز پرداختـه   نگارهو تحلیل به مطالعه  ،اسناد تصویری و بررسی ای  استفاده از منابع کتابخانه

انتخـاب  گلسـتانی های قالیاز نمونه  ۹ از آن میان، وده کهاخیر تبریز) ب معاصر (سدۀهای طرح گلستانی   آماری مورد مطالعه قالی جامعۀ این راستا

بـرداری از   کتـب مرجـع و بـا اسـتفاده از تصـویر هـا و  نامـه  مطالعه تصاویر پایـانها،   سایت موزه  های تصویری با مراجعه به وب  گردآوری دادهاند.  شده

شناختی سنتی و معاصر شکل گرفتـه   براساس رویکرد زیباییطرح گلستانی تحول در که است  نتایج پژوهش حاکی از آنها انجام یافته است.   قالی

مشهود بـوده  کثرت متونو متنی چندبه صورت اسالمی و  - برمبنای هندسه ایرانیسنتی چون ساختار هندسه متن  های  مؤلفهست. در این راستا ا

هـای تصـویری در طـرح   کثـرت کـاربرد نگـاره. هـای تصـویری نمایـان اسـت  براساس تصویرگرایی نزدیک به طبیعت در نگـاره های معاصر  مؤلفهو 

از طبیعـت بـه الهـام ماننـد ( معاصـر دورۀتصـویری هـای   مؤلفـهو اساس کثرت متون این طرح بر شناختی   زیباییساختار  گلستانی معاصر تبریز بنابر

هـای   بنـدی فضـای چنـدمتنی بـا نمـود نگـاره  قـابثـرت تصـویری طـرح گلسـتانی در ک مؤلفهدو نمود یافته است.  )از آن گرا واقع یصورت تصویر 

    باشند.  میتری برخوردار  گرایی بیش تصویری بوده که از واقع های  نگارهگسترده از  گرای تصویری و استفادۀ  طبیعت
  

  ها: کلیدواژه

  تصویری. ۀنگار  ی،شناس  زیبایی طرح گلستانی، قالی معاصر تبریز،
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 هایمؤلفه تحلیل و مطالعه

 قالی گلستانی طرح تصویری

با  )اخیر سدۀ(تبریز  معاصر

 ۳۴ـ۲۱، شناسیرویکرد زیبایی

  . مقدمه۱

و تصویری  تجریدیهای   مطالعه و پژوهش در انواع نگاره با رو از این .یافته استنمود تصویری ختی شنا  زیباییهای   مؤلفهایرانی با  قالی معاصر

هـای   مؤلفـهعنوان قـالی معاصـر تبریـز بـا  بـهسـتانی طـرح گلها میسر خواهد بود.  ابعاد نوآوری در آن ، شناختهای معاصر ایرانی  رایج در قالی

هـای تصـویری طـرح   مؤلفـهله اصـلی ایـن پـژوهش شـناخت و تحلیـل ئ. مساستنمود یافته گرایانه   های تصویری و طبیعت  نگارهتصویری در 

 ای آثـار  تـرین رویکردهـای مطالعـه و تحلیـل سـاختار طـرح و نگـاره جمله مهمشناختی که از   با رویکرد زیبایی . در این راستااست گلستانی بوده

 ،مطالعـاتی وجوهجمله از است. شده پرداخته  ها  تصویری آنهای   مؤلفهو شناخت ها   این قالی تصویر دربه تحلیل معاصر است،  دورۀهنری در 

تبریـز و  هـای شـهر  قـالی. اسـتن منـاطق قـالی آهـای هنـری   مؤلفـهنی و شناخت افی ایراب  لی معاصر مراکز مهم قالیقاشناختی   ابعاد زیبایی

 آن پسـند های معروف و مخاطب  ایرانی و شناسایی طرح بافی  عنوان پیشگام قالی بهاین شهر معاصر های   انواع قالیهای بصری   مؤلفهشناخت 

انـواع متنـوع طـرح قـالی  شـناختِی     های زیبایی  مؤلفهشناخت با  قالی ایرانی احیای راستایدر  ،امروزه راهکار اصلیکه حائز اهمیت است. چرا 

بـا توجـه بـه پـذیرش  اسـت کـه هـای تصـویری معاصـر  نگارهسنتی به همراه تنوع و نوآوری های   گارهاستمرار نمناطق مختلف ایران در جهت 

ارتبـاط میـان قـالی بـا انـواع هنرهـای معاصر بوده که در ایـن میـان بارز هنرهای  مؤلفهنوان ع تصویر به .باشد میسر میتحوالت دنیای معاصر 

گرا نمـود یافتـه   های تصویری طبیعت  تصویرگرایی در قالی معاصر در نگاره مؤلفهموجب انتقال مفاهیم و هنرهای تصویری شده است.  ،ایرانی

ۀ آن نقشـ ۀشـد ویر شناختهترین تص عنوان کوچک نگاره در قالی ایرانی به کاربرد واژۀ رو از این .که در ارتباط با هنر نگارگری معاصر ایرانی است

طـرح گلسـتانی قـالی معاصـر تصویری های   مؤلفه حلیلشناخت و ت ،ژوهشهدف از این پ ).۴۸۹، ۱۳۸۳(آذرپاد و حشمتی رضوی  قالی است

هـای   مؤلفـهپاسخ به این سوال اصـلی اسـت کـه مند بوده است و در پی  همعاصر بهر  زمانهای سنتی به همراه نوآوری   که از ویژگی تبریز است

  عنوان ویژگی تصویری طرح گلستانی قالی معاصر تبریز کدامند؟  های تصویری به  اصلی نگاره

قالی ایرانی  شناختی  براساس رویکرد زیبایی باشد. می شناخت و معرفی هویت فرهنگی و اجتماعی قالی ایرانی در جهت رشد و بالندگی آن موثر

اسـت. بنـابراین مطالعـه و پـژوهش میت و اعتبار خاصی برخوردار از اه ها  انواع طرحدر ...  اصالت، زیبایی، نوآوری وهایی چون نفاست،  مؤلفه

شـود، حـائز   هـای هـویتی قـالی معاصـر مـی  مؤلفـهگیـری   شناختی که موجب شـکل  انواع طرح قالی معاصر ایرانی براساس رویکردهای زیبایی

کـه چرا  اسـت بودهشناختی معاصر   رویکرد زیبایی باهای تصویری طرح گلستانی   مؤلفه ۀو مطالعانتخاب در این پژوهش اهمیت است. اهمیت 

قـالی معاصـر تبریـز بـه  ست. از سوی دیگر نیز ضرورت پرداختن بهمعاصر حائز اهمیت ا دورۀعنوان زبان جهانی  ضرورت پرداختن به تصویر به

متنـوع و توجـه بـه سـالیق طراحـان و  هـای  نگـارههایی با کیفیت مناسب در طراحی، بافت و   طوالنی با قالی پیونددلیل اهمیت شهر تبریز در 

های تصویری قالی معاصـر ایرانـی   مؤلفهشناختی در شناخت   است. بنابراین مطالعه و تحلیل انواع قالی تبریز با رویکرد زیباییمخاطبان معاصر 

صـر اای شـاخص کـه بـا عن  ارهنگ مؤلفهبرخورداری از  طرح گلستانی به دلیل ،تبریز اصروع قالی معنع متوارو در میان ان ؤثر خواهد بود. از اینم

  .ای برخوردار است  گرایی همراه بوده، از اهمیت ویژه  طبیعت وتصویرگرایی 

  تحقیقروش . ۱-۱

های طرح گلستانی قالی معاصر تبریز   به مطالعه و تحلیل ساختار متن و نگاره شناختی  با رویکرد زیباییتحلیلی  -توصیفی ۀاین پژوهش به شیو

گـردآوری اطالعـات  اند. شـیوۀ شـدهبیـان لسـتانی قـالی معاصـر تبریـز هـای طـرح گ  نگـاره تصـویریهای  مؤلفـهپرداخته است. در این راسـتا 

ه آمـاری مـدنظر در ایـن جامعـه اسـت. ه پرداختـطالعه اسناد تصویری، به تحلیل مسئلای و م  تابخانهبا استفاده از منابع ک بوده که ای  کتابخانه

دوران اواخـر معاصر متعلق به سده اخیر تبریز یعنی گلستانی های   در این راستا تصاویر قالیهای گلستانی معاصر تبریز است که   قالی ،پژوهش

بـا در ایـن راسـتا  .انـد  شـدهنظـر گرفتـه عنوان جامعـه آمـاری در  به ایران جمهوری اسالمی دورۀهای اخیر شامل دوران پهلوی و   قاجاریه و دهه

با استفاده  چنین همکتب مرجع و  و ها  نامه  مطالعه تصاویر پایانهای تاریخی،   های داخل و خارج از کشور برای نمونه  سایت موزه  وبمراجعه به 

و  هـا و منـابع  مـوزهچـون  خذ هممأبراساس کیفیت، تنوع، اعتبار گیری   نمونه ند.الزم گردآوری شد تصاویر ،های معاصر  برداری از قالی  از تصویر

هایی چون کیفیت تصاویر، تنوع   مؤلفهتصویر با توجه به  ۹های تصویری، تعداد   نمونه از میان کثرت انجام یافته است. آثار تنوع زمانی چنین هم

  .ندآماری انتخاب شد عنوان نمونۀ بهای   زمانی و تنوع نگارهدورۀ 
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  پیشینۀ تحقیق. ۱-۲

منـابع و مقـاالت  مـروررو  از ایـن زایی برخـوردار اسـت.از اهمیت بسآن شناختی  ایرانی و ابعاد مختلف زیباییمعاصر های  مطالعه پیرامون قالی

مولـود اقبـالی  ،راسـتا. در ایـن راهگشـا خواهـد بـود...  تصویری، طرح گلسـتانی وهای  مرتبط با مطالعات قالی ایران، قالی معاصر تبریز، قالی

تبریـز از دوران هـای  بـه معرفـی فرش» معاصـر تبریـز...های  اصول طرح، نقش و رنگ فرش«با عنوان  ارشد کارشناسیامه ن در پایان) ۱۳۹۲(

 پور فاطمه عارفو  . عبدالله میرزایینموده استتأکید  های معاصر تبریز  معرفی، نقد و بررسی فرش رتیجه بندر  و تیموری تا اواخر قاجار پرداخته

از نوع طرح تبریز در های مختلف تولید فرش   شیوهها و   ویژگیبه » تهیه نقشه فرش در تبریزهای معرفی و بررسی انواع روش« در مقاله )۱۳۹۱(

گرایش به نوآوری در بافـت و  این پژوهش، ۀدرنتیجاند.  شدهبیان  رایج تهیۀ نقشه فرش در تبریزهای  . در این راستا شیوهاند و رنگ اشاره نموده

نامـه  در پایـان )۱۳۹۷دوسـت تبریـزی ( صـبا حکمـتموجب تنوع در طرح قـالی ایـن منطقـه شـده اسـت. کنار وجود بافندگان ماهر،  تولید در

ارائـه طرحـی  مطالعه تطبیقی ساختار طرح و نقش و رنگ قالی گلستانی تبریز در سه دوره قاجار، پهلـوی، معاصـر و«با عنوان ارشد  کارشناسی

قـالی گلسـتانی   داده در طـرح قـرار داده و بـه بررسـی تحـوالت رخ سه دوره را مورد مطالعـه این گلستانیهای  نمونه قالی ،»مبتنی بر مطالعات

ادوار از ، هـا  مؤلفـه، تناسـبات و سـایر اهـ قاب چیـدمان نحـوۀ ،بنـدی  اصول طراحی و رنگ دهد که پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می

   .تر موارد رعایت شده است پیشین تا امروزه در بیش

بـافی   سیر تحول قالی ،»بررسی وضعیت و سیر تحول تولید و تجارت فرش در آذربایجان در دوره قاجار« در مقالۀ )۱۴۰۰یی (مصطفی مال

 بافنـدگی روستایی ۀبه حرف ،تحقیقاین های  در یافته نموده و به اهمیت تجاری قالی تبریز در دوره قاجار پرداخته است. بررسیدر آذربایجان را 

م، صـادرات و تجـارت قـرن نـوزده ماز نیمه دو و عنوان کاالیی تجاری مطرح بوده است که به هشداشاره  مدر قرن نوزدهو فرش در آذربایجان 

بررسی تاریخی تقابل سنت و مدرنیته در طـرح و رنـگ فـرش «در مقالۀ ) ۱۳۹۸( کامرن افشار مهاجرضمیری و قالی رونق یافته است. چکامه 

بیـانگر اسـت کـه در  نتایج حاصـل. اند پرداختهمطالعه چهار منطقه شهری شامل (کرمان، اصفهان، تبریز و مشهد)  به» دستباف شهری ایران

هـا و اصـول اولیـه داشـته اسـت و  در سنتترین تغییر را  چهار حوزه، فرش تبریز به علت اعمال سلیقه مخاطب، بیشاین میان فرش دستباف 

گیـری  مـوثر در شـکل لیـابی عوامـ سـاخت« با عنوان خود در رساله دکتری) ۱۳۹۵عبدالله میرزایی (  اند. ر مناطق در رتبه بعدی قرار گرفتهسای

در مـدیریت و تعـدیل فشـار سـاخت به شناسایی جایگاه نظام آموزشی و تربیت طراحان قالی تبریـز  ،»معاصر تبریزهای  سبکی قالیهای  مؤلفه

دهـد تـالش طراحـان   تحقیق نشـان مـیاین های  یافتهاست.  شناختی پرداخته رویکرد جامعه مخاطبان در بروز تغییرات متعدد در قالی تبریز با

معاصـر تبریـز و هـای  بصـری قالیهای  مؤلفـهن، باعث بـروز تغییـرات مکـرر در برای حفظ هویت فردی در شناخت و تعامل با سالیق مخاطبا

   شود. می اسالمی -دوری از مبانی هویتی ایرانی

. نگـاه جـامع بـه اسـت قـالی معاصـر تبریـز پرداختـه شـدهطرح گلستانی های بصری   مؤلفهبه شناختی   با رویکرد زیباییحاضر  پژوهشدر 

هایی چون گلسـتانی کـه چـون رابـط  ایرانی و توجه به طرحبافت قالی در  سابقۀ آنمناطق مختلف ایران ازجمله شهر تبریز به دلیل های  طرح

در د، اهمیـت دارد. نـآور  مـی منـدی طیـف وسـیعی از مخاطبـان امـروزی فـراهم را در قالب طرحی معاصـر جهـت بهـره هنری، مفاهیم سنتی

 معاصـرو تصـویری  تجریدیهای  و نگارهها  مایه ارتباط نقشنظر  ازه طرح گلستانی جملاز ها  توجه به انواع مختلف طرح ،یافته مطالعات انجام

انـد. در ایـن   شناسـی هنـر پرداختـه متفاوت و یا محدود، به بررسی هنر معاصر و قالی ایرانی و جامعـه ۀاز زاوی مطالعات. این باشد گیر نمیچشم

  موضوع پرداخته شده است.به صورت دقیق و مبسوط به پژوهش 

  . طرح گلستانی قالی معاصر تبریز۲

متن ساختار  .)۷ ،۱۳۹۷تبریزی  دوست  (حکمت با عنوان طرح گلستان معروف استویژه قالی معاصر تبریز  قابی آذربایجان و به قاب های  قالی

ور منظم در کنـار هـم قـرار دارنـد و داخـل هـر قـاب انـواع متنـوعی از ط های مختلفی تقسیم شده که به  ها یا قاب  به قسمت در این طرح قالی

هـا بـه  قاب هماهنگبندی  رنگ به همراه اشکال هندسی، مربع و لوزی ،نیطرح گلستامتن  تجریدی و تصویری نقش بسته است.های   نگاره

تصویری استفاده  متنوعهای   از نگاره ،قاب هندسی متن ۀزمیندر است. ای   بوده که در تناسب و توازن هندسی و نگارهشده  بندی  شبکه صورت

و گاه همسان و همگون با سایر گاه متفاوت با قاب دیگر ولی متناسب به لحاظ ترکیب  بندی متکثر متن  چیدمان و ترکیبشده که هماهنگ با 

از قبیـل گلـدان  هـایی  های گلستانی نگـاره  در متن قابشده در متنی واحد نمایان است.  بندی  تمامی متون قابنهایت در . اند ها نقش شده  قاب
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 هایمؤلفه تحلیل و مطالعه

 قالی گلستانی طرح تصویری

با  )اخیر سدۀ(تبریز  معاصر

 ۳۴ـ۲۱، شناسیرویکرد زیبایی

ای   بـه گونـه هـا نحوه چیـدمان آن اند و  رت مجرد ترسیم شدهپرندگان به صو حوش وختان گوناگون خاصه بید و سرو، وگل، بته، شاخۀ گل، در 

موضوع روایت، سـاختار مطابقت با براساس  های متکثر و متنوع متن قاب مجاور متمایز است. شکل و محتوا از خانۀنظر  ازکه هر خانه  است

و  ،، فرجـو(بصـام بندی شده اسـتای است که با خطوط جانبی مرز   دهد که هر خشت آن نمودی از باغچه  میغی زیبا را نشان با طرح خشتِی 

  های این باغ یا به عبارت دیگر گلستان بوده است.   این طرح شامل شبکه باغچه. )۱۶۱ ،۱۳۸۳ زهرا ذریه

سیم شـده اسـت. ایرانی تر های  بوده که براساس الگوی باغ تصویری از فردوس برین و باغ بهشت ازلی ،این قالیبا توجه به نام گلستانی، 

از الگوی  توان می شوند، می هایی مشخص ل مربع و مستطیل بوده و با حاشیهکه به صورت هندسی شامرا های گلستان   باغچه ۀشبک ،واقعدر 

ــالی در ایهــای  باغ ــردوس متع ــای ف ــر مبن ــی و ب ــوری نظــر داشــت.ران ــی حص ــرار داده و ،عل ــه ق ــورد مطالع ــران را م ــالی ای ــت نقــوش ق  ماهی

 بـاغی را تصـویرهای  ای دیگـر بـه طـور تلـویحی نقشـه های تاریخی ایران به طور مشـخص و بـا وضـوح و دسـته  قالیای از   دسته«نویسد: می

معـروف اسـت. در  ۱گلسـتانگلستان است که به علت رواج آن از قدیم، در ترکیه هم به همین نام ها  کنند. نام اصیل ایرانی برای این نقشه می

از تحـول طـرح بـاغی سـاختار  ،نظـران براساس آرای صـاحب .)۹۱، ۱۳۸۹ افروغبه نقل از ( »نامیدند می اهر آن را گلزار همدوره صفویه به ظ

مـتن طـرح گلسـتانی  هـای  نـدیب کـه از منظـر سـاختار هندسـی، قاب عالوه بر اینجمله طرح گلستانی شکل گرفته است. و از قابی   قابطرح 

و  هـا  نگارهکه نماید؛ چرا  می را بیان ۲نمودی از ساختار باغ و مفهوم باغ ایرانی بوده، از سویی نیز مفهومی ازلی از باغ بهشت ابدی، باغ فردوس

ای زیبـای هـ  بـاغ ۀکننـد  هـا) تـداعی آب جاری در بین آنهای  های تصویری حوض  نگاره تجریدی و های  نگاره(ها  آن موضوعات متنوع داخل

، ۱۳۹۵ تل چگان (نوری ... هستند فی وبا ایرانی بوده که عامل مشترک بین هنرهای معماری، نگارگری و قالی  ایرانی و مرتبط با الگوهای باغ

روایتـی تصـویری و  ،گلسـتانی طرحتصویری های  ازلی است، بنابراین نگارهچون نمودی از باغ بهشت  جا که طرح گلستانی قالی هم از آن. )۴

  کنند.  می معاصر بازگو رناز باغ بهشت ازلی را به زبان ه گرا طبیعت

  قالی معاصر تبریزطرح گلستانی شناختی   های زیبایی  مؤلفه. ۳

هــای   مؤلفـهدر ایـن راسـتا شـناخت برگرفتـه از هویـت قـالی معاصـر شـکل گرفتـه اسـت.  شـناختِی   هـای زیبـایی  مؤلفـهقـالی معاصـر تبریـز بـا 

قـالی معاصـر   ی چون طرح گلسـتانی اهمیـت دارد.  های معاصر  در شناخت و تحلیل قالیگرا   چون تصویرگرایی طبیعت معاصرشناختی   زیبایی

در با پیشگامی در سـبک سـنتی قـالی ایرانـی، تبریز  قالی معاصر رو از این. استنمود یافته قالی ایرانی  و معاصر تبریز به تبعیت از مبانی سنتی

بـه نـوعی  و تصـویرپردازیگـرایش بـه اسـتفاده از  ایـن قـالیدر شناختی معاصر شـهرت یافتـه اسـت.   بر اثر رویکردهای زیباییمعاصر نیز دورۀ 

باشد. در این میان  معاصر تبریزقالی  تصویری مؤلفه ،ای  گردیده تنوع نگارهب گرایی موج  دو عامل تصویر و طبیعت. مشهود است گرایی  طبیعت

رویکـرد نظـر  از چنـین همگرایـی قـالی تبریـز و   از رونـد سـنت نمـودیمتنی خـود شناختی در سـاختار چنـد  رویکرد زیبایینظر  از طرح گلستانی

 ،شـناختی  در رونـد مطالعـه طـرح گلسـتانی بـا رویکـرد زیبـایی معاصـر اسـت.گـرای   تصویرپردازی طبیعـت نمودی از ،ای  شناختی نگاره  زیبایی

کـه  معاصرزبان جهانی های تصویری نام برد. استفاده از تصویر به مفهوم   با عنوان نگارهها  از آن توان میکه  اند نمود یافته یتصویر  های  مؤلفه

هـای   چـون نگـارهسـنتی تصویری های طرح گلستانی از ساختار   نگاره تحول درموجب  دارد، ییگرا تر به طبیعت و واقع چه نزدیکبرداشتی هر 

گـل و کـاربرد  گرایانه و  ازی طبیعتپردرواج تصویر  ،واقعدر  .گرا شده است  های تصویری طبیعت  معاصر چون نگارهبه ساختار تصویری تجریدی 

  . مشاهده کرد طرح گلستانی در گرا  های تصویری طبیعت  هبا کاربرد نگار  توان می را معاصر گرایی در دورۀ  و عالقه به واقع )فرنگ گلمرغ (

چـون  هـا انـواع طرحطراحـی بـه طبیعـت دیـد کـه در  گرایانـه واقعتصویری و در رویکرد  توان میشناختی قالی معاصر را   های زیبایی  مؤلفه

ع تنـو، )فرنـگ گل( گـرا  هـای تصـویری طبیعـت  چون نگـارهمعاصر اسلیمی و  سنتی های  تلفیق نگارههایی چون   مؤلفهگلستانی مشهود است. 

         و فضـاهای       فرنـگ    گل        گـرا چـون                                           تر تصویرسازی با استفاده از عناصر طبیعـت          نمود بیشمتنی طرح گلستانی،   گرا در ساختار چند  تصویر طبیعت

هـای     کثـرت رنـگاسـتفاده از ، گـرا  بخشیدن به نقوش طبیعت عمق ،    محور  ُ            ُبعدی و طبیعت        های سه        مایه               گسترده از نقش              رواج استفادۀ     گرا،         واقع

       افـزایش      موجـب    ،      تصـویری       مؤلفه      عنوان     به           های تصویری                 کاربرد نگارهشناختی تصویری معاصر،   های زیبایی  مؤلفهخانواده متعدد به تناسب  هم

تصـویری  پـردازی رنگـی جهـت نمـود سـایه و    گـرا         طبیعـت    هـای                     تصـویرگرایی نگـاره   با                         افزایش تعداد رنگ متناسب ،         رافت باال               رجشمار قالی و ظ

 در قالی طرح گلستانی معاصر مشهود است. گرا   طبیعت

  



۹، پیاپی ۲سال پنجم، شماره   

۱۴۰۱ستان پاییز و زم  
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   ر تاریخی طرح گلستانی قالی تبریزسی. ۴

ــابی (خ طــرح قــاب پیشــینۀ منــدی   شــتی) از منظــر ســاختار و نحــوه نظــامق

ــوده و هــای  بخش ــی ب ــاغ ایران ــین هممختلــف الگــوی ب ــق نظــر  از چن تطبی

های تصـویری) بـا مفـاهیم رایـج   (نگاره گرا طبیعتتجریدی و های  مایه نقش

) ۱آن در تصـویر (بنـدی  ترکیـبکـه  رسـد مـی یـکیر قـالی پاز بـه هنر ایرانی، 

ختـایی در هـای  آمـوزش گـام بـه گـام گلکتـاب  نویسـندگانمشهود اسـت. 

توضیح در مورد طراحـی  سیروس پرهام بهند که نمای عنوان می طراحی فرش

ــق ا ــالی دقی ــن ق ــر وی،ی ــت و در نظ ــه اس ــالی پازیر  پرداخت ــق ــده از ی کن ک آ

از آن  قانونمند است.غایت سنجیده و  هطراحی ب اساسبر  بوده کههایی   نگاره

در ها  مایـه  سـازی کامـل نقـش هـا، قرینـه  مایه  یکسانی نقشبه  توان می جمله

 
ً
داشـتن  نگـاهارن و متـوازن، متقـ ،منسـجم چارچوب یک طرح و نقش کامال

هـایی چـون  مایـه نقشها به دقـت و وسـواس تمـام،   و فاصله ها و ابعاد  اندازه

یـک کـادرمربع کـه درون هر  ۲۴زن، هماننـد و گـوهای  اسـبپیکره انسانی، 

 نقش بسته است، اشاره نمود (هنرور ،ظرافت و موزونی تمام اپر ب هشت ۀنگار 

ــه نقشکــاربرد  .پیشــگفتار) ،۱۳۹۵ و هنــرور تجریــدی چــون نگــاره های  مای

های تصویری جـانوری   نگارهگل و بوته آشوری، به همراه  ۀچهاربرگی به شیو

های منظم   ها در قاب منظم قرارگیری آن ریتم هماهنگ وو سوارکاران که با 

شـناختی   زیباییسازد. ساختار  می را نمایان »خشتی«ساختار  ،اند شکل گرفته

عالوه بر  .تجسم یافته است» قابی قاب« قالی در ادوار بعد در قالب طرح این

، از دوره صـفوی بـه بعـد بافتـه مانده گلستانی باقیهای  اکثر قالی ،نمونهاین 

غربی  شـمالهـای  کـه جـزو دسـته فرش هـا خصوص نوعی از آن به ؛اند شده

و طــور مشــخص دارای نقشــه گلســتان اســت  بــهرود و  مــی شــمار ایــران بــه

بسـته اسـت. بـدیهی اسـت ایـن وی فرش نقش ن نقشه باغ مینوی ر سا بدین

(هجدهم  .قخصوص از قرن دوازدهم ه نقشه در طی تاریخ متحول شده و به

، ۱۳۸۹ی از آن پدید آمـده اسـت (افـروغ جدید و متفاوتهای  میالدی) روایت

تر  بافی در بیش قالیهای  با ایجاد کارگاه دوران صفویه ر). د۱۲۶و۱۱۸-۱۱۹

افی رونق داشته که از آن جمله در شهر تبریـز بـه ب ، هنر قالیشهرهای ایران

انـد.  گران گـرد آمـده جتماعی و سیاسی، هنرمنـدان و صـنعتدلیل موقعیت ا

که در این زمان تبریز به مرکز بزرگ هنر و صنعت ایران تبدیل شـده  نحوی به

، ۱۳۸۳ تی رضـویو حشـمد (آذرپا رسد می و فرش ایران به دوره طالیی خود

ــا .)۱۵ ــ نهم ــویر ط ــه در تص ــده می۲(ور ک ــود،  ) دی ــویر درش ــت تص  کاربس

 ،ایـن دورانهای  در قالیشود.  می تجریدی مشاهدههای  هماهنگی با نگاره

نمـود  متنـوعهای  و نگارهها  مایه نقشبا ها  ها، ساختار متنوع قالی تنوع طرح

تصـویری  -تجریـدیهـای  نگارهبی بـا قـا قابهای  ها قالی جمله آنیافتند؛ از 

  است. 

      

  

 
پیش از  ۵ -۴ های سده، و جزییاتی از آن : قالی پازیریک۱رتصوی

  )URL1( موزه آرمیتاژ  :میالد، محل نگهداری

  

 
: ابعاد ،و جزییاتی از آن صفوی قابی قاب قالی: ۲تصویر

 ایران، غرب شمال: بافت محل فارسی، گره متر، سانتی ۲۷۰*۵۴۰

  )۴۷۰، ۱۳۸۳حشمتی رضوی  و ذرپاد.ش (آه ۹۰۴  : تاریخ
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 هایمؤلفه تحلیل و مطالعه

 قالی گلستانی طرح تصویری

با  )اخیر سدۀ(تبریز  معاصر

 ۳۴ـ۲۱، شناسیرویکرد زیبایی

(گلسـتانی)  قـابی قابهای  در قالیتجریدی های  کاربرد نگارهثرت ک

گرایـی و  داللت بر اهمیت گـرایش سـنت ،گرا طبیعتهای  به نسبت نگاره

 از دوران صـفویه، با گذراین دوران دارد. های  در قالیها  پایبندی به سنت

 آن،عالوه بـر پیشـینۀ  طرح گلستانی قالی تبریزاهمیت در عصر قاجاریه 

تحول و تلفیق هنـر ایرانـی در ابعـاد سـنتی ایرانـی و غربـی  دورۀعنوان  به

بافی را در اواخر دوره قاجاریـه و  رونق و احیای دوباره هنر قالی .بوده است

صـنعت  - بازارهای جهان و گسترش دوباره هنر راهیابی فرش ایران را به

ازرگانـان و مرهـون هـوش و ذکـاوت بباید قالی در تمام نقاط ایران را تنها 

ــز در مــوارد بســیاری تبریــز (آذربایجــان) قالیبافــان  دانســت. چراکــه تبری

مختلفـی بـوده، در اعـتالی هنـر فرشـبافی های  همواره علمـدار نهضـت

هـای  کارگاه .)۱۸۰، ۱۳۷۰ (یسـاولی ایران نیز نقش بسزایی داشته است

بـا افـزایش صـادرات قـالی، بـه همـت بازرگانـان و تجـار بـافی  بزرگ قالی

کننـدگان در  تـر و جوابگـویی بـه پاسـخ مصـرف تبریزی بـرای تولیـد بـیش

 (حشـمتی رضـوی ندپا شـدبر  ... چون تبریز، مشهد و کرمان و شهرهایی

۱۳۸۷ ،۲۴(.   

 
ً
از آذربایجـان و شـهر  تولیدی و تجاریهای  شروع فعالیت با نهایتا

بـافی کشـور، تحـولی  تبریز و سپس گسترش آن به سـایر مراکـز فـرش

ــأثیربنــابراین تحــت جــاد نمودنــد. صــنعت فــرش ای جدیــد در شــرایط  ت

هـای  تجریـدی بـه همـراه نگارههای  مایـه نقشبصری متنـوع های  مؤلفهطرح گلستانی با های  فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این دوران، قالی

ها  این نگارهنمود یافته است. اهمیت  فردوسی شاهنامه سرتاسری از تصویری و با روایتی  طرح گلستانی) ۳( در تصویر اند. تصویری نمود یافته

در ایـن  کتابـت ، ادبیـات وکـاری اهمیت معماری قاجاری و هنرهای وابسته بـه آن چـون کاشـی که نحوی به. ستهماهنگی با سایر هنرها در

کـه  نحـو اجـرا شـدند، بـدین اریک چون کاشـی صفوی همهای  تر ولی مطابق با نمونه ها، در مقیاس کوچک اغلب طرحشود.  می دیده ها نگاره

ین و طـرح ای گرفتنـد و تغییـرات اصـولی در تـزیکوچک گلسـتانی جـهای  محرابی در قاب های انواع طرحگلستانی، های  همانند نمونه قالی

نـد کـه ا رنگارنـگ بودههای  چـون کاشـی انی هـمطرح گلستهای  قابکه  نحوی به .)۱۱ ،۱۳۸۸ خزائیاین دوران رخ داد (تنهایی و های  قالی

   .هستندها  این قالی کاربردتصویری از مکان  نمودِ 

قبـل از انقـالب دورۀ . در شود بعد از انقالب اسالمی میو  دو دورۀ قبلهای اخیر شامل   قالی معاصر ایرانی در دههپس از دوران قاجاریه، 

د. در این دوران دو نـوع نمای می فرهنگی مسیر خود را طیصنعت در ابعاد مختلف تجاری، اقتصادی و -هنرعنوان  بهقالی ، )پهلویاسالمی (

کشـور،  همانند شرایط حـاکم بـردر آذربایجان  نیز نوگرایی بر مبنای غرب. (هنرهای سنتی) و گرایی نمود: سنت ذکر توان می را گرایش هنری

انجام گرفت. بافان و شرکت سهامی فرش منطقه درآمد و از آن پس تولید، تجارت و صادرات فرش  صنعت فرش تحت مدیریت بازرگانان، قالی

آن بخشـی از  ،کننـدگان الگوبرداری کرده و با توجه به سالیق مخاطبان و مصرف ،این شهر های وارداتی در گمرک قالی  طراحان تبریز از طرح

فضـایی  گرا طبیعـتتصـویری هـای  بـا کـاربرد نگاره )۴( در تصویر .)۲۴ ،۱۳۹۵ قراجه ری(ش دادند می طرح را در طرح خود مورد استفاده قرار

ها   مایه  تر بوده و انواع نقش ) شلوغگلستانی این دوره به نسبت دوره قبل (قاجاریههای  قالیطرح سنتی که چندمتنی پرکار نمود یافته است. چرا 

گـل و های  ، انواع متنوع نگارهفرنگ گلیی غربی چون گرا طبیعتتر هنرهای برگرفته از  بیشدر متن قالی استفاده شده است. رواج ها)   (نگاره

تـوان  میدوران قاجاریـه را بـه نسـبت هـا  قابهای  تر نگاره و تنوع بیشها  مایه نقشتکرار ند. ا داشته تأثیرگلستانی تبریز های  ... بر قالی مرغ و

  نوعی تحول ساختاری بر مبنای ساختار اجتماعی این دوران دانست. 

  

  

قالی گلستانی و جزییـاتی از : ۳تصویر

قاجـار،  تبریـز، دورۀ: بافـت محل آن،

ـــــــــــــــاد:  ه.ق،  ۱۲۲۴- ۱۲۲۰ ابع

ــــانتی ۳۶۵*۴۲۵ ــــمار: متر، س  رجش

 نگـاره: مـتن سـاختار متقارن، گره۶۰

ــویری، ــاختار تص ــیه س ــردش: حاش  گ

  ایران) فرش موزه ختایی (آرشیو



۹، پیاپی ۲سال پنجم، شماره   

۱۴۰۱ستان پاییز و زم  

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

27 

نقطـه عطفـی در با توجه به ایجـاد ، ایران جمهوری اسالمیدر دوره 

اولیه و سیل مهاجرت بـه های  بنابر شرایط سالو ساختار اجتماعی ایران 

تغییــر و تحـوالتی در ســاختار جامعـه ایــران  ،)درجســتجوی کـارهرها (شـ

بسـته بـه هنرهـای ، یکـی وارایـج در زمینـه هنـر دو نظریـۀ. شکل گرفت

های  مؤلفـهجملـه از . شـکل گرفتنـدبر مبنای تفکر غربی  دیگریسنتی و 

در طـرح کـه قالی تبریز یعنی سلیقه شخصی طراحان قالی و فردگرایـی (

قالی به اروپـا و امریکـا صادرات  تبریز این دوران به دلیل توقفهای  قالی

نامید. البته نکتـه حـائز » ها شدن طرح بومی« توان می ) رارخ نموده است

ــومی ــث ب ــت در مبح ــی اهمی ــدن و شخص ــازی طرح ش ــا  س ــورد ه و برخ

رفـتن  کز در عدم ایجـاد آشـفتگی و از بـینای طراحان، دقت و تمر  سلیقه

ــرح قالی ــالت در ط ــای  اص ــا ه ــان ب ــن می ــابراین در ای ــت. بن ــز اس تبری

 تـوان می گرایـی و توجـه بـه سـالیق معاصـر درنظرگرفتن دو رویکرد سنت

 ریـز بـا توجـه بـهقالی معاصـر تب تبریز را مطالعه نمود.های  تحول در قالی

پـذیری از تأثیر هنـر ایـران بـه نقاشـی طبیعـت و  ناپـذیر روند ورود اجتنـاب

نقاشی اروپایی، و به دنبال آن آشنایی هنر نقاشی ایـران بـا سـایر مکاتـب 

هـای  ارزش یط، ضـمن حفـظ و احیـایاین شرا تأثیردنیای مدرن، تحت 

گـرایش بـه اسـتفاده از  ،در قالی معاصـر تبریـز سنتی، تحول یافته است.

اد برخی که همواره مورد انتق رغم این پسند (به متنوع و مخاطبهای  طرح

بـا سـاختار قـالی )، ۵( در تصویراست.  ایج شدهاز بزرگان این هنر بوده) ر 

ه شـکل گرفتـگـرا   هـای طبیعـت  د متنوعی از تصویر به صورت نگارهبر کار 

ایرانـی ها و قراردادهای نظام طراحـی سـنتی قـالی   مؤلفهعالوه بر است. 

جملـه تبریـز مـورد بـافی از  لیان متمـادی در منـاطق مختلـف قالیکه سـا

ت در ابتناسـ«به  توان میها  جمله مصادیق بارز آناست و از  استفاده بوده

سـازی  اندازه نقوش و رعایت اصول همجواری و همنشینی نقوش، قرینه

 (میرزایـی »گـذاری صـحیح دقیق، تناسب طرح با رجشمار و اصـول نقطه

تــالش هنرمنــدان در تلفیــق . از ســوی دیگــر، ) اشــاره نمــود۳۷ ،۱۳۹۵

های تصویری ایرانی، استفاده از   ناصر تصویری هنر مدرن غرب با سنتع

ــای چ ــاد فض ــذهبی و ملی،ایج ــه، م ــویری عامیان ــدی و بُ ندعناصــر تص ع

مختلف در ابعاد فـرش، های  متنی و عدم تمرکزگرایی و ایجاد ساحتچند

و ایجاد تنوع  رار و تلفیق عناصر یکسان و تزیینیبا تکایجاد فضایی قرینه 

های ملـی،  متنوع تصویری، پایبندی بـه سـنتهای  مایه نقشبا کاربست 

ای،  ، فیروزهیهای الجورد بندی و کاربرد رنگ ای در رنگ بومی و منطقه

مشـهود کند،  می ای و طالیی که احساس سنتی در مخاطب ایجاد قهوه

، قـالی معاصـر تبریـز بـا شـود ) دیده می۱( نمودارطور که در  همان است.

هـا، رعایـت   مایـه  های سنتی و معاصر در فضاسازی، تناسـب نقـش  مؤلفه

  اصول قالی و تنوع عناصر و ... نمود دارد. 

  

  

  

 نگاره( گلستانیقالی : ۴تصویر

و جزییاتی از   دوم یک) تصویری

 ساختار ،ۀ پهلویدور  ،تبریز ،آن

 نگاره با قابی  قاب طرح: متن

 :حاشیه ساختار تصویری،

دار  کتیبه ختایی سلیمیا

، ۱۳۹۷تبریزی  دوست حکمت(

۴۹(  

  

 

و  گلستانی طرح: ۵تصویر

 عباسعلی تبریز، ،جزییاتی از آن

 متر، ۳*۵: ابعاد اعالباف،

دورۀ : بافت تاریخ ،۵۰ :رجشمار

 ساختار ،ایران جمهوری اسالمی

 تصویری، نگاره قابی قاب: متن

 اسلیمی:حاشیه ساختار

   ) ۴۸۲ ،۱۳۸۱ صوراسرافیل(
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 قالی گلستانی طرح تصویری

با  )اخیر سدۀ(تبریز  معاصر

 ۳۴ـ۲۱، شناسیرویکرد زیبایی

  
  (نگارندگان) های تصویری قالی معاصر تبریز :  مؤلفه۱مودارن

اصول اساسی قـالی  حاصل تحول فرهنگی با مخاطبان داخل و خارج از کشور شده، شدن که علت تعامل قرارگیری در مسیر تجارت و جهانی

نیازمنـد  ،بـانمین سـالیق مخاطأمـدرن معاصـر و جهـت تـ تفکر مدرن و پستهای  مؤلفه تأثیرسالیق طراحان قالی تحت  کهچرا  ؛است بودهتبریز 

ولـی هـدف از تحـوالت و تغییـرات  شـود می قالی معاصر تبریز مشاهده سنتی درهای  چه در مواردی دوری از طرحاگر  دگرگونی و تحول بوده است.

در مـدرن و سـالیق مخاطبـان امـروزی دیـد.  ز سویی متناسب با عصر مدرن و پسـتداده در قالی معاصر تبریز را باید همسو با طراحی سنتی و ا رخ

که قـالی تبریـز  نحوی به؛ اند قالی معاصر تبریز نیز دچار تحول گشتههای  مایه نقشو ها  طرح ،شدن) با توسعه ابزارهای جهانی (جهانی معاصر دورۀ

هـا  قالیتحـول این  .)۲، ۱۳۹۵ آید (میرزایی می شمار فرهنگی بههای  گذارترین حوزهتأثیر ترین و  یکی از مهمها  مایه نقشو ها  تنوع طرحتحول در با 

ی، شـکارگاه و دار، حیـوان که اغلب شامل طرح گلدانی، درختی، محرابی، قنـدیل گرا طبیعتتجریدی و هندسی،  تنوع نقوشدر هفتاد سال اخیر با 

   نقش بسته است.هندسی، بافی، قاب قرآنی و  قابی، منظره خشتی یا قابهمراه شده و در طرح  ،هراتی است

  طرح گلستانی قالی معاصر تبریزتصویری های  نگارهبصری های  مؤلفه .۵

 )۶( طـور کـه در تصـویر همـان میسـر اسـت. هـا آنهـای  و نگارهها  مند این قالی گلستانی با مطالعه ساختار نظامبصری طرح های  مؤلفهبیان 

در الگوهای سنتی طراحی، تنـوع و تکثـر  تصویریگرای   طبیعتطرح گلستانی معاصر استفاده از عناصر  های  مؤلفهجمله از شود،  می مشاهده

کـه نمـودی از عـدم تمرکـز بـر ها  حیوانی و انسانی، تکثر متن ،.، تنوع فرم عناصر طبیعی.. خاکی وزیر و ابنیه های  تصویری و طرحهای  نگاره

آمیزی و نمـایش  دارد، عالقه به نوآوری در عین حفظ اصالت عناصر طراحی سنتی، تحول در رنگتأکید بر سالیق مختلف و  است یک سلیقه

روشن رنگی، دورگیری و استفاده از چنـد  کارگیری سایه رمونی برای پرکردن فضای خالی، بههایی با ها  عدی، استفاده از رنگدر طرح دوبُ  عمق

    است. ... دن وز  خانواده برای سایه رنگ هم

  ساختاریهای  مؤلفه.۵-۱

ساختار طرح گلستانی به صـورت  کارگیری هندسه در دارد، بهتأکید ایرانی بر روابط متقابل بین هندسه و طرح جا که تحلیل ساختاری در قالی  از آن

نهـاده چون تناسبات فضایی، تناسب و توازن متمرکـز هندسـی بنـا  هایی منظم و هماهنگ است که بر مبنای الزامات خاص هندسه هم  بندی  قاب

ی بـر هندسـه کـه تزیینـی مبتنـهـای  آن و اسـتفاده از طرحهای  مایـه نقشی الگوهای هندسی طرح گلستانی با شده است. هماهنگی و یکپارچگ

مند طرح گلسـتانی  ت هندسۀ نظامنظام و تناسبابر مبنای معماری و هندسه اسالمی بنا نهاده شده است.  ،متن قالی گلستانی است دهندۀ پوشش

 ها  مایه نقشت اموجب ایجاد همبستگی و تناسب بین فضاهای مثبت و منفی سطوح، ریتم و تناسب
ً
  عناصر شده است.  وحدت مابین و نهایتا
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، این نظام اند ای استوار بوده ههندسی بر نظام شبکهای  جا که طرح از آن

با توالی منظمی  شده و مشخصی تقسیمهای  ی هندسی نیز به واحدا   شبکه

 ،ندی گلستانی کاربرد دارد. در این ساختارب عینه در قاب شوند که به می تکرار

در ابعاد مختلف بزرگ و ها  برحسب روابط متناسب میان قاب توان می طرح را

جمله وجوه اشتراک توان از  می کوچک طراحی نمود. این نظام هندسی را

 کاری، معماری   ای دیگر چون کاشیطرح گلستانی قالی ایرانی با انواع هنره

  دانست. ... و

  ای  های نگاره  مؤلفه. ۵-۲

هـا   آنبیان مفهـوم با های طرح گلستانی   و نگارهها  مایه نقشساختار  مطالعۀ 

 فرهنـگ جـامع فـرش ایـراندر کتـاب  مایـه نقش ۀدر تعریف واژمیسر است. 

کـه مایـه و  هایی اسـت نقشمجموعه ریز "نگاره بن"یا  مایه نقش«آمده است: 

در عـین داشـتن مفهـوم مسـتقل در ها  مایه نقش ]...[ اند دهنده نقش تشکیل

 مفـاهیم خـاص و احیانـا جـدای از مفهـوم خـود راهـا  نگاره مجاورت سایر بن

از نگـارگری نیـز  ۳نگـارهواژۀ  ،در این راستا .)۵۴۱ ،۱۳۷۲(دانشگر  »یابند می

ــ ــی س ــا نقاش ــده ی ــه ش ــی برگرفت ــت و از نتی ایران ــج در اس ــاهیم رای ــه مف جمل

ای   مقدمهطور که در کتاب  اره را همانتصویرسازی ایرانی است. اصطالح نگ

ها  نقشریز«جواد یساولی ذکر گردیده، با عنوان تألیف  بر شناخت قالی ایرانی

شـناختی بـین   زیبـاییکـه ارتبـاط و همنـوایی  آمده اسـت» ینییهای تز   و آرایه

د. استفاده از شو می ها دیده ایرانی در پیوستگی موضوعی آننگارگری با قالی 

ی تصویری با نفوذ نقاشی غربی به شیوه اروپایی و آغـاز گرا طبیعتهای   نگاره

ایرانـی هـای غیر   انـواع نگـاره ،آغاز شد و به تبع آننهضت غربی تصویرسازی 

های  نقشهعنوان  بهینی در کنار گل سرخ ایرانی چون استفاده از گل رز تزی هم

 گرا طبیعـت... مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از سـایر عناصـر  و فرنگ گل

(نگـارگری) بـا قـالی  نیز رایج گردیده و به دلیـل ارتبـاط نقاشـی سـنتی ایرانـی

 بـه گرا طبیعـتجدید تصـویری های  جدید نگارگری و نگارههای  ایرانی، شیوه

هـای  در میـان طرح .)۴۱ ،۱۳۷۰ یساولی( انواع طرح نقشه فرش نفوذ نمود

بــودن و داشــتن   ایرانــی، طــرح گلســتانی بــه دلیــل چنــدمتنیمختلــف قــالی 

ــابی و شــناخت  ،متنــوعهــای  قاب ــرای ارزی ــه نقششــرایط بهتــری ب و ها  مای

هـایی کـه  متنوع دارد. در ساختار چندمتنی طرح گلسـتانی و قـابهای  نگاره

ای  چـون نگـاره هـر مـتن همانـد،  متون مختلف تصویری نمود یافتهعنوان  به

 )۷(در تصــویر . شــود مــی یانــه بیــانگرا طبیعتمســتقل بــه زبــان تصــویری و 

 گرا طبیعـتنقاشـی  یتـابلو  یک چون هم ،تصویری طرح گلستانی های نگاره

خاص است. این  یمفهوم ای دربردارندۀ چون تصویر ویژه کدام همبوده که هر 

معاصـر  دورۀگـرا و رئـال   تصـویری طبیعـتتصـویری همـان زبـان های  نگاره

طرح گلستانی با نگارگری ایرانی،  ۀدهند است. در این میان عنصر مهم پیوند

تصویر در هنر ایرانی بـا واژه نگـارگری  واژۀ چنین هم گرایانه است.  مصورسازی طبیعتعنوان  بهم تصویر تصویری و مفهوهای  نگاره کارگیری به

  

 

و  گلستانی قالی: ۶تصویر

دورۀ ، تبریز ،جزییاتی از آن

جمهوری اسالمی ایران، 

 ساختار ،۶۰ :رجشمار ری،مت۹

 جانوری، تصویری  نگاره: متن

 تجریدی: حاشیه ساختار

  (نگارندگان)

  

 

  

گلستانی و  قالی :۷تصویر

دورۀ ، تبریزجزییاتی از آن، 

 و ذرعجمهوری اسالمی ایران، 

: رجشمار ،۵/۱*۱: ابعاد نیم،

 نگاره قابی قاب : متن ساختار ،۶۰

: حاشیه ساختار تصویری،

  (نگارندگان) دار کتیبه
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 هایمؤلفه تحلیل و مطالعه

 قالی گلستانی طرح تصویری

با  )اخیر سدۀ(تبریز  معاصر

 ۳۴ـ۲۱، شناسیرویکرد زیبایی

بنـابراین انـد،  یکـدیگر بـوده تأثیرجا که هنرهای ایرانی تحت  اند. از آن ر تصویری را محدود به نگارگری دانستههن ،در ایران رو از این .پیوند دارد

از کـه  گرا طبیعـتشدن به مفهـوم تصـویر  تصویریهای  مؤلفهویژه قالی کاربرد دارد.  شدن در انواع هنری به چون تصویری واژگان مشترکی هم

هـایی  رخـان هنـر در دورهموبراسـاس نظـر برخـی  رو از ایـنتجسم یافتـه اسـت. معاصر  دورۀاریه در هنرهای ایرانی شکل گرفته، در دوران قاج

   .)۵۶، ۱۳۸۵چاپلین (واکلر و  ای داشته است جایگاه ویژه، ری در برخی از جوامعمشخص، حس تصوی

جمله قـالی اهمیـت بسـزایی مختلف قابل فهم باشد، در هنرهای سنتی ایرانی از  جهانی که برای سالیق یاستفاده از زبانمعاصر دورۀ در 

هسـتند.  نگـارگری و قـالیچـون  هنرهای ایرانی هم مشترکهای  کلیدواژهعنوان  به (نقاشی سنتی ایرانی) میان تصویر و نگارگری دارد. در این

فرهنـگ تصـویری ازجملـه عنوان  بـهپـذیر اسـت. چراکـه نگـاره  امکـان تصـویریهـای  با کـاربرد نگاره ،در قالی یمفهوم تصویر انتقال جمله از 

داختن بـه مخاطبان هنری باید جسـتجو کـرد. پـر  ر را در نوع نگاه و دید هنرمندان وشناختی قالی ایرانی است. اهمیت تصوی زیباییهای  مؤلفه

سـو در  کاربرد تصـویر در قـالی از یـک دید. توان می یع متنوعبا انوارا تانی طرح گلسهای  در قابی معاصر تبریز در قال گرا طبیعتتصویرسازی 

 موجـب و شـود می مشاهدهها  تصویری انواع قالیهای  عبارتی نگاره تصویری یا بههای  مایه نقشی دیگر در از سو و  ۴تصویریهای  نمونه قالی

  .با مخاطبان اثر ارتباط برقرار نمایندبه زبان تصویر گردد  می

یانـه چـون گرا طبیعتهای  پردازی و با الهام از نگاره تانی معاصر تبریز بر مبنای طبیعتعنصر اساسی در طرح گلسعنوان  بهحضور تصویر 

معاصـر  یدر مفهـوم تصـویر  توان می گرایی را یی و نمود واقعگرا طبیعتشناختی چون  نمایان است. ویژگی زیبایی ایرانی )فرنگ گل(گل و مرغ 

 نمـود یافتـه اسـت. بنـابراین قـالی گلسـتانی را مختلـفهـای  قابتصویری در های  دید که این ویژگی در طرح گلستانی معاصر با عنوان نگاره

بودن طرح گلستانی قالی تبریز  متنی دانست. تصویریتصویری چندهای  تصویری با قابهای  ای از تصویرسازی و قالی نمونهعنوان  به توان می

  فرش)ی و به صورت نصـب بـر دیـوار (تـابلوقالی تصویری و تابلویعنوان  به ،کاربرد زیرانداز جب گردیده این نوع از طرح قالی ایرانی عالوه برمو

ایـن در  .یانـه دانسـتگرا طبیعتهای  بازتاب تغییر در سلیقه و گرایش مخاطب معاصر به طرح توان می یرد. این نوع قالی رامورد استفاده قرار گ

موضوع و تصویری را نمایان سـازد.  ،نماید تا هر بخش قالی همانند تابلویی می امکان را فراهم بودن و عدم تمرکزگرایی، این  متنیچندها  قالی

  ،نکته اساسی در طرح گلستانی
ً
شـود.  مـی در یک متن واحد مشاهدهبودن   متنیژگی چندوی نوع تکثیر تصویری و بازآفرینی آن است که نهایتا

 اسـتهـا  بارز این نوع از قالی های جمله ویژگیشود، از  می دیده ها بودن طرح گلستانی در این نوع از قالی  متنی بازتولید تصویر که به سبب چند

  باشد. می که پاسخگوی سالیق طیف وسیعی از مخاطبان هنری

متنـوع در هـای  استفاده از قاب(تنوع طرح در این قالی حاصل تصویری های  و نگارهها  مایه نقششناختی  طرح گلستانی با ساختار زیبایی

ای،  دانـش زمینـهست) و بـا توجـه بـه تبیـین بافـت مـوقعیتی، ها ی موجود در آنگرا طبیعتتصویری و های  ابعاد مختلف و تنوع و تکثر نگاره

 تـأثیربخـش مهمـی از قـالی معاصـر تبریـز مطـرح بـوده اسـت. عنوان  بهمدرن معاصر  مدرن و پستهای  رویکردها، شرایط اجتماعی و ویژگی

قـالی معاصـر  هـای دگرگونیدر  ... اندیشی، عـدم قطعیـت، تنـاقض، چندصـدایی و گرایی، نسبی مدرن چون کثرت ی پستها مؤلفهو ها  ویژگی

ای از طرح  ونهنمعنوان  به) ۸(تصویر  شود. می معاصر مشاهدهگلستانی های  ...) قالی سیاسی و(اجتماعی،  و شرایط بافتاری تحوال تتبریز در 

تنـوع و تکثـر  تصویر و بیان تصویری عناصر به همـراه. نمایش داده شده استیافته  بندی سازمان ا ساختار متکثر متن به همراه رنگگلستانی ب

قالی ایرانی، امکان تنوع های  موجود در طرح متنی و تمرکززدایی از تکها  به دلیل تکثر متنها  متن در این قالی نمود یافته است. در این قالی

بـودن و فضـاهای اصـلی متنـوع و  در چنـدمتنی ،بارز طـرح گلسـتانی مؤلفهمختلف وجود دارد. های  تر و عدم یکنواختی با توجه به قاب بیش

   .نمود داردآن های  و نگارهها  ثر قابمتک

 ره تجریـدینگا ی نقوش قالی بوده است:بند  متشکل از دو نوع رایج تقسیمطرح گلستانی های  و نگارهها  مایه نقشساختار  ،بر این اساس

طبیعـت و بـا  ویژه قالی ایرانی که برگرفتـه از . شایان ذکر است بنابر ساختار یکسان تمامی هنرها به)یانهگرا طبیعت( ه تصویرینگار عی) و ا(انتز

  بافت بوده است. مختلف براساس تمایز بین نوع دید هنرمندان در ادوار مختلف و مناطق ها  مایه نقشبوده، تفاوت  الهام از عناصر طبیعی

. انـد یافته نمـوددر قالی ایرانی تجریدی با تجسم بصری متنوع های  ایی و گلاین نقوش در انواع متنوع اسلیمی، خت: تجریدی های ) نگاره۱

اکثــر  ،در طـرح گلســتانی. گــردد میگـل و بــرگ طبیعـی بــازبــه  هــا ریشـه آنقــراردادی بـوده کــه های  مایــه نقشتجریـدی هــای  مبنـای طرح

  مختلف وجود دارد. های  بندی تایی در قالب لچک و ترنج، محرابی و ... در قابتجریدی قالی ایرانی به صورت اسلیمی و خهای  مایه نقش
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کـه  گرا طبیعـتهای  مایه نقشانواع   :گرا طبیعت تصویریهای  نگاره) ۲

انـد، در طـرح  در ادوار گذشته بـه صـورت انتزاعـی و تجریـدی نمـود یافتـه

 دورۀ. در اند و رئـال اسـتفاده شـده گرا طبیعـتگلستانی معاصـر بـه صـورت 

و بـه صـورت  گرا طبیعـتمعاصر این عناصـر گیـاهی و جـانوری بـه شـکل 

.. . ، حیوانات در داخل منظره نگاره وفرنگ گلکاربرد گل و مرغ، بوته گل، 

انـواع شـود،  مـی مشـاهده )۹( طـور کـه در تصـویر همـانشـوند.  مـی دیده

گـل و عبـارت بودنـد از: طرح گلسـتانی های  در قاب گرا طبیعتهای  نگاره

بنـابراین اصـول و  گلـدانی.هـای  طرح و سـازی گل و بته ،)فرنگ گل( مرغ

 طرح گلستانی تبریز حاکم بوده که تحـتهای  مبانی خاص هنری بر قالی

انـد. طـرح  تی و پیشـینه تـاریخی آن شـکل گرفتـهشـناخ شرایط جامعه تأثیر

هــای  ی معاصــر کــه بــر ســالیق مخاطبــان در نگارهگرا طبیعــتگلســتانی 

ــویری  ــد تص ــول وتأکی ــارچوب اص ــای  دارد در چ ــالی و قرارداده ــانی ق مب

 بـا همـواره هنرهای سـنتی چراکه  شده قالی تبریز نمود یافته است. شناخته

ــود ــاص خ ــانی خ ــ مب ــود داش ــه تهنم ــد، ب ــد از ورود  نحوی ان ــی بع ــه حت ک

پـذیری از نقاشـی اروپـایی، تأثیر و ناپذیر هنر ایران به نقاشی طبیعت  اجتناب

هـای  ارزش نپـذیرفت. بنـابراین از ایـن مـوارد یتأثیر  ،کجز موارد اند  فرش

 بازتولیــد نمــودالملــک  در مدرســه کمــال خــود را همزمــان بــا رشــد هنرهــا

  که نمود حفظ مبانی سنتی قالی ایرانی است. )۴۱ ،۱۳۹۵  صوراسرافیل(

 .دکـر بیـان  توان می عاصر تبریز رانی مگلستا ده در طرحدو گرایش عم

و بنـام  اتید بزرگتعلق به اسم اصیلی کههای  از طرح ه در برخیک ینابتدا ا

مـورد هـای  هو نگار قـالی ختار در سـاها  نتایبنـدی بـه سـپ، اند ی بودهتبریز

و سنجیده محدود های  که استفاده از قاب نحوی بهمشهود است،  استفاده

 ،بنـدی محـدود در طـرح رنـگ شونده در کنارتکرار متنوع های  مایه نقشبا 

 ،جدیـدهای  . در نمونـهشده استهماهنگ و متوازن  یایجاد ترکیب موجب

 گرا طبیعـتهـای  انـواع متنـوع نگاره ی ازبا چیـدمانها  استفاده از تعدد قاب

گونـه  هـیچهـا  شود. در این راستا برخی از قالی می دیده(عدم تکرارپذیری) 

ــۀ تکرار  نقش ــوندمای ــد و  ای  هش ــمندارن ــون  ه ــفچ ــواع مختل ــای ان  تابلوه

ساختار قالی مواجه محاسبه دقیق  ابرخی نیز باند. در  نمود یافته گرا طبیعت

مشـهود ها  شده نگاره و چینش محاسبهها  قابگیری تیب قرار تر  هستیم که

در اشـکال هندسـی مسـتطیل و لـوزی در هـا  اسـتفاده از تنـوع قاب است.

ــده میهــا  طرح ــز هــا  و داخــل قاب شــود دی ــر از گــل، نی ــدان پ عناصــر گل

 نمـود دارنـد. گرا طبیعـت، گل و مرغ و عناصر حیوانی به صـورت فرنگ گل

شود، طرح گلسـتانی قـالی تبریـز  می شاهده) م۲( طور که در نمودار همان

تصویری خاصـی نمـود یافتـه اسـت. بـر ایـن  های  مؤلفهدر ادوار مخلتف با 

هـای  تجریدی بـه همـراه نگارههای  نگاره یاساس در طرح گلستانی قدیم

های  تـر نمـود دارد. در نمونـه قـدیمی بـیشهای  مایـه  پایبنـدی بـه نقـش ،های تجریـدی  اند که به دلیل استفاده از نگاره نمود داشته گرا طبیعت

 

 

و جزییاتی  گلستانی: قالی ۸تصویر

دورۀ جمهوری  تبریز،از آن، 

 :رجشمار متری،۹ اسالمی ایران، 

 های قاب: متن ساختار ،۷۰

: حاشیه ساختار تصویری،  ای نگاره

  (نگارندگان) تصویری قاب

  

 

  

و جزییاتی  گلستانیقالی : ۹تصویر

ۀ جمهوری دور  ،از آن، تبریز

 ،نیم و ذرعاسالمی ایران، 

 ،۵۵ :رجشمار ،۵/۱*۱:ابعاد

 تصویر، های نگاره  :متن ساختار

 فرنگ گل :حاشیه ساختار

  (نگارندگان)
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 هایمؤلفه تحلیل و مطالعه

 قالی گلستانی طرح تصویری

با  )اخیر سدۀ(تبریز  معاصر

 ۳۴ـ۲۱، شناسیرویکرد زیبایی

تصویرگرایی نزدیک به طبیعت افزایش  ،شود که به نسبت گذشته می هگرای تصویری مشاهد  های طبیعت  تر نگاره صر کاربرد بیشگلستانی معا

  تری برخوردار هستند. گرایی بیش یافته و از واقع

  گیری . نتیجه۶

 طـرح گلسـتانی بـا ۀسیر مطالعات قالی معاصر تبریز، با مطالع

 ،طــرح گلســتانیحــائز اهمیــت اســت. تصــویری هــای   مؤلفــه

قـالی بـر مبـانی اصـول نه مفهومی و سـاختاری یطرحی با پیش

دارد. تأکیـد بهشت ازلی و سـاختار بـاغ ایرانـی ایرانی چون باغ 

نمــودی از عنوان  بــهطــرح گلســتانی  هــای  مؤلفــهجملــه از 

، پایبندی به مبانی سنتی و معاصر بـوده تبریزمعاصر  های  قالی

بنابراین تمرکـز  .برخوردار استمخاطبانی با تنوع سالیق از که 

 .بـارز آن اسـت مؤلفـۀ ،پیشـینه تـاریخیخالقیت، نوآوری و  بر

ــهطــرح گلســتانی شــناخت  ــوان ب ــابر  »طرحــی نفــیس« عن بن

شناختی تصویری حائز اهمیت است. در این   های زیبایی  مؤلفه

تصـویر تنـوع  ،)ودنبـ  چنـدمتنی(کثـرت متـون به دلیـل طرح 

ی بـارز ایـن طـرح نسـبت بـه هـا  مؤلفهجمله که از  مشهود بوده

در  توان میخواهی را   این تنوع شود. می ها محسوب  سایر طرح

گرا،   های تجریدی و طبیعت  در حالت ای  نگارهتنوع  استفاده از

تنـوع  ،گـرا  طبیعت استفاده از عناصر انسانی، گیاهی، جانوری

های تصـویری   های اصلی نگاره  مؤلفهکه است  در راستای پاسخ به این سوال اصلی بودهمده آ دست هنتایج ب رو از این مشاهده نمود. ... بندی و  رنگ

شـناختی   های زیبایی  حاضر در شناخت ویژگی ؟ بنابراین اهمیت و ضرورت مطالعۀویژگی تصویری طرح گلستانی قالی معاصر تبریز کدامندعنوان  به

عنوان  بـهکـه ایـن طـرح ای   نگـارهساختار  در چنین همو  باشد میگرایی قالی تبریز   نمودی از روند سنت که است متنیساختار چندبا طرح گلستانی 

  بوده، نمایان است. گرای معاصر   تصویرپردازی طبیعتنمود تصویری از تصویری آن و  مؤلفه

کـه بنـابر سـالیق طـراح در باغ و معمـاری ایرانـی بـوده  ساختار بر مبنای هندسۀمتشکل از  ،های گلستانی در ادوار مختلف  ن قالیمتساختار 

کـاربرد هـم زمـان دو  ،اده در این قالیهای مورد استف  ها و نگاره  مایه  در نقش. ... به صورت قاب نمایان شده است مستطیل، بیضی واشکال مربع، 

هـای   ایـن گـرایش یدو ه هـر کـشـود؛ چرا   گـرای تصـویری دیـده مـی  های طبیعت  های سنتی به همراه نگاره  ن نگارهچو قالی ایرانی هم نوع گرایش

 تـوان می راالهـام از طبیعـت  ،انـد. بنـابراین  شـکل گرفتـهبا الهام از طبیعـت که بنابر دید طراح و مخاطب  بودهمنابع مشترکی  تأثیرتحت  ،تصویری

 یافتـهیافتـه تجسـم ، طبیعـت تجریدتجریدیهای  که در نگاره نحوی بههای گلستانی در ادوار مختلف دانست.   تمامی طرح اساسی مؤلفهعنوان  به

در طـرح شناختی   ابعاد زیباییول مبحث تح شود.  عت به صورت تصویری نمایش داده میازگشت به طبی، بگرا طبیعتتصویری های   در نگارهاست و 

سـت. ویژگـی بـارز متفاوت و متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی رخ نموده اای در ساختار   های تصویری نسبت به هر دوره  ویژه نگاره گلستانی به

. اند ه شـدههـای تصـویری نـام بـرد  کـه بـا عنـوان نگـارهبـوده  گرا طبیعتتصویری های   مایه  ای تبریز استفاده از عناصر و نقشه  طرح گلستانی قالی

هـای   مؤلفـهدر ایـن پـژوهش، براساس سوال مطـرح شـده  اند.  نمود یافتهطرح گلستانی  در یافته معاصر تحول مفهومعنوان  بههای تصویری   نگاره

چنـین بیـان  تـوان می ،انـد  نمـود داشـتهمختلف  در ادواررا که ویژگی تصویری طرح گلستانی قالی معاصر تبریز عنوان  بههای تصویری   اصلی نگاره

هـای تصـویری افـزوده شـده   بر نگاره مؤلفهدو گرا بوده که   های تصویری طبیعت  صورت نگارهتصویرپردازی به گلستانی معاصر  های  قالیدر  نمود:

تـر نمـود دارنـد) و  های تصویری بیش  (نگاره گرای تصویری بوده  های طبیعت  نگاره ،طرح گلستانیفضای چندمتنی  ها در بندی  قاباکثریت است: 

تـری  گرایی بیش  طبیعت ،معاصرهای تصویری دورۀ   واقع در نگارهاست. در برخوردار تری  گرایی بیش واقعگرایی بوده که از   دیگر تصویر طبیعت مؤلفه

 (نگارندگان) تبریز های تصویری طرح گلستانی قالی معاصرمؤلفه: ۲نمودار

 



۹، پیاپی ۲سال پنجم، شماره   

۱۴۰۱ستان پاییز و زم  
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تـر مـورد اسـتفاده قـرار  بـا تنـوع بـیشصورت گسـترده و  معاصر به دورۀهای تصویری در   عبارتی نگاره بهشود.   های گذشته دیده می  نسبت به نمونه

    غالب این عصر کاربرد دارند. مایۀ  نقشعنوان  بهگرفته و 

کـه اسـتفاده از  نحوی بـهاسـت.  آن بـودن ویژه طرح گلستانی تصـویری معاصر بههای دورۀ   بارز قالی مؤلفهحاکی از آن است که پژوهش  نتایج

 دورۀهـا بنـابر شـرایط اجتمـاعی   . ایـن ویژگـی)۱(جـدول  های تصویری) در مقایسه با سـایر ادوار مشـهود اسـت  گرا (نگاره  های طبیعت  کثرت نگاره

شناختی تصـویری   سالیق زیبایی تأثیرکه تحت  اند معاصر شکل گرفته

تصـویری  هـای  مؤلفـه ۀمطالعـ مدرن معاصر بوده است. و پستمدرن 

ــر  ــردمعاص ــا رویک ــایی ب ــناختی   زیب ــارهش ــاختاری و نگ ــرح  ای  س در ط

اسـتفاده از این طـرح  ویژگی ساختاری ،رو از این، میسر استگلستانی 

) کثـرت متـون =ودنبـ  متنی(چندها   متکثر قابساختارهای متنوع و 

رح گلسـتانی هـای طـ  ساختار قـابکه چرا ، استمشهود  در متن قالی

نظـر  ازشـکل بـوده کـه  یهندسی مستطیلهای  معاصر اشکال و قاب

 تــری را در طــرح ایجــاد قــدرت بصــری پویــاتر بــوده و تناســبات بــیش

بـه همـراه  وار پیشـینها بـه نسـبت اد  از کثرت قابد. استفاده ننمای می

مشـهود اسـت. نزدیک به طبیعت های تصویری   نگاره تر کاربرد افزون

طــرح  هــای  قــاب شــدن گــرا  طبیعــتو  افــزایش تصــویر نیــز ســوییاز 

تـر مخاطبـان  بـیششـناختی سـالیق   زیبـاییرویکرد گلستانی به دلیل 

طــرح  نکتــه اساســی ســت.گرا  گــرا و طبیعــت  امــروزی بــه تصــویر واقــع

 طـرحایـن د من  نظامعدم عدول از ساختار  ،معاصر تبریزقالی گلستانی 

طراح سعی که  نحوی به. است متنرایج هندسی های   بندی  بیعنی قا

بنـدی خـاص خـود ولـی بـا  وبنموده همواره طرح گلستانی را با چارچ

رد هماهنـگ رنـگ بـه کـارب نشـان دهـد. هـا  و نگارهها  مایه  تنوع نقش

 شـود.  در متن واحد دیده می نهایت، در متکثرهای  چینش قابتناسب 

بـودن   متنیختلـف و چنـدمتـون م وجـودهـا  در ایـن قالیجا کـه  از آن

ــل ــی یاص ــنجیدۀ اساس ــاربرد س ــذا ک ــت، ل ــگ  اس ــاب در رن ــر ق در ه

نظــر  ازاســت.  حــائز اهمیــت هــا  گــارههــا و ن  همــاهنگی ســاختار قــاب

قبـل در  هـای ادوار  تـر نسـبت بـه قـالی تنوع رنگ بـیش بندی نیز  رنگ

   .شود  معاصر دیده میهای  نمونه

شـناختی چـون   در ابعاد زیبایی ها  پایبندی به سنتدر عین ، این نتیجه حاصل شده است که های گلستانی  قالی در ذکرشدههای   مؤلفهبا وجود 

 تـوان میها مشهود است. بنابراین تصویرگرایی معاصر طرح گلسـتانی را   های تصویری نگاره  مند هندسه ایرانی، تنوع و تحول در ویژگی  ساختار نظام

شـاهد  های سنتی طرح گلسـتانی،  مؤلفهشناختی سنتی این طرح دانست که در صورت عدم پیروی طراح از   تحولی اصولی برمبنای ساختار زیبایی

 فردگرایـی وشناسـی طراحـان معاصـر بـه همـراه رواج   برداری و عدم تحول خواهیم بود. در این راستا تنوع مفهوم تصویر از دیدگاه زیبایی  کپینوعی 

 در ایـن میـان بـه نظـر. ها اسـت  گذار بر این ویژگی  تأثیرجمله عوامل مدرن معاصر از   مبنای رویکرد مدرن و پست برسازی در فرایند طراحی   شخصی

مقتضـیات توجـه بـه ساختار هنرهای سنتی را طی نموده و در دوران معاصـر بـا  یروند ارتقا ،های گذشته  رسد طرح گلستانی به پیروی از سنت می

به سالیق مخاطبان که بـا توجـه  دقتهای تصویری با   نمودن طرح و نگاره بندی و تنوع در تصویری راحی و رنگهایی در ساختار ط  زمانی با نوآوری

  همراه بوده است.ها را جلب نماید،  تری انتقال داده و نظر آن د تصاویر بسیاری را به مخاطبان بیشتوان می (کثرت متون)   متنیچند مؤلفهبه 

 

ادوار مختلف  طرح در گرا)  (طبیعت های تصویری  نگاره نمونه  :١جدول

 ز (نگارندگان)قالی تبری گلستانی
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 هایمؤلفه تحلیل و مطالعه

 قالی گلستانی طرح تصویری

با  )اخیر سدۀ(تبریز  معاصر

 ۳۴ـ۲۱، شناسیرویکرد زیبایی

  ها نوشت پی

1. Gulistan     

2. Paradise   

3. Motif    

4. Pictural carpet  

  منابع

 . تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.فرشنامه ایران. ۱۳۸۳الله حشمتی رضوی.  آذرپاد، حسن، و فضل .۱

 سسه انتشاراتی جمال هنر.ؤتهران: م. شناسی در فرش ایران نماد و نشانه. ۱۳۸۹ افروغ، محمد. .۲

  .ارشد. دانشگاه هنر اسالمی تبریز نامه کارشناسی پایان .»معاصر تبریزهای  اصول طرح، نقش و رنگ قالی« .۱۳۹۲ اقبالی، مولود. .۳

تهران: به سفارش . بافی ایران رویای بهشت، هنر قالی. ۱۳۸۳ زهرا.ذریه سید امیر احمد حسین فرجو، محمد لدین،ا بصام، سید جالل .۴

 سازمان اتکا.

. . شمطالعات هنر اسالمی .»محرابی صفویه و قاجاریههای  انعکاس مفاهیم نماز در قالیچه. «۱۳۸۸تنهایی، انیس، و رضوان خزائی.  .۵

۱۱ :۷-۲۴. 

 . تهران: سمت.. تاریخ فرش ایران۱۳۸۷ الله.  حشمتی رضوی، فضل .۶

ر تطبیقی ساختار طرح و نقش و رنگ قالی گلستانی تبریز در سه دوره قاجار، پهلوی و معاصمطالعه . « ١٣٩٧، صبا.تبریزی حکمت دوست .۷

 ارشد. دانشگاه هنر اسالمی تبریز. نامه کارشناسی پایان .»و ارائه طرحی مبتنی بر مطالعات

 . تهران: چاپ عالمه طباطبایی.فرهنگ جامع فرش ایران. ١٣٧٢دانشگر، احمد. .۸

. »و ارائه یک اثر مبتنی بر مطالعاتمعاصر تبریز (در طی هفتاد سال اخیر) های  پژوهشی در رنگ قالی«. ۱۳۹۵شری قراجه، رضا.  .۹

 ارشد. دانشگاه هنر اسالمی تبریز. نامه کارشناسی پایان

 .»بررسی تاریخی تقابل سنت و مدرنیته در طرح و رنگ فرش دستباف شهری ایران. «۱۳۹۸ضمیری، چکامه، و کامران افشار مهاجر.  .۱۰

 .۴۳-۲۴: ۳۳ش. . مطالعات هنر اسالمی

 سپیده طراوتی محجوبی. تهران: فرهنگسرای میردشتی.ۀ ترجم .فرش دستباف هویتی ناشناخته. ۱۳۹۵صوراسرافیل، شیرین.  .۱۱

و  صلنامه علمی تاریخ اسالمف .»بررسی وضعیت و سیر تحول تولید و تجارت فرش در آذربایجان در دوره قاجار.« ۱۳۹۹مالیی، مصطفی.  .۱۲

 . ۱۴۴-۱۱۹: ۴۹. ش. ایران

رساله دکتری. دانشگاه هنر . »معاصر تبریزهای  سبکی قالیهای  مؤلفهگیری  یابی عوامل موثر بر شکل ساخت. «١٣٩۵عبدالله. میرزایی،  .۱۳

 اسالمی تبریز.

 . ٨۶-٧٧: ١٠ش.  .جلوه هنر». های تهیه نقشه فرش در تبریز معرفی و بررسی انواع روش. «١٣٩١پور.  میرزایی، عبدالله، و فاطمه عارف .۱۴

فرش مبتنی بر مطالعات  ی یک طرح بررسی تطبیقی باغ ایرانی در نگارگری و فرش دوره صفویه و ارائه. «۱۳۹۵نوری تل چگان، سونیا.  .۱۵

 شد. دانشگاه هنر اسالمی تبریز.ار  نامه کارشناسی پایان. »انجام شده

سعید خاموش. تهران: اداره کل  و حمید گرشاسبی ۀ. ترجمفرهنگ تصویری مبانی و مفاهیم. ۱۳۸۵واکلر، جان، و چاپلین، سارا.  .۱۶

 سیما.های  پژوهش

 .ژوله. تهران: انتشارت یساولی جتور  ۀ. مقدمختایی در طراحی فرشهای  به گام گل  آموزش گام. ۱۳۹۵هنرور، محمدرضا، و فرید هنرور.  .۱۷

 تهران: فرهنگسرا. ای بر شناخت قالی ایران. مقدمه. ۱۳۷۰یساولی، جواد.  .۱۸

  

  ع اینترنتیبمن

URL1:https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/25.+archaeological+artifacts/879870 
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  *سرای توپکاپی ۀموز  در بیگ الغ چوبی صندوق تزیین و ساخت های  شیوه بازشناسی

   
  **محمدزاده مهدي

  ***بگلو قوجه مرادیان زینب

 
   ۸/۱۰/۱۴۰۱تاریخ پذیرش:           ۲۷/۷/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

  

  

  چکیده

دوران  کـرد و یـیـروافرمانالنهـر   مـاوراء در سـال ۴۰. وی بـه مـدت خ اسـتیتـار  برجسـتۀ یهـا  مور، از چهرهیتر یام ۀو نوگ فرزند شاهرخ یب  الغ

ن آد یؤم یگورکان ۀدور  یثار چوبآ... بوده است.  کاری، سفالگری و، فلز ات چوبینییتـز  خوشنویسی، ،ینقاش هایعهد پرورش هنر او،  حکومت

از بهتـرین  .شـود یـده مید یلخـانیاۀ دور آثـار بـه  ییهـا  شـباهت یکـانر گو دورۀ یابتـدا زکن ایل دارد یلخانیا کمتفاوت با سب یبکاست که س

 هندسـی، اسـلیمی،های   مایه نقش ی چوننقوش مختلف بااشاره کرد که  بیگ الغتوان به صندوق   جامانده از این دوران می هبچوبی های   نمونه

اجـرا ، منبـت ریـز و زمـودگری جووک ی چونهای  ده است. این نقوش زیبا با تکنیکزیین شاثر تهای   در تمامی قسمت و ... گردانهای   ختایی

 .این صندوق نگاهی دقیق انداخته شـودهای اجرایی روی   تکنیکبه تزیینات و لحاظ ساختارشناسی  تا به شده ، تالشحاضر ۀمقالدر اند.  شده

 اند؟ کار رفته هبا توجه به نوع کاربری آن بها   نقوش و تکنیک ی ازچه نوعبندی این اثر،   عبارت است از: در ترکیبسوال مطرح در این پژوهش 

روش . استاین صندوق و نوع ارتباط آن در کاربرد  بیگ الغروی صندوق چوبی  موجودها و نقوش   بررسی و معرفی تکنیک ،حاضر ۀهدف مقال

کـه کـاربرد  حـاکی از آن اسـتی اطالعـات پرداختـه اسـت. نتـایج آور   ای به جمع  کتابخانه ۀشیو  هتحلیلی بوده و ب - توصیفی ،پژوهش حاضر

خـم بـا منبـت  ن از نقوش بسیار ظریف و پر پیچ وآراستن آ دراست و به همین دلیل، ری زیورآالت بوده نگهدااحتماال ، بیگ الغصندوق چوبی 

کـاری   منبـت ،درصد تزیینـات ایـن صـندوق ۷۰ .اند صورت برجسته نمایان شده هه تمامی نقوش بک طوری بهاند  استفاده کردهریز و با عمق زیاد 

 در قسمت لب جووک تنوع نقش در تکنیک ازنسبت به وسعت صندوق    .است
ً
 بـا دو ،باشـد  مـی های آن  بازشوی صندوق و در گوشه ۀکه عمدتا

که از طـال بـرای زمـودگری آن اسـتفاده  چوبی کاری این صندوق  نوع جووک شده است.و با مهارت تمام استفاده رنگ سیاه و سفید به زیبایی 

  . شود  دیده می با آثار این دوره تفاوت قابل توجهی ،ها  کاری یفیات و ظر ولی در جزی ردداتیموری  ۀدور  شباهت بسیاری به آثار شده،

  

  ها: هدواژ کلی

   .، اژدها، صندوق چوبی، تزیینات و نقوشبیگ الغتیموری،  ۀدور 

                                                           
 بـا »تیموری و ایلخانی دوره در  جووک تکنیک مطالعه با قرآن جعبه ساخت و طراحی« عنوان با بگلو قوجه مرادیان زینب ارشد کارشناسی نامه پایان از مستخرج مقاله این   *

   .باشد می تبریز اسالمی هنر دانشگاهدر  مهدی محمدزاده راهنمایی
   m.mohammadzadeh@tabriziau.ac.ir(نویسنده مسئول) /  ایران تبریز، تبریز، اسالمی هنر دانشگاه اسالمی، صناعی هنرهای هگرو استاد، **

  Z.moradian@tabriziau.ac.ir   /ایران تبریز، تبریز، اسالمی هنر دانشگاهاسالمی،صناعی  هنرهایگروه ارشد  کارشناسی آموخته دانش ***

 نوع مقاله:

 پژوهشیعلمی

.......
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 هایشیوه بازشناسی

 صندوق تزیین و ساخت

 موزۀ در بیگالغ چوبی

 ۴۸ـ۳۵، سرایتوپکاپی

  مقدمه. ۱

هـای تحـت   نظامی بر سر قدرت و جانشینی وی آغاز شد و ثبات و امنیـت نیـز از سـرزمین –منازعات سیاسی ه.ق،  ۸۰۷ال با مرگ تیمور در س

های جانشینی کشیده شد و   کشمکش ۀو ناخواسته به همراه پدرش به عرصساله بود  ۱۱در آن زمان  بیگ الغبست. بر  رخت امپراتوری تیموری

ه لنهر را بءاسمرقند و ماورا ۀه.ق قدرت را به دست گرفت و ادار  ۸۱۲سرانجام بعد از چهار سال آشوب در امپراتوری تیموریان، شاهرخ در سال 

تـر هنردوسـت و هنرپـرور  بیش ،اندولتمرد. این )۹۴، ۱۳۸۶ حکومت هرات را به دست گرفت (رفیعی و گودرزی ،سپرد و خود بیگ الغپسرش 

 ، فلزکاری و ... در نظرهای چوبی  معماری، نقاشی، خوشنویسی، تکنیک ۀنور، ذوق و دلبستگی به انواع هنرها در زمیابودند تا کشوردار و جنگ

 یو بالنـدگ اوجگر بـه یکـدیراســتا همگــام بــا  کیـهنـر و علـم در  ،گیـالـغ ب ییدر دوران فرمانرواتر بوده است.  از هر امیر دیگری مهم آنان

چنـدان ـن دوره دوین، اعتبار و ارزش هنر در ایگشوده شد. بنابراشکوفایی  به سوی یدر  ،جیرا یاز هنرهـا یکهر  یکـه بـرا یطور  ، بهندرسید

یـن بتـدای ادر اهای هنری شدند که سرمشقی بـرای صـنعتگران آینـده باشـد.   سری شیوه باعث تکامل یک ،ها با تشویق هنرمندان  آن .دیگرد

منبـت، کاری،   کنده های چوب ازجمله  در اکثر رشته ،کار ۀالگو گرفتند و در ادامدر تولید آثار چوبی ایلخانیان  ۀدور های   اسلوب و روشاز  ،دوره

 مانـده یجـار ب از این زمـان های بسیار زیبایی  و نمونه کردند جووک و ... در حد اعال کار می سازی، حاشیه مانندهای تزیینی   کاری و شیوه  خاتم

در این پژوهش سعی  .کار شده است یها و نقوش مختلف  ا تکنیکباشد که ب  در موزه توپکاپی می بیگ الغچوبی صندوق  ،آثاریکی از این  است.

 ،از این تحقیق هدفد. نمورد بررسی قرار گیر  انهتحلیلی و ساختارشناس صورت هب استفاده در این اثر، ی موردها  ها و تکنیک  فرمشود تا همۀ   می

 هـایی  این است که چه نقوش و تکنیک . سوال مطرح در مقالۀ حاضر،است بیگ الغچوبی  روی صندوقکار رفته  بهها و نقوش   معرفی تکنیک

  زم به ذکر است که در منابع یافتالبته ال ؟ اند شده اجرا آنبر روی  کاربری جعبه، توجه به نوعبا 
ً
به معرفی، تاریخچه و  شده در این زمینه عمدتا

هـا   تکنیک ۀمطالع ،اساس ضرورت موجود، بر مقالهاین در پرداخته شده است. ی دیگر ها  رشتهۀ این صندوق با آثاری از مقایسدر یک مورد، به 

 .صورت تخصصی انجام یافته است هدر آن بکار رفته  بهینات و تمامی تزی

  روش تحقیق. ۱-۱

راستای در  ،شده توضیحات ارائه .باشد  می یو کّم  پژوهش از نوع تحقیقات کیفیاین  تحلیلی بوده و –حاضر توصیفی  پژوهشتحقیق در روش 

 مورد های  تکنیکبراساس صورت مجزا و  برای هر بخش از جوانب صندوق بهبوده که  اثردر کار رفته  بههای   نقوش و تکنیکو ها   تحلیل داده

بـرای  در ایـن راسـتاچنـین  هـمای انجـام گرفتـه اسـت.   صورت اسنادی و کتابخانه هگردآوری اطالعات ب .ارائه شده استاستفاده،توضیحاتی 

  .اند خطی ترسیم گردیدهصورت  به ،فزاریا دستی و نرمبه روش تمامی نقوش ، ها  مایه نقش تر  دقیق مشاهده و مطالعۀ

     تحقیق پیشینۀ. ۱-۲

دوست و هنرپـرور بـوده است. وی بیشتر هنر  تیموری دورۀفرمانروای خراسان و شاهزاده هنرمند و هنرشناس تیموری، ۀ سلسل حاکم، بیگ الغ

نپذیرفتـه اسـت و منـابع  صـورتصورت تخصصی  هب هنری در این حوزۀ اما تحقیقات جامعی .جا مانده است هبوی دوران و آثار بسیار زیبایی از 

، این اثر را بـا رویکـرد »بیگ الغیادگاری در کاخ عثمانی: صندوق « در مقاله ) ۲۰۲۰کوپلر گلنیهال ( ،جملهز . امحدودی در این باره وجود دارد

)، ۱۳۸۹الله کاوسی ( ورد بررسی قرار داده است. ولیو نگارگری مکاری، معماری   جمله کاشینمادشناسی و مقایسۀ نقوش با دیگر آثار هنری از 

 ۀدور آثـار اسـت و از فرد هر دوره، اشاره کـرده  های منحصر به  چنین ویژگی  هنری و هم، آثار های مختلف تاریخی  دورهبه  ،تیغ و تنبورکتاب در 

و  بیگ الغ« ۀدر مقال )۱۳۸۶امیرتیمور رفیعی و میثاق گودرزی ( پرداخته است.و سال ساخت و محل نگهداری آن  بیگ الغتیموری به صندوق 

و عـالم  یدوسـتاشـارات هنر  مورد ارزیـابی قـرار داده و های سیاسی، فرهنگی و ...  زمینهرا در تمامی شخصیت ، این »های فرهنگی او  گرایش

کتـاب در  )۲۰۰۵دیویـد روکسـبورگ ( انـد. قرار داده یواکاو را مورد  وی گرفته در زمان اقدامات هنری و معماری صورتو بودن این شخصیت 

آن توضـیحات  درکار رفتـه  بـهساخت و نوع متریـال  و تاریخچۀ بیگ الغدر مورد صندوق چوبی ، ۱۶۰۰تا  ۶۰۰ترک و مجموعه آثار هزار ساله 

چنـین فنـون   مبه تمامی نقوش و هصورت تخصصی  ، این پژوهش بهبا توجه به منابع محدودی که در دسترس است .دهد مختصری ارائه می

  . شده است ضرورت انجام آن احساس می اند و ون به لحاظ تکنیکی مورد مطالعه قرار نگرفتهپردازد که تاکن  می اجرایی روی این صندوق
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  بیگ الغ ۀدور . ۲

بود. سمرقند، بخارا، شهر سبز و هـرات در دوران  امیر تیمورگذار آن که بنیان بودند نیفرهنگ ایرابا  تبار ترکای   سلسله )ه.ق ۸۸۶ – ۷۵۰( انتیموری

 منـد  بهره زمانآن  مهم تا ِی شدند که از مراکز هنری و فرهنگ  شناخته میعنوان مراکز مهم این حکومت در آسیای مرکزی و افغانستان  تیموریان به

ر ایـن دوره نیـز ماننـد ). د۱۴۱، ۱۳۸۳ برنـد( کردنـد  ان اسـتفاده مـیدر جهت معرفی شکوه و عظمـت درباریـ فرهنگ و هنر ایناز  چنین هم .بودند

ها بودند که توجـه   ی از آند. هنرمندان و صنعتگران نیز جزئحکومت در ارتباط بودنهای مختلف با دالیل گوناگون با   قشرها و گروه ،های قبلی  دوره

عصـر شـکوفایی هنـر  ،ن دوره). ایـ۴۹، ۱۳۹۵ (سمائی دسـتجردی و عابـدینی جوشـقانی شدند  حکومت را به خود جلب کرده و جذب حکومت می

های تزیینی گونـاگون در جغرافیـای حکـومتی تیموریـان در نـواحی   با آرایه شکوه ون و صنعتگران آن را در بناهای بابوده که سلیقه و ذوق هنرمندا

(امیرخـانی  توان مشاهده نمود  قدرت آن زمان یعنی هرات و سمرقند می چنین دو مرکز عمدۀ لنهر و همءامختلف ایران و به مرکزیت خراسان، ماورا

هـا   وجود آوردند که در آن مکان ها را به  ها، دارالشفاها و کتابخانه  اجد، دارالسیادهها، مس  ترین مدارس، خانقاه  بزرگ ،حاکمان تیموری). ۱۱۳، ۱۳۸۳

فرزنـد شـاهرخ و نـوه امیـر تیمـور  بیـگ الغ). ۱۱۵، ۱۳۹۳ (میرجعفـری هزاران دانشمند، سخنور، شاعر، هنرمنـد و ... ماننـد سـتارگانی درخشـیدند

 سـالگی توانسـت بـه فرمـانروایی مـاوراءالنهر برسـد. در دوران حکومـت وی، ۱۸که در سن  های مطرح و تابناک تاریخ است  گورکان، یکی از چهره

و    معمـاری، نقاشـی و هنرهـای مربـوط بـه کتابـت هـای مختلـف مثـل  در زمینـهسال تـداوم یافـت و  ۴۰ی فرهنگ و هنر به مدت نزدیک شکوفای

 بیـگ ). الغ۹۲، ۱۳۸۶ های چشمگیری دست یافتند (رفیعـی و گـودرزی  رفتنین علومی مثل ریاضیات، نجوم، ادبیات، موسیقی و ... به پیشچ هم

عنـوان  و دانشـمندان بودنـد و از او بـهعلمـا  ،ان وینشـین تـر هـم مختلـف تـالش زیـادی کـرده و بـیش ست که در کسـب علـومحاکمانی اجمله از 

گ در یـب سان معتقدند که الگو و کمال مطلـوب الـغینو خیاکثر تار ). ۷۷، ۱۳۹۴ اند (سپهری و یگانه  یاد کرده» دانشمندترین حکمران جهان اسالم«

  ).  ۹۵، ۱۳۸۶ رفیعی و گودرزی( ه استمور بودیتیعنی  یو  یاین یها  ، بلکه نگرشنبودهماوراءالنهر، پدرش شاهرخ  یساختار فرهنگـ

گیری و اوج هنر ایـن دوره نقـش بسـزایی داشـتند.   شدند در شکل  نرمندان توانایی که از ماهرترین صنعتگران آن روزگار نیز محسوب میه

بـه و حتـی تـا از خـود بعد  یها  ای برای هنرمندان و صنعتگران قرن  های ارزنده  چنین آثاری که این هنرمندان از خود برجا گذاشتند، نمونه هم

آثار سفالی، فلزی، چـوبی، نقاشـی و ... همانند  هنرهای تزیینی ۀتحول و توسع ،زماندر این ). ۲۶، ۱۳۸۹ (کاوسی آید  امروز نیز به حساب می

 انـد  ، بـرای اسـتفاده در امـاکن مقـدس و مـذهبی بـودهاهـدایی بزرگـانمـوارد عالوه بـر  ر آثار چوبی این دورانت بیش .دشو  وفور دیده می نیز به

  ). ۳۶، ۱۳۹۴ سرشت فرد، صالحی کاخکی، و جعفری جعفری(

  بیگ الغ. صندوق چوبی ۳

کـه عمـدتا بـرای  است ای چوبی یا فلزی  محفظهجعبه یا صندوق،  

مقامات دربـاری و زیورآالت، کتب و یا برای اهدا به  ،نگهداری ابزار

ــراف ــی اش ــتفاده م ــ  اس ــتدش ــه .ه اس ــندوق  جعب ــا ص ــا ی ــا  ه از  ییه

مانـده کـه بـرای مصـارف جـا ر گذشـته ب ادوار از متفـاوتهای   جنس

هـای   بـا تکنیـک و بـا توجـه بـه کـارکرد، انـد رفته  می کار گوناگون به

 ای نقوش هندسی، کتیبـه ،اند. در اکثر موارد  شده  مختلف تزیین می

فـرم . ندا هشد  میمختلف اجرا های اسلیمی و ختایی با فنون   طرح و

و اشـکال  ها در انـدازههـا  با توجه به نوع کـارکرد آنها نیز   کلی جعبه

قرآن محفـوظ  ۀعبتوان به ج  برای نمونه می د.ش  می ساختهگوناگون 

 جعبۀ مستطیلی. این )۱(تصویر شده است  استفاده می قرآن اوراق اشاره کرد که برای نگهداری در بخش هنرهای اسالمی موزه پرگامون برلین

 دمحمـ«های   عمل دو استاد به ناماست،  طال و نقره تزیین شدهبا استفاده از های اسلیمی   مایه که روی آن با ورق برنجی و آیات قرآنی و نقش

  .شده است ساخته مملوکیاندر دورۀ » سلطان الناصر محمد«ه که به دستور ثبت شد» البغدادی و حاج یوسف ابن سنقر

ایـن  .رسـد یـک صـندوقچه اسـت تـا یـک کشـو  اما به نظر مـی ثبت شده استدر بایگانی کاخ توپکاپی  »کشو«عنوان یک  بهق واین صند

قصـر  داری مـوزۀ . شماره ایـن صـندوق در خزانـهبوده و تا به امروز باقی مانده است یتیمور  مله اشیایی است که متعلق به سلسلۀجاز  صندوق

  
 متر، سانتی ۴٢.۵*۴٢.۵*٢٧اثر: ابعادم، ١۴ه.ق/ ٨ قرن: جعبۀ قرآن، ١تصویر

  )I.188)Hagedorn 2009, 44 برلین:  موزه در ثبت شماره
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آراسـته شـده، بـرای هدیـه بـه  ای کننـده کـه بـا تزیینـات خیـره صندوق کوچکاین ). Glenny Hall 2020, 50( باشد  ) می۱۸۴۶/۲توپکاپی (

 چـه . چناننظراتی وجـود دارد در این صندوقکار رفته  بههای   چنین در مورد جنس چوب هم. )۲(تصویر) ۱۳۷، ۱۳۸۳ (برند استبوده  بیگ الغ

چـوب صـندل و صـدف گردد و نیز   میه.ق بر  ۸۵۲-۸۲۳تاریخ ساخت آن به عقیده دارد  و است   دانستهاز چوب و طال  را جنس آن بورگروکس

رده از عـالوه بـر چـوب نـامب ).Roxburg 2005, 425( کنـد معرفـی می ۱۹.۵*۱۷.۵*۳۱.۲را  ابعـاد آنوی در تزیینات آن به کـار رفتـه اسـت. 

، ۱۳۸۹ (کاوسـی باشـد  این صندوق مربـوط بـه آسـیای مرکـزی مـی است.شده استفاده استخوان نیز در تزیینات و فوفل و  های آبنوس  چوب

هـای   سـتفاده بـوده و بـرای همـین در چـوبا ، همیشـه مـوردکـاری منبـت ۀآن در زمین پذیری زیاد و انعطافخاطر نرمی  هبچوب فوفل  ).۱۵۸

صـندوق  های نـامبرده در سـاخت و تزیینـات ایـن  که از چوب استاحتمال بر این  ،ها  های آن  ویژگی با توجه به این صندوق ودر  شده استفاده

  .کاری تزیین شده است هایی چون منبت ریز، زمودگری و جووک  این صندوق با تکنیک .استفاده شده باشد

  

 
  )Roxburg 2005, 235( ، تکنیک جووک، محل نگهداری: موزه توپکاپی۱۹.۵×۱۷.۵×۳۱.۲ه.ق، ابعاد  ۸۵۳-۸۲۳، بیگ الغچوبی  : جعبۀ۲تصویر

های رنگی با طـرح و نقشـۀ   تکنیک جووک، از کنار هم قراردادن چوب 

تر شبیه به تکنیـک  آید. این تکنیک، در ظاهر بیش  وجود می هندسی به

چنـین  تر از خاتم است. هم  ساختار، قدیمیکاری است اما از لحاظ  خاتم

در روش ساخت جووک، قابلیت اجـرای اکثـر اشـکال هندسـی ازجملـه 

تـوان سـطح   مـیمربع، مثلث، مسـتطیل، لـوزی و ... وجـود دارد. البتـه 

بعـد . انتخاب کـرد هندسییک طرح و نقشۀ ها را براساس   مقطع چوب

شود و در   وک ساخته میهای رنگی، قامۀ جو  از کنار هم قراردادن چوب

گیـرد و بـه روش   آخر برش سطح مقطعی از قامۀ ایجادشده، انجـام مـی

گیـرد.   شده قرار مـی های چوبی آماده  در سطوح و کالفکردن،  جایگزین

 آیـد.  کـاری بـه حسـاب مـی های نازک  عنوان یکی از رشته این تکنیک به

ــه دورۀ مملوکیــان در قــاهره، چــوبی  ۀجعبــ ــوط ب در زمــان دیگــری مرب

کاری بوده که در ساخت آن از طال و نقره نیز استفاده شده است  ۀ بارزی از منبتنمون این اثر، . )۳(تصویر ساخته شده است» ن شعبانسلطا«

 ،ضـلعی بـوده و در قسـمت بازشـوی آن ش، شـباشـد. ایـن صـندوق  آن مـی گوشـۀ هایی سیاه و سفید در شش  هایی از آن شامل کتیبه  و بخش

  
: جعبه قرآن منبت کاری شده با چوب آبنوس، عاج و ۳تصویر 

  )O’Kane 2012, 149مملوکیان (قلع، دوره 
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مسـتطیلی  یـک قـاب ،و در هـر ضـلع آن باشـد  دار مـی  خـورده و زاویـه صـورت پـخ هبخـش بازشـوی جعبـه ب .شـود  تری دیـده مـی تزیینات بیش

  . (O’Kane 2012, 149) شود  وضوح دیده می ی صندوق بهها  کاری در گوشه ده وجود دارد. البته تکنیک جووکش کاری منبت

   بیگ الغ روی صندوقکار رفته  به   نقوش جووک. ۴

باشـد. ایـن جعبـه   دار به سمت مرکز مـی    اویهخورده و ز  صورت پخ ها به  مستطیل بوده و قسمت باالیی آن از کناره ، مکعببیگ الغصندوق چوبی 

کوچـک در  موجـود روی آن همخـوانی دارد. دو دسـتۀ شود که با نوع زمـودگری  آن باز و بسته می بدر  ،جلویی صورت لوالیی بوده و با قفل به

نـوع  .حمل شود در قسمت جانبیشده  های تعبیه  با دستهیی بوده تا اج اثر در هنگام جابهتر از  بیشدلیل محافظِت به اند که  ها قرار گرفته  کناره

هـای مقبـره   دربتوان بـه   می ،این دورهدیگر  های نمونهاز باشد.   های این جعبه در نوع خود و نسبت به آثار دیگر این دوران متفاوت می  جووک

وع نقـش در آن بسـیار بـوده ولـی کـه تنـ) ۱۳۷، ۱۴۰۰، شکرپور، مرادیان قوجه بگلو، و شیخ بگلـو  (محمدزاده خواجه احمد یسوی اشاره کرد

عنـوان یکـی از  نقـوش جـووک بـهایلخـانی نیـز  در آثـار دورۀ باشـد.  درشـت مـی بیـگ الغدر آن نسبت بـه جعبـه چـوبی کار رفته  بههای   جووک

بـه رحـل تـوان   بـرای نمونـه مـی .تیموری کمتر بوده است ۀگرفته است اما تنوع نقوش نسبت به دور   های تزیینی مورد استفاده قرار می    تکنیک

خـورده و  و آلت طبل پـیچ در آلت شش یمورد صورت هدر آن بکار رفته  بههای   ه جووکک) ۴(تصویرلیتن اشاره کرد چوبی موجود در موزه متروپ

باشـد کـه یـک مـورد   مـی )۵(تصـویر الدین اردبیلـی نمونه دیگر، صندوق قبر شیخ صفی. شده است ایجاد چنین دو رشته نوار باریک در کار هم

ای در   تـوان بـه جعبـه  کاری مـی جووکاز ای دیگر   نمونهعنوان  . بهشود  دیده می   کادرهای مستطیل (حاشیه) در اطرافورت نواری ص جووک به

اه و بازشوی آن با دو رنگ سی ۀها و حتی پایه و لب  منبت های آن در قسمت حاشیۀ  که جووک )۶(تصویر ترک اشاره کرد –هنرهای اسالمی  موزۀ

 تانبول وجـود داردتـرک اسـ –چـوبی چندضـلعی دیگـری در مـوزه هنرهـای اسـالمی  ). قفسۀRoxburgh 298, 2005(سفید اجرا گشته است 

های   مایه نقش شده است وکار صورت حاشیه  هبدو رنگ سیاه و سفید و در هر ضلع آن  در این جعبه نیز باکار رفته  بههای   که جووک )۷(تصویر

  .(Hayeri Demiril 2009, 229) شود  متنوعی نیز در آن دیده می

  

    
  نگارندگان)( الدین اردبیلی کاری روی صندوق قبر شیخ صفی ای از جووک  : نمونه۵تصویر (نگارندگان) متروپلیتنکاری بر رحل قرآنی در موزه  : نمونه جووک۴تصویر

  

  

  

  

  

  

  

 قرن قرآن، جعبه: ۶تصویر

 ۳۴.۵*۷۲*۵۲ م،۱۶/ق.ه۱۰

 – اسالمی هنرهای موزه متر، سانتی

 Hayeri Demiril ( استانبول ترک،

2009, 229  (   

  

  

  

  

  

  

  

  

ه.ق/ ۹۱۰قرآن، : جعبه ۷تصویر

متر، موزه  سانتی ۸۶*۵۶م، ۱۵۰۵

ترک، استانبول  –هنرهای اسالمی 

)Roxburgh 2005, 298( 
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، و قسـمت بـاالیی آنکار رفته بـر چهـار طـرف صـندوق  تزیینات به در

 چنـین اسـت. هـم ختـایی صـورت گرفتـهاری بـا طـرح اسـلیمی و کـ منبت

ه دورتـادور کـار را احاطـه باشد ک  ها می  تکنیک جووک این جعبه در حاشیه

. جـووک قسـمت بـاالیی کـار در چند نوع متفاوت اسـتو  )۸کرده (تصویر

واج صـورت مـ بـهدو رنـگ سـیاه و سـفید و  بـه از یک نوار باریـکمتشکل 

ار گرفتـه کـه ایـن جـووک قـر یک طرح سیاه و سفید در دو طرف باشد.  می

رنگ دور آن  ه و سـفید، در ابعـاد کوچـک و بـا چـوبی سـیاههـای سـیا  مربع

ه بسـته صـورت مجـزا قامـ ها بـه  . برای هریک از جووککشیده شده است

هرکدام جداگانه برش سطحی خورده و در جای خود  ،در آخر شده است و

خـورده و سـپس در  ماننـد دایـره یابـزار  ،اند. روی جـووک مـواج  تعبیه شده

ها نیز یک طـرح   که داخل هشتکار شده » هشت و جفت هشت«ن نیز یک نمونه جووک به طرح تر آ  اند. در ردیف پایین  جای خود قرار گرفته

 نـین یـک طـرح جـووک شـطرنجِی چ است. هم اجرا شده سفید ای هدر زمینبا رنگ سیاه شده است. این طرح اجرا مانند  Sلوزی و یک حرکت 

جووک جناغی در سه  ،جعبه . در چهار گوشۀپله اجرا شده است  و در سهتر که از شکل مربعی خارج شده در دو رنگ سیاه و سفید   ی کشیدهکم

قابل  )۱(های این اثر در جدول   جووک مونه تصاویرن. استشده کشی  رنگ زه های آن با چوب سیاه  ای و زرد اجرا شده و کناره  رنگ سیاه، قهوه

  .هستند رؤیت

  )روی صندوق (نگارندگانکار رفته  : انواع جووک به۱جدول

  طرح خطی  تصویر  محل استفاده  نام جووک  ردیف

  مربع  ۱
دوم از قسمت  ۀحاشی

      باالیی صندوق

  های صندوق  گوشه  جناغی  ۲
    

۳  
جفت هشت و 

  هشت

مرکزی از  ۀحاشی

  قسمت بازشو
    

  مواج  ۴
ت ماول در قس ۀحاشی

      فوقانی

  شطرنجی  ۵

در دو طرف حاشیه 

مرکزی هشت و جفت 

  هشت
 

  

  زیگزاک  ۶

دورتادور 

های چهار   مستطیل

      وجه صندوق

 

  نقوش منبت روی صندوق تنوع . ۵

  ی فوقانینمانقوش . ۵-۱

شمسـه و دو مـوج تشـکیل  از سـهقسمت فوقانی صندوق یده شده است. های بسیار ظریف پوش  کاری منبتهای این صندوق از   تمامی بخش

کـاری از  اژدری بـا منبـت با طرح اسلیمی دهانکار هم  ۀچنین زمین  هم). ۹(تصویر اند  هرکدام با نقش و نگار خاصی آراسته شده شده است که

   خالی شده و طرح صورت صاف، کار به ۀکه زمین مقعرنوع 
ً
  . )۱۰(تصویر ، پر شده استشوند  برجسته دیده می ها کامال
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  طرح خطی و ترکیب بندی آن (نگارندگان) و )Glenny Hall 2020, 51( صندوق: نمای فوقانی ۹تصویر

  

    
  )Glenny Hall 2020, 52( و طرح خطی آن : جزییات زمینه در قسمت فوقانی صندوق ۱۰تصویر

شـده و  دهکـار کن . زمینـۀتصـویر یـک اژدهاسـت ، دربرگیرنـدۀمرکزیشمسۀ د که نوجود دار روی قسمت فوقانی گرد  ۀپر  هشت شمسۀسه 

پای آن به شکل ابر دست و شده و  اجراهاجمی چنبره زده است. پوست اژدها به حالت فلس ماهی دهانی باز و حالت تبا  صورت تکی، اژدها به

روش مقعـر نیـز دیـده  ،مانندی که در اطراف آن کار شـدههای ابر  بوده و در بخشمحدب  ۀمنبت این اژدها به شیو. )۱۱تصویر( کار شده است

   با توجه به فرهنـگما آن هم وجود داشته است اقبل از  ،یرانیصورت ا به یول گردد  یظاهر م یاسالم ۀدر دور  یاژدها به صورت شرق .شود  می

  اند.   های مختلفی به خود گرفته  نامدر طول تاریخ اند،   فیایی که داشتهو جغرا

 
    )Glenny Hall 2020, 54(پرۀ گرد با نقش اژدها و طرح خطی آن  : شمسۀ هشت۱۱تصویر

ای به شکل سوسمار بزرگ و عظیم، دارای دو بال که آتش از   مار بزرگ، جانور افسانه است: اژدها چنین معنا شده واژۀ ،در فرهنگ معین

مار بزرگ، مار عظـیم جثـه، در اسـاطیر نامه دهخدا آمده است:  داشته است و در لغت  های زیرزمینی می  افکنده و پاس گنج  دهانش بیرون می

 گوینـد  س و ذنـب نیـز مـیلی در فلـک صـورت اژدهـا کـه آن را رأقدیم نام ماری به غایت عظیم که از دهانش آتش بیرون ریختـه اسـت، شـک

نامیـده و ... » مغـور«، بین مغوالن »جهان«، در میان ترکان باستان »اژدها«فرهنگ ایرانیان ). این جانور در ۷۲، ۱۳۹۵ امانیانزاده و س  (نایب
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قـدرت  و معنـای رشـادت و دالوری کشـتند کـه  مـی ورا شـکار کـرده  اژدهاای   حاکمان افسانهها این باور وجود دارد که   شود. در میان ترک  می

طـور کامـل بیـان  د. در شاهنامه فردوسی نیز موضوعاتی مانند جنگ سام با اژدها و کشتن اژدها توسط رستم، بـهده  شخصی وی را نشان می

   .)Glenny Hall 2020, 54( دیگر است سویو شر از  طرف کشجاعت از یاز نمادین  یبیانجا، اژدها  شده است. در این

د که ذهـن بشـری قیـد و بنـدها را رهـا کـرده و آزادانـه شو  اسطوره هنگامی ایجاد می

و ادبیـات بیـان ایـن نـوع از  ، جلـوۀ ایـن خالقیـتزند و هنر  دست به آفرینشی ماندگار می

 ای کاسـه). در یـک نمونـه، ۲۳۸، ۱۳۹۴ زاده و سـامانیان  (نایـب اسـت هـا و هنـر  اسطوره

امل چند قطعه ابر به رنگ آبـی شطبیعی  ای منظرهبا سفالی با نقش اژدها به رنگ سیاه و 

شـود   ایـن ظـرف در مـوزه متـروپلیتن نیویـورک نگهـداری مـی) و ۱۲(تصـویر شود  دیده می

طـی دوره شده نیسـت امـا  ساخت این ظرف شناخته کان). تاریخ و م۱۹۶، ۱۳۶۵ دیماند(

ظروفی از این نوع در اغلب مراکز مهم سفالگری ایران و آسیای مرکـزی تولیـد  ،تیموریان

  ). ۷۳، ۱۳۸۹ شدند (حسینی  می

قعیت که توسط این وا، با وجود شاخ، فلس و دست و پای ابرمانند، نمادی از اژدهای آسمان است. بیگ الغصندوقچه شکل موجود روی 

د در اکثـر هنرهـای ایـن نمـارود.   شـمار مـی عنوان یکی از موضوعات هنر چـین بـه اژدها به کند.  یدگاه را تأیید میداین هایی احاطه شده،   ینچ

باورهـای چینیـان، براسـاس چنـین اسـتقامت اسـت.  شود. اژدها، نماد قدرت آسمانی، زمینی، خردمندی و هـم  وفور دیده می سنتی چینیان به

دهای آسمانی بزرگ که اژدهاهای چینی به جز اژ ۀگیرد. هم  انرژی می »یین«فلس از  ۳۶و  »یانگ«از  آن فلس ۸۱فلس دارد که  ۱۱۷اژدها 

هـا، نشـانگر  سـخاوتمندی آن .آورد  خوشبختی و باران می ،است، این خصیصه را دارند. اژدهای چینی با خود ثروت »یانگ«تمام نیروی آن از 

هـا را دوسـت دارنـد و   و مـردم چـین آن اژدهای چینی نماد قدرت، شجاعت و قهرمانی بـوده و اصـالت و الوهیـت دارد .خوبی و سالمتی است

  ). ۷۵، ۱۳۹۵ زاده و سامانیان  کنند (نایب  در معابد نزدشان دعا میبرای باریدن باران، ند و ستای  می

ر پـای عقـب خـود توان گفت که اژدهـای ایرانـی اغلـب د  میمایز آن با اژدهای چین و ژاپن در مورد خصوصیات اژدهای ایرانی و وجوه ت 

 یک شاخ در اژدهای ایرانی، که دیگر اژدهاها فاقد این عضو هستند.  ای دارد در حالی  یدهزا
 
 وسط پیشانی دارد که معموال
ً
دو بخش شده اما این                          

مـی              ُ اژدهـای چینـی د  کـه  ، ویژگی خاصی ندارد در حالیطرف سرو ژاپنی جفتی است. یک شاخ در هر  اندام در صورت وجود در اژدهای چینی

نـدرت آتـش یـا بخـار  ای چینـی بـهمیدن آتش است ولی اژدهاژدهای ایرانی در حال د. جنس نر از ماده استتمایزبخش  کهمانند دم گاو دارد 

های کلیدی اژدهای چینی و ژاپنی است (مسـعودی امـین و   از ویژگیای بسیار زمینی و اشتیاق به شنا در آب یا پرواز در آسمان  جلوهدمد.   می

نامیـده » درفـش«ار فردوسی اند که در اشع  ای در نبردهای خود پرچمی به همراه داشته  چنین پهلوانان اسطوره هم). ۱۰۳، ۱۴۰۱ صادقی مهر

شـاه کـابلی اسـت و وجـود ایـن  به نقش اژدها دارد که مظهر محـرابدرفشی آراسته  ،که پیر زال و از خاندان سام است . رستم با آنشده است

د ترس در دل نقش اژدها با آن هیبت و عظمت بر درفش رستم ممکن است ایجا

، و ، عـارفبـوده اسـت (اصـغرزاده منصـوری پهلوانان هدف اصلیدشمن کند که 

). در قرن نهم ه.ق در مینیاتورهای شیراز تصاویر اژدها ۲۹۶، ۱۴۰۱ گودرزپروری

  مرسوم بوده است.

 
 
 احتماال
ً
چنـین  کردنـد. هـم  جواهر استفاده مـی عنوان جعبۀ از این صندوق به       

زمـان دیـده الزم به ذکر است که نقش اژدها و نقوش حیوانی در آثار چوبی تـا آن 

آثـار دیگـر ایـن در  )و تـرنج لچـک(طرح  بندی نوع این اجرا و ترکیب نشده است.

در داخـل  هـا)  (اسلیمی و ختایی ها  ینی بوده و نقشچ صورت گره هتر ب دوران بیش

ــت   آن ــا  آل ــی ه ــرا م ــده  اج ــویر( اند ش ــبت ) ۱۳تص ــه نس ــط ب ــا فق ــی جاه و در برخ

، بیـگ الغ روی صـندوقکار رفتـه  بـهاما اغلب نقوش اسـلیمی و ختـایی  شدهطراحی در داخل کادرها هم انجام  ،ها  کتیبه و زمینۀ دیبن ترکیب

  اند.  مربعی و یا مستطیلی طراحی شده صورت لچک و ترنج در زمینۀ هب

 
نقش اژدها به رنگ سیاه : کاسه سفالی با ۱۲تصویر

  )۶۶، ۱۳۹۵(زحمتکش و شریعت پناهی 

 
چینی،  های گره  : نقوش اسلیمی و ختایی درون آلت۱۳تصویر

  الدین اردبیلی (نگارندگان) مربوط به صندوق قبر شیخ صفی
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 دیگر نیز گرد  پرۀ شمسۀ هشتدو 
ً
 انـد قرینـه قـرار گرفتهصـورت  مرکزی بهگرد  پرۀ شمسۀ هشتدر همان اندازه و شکل در دو سمت  دقیقا

انـد.   تکـرار شـدهگـرد  پـرۀ شمسه هشـتدر  »یک / شانزده«شکل  اسلیمی و ختایی تشکیل شده که به از). طرح داخلی این شمسه ۱۴(تصویر

شـاخ و هـای متصـل بـه   غنچـه ماننـد و پِر برگ متشکل از گل پنجد و نقوش ختایی آن نباش  اژدری می انهای این بخش هم از نوع ده  اسلیمی

  کنده شده اجرا گشته است. و با زمینۀ مقعر منبت این بخش نیز به صورتباشد.   ها می  برگ

    
  )Glenny Hall 2020, 53( خطی آنبا طرح اسلیمی و ختایی، قسمت فوقانی صندوق و طرح پره گرد  شمسۀ هشت: ۱۴تصویر

اشـاره  بیـگ الغیعنی  ،آن به نام دارندۀکتیبه ، متن است شدهبه شکل قاب دالبری تعبیه پره گرد  شمسه هشتاما دو طرح کتیبه در وسط 

کـه سـند  )۱۶و۱۵(تصـاویر آمـده اسـت» السلطان االعظم و الخاقان االکـرم«و » ورکانگ بیگ الغامان الزمان «به شکل کند. عنوان متن   می

ها نیـز   در زمینه کتیبهاست.  کتیبه مذکور با خط ثلث نگارش شده ثبت شده است.این صندوق او  مباشد که با نا  می بیگ الغمحکمی برای نام 

هـا تخـت   کتیبـهطرح اسلیمی کامال ظریف و با رعایت اصول پرکاری در صندوق، برای پرکردن فضای این بخش آورده شده است. نوع منبت 

منبـت  صـورت بـهنیز با طـرح اسـلیمی و شکل در اطراف قاب کتیبه  ای  دایره سرترنجدو  باشد.  می مقعرمنبت ها از نوع   بوده ولی طرح اسلیمی

  .از نوع منبت تخت بوده است ین اردبیلی نیزالد در صندوق قبر شیخ صفیکار رفته  به کاری کتیبۀ منبتقابل ذکر است که  .اند کار شده مقعر

     
  و طرح خطی آن (نگارندگان) )Glenny Hall 2020, 50( »بیگ گورکان الغامان الزمان «: کتیبه اول قسمت فوقانی حاوی متن ۱۵تصویر 

    
  طرح خطی آن (نگارندگان)و ) Glenny Hall 2020, 50( »االکرمالسلطان االعظم و الخاقان «: کتیبه دوم قسمت فوقانی، حاوی متن ۱۶تصویر

  

هـای   شـاخ و بـرگ ،طـرح داخلـی آن آمـده و باریک دورتادور آن ورتص گرفته، بهشکل قسمت فوقانی را دربر  ای که قاب مستطیل  حاشیه

 آورده شـده اسـت.  بـا شـاخ و بـرگماننـد  هـای بـرگ  با گلبرگکه یک موتیف تکراری از دو نوع گل است ختایی 
ً
از  یکـیدر کـل حاشـیه مکـررا

کنـده از زمینـه  از نـوع نقـش رفته در این بخش کار . منبت بهشود یده میدنیز ن جا یخك است که در اینقش گل م یمنبت گورکان یها  یژگیو

 نـد (کریمیـانک  حالت منحنی مانند پیدا مـی ،شود که سطح رویین کار  ها اطالق می  روسازی محدب به نوعی از روسازی). ۱۷(تصویر باشد  می

  .گیرد  میانجام اند،  از ایجاد حالت محدب پدید آمده های روی کار که بعد  قسمت داخلسازی ) و تو۱۸، ۱۳۹۵
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  )Glenny Hall 2020, 52( و طرح خطی حاشیه : حاشیه قسمت فوقانی صندوق۱۷تصویر

  باشد که  خورده می صورت پخ بخشی از یک حاشیه به ،صندوق یقسمت فوقانی و بازشو 
ً
دار شـده اسـت.   هدرجـه زاویـ ۲۰با زاویـۀ  احتماال

ده یکشـ یگورکـان ۀبـه دور  یلخـانیا ۀاز دور  یکـار  وه منبـتیش ن نقش ویابوده که  دار دگمه یخرطوم یمیاسل های  طرح نقوش این قسمت نیز

  .)۱۸(تصویر دار تکرار شده است  قسمت زاویه نقش در کل حاشیۀ این ،نندما با یک موتیف مثلث. شده است

  )Glenny Hall 2020, 56( خورده و طرح خطی آن مت پخهای حاشیه قس  : اسلیمی۱۸تصویر

  

  روبرو نماینقوش . ۵-۲

رنج در ترنج و سـرتیک  ،این طرحدر  .شود  مستقل دیده می تابلوییک شکل  بهطرحی وجود دارد که در یک نگاه  ،نمای جلویی و پشتی کاردر 

قابـل مشـاهده اسـت. ایـن  ،کـادر وصـل شـده ۀشکل که بـه دیـوار  دالبری   قاب نیمی از یک مرکز و یک ترنج دیگر که دور آن را احاطه کرده و

اسـلیمی سـیال و پرکـار  های  مملو از گردش ،های کادر  و قاب دالبری در کنارهترنج  دروننقوش  بوده و چهارم قرینه  بندی به حالت یک تقسیم

 ماننـد دارد، از نقـوش ختـاییمحاط بر ترنج مرکزی قـرار رنج دیگری که . اما در تهستنداژدری  نااز نوع دهکار رفته  بهی ها  اسلیمی .دنباش  می

است. اما فضای داخلی و بیرونی ترنج را طـرح تفاده شده اسهای پرپیچ و خم   ها و شاخ و برگ  پر، غنچه ای، گل گرد شش  پر، گل پروانه سه   گل

تمـامی  اجرا شده اسـت. ای قاب مستطیلی ظریف و پیچیدهدر های این صندوق،   طراحی تمام بخش دهد.  درهم اسلیمی و ختایی تشکیل می

  ). ۲۰و۱۹ویرا(تص روی چوب یکپارچه انجام شده است و با عمق زیاد، مقعرهای این قسمت به حالت   منبت

    
  )Glenny Hall 2020, 56آن (صندوق و طرح خطی  : نمای روبروی۱۹تصویر
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  جانبی نقوش نمای. ۵-۳

ــر  ــرنج و س ــک ت ــز ی ــمت نی ــن قس ــط و در ای ترنج در وس

 ۀمحـیط جداکننـدانـد و  قرار گرفتهها   ها در گوشه  لچکی

فضای داخلی ترنج و . است شکل دالبریها به   این طرح

اســلیمی پــر کــرده و هــای   طــرحهــا را   ترنج و لچــکســر 

و هـای ختـایی   را شـاخ و بـرگ و گـل فضای بیرونی ترنج

 ع
ً
گـرد پـنج پـر و غنچـه پر، گل  گل سه ای،  گل پنبه مدتا

ــرگ ــاخ و ب ــا ش ــل ب ــای   گ ــیار ه ــزین کردهبس ــد را م . ان

ــت ــوع   منب ــز از ن ــش نی ــن بخ ــی در ای ــای اجرای ــره  مقع

  ).۲۱(تصویر دنباش  می

   زمودگری روی صندوق  وفضای داخلی . ۶

ابریشـمی قرمـز رنـگ پوشـیده شـده اسـت. طـرح روی ایـن پارچـه از  با پارچـۀ ،باشد  که یک فضای مستطیل شکل می صندوقسطح داخلی 

دارای هشـت  بـا طـال کـار شـده، کـه زمودگریتکنیک ). ۲۲(تصویر ای روی پارچه بافته شده است  با نخ نقره کههای ختایی تشکیل شده   گل

صـورت قرینـه آورده  به در تمـامی جوانـب کـارهـای طالیـی   مـیخ باشد. گـل  ها و یک قفل در قسمت جلویی و بازشوی جعبه می  بست در گوشه

کالف اصلی کار از چـوب صـندل بـوده و تمـامی  .باشد  البته الزم به توضیح است که تزیینات روی این صندوق به صورت الحاقی میاند.  شده

، نقـش سـطح کـار تنعـالوه بـر آراسـ هـا  مـیخ گـل . کـۀ فوفـل انجـام شـده و درنهایـت روی کـار وصـل شـده اسـتت روی چوب یـکها   منبت

  ده دارند.هرا نیز برع بخشی امکاستح
ً
هـای   در گوشـهکار رفتـه  بـههـای   بستانتهای شود. اما   می  دیده کار  در سطحیخ طال م عدد گل ۲۶ جمعا

عـدد  ۱۶هـا   ایـن بسـت درکار رفتـه  به های  میخ گلتعداد . اند  میخ به جعبه وصل شده با گل نیز ها آنو مرکز  تزیین شده پر گل هشت باصندوق 

میخ در قسمت بـاال و  نصب این قفل با یک گل بوده وتزیینات مربوط به قفل و قسمت بازشوی جعبه از نوع سرترنج با نقش اسلیمی  باشد.  می

ها   که این دسته بوده رپ گل هشت ،های طال   دستهدر انتهای  ،صندوقهای جانبی  چنین در کناره همباشد.   میمیخ در قسمت پایین آن  دو گل

  .)۲۳(تصویر میخ طال  استفاده شده است گل ۴۹ ،این جعبه روی در مجموع اند.  ه متصل گشتهبها به جع  میخ نیز از طریق گل

    

  )Glenny Hall 2020, 56: نمای جانبی صندوق و طرح خطی آن (۲۱تصویر

  

  

  

  

  

: پوشش پارچه در قسمت داخلی صندوق ۲۲تصویر

)Ibid, 57(  

  
  (نگارندگان) : طرح خطی نمای روبروی صندوق۲۰تصویر
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  خطی آن (نگارندگان) و طرح (Roxburg 2005, 235)صندوق کار رفته روی  : زمودگری به۲۳تصویر

  

   گیری نتیجه. ۷

گ، یب الغ یها  ـن عوامـل و تالشید و در پرتـو ایرسـ ییشکوفا اجتماعی به اوضاع شد و برقرارت در جامعه یامن ،بیگ الغحکومت در دوران 

، یخطـاط هنرهای دیگری چون ،یمعمار  عالوه بر نۀ آکه بـه واسـط گشت تبدیلدر جهان اسالم  یو هنر  یعلم یگاهیالنهر به پا ماوراء

ای از این   هآثار قابل مالحظ .ندل آمدئنا یر یچشمگ یها  شرفتیبـه پ بری، سفالگری و ...) کاری، چوب  دستی (فلز ، صنایعیقیموسـ ،ینقاشـ

این این مطلب است. نیز حاکی از  درنظر گرفت و کتیبه روی اثربرای شاه  ای هدیهعنوان  بهتوان  را می بیگ الغصندوق  جا مانده و هدوران ب

کتیبه،  ازجمله بسیار ظریف و متنوعی از نقوش در تزیینات آنشود و   سرای استانبول نگهداری می  داری موزه توپکاپی نهامروزه در خزا صندوق

در  .اند  طراحی شدهپیچیده بسیار  که ستنده ییها  کاری  این نقوش دارای ریزه .نقوش هندسی استفاده شده استیوانی و اسلیمی، ختایی، ح

منبت این  تکنیک اشاره کرد.اجرا در چنین زمودگری   کاری و هم  کاری، کنده منبت ریز، جووک ی چونهای  تکنیک توان به  این میان می

 
ً
یک حاشیه در قسمت فوقانی صندوق با تکنیک  به غیر از قسمت کتیبه که به حالت تخت کار شده و ،است بوده مقعراز نوع  صندوق عمدتا

لیتن آنی در موزۀ متروپالدین اردبیلی و رحل قر  قبر شیخ صفی توان در صندوق  کاری را می ۀ این نوع منبتنمون باشد.  کنده از زمینه می نقش

یکی اژدها  مایۀ  نقش .شود  ، روش محدب نیز دیده میمقعرعالوه بر روش  ،اما در رحل قرآنی .است کار شده مقعرصورت  بهد که مشاهده نمو

آبنوس و    با چوبوک نیز با دو رنگ سیاه و سفید تکنیک جو شود.  وضوح دیده می روش محدب در آن بهاستفاده از مواردی است که از 

 ترین  پیچیدهاز  وظرافت تمام شت که اجرای آن در چند ردیف و با جفت ه نقش هشت واست. مختلف انجام شده  واگیرۀشش در ، استخوان

برده عالوه بر آثار نام کاری را این جووک نوع دیگر کار شده است. صندوق به زیبایی رویو با دقت بسیار ، باشد  در این دوران می ها  نوع جووک

به مراتب  بیگ الغصندوق چوبی  کاری تیموری در ترکستان مشاهده کرد اما ظرافت رۀیسوی از دو ه خواجه احمد آرامگاهای   روی درب توان  می

های   برای دوره هنری و کاربردی الگویی این اثر تاریخی تبدیل به پرداختن به جزییات نقوش در .استنظیر  نوع خود بیدر تر بوده و حتی  بیش

چهارم تکرار  صورت یک ها به  طرحدر جوانب اثر، باشد که   رعایت اصول تقارن میاین صندوق،  در نکته قابل توجه است. بعد از خود گشته

 ،عنوان عنصر اصلی اصل به. این شود  دیده میشانزدهم  قسمت فوقانی صندوق نیز اصل یکپره گرد  هشت ۀشمسسه و در  اند شده

دارد که این جانور  یهای باستان  در مرکز کار اشاره به افسانهچنین نوع طرح اژدها   هم. های هنرهای سنتی اسالمی است  ویژگی ۀدربردارند

  برعهده ها را  ت از گنجقش محافظن
ً
نگهداری  جهت ،در طراحی نقوش و ارزش کاری آن ظرافتسطح از این صندوق با  داشته است. احتماال

نوع تجارت و تبادالت فرهنگی بین  ،عالوه بر آن .استمفهوم بوده اژدها بر روی آن به این  مایۀ    نقش و هدرنظر گرفته شده بودجواهرات 

از نوع  ها  اسلیمی طراحی نوعنقش اژدها باشد که از فرهنگ چینیان وارد کشور شده است. استفاده از تواند دلیلی برای   کشورها نیز می

کار رفته  بهدر قسمت فوقانی صندوق  درنظر گرفته شده که اژدها مایۀ  نقش با هماهنگی جهت طرح اسلیمی   این نمونهاژدری است.  ناده

ورت ویژه و ص ن صندوق بهایبر  و اساطیری دیده نشده است؛ نقوش حیوانی ،وریتیم ۀهای قبلی و حتی آثار دور   در آثار چوبی دوره است.

  ی شده است.حکاک اژدها ۀمای  نقش، آن خاص و به علت نوع کاربرد
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  اندوزی اروپاییان در دورۀ صفوی بررسی عوامل مؤثر در فرش

  *).قهای دهم و یازدهم ه (سده

   
  **سهیال بختیاري 

  ***طاهر رضازاده

  ****شادلو داود

 

  ۵/۱۰/۱۴۰۱ تاریخ پذیرش:            ۱۴۰۱ / ۱۴/۷ تاریخ دریافت:

 

  

  چکیده 

 ندا هصفویان توانست ،در این دوره رایز د نشو محسوب می» طالیی«نی وبافی دورۀ صفویه قر  برای قالی هجری قمری، و یازدهم دهم های قرن

های بسیاری  را به اروپاییان معرفی نمایند. در این دورۀ تاریخی، قالی  اقداماتی آنصنعت را به جایگاه ارزشمندی برسانند و طی  -این هنر

با نحوۀ  ییشوند. آشنا نمایش گذاشته می  های سراسر دنیا به اینک در موزه که هم اند آوری شده های متعددی جمع اروپاییان به روش دست به

مهم مطالعات فرش و البته  یها از مسائل و دغدغه ،ییاروپا یها ها و مجموعه موزهها در  حضور آن یها و چگونگ ین قالیا یآور  جمع

 یر یگین مقاله بر آن است تا ضمن پیاساس، ا  نیا نجامد. بریها ب ن حوزهیما در ا یها ل دانستهیتواند به تکم یمطالعات موزه است و م

نها  ها و اندوختن آ ین قالیآنان به ا یابیعوامل مؤثر در دست ،یرانیا یها یلان در کسب و تصاحب قاییاروپا یها یها و استراتژ ن روشیتر  مهم

 ،انییدست اروپا به یدورۀ صفو  یها یقال یآور  ند جمعیفرا یر یگ م در شکلیم بدانیخواه یم قین تحقیکند. درواقع، در ا یو معرف ییرا شناسا

م. یا تحلیلی استفاده کرده -ق توصیفیین سؤال، در این مقاله، از روش تحقیمنظور و برای یافتن پاسخ ا نیبد ؟اند ل بودهیدخ یچه عوامل

ها و نتایج این  م. یافتهیا کار برده ها روش کیفی را به ه و تحلیل آنیتجز  یکرده و برا یگردآور  یا خود را به روش کتابخانه یها ن دادهیچن هم

 یها ک طرف و صنعت صادرات قالییاروپایی از  یبه سفرا و دربارها یصفو  یها قالی یاز آن است که سنت پیشکش و اهدا یپژوهش حاک

طور  ران و لهستان بهیا یل عامل دوم، نقش روابط تجار یو ذ انین می. در ااند اندوزی اروپاییان بوده ثر در فرشن عوامل مؤیتر  ن دوره از مهمیا

حاصل  ،ییهای فرش اروپا های مجموعه از اندوخته یتوجه است بخش قابل یت، گفتنیقرار گرفته است. درنها یتوجه و بررسژه مورد یو

  راِن دورۀ صفویه است. یآنان با ا یتجار  یاسیگسترش روابط س

  

  : ها هواژ کلید

  .ییاروپا یها ، صفویان، اروپاییان، مجموعهیرانی، قالی ایرانیفرش ا
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   .است شادلو داود مشاوره  و رضازاده طاهر راهنمایی به تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه
     Soheila.bakhtiyari92@gmail.com / ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم واحد هنر، پژوهشگروه  ،ارشد کارشناسی **
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بررسی عوامل مؤثر در 

 اندوزی اروپاییان در فرش

های دهم و (سده دورۀ صفوی

 ۶۴ـ۴۹، ).قیازدهم ه

  مقدمه. ١

های این عصر از همین دوره  مشهور است و قالی» بافی دوران طالیی قالی« های ارزشمند و نفیس به عصر صفویه از حیث بافت قالی

ها در همان دورۀ صفویه توسط  اند. برخی از این قالی عنوان کاالی هنری وارد کشورهای غربی شده ) به.قازدهم هیدهم و  یها (سده

 هنر  یهنر شرق یها گیری مجموعه آوری شده و با شکل اروپاییان جمع
ً
اند.  ها راه یافته به این مکان ییاروپا یدر کشورها یاسالمو مخصوصا

ن یهای اروپایی و عوامل مؤثر در ا های دوران صفوی در مجموعه حضور قالی یچگونگ ،مطالعات فرشدر یکی از مباحث مورد توجه 

ت است، عوامل مؤثر در یحائز اهم ییروپاا یها ها و موزه در مجموعه یرانیا یها ت وجود قالییفیت و کیّ طور که کم است. همان ییجا جابه

  د. یآ یحساب م به یخور توجهدست اروپاییان نیز موضوع در  ا بهه ها و نحوۀ تصاحب آن ن قالییانتقال ا

 ،یرانیا یها یان در کسب و تصاحب قالییاروپا یها یها و استراتژ ن روشیتر  مهم یر یگین مقاله بر آن است تا ضمن پیاساس، ا نیبرا

 ِی ن اصولییمنظور تب و به ن هدفیبه ا یابیدست یکند. برا یو معرف ییرا شناسا ها و اندوختن این آثار ین قالیآنان به ا یابیعوامل مؤثر در دست

به سفرا  یرانیا یها یقال یبه نقش سنت پیشکش و اهدا ،در بخش اول م.یا م کردهیل دو بخش کلی تنظین مقاله را ذین موضوع، مطالب ایا

 یاهدا سو، کیم؛ از یا ن مقوله را از دو جنبه شکافتهیبحث ا ،جا نیم. در ایا  اشاره کرده یغرب یها مجموعه یر یگ در شکل ییاروپا یو دربارها

را مورد مطالعه قرار  ییاروپا یبه دربارها یدربار  یها شکشیارسال پ ،گرید  م و از طرفیا دهیش کشیران را پیان در خاک اییبه اروپا یقال

. اما در اند اندوزی اروپاییان بوده های فرش ترین راه این دو روش از مهم ،به بعد .قم. باتوجه به اطالعات موجود، از اواسط قرن دهم هیا داده

 .قهم هداز یدر سدۀ  یرانیا یم. صادرات قالیا کرده یبررسرا ان ییند کسب فرش اروپایدر فرار آن یو تأث یرانیبخش دوم، صنعت صادرات قالی ا

ها و بسیاری از  چون بازار لهستان شده است. اغلب موزه هم یداغ یبازارها یر یگ رو به افزایش گذاشته و حتی موجب شکل یحدود تا

دوران  یطها  اند. این قالی دست آورده صورت به نیهای صفوی خود را بد توجهی از قالی ، تعداد قابلییشدۀ اروپا  های شناخته مجموعه

  ها راه یابند.  اند به این مجموعه های گوناگونی توانسته متمادی و به شکل

  روش انجام پژوهش. ١ـ١

جامعۀ  کرده است. یگردآور  یا کتابخانه روش به را خود یها داده وبه انجام رسیده تحلیلی  -توصیفی قیتحق روش از این مقاله با استفاده

رفته  کار به کیفی روش ها آن تحلیل و هیتجز  یها و برخی اسناد مربوطه بوده است که برا مقاالت، کاتالوگ، ها باکت پژوهش، برمبنای آماری

  است.

  پیشینۀ پژوهش بررسی. ٢ـ١

انجام  ییاروپا یها ن دوره به مجموعهیا یها یاندوزی اروپاییان در دورۀ صفویه و نحوۀ راهیابی قال در حیطۀ فرش  یادیچندان ز  یها پژوهش

ایم که ما را در پیشبرد اهدافمان  به اطالعات درخور و مناسبی دست یافته ،شده در برخی منابع . با این حال، با جستجوهای انجامنشده است

ت است. در یحائز اهم» های ایرانی و اسامی غیر ایرانی قالی«) با عنوان ١٣٩٠ای از نازیال دریائی ( جا اشاره به مقاله نید. در انرسان ییاری م

. تری داشته باشد ، نگاه متفاوتدر دورۀ صفویعنوان کاالی هنری  بهواردشده به اروپا  های ایرانی نویسنده سعی نموده به قالی ،این پژوهش

ها  ذاری آنیات مبسوط بررسی شده و به نحوۀ نامگها با جزی ها، پلونزی کو، سالتینگگش ن دوره مانند سانیهای ا در این مقاله، برخی از قالی

بازخوانی تحوالت تجاری صنعت «ای تحت عنوان  ن، مقالهیچن اشاره شده است. هم ،های غیرایرانی که مسئلۀ اصلی این مقاله بوده با نام

رگذار در توسعۀ یطور مشخص به راهبردها و عوامل تأث است که به یقاتی) ازجمله تحق١٣٨٨به نویسندگی عابد تقوی (» فرش در عصر صفوی

ها در توسعۀ تجارت خارجی  واقع، در این مقاله، نقش برخی از شهرها و مراکز بافندگی آن است. در هاِی این عصر پرداخته  تجارت خارجی قالی

 قرار گرفته است.  یمورد بررس

طور  اند. به پرداخته یجخار  یها این دوره در مجموعه یها مقاالت خارجی نیز وجود دارند که به قالیدر کنار مقاالت داخلی، برخی از  

های صفوی این موزه  بسیاری از قالی» اسالمی قطر های صفوی در موزۀ هنر قالی«تحت عنوان  یا ) در مقاله٢٠٠٨مثال، میشل فرانسس (

پردازد  می این مکانهای موجود در  سپس به قالی ،کند کار این موزه صحبت می نحوۀ شروع به خصوصدر  ،در ابتدا یکرده است. و  یرا معرف

 به
ً
های عصر صفوی چه از حیث مسائل  کند. دامنۀ تحقیقات دربارۀ قالی یها اشاره م طور دقیق به پیشینه و خاستگاه اغلب قالی و تقریبا
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ست ن دوره به اروپا در دیا یها دربارۀ نحوۀ انتقال قالی ید بسیار گسترده است. اما مطالب چندانیشناسی و چه به لحاظ بافت و تول زیبایی

  ست. ین

  قالی به اروپاییان یسنت پیشکش و اهدا .٢

طور  بردن از آیین پیشکش و هدیه بوده که مطابق آن به ، بهرههای ایرانی در دوران صفوی توسط اروپاییان ی تصاحب قالی ها یکی از روش

اند  شاهان صفوی با استفاده از این روش توانسته ،شده است. درواقع هدایایی از قبیل قالی به اروپاییان اهدا می ،مستقیم و یا غیرمستقیم

 های سدهدر  ییهای قالی اروپا ها و مجموعه های موجود در موزه د ناخواسته به افزایش قالییهای ایران را به اروپاییان معرفی نمایند و شا  قالی

 یر یگ در شکلاهدای قالی  نقش ،زاما به کمک شواهد و اطالعات موجود و در دو قسمت مج ،بعدی کمک نمایند. در این بخش

از شاهان  یشکشیپ یها یم کرد. در قسمت اول به حضور اروپاییان در خاک ایران و دریافت مستقیم قالیخواه یبررسرا  ییاروپا یها مجموعه

 یها سنت ارسال قالیز ین بخش نیا م. در قسمت دوِم یده یها را مورد بررسی قرار م از این دست قالی ییها م و نمونهیپرداز  یصفوی م

  م. یکن یم یرا مطرح و موشکاف ییاروپا یبه دربارها یشکشیپ

  قالی به اروپاییان در خاک ایران پیشکش و اهدای. ١ـ٢

است.  ییاروپا یها مجموعهدر  ین قالین منابع تأمیتر  یکی از مهم ،رانیحاضر در ا  ییاروپا یها پلماتیها در قالب هدیه به د استفاده از قالی

شدن به سمت کشورهای خود،  از اتمام فعالیتشان و هنگام عازم پس، در ایران، به سفرای اروپایی حاضر صفویان طبق رسمی که داشتند

عنوان نمایندۀ وزیرمختار الیزابت اول  که به ١آنتونی ِشرلی ،طور مثال ها نیز حضور داشتند. به قالی ها، که در بین آن دادند میهدایایی 

افت کرد. در یدر  یتوجه د، از طرف شاه ایران هدایای قابلعباس به اروپا عازم ش عنوان سفیر توسط شاه ستان به ایران آمده بود و بعدها بهانگل

یک دارای چهار تخته قالی، چهار عدل ابریشم و طال، شش تخته فرش معمولی و بقیه این هدایا، شش قاطر وجود داشت که هر میان 

های طال در  ابریشم و رشته یها هایی که از نخ قالی .(Ferrier 1989, 128)بودند  ،شده دوزی مزّین مخصوص قالب های با نخ ییها قالی

شناخته شدند » پلونزی«یا » لهستانی«های  عنوان قالی اند که بعدها به ها استفاده شده بوده، به احتمال بسیار زیاد، از نوعی بوده بافت آن

(Bloom & Blair 2009, 367) .  

ن ُهلشتاین گوتورپ ،م ١۶٧٣ در سال
ٌ
امیر منطقۀ ُهلشتاین، نمایندگان سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود را روانۀ  ،۲شاهزاده فردریش ف

صفی اول پیشکش داشتند؛ پس از چند سال اقامت در ایران، هنگام بازگشت به آلمان با  بهایی به خدمت شاه ها هدایاِی گران ایران کرد. آن

منسوجات بسیار  کتاِب نفیس، اقالم دیگری ازجمله بر این  را به ارمغان بردند. این نمایندگان آلمانی عالوه گلستان سعدیای از  نسخهخود 

اکنون  هم ،ین قالیا). ١٠٩-١٠٨، ١٣٩٣ نیز با خود به اروپا بردند (میرزاییرا  ۳»پلونزی«عباسی موسوم به قالی  نفیس و یک تخته قالی شاه

ر .ق دازدهم هیهای مشهور پلونزی هستند که در اوایل قرن  ی از قالییها ها نمونه شود. این قالی (مونیخ) نگهداری میآلمان در موزۀ ملی 

اند.  فا کردهین دوره ایسیاسی ا یها بستان در بده ینقش مؤثر  ،پلونزی یشکشیهای پ اند. قالی شده عباس بافته می های سلطنتی شاه کارگاه

هایی است که  است، از نمونه قالی ازدهم ه.قیکه تاریخ بافت آن در شناسنامۀ اثر متعلق به قرن  پلونزی یها ن نوع قالییاز ا یکیبرای نمونه، 

) برخالف ١؛ تصویرT:8329ای:  ت. البته این قالی پلونزی (به شماره موزهدست آمده اس به ۴»کاخ شاهنشاهی هابسبورگ«از  ١٩٢٢در سال 

، or ، 8331 :T: 299ای:  موزه های های پلونزی (با شماره قالی .(Volker 2001, 214)های فلزی است  فاقد رشته ،های این گروه اکثر قالی

373 :orهای سلطنتی دوران صفوی هستند که در مجموعۀ  ) بخشی از قالی۴-٢؛ تصاویرMAK، » موزۀ هنرهای کاربردی و هنر مدرن

  شوند.  نگهداری می ۵»وین

تخته است.  ١۵۵حدود  ها در های متوسط و کوچک آن اند که اندازه پارچۀ پلونزی شناخته شده های بزرگ حدود پنجاه تخته از قالیامروزه 

شود.  حفظ و نگهداری می ٧»کپنهاگ«خوبی در موزۀ  باشد که ناباورانه به ۶»گذاری قلعۀ روزنبرگ قالی تاج«زیاد  احتمال  ها به ترین آن معروف

در و شود که از ورشو  ) نگهداری میor 304: ای (به شماره موزه ٨»موزۀ تجارت وین«گیرد در  ها قرار می دومین قالی بزرگ که در دستۀ پلونزی

   .(Ibid 2001, 208-212)) ۵دست آمده است (تصویر به ١٨٩٢سال 
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 کاشان،: قالی پلونزی، قرن یازدهم ه١تصویر

 
       .ق، محل بافت: احتماال
ً
محل نگهداری: موزۀ  هنرهای کاربردی و  ،متر سانتی ٢١١* ١۴٣اندازه:                      

  T8329 (URL1)ای:  . شماره موزهMAKهنر مدرن وین، مجموعۀ 

 
 کاشان، اندازه: : قالی پلونزی، قرن یازدهم ه٢تصویر

ً
محل نگهداری:موزۀ هنرهای کاربردی و  متر، سانتی ۴٣٩*١٧٧.ق، محل بافت: احتماال

 or (Volker 2001, 211) 373ای:  . شماره موزهMAKهنر مدرن وین، مجموعۀ 

  
محل نگهداری:موزه هنرهای کاربردی  ،متر سانتی ۵۵۶*٢١٠اندازه:  ،محل بافت: نامشخص.ق، : قالی پلونزی، نیمۀ دوم قرن یازدهم ه٣تصویر

  )(T8331 Ibid, 209ای:  . شماره موزهMAKو هنر مدرن وین، مجموعۀ 
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کاربردی و هنر  متر. محل نگهداری: موزۀ هنرهای سانتی ۴٣٩*١٧٧اندازه:  ه.ق، محل بافت: نامشخص، : قالی پلونزی، قرن یازدهم۴تصویر

  . or (URL1) 299ای:  . شماره موزه MAK مدرن وین، مجموعۀ

  
موزۀ هنرهای محل نگهداری:  ،سانتی متر ٩۵*۶٧اندازه:  .ق، محل بافت: نامشخص،: تکه قالی پلونزی، نیمۀ دوم قرن یازدهم ه۵تصویر

  or (Volker 2oo1, 213) 304ای:  . شماره موزهMAKکاربردی و هنر مدرن وین، مجموعۀ 

مهم سفارش داده  یها های سلطنتی و مکان نمودن کاخ صفوی، درابتدا برای مفروشپارچه از این دست، در دورۀ    های بزرگ قالی

اند  شده فرستاده می یدنبال آن برای مقاصد سیاسی به کشورهای خارج  عنوان هدیه و به ها به این قالی ،اول عباس  شدند. از دورۀ شاه می

نی بوده است تهماسب به سلطان عثما توان به آن اشاره نمود، هدیۀ شاه نمونۀ دیگری از این موارد که می ).٩۴و٧۴، ١٣٩٠(شیرازی و کشاورز 

، »جامع سلیمانیه«که برای مسجد  دهد ای نوشته و در آن پیشنهاد می نامه» سلیمان سلطان«به .ق، ه ٩۶٣زمان حکومت خود در سال  که در

ِ                قالی بفرستد. در این نامه، شاه  ایران تأکید می ٩»سنان« یبا معمار   ،١٣۶٨ ها فراموش نشود (ادواردز های الزم برای بافت قالی کند که اندازه                             

و ها  دارد قالی و به گزارشی که سفیر مجارستان اعالم می ندهمراه سفیری به دربار سلطان عثمانی رسید .قه ٩٧۵ها در سال  ). این قالی۵

 (حشمتی رضوی اند شده وچهار شتر حمل می توسط چهل ،ها بافت همدان و درگزین بودند که برخی از آنمی و زربفت های ابریش قالیچه

١٨٣ ،١٣٨٩.(  
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   به کشورهای اروپایی یهای پیشکش ارسال قالی .٢ـ٢

شاهان  ،است. درواقع در این دوران ییاروپا یها مجموعه  ین قالیتأم یها گر از راهید ییک ،اروپایی یعنوان هدیه به دربارها ارسال قالی به

اند. این کاِر شاهان  داده یه میشان به کشورهای اروپایی هدیهمراه ا هایی را به هنگام عزیمت سفیران ایرانی قالی ،صفوی برخالف بخش قبلی

وارد  ،به وسیلۀ این سیاسِت رفتاری های نفیسی هرحال به هر قصدی که بوده باشد قالی توانسته جنبۀ تبلیغاتی نیز داشته باشد، به صفوی می

های  قالی توان به اند می شده می رسالعنوان پیشکش ا صورت به نیهایی که بد جمله قالیاز های کشورهای اروپایی شده است.  مجموعه

که مزّین  پارچۀ زربفت را تخته فرش ابریشمی بزرگ ٢۵ ،اول تهماسب عنوان مثال، شاه . بهاشاره نموداول  تهماسب در زمان شاه رایجابریشمی 

ها  از این قالی یکی). ۶٣ ،١٣٨٨عثمانی در زمان سلطنتش به او هدیه داد (تقوی   دوم سلیم به نقوش حیوانی و گل بوده است، به سلطان

از خانۀ سلطنتی هابسبورگ به مجموعۀ  ١٩٢٢) که در سال ۶؛ تصویر T 8334ای:  (به شماره موزه ١١»وین ١٠قالی شکارگاه«عبارت است از 

MAK »شود وین انتقال یافته و در این مجموعه نگهداری می» موزه هنرهای کاربردی و هنر مدرن )URL1.(  

  
محل نگهداری: موزۀ هنرهای کاربردی و هنر مدرن وین،  متر، سانتی ٧۴۴*٣۵٠.ق، محل بافت: نامشخص، اندازه: : قالی شکارگاهی، قرن دهم ه۶تصویر

 T (Volker 2001, 225) 8334ای:  . شماره موزهMAKمجموعۀ 

دست آمده است  به ١٣»بارون موریس روتچیلد«وجود دارد که از مجموعۀ  ١٢قالی دیگری در مجموعۀ هنرهای تزئینی بوستون

(Ettinghusen 1972, 256) .ک خانوادۀ  م) در قرن نوزده٧؛ تصویر66.293ای:  این قالی (به شماره موزه
ّ
از » تورگیانی«میالدی در تمل

که او هم از اهالی  ١۵»ِاستفانو باردینی«به  ١۴»مارِکزی تورگیانی«توسط یکی از افراد خانواده به نام  ١٨٧٠فلورانس بوده است؛ اما در دهۀ 

شود و  یروتچیلد فروخته م ۀتوسط همین فرد به خانواد ١٨٩٢-١٨٧٧ های ، سپس بین سالین قالید. اشو یفروخته م ه است،فلورانس بود

- ١٩۵٧ های که به احتمال زیاد، بین سال شود تا این ها در این خاندان نگهداری می د و تا مدتیآ یدرم» بارون موریس روتچیلد«راث یجزو م

  .(URL3)شود  یخارجه فروخته م امور وزارت به ١۶»ِاستیبل«و » روزنبرگ«، توسط ١٩۶۶

خاندان «تخته نیز در استکهلم در مجموعۀ  یک ند،شده بود ایران به سلطان عثمانی هدیه های ارسالی دیگری که ازطرف شاه  ز قالیا

). ٨شود (تصویر خانوادۀ سلطنتی بوده و امروزه در کاخ سلطنتی استکهلم نگهداری می دروجود دارد که از قرن هفده  ١٧»سلطنتی سوئد

طور رسمی در مجموعۀ برانکی قرار داشت؛ اما در حال حاضر جزء  به است که )٩تصویر( ١٨»قالی برانکی«ها،  دیگر از این قالی یا نمونه

» قالی شکار وین«همان  ها را ترین آن عالی ،البته تمامی محققان .(Sabahi 2011, 9) آید شمار می بهورشو  ١٩»ویالویالمو«دارایی دولت در 

را » سلطان سلیم دوم«های اهدایی به دربار  تعداد قالیهای درخشان هنر ایران  اوج ). اتینگهاوزن در کتاب٢۶۶، ١٣۶۵دانند (دیماند  می

 از یاست که سفیر  اند عنوان نموده  دار بودهبه نقوش حیوانی و نقوش گل ه مزّینشماری قالیچۀ ابریشمی زربفت ک بیست تخته قالی و تعداد بی

لی ، شاه١۵۶٧). در سال ٣٠٧، ١٣٧٩قدیم نمود (اتینگهاوزن و یارشاطر  ٢٠»ِاِدرنه«جانب شاِه ایران به خدمت سلطان در 
ُ
سفیر ایران در  ،ق

به ارمغان برده » سلطان سلیم دوم«برای عرض تبریک وارد این کشور شده و هدایایی برای دربار پادشاه عثمانی ایَروان، به دستور شاه صفوی 

 های حیوانی بود. این و تعدادی قالی شده بود، ها استفاده  ، که از طال در آنپارچه ریشمی بزرگبود که این هدایا شامل بیست تخته قالی اب
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 ,Franses 2008)جا نمایند ها را جابه اند آن توانسته سختی می اند که هفت مرد به ای سنگین بوده به اندازه ها های پشمی براساس گفته قالی

40) .  

  
محل نگهداری: موزۀ  ،متر سانتی ١/۴٨٠*٢۵۵محل بافت: نامشخص. اندازه: .ق، : قالی شکارگاهی، قرن دهم ه٧تصویر 

  )(URL3 66.293ای:  شماره موزه ،هنرهای تزیینی بوستون

  
کاخ سلطنتی  :محل نگهداری ،متر سانتی ۵۵۵*۵۵اندازه:نامشخص، محل بافت:  ،م) ١٧: قالی شکارگاهی (قرن ٨تصویر

  )(Sabahi 2011, 9 ای: نامشخص شماره موزه ،استکهلم

  

  

  

  

: قالی برانکی، ٩تصویر

محل بافت: نامشخص، 

 ٣٧٠*٣۵٠اندازه: 

متر، محل  سانتی

نگهداری: مجموعۀ 

ویالویالمو، ورشو، شماره 

 ای: نامشخص موزه

(Sabahi 2011, 9)  
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ایرانی در سال  ٢١اند. یک ایلچی به ونیز برده.ق آغاز سدۀ یازدهم ه شده را در های ابریشمی شناخته عالوه بر موارد فوق، نخستین قالی

جه یا فرمانروای ونیز در آن زمان) (دُ  ٢٢برای مارینو ِگریمانی اول عباس  جانب شاه بهاِی بسیاری از ونیز رسیده و هدایای گران .ق، بهه ١٠١٢

تنۀ  که مزّین به ِتمثال مریم َعذرا و کودک بوده، یک نیمطاقۀ مخمل تخته قالی ابریشمی زربفت، یک   برده است. در میان این هدایا، یک

و  ١٠٣٢در سال  : یکیاند های متفاوتی راهی ونیز شده زمانز در یها دو سفیر دیگر ن شده است. بعد  های دیگر نیز گزارش زربفت و ابریشم

ز وجود داشته است. یچهار تخته قالی ابریشمی ن.ق، ه ١٠٣٢ز در سال یدر میان هدایای سفیر ایران به حاکم ونه.ق.  ١٠۴۶ سال دیگری در

  ).٣١٧ ،١٣٧٩ اتینگهاوزن و یارشاطرشوند ( در ونیز نگهداری می ٢٣کو ها در گنجینۀ َسن مار امروزه، چند تخته از این قالی

فتحی «عباس سفیر خود  شاه ،مشاهده کرد که در آن زمان ١۶٠٢توان به سال  نمونۀ دیگری از هدایای شاهان صفوی به اروپاییان را می

صورت برجسته  بوده که بهای از جنس ابریشم، طال و نقره  ، قالییارسال یکند. یکی از هدایا همراه هدایایی عازم ایتالیا می را به» ِبیگ

گنجینۀ مارک ِسنت ارزش داشتن چنین فرش زیبایی را در : «ندبود  همراه قالی بوده که در آن چنین نوشته ای نیز به شده بوده است. نامه بافته

متعلق به بانو رینی در وین است و قالی  ٢۴که در مجموعۀ لیختنشتاین یمیهای مهم با نقوش اسل . این قالی(Banas 2011, 3)» خود دارد

 تخته، یکد، نها وجود دار  چند نمونۀ مهم از این قالی ،مونیخ ٢۶چنین در موزۀ رزیدنز متعلق به همین دوره هستند. هم ،در نیویورک ٢۵راجرز

جزء  ،قالی). این ١٠تصویر؛ ٢٧٠، ١٣۶۵واسا) را دارد (دیماند های روشن و دیگری نقش عالئم خانوادگی لهستان ( مناظر شکار با رنگ

  ده بود.کر اقالمی بوده است که صفر موراتوویچ برای پادشاه لهستان خریداری 

دوک ُهلشتاین گوتورپ در آن زمان،  ،٢٧هدایای ارزشمند و نفیسی را برای ِفِردریک.ق، ه ١٠۴٩اول در سال  صفی جانب شاه یک ایلچی از

 به  ینبها بوده است. ا های ابریشمی و زربفت بسیار گران  ها و قالی لهای زری، مخم که این سوغات شامل پارچه برده استبه ارمغان 
ً
ها بعدا

 ؛٣١٨، ١٣٧٩اند که دراصل متعلق به خانوادۀ سلطنتی دانمارک است (اتینگهاوزن و یارشاطر  یافته در کپنهاگ انتقال ٢٨کاخ رزنبورگ

  ). ١۶۶ ،١٣۶۶ اند (حسن عنوان نموده» پلونزی«های اهدایی به این دوک را شش یا هفت تخته قالی  ). در منبعی دیگر، تعداد قالی١١تصویر

عنوان یکی از  ها در نزد شاه به در معرفی هلندی ،عباس به نقاشی مشغول بوده ها در درباِر شاه که سال ٢٩شخصی به نام یان فان هاسلت

وریه را در پنج ف» ِبیگ موسی«ها، سفیر خود  عباس، برای تحکیم روابط خود با هلندی است. شاه سزایی داشته  هملل دنیا نقش ب ترین قوی

عازم هلند  ،عباس سمِت هلند عازم نمود. این سفیر که به دستور شاه  ای دیگر با ناوگان هلندی از بندرعباس به همراه هاسلت و عده به ١۶٢۵

شش تخته قالی، هفت عدد ظرف فلزی، یک عدل  :است که عبارت بودند از تقدیم نموده  ٣٠ی را خدمِت شاهزاده هنریکییاشده بود، هدا

شده توسط  ابریشم زرد و یک عدل ابریشم سرخ، پنج قطعه پارچۀ اطلس، ده قطعه پارچۀ ابریشمی رنگین و دوازده قطعه گلیم نخی که گفته

  ). ۴١-۴٠ ،١٣۵۶ (فلور اند شده نفر حمل می ۶۵

  
 کاشان.ق، : قالی شکارگاهی، قرن یازدهم ه١٠تصویر

 
      محل بافت: احتماال
ً
 محل نگهداری: موزۀ رزیدنز، مونیخ، ،متر سانتی ٣٨٢*١۵٢اندازه:  ،                

  (Ferrero 1972, 31)ای: نامشخص  شماره موزه
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 کاشانمحل بافت: .ق، گذاری، قرن یازدهم ه قالی پلونزی موسوم به تاج :١١تصویر

ً
محل نگهداری: کاخ رزنبورگ،  نامشخص،اندازه:  ،احتماال

  )(URL4ای: نامشخص  شماره موزه ،کپنهاگ

  صفویه  ۀقالی به کشورهای اروپایی در دور صادرات  .٣

 یپ در ،دورهن یا یگسترش روابط تجاری صفویان با اروپاییان است. ط ،یۀ صفو ر و اندوزی اروپاییان در د ثر در فرشگر از عوامل مؤید یکی

مندان  اقالمی مانند قالی عالقه ،در بین اروپاییانموجب آن  روابط تجاری نیز قوت گرفت و به ،ران و اروپایت روابط سیاسی بین ایش و تقویافزا

 ن بخش، ابتداین دوره، در ایان اییدر کسب فرش اروپا یر صادرات قالیتأث یاز چگونگ یر واضحیدادن تصو دست ند. برای بهبسیاری پیدا نمود

ژۀ بازار لهستان در یم و سپس نقش ویپرداز  یم یرانیا یها یران در توسعۀ صادرات قالیشاغل در ا ییبه مطالعۀ نقش بازرگانان و تجار اروپا

  م. یکن یح میرا تشر  یدورۀ صفو  یرانیا یها یقال یآور  ت جمعیرونق و جذاب

  انییاروپا یاندوز  فرشنقش بازرگانان و تاجراِن اروپایی در توسعۀ . ١ـ٣

زادگان  اشراف ٣١.شد بها شناخته می ی باشکوه و گرانعنوان کاالی ی در اروپا بههای صفو  های کارگاه رفته قالی ، رفته.قهای قرن دهم ه در نیمه

هایی که در  آمده بودند. یکی از راهر ها ب پِی خرید و سفارش قالی در ،ل و ثروتمندهای متمو  ها برخی از خانواده آن دنبال و درباریان اروپایی و به

های پرتغالی و هلندی در بندرهای جنوبی ایران  ها در کشورهای اروپایی کمک نماید، وجود کشتی توانست به انباشت قالی  دوران صفویه می

یی وارد بندر مدیترانه ها اناروتوسط ک مجموع، کاالهای موردنظر اروپاییانها و در قالی شده است،طور که در برخی از منابع ذکر  بود. همان

ز، یرسیدند. بسیاری از دریانوردان اروپایی ن های بازرگانی، پس از طی مسیرهای طوالنی، به بنادر اروپا می شدند و پس از آن توسط کشتی می

های مهم و  بوده است. یکی از قالیها  ن آنیتر  از مهم یاند که قال برده یرا با خود م ییها یهنگام بازگشت نزد خانوادۀ خود، اغلب سوغات

) که از اواخر قرن هفده تا اواخر قرن ca16ای  (به شمارۀ موزه است ٣٢»سلیمان شکارگاهی شاه«قالی  ،زیبایی که متعلق به این دوره است

های عثمانی  ن را از ترکآ ،١۶٨٧در سال های دریایی درآمده است. او  یکی از بزرگترین کاپیتان ٣٣»فرانچسکو مورسینی«به تصرف  منوزده

ها در  سال» سلیمان شکارگاهی شاه«این قالی را معرفی کرد. قالی  ،عنوان دوک ونیز انتخاب شد زمانی که به ،سال بعد .دست آورده بود به

 ٢٠٠٨خصوصی در ُرم قرار گرفت. در سال  یا مجموعه  که درنهایت در نیوار کاخی در ونیز آویزان بود تا این خانواده باقی ماند و بر دیتملک ا

  ).١٢تصویر؛ Franses 2008, 15موزۀ هنراسالمی این قالی را خریداری نمود (
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 تبریز.ق، : قالی شکارگاهی شاه سلیمان، قرن یازدهم ه١٢تصویر

 
      محل بافت: احتماال
ً
 : موزه  هنرمحل نگهداری ،متر سانتی ٢،۶٠*۵،٨۴اندازه:  ،                

  )(ca 16 Franses 2008, 15ای:  شماره موزه ،اسالمی قطر

شان را یحقوق گمرکی را بسیار کاهش داده بود، عالقۀ ا ،ها به تجارت با ایران ییعباس، که در اواخر حکومت خود برای تشویق اروپا شاه

گردید و به رونق تجارت در ایراِن  در ایران میها، بازرگانان و تاجران اروپایی  وآمد کشتی سهولت رفت نمود و این کار منجر به به ایران جلب می

عباس به امر تجارت و ایجاد  اند که شاه القول اذعان نموده متفق ،انجامید. اغلب سیاحان، مورخان و جهانگردان دورۀ صفویه دورۀ صفویه می

نی که راه ثروتمندی کشور و دولت، تنها با بازرگا  هاست و پیوسته به این امر معتقد بود ها اشتیاق بسیار زیادی داشته  ارتباط گسترده با خارجی

زمین اعاظم، بزرگان حتی شاه نیز به تجارت  در مشرق«نویسد: باره چنین می این ). شارِدن در٩٧و۶٧ ،١٣٨٠ شود (معمری ر میمیس

ن تّجار هستند. اغلب ایشان صاحب مانند بازرگانان، َعّمال و مستخدمانی دارند که دارای همان منشیا پردازند. این رجال و ملوک به می

بافت  المثل شاهنشاه ایران، ابریشم، منسوجات زربفت و پشم های مخصوص تجاری و مخازن (انبار) بازرگانی مخصوصی هستند. ِفی کشتی

 ،١٣۴۵(شاردن  »کند ها برای فروش به ممالک همسایه صادر می فروشد و از این کاال های نفیس، قالی و فرش و جواهر می و دیگر پارچه

٣۶۴.(  

با .ق ه ١٠٢٢ /م ١۶٠٢بود که در سال  ٣۴»کمپانی هند شرقی هلند«ایجاد  ،عباس به وقوع پیوست از اتفاقات مهم دیگری که در دورۀ شاه

ها در سال  آن ٣۵کردند و با مداخلۀ دولت هلند تأسیس شد. های تجاری کوچکی که در خارج از هلند و در شرق فعالیت می ادغام شرکت

). ۴٣ ،١٣٨۶ شد (رجایی اداره می ،مستقیم دفتر کمپانی در جاوه نظِر سورات هند و با نظردر بندرعباس دفتری تأسیس کردند که زیر  ١۶٢٣

ه صد لنگه طبق قرارداد، هرسال است. دولت ایران متعهد بود  داده ایران با این کمپانی واردات و صادرات بسیاری را در دورۀ صفویه انجام می

های زربفت، پشم بز، عنبر، آنقوزه،  های پشمی و قالیچه پوند هلندی وزن داشته باشد). قالی ۴٠٨ابریشم به این کمپانی بفروشد (هر لنگه 

ت، شده است. درمقابل این صادرا  بین اقالم صادراتی بیان طال و نقره، مسکوکات، پسته، بادام، شراب شیراز، روناس و انواع نیل نیز در

های حریر، عاج، روی، فلفل، ِهل، عطر و ادویه که در ایران طرفداران  ند از: انواع پارچهبود عبارتشده است که این  انجام می وارداتی نیز

های صادراتی دربین  آمده، قالی دست ). براساس اطالعات به١٢٩-١٢٨ تا، بی اند (بیانی ها فروشندۀ عمدۀ آن بوده بسیاری داشته و هلندی

که تمامی  است رسیده تخته قالی ابریشمی می ٣٢تخته قالی پشمی و  ۵٢٢به » کمپانی هند شرقی«توسط .ق، ه١٠٧٧-١٠۶٢های  الس

» کمپانی هند شرقی هلند«ویژه توسط  های ایرانی به اروپا، به میزان فراوانی صادرات قالی ).۶١ ،١٣٨٨ (تقوی اند شده ها به اروپا صادر می این

 یان بری و دیگرانآثار نقاشانی چون رامبرانت، فرمیر،  در »عصر طالیی نقاشی هلند«های  بسته بر نقاشی های نقش توان از کثرت فرش را می

  .مشاهده نمود

شماری را که در  توانستند اروپاییان بی ،نمود دوران طالیی خود را طی می ،که در آن عصر یا از هنر ویژه یمند  شاهان صفوی با بهره

به مقدار  هرچندشدند جذب این هنر نمایند و از این طریق به صادرات این هنرـ صنعت  ِکسوت بازرگان، تاجر و حتی دیپلمات وارد ایران می



 
 

۹، پیاپی ۲سال پنجم، شماره   

۱۴۰۱ستان پاییز و زم  
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های دوران صفوی را وارد  هی از قالیواردی بود که توانست حجم قابل توجازجمله م» د شرقی هلندهن«اندکی کمک نمایند. وجود کمپانی 

  کشورهای اروپایی نماید.

  در لهستان  یصفو  یها یبازار قال. ٢ـ٣

بگیرند؛ اما این  موجب رونق صادرات توانستند در کشورهای اروپایی جای ها به طور که در مطالب فوق به آن اشاره شد، بسیاری از قالی همان

در هایی که در دوران صفویه  لت. یکی از مندزادگان آن قرار گرفت   طور ویژه مورد استقبال لهستان و البته نجیب ها در این برهه از تاریخ به قالی

رفته خواهان هنر ایرانی و  همردم لهستان بودند. این مردمان به درکی از فرهنگ شرق رسیده بودند که رفت ،نمودند میبسیاری آمد  و ایران رفت

ها را برای چیزی بیش از ارتباط با کشورهای شرقی  این قالی ،ها خصوص لهستانی گردیدند. اروپاییان به ٣۶های پلونزی ویژه قالی به

مند به برقراری  هایی که عالقه ها در دوران صفویه بسیار خوش درخشیدند و لهستانی حال، این قالی هر به .(Banas 2011, 8) خواستند یم

  خواستند خود را از اروپای غربی جدا نمایند، برای کسب کاالهای ایرانی و ترکی، به شرق روی آوردند. ارتباط با ایران دورۀ صفویه بودند و می

ها برای  بین خود، از آن عنوان هدیه در به یزای بوده که خوِد بزرگان لهستانی ن اندازه وم به پلونزی بههای ایرانی موس ارزشمندی قالی

، ۱۶۹۶-۱۶۷۴های  طی سال پادشاه لهستان ٣٧»ژان سوبسکی سوم«عنوان مثال، دربارۀ  بردند. به رسیدن به مقاصد خاصی سود می

هار چ ]...[ ای از کراکوف زاده شده با طال و نقره توسط نجیب تخته فرش ابریشمی بافته کی ]...[مناسبت روز تولد او  به«شده است:   آورده

دو تخته فرش ایرانی بسیار  ]...[ دو تخته فرش ابریشمی توسط استاد شکارچی سلطنتی ]...[ تخته فرش کوچک ایرانی توسط سفیر فرانسه

کی
ُ
 پلونزی .(Ibid,  2-3)شده است  ، هدیه »٣٨غنی توسط شاهزاده ُپت

ً
ی اند تا تقاضا شده طور خاص با لهستان معامله می ها به ظاهرا

سبب  های پلونزی تنها به ها حاکی از آن است که خریداری قالی جا را برآورده سازند. برخی از گزارش زادگان آن و نجیب   حاکمان، اشراف

اف سیاسی درپِس آن نهفته بوده که بزرگان لهستان را به اندوختن سری اهد عالقۀ ِصرف به هنر ایرانی و کاالهای آن نبوده است؛ بلکه یک

های  های پلونزی در مجموعه تخته از قالی ٢٠٠نمونه و در برخی از منابع  ٢٣٠است. حدود  کرده  این دست از کاالهای ایرانی ترغیب می

  ).۵١ ،١٣٩٠ شوند (دریائی های شخصی نگهداری می اکنون نیز ناشناخته هستند و در مجموعه ها هم غربی وجود دارد که بسیاری از آن

ار ارمنی مقیم ، وجود تجهای ایرانی در دورۀ صفویه به لهستان و سایر کشورهای اروپایی گردید ن عواملی که منجر به ورود قالییتر  از مهم

کیشان خود در ترکیه و ایران بازرگانانی  شد که با هم خصوص لهستان توسط ارامنه برقرار می روابط بازرگانی با اروپاییان به ،درواقع ٣٩ایران بود.

های بیش از حد ارامنه  دلیل فعالیت نوشته است که به ١٧١٧در سال  ۴٠»ژان پیتون دو تورنتور«موفق بودند. یک جهانگرد فرانسوی به نام 

اند. حضور بازرگانان ارمنی در بازارهای  بخش شرق شده اند و کاالهای غرب نیز زینت تر کاالهای شرق در غرب شناخته شده است که بیش

ها در  ار ارمنی که محل اقامت آن). تج٣٧ ،١٣٩٢ نمود (مایدا ورود کاال را به بازارهای لهستان هموارتر می ،لهستان سابقه داشت و این امر

طریق ایشان با ایران روابط تجاری  هستان ازاند. پادشاهان ل شده آمدند و دائم در این مکان مستقر می بود از ایران و ترکیه می ۴١»ِلئوپول«

اند.  داده می ،ها به این تّجار سفارش خرید قالی از اصفهان، کاشان و نواحی دیگری را که در تولید این قبیل کاالها نامی بودند داشتند و آن

گوست سوم«و  در ابتدای قرن هفدهم  ۴٢»سیگسموند سوم«مانند  یافراد :اند دهندگان پادشاهان لهستانی بوده یکی از این سفارش
َ
در  ۴٣»ا

های وارداتی  تر از کاال مراتب بیش شده به کاالهای تجاری که از ایران وارد میدر قرن هفدهم، » ِلئوپول«ی های تجار  . در صورتقرن هجدهم

  .)۶٠و۵٩ ،تا هی بیلال (حبیبچون ایتالیا و ِفالندر بوده است از کشورهای اروپایی 

ها باعث شده بود که  زادگاِن لهستانی به پوشاک شرقی و برخی دیگر از اقالم آن م، گرایش اشراف و نجیبم قرن هفدهنیمۀ دو یط

های ابریشمی تشکیل  درصد واردات را پارچه ۴٠عنوان مثال، حدود  بخش عظیمی از کل واردات لهستان را کاالهای شرقی تشکیل دهد. به

وارداِت  ،شده است که فقط در این ایستگاه گمرکی  شد. در منابع چنین بیان وارد کشور می ۴۴»پودولکسیکامینتس «داد که توسط گمرک  می

 ،زلوتی بود. در طی همان قرن ١٠.۶٧٢قطعه به ارزش  ۶۶٢٠بر   ای برای دادوستد بوده، بالغ ساالنۀ منسوجات ابریشمی از ترکیه که دروازه

  ).٣٧ ،١٣٩٢ شده است (مایدا جفت برآورد١۵١تر ترکی به  انهای ارز  های ایرانی و قالی واردات قالی

 های ایرانی بسیار یاد ار ارمنی بود، از قالی، که یکی از حامیان تج۴۵»شاه ِاسِتفان باتوری«های اموال سلطنتی مانند دارایی  در فهرست

و پادشاهان بزرگ دیگر نیز اشاره شده است. برخی  ۴۶»یان کاژیمیش شاه«، »سیگسموند واسا«های شاه  شده است. در این فهرست به دارایی

). یکی از خریداران ٣٨ ،١٣٧۴ دهندۀ واردات قالی در حجم انبوهی به این شهر بوده است (ماسلنیتیستا ، نشاناز اسناد گمرکی شهر ِکراکوف
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). با توجه به ١٠ ،١٣٩٢ خریداری نمود (مایدا ١۵٨۴قطعه از منسوجات ایرانی را در سال  ٣۴بود که » ِاسِتفان باتوری«اقالم ایرانی همان 

به  ۴٧»صفر موراتوویچ«شود، بیش از همه، حساب  ی نگهداری میِی بزرگان لهستان و فاکتورهای تجار ارمنی که در آرشیو ملها موجودی

عازم  .قه  ١٠١٠/  م ١۶٠١پادشاه لهستان، در سال ) ١۶٣٢-١۵٨٧( سوم یدستور سیگسموند واسا به ،خورد. این شخص ارمنی چشم می

رزروم، تبریز و قزوین برای رسیدن به کا۴٨شود. او ازطریق ورشو، لووف ایران می
َ
خود  ،موراتوویچگردد.  شان و سپس اصفهان عازم می، جلفا، ا

زیبا از تولیدات  ام فقط برای خرید برخی کاالهای ارزشمند و من تاجرم، من اینجا آمده« ه است که هدف اولیۀ من تجارت است:اشاره نمود

کسی که اینجا « :کند که مأموریت سیاسی جزء اهداف او نیست . او تأکید می(Banas 2011, 3)»پادشاه لهستان و... یایرانیان برا

سیگسموند . (Ibid ,4) »ای قبول کنم هدیه توانم  نمیدیپلمات نیستم، به همین دلیل  شده نباید هدیه دریافت کند، من یک فرستادۀ فرستاده

 به نحوۀ بافت آن سوم به تاجر ارمنی خود دستور می یواسا
ً
ها نیز نظارت نماید  دهد چندین تخته قالی برای او خریداری نماید و البته شخصا

   (Ibid). پادشاه لهستان باشد نزدها  تواند حاکی از اهمیت این قالی که این می

 ۴٩اند. گذاری شده نام» لهستانی«های  اشتباه به قالی اند که به رۀ صفویه بافته شدهدهد در دو  هایی که پادشاه لهستان سفارش می قالی

ازجمله در کاشان که صفر موراتوویچ نیز برای اجرای دستور پادشاه لهستان در اند  شده ها در نواحی مختلف ایران بافته می تر این قالی بیش

   ).۵١ ،١٣۴٩ (سامی ۵٠افته بودیجا حضور  آن

، در سال شده بودند آوری جمع که به سفارش صفر موراتوویچکاالهایی  

ها، به دربار شاه لهستان  یعنی یک سال پس از سفارش آن ١۶٠٢

دوتخته فرش به  :شده بودند عبارت بودند از  اند. اقالمی که سفارش رسیده

  ۴١ارزش 
ً
کراون، و پنج کراون برای اجرای نشان  ٨٢کراون، مجموعا

کراون  ٣٩به ارزش  اضافۀ دوتخته فرش دیگر  هب ۵١ها سلطنتی روی فرش

 
ً
در کاخ  یمدت طوالن  ها به شدند. این قالی کراون می ٧٨که مجموعا

با ازدواج آنا کاتارینا کونستانتسیا  ١۶۴٢که در سال  سلطنتی ماندند تا این

با فیلیپ ویلِهلم فون ِدر فالِتس  سوم ی، دختر سیگسموند واسا۵٢واسا

ۀ عنوان جهیزی ها به ، یکی از اعضای شوراِی باواریا، تمامی قالی۵٣ویتِلسباخ

ها  تخته از این قالی). چهار ٣٧ ،١٣٩٢ (مایدا ندشد شاهزاده به او هدیه داده 

» رزیدنز«شود در موزۀ  ها دیده می که نقِش عقاب سلطنتی لهستان در آن

  ).١٣؛ تصویر۵٢ ،١٣۴٩ د (سامینشو یم یشهر مونیخ نگهدار 

های  طورکلی در مجموعۀ شخصی بسیاری از اشراف لهستان و موزه به

توان مشاهده کرد  را میفراوانی اشیاء ایرانی  ،این کشورعمومی 

ها به اقالم و کاالهای  ). با توجه به عالقۀ لهستانی۶٠ تا، بی هیلال (حبیب

تصوری  ،کاالهای ایرانی در این کشور توان از نحوۀ انباشِت  می ،ایرانی

توجهی از این آثار در کلیساها و ِدیرها نگهداری  داشت. بخش قابلنسبی 

 کاالهای باارزش خود را به ،. شاهان و بزرگانندشد می
ً
نوان نذورات ع غالبا

به  ،های دیگر پیروزی لهستان در وین) یا در مناسبترسم شکرگزاری  (به

  ). ١٠ ،١٣٩٢ (مایدا ۵۴بخشیدند نهادهای مذهبی می

ای که به شرق  ار ارمنی و عالقه، لهستان به کمک تجحالهر   به

توانست حجم انبوهی از این  ،ده بودایرانی پیدا کر ای ه ویژه قالی به

ها را از آن خود نماید. این عالقه و داشتن اهداف سیاسی شاهان و  قالی

  
 .ق، قالی (؟) پلونزی، اوایل قرن یازدهم ه :١٣تصویر

 
 محل بافت: احتماال
ً
                 

شماره  ،محل نگهداری: موزۀ رزیدنز، مونیخ نامشخص، اندازه: ،کاشان

  )(Ferrero 1972, 31 ای: نامشخص موزه
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از تاجران  یهاِی شاهی به این کشور فروخته شود. پادشاهان لهستان کارگاهتولیدی های  بسیاری از قالی موجب شد ،زادگان لهستانی نجیب 

  دست آورند. را به یاز دورۀ صفو  یباشکوه های فاده نمودند و توانستند قالیدر راستای تحقق اهداف خود است توویچچون مورا یا زبده

  گیری نتیجهبندی و  . جمع۴

 یل دو عامل اهداین موارد را ذین ایتر  ن مقاله مهمیاند. ما در ا اندوزی اروپاییان در دورۀ صفوی نقش داشته ل فرشیعوامل متعدد در تسه

 یت پیشکش قالمن بررسی عامل اول مشخص شد که سنم. ضیقرار داد یمورد بررس ییاروپا یبه کشورها یان و صادرات قالییبه اروپا یالق

به سفرا  یقال یشاهد اهداسو،  کیر گذاشته است. از یدر اروپا تأث یفرش صفو  یها مجموعه یر یگ در شکل یعد اساساز دو بُ  یدر دورۀ صفو 

ن هر یم. ایمواجه ییاروپا یبه دربارها یشکشیپ یها یگر با ارسال قالیم، از طرف دیران هستیحاضر در خاک ا ییاروپا یاسیو فرستادگان س

را  ییاند و مجموعۀ هنردوستان اروپا داشته یصفو  ۀدور  یرانیا یها یتر قال شیهرچه ب یر آو  ان به جمعییش اروپایدر گرا ینقش مؤثر  ،دو مورد

دست  ها وه به آنیش نیاند بد هایی که اروپاییان توانسته ترین قالی اند. بیش ن دوره کردهیا یها یورانۀ قال دارانه و موزه متوجه ارزش مجموعه

  اند. باالیی برخوردار بوده های طال بوده است که از مرغوبیت هایی از جنس ابریشم و رشته یابند، قالی

ها  م. بازگشایی برخی از بندریبه بحث گذاشت ییاروپا یقال یها شدن مجموعهتر  یرا در غن یصفو  یادرات قالمقاله، نقش ص یدر بخش بعد 

 کمپانیتجار  یها س کمپانییها و تأس برای ورود کشتی
ً
هلند، در زمرۀ اتفاقاتی هستند که به صادرات قالی و البته  یهند شرق ی، مخصوصا

 یا ژهیت ویحائز اهم یشرق یها یقال یان، نقش بازار داغ لهستان براین میا اند. در ها در این برهه از تاریخ کمک نموده گسترش خروج قالی

 های های صفوی دست یافت و توانست با خریداری قالی از قالی انبوهی تنها کشوری بوده که به حجِم  ،چراکه لهستان در این دوره از تاریخاست. 

های  هایی که در کارگاه ویژه آن به ،های ایران . شیفتگی به قالیع کندیل و تسر یرا تسه یصفو  یقال ییاروپا یها ل مجموعهیند تشکیفرا ،ن دورهیا

 به خرید قالی ها ویژه لهستانی به ن دوره،یا یانیشدند، اروپا سلطنتی تولید می
ً
  ها اقدام نمایند.  را ترغیب نموده بود که مستقیما

ها  شکشین پیا ارسال ای ییاروپا یبه سفرا یشکش قالیچون اهدا و پ یمهم یدربار  یها سنت ،توان گفت که در این دوره می ت،یدرنها

تر  با آشنایی هرچه بیش کرده است. در ادامه، را فراهم ییاروپا یها به مجموعه یصفو  یرانیا یها یقال یابی موجبات راه ،آنان یبه دربارها

ها به  ییاروپا یابی و راه دست جاد شدیس این اقالم نفیتصاحب ا یها برا یدر قالب صادرات قال یتر  بزرگ نۀیزم ،یرانیا یها یبا قالیان یاروپا

در اما همین حجم اندک نیز  توجه نبوده است قابلره این دو  یها قالی صادرات حجم . درست است کهش هموار نمودیش از پیها را ب یقال

 ا. کرده است یباز  یها نقش مهم ییاروپا یاندوز  توسعۀ فرش
ً
 با ییضمن آشنا، ییاروپا یبعد  یها نسلتا  اند جاد کردهیا یها فرصت نیقطعا

گاهانه ،های این دوره قالی   . کنندها  آوری این قالی به جمعتر اقدام  آ

  

 ها نوشت پی

1. Anthony Shirley 

2. Friedrich von Holstein Gottorp 

3. Polynesia  

4. Imperial House Habsburg   

5. Vienna museum Of Applied Arts Contemporary Art 

6. The Coronation carpet at Rosenborg Castle  

7. Copenhagen  

8. Vienna Trade Museum 

9. Sinan 

های دیگر نیز بروز پیدا نمود.  ها در زمینه نقش شکار عالوه بر نگاره ،توان به دورۀ صفوی منسوب کرد چراکه در این دوره شکارگاه را میعصر احیای نقش . ١٠

ها را  ز قالی. این دسته اندهای شکارگاهی رواج یافت باشد که تحت حمایت دربار، قالی بافی این عصر می یکی از مواردی که نقش شکارگاهی را پذیرا شد، قالی

گاهی دورۀ صفوی نیز در موزۀ پولدی پتزولی میالن  ترین قالی شکار قاپو دانست. قدیمی چهل ستون و عالی ها و اماکن شاهی مانند مختص کاخ توان می

  ).۵۵، ١٣٩۶زی اند (شادلو و شیرا های شکارگاهی دارای کاربردی غیرمذهبی بوده ). قالی٧٩و٧۶، ١٣٩٠شود (شیرازی و کشاورز  نگهداری می

11. Vienna Hunting Carpet  
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بررسی عوامل مؤثر در 

 اندوزی اروپاییان در فرش

های دهم و (سده دورۀ صفوی

 ۶۴ـ۴۹، ).قیازدهم ه

12. Boston Decorative Arts Museum 

13. Baron Maurice Rothschild 

14. Marchese Torrigiani 

15. Stefano Bardini 

16. Stiebel 

17. The Swedish Royal Family 

18. Barnicki Carpet  

19. Villa Willamove 

که  حالیبرده شده در  (Edirne)ها به ادرنه  این قالی ،به گفتۀ اتینگهاوزن .ها وجود دارد اتینگهاوزن و دیماند در محل این قالینظری بین  . اختالف٢٠

با خود به قسطنطنیه برده است. امروزه،  .قه  ٩٧۴/  م ١۵۶۶ثانی در سال  سلیم نشستن سلطان یه را سفیر ایران در زمان به تختهد دارد می دیماند اذعان

 ).٢۶۶-٢۶۵، ١٣۶۵(دیماند  هستند انده است که مربوط به قرن دهم ه.قها فقط چهار تختۀ بزرگ ابریشمی باقی م از این قالی

 .)٢، ١٣٩٠ گردد (بازماندگان خمیری کبیر، نمایندۀ سیاسی و به پیک ساده نیز اطالق میزبان فارسی کلمۀ ایلچی همان سفیر در  .۲۱

22. Marino Grimani  

23. San Marco  

24. Liechtenstein Collection 

25. Renee Rogers  

26. Residence Museum  

27. Fredric   

کاخ «توسط خانوادۀ سلطنتی به مدت هشت روز در  ٢٠٠٩هستند که در ده اکتبر  (Crowing Carpets) »گذاری های تاج قالی«ها موسوم به  این قالی .٢٨

کاخ «ای که از طرف  . البته، با توجه به اطالعیه(URL2, Andersen 2009)برای مشاهدۀ عموم به نمایش درآمدند  (Resenburg Palace)» رزنبورگ

ها از انبار  قالی ،گذاری بروند. در این مقطع زمانی های تاج طول عید پاک به بازدید قالیتوانستند در  اعالم شد، عموم مردم می ٢٠١٩در سال » رزنبورگ

اند که همگی در  بوده .قازدهم هیگذاری، متعلق به قرن هفدهم م/  خارج شده و در تاالر بزرگ این کاخ به نمایش گذاشته شده بودند. این هفت قالِی تاج

دهین شده  ،جلوی تخت پادشاهی ،ها این قالی تریِن  اند. مهم گرفته یورد استفاده قرار مگذارِی پادشاهان دانمارک م زمان تاج
َ
درست در جایی که پادشاه ت

طول  ها در خواهد بود که قالی آخرین سالیشده است که این  ذکر، ٢٠١٩در سال است. در اطالعیۀ این مجموعه  بود جایگاه خود را تثبیت نموده 

 . (URL4)آیند  میی درتعطیالت به نمایش عموم

29. Ian Van Hasslett  

30. Henrik Prince 

ای طوالنی و کهن در سرزمین ایران هستند اما با این وجود، با ورود به دورۀ صفوی و تغییرات در  ها اعم از قالی، دارای سابقه بافته بسیاری از دست .۳۱

به جهان معرفی گردید.  های هنری این دوره تراز با سایر رشته ی تبدیل شد و هماز صناعتی روستایی به یک هنر مل ها، قالی ها و نگرش برخی از زیرساخت

 ) . ١۶، ١٣٩۴ و همکاران احمدعطاری توجهی پیدا نمود (خواجه ، در بین اروپاییان محبوبیت قابلصنعت با برخورداری از چنین ظرفیتی - این هنر

32. Shah Suleiman Hunting Carpet 

33. Francesco Morosini (1618-1694)     

34. East India Company Of The Netherlands   

رقابت با  باشد. این کمپانی به مدت دو قرن در مرکز اصلی مؤسسات این کمپانی در آسیا، شهر باتاویا بود که همان جاکارتای امروزی در اندونزی می. ٣۵

د کرد. اما پس از ت خود ادامه داد و چند کشور آسیایی را نیز مستعمرۀ خوچنان به فعالی هم ،های اروپایی دیگر دولتکمپانی هند شرقی انگلیس و 

  ). ۵۶، ١٣٨٢طور کلی منحل گردید (کاوانی  به ماز رقابت جا ماند و در اواخر قرن هجده های بسیار تالش

های  گردد که دارای گل اطالق می ها های پلونزی یا لهستانی به گروه بزرگی از قالی قالیمعنای رقص لهستانی است.  ، پلونز بهدر معنای لغوی .۳۶

اند.  صفوی بافته شدهدر دورۀ و بندی و ترکیب خاصی هستند  های مزبور دارای رنگ ای زربفت هستند. قالی ای در قسمت وسیعی از زمینه رجستهب

 ). ۶۶، ۱۳۹۳(چهاردولی  است مانند تاکهای  نیلوفر، شاخ و برگ و پیچکگل و بوته، گل  ها به کار رفته، یری که در این قالترین عناص بیش

37. John III Sobieski 
   

38. Poto Cki 
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ال بودند. آمیزش با فرهنگ ایرانی بسیار فع عباس در بخش جلفای اصفهان مستقر گردیدند، در بخش تجارت و ارمنیان مقیم ایران که در دورۀ شاه .۳۹

هایی نیز دست  به بافت قالی ،بافی در ارمنستان و حفظ فرهنگ قالی ها در این دوره های قالی ظ ویژگیکه حتی در زمان سکونت در ایران با حف طوری به

  ). ۴٩، ١٣٩٣نژاد، فرهمند بروجنی و ژوله  معروف گردیدند (سلطانی» ارمنی باف«های  یافتند که به قالی

40. Jean Python Du Torrent  

41. Leopol 

42. Zigmond III 

43. Aguest III  

44. Communite’ Podolexia  

45. King Stephen Battori   

46. King Jan Kazimish   

47. Sefer Moratovich  

48. Lvov 

که یک شاهزادۀ » چارتوریسکی«میان اموال در  ١٨٧٨المللی پاریس در سال  ها به لهستان این بود که در نمایشگاه بین ل انتساب این قالیییکی از دال . ۴۹

ها با همان عالمت تکراری دیده شد. همگان گمان کردند که این همان عالمت خانوادۀ سلطنتی لهستان است و بدین  تخته از این قالی لهستانی بود، یک

که در همان  ت خود باقی مانده بود. تا اینانی دارند به قوها منشاء لهست الیکه این ق چنان تصور این هم ١٩١٢و تا سال  شدندترتیب به لهستانی معروف 

مسلم شده بود. » پرنس روپوشت«ها توسط  بودن آن المللی مونیخ به نمایش درآمدند که ایرانی های لهستانی در نمایشگاه بین تعدادی از قالی ،سال

 ).٨٦و٦٦، ١٣٩٣اند (چهاردولی  بودن این قالی اذعان نموده کارشناسانی مانند ویلهلم فون ُبده و مارتین نیز به ایرانی

  ).۵١، ١٣۴٩تا یک شمشیر و یک خرگاه نیز برای پادشاه لهستان خریداری نماید (سامی است دستور داشته » پلونزی«های  چنین عالوه بر قالی هم. ۵٠

دخل و تصرف در توان نفوذ اروپاییان  شده است که می تی لهستان نیز بافته نشاِن سلطن ،»صفر موراتوویچ«سفارش  شده به های بافته در برخی از قالی. ۵١

  جا پیگیری نمود. های ایران را از همین در نقوش قالی

52. Anna Katarina Constantia Vasa  

53. Philippe Wilhelm Von Der Foles Wittsbach 

مبلغان مذهبی نیز صورت  و های سیاسی طریق تجارت نبوده است؛ بلکه توسط هیأت فقط از های ابریشم ایرانی به اتحادیۀ لهستان ورود قالی و پارچه .۵۴

  ).٣٨، ١٣٧۴است (ماسلنیتیستا  گرفته  می
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  کاشان قاجاری ۀابنی ورودی  هایدر  بر شده نصب زمودگری آثار شناسی گونه

  

    

  *قهرود پور جاری جابر محمد

  **فر فرخ فرزانه

 

  ۲۴/۱۱/۱۴۰۱تاریخ پذیرش:            ۲۷/۹/۱۴۰۱ تاریخ دریافت:

 

  

  چکیده

هـای  در و پنجـرهروی هر نـوع الصـاقات فلـزی ساخت  کهد آی می  شمار  ایران به فلزکاریتاریخ در برجسته  صناعی  ازجمله هنرهایزمودگری 

 قـدیم بافـت در چـوبی هـای در حروی سـط آنعصر قاجار، شهر کاشان بوده که آثار  زمودگری. یکی از مراکز شود می  را شاملسنتی و قدیمی 

و فقـدان مطالعـات کـافی در  شهر کاشانعصر قاجار در آثار زمودگری با توجه به کیفیت ممتاز . است  آالت فلزی نمایان شهر با تنوعی از یراق

 ورودی  هـایدر شـده بـر  نصـب زمـودگری آثـار شناسـی گونه بـه تـا ددار  قصـدها، این پژوهش  آن کیفی های شاخصه مطالعۀجهت شناسایی و 

هـای تـاریخی و مرمـت بناهـای  بافتاحیـای ضـرورت گسترش صـنعت گردشـگری و  بازگشت به. دبپرداز  قاجار عصر در کاشان تاریخی  ابنیۀ

هـای در جهـت حفـظ و احیـای هنر  تا با شناسایی این آثار گامی هرچند کوچـک ی استضرور  ،ایرانی است ۀگذشته که میراثی از فرهنگ خان

 ۀشـیو و تحلیلـی -توصـیفی آن تحقیـق روش کـاربردی، حاضـر پـژوهش ماهیت. دبرداشته شو چون زمودگری هم شده ر شناختهت اعی کمصن

آثـار زمـودگری گرفتـه، شـامل  پژوهش مورد مطالعـه قـرارچه در این  آن. است میدانی ای و کتابخانه مطالعات بر مبتنیآن  اطالعات گردآوری

 ۀدور  دردهد کـه  نشان می کلی نتایجاست. ها  ها و سراها، مساجد و حمام نظیر منازل مسکونی، تیمچهکاشان قاجاری  ابنیۀ هایمتعلق به در 

تـری نسـبت بـه  تنوع بیش حاظ ساختار فلزیل کوبه از کوبه و پولک زیر ،اند نصب شده کاشان ابنیۀ  یها آالتی که روی در یراقاز میان  قاجار،

 هـا حمام ها و تیمچـه ها، ی که دارای یراق فوالدی هستند شامل بناهای مسـکونی، کاروانسـراها، سـراا  ابنیه ،میاندر این  د.نها دار  سایر یراق

 ۀکوبـ کوبـه و پولـک زیـر ند،سـتههـای فـوالدی  یخم هـا و گـل دارای میخچنان که  ، هممانند مساجددیگر با کاربرد مذهبی  اماکنباشند.  می

امـا در  اسـت هـا میخ و پولک زیر گل ها وبهک از لحاظ فرمی مربوط به پولک زیرترین تنوع  بیش دارا هستند.نیز را  یا برنز شده از فلز برنج ساخته

  . مشهود استهای مردانه و زنانه نیز  گوناگونی فرم کلی کوبه ،این بین

  

  :ها هواژ کلید

  .شناسی گونهدر ورودی،  زمودگری، ،کاشان ابنیۀ، قاجارهنر 

                                                           
 jaripour1375@gmail.com / ایران نیشابور، نیشابور، دانشگاه اسالمی، هنرگروه  ارشد کارشناسی دانشجوی *

    farrokhfar@neyshabur.ac.ir / (نویسنده مسئول) ایران نیشابور، نیشابور، دانشگاه هنر، پژوهش گروه یاردانش  **
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 زمودگری آثار شناسیگونه

 ورودی درهای بر شدهنصب

 ۸۲ـ۶۵، کاشان قاجاری ابنیۀ

  مقدمه . ۱

 در گرچه. است ایرانی  قوم رسوم و  آداب ،تسن گاه تجلی است،این تحقیق  گفتگوی مورد که فلزکاری هنر خصوص هب ایران، صناعی  هنرهای

 فراموشـی غبـار را فلزکـاران خصـوص بـه هنرمندان از بسیاری چهرۀ و نشده زیادی  توجه فلزکاری، هنر هب ایران، یتاریخهای  اسناد و گزارش

هنـر زمـودگری  .است ایرانی ۀارزند  هنرهای آفرینش در آنان کوشی سخت و اندیشمندی از پرمعنی یگواه ،جامانده هب های شاهکار ماگرفته، ا

اغلب شـهرهای  در که ست ا ای پیشه دهد و می تشکیل را ها پنجره و درها آالت ساخت انواع یراق فلزکاران تعلق دارد، تولیدات از بخشی که به

 و ها کوبـه انـواع تـا شـده کوشـش پـژوهش ایـن در .اسـت رفتـه می کار به قدیمی و سنتی های پنجره و در چون کاشان، برای ایران هم هنرخیز

 کـار بـه ینـاتتزی و هـا نقش فیزیکـی، ابعاد فلز، جنس لحاظ از قاجار عصر در کاشان تاریخی ابنیۀ ورودی هایدر  روی شده ی نصبها میخ گل

 بصری و کاربردی های  ویژگی به  بردن پیشناسی و  گونه جستار، این  از هدف و ماهیت فوق، موارد درنظرگرفتن با. دنر یگ قرار بررسی مورد رفته،

 ویر  کـه آالتـی یراق و یناتتزی: تحقیق عبارت است ازپرسش . دندار  وجود کاشان شهر تاریخی ابنیۀ در که است  فلزی های میخ گل و ها کوبه

 انزوایـی مرغ بـه قاجـار،  دورۀ در رسد می نظر  به کنند؟ می  بازگو را کاربردی و بصری های شاخصه کدام ،دندار  قرار کاشان قاجاری ابنیۀ  هایدر 

 چنان مه صنعتی و هنری ذوق وجود  این با ،گردید صنعت در اقتصادی رونق و ابتکارموجب افول  و دش  ریدادپکاشان  یعاصن  هنرهای در که

   .خورد می چشم بهکاشان  شهرتاریخی  های ابنیۀ کار رفته بر در آثار زمودگری به در و شتهدا وجود هنر فلزکاری در

  تحقیق روش. ۱-۱

 و تجزیـه روش و یـدانیو م ای کتابخانـه اطالعـات، گردآوری شیوۀ. است  لیلیتح -توصیفی، روش نظر از و کاربردی ،حاضر پژوهش ماهیت

 است کاشان شهر در قاجار عصر تاریخی ابنیۀ  های در های میخ گل و ها کوبه شامل تحقیق، آماری جامعۀ . است  کیفی و کّمی تحقیق، تحلیل

 اطالعات گردآوری. اند نموده برداری عکس به اقدام مرحله چندین در نویسندگان موردنیاز، تصاویر ثبت برای. دارند قرار شهر قدیم بافت در که

ـد افزارهـای نرم طریـق از خطـی تصـاویر رسم و دوربین طریق از تصاویر  ثبت و شفاهی مصاحبۀ اسنادی، منابع خوانش طریق از
َ
توک

ٌ
 Auto( ا

cad (ورل و
ُ
 سـرقت مـورد یـا و رفته بین از زمان مرور به آثار این از تعدادی ،اجتماعی و یجوّ  شرایط به توجه با. است  گرفته صورت) Corel( ک

 ،ترتیـب بـدین. باشـند ممتـاز زمـودگری کیفیـت حیـث از و کامل که گیرند قرار مطالعه مورد آثاری تا بود آن بر سعی وجود  این با اند. گرفته قرار

  که شود می کاشان قاجار عصر مختلف بناهای از در ۲۷ شامل و بوده محدود معتبر، و مستند های نمونه مجموعه
ً
 مـورد پژوهش این در تماما

  .اند گرفته قرار مطالعه

  تحقیق ۀپیشین. ۱-۲

 روی میخ گـل و ایرانـی های کوبـه بـه که یافت  توان می را آثاریتر  کم اند، درآمده نگارش به فلزکاری  های هنر مورد در که یتنوع منابع میان در

 تقدیر قابل تالش به توان می حال این با .دنباش  هداد قرار بررسی مورد ینیتزی و ساختاری فرمی، های ویژگی لحاظ از را ها آن و کرده اشاره ها در

 بـه »یـزد شـهر سـنتی بافـت تـاریخی ی ابنیه های کوبه در نقش و طرح تنوع« عنوان تحت ای مقاله در که کرد  اشاره )۱۴۰۰( مجابی و بهداد

 در) ۱۳۹۷( پیکر مـاه  نـواده. نـدا پرداختـه ،هسـتند سـنتی بافـت دارای که از شهر یزد مناطقی در ها آن یناتیتز  و ها کوبه اتتزیین و فرم بررسی

 و جـنس، فـرم، لحـاظ ازرا  ها کوبـه ،»پهلـوی تا قاجار از تبریز و اصفهان شهرهای در کوبه عملکرد و نقش مطالعه« عنوان تحت ای نامه پایان

 کتـاب در )۱۳۹۶عطارزاده و هوشـیار ( .است مورد قیاس قرار داده پهلوی تا قاجاردورۀ  از تبریز و اصفهان شهرهای سطح در آن دهایعملکر 

 هنـر بـا آشـنایی کتـاب) در ۱۳۹۵مطهریـان (. انـد اشـاره کرده اسـالمی های سـرزمین فلزکـاری صـنعت بـه ،اسـالمی تمدن در هنر مجموعه

توحیـدی . اسـت پرداختهها  آن توضیح به کوتاه فصل چند در و کرده اشاره ایرانی ها پنجره و ها در رب رفته کار به فلزی آالت قیرا به، زمودگری

مروتـی  .پـردازد می اسـالم ورود از بعد های دوره و ایران تاریخی  دوران فلزکاری به ،ایران در فلزکاری هنر و فن عنوان تحت کتابی در) ۱۳۹۴(

قاجار شهرستان اردکان (با معرفی   ی کار رفته در معماری سنتی دوره دستی به صنایعشناخت «با عنوان  خود  نامه پایان) در ۱۳۹۲آبادی ( شریف

  دسـتی در یـک بنـا بـه اعتقاد دارد صـنایع ده وکر  اشاره ،هرفتکار  سنتی به اجار در یک خانه با معماریهنرهایی که در عهد ق  به، »خانه تقدیری)

با  خود نامۀ پایاندر ) ۱۳۹۰آبادی ( غالمی رکناست.   عاملی بر سازگاری با محیط پیرامونکند و خود  می  حفظ اعتقادات دینی و مذهبی کمک

 نقـش تکـرار در را کوبـهنقـش  و پرداخته درها  کوبۀ روی مار نقوش بررسی به ،»اسالمی هنر در درها کوبه بر مار تصویری نمادشناسی« عنوان
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های  داخلی خانـه دهنده طراحی مطالعه عناصر تشکیل«ای با عنوان  نامه پایان ) در۱۳۸۸بیان ( شیرین .است  ردهک  بیان مار و الهه مادر نمادین

 و ملـی هـای هنر تـاریخ کتـاب در) ۱۴۰۰حقیقـت ( سـت.ا  هـا پرداختـه طور خالصه و جزئی بـه زمـودگری و یـراق روی در به »تاریخی کاشان

 فلزکـاری هنـر از یـاتیجزی و پردازد می قاجار عصر تا باستان دوران از ایران سرزمین هنرهای شرح به، الملک کمال تا مانی از ایرانی هنرمندان

 و بصـری آثـار کـاربردی هـای ویژگی که جهت این از حاضر پژوهشبا مروری بر این منابع، مبرهن است که . دهد می ارائه را مختلف های دوره

  .تاس  نوآوری دارای دهد، می قرار بررسی مورد کاشان شهر در یقاجار  ابنیۀ ۀشد مطالعه تر کم آثار از بخشی روی را زمودگری

   عصر قاجار در کاشان . هنر زمودگری۲

اسـتفاده  آالت در و پنجـره مـورد عنـوان یـراق بخشـی از تولیـدات آهنگـران کـه بـه  بـه« و است  فلزکاری  ای هنره هنر زمودگری یکی از شاخه

 های سنتی و قدیمی ساخته آن الصاقات فلزی در و پنجره است که در  ای پیشه "زمودگری"عبارت دیگر  به ؛شود می  اطالق "ُزمود" گیرد می  قرار

عبـارتی  . بـهاند ساخت مشغول بوده  همواره در کنار هم بهآن دارد که چلنگر و زمودگر،  حکایت از ،این ساختن .)۱۰۸، ۱۳۸۰(کیان  »شود می

نموده  که بستر اصلی یا همان فلز را آماده پذیرش نقش و نوشتار می است  بودهعهده چلنگر نر گذشته بر خت محصوالت فلزی در هسا« ،دیگر

 آهـنزمـانی کـه چلنگـر، ). ۶۸، ۱۳۹۰(مهرنگـار » کـرده اسـت فلـز ایجـاد می روی بـرهای خاص نوشتار و نقوش را  است و زمودگر با مهارت

خـت و فاقـد زیبـایی ، زمدهبـرد. قطعـۀ تولیدشـ می  بهـره دهی به آن، از ضربات چکش ای شکلبر  ،آورد شده را از داخل کوره بیرون می گداخته

تفـاوت چلنگـر و زمـودگر در تعریـف «کنـد.  دهی می عـه را شـکلشود و او با فن و هنری کـه دارد، قط یاست، قطعه به دست ُزمودگر سپرده م

)؛ بـا ۶۸همـان، (»عهـده داشـته اسـتار را بر کـه زمـودگر بخـش هنـری کـکالمی، آن است که هردو در قالب یک رشته هستند با این تفاوت 

دهی کلـی  آهنگر عالوه بـر شـکلبه این ترتیب که  شده است. میکارگاه و توسط یک شخص انجام  گاهی تمام این مراحل در یک ،وصف این

  . ه استدکر  می تزیین دهی نهایی و ها را فرم آن ،ساز خود همراه ابزار مخصوص و دست یراق، با مهارت به

اعیـانی و  شده که در ساخت ابنیـۀ  ان محسوب میهنری ایر  -فرهنگیترین مراکز  مهماز یکی از پویاترین شهرها و  عصر قاجار درکاشان 

 کاشـان ۀابنیـ در، بـوده یکـدیگر به وابسته قاجار عصر فرهنگ و جایی که معماری هنرهای تزیینی و صناعی شهرت جهانی دارد. از آنکاربرد 

 و هـا ورقانـواع  نبـود علـت بـهدر آن دوره  .شـود حفـظ خـانواده حـریم شده می که باعث هستیم مواجه مردانه و زنانه های کوبه تفکیک با هم

ر آثـار زمـودگری موجـود د. رفـت بـه کـار می فلزی یراق ،تزیین و تقویت برای و شد می استفاده چوب نظیر ساده  متریال از، فلزی های پروفیل

بروییهای چوبی ابنیۀ ک ها و پنجره در
َ
بند،  َبند و شـب ، ُپشـت۳ها، روکلیـدی ها، دسـتگیره ، کوبـه ۲زنجیـر  و  ، ِچفـت۱اشان شامل: انواع پولکی، ا

جهـت درک میـزان کـاربرد ای  با توجه به فقدان منابع کتابخانهو ِرِزه است.  ۵کوبه یا ِسندان ها، میخ زیر میخ گل ها و  ، انواع میخ۴ِرکاب یا پاشنه

  .است  ن پرداخته شدهآ  که در بخش بعد به یممیدانی بود  ، نیازمند مطالعاتقاجاری کاشان در ابنیۀ هنراین 

  کاشان در عصر قاجار ۀابنی هایشده  بر در  زمودگری نصبآثار شناسی  گونه. ۳

 ،آماری با جستجو در بافت تاریخی شهر کاشان و با مصاحبه، مشـاهده، عکسـبرداری و برداشـت از آثـار ناسایی جامعۀگردآوری اطالعات و ش

 میراحمـد سـلطان محلـۀ ،)جون ُسـرخی(سـوریجان  گذر محلۀ کاشان، بازار شاملند رفتقرار گهایی که مورد بازدید  است. مکان  صورت گرفته

 و مسـکونیمتعـدد  ابنیـۀ .گـذر محتشـم اسـتو  بابـاولی گـذر ،باغ در محلۀ پامنار، محلۀ گریچه، محلۀ ِفره، ِسره صفی، کوشک ،(امیر احمد)

 درِ  ۲منـزل شخصـی،  درِ  ۶۵تعـداد  مجمـوعکـه در ندبازدیـد شـد ی مختلفـیها ها، مساجد و حمام سراها، تیمچه سراها، کاروان نظیر عمومی

عـدم رسـیدگی بـه بعضـی از علت به  سفانهأند که متدگردی کاشان شناسایی در شهر یقاجار سرای    ِ در   ۲ تیمچه و درِ  ۶در کاروانسرا،  ۵مسجد، 

مـورد زمـودگری بـدیع  ها و آثـار سعی بر آن بوده تا ممتـازترین نمونـه ،حاضر پژوهشنابودی قرار دارند. در  معرضها در  آن، تعدادی از آثاراین 

 ،خوانش بصری نیسـت  قدری از بین رفته که قادر به در به چوبی سرقت شده یا بافت ها آن روی یراقهایی که  درترتیب  بررسی قرار گیرند، بدین

دلیل انتخـاب ایـن چه  درواقع آن .)۳(جدول گرفتند بررسی قرار گزینش و مورد نمونه، ۲۷نهایت تعداد و در  ندحذف شدآماری تحقیق  از جامعۀ

بررسـی   قصد داریم تـا بـهشد،   با استناد به تعاریفی که از هنر زمودگری ارائهدر ادامه است.   مت فیزیکی در و یراق سالم روی آنسال بوده،آثار 

   .بپردازیم منتخب این پژوهش  در ۲۷ رویها  میخ ها و پولک زیر گل کوبه ها، پولک زیرِ  میخ ، گل ها کوبه

  



68 

 

 زمودگری آثار شناسیگونه

 ورودی درهای بر شدهنصب

 ۸۲ـ۶۵، کاشان قاجاری ابنیۀ

  کوبه .۳-۱

 بـه. است در  پشتفردی منتظر  حضور از بنا داخل اعضای خبرکردن نو کاربرد آ است کوبه ،مسکونی ابنیۀ های دربر  مهم آالت یراق از یکی

 تعبیه آن زیر که سندانی بر آن کوبیدن با و شود می نصب پولک نام به فلزی ای صفحه روی خانه در بر که است فلزی ای وسیله کوبه« ،عبارتی

گاه درب  پشت در خود وجود از را خانه صاحب توان می است  شده یـا در گـویش عامیانـه کاشـان » ِرِزه«کوبه توسـط  ).۶۳ ،۱۳۸۱ کیان( »کرد آ

وله«
ُ

 کـه زمـانی و دارد ماننـد مـیخپایـۀ  دو کـه است ای حلقه واقع در »ِرِزه«شود.  به در متصل می» ش

 از جلـوگیری بـرای را آن ماننـد مـیخ های پایـه از قسـمتی ،رود مـی فرو پنجره یا در چوب مقطع داخل

در اکثر مـوارد  شوند، می نصب ها در روی که هایی کوبه ).۱کنند (تصویر می خم پشت  از ،شدن خارج

اکثـر «در  اسـت کـه  چنـین نقـل شـده. )الـف و ب ۲(تصویر زنانه کوبۀ  و مردانه کوبۀ : هستنددو نوع 

ای برای مـردان بـا صـدای بـم و  های ورودی فضاهای مسکونی دوره قاجار کوبه اتفاق درب قریب به

های ایجاد حریم و  حل گردید که یکی از راه ان تعبیه میحلقه با صدای زیر برای زن به صورتای  کوبه

 ).۳۹۴، ۱۳۸۹(معماریـان  »باشـد اعالم آمادگی میزبان در جهت رعایت دستورات شـرع مقـدس می

 م َ ب  )، صدای ج ۲(تصویر تاس  شدهبا سندانی که زیر آن نصب  مردانه کوبۀ ن ترتیب که با برخورد ای  به

را داراسـت،  زیـرجـا کـه صـدای  یـد، از آنصـدا درآ بـه زنانه کوبۀ رد است و اگر ، مرد  پشتکه شخص  استاین  ۀدهند شود که نشان ایجاد می

نـد ا های بود ی نیز وجود دارند که مخصوص ابنیـههای ، کوبهزنانه کوبۀ و  مردانه کوبۀ از  . جدااست خانم  ،در  پشتکند که مخاطب  مشخص می

صـدای خاصـی  ،ایـن نـوع کوبـه ).د ۲(تصویر گویند کوب می ها را غریب ن مدل از کوبهای اند. کرده شهر، میزبانی می اشخاص غریب درکه از 

 
ً
شد و مکانی برای اسکان پیدا  اگر شخصی دیرهنگام به شهری وارد میدیگر متفاوت است. در گذشته  ۀبا دو کوب ندارد ولی از لحاظ فرم کامال

از تعریـف  ،نشد  جا که این نوع کوبه در کاشان مشاهد از آنخود دارند.  رروی دکوبه را  هایی رجوع کند که این نوع خانه توانست به می ،کرد نمی

  .شود میخودداری اضافۀ آن  و بررسی

        
  کوب غریب کوبۀ )د  کوبه سندان زیر )ج  زنانه ۀ کوب )ب  مردانه کوبۀ  )الف

  (نگارندگان) کوبه و سندان زیر ها تنوعی از کوبه :۲تصویر

  های مردانه کوبهالف) 

سطح خود دارای خطوط متقاطع شعاعی و مـوازی  رویتوُپری هستند که همانند مکعب مستطیل  ،مردانه در کاشان از لحاظ شکلهای  کوبه

شود تـا  باعث می نوع کوبه وجود آمده است. سنگینی این ودی بهگ به صورت کوب نقاطی توسط ُسمبه ،ها و سطح رویی این کوبه بدنۀ بر .است

ها از  های یـک مجموعـه و اسـتفاده سـاکنین خانـه گسترش خانـه مرور زمان باتوجه به به«ایجاد کند.  رخورد با سندان زیر خود صدای َبمیبا ب

ای، یک کوبـه چکشـی  روی لت چوبی دیگر، متقارن با نوع حلقه وجود آمد. درنتیجه بر تر به درکوبی با صدای بم نیاز بهها در تابستان،  زیرزمین

  :شود می  تقسیمکلی  چند دستۀ   ههای مردانه ب کوبه فرم ).۷۱، ۱۳۹۰(مهرنگار » شد  دیگر نصب

 نـوع  ایـن. ندسـته دارا را سـاده اتیتزیینـ وبـوده  برجسـتگی و فرورفتگی گونه هیچ بدون شکل مستطیل مقطعی دارای ها کوبه از دسته این) ۱

  ).الف ۳(تصویر هستندمتصل  جامعه ضعیف قشر از هایی خانه در روی  تر بیش ها کوبه

ها دارای  نـوع کوبـه ات ساده نظیر خطوط و اشکال هندسی ساده هسـتند. ایـنتزیین اول دارای ۀهایی هستند که مانند دست نوع دیگر کوبه) ۲

 ).ب ۳(تصویرند ستقشر متوسط جامعه ههای  خانهمتعلق به  ند وستههای خیلی کم و جزئی  ها و برجستگی فرورفتگی

  
وله (رزه) زمانی ۱تصویر

ُ
: نمای شماتیک ش

  (نگارندگان)رود  که داخل چوب فرو می
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سـمت   بـه دایره نیم  به صورت حالتی محدب گاهی فرورفتگیقابل لمسی هستند. این مقطع خود دارای فرورفتگی  ها در میانۀ نوع کوبه این) ۳

 .ندستقشر متوسط جامعه ه ابنیۀها متعلق به  این گروه از کوبه .) داردد ۳(تصویر تخت به صورت) و گاهی ج ۳(تصویر باال

دسـتۀ  سـه  ها نسبت بـه د. این نوع کوبهنرس نظر می به  انند چکمهماز لحاظ فرمی نگریسته شوند، از نیمرخ ها  از کوبه گروه اینهنگامی که ) ۴

 ).هـ ۳(تصویر پایین کوبه است قسمت درفرم شدن  تر تر هستند و دلیل آن حجیم قبلی سنگین

که دارای فضایی  ندشد  هایی دیده خانه  روی درها  فراوانی بودند. این گروه از کوبهرین ت شدند که دارای کم  ها مشاهده گروهی دیگر از کوبه) ۵

 ،و در مقطـع کوبـه اسـت  ترین قسمت کوبه شبیه یک گل پایین ،رخ نیم. از نمای اند اقتصادی جزء قشر ثروتمند جامعه بودهلحاظ  گسترده و از

 ).ی ۳(تصویر شود می دیدهوفور  کاری به آثار سوهان

            
  ها طباطبایی خانۀ) ی  ها بروجردی ۀخان) هـ  سرای هنر )د  میراحمدسلطان حمام  )ج  ها روجردیخانۀ ب) ب  نام بی ۀخان) الف

  )گان(نگارند  بر درهای ابنیۀ کاشان های مردانه انواع کوبه :۳تصویر

  های زنانه کوبهب) 

در های مردانـه هسـتند.  تـری نسـبت بـه کوبـه های بصری بـیش تر هستند و دارای زیبایی های مردانه سبک کوبه با در مقایسه های زنانه کوبه

لطافت روحی  کنندۀبازگو شود که  وازی ایجاد میصدای زیر و دلن ،گویند. با برخورد حلقه با سندان زیر خود نیز می» حلقه« زنانه ۀ کوب کاشان به

های  نمونـه. تاسـ  شدهها استفاده  برای بستن در ای عنوان حلقه به زنانه کوبۀ مساجد از  مانندهای ابنیه عمومی  در درها است.  و جسمی خانم

  د:نشو های زیر تقسیم می های زنانه به دسته منتخب کوبه

 تـر و بـیش برخـوردار نیسـتات خاصـی تزیینـاز  کوبهاین نوع  وجود دارند. بسیار ساده به صورت حلقه هستند شبیه  ها که از کوبه این دسته) ۱

 ).لفا ۴(تصویر خطوط ساده استشامل ات باشد تزییناگر دارای شود و  می استفادهدر  بستن جهت که هستند گرد ای حلقه به شبیه

خـود   آمـاری بـه تـرین تعـداد را در جامعـۀ قلب اسـت. ایـن نـوع کوبـه بیش  ای است که شبیه به ها دیده شد، کوبه مورد دیگر که در اکثر در) ۲

 ).ب ۴صویراختصاص داده است (ت

 ،قبلـی دسـتۀ  واقـع ایـن نـوع کوبـه نسـبت بـه. در اسـتاشـک   ای بود که از لحاظ شکلی شبیه به شد، کوبه  که مشاهدههایی  از دیگر کوبه) ۳

 ).ج ۴(تصویر برخوردار است نظیر دو مرغ جانوری و نمادین باالی خود از یک سری اضافات شبه در قسمت گاهی تری دارد و کشیدگی بیش

دو   د. این نـوع کوبـه نسـبت بـهنای شبیه به نوک پیکان دار  ترین قسمت خود، دنباله مشاهده شد که در پایینهای زنانه  نوع دیگری از کوبه) ۴

 ).د ۴(تصویرند سته تر تر و کشیده لحاظ اندازه بزرگ از و ی دارندتر  زیبایی بیش مدل قبلی،

ر از تعـداد تـ ها کم مـدل کوبـه  نمونـه هسـتند. از ایـنانه در کاشـان بسـیار خـاص و های زن کوبهمیان در  هایی هستند که آخرین گروه، کوبه )۵

نوع از   معروف است. ایننیز  ۶اژدری کوبۀ  مانندی که در دو جانب خود دارد بهبه سرهای اژدها  توجه دست دیده شد. این کوبه با  انگشتان یک

  ).هـ ۴(تصویر است باالییارای ارزش و اهمیت از لحاظ تکنیک ساخت و نقش، د کوبه
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 زمودگری آثار شناسیگونه

 ورودی درهای بر شدهنصب

 ۸۲ـ۶۵، کاشان قاجاری ابنیۀ

          
  ها طباطبایی خانۀ)هـ  نام بی ۀخان )د  ها روجردیخانۀ ب)ج  نام بی خانۀ )ب  نام بی ۀخان )الف

  )نگارندگان( بر درهای ابنیۀ کاشان نههای زنا انواع کوبه :۴تصویر

  میخ گل .۳-۲

درهـای  تـزیین تـدریج و بـا گذشـت زمـان بـرای به«نویسد:  می. مطهریان شکل و توخالی دارد نوعی میخ است که کالهکی قارچیمیخ  گل 

هـا کـه بـه شـکل  خمی ها گسـترش پیـدا کـرد. گل در روی برمیخ  های فلزی از الصاقات حجمی به شکل گل چوبی به جای استفاده از روکش

شـد کـه  هـا بـه کـار گرفتـه می درهـا و دروازه روی برهای مرتب با فواصل منظم  در ردیف تزیین شد برای ساخته می "روزت"های چندپر یا  گل

ی هـا میخ گل ،از لحـاظ کـاربردی و انـدازه). ۱۵، ۱۳۹۵(مطهریـان » بخشـید عالوه بر نقوش زیبا، استحکام و مقاومت بیشتری به درها می

  :چندین وظیفه دارد روی در  میخ گل. متغیر هستند قاجاری کاشان ۀابنی

را بـه  در  لنگـههـر  های تختـهوظیفـه دارد تـا  ورودی اسـت  در های لنگـه روی  ی کـهمیخ گل ،واقعدر  :درلنگۀ ساختن  و یکپارچهاتصال ) ۱

اتصـال  اعـث اسـتحکام و یکپـارچگی شـود. نحـوۀاتصال دهد تا ب ،شود استفاده می در لنگۀ جهت یکپارچگی  در  پشتکه  ای چوبی بند پشت

شـود مقـداری از  در کوبیده می  میخ به . زمانی که گلاست  شده)، نشان داده الف ۵شماتیک در (تصویر به صورت های آن بند تخته در و پشت

 ۵(تصـویر میخ تثبیـت شـود کوبند تا گـل بند می سمت طرفین و موافق جهت طولی پشت  ماند که آن را به بند بیرون می قسمت پشتاز آن  ۀپای

   ).ب

      
  میخ دماغه در توسط گل  با لنگهاتصال دماغه  )ج  در  میخ از نمای پشت گل کردن پایه  خمب)   میخ گلبا  آن  بند پشت و در تخته اتصال )الف

  )نگارندگان( در  لنگهساختن  اتصاالت و یکپارچه: نمایی از ۵تصویر

 پیوسـته لنگـه یک به میخ گل وسیله به و شده کوبیده ها لنگه میان درز روی بر که است نازکی چوب دماغه،« در:  ۀاتصال دماغه به لنگ) ۲

میخ  تر اسـت. الزم اسـت گـل ککوچـ در لنگۀ های  میخ شود که نسبت به گل میخی استفاده می رای این منظور از گلب). ٣٣ ،همان( »است

 شـده و بسـته یخـوب  بـهدر دیگر  ن بزند و مانع از این شود تا لنگۀبیرو در  لنگه؛ زیرا ممکن است از دار به در کوبیده شود مقداری زاویهدماغه 

 در  لنگـه بـا دردماغـۀ  اتصـال )، نحـوۀج ٥. در (تصـویرشود می  کوبیده در  لنگهروی میخ  اضافی پایۀ گل بدهد. مقدار  کارایی خود را از دست

خ دماغـه می گـل تعدادی دارای ،های ابنیه کاشان به نسبت ارتفاع دماغه در. داده شده است  نشان شماتیک صورت  هب میخ دماغه توسط گل

   د.دارنمیخ دماغه  عدد گل ٤ زیاد دارند،با ارتفاع  یدر یخ دماغه و ابنیه عمومی که م عدد گل ٣دارای مسکونی هستند. از این حیث، ابنیۀ 

  ).٦ویرشود (تص استفاده میشود  شدن در می هایی که باعث باز و بسته میخ برای تثبیت پاشنه از این گل به در: فلزی پاشنۀ اتصال ) ۳
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  ها طباطبایی ۀخان )ج  ها عامری ۀخان )ب  الدین واجه تاجخ انۀخ )الف

  )نگارندگان( به در فلزی  پاشنهاتصال  :۶تصویر

 و مسـتقیم صـورت دو  بـه خطـوط ایـن ؛اسـت  شـده ایجـادخطـوطی ها و  شـیار ها آن کالهک سطح روی ها، میخ گل بصری زیبایی برای

شود  گرد تقسیم می گرد و راست چپ دستۀدو   ها به گروهی که دارای خطوط مارپیچی است از لحاظ جهت پیچش خط .دنشو یم  دیده پیچشی

تجمـع خطـوط و سـطوح از مرکـز و گسـتردگی آن در « ،عبـارتی به ).٧(تصویرشود  کشیده میبه سمت مرکز کالهک در یک خمش نرمال  که

                                                                     ).٧٨، ١٣٩٠(مهرنگار » کند می اطراف تداعی گلی شکفته و باز را

  

  )نگارندگان( میخ گل کالهک سطح روی گرد راست و گرد چپ  مارپیچ و مستقیم خطوط :٧تصویر

در ایـن چـه  نحوی کـه آن هستند به  تنیز متفاو خود دارندهک تعداد خطوطی که روی کالها از لحاظ  میخ ، گلهای مورد بررسی نمونهدر 

ها را از لحاظ برجستگی و فـرم  میخ گل شود. می  آن نیز افزودهزیبایی   به ،شود تر می میخ بیش گلمیان مشهود است، هرچه تعداد خطوط روی 

دور  ای  همـراه حاشـیه و لبـه  دار بـه کالهک دسته، دار و یک کالهک ها که تعداد چهار دسته از آن توان به پنج دسته تقسیم نمود کالهک می

  شود: میاشاره میخ مشاهده شده بر درها،  در ادامه به پنج دسته گل. است کالهک

 میخ با کالهک  گل) ۱
ً
هایی  در خانـه ویر ر تـ و بیش است تخت و با َسر بزرگ یک میخ سادهبه  میخ از لحاظی شبیه : این نوع گلتخت کامال

شـده اسـت  بـه در اسـتفاده فلـزی  پاشـنه میخ بـرای اتصـال از ایـن گـل ؛ در مواردیاند نداشتهتصادی از لحاظ اقشرایط مناسبی قرار دارد که 

 ).الف ۸تصویر(

ولـی  هسـتندتـری در قسـمت کالهـک  اول دارای برآمـدگی بـیش دسـتۀ به ها نسبت میخ : این نوع از گلمحدب میخ با کالهک نیمه گل) ۲

 ).ب ۸(تصویرن از سادگی در فرم برخوردارند چنا هم

روی تا  است  شدهباشد. حالت محدب آن باعث  ترین تعداد را دارا می آماری بیش میخ در جامعۀ : این نوع از گلمیخ با کالهک محدب گل) ۳

 ).ج ۸(تصویر تری داشته باشد نمود بیش ،در

  گل) ۴
ً
اسـت.  پیشـین ، سرآمد سه دستۀبصری و تکنیک ساخت  که از لحاظ جنبه است های برجسته از نمونه محدب: میخ با کالهک کامال

  این نوع گل
ً
های  در خانـه رویهـا  میخ . ایـن نـوع از گلکنـد گری می جلـوهدر  رویکامـل طور  ، بهمحدبی که دارد میخ به علت کالهک کامال

 ).د ۸(تصویر شود  مشاهده میبازار کاشان  یها و تیمچه هاسرا از کاروانچنین تعدادی  توانگران و هم متموالن و
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 زمودگری آثار شناسیگونه

 ورودی درهای بر شدهنصب

 ۸۲ـ۶۵، کاشان قاجاری ابنیۀ

 بـه صـورت ترین قسـمت آن، در پـایینهای کالهـک  لبهکه  شود می  دیدهمیخ  ها نوعی گل در تعداد کمی از در دار: لبه  میخ با کالهک گل) ۵

 .اند میخ نداشته زیر گل، نیازی به پولک میخی هستند هایی که دارای چنین گل اند. در شده  داده گسترشبه بیرون  ای کنگره

                          

  

  هـ             ج                           د                                   ب                   الف                          

  (نگارندگان) میخ با کالهک انواع گل :۸تصویر

  های روی در پولک. ۳-۳

های برد. این تنوع باعث شده تا هر در به نسبت در  ترین مقدار تنوع بهره می گیرد و از بیش ها قرا می در رویفلزی است که   پولک، نوعی یراق 

زیرکـار  بـه صـورتپولک یا پالک صفحه آهنی معموال مدوری است با سـوراخی در وسـط کـه «باشد.  را ود را داخ های منحصر به دیگر، زیبایی

 دنقرار دار آثار منتخب ورودی  هایهایی که روی در  پولکاگر بخواهیم ). ۱۱۳، ۱۳۸۰(کیان » گیرد می ها مورد استفاده قرار برای اجزای زمود

            .اند شـدههـا نصـب  میخ گل هـایی کـه زیـر پولک) ۲ .قرار دارد  کوبهزیر  ی کهپولک )۱ :شوند می  ، به سه دسته تقسیمرا از یکدیگر تفکیک کنیم

هـا  تـرین آن کـه از نفیس انـد رفته سـرقت بـه آثـار از تعدادی شد مشخص، بررسی مورد آماری جامعۀ  در قرار دارد. در ۀدماغ رویی که ولکپ) ۳

آثـار،  گیری و قلمزنی اتی نظیر قلمتزیین گاهی زیبایی والف)؛  ۹(تصویر اند بودهمسجد آقابزرگ کاشان نصب  است که بر درِ   ای های حلقه کوبه

از بـازار  هـا ه و اجـزای دررفتـقـرار گمهـری  مـورد بی ایـن تولیـدات گـاهی ،میـان  در ایـن )؛ب ۹(تصـویر است  شدهای از رنگ مدفون  زیر الیه

   ). ج ۹(تصویر اند درآورده ها سر فروش عتیقه

  

  

  
  بازار کاشان در  ها در) یراق فلزی ج  رنگ با الیۀ ات پولکتزیین شدن مدفون ب)  مسجد آقابزرگ درکوبه برنزی  )الف

  (نگارندگان) های روی در پولک) ۹تصویر

  ها و فرم آن  کوبه های زیر پولک الف)

تـا بسـتر مناسـبی  شده داراست. این بزرگی اندازه، موجب را ترین اندازه بزرگ  وبهک پولک زیرد، نقرار دار  ورودی در رویهایی که  در میان پولک

ها، سینی  کوبه ک زیرشود. در کاشان به پول فراهم  سازی بری و برجسته گیری، شبکه نی، قلمزنظیر قلمی تزیین های برای خلق و ایجاد تکنیک

که قرارگیری آن  متری است سانتی ۱۱۰الی ۹۰ ارتفاع کوبه در هر در دارای دو پولک زیر ،مسکونی  در منازل گویند. کوبه نیز می ۀ کوبه و صفح

 گفتــۀ بــه .اســت  شــدهســمت چــپ در نصــب  لنگــۀ رویســمت راســت و دیگــری  نحوی کــه یکــی روی لنگــۀ باشــد؛ بــه قرینــه می صــورت  بــه

هـایی از جـنس  پولک متموالن ۀخان در روی گذشته در« است، عتیقه اجناس زمینۀ در باتجربه افراد از و ها قدیمی از یکی که »مشکی حاجی«
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پـس از  حـال، ). بـا ایـن۱۴۰۱مشـکی  (حـاجی» اسـت  سـرقت رفتـه هـا بـه ر خیلی از ایـن پولکضحا  حال رداشته است، اما دمس هم وجود 

 و نـدارد وضعیت مطلـوبی فیزیکی لحاظ از )الف ۱۰تصویر( اول ۀ. نمونشد  در بازار کاشان دیدهنوع پولک مسی  دو ،گرفته های صورت بررسی

 صورت  بهکه  دیگر است. نمونۀ یکسان) ب ۹تصویر( دیگر پولک روی نقوش با ،آن مرکز و حاشیهنقوش  اما استشده   پارگی و فرسایش دچار

تعلق دارنـد  پهلوی ، به دورۀها این پولک ویهای کنونِی ر  کوبهاست که   این که باید اشاره کردای  ولی نکته، دارد ات قلمزنیزیین، تُجفت است

هـای  کنگره خـود در حاشـیۀ ای و ها نصب است که دارای فرم دایره عامری خانۀدر  روی ،های فوالدی پولکنمونه فاخری از  .ب) ۱۰تصویر(

ج و  ۱۰(تصـویر اسـت  شـدهسـاقه ایجـاد  رویپـر  گیـری نقـوش گیـاهی گـل پنج متن این پولک توسط تکنیک قلم رویی است. ا دایره ریز نیم

  د). ۱۰تصویر

        
قلمزنی و ات تزیین پولک مسی با الف)

  مشبک، بازار کاشان

ات قلمزنی، تزیین پولک مسی با ب) 

  بازار کاشان

 مردانه با پولک فوالدی و کوبه )ج  

   ها عامری ۀگیری، خان ات قلمتزیین

 زنانه با ۀ پولک فوالدی و کوب )د     

  ها عامری گیری، خانۀ ات قلمتزیین

                                          (نگارندگان) ها پولک زیرکوبه :۱۰تصویر

و برخی اوقات به شکل شمسه، «شکل  و بیضی  دایره صورت  بهها،  کوبه کلی پولک زیرفرم 

و دارای تـاجی در قسـمت بـاال تر مـوارد  در بیش  )؛۶۳، ۱۳۹۵(مطهریان  » استترنج و ... 

کوبـه  بـه پولـک زیـرخاصـی اسـت کـه زیبـایی پولک متن پایین ای در قسمت  گاهی دنباله

   ).۱۱(تصویر دهد می

نِگره پولک در اغلب موارد دارای ۀ حاشی
ُ
در قسـمت حاشـیه ات تزیینـ تر است و بیش ۷  ک

اول  ۀدسـت :شـوند بندی می تقسـیمسـه دسـته   کلی به ها در حالت نگرهاین ک .ندا شدهانجام 

طـور  بیرونی متن پولـک بـه  های این صورت که لبه به ای هستند ایرهد های نیم دارای کنگره

ای برجسـته دارنـد  مرکـز خـود نقطـه شده کـه در  هایی تشکیل دایره و پیوسته از نیم وار زنجیر

تکامل  و ومنماد تدا ۀندها دربرگیر  نوع کنگره رسد این نظر می )، به۹-۱ های ، ردیف۱(جدول

قرار دارد حاوی پیام گسترش و بسط از مرکز بـه بیـرون  ها  ای که در مرکز آن  و نقطههستند 

زمان نیـز باشـند زیـرا دایـره نمـاد  د بازگوکنندۀنتوان ای می دایره های نیم ؛ اما این کنگرهاست

در ه کامــل شــود و بــه پایــان برســد، کــ ، جــایی کــه یــک دایــره قبــل از آنســتهزمــان نیــز 

دایره به عنوان یک شکل فراگیر، ماننـد « ر مداوم و پیوسته ادامه دارد.گیری است و این چرخه به طو حال شکل ای دیگر در لحظه دایره همان

 و روح دهنـده نشـان ،هـا دایره نیمایـن  )؛۱۷۴، ۱۳۸۲(شـوالیه و گربـران » بسته، نماد حیات است، حمایتی مطمئن در محدوده خود یک مدار

 و مشـاهده  قابل قسمت از آن یک نشده و  شکلی که هنوز کامل. است انسان وجود از تغییر حال که در الهی ای نیمه کامل، نیمۀ است، ذهن

(لوتـوس) نیـز  ل نیلـوفر آبـیین گـهـای نمـاد شـکل بازگوکننـده گلبرگ ای دایره های نیم سیر گاهی کنگرها این تفاب. است  قسمتی دیگر نامرئی

 این). ۱۵-۱۰های ردیف ،۱جدول( ندپولک هست متنحاشیۀ  قسمت در تیز و مثلثی ای هکنگر  دارای که هستند هایی پولک دوم، گروهست. ه

  ). ۱۲تصویر( ستا  شده یافت سفالین آثار روی نقاشی به صورت بار اولین برای کاشان، منطقه در که است خورشید نماد نمایانگر ،کنگره نوع

  

 

  
که  ای پولک کوبهاز نمای شماتیک : ۱۱تصویر

  دارای تاج و دنباله است (نگارندگان)
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 تـابش از تری بیش جزییات کنگره، نوع  این های کناره بر پیوسته و ریز هایی شیار ایجاد با گاهی

 پولک« آن  به که شد دیده پولک نوعی دیگر ای نمونه در). ۱۴ردیف ،۱جدول( دشو می  بیان خورشید

ردن
َ
 تـاج و مـتن بـین میـانِی  قسمت درازی و بودن باریک دلیل  به گذاری نام این. گویند می »غازی گ

 لهیدگی، و شکستن از جلوگیری برای ،شود می  باریک عرض از قسمت  این که جا آن از .است پولک

 نـوعی ،های مـورد بررسـی نمونـه در). ۱۵و۷هـای  ردیف ،۱جـدول( سـازند می ترقطور  را این قسمت

 اسـت مرغـی تخم فـرم بـا متنـی دارای ،هـا پولک سـایر بـرخالف کـه شد  دیده مثلثی کنگرۀ با پولک

  . )۱۲ردیف ،۱جدول(

  

 

  (نگارندگان) های متنوع با کنگره ها پولک م: فر ۱جدول

   ای دایره نیم های کنگره  
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ک کاشان، از سیل ظرف سفالی :۱۲تصویر

  )۱۷، ۱۳۹۲یزدی  ق.م (عنبری ۱۰۰۰
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  میخ پولک گل ب)

 ،اگر روی در نباشد ددار  قرار های کوچک و مسکونی در میخ گلکه زیر  میخ وجود دارد. پولکی گل ، پولکها میخ تعداد گل  به ،در  لنگههر  روی

بـه میخ  فرم کلی پولک گل .شود میخ می آمدن گل چشم تر به باعث زیبایی و بیش ،اما حضور آن روی درکند،  ایجاد نمی عملکرد در اختاللی در

  صورت
ً
 نظیـرز ابعاد باالیی برخوردار هسـتند و ا سنگین ،هایی که از لحاظ وزنی در بردر حاشیه است. ی اتتزیین و ، سوراخی در مرکزدایرهکامال
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هـای در، جلـوگیری از  چوب سـازی بـرای یکپارچهها،  کاروانسـراها و تیمچـه درهای

دهنـد،  می فلـزی قـرار ۀها یک تسم میخ زیر گل ، و افزایش مقاومت آن برداشتن تاب

 هـای آن ردیـف قـرار میخ مـام گلتزیـر  یکپارچـه  بـه صـورتنحوی که این تسـمه  به

  ). ۱۳گیرد (تصویر می

 ۀبرگیرنـد میخ در توان اذعان داشت که پولک زیر گـل گونه می اینا این تفاسیر ب

 )۲( جدولدر  ست؛نیز ه کننده گل الله و تداعی نیلوفر آبی ،خورشیدحاالت نمادین 

ای کـه بایـد  نکتـه. اسـت  شـدهداده   نشان ها میخ پولک گل و تنوع ها فرم ی ازمنتخب

ویر اپولـک در تصـ رویها  میخ گیری گل که به علت قرار  است  آن توجه داشت این  به

نـوع  هشـت، آماریدر جامعۀ  شود.  بهتر نشان داده اثر یاتا خودداری شده تا جزیه میخ دادن گل ها، در ترسیم خطی از نمایش از پولکاصلی 

بری و ایجـاد  ست که در قسمت حاشیه توسط تکنیک شـبکهای ا دایره های کوچک نیم ای کنگرهگروه اول دار میخ مشاهده شد.  پولک زیر گل

هـای  کنگرهارای ). گروه دوم د۱(نمونۀ  است  شدهطور پیوسته  ای به شکل َسربند الله ای به آمدن حاشیهوجود اشکال منفی و مثبت، باعث به

  س مثلـث بـهاز رأیک انحنـای مالیـم با . این کنگره های تیز و مثلثی جای دارند های با کنگره پولک ،گروه سومدر ). ۲ صنوبری است (نمونۀ

گـروه پـنجم دارای  .)۴هـای مثلثـی هسـتند (نمونـۀ  رای کنگرههایی هستند کـه دا گروه چهارم پولک). ۳(نمونۀ  شود می  کشیدهسمت داخل 

 ،بیضـی اسـت. ایـن گـروه دایـره و یـا نیم نیم بـه صـورتهـایی  گـروه ششـم، دارای کنگره ).۵ای است (نمونـۀ   یه به َسربند اللههایی شب گرهکن

هـارم شـبیه اسـت امـا در گـروه چ هایی است که از لحاظ ظاهری بـه شامل پولک بعدیگروه ). ۶نمونۀ ست (آبی نیز ه نماد نیلوفر کنندۀ تداعی

ها  ها و سوراخی که زیر کنگره آن دارند که کنگرۀ هایی قرار پولکآخر، گروه  )؛ در۷نمونۀ نشان و برجستگی است ( ارای سمبهد قسمت کنگره،

 تـرین از بـیش ۷و  ۴منتخـب  های نمونـه ،هـای بـاال ). از میـان گروه۸نمونۀ ای دارد ( شکلی مانند َسربند الله ،دارد و در قسمت حاشیه وجود

   هستند. اربرخوردفراوانی 

  )نگارندگان( ها میخ گل پولک تنوع و فرم: ۲جدول

  ۴ منتخب نمونه  ٣ منتخب نمونه  ٢ منتخب نمونه  ۱ منتخب نمونه

  

  
  ها خانه طباطبایی

 

  
  نام خانه بی

 

  
  کاروانسرای بخشی

 

  
  نام خانه بی

  ٨ منتخب نمونه ٧ منتخب نمونه ا ۶ منتخب نمونه  ۵ منتخب نمونه

  

  
  سوریجانهتل 

 

 
 نام خانه بی

 

 
 کتابخانه ضرابی

  

  
  ها خانه بروجردی

  
  میخ (نگارندگان) فلزی زیر گل ۀتسم: ۱۳تصویر 
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  ها  حلیل یافتهت. ۴

مهـارت و ذوق هنـری ) ۱ :اسـت فلـزی  مهـم در سـاخت یـراق فـاکتور چهـاربازگوکننده  ،هر دردهد که  های تحقیق نشان می مروری بر یافته

و بافـت شـهری  به نسبت موقعیتی که در سطح محله که بنا موقعیت مکانی) ۲ زیبایی آثار تا حدود زیادی به این امر وابسته است. که زمودگر

تـر و دارای  بـزرگ هـایی دارای یراقبـازار، هـا در  آنها و سراها به دلیل جایگاه اقتصادی  ها، تیمچه است؛ کاروانسرارا دار  جایگاه متفاوتی ،دارد

شـهر قـرار  های اصـلی محله، در دنجا که به امور مذهبی و دینی تعلق دار  . مساجد از آنهستند نسبت به بناهای مسکونی تری استحکام بیش

ماکن عمومی مانند بازار ، فاکتور بعدی است. ااز لحاظ موقعیت اجتماعی بنا مالکاعتبار ) ۳است.  شده نصب ها روی آن یارزشدارند و یراق با

شـده  ، شناختهکه از لحـاظ اقتصـادی در بـین اقشـار جامعـه تاجران ارتباط دارندقشری از  ند، باستها و سراها ه کاروانسراها، تیمچه لکه شام

هـا  بـرای اسـتحکام درهـا  ترین یراق کیفیتیت و آسودگی تجارت بوده و از با برای امنشخاص با توجه به جایگاه خویش، در تالش ند؛ این ابود

. در ایـن اند سـاخته شـده یعمـوماسـتفادۀ بـرای  ، وقف شخصی بلندپایه یا فردی نیکوکـار هسـتند وتر موارد ند. مساجد در بیشا ردهاستفاده ک

ی های مسـکون موقعیت اجتماعی، با خانهمالک بنا از لحاظ کند. میزان و اعتبار  کیفیتی استفاده می، شخص واقف یا سازنده از یراق با صورت

ده ش ند یا یک کارگر ساده که یراق نصبیفیتی استفاده کیک تاجر فرش باشد و از یراق باک تواند . صاحب ملک مییابد ط میارتباو شخصی نیز 

ها و سـراها محـل  کاروانسراها، تیمچـه دارای اهمیت است.، آخرین فاکتور نوع کاربری بنا) ۴ل ممکن باشد. ترین شک اش به ساده بر در خانه

دارای ارتفاع تر و  ها عریض شود در ها باعث می حجم زیاد کاروان ند.شو های مختلف برای معامله وارد بازار می اروانخرید و فروش هستند و ک

بر امنیت آن در برابـر سـارقان  مسلح شوند تا عالوه بر استحکام آن،فوالدی  های شود درها به انواع یراق همین امر سبب می .دنتری باش بیش

در هایی کـه روی  تـر هسـتند. کوبـه ات بیشتزیینـ ی بـاآالتـ تر و یراق کوچـک هـایدارای در اکن تجاری، ی نسبت به اممنازل مسکونبیفزایند. 

ها بـه صـورت  کوبـه ،ها و ... وجود ندارد. در مساجد ر اماکن عمومی مانند کاروانسرانصب شده است، درسانی اهالی خانه  ها جهت اطالع خانه

  برنز است.تر از  ها بیش شوند و جنس آن حلقه و جهت بستن در استفاده می

کاری تـزیین  سوهان سازی و بری، برجسته قلمزنی، شبکه گیری، قلم ی مانندهای مختلف با شیوه ندآماری دیده شدهایی که در جامعۀ  یراق

روی یراق پیاده شـد، اسـتادکار بـا انی که طرح اولیه به صورت خطی فلزی است. زمسطوح روی نقوش روشی برای ایجاد  ،گیری قلم .اند ه شد

شـود  شـود و نقـش ایجـاد می لی میخطـوط بـه صـورت عمقـی خـا . با این کـار، جـایکند برداری می گیر از سطح فلز براده استفاده از قلم قلم

به این طریق کـه ابتـدا  .شود تر برای فلزاتی نرم مانند مس استفاده می بیش است که تزیین های یکی دیگر از شیوه زنی قلمد).  و ج ۱۰(تصویر

 بـاو کننـد  پیاده می روی آنچسبانند، سپس طرح را  ای از قیر می ا بر الیه، فلز ر جهت جلوگیری از ایجاد صدای ناهنجار ضربات چکش و قلم

از  هـا را دادن بـه قیـر و فلـز، آنکننـد و در پایـان بـا گرمـا دازی میان سطح فلز را نقش ،است یزنی که دارای اشکال متفاوتقلم  از قلم استفاده

گیـرد و نحـوه  ها صورت می بری است. این عمل در پولک زیر کوبه شبکه ،تزیین های یکی دیگر از شیوهب).  ۱۰(تصویر سازند یکدیگر جدا می

 .ب) ۹(تصـویر آیـد وجـود می بـه ای از اشـکال گونـاگون هبریـده شـده و شـبک ،تیزبـر یـا اره  هـا توسـط قلـم کار به این صـورت اسـت کـه طرح

سازی عملی است که سطح آثار توسط ابزار مخصوصی بـه  . برجستهی مورد بررسی دیده شدها تر نمونه در بیش ،کاری سازی و سوهان برجسته

  . ها توسط ابزار سوهان است دهی به یراق کاری، شکل شود و عمل سوهان برجسته می» سمبه«نام 

دارای  همـواره ا،هـ آن سـاخت در سـاده بـومی مصـالح و مـواد از اسـتفاده کنـار که در شویم مواجه می هایی در با کاشان قاجار معماری در

لنگـۀ  سـپس و راسـت سـمت ۀلنگـ نخست که اند شده تشکیل لنگه دو از اصوال مسکونی های خانه ورودی های در. هستند ارزشمند قاموسی

 فلزکـاری و کـاری منبـت نظیر اتیتزیین شامل تر بیش مذهبی، ابنیه و مساجد ها، تیمچه و سراها نظیر عمومی های مکان درِ . شود می بازدیگر 

 بـاز عمـوم روی بـه روز سـاعات تـر بیش ،مساجد مانند عمومی ابنیه. اند شده تزیین هندسی نقوس بااین آثار  در مواردی واست  در سطح روی

 طـور . بـهانـد بوده یکـدیگر بـه شـبیه و متقارن ،دستگیره هردو و اند کرده می ایفا در بستن برای را دستگیره نقش ها کوبهاند و در این درها،  بوده

 روی یـراق سـاخت کیفیـت و اتتزیینـ ،هاابعاد در  ها آن ترین مهم از که دارد وجود هایی تفاوت عمومی ابنیه و مسکونی ابنیه های در بین ی،کل

 سـاخته چنـار تـوت و گـردو، نظیـر منطقـه بـومی هـای از چوب کاشان های در اکثر. است آن ساخت در رفته کار به چوب نوع چنین هم وها در 

همراه موقعیـت مکـانی،   بهمنتخب  یها تصاویر در ،)۳(در جدول  .است شده هتهی ۱۰»یکپارچه تخته«  صورت به در لنگۀ هر گاهی واند  شده

   .است  شدهشان داده مورد استفاده نفلزی   فرم و تعداد و نوع یراقنوع کاربری بنا، نوع فلز ساخت یراق، 



 

 

  شناسی آثار زمودگری کاشان عصر قاجار (نگارندگان) گونه :۳ جدول

  ۴نمونه منتخب   ۳نمونه منتخب   ۲نمونه منتخب   ۱نمونه منتخب   توضیحات

  تصویر نمونه

        
  مکان و کاربری بنا

  آالت یراقجنس فلز 

  میخ فرم گل

  میخ تعداد گل

  فرم و کنگره پولک

  میخ پولک گل

  کوبه پولک زیر

  کوبه مردانه 

  کوبه زنانه

  بازار کاشان، سرای غفارپور؛ سرا

  فوالدی

  محدب محدب و نیمه

   عدد ۵۶

  ای تسمه

  ای عدد تسمه ۶

  ندارد 

  ندارد

  ندارد

  َسرا  بازار کاشان، سرای گمرک؛

  فوالدی

  محدب محدب و نیمه

  عدد ۶۰

  کنگره مثلثی با انحنای مالیم

  عدد ۵۰

  ندارد

  ندارد

  ای حلقه

  کاروانسرا ، کاروانسرای نو؛بازار کاشان

  فوالدی

  محدب محدب و نیمه 

  عدد ۵۶

  ای تسمه 

  ای  عدد تسمه ۶

  ندارد

  ندارد

  ندارد

  تیمچه ؛بازار کاشان، تیمچه نو

  فوالدی

  محدب و تخت نیمه

  عدد  ۵۸

  ندارد

  ندارد

  ندارد

  ندارد

  ندارد

  ۸نمونه منتخب   ۷نمونه منتخب   ۶نمونه منتخب   ۵نمونه منتخب   توضیحات

  تصویر نمونه

        

  مکان و کاربری بنا

  آالت جنس فلز یراق

  میخ فرم گل

  میخ تعداد گل

  فرم و کنگره پولک

  میخ پولک گل

  کوبه پولک زیر

  کوبه مردانه 

  کوبه زنانه

   ؛ها کاروانسرای قمی ،بازار کاشان

  کاروانسرا

  فوالدی

  تخت

  عدد۳۳

  ای تسمه

  ای عدد تسمه ۶

  ای بدون کنگره دایره

  ای حلقهعدد  ۲

  ندارد

؛ ها بازار کاشان، کاروانسرای نراقی

  کاروانسرا

  فوالدی

  محدب

  عدد۴۸

  ای تسمه

  ای عدد تسمه ۶

  ندارد

  ندارد

  ندارد

؛ انبار بازار کاشان، کاروانسرای آب

  کاروانسرا

  فوالدی

  محدب

  عدد۶۰

  ای تسمه

  ای عدد تسمه ۸

  ندارد

  ندارد

  ای حلقه

ها؛  بازار کاشان، تیمچه زرکش

  تیمچه

  فوالدی

  تخت

  عدد۲۴

  ندارد

  ندارد

  ندارد

  ندارد

  ندارد

  ۱۲نمونه منتخب   ۱۱نمونه منتخب   ۱۰نمونه منتخب   ۹نمونه منتخب   توضیحات

  تصویر نمونه

        

  مکان و کاربری بنا

  آالت یراق جنس فلز

  میخ فرم گل

  میخ تعداد گل

  فرم و کنگره پولک

  میخ پولک گل

  کوبه پولک زیر

  کوبه مردانه 

  کوبه زنانه

   ؛بازار کاشان، کاروانسرای بخشی

  کاروانسرا

  فوالدی

 
ً
  محدب کامال

  عدد۶۶

  مالیم انحنای با کنگره مثلثی

  عدد۵۶

  ای و کنگره الله مدور به صورت

  ندارد 

  حلقه به صورت

  ؛الدوله کاشان، تیمچه امین بازار

  در شمالی، تیمچه

  فوالدی

 
ً
  محدب کامال

  عدد۶۰

  های مثلثی کنگره

  عدد۶۰

  ندارد

   ندارد

  شکل قلبی

  ؛الدوله بازار کاشان، تیمچه امین

  در جنوبی، تیمچه

  فوالدی

 
ً
  محدب کامال

  عدد۵۲

  های مثلثی کنگره

  عدد۴۷

  ندارد

   ندارد

  ندارد

  ؛ها بازار کاشان، مسجد تبریزی

  مسجد

  ها فوالدی، کوبه برنزی میخ گل

  محدب

  عدد۳

  های مثلثی کنگره

  عدد۱

  ترنج کشیده به صورت

 اند های مردانه و زنانه مشابه بوده کوبه

  .است  شده سرقت ها آن از و یکی
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 زمودگری آثار شناسیگونه

 ورودی درهای بر شدهنصب

 ۸۲ـ۶۵، کاشان قاجاری ابنیۀ

  

  ۱۶نمونه منتخب   ۱۵نمونه منتخب   ۱۴نمونه منتخب   ۱۳نمونه منتخب   توضیحات

  تصویر نمونه

        

  کاربری بنامکان و 

  آالت جنس فلز یراق

  میخ فرم گل

  میخ تعداد گل

  فرم و کنگره پولک

  میخ پولک گل

  کوبه پولک زیر

  کوبه مردانه 

  کوبه زنانه

حله در باغ، خانه حاج گذر پانخل، م

  مسکونی علی درودگر؛ 

  فوالدی

  محدب

  عدد۲۸

  ندارد

  ندارد

  دایره های نیم دار، کنگره تاج

  دارای فرورفتگی در میانه 

  شکل قلبی

کتابخانه  باغ، در محله پانخل، گذر

  ضرابی، امروزه کتابخانه

  فوالدی

  محدب

  عدد۲۱

  مثلثی با انحنای مالیم  کنگره

  عدد۱۴

  های مثلثی نگرهدار، ک تاج

  شده مفقود یا سرقت

  شده مفقود یا سرقت

  مسکونیگذر باباولی، خانه مختاری؛ 

  فوالدی 

  محدب نیمه

  عدد۲۴

  ندارد

  ندارد

  شده سرقت یا مفقود

  شده مفقود یا سرقت

  شده فقود یا سرقتم

ۀ محله مسجد آقابزرگ، خان

  مسکونی ؛تقوایی

  فوالدی

  محدب

  عدد۲۴

  ندارد

  ندارد

  دایره های نیم دار، کنگره تاج

  دارای برجستگی در میانه

  شکل قلبی

  ۲۰نمونه منتخب   ۱۹نمونه منتخب   ۱۸نمونه منتخب   ۱۷نمونه منتخب   توضیحات

  نمونهتصویر 

        

  مکان و کاربری بنا

  آالت جنس فلز یراق

  میخ فرم گل

  میخ تعداد گل

  فرم و کنگره پولک

  میخ پولک گل

  پولک زیرکوبه

  کوبه مردانه 

  کوبه زنانه

محله مسجد آقابزرگ، خانه 

  مسکونی ؛۱ناشناس

  فوالدی

  محدب

  عدد۲۵

  ندارد

  ندارد

  دایره های نیم دار، کنگره تاج

  چکمهفرمی شبیه به 

  شکل قلبی

 ؛درویش خانه آقابزرگ، مسجد محله

  مسکونی 

  فوالدی

  محدب

  عدد۲۴

  دایره، کنگره صنوبری

  عدد۲۴

  دار، کنگره صنوبری تاج

  شده سرقت

  شکل قلبی

 ؛خانه قوام محله کوشک صفی،

  مسکونی

  فوالدی

  محدب

  عدد۲۴

  ندارد

 -  

  شده سرقت

  شده سرقت

  شده سرقت

خیابان فاضل نراقی، خانه 

  مسکونی ؛۲ناشناس

  فوالدی

  محدب نیمه

  عدد۲۶

  ندارد

 -  

  گیری لمیینات قای، دارای تز  دایره

  ای چکمه

  شکل قلبی

  ۲۴نمونه منتخب   ۲۳نمونه منتخب   ۲۲نمونه منتخب   ۲۱نمونه منتخب   توضیحات

  تصویر نمونه

        
  مکان و کاربری بنا

  آالت جنس فلز یراق

  میخ فرم گل

  میخ تعداد گل

  فرم و کنگره پولک

  میخ پولک گل

  پولک زیرکوبه

  کوبه مردانه 

  کوبه زنانه

  مسکونی ؛گذر باباولی، خانه احتشام

  فوالدی

  محدب

  عدد۲۳

  ای دایره ، کنگره نیممدور

  عدد۲۳

  دایره دار، کنگره نیم تاج

  شده سرقت

  شده سرقت

  مسکونی؛ گذر باباولی، خانه کریمی

  فوالدی

  محدب و تخت

  عدد۲۰

  ندارد

 -  

  شده سرقت

  شده سرقت

  شده سرقت

   مسکونی ؛۳محله ِسرِفره، ناشناس

  فوالدی

  محدب

  عدد۲۶

  ندارد

 -  

  دایره های نیم دار، کنگره تاج

  میانه در برجستگی دارای

  شکل قلبی

محله سلطان میراحمد، خانه 

  مسکونی  ؛بروجردی

  فوالدی

  محدب

  عدد۱۹

  ، کنگره صنوبریمدور

  عدد۱۹

  های مثلثی دار، کنگره تاج

  میانهدارای برجستگی در 



 

 

 شکل قلبی

  

  ۲۷نمونه منتخب   ۲۶نمونه منتخب   ۲۵نمونه منتخب   توضیحات

  تصویر نمونه

      

  مکان و کاربری بنا

  آالت جنس فلز یراق

  میخ فرم گل

  میخ تعداد گل

  فرم و کنگره پولک

  میخ پولک گل

  پولک زیرکوبه

  کوبه مردانه 

  کوبه زنانه

خیابان علوی، محله سلطان 

  مسکونی ؛باکوچیمیراحمد، خانه 

  فوالدی

  محدب

  عدد۲۶

  ، کنگره مثلثیمدور

  عدد۱۹

  دار، کنگره مثلثی تاج

  شده سرقت

  شکل قلبی

 خانه میراحمد، سلطان محله علوی، خیابان

  مسکونی ؛ها، ضلع شمالی طباطبایی

  فوالدی

  محدب

  عدد۲۶

  ای و مثلثی دایره نگره نیم، کمدور

  عدد۲۳

  دار، کنگره دایره دار، دنباله تاج

  مانند فاخر، دارای نیمرخ گل

  فاخر، کوبه اژدری

 ها، طباطبایی خانه میراحمد، سلطان محله علوی، خیابان

  مسکونی ؛شرقی ضلع

  فوالدی

  محدب

  عدد۲۴

  ای دایره ، کنگره نیممدور

  عدد۲۴

  دار، کنگره دایره دار، دنباله تاج

  مانند گل نیمرخ دارای فاخر،

  اژدری کوبه فاخر،

 گیری نتیجه. ۵ 

 کار نشان از نبوغ و دانش استاد ،این گوناگونی در طرح. مشابه آثار دیگر باشدیافت که   توان ر اثری را میت کم ،کاشانقاجاری  ابنیه در آثار زمودگری

  زمـودگریآثـار  رویی تزیینـ کاری از فنـون اسـید و کاری سـازی، سـوهان بری، برجسته نی، شبکهزگیری، قلم های قلم شیوه. دارد ساخت در زمینۀ

سـرقت یـا مفقـود  ،بسیاری از آثار فاخر است زیرا بافت قدیم شهری ها در رویصنعت - های این هنر مانده باقیشاهده شد، درواقع چه م آن .هستند

ی سـوار دیگـر  درِ  روی را رفتـه و یـراق آن طـور کامـل از بـین این صـورت کـه یـک در بـه الحاقی هستند؛ به ،التآ  یراقنیز در چندین مورد  اند و شده

و در مقابـل،  )۳در جـدول ۱۰- ۱های  نمونـه( ها از جـنس فـوالد مسکونی و کاروانسرا ابنیۀ  های روی درِ  شد کوبه  . در این بررسی مشخصاند ردهک

ی گل الله، نقـوش ها آبی، غنچه حضور نقوش نمادین خورشید، گل نیلوفر برنز است.جنس از ) ۳در جدول ۱۱(نمونه اماکن مذهبی  حلقه و کوبۀ

نر آن روزگـار هگرفته از فرهنگ و  و الهامشده  واردتجسمی  این مورد است که بسیاری از نقوش از هنرهای ندۀآثار، بازگوکن رویاسلیمی و جانوری 

ها و  ها، تیمچـه کاروانسـرا درِ  آن بازگوکننده هویت آن بنا است. جنس فلز ، وها از لحاظ بزرگی و کوچکی، پرکاری و سادگی . نوع یراق روی دراست

و از مقاومـت بـوده تر  رفیـع و تـر، قطـورتر سـایر بناهـا عریض درِ   نسبت بـه ،ها و کاروانیان ورود قافله هولتتر و س وآمد افراد بیش علت رفت  سراها به

هـای روی  کـل ردیفهـای  میخ تعـداد گلشود و  می  و ثروتمند تقسیم متوسط قشر ضعیف، ۀابنیه مسکونی به سه طبق درِ ست. ا تری برخوردار بیش

 میـان یـا بـه نحـوی دیگـر ازبه سرقت رفتـه  بعضی از درها  میخ گل تحقیق،آماری  ۀدر جامعنظر داشت که باید در اما  همواره عددی زوج است. ،در

 .)۳در جدول  ۲۳ و۲۰، ۱۶، ۱۳، ۱۱، ۵های منتخب  نمونه( و این عدد زوج به فرد تغییر کرده استرفته 

  ها نوشت پی

، در دو سـمت سـرترنج آناست کـه   د. ابرویی درواقع مانند یک ترنج کشیدهد، ابرویی نام دار شو افقی نصب می به صورتپولکی که بر پیشانی چهارچوب   .۱

  دارد.  چفت و زنجیر قرارسوراخی جهت نصب شولۀ 

 کنند.  از چفت و زنجیر استفاده می ،های در زیاد است چهارچوب و لنگه هایی که نسبت فاصلۀ شوند. در مکان می  نمودن استفاده ها برای بستن و قفل چفت. ۲

 مکان بازکردن در توسط کلید است. دهندۀ کلید در است و نشان  به فرم  است که دارای سوراخی شبیه  روکلیدی نوعی پولک. ۳

 ).۵۷، ۱۳۹۵(مطهریان  شود ها باز و بسته می روی آنشود و در،  می  نصب درلنگۀ زیر است که  ای فوالدی قطعه ،رکاب یا پاشنه. ۴

 دارد. که زیرکوبه قرار است میخی سندان،. ۵

 .اژدری معروف است دهانو به  است  کرده دهان خود را باز یی است کهاژدهادارد که مانند نیمرخ  وجود ینقشها،  در آثار فلزی و سایر هنر. ۶

نگره هایی وجود دارد که ترین قسمت یک شیء دندانه در بیرونی. ۷
ُ
  دارند.ها اشکال گوناگونی  شوند. این دندانه خوانده می ک

  گویند. . هر لنگه از یک در را لته می۸

 ۹، پیاپی ۲سال پنجم، شماره 

 ۱۴۰۱ستان پاییز و زم

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
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 زمودگری آثار شناسیگونه

 ورودی درهای بر شدهنصب

 ۸۲ـ۶۵، کاشان قاجاری ابنیۀ

  گویند.  میرو نفر ، است و برای عبور فردواقع شده  تر بزرگ در  لنگه با ابعاد کوچک که داخل یک یدر . به ۹

 مربع) است.یک متر تا (گاه درخت قطور خورده از تنۀ گونه فاصله و شکافی ندارد و مقطعی برش که هیچ است چوبی یکپارچه، ۀ. تخت۱۰

  منابع

 -هـای زیبـا نشریه هنر». یزد شهر سنتی بافت تاریخی ی ابنیه های کوبه در نقش و طرح تنوع«. ۱۴۰۰بهداد، حمید، و سید علی مجابی.  .۱

  .۶۴-۵۱: ۳. ش. تجسمی های  هنر

  ایران. درسی های کتاب نشر و چاپ تهران: شرکت ).۱( سنتی نقوش طراحی کارگاه .۱۳۹۴سن، منصور.  تام .۲

  تهران:انتشارات سمت.. فن و هنر فلزکاری در ایران. ۱۳۹۴توحیدی، فائق.  .۳

پور در محـل بـازار سـنتی  مصاحبه شفاهی توسط محمـدجابر جـاری». هنر زمودگری در کاشان. «۱۴۰۱. ]مشکی، حاج علی[مشکی  حاج .۴

 کاشان، گالری حاج مشکی.

 الملک. کمال تا مانی از قاجاریه دوره پایان تا تاریخی  زمان ترین کهن از ایرانی هنرمندان و ملی هنرهای تاریخ. ۱۳۸۴حقیقت، عبدالرفیع.  .۵

  سمنان: انتشارات کومش.

  ترجمۀ سودابه فضایلی. تهران: انتشارات جیهون. فرهنگ نمادها.. ۱۳۸۲شوالیه، ژان، و آلن گربران.  .۶

د. ارشـ نامـه کارشناسی پایان». های تـاریخی کاشـان داخلـی خانـه  دهنده طراحـی مطالعـه عناصـر تشـکیل. «۱۳۸۸بیان، محبوبـه.  شیرین .۷

 دانشکده هنر، دانشگاه شاهد. 

  . تهران:انتشارات سمت.مجموعه هنر در تمدن اسالمی. ۱۳۹۶عطارزاده، عبدالکریم، و مهران هوشیار.  .۸

  ایران.  درسی های کتاب نشر و چاپ . تهران: شرکت)۱هندسه نقوش (. ۱۳۹۲عنبری یزدی، فائزه.  .۹

ارشـد. دانشـکده هنـر،  نامـه کارشناسی پایان». اسـالمی هنـر در درها کوبه بر مار تصویری نمادشناسی. «۱۳۹۰آبادی، زهره.  غالمی رکن .۱۰

  دانشگاه هنر اصفهان.
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 شناسی اجتماعی تصویر از منظر نشانه» وطن مام«بازخوانی قالی 

   
طبسی سیدمحمدرضا

 *
  

  ** کرمانی زکریایی ایمان

 

  ۱۴/۸/۱۴۰۱تاریخ پذیرش:            ۲۹/۵/۱۴۰۱ تاریخ دریافت: 

  
  چکیده

قالی تصویری است.   بودهمرسوم ی امر  ،سلطنت پهلویعصر در آثار مکتوب یا تصویری اواخر قاجار و نیز  ،بازنمایی ایران در شمایل یک زن

، »وطن مام«ویژه  به، متن مورد مطالعهشناخت معانی موجود در عناصر تصویری  ،. هدف از این تحقیقنیز از این دست آثار است »وطن مام«

نمونه از یک به تحلیل  مطالعات اسنادی وتحلیلی  -با روش توصیفی این پژوهش .استاجتماعی  -و تحوالت تاریخی ها متن با رجوع به پیش

ها با یکدیگر  در متن و ترکیب آن شده  هریک از عناصر تصویری بازنمودهکه  بوده پاسخگویی به این پرسش در جهت پردازد و می نوع قالی این

جهت لیوون  تصویر کرس و ونشناسی اجتماعی  نشانه ارچوبچسوال از برای پاسخ به این یابند؟  شناسانه می  چه معنایی در یک نظام نشانه

داللت به برساختگی  از سویی پژوهش های یافتهاهم . است  شدهاستفاده های تصویری قالی مذکور  شناخت ابعاد و کارکرد اجتماعی نشانه

نتایج  .استمتن  ۀماهیت ایدئولوژیک و سوگیران ۀکنند  مشخصی دیگر نیز از سو و  دارد گیری پهلوی اول تصویر مورد مطالعه در توجیه قدرت

 نیز است و »وطن مام«حضور عنصر تصویری  ۀواسط بندی گفتمان مسلط سیاسی در متن قالی به مفصل ۀچنین آشکارکنند این تحقیق، هم

قدرت در  گیری شکلایجاد مشروعیت برای  .باشد میحال زمان تعریف آن در تالژیک متن در تقدیس گذشته و باز نوس معنایی بیانگر سطح

قلمکار و  های پردهیافتن در سه قالب پوستر،  ، با متنیتوطن در جامعه ۀمادران -نظام سیاسی مردانه از طریق بازپراکنش دانش ضعف زنانه

مشخص  است و نیزثیر پذیرفته تأ ی اروپاییها متن پیشمتن از  شد که روشن چنین هم .این پژوهش است های یافتهنیز از دیگر  قالی تصویری

در  هایی دارای محدودیتروش مورد استفاده  ،باستانیهای  برجسته مطالعاتی از نقش ۀپذیری قسمتی از پیکر  با توجه به الهامکه گردید 

  .باشد میمتن توصیف 

  

  ها: کلیدواژه

  مشروعیت، قدرت.، اجتماعی شناسی نشانه، ایران، تحلیل تصویر قالی

                                                           
  m_rezatabasi@yahoo.com/ ایران اصفهان، اصفهان، هنر دانشگاه هنر، پژوهشگروه دکتری،  دانشجوی *

  i.zakariaee@aui.ac.ir )/ مسئول نویسنده( ایران اصفهان، اصفهان، هنر دانشگاه ،گروه فرش استادیار، **

 نوع مقاله:

 پژوهشیعلمی
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» وطنمام«بازخوانی قالی 

شناسی از منظر نشانه

 ۱۰۰ـ۸۳، اجتماعی تصویر

  مقدمه. ١

تجمیع انواعی از به این ویژگی مربوط . است »وطن مام«و  رضاشاهقالی  ،پهلوی اول ۀشده در دور  تصویری بافته های قالیترین  یکی از ویژه

و  شیر و خورشید ،بناهای باستانی، نشان تاج پادشاهان باستانی و تاریخی، ۀ، چهر و مادر وطن ایران ۀهای تصویری، اعم از نقش نقوش قالی

استفاده  صورت ترکیبی محدود یا به تنهایی دیگر به های قالیدر  شده،کدام از نمونه عناصر تصویری یاداشعار مرتبط با متن است که هر 

 .اند  آمدههم عنصر تصویری پهلوی اول گرد  ، همگی در یک قاب با حضورشدهذکر  این قالی باشد که عناصر تصویری. شاید تنها در اند شده

 اجتماعی -تاریخی های سیر دگرگونیو  ها متن به پیشتوجه مطالعاتی با  ۀانی موجود در عناصر تصویری پیکر شناخت مع ،هدف از این تحقیق

ها با یکدیگر  در متن و ترکیب آن  شده یک از عناصر تصویری بازنمودههر « :سوال اصلی پژوهش آن است که است. مطالعات اسنادی ۀبر پای

 »وطن"دارند؟ این عناصر چه ارتباطی با عنصر تصویری "مام« عبارت است از:و سوال فرعی  »یابند؟ شناسانه می  چه معنایی در یک نظام نشانه

تر مورد توجه  گردد که تاکنون کم میص با عناصر متنی درهم آمیخته بازیک قالی تصویری خا ۀشناسان تحقیق به لزوم درک نشانه اهمیت این

های تصویری قالی مذکور، در این پژوهش   دهای اجتماعی نشانهبر جهت شناخت ابعاد و کار تصویر شناسی اجتماعی  روش نشانه بوده است.

چون بافت سیاسی، درمانی و اجتماعی  ثیرگذار خارج از متن همدرک معنای عناصر متن به عوامل تأ براینگارندگان است و   شده کار گرفته هب

آماری مشتمل   ۀمعجا میان از باشد؛ شناسه می ۀاسکنر، رایانه و برگ ،ها داده آوری جمع ابزار صورت اسنادی و به اطالعات گردآوری پردازند. می

از  است.  گرفته قرار سخن صورت انتخابی مصداق نمونه به ، یکسایی شدشنا ها دو نمونه از آن که در روند پژوهش» وطن مام«های  بر قالی

این های عصر پهلوی و قاجار در  موجود در قالی تصویری هایی چون تلفیق برخی عناصر ویژگیمی توان به  مورد مطالعه ۀنموندالیل انتخاب 

 موردنظر نسبت به ۀبرتری نمونچنین  شده است. هم  فرد و منحصر به شیوهمتن چند تبدیل آن به یکقالی اشاره کرد که این موضوع منجر به 

. قابل از دیگر دالیل این انتخاب است ،قابل توجه آن ۱»نمایی وجه«یات عناصر تصویری و شده از لحاظ پرداختن به جزی شناسایی ۀنموندیگر 

، با این وجود یات این قالی ممکن نشد؛دسترسی به بیش از چهار بخش از جزیشود و  در خارج از کشور نگهداری میاین نمونه اشاره است که 

تشریح روش تجزیه و تحلیل کیفی بوده که در  .تر در راستای هدف نیز اضافه گردید مطالعاتی به منظور تحلیل بیش ۀتصاویری مرتبط با نمون

تبیین موجب  در تحلیل تصویر، رفتهکار  هروش ب .به کار رفته است های معنایی نیز در جهت تبیین و تفسیر داللتو بندی متن  ترکیب

قالی این عناصر در معانی صریح و ضمنی  ،بر اثر آن و گردد متن مورد مطالعه میتصویری عناصر  های بازنمایی، تعاملی و ترکیبی فرانقش

   .دنشو میآشکار  »وطن مام«

  . مبانی نظری پژوهش۱-۱

است که بر مبنای  تحلیلی -توصیفی ماهیت، گرفته و از منظر نظری قرار بنیادین های پژوهش مجموعه در هدف نظر از تحقیق پیش رو،

که  با اعمال روش  روست  شناسی اجتماعی از آن ، انتخاب روش نشانهگیرد. در این پژوهش شناسی اجتماعی شکل می چارچوب نظری نشانه

فرانقش تعاملی و نیز ها در  شده درفرانقش بازنمودی، تعامل و روابط بین آن بازنمودهر شناسایی عناصر تواند با تمرکز ب ، پژوهشگر میمذکور

 پژوهش دست یابد. ۀ، به پاسخی درخصوص حل بهتر مسئلبندی عناصر تصویری در فرانقش ترکیبی تشریح ترکیب

    یقتحق ۀ. پیشین٢-١

است. بخش دوم در  »وطن مام«در موضوع سرزمین مادری یا نه یپیش ،بخش اول :به سه بخش تقسیم کرد توان میرا حاضر پژوهش  ۀپیشین

. گفتنی است پژوهشی مستقل در ارتباط روش است رویکرد و و بخش سوم مربوط بهباشد   میقلمکار  های پردهتصویری و  های قالیموضوع 

منظر دارای این  حاضر ازتحقیق نپذیرفته و شناسی اجتماعی صورت  نشانهارچوب در چنیز دستی و  در صنایع »مام میهن«های بصری  جلوهبا 

  .است تازگی

  بخش اول)

دادن ابعاد فرهنگی و اقتصادی  برای نشان ،»۱۹۴۰ ۀجنسیت و مطبوعات در ده :"وطن مام" فروش و نجات« ۀ) در مقال۲۰۰۱( ۲امین

را در مطبوعات ایران پس  »وطن  مام«، موضوع شده است در آثار گرافیکی مطبوعاتیمنجر به برجستگی جنسیت که  مسلط سیاسیگفتمان 

 در زمان پادشاهی رضاشاه »وطن مام«با گفتمان رایج از آن های  ها و تفاوت و به شباهتدهد  میاز جنگ جهانی دوم مورد توجه قرار 
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نیز قابل مشاهده  دهد زنانه جلوه می ،پذیری ملی را در ایران نمودهای تصویری و متنی مطبوعاتی که آسیبپیوند  ،. در این پژوهشپردازد می

  . است

، به تبیین مفاهیم سرزمین مادری، سرزمین بسیار کوتاه ای هناسیونالیسم: مقدم) در بخش چهارم کتاب ۲۰۰۵( ۳گراسبی و گراسبی

که نسب از طریق مادر ردیابی  کید بر آنطالحات مذکور و تأ های زبانی واژگان و اص با پرداختن به ریشهپردازند. این پژوهش  پدری و وطن می

 ۀعنوان مادر یا پدر به منزل توصیف زمین به :دارد بیان می ۵در منکسنوس ۴شود، با رجوع به سخنان افالطون در بازگویی سخنان آسپاسیا می

جسمی و دلبستگی به اصل و  ۀن زمین در تغذیبود هایی چون منبع حیات به مقولهو این موضوع ها است  شناختن قدرت مولد آن رسمیت به

  گردد. عنوان شکلی از خویشاوندی برای یک ملت بازمی نسب به

و  ٧شعار میهن و پیشرفت ،م ١٨٠٠- ١٩٠٠سرزمین مادری و پیشرفت: معماری مجارستان و طراحی لیف) در تأ٢٠١۶( ۶سیسا

تغییرات معماری،  ،. در این پژوهشکند میمعرفی  ،ثر ساختگرفت و هنر را متأ را که با توجه به این شعار در مجارستان انجام هایی برنامه

، در سه فصل مجزا، ییها نمونه، با معرفی ٨جمله تاپستریشکال طراحی در هنرهای کاربردی از مرتبط با هنر معماری و تمامی ا دستی صنایع

خیر در ایران رخ داد و البته با تأ کهاست ور تحوالتی آیاد ،طلبان مجارستانی بود اصالح ۀند. این شعار که موردعالقا هگرفتمورد بحث قرار 

  ثیر خود قرار داد.تأ های تصویری، تحت جمله در طراحی و تولید قالیرا از  دستی صنایع

  )بخش دوم

رخ پهلوی اول در  کل هنرهای زیبای کشور به تصویر قالی با پرتره نیمهای اداره  فعالیتشریح تضمن  میهن ما در کتاب )۱۳۳۸حجازی (

  . است شدهکه توسط جمشید امینی بافته  کند میلباس رسمی اشاره 

دارد  یا  قالی ۀبار ر توضیحی د ،های تصویری از عشایر و روستاهای ایران پادشاهان، قهرمانان و عاشقان: قالیدر کتاب  )۱۹۹۴( یتناول

هایی با تصاویر پادشاهان    قالی ۀدر طبق مذکور قالی ،لیف. در این تأاست  شدهعکس پهلوی اول در زمان سردار سپهی او بافته  روی ازکه 

عنوان  هایی در است که با افزوده) ۱۳۶۸( به نویسندگی تناولی های تصویری ایران قالیچهکتاب  ۀ، ترجمپژوهشاین  آید مینظر  . بهداردجای 

  .است  شدهجدید خود همراه 

قلمکار  ۀ، با رجوع به پردهای جنسی در مدرنیته ایرانی ریش، جنسیت و اضطراب زنان سبیلو و مردان بی) در کتاب ۲۰۰۵( ادیآب نجم

طور که  است و همان »وطن مام«و  رضاشاهدر تناظر با تصویر  ،شمشیر در دست و خورشید دارد ترکیب شیرِ  بیان می »وطن مام«رضاشاه و 

نگاهبان  در نقش ،با شمشیر آهخته در دست راست رضاشاه ،کند میاز خورشید با جنس زن دفاع  ،شیر نر با شمشیر برکشیده در دست راست

  است. دهرسم ش »وطن مام«

 تصویری های قالی، »فراتر از آنها و سیاست در رسانه فرش: ایران، اتحاد جماهیر شوروی و  ها، عکس پرتره« ) در پژوهش۲۰۱۴( ۹شولز

 ها قالیکرد سیاسی این کار   بهو  کند میرا بررسی  ۱۱و استالین ۱۰، لنینرضاشاهشاه،  چون ناصرالدین ی سیاستمدارانی همها پرترهدارای 

و داند  میهای مختلف  رسانهای تجربی و خالقانه با  رابطهدارای  میالدی نوزدهم و بیستم های سده در را ها افتهب این دستوی  .پردازد می

از هنر جدید تصویری  های قالیثیرپذیری چنین تأ هم ،. این پژوهشکند میثر فرض را مؤدر ایجاد معنای ضمنی آن  ها قالیجانمایی  ۀنحو

  . دهد قرار میمدنظر  را ساسانی ۀسللشده از س تصاویر سنتی و یا تازه نقش، عکاسی

  )بخش سوم

گرفته روی این  ، ضمن معرفی عکاسی خبری و نوع مطالعات صورتشناسی اجتماعی فتوژورنالیسم: رویکرد نشانه) در کتاب ٢٠١٣( ١٢کپل

های خبری  طیف وسیعی از عکس ،شناسی اجتماعی روش نشانه با های خبری در تصاویر، ژانر خاص از عکاسی و تفسیر گفتمانی ارزش

 پردازد. به پیوندهای موجود در بین متن و تصویر می واست   نمودهتفسیر ورزشی تا تصاویر خبری از خاورمیانه را 

به تحلیل  ،های چاپی و دیجیتال اجتماعی به متن و تصویر در رسانه شناسی نشانهارتباط چند وجهی، رویکرد ) در کتاب ٢٠١٩( ١٣وانگ

تحلیل درک مفهوم بصری از سوی مخاطب مورد  منظور پردازد و فرایند ساخت معنا را به اجتماعی می شناسی نشانهها در قالب  بصری رسانه

تمبرها در جغرافیای  مجالت و ،تصاویری چون های مختلف رسانه شناختی نشانهدهد. محوریت موضوعی این کتاب بر تحلیل  کنکاش قرار می
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تحلیل گفتمان و نیز چگونگی بروز و ظهور های تجزیه و  انواع روش ؛ این کار با تمرکزی مناسب برباشد میکنگ  شرق دور با تمرکز بر هنگ

 .ساز انجام پذیرفته است گفتمان مشروعیت

 مفاهیم نظری. ۲

 ۀیبر پا ریخوانش تصاو ۀطیرا در ح یگرامر "،یبصر  یدستور طراح :ریخوانش تصاوبا عنوان  یدر پژوهش )۲۰۰۶( ۱۴وونیل کرس و ون

 ،زبان یینظام معنا یبند  بخشگرای هالیدی است که در  ثیر دستور نقشتأ ها تحت روش آن .کنند ی عرضه میانتقاد یشناس زبان

به سه فرانقش را  ها نقشفرا این آنها . )۹۴-۷۲ ،۱۳۹۳هالیدی ( کند می  ی را معرفی و فرانقش متن یفرد نیبی، شگانیاند یها فرانقش

 د.کنن  می   لیتبد ریتصو ۀدر مطالع یبیترک و یتعامل ی،بازنمود

  بازنمودیفرانقش . ١-٢

ها در  برای بازنمود اشیاء و ارتباط بین آن شناختی نشانههای  قابلیت نظام ،. این فرانقش فرانقش اندیشگانی است متناظر ،فرانقش بازنمودی

 در .)Kress & Van Leeuwen 2006, 47(  شود می  دانسته  - یک فرهنگ شناختی نشانههای  در نظام -جهانی فراتر از نظام بازنمودی 

عمل  کی ،ریتصوارائه و  دیتول ،نگاه نیدر ا. گردد می  استفاده  کنندگان مشارکت ۀواژ شده ازر یعناصر تصو یبرا ،یشناسی اجتماع نشانه

و  اماکن، ها ناانس دمانن ریتصو در کنندگان مشارکت یعنی اند شده دهیکش ریکه به تصو یعناصر  ۀواسط به یبازنمود یمعنا .ی استاجتماع

بندی  تقسیم   »شده کنندگان بازنموده شرکت« و »یکنندگان تعامل شرکت« در ذیل عنوان نیز کنندگان مشارکت . شود می  انتقال داده  زهایچ

 یر یتصاو وانند،خ می  را  یزینگارند، چ می   یا شنوند می  کنند،  می  که صحبت  یکسان یعنی ؛ارتباط سهم دارند یدر برقرار  ،گروه اول . شوند می

   ییایاش ای یها، مباحث انتزاع افراد، مکان یعنی ؛دهند میرا شکل  موضوع ارتباط ،گروه دوم . کنند می  نگاه  ایها توجه  به آن ایسازند  می  را 

 یو مفهوم یتیروا یدو الگو  یدارا یدر فرانقش بازنمود یساختار نحو  .)Ibid, 48( گردند می هبازنمود رینوشتار و تصو ،که در گفتارهستند 

موجب  مفعول، کیبا  طرود که در ارتبا می   کار به یاشاره به عامل یکنشگر، برا ایعامل کنش  عنواِن  .وجود دارد کنش ی،تیروا یدر الگو  . است

از  ای بردارها ،ر این فرایندد .باشد میی کنش ندیفعال در فرا کنندۀ شرکت منحصر به گر کنش ،ریتصو یشناسی اجتماع در نشانه. گردد میتغییر 

کنندگان را با توجه به  الگوهای مفهومی، شرکت ،لیوون طبق نظر کرس و ون .)Ibid, 74( شوند می  ترکیب با او  ای گردند می کنشگر منشعب

ها، رویدادها، فرایندهای  کنش  که الگوهای روایی به ارائه . درحالی کنند می  ثابت و پایدارشان بازنمود   ۀبندی، ساختار، معنی یا از نظرجوهر  دسته

بندی،  طبقهشامل  گانه بندی سه خود را در تقسیم ،در الگوی مفهومی، ساختار بازنمودی . پردازند می  های مکانی گذرا  بندی ترکیبمتغیر و 

 بالغت . دهد می  های مختلفی جای  کشد در رده می  را به تصویر چه  بندی، تصویرگر آن در طبقه  .)Ibid, 59(  یابد می  باز  تحلیلی و نمادین

پایگاه گفتمانی  و ممکن است افتد می  های استعاری و مجاز مرسلی (نمادین و تحلیلی) در این حوزه اتفاق  یعنی استفاده از شیوه  تصویر 

  .  فراهم سازدرا از کارکردهای نمادین تصویر تفسیرهای متفاوتی  تفسیرکنندگان،

   ی)فرد نیب(  یفرانقش تعامل. ۲-۲

رخدادها این راه، تعامل در آن است که تنها از  تیاهم .شود می انجام  گرانید یها در انتظار کنش ایانسان در پاسخ  یها کنش،روند تعامل در

در نگرش  . ) ۹۴ ،۱۳۸۷ (ادگار  ردیگ می  شکل  یشخص تیشود و هو می   ختهاس یاجتماع تی، واقعیابند میمعنا  یاجتماع یو نهادها

وجود دارد  یاجتماعکنشی ند، یفرا بیرونیعد در بُ  . ) استی(ظاهر  یرونیب ودرونی  عددو بُ  یداراساخت معنی  ندیفرا ،یشناسی اجتماع نشانه

موجود و  یفرهنگ طیمح ا،معن نیدگرساز، ب ندیفرا نیادر  . گردد می   دیتولآفرین،  در یک روند تحول وار ا پیوستهمعن ،آن گری میانجیکه به 

پیوسته  یک واکنش ذاتی دائمی و در تعامل توان می  شده را  دیتول یمعن ،رو . از این شود می  قرار بر کنش و واکنش ، یرونیب یاجتماع یها محرک

 ۀاجتماعی و زاوی ۀفاصل ،قاب، تصویر تماس؛ ۀسه مولف ،فرانقشلیوون برای بررسی این  کرس و ون . )Kress 2010, 93-94(با جهان دانست 

  .  نمایند می  دید را پیشنهاد 
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  تماس) ١

 ١۵به نقل از پارک هاپر .  ای باشد واسطه یا واسطه تواند امری تعاملی مستقیم و بی می  خود  ،. این موضوع کند می  تماس به حضور فیزیکی داللت 

دهد که  می  مراحل بعدی تلقی کرد. این بیان نشان  ۀهمکنش اجتماعی و مقدم ابتدایی بر ۀتوان مرحل می  نویسد که تماس را  می   ١۶و بورگس

 ،١٣٩٢هاپر شرط ورود به برهمکنش اجتماعی است ( پیش ،رخ داده است. تماسمیان اشخاص و یا گروه  است که تماسی ،تماس اجتماعی

با  . ورزند می  کید دهند و بر نقش نگاِه خیره تأ  می   تماس را به مفهوم دیدگانی و چشمی تقلیل ،لیوون با تمرکز بر گرامر تصویر. کرس و ون  ) ٢۶۵  

نگاه تقاضا، نگاهی است که به سمت بیننده  . گردد می  عرضه تقسیم  تقاضا و نگاهِ  نگاهِ  ۀتماس (چشمی) به دو شاخ ،بندی این تقسیم

  .)Kress & Van Leeuwen 2006, 148( گردد نمییننده هدایت و نگاه عرضه به سمت ب شود می  ت هدای

  اجتماعی ۀقاب تصویر و فاصل ۀانداز ) ٢

. نوع  قاب تصویر استعد خاصی با نام ، دارای بُ شود میارتباط میان عناصر موجود در تصویر و بینندگان ایجاد   ۀواسط معنای تعاملی که به

این نماها شامل نمای بسته، متوسط و باز  شود. می   یایجاد معانی خاص و متفاوت ، منجر بهگردد می  آن تصویری ارائه اساس نمایی که بر 

  هستند.

کار  تفاهم مبتنی بر همدلی (صمیمیت) به ۀبرای اشاره به درج ،اجتماعی شناسی روانو  شناسی جامعهدر  اجتماعی  ۀاصطالح فاصل

.  گیری است قابل اندازه ،کامل تفاهم ۀکند و برحسب نقط می  دیگر احساس اجتماعی نسبت به طرف   ۀرابط شود که یک طرِف  می  برده 

گاهی اصطالحی که به معنی باال  .گردد میتر  اجتماعی افزون  ۀند، فاصلقدر از این نقطه دورتر باشهر یک از طرفین، هر احساسات 

 ۀفرمانبرداری در رابط -فرمانرواییاجتماعی عمودی نیز برای اشاره به درجات   ۀاصطالح فاصلشود.  می  فقی توصیف رود با صفت ا می   کار به

اجتماعی افقی   ۀفاصل . ) ۶٠٩   ،١٣٩٢ (اتو دالکه  گیرد می  مورد استفاده قرار  ،اختالف در حیثیت، قدرت و اختیار ۀاجتماعی همراه با درج

  ۀاما در فاصل.  )(Cavan 1971, 94که به لحاظ فرهنگی متمایز هستند  است با دیگرانیبدون حس خودبرتربینی  ،معنای داشتن تعامل به

کرس و ون  . )Bogardus 1928, 78(د نگرد می  های فرهنگی پررنگ بوده و مبنای تفاوت خود و دیگران محسوب  تفاوت ،اجتماعی عمودی

که متناظر نماهای   کنند می  بندی  صمیمانه/ شخصی، اجتماعی و غیرشخصی تقسیم  ۀبه سه شاخ اجتماعی را  ۀفاصل ،لیوون

 ،تعاملی نایدر تصویر در مع های شخصی گیری ثیر آن بر جهتأدید و ت ۀزاویچنین  هم .)Kress & Van Leeuwen 2006, 148(است  شدهیاد

  ،پرسپکتیو که دارد می  اظهار  تاونزند . باشد می  شناسی اجتماعی  نشانهتوجه مورد
ً
رود بلکه خودش یکی از  بازآفرینی واقعیت به شمار نمی صرفا

های قراردادی دیدن در  این تعریف یعنی شیوه). ٢۵۵، ١٣٩٣تاونزند ( را از راه تجربه فراگرفت   های قراردادی دیدن است که باید آن شیوه

به معنای عدم رابطه  مورب ۀزاوی ؛درون تصویر  ۀمعرف رابطه با پدید ،رو از روبهمستقیم  ۀزاوی شود:  می  گونه تعریف  این ،شناسی اجتماعی نشانه

از پایین   ۀبیانگر برابری بیننده با پدیده است و سرانجام زاوی ،سطح چشم هم ۀاز باال به پایین به معنی تسلط بیننده بر پدیده و زاوی  زاویه با پدیده؛

  .)Kress & Van Leeuwen 2006, 148(  دهد می  بر بیننده را نشان شده بازنمود ۀکنند به باال که تسلط شرکت

 فرانقش ترکیبی . ٣-٢

ارزش اطالعاتی یا محل  -١ : مرتبط سازدیر را به سه شیوه تواند معانی بازنمودی و گذرای تصو می   بندی رکیب، توونیل کرس و وناز نظر 

حضور یا    بندی یا قاب -٣؛ ظاهرشدن عناصر درون تصویر جهت توجه بینندگانبرجستگی یا وجوه  -٢؛ قرارگیری عناصر موجود در تصویر

اویر اعمال تنها بر تص بندی ترکیباین سه اصل  ،ها آناز دیدگاه . عناصر درون تصویر ۀدهنده و یا جداکنند ارتباط  بندی  غیاب ابزارهای قاب

 کار بهچنین در مورد دیگر عناصر گرافیکی  ها را در متون ترکیبی، یعنی متونی که متن را در کنار تصویر دارند و هم توان آن می بلکه  شوند نمی

در متون  .)Ibid(  آید می شیوه به حساب محقق شود، متن چند شناختی نشانه ۀبیش از یک شیو بامعانی آن هر متنی که  ،بنابراین . برد

در  ... ژست، حالت، نگاه، حرکت و ؛وجهی استسازی همواره چند آن است که معنی شناسی اجتماعی فرض در نشانهچندشیوه، اولین 

   مشاهده نمود. )۱(توان در نمودار  ارچوب نظری این پژوهش را میچ ۀخالص . ) Wong 2019, 2دارند ( یسازی توانایی مشارکت برابر  معنی
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  )گارندگانن( پژوهش نظری ارچوبچخالصه  :۱نمودار

   »وطن مام«قالی  :مطالعاتی ۀمعرفی پیکر . ۳

به مشهد نسبت را   بافت آن ،اثر ۀاست که کارشناسان امر، در شناسناممتر  سانتی ٢٧٢×١١۶  ۀدر انداز  )١(تصویر »وطن مام«قالی مشهور به  

دورتادور قالی چند رج از . است شکل  طرحی محرابی دارای ،گردد. این قالی برمی .شه ١٣٠٩سال  تقریبی بافت این اثر به زمانو  اند داده

های  های ختایی ساده با رنگ رنگ نیلی با نقوش گل و برگ ۀهای کوچک در زمین حاشیه شود و بافی دیده می ی به صورت سادهرنگ الک

شمشادی،  های نخودی، کار رفته است، رنگ ههای این قالی ب های دیگری که در حاشیه گصورتی، شمشادی و مینایی بافته شده است. رن

اند. این  قرار گرفته ای سرمه ۀزمینرنگ  اغلب برکه  ای و شتری است نیلی، نارنجی، پسته

به چشم  ،اند ه شدهبافتهای متنوع  در اندازه که در نقوش گل و برگ ختایی ها رنگ

نقوشی برگرفته از  ،استپژوهش این رنگ الکی که بخش اصلی مبحث  ۀآیند.در زمین می

  ای جای دارند.  عناصر انسانی، گیاهی و اسطوره

ای  سرمه ۀهای ختایی در زمین های بیرون از طرح محرابی نیز مزین به گل لچک 

در این  فرم محراب یا طاق شود. دیده میدار  دو ستون کنگره ،در دو طرف این قالی هستند.

 ،که با توجه به نقوش ختایی های منحنی شکل گرفته است وط و قوسقالی با خط

در روند پژوهش  ،اشاره شد چه چنان. بازشدن درگاهی به سوی یک باغ است ۀکنند تداعی

ق وبافت سار  ،این قالی .)٢(تصویر یت گردیدؤر »وطن مام«تنها یک قالی دیگر با مضمون 

حاضر در حال فاقد تاریخ مشخص بافت است که  در  ،متر سانتی ۵۵×٧٨ ۀانداز  است و با

 مورد ۀتر از نمون کوچک این قالی دارای ابعادی .URL2)( شود خارج از کشور نگهداری می

 ،چنین طراح و یا بافنده باشد. هم فاقد اشعار می ،نظر می رسد به این علت به و مطالعه بوده

در  »وطن مام«شاه و ناصر تصویری موجود در متن و قراردادن رضابرخی از ع ۀبا بافت قرین

ای دست  به ترکیب تازه ،در یک قطع عمودی کوچک اند سعی نموده ،قسمت ترنج میانی

ورت قرینه در دو ص ) است که به؟(ریائید ۀواژ ،شود ای که در متن دیده می تنها کلمه یابند.

ای  ، دارای  کنارهاین قالی طراح یا بافنده باشد. و بایستی امضای شود میسوی متن دیده 

د که با یک باش می رنگسفید بافی ای و یک ساده با نقوش دندانهای  رنگ، حاشیه الکی

در این  دار دندانه ۀحاشی .گردد وارد عناصر تصویری متن می ،بافی دیگر به رنگ سرخ ساده

 های شکالت ها، کارت ارت پستالکها،  عکسور یادآ ،بحثمطالعاتی مورد ۀقالی و نیز پیکر 

رشاین آثار است  زمان با بافت هم     ِ چاپی   ییا تمبرهاو  سیگار و ها  در لبهدالبری           ُ   که دارای ب 

  باشند. می

  

  
  )URL1( : قالی مام وطن۱تصویر

  
  )URL2( : قالی مام وطن۲تصویر
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جنگ جهانی اول مقارن با  رضاشاهدر زمان سردار سپهی  »نگار الله چهره حبیب«ثر از پوستری به روش کالژ از متأ ،های مذکور قالی

رنگی و  صورت به این پوستر). ٢۶-٢۵ ،١٣۶٩ صانع( است  شدهعنوان یکی از اولین پوسترهای تبلیغاتی ایران شناسایی  که به  اند بوده

، بدون زاده تبریزی کریم .است  شدههای قلمکار اجرا  روی طراحی پردهشده است. پوستر یادشده نمایان  )۴و٣ویرا(تصسفید به ترتیب در  و سیاه

اند، با ذکر تغییرات  ها که در پیش و پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه خلق شده بحث، به توصیف سه نمونه از این پردهاشاره به پوستر مورد

ها نیز بر روی طراحی،  آنهای قلمکار و نوع طراحی و کاربری  آید قطع پرده نظر می ). به۳۵۲-۳۴۸ ،۱۳۵۵زاده تبریزی  کریم(پردازد  میآثار 

ترسی به بیش از چهار تصویر از و دس قرار داردمطالعه در خارج از کشور  مورد ۀشته باشد. نمونگذاثیر تأ» وطن مام«قالی  ۀبندی و انداز  ترکیب

  یات این قالی ممکن نشد.جزئ

    
  )(URL3» وطن مام«رنگین  کالژ: ۴ریتصو  )٧١، ١٣٨٠ (صانع» وطن مام«سفید و سیاهکالژ :۳تصویر

 هالگوی بصری، چیدمان، اشیاء، اجزای همرا :معنای بازنمودی. ۴ 

 نماد( تاج ۀنشان سه دارای ،پالن باالترین ؛است پالن سه دارای »وطن مام«قالی 

قبل  ایرانیت نماد( فروهر و) دوران اسالمی پادشاهی نظام نماد( خورشید و شیر ،)پادشاه

 حضور باید البته که است باستان ایران های نشانه شامل دوم پالن. است) از اسالم

 خوانش در. دارد تعلق اکنون زمان به سوم پالن. دانست استثناء جا این در را نادرشاه

 بر خورشید و شیر نشان ؛تاج: از عبارتند ترتیب به متن در کنندگان مشارکت عمودی،

 سه تصویر فروهر؛ نشان ؛دارد خود چپ دست بر را شمشیر شیر، که ای زمینه روی

 قبر آن، ذیل در و کسری طاق از تصویری ریوش؛دا و شاپور نادر، شامل پادشاه کنشگر

 ایران ۀنقش (سیروس)؛ بالدار ۀفرشت شود؛ می دیده گیاهانی سویش دو در که سیروس

 آغوش خود نگه داشته و رضاشاه در تاجی »وطن مام«است؛  لمیده آن بر »وطن مام« که

 در است؛  همانند ستونی او را نگه داشته دارد، خود راست دست در آهخته شمشیری که

   .)۵تصویر( شود  دستاری بر سر دیده میبا دو مرد  ۀتن نیم نقش نیز فرش پایینی سوی دو

 شود می هدید اصلی کنشگران از هریک زبان از ابیاتی نیز تصاویر البالی در

رای حصول این ب ند،که برخی از ابیات مذکور قابل خواندن نبود با توجه به این ).١جدول(

آثاری از هنرمندان ایران مربوط به شاهنشاهی « ۀهای مرتبط در مقال منظور به نگاشته

  ). ٣۵٢-٣۴٨ ،١٣۵۵ تبریزی زاده کریم( رجوع شده است »پهلوی

  

  

  

  
  »وطن مام«بندی قالی  : پالن۵تصویر
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» وطنمام«بازخوانی قالی 

شناسی از منظر نشانه

 ۱۰۰ـ۸۳، اجتماعی تصویر

  (نگارندگان)مطالعه  : نظام کالمی متن مورد۱جدول
  ابیات  سروده لحن  ابیات ۀکنند کنشگر بیان

  امری -خطابی، وصفی  سیروس خطاب به رضاشاه

  ای آنکه بمرز و بوم جمشید 

  باید که به نور عدل چون مهر

  ها بزرگان تاآنکه به قرن

  امروز تویی امیر و سرور 

   این مرز شود ز تو منور

  نام تو کنند زیب دفتر

  امری -خطابی، وصفی  نادر خطاب به رضاشاه

  اکنون که نموده تکیه بر تو

  باید که ز راه مهربانی 

  بر دشمن آب و خاک ایران 

  پناه مضطر  این مادر بی

  گیریش چو جان خویش دربر 

  چو برق زنی ز تیغ آذر

  امری -خطابی، وصفی  شاپور خطاب به رضاشاه

  وطن که با غم و درد این مام

  بر پیکرش از چهارسو خصم

  ه چون من دهی نجاتشباید ک

  افتاده کنون تو را برابر

  آور است حمله یکباره شده 

  از دست اجانب ستمگر

  امری -خطابی، وصفی  داریوش خطاب به رضاشاه

  یزداناینک که تو را سپرده 

  تابنده لوای شیر و خورشید

  شمشیر  باید که چو من به ضرب

  این کشور و این نظام لشکر

  گستر بر فرق تو گشته سایه

  تسخیر کنی جهان سراسر

رضاشاه خطاب به تمام 

  »وطن مام«پادشاهان و 
  وصفی، خطابی

  اول به امید پاک یزدان 

  زان بعد به عزم راسخ خویش

  بر پای ستاده، تیغ در دست

  کو هست مرا پناه و یاور

  با همت ملت هنرور

  در خدمت این خجسته مادر

  خطاب به رضاشاه» وطن مام«
  خطابی، وصفی

  خواهشی -امری 

  امروز که ای یگانه فرزند 

  چشم من و زادگان 

  خواهم که کشی به تیغ خونریز

  ام سر بر سینه تو نهاده

  بر توست پس از خدای داور

  از دشمن بدسگال کیفر

کیـد نحـو . تأ گردد میالگوی روایتی متن با ترکیبی از تصاویر و اشعار ممکن  .مفهومی استالگوی نحوی در این قالی از دو نوع روایتی و  

. در دنـکن میکیـد أ . محتوای اشعار نیـز بـر نحـو روایتـی تاست  شدهیک کنش فرض  ،جا نگاه در این .باشد تر بر نگاه کنشگران می روایتی بیش

جنگ با دشمنان و  از او؛ نمودن و مراقبتگرفتن دربر را او و  »وطن مام«مهربانی با  ؛دادشاه مواردی چون عدل و   از رضا ،مفهوم اشعار این متن

تن با نوع نگاه و نیز حرکت دست، این خواس است. شدهجهانگشایی و کیفر دشمن بدسگال، خواسته  ؛»وطن مام«دادن  نجات اجانب ستمگر؛

است از لحاظ مضـمونی   سویه با شعری که در پاسخ آمده این الگوی یکاما باشد؛  سویه می الگوی روایی یک ،ها در سیر نگاه .است  شدهکد مؤ 

  گردد. نشان شیر و خورشید و فروهر شود و تبدیل به الگوی روایی دوسویه می نقض می
ً
مفهـومی  الگوی بصرِی  ،های تصویری در قالی معموال

 ایـن  روایـی چون نگـاه دیگـر کنشـگران اسـت؛ نحـو مو آن نوع نگاه خورشید بوده که ه جا استثنائی وجود دارد از نوع نمادین دارند. اما در این

ــا غیرانســانی را می کنشــگرِ   ترســیم نمــود» وطن مــام«بــرداری از نگــاه وی بــه  تــوان ب

  ).۶(تصویر

مفهومی صحبت کرد. در پالن  -در این مورد خاص از نحو روایی توان میرو  از این

و قسمت پایین را نقشی  است شدهنقش  تنه نیم صورت به بدن سه پادشاه ،دوم این متن

قرابـت معمـاری و قـدرت را در ذهـن ایجـاد  ،این موضوع .است  پر کرده کسری طاقاز 

ین چنین ترکیبی فراواقع و خیالی را از حضور روح و روان سیال و آسمانی ا و هم کند می

ای از شکوه  چنین نشانه هم ،این اثر معمارینماید.  در ذهن بیننده متبادر می کنشگران

ــاریخی و مقاو ــر تهــاجمت ــان در براب ــل  اســت. مــت ایرانی تصــویری  ،کســری طاقدر ذی

در . اسـت  شـدهنوشـته » قبـر سـیروس« ،روی قسـمتی از آنکـه   شـدهمانند بافته  بقعه

درآمـده اسـت.  های مـورد احتـرام محلـی شکل یکی از بقعهبه آرامگاه کوروش  ،جا این

شباهت چنـدانی بـه . این تصویر است شدهکنار آن کاشته  ،ای که سروی به یادبود بقعه

نـدارد. در پـای قبـر سـیروس نیـز  ،شـود میدیده  متن پیشچه از آرامگاه کوروش در  آن

  

: بردارهای نگاه از سوی کنشگران به سوی ۶تصویر

  و رضاشاه »وطن مام«
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شاید  ؛است  گرفتهقرار  »نقوش استخر یکی از«عبارت  ۀکه سر گیاه در میان خورد که نوع آن مشخص نشد اما با توجه به این چشم می گیاهی به

ها مانند نقش نیلوفر آبی داشته باشد. نقش سرو نیز ممکن است مصـداق عبـارت مـذکور باشـد امـا ایـن  نگاره داللتی بر نقشی خاص بر سنگ

یی از ها قسـمت ،برای طراحی ایـن قـالی شود میای اشتباه باشد. با مراجعه به پوستر اصلی مشاهده  نوشته ،احتمال وجود دارد که این عبارت

  و در پایین  شدهکالژ در سمت راست حذف 
ً
 ،است بوده پایتخت ساسانیان ،استخر شهر های ماندهبازاندک  تصویری از ترین قسمت که احتماال

وجـود حـذف ایـن بالدار یا همان کوروش قرار دارد کـه بـا  ۀنوشته در پوستر، در پای نقش فرشتاین  .شود میدیده  »قسمتی از استخر«عبارت 

ارائـه  )۲(جـدول در  ،شـدهجزییـات مـوارد ذکر  اسـت. مانـده یجـابر  مربوط به استخر با جابجـایی در مـتن و تغییراتـی ۀقسمت در قالی، نوشت

   اند. شده

  (نگارندگان) آن پیرامونی عبارت و گیاهی نقوش سیروس، قبر بازنمایی: ۲جدول

  
    

مانند سیروس و نقش سرو در  : قبر بقعه۱نمونه

  آن تمجاور 

در  »یکی از نقوش استخر«عبارت  :۲نمونه

  کسری و نقوش گیاهی ذیل آن پای طاق

متن با عبارت  شده از پیش های حذف یکی از قسمت: ۳نمونه

  )٧١، ١٣٨٠صانع (در سمت چپ  »قسمتی از استخر«

گرفته در متن قالی  تغییرات انجام ۀلیک، ممکن است که با توجه به بافت روستایی این قالی گرفته شوددرنظر الزم است این احتمال نیز    

بالدار  ۀفرشت ۀتن نیم ،در کنار قبر سیروس .باشد متن پیشدر  شده موارد ثبتسازی تمام  عدم توانایی بافنده در پیادهناشی از  ،متن پیشنسبت به 

ابتدا پرچم در اهتزار شیر و  ،در قسمت چپ قالی .است  شدهایران پر  ۀپایینی آن با قسمت خراسان نقش ۀنقش شده که نیم )سیروس(

در بحث پالن  ایران با تاجی در بغل به او تکیه زده است. ۀت نقشئو مادر وطن در هیایستاده  رضاشاهکه مجاور آن  شود میخورشید دیده 

یک  ۀنقشدادن به  یعنی شکل انسانیاین نوع از طراحی  آید مینظر  به .است »وطن مام«بازنمایی  نوع  ،آید میچه در ابتدا به چشم  آن ،سوم

ت با طرح کشورهای اروپایی در هیئای  نقشه )۷(در تصویر  .)٨و ٧ویرا(تص گرایانه در اروپای آن زمان دارد ریشه در آثار گرافیکی ملی ،کشور

، )۸( تصویر. است  شدهاجرا  ۱۸۹۹سال  درشاهد هستیم که را  ۱۷ها از فردریک رز مرزهای آنبدن انسانی و فیگورهایی مطابق با محدوده 

کشور فرانسه و  ۀنمایند ،این زن است. ایستاده زنیک در کنار است که  شده و مداوا مجروحفرانسوی سرباز یک با نقش کارت پستالی 

 یکتور یخانم و او د،ینیب  یرا م بایدختر ز  نیشما ا« :وجود دارد کارت پستال بخش پایینای در  است. نوشتهی پیروز نمادی از  ،حال عیندر 

  ».تعلق ندارد فیکث یو به شما آلمان است

    
  URL5) ( کارت پستال با تصویر سرباز :۸تصویر  )URL4(ت بدن انسانی شه با طرح کشورهای اروپایی در هیئنق :۷تصویر
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» وطنمام«بازخوانی قالی 

شناسی از منظر نشانه

 ۱۰۰ـ۸۳، اجتماعی تصویر

است که نشان از  دار خود، بازنمایی شده  خورده و کاله سمور جقه های براق و واکس )، با شنل، چکمه۱رضاشاه در متن قالی (تصویر

شده، از الزامات ظاهری فردی  همراه دیگر اجزاء اشارهبودن پوشش وی دارد. او شمشیری آهخته در دست راست خود دارد که  امروزین

سه رنگ شیر و  ۀقدرت است. در کنار رضاشاه، در سمت چپ قالی، پرچم افراشت ۀجا، شمشیر نشان است. در این آمده  شمار می نظامی به

قالی، در دو سوی راست و چپ تصویر، دو ترین قسمت این  در پایین .بار در دست راست شیر قرار دارد شود که شمشیر، این خورشید دیده می

توان نحو روایتی  ستون سمت راست قرار دارد، می ۀکننده در تصویر که در کنار  شوند. برای بازنمایی فرد مشارکت فرد با دستاری بر سر دیده می

توجه، آمادگی و انجام   رکت، دال بر جلبرو که وی قلمی در دست راست خود دارد و آن را رو به باال نگاه داشته است؛ این ح قائل شد. از آن

است. امکان بازنمایی شمایل طراح  با توجه به اهمیت  کند که این فرد در طراحی قالی نقش داشته  عملی است و این احتمال را تقویت می

نماید (وین  حتمل میداشتن خدمات طراحان، امری م ها برای محفوظ نگاه توجه بین شرکت  طراحان در آن زمان و نیز رقابت قابل

های روی  فرد دیگری بازنمایی شده است. با توجه به ناخوانابودن نوشته ۀاین کنشگر و در پای ستون روبرو، چهر  ۀ). در سمت قرین۱۳۹۷،۱۵۱

اثر باشد. در پایین ستوِن  ۀدهند رود این چهره، بازنمایی تصویر صاحب کارخانه یا کارگاه بافت قالی و یا تصویر سفارش  ستون، احتمال می ۀپای

؟). پس از »(عارف مغروق زبان خداست«شود:  سمت راست، بیتی وجود دارد که مصرع اول آن ناخواناست و مصرع دوم چنین خوانده می

له، بایستی شوند. این جم (؟) شناسایی می» ماه دی ۱۳به تاریخ «و » فابریک«ای در قسمت میانی بافته شده که در آن کلمات  این بیت، جمله

  ۀشده روی سه ردیف پای اثر باشد. کلمات درج ۀدهند معرف کارخانه و زمان بافت یا حامی و سفارش
ً
ستون سمت چپ نیز خوانده نشد. احتماال

) ۴و ۳باشند. در سمت راست پایین پوستر (تصاویر شده »وطن مام« ۀشد های ذیل پوستر چاپ نوعی جانشین نوشته ها به ها و نوشته این چهره

محل چاپ  ۀو در ذیل آن توضیحاتی دربار   نگار نقش شده الله چهره آید در سمت چپ آن، تصویر حبیب شود و به نظر می دو بیت شعر دیده می

شده در ذیل ستون سمت چپ قالی، به تنهایی و بدون درنظرگرفتن نقش فرضی آن مدنظر قرار  است. اگر کنشگِر بازنمایی  پوستر داده شده

شدن قالی درنظر  بندی قرار خواهد گرفت و در صورتی که نقش و کارکرد فرد در بافته طبقه ۀر ساختار نحو مفهومی و در ذیل شاخگیرد، د

چه در این فرانقش قابل توجه می باشد، غیاب مضامین  توان نحو روایتی غیرمستقیم را برای این عنصر تصویری قائل شد. آن شود، می گرفته 

اند. بازنمایی برخی عناصر ناهمزمان در متن مورد بررسی،  گرایانه یافته چنین بازنمایی عناصر تصویری است که وجهی ملی مذهبی رایج و هم

مطالعاتی شده است. البته  ۀموجب بروز تناقض در همنشینی عناصر تصویری پیکر 

د توان به دلیل استفاده از تکنیک کوالژ  نیز دانست. در تصویر مور  این تناقض را می

بحث، تمرکز زمان بازنمایی بر رخدادی کنونی است که وجود خود را از حضور 

آورد.  و بیماری وی به دست می” وطن مام“رضاشاه، پرچم قانونی آن زمان ایران، 

شده درهم  ای آرمانی اکنون مورد نظر اثر، در کلیت متن با عناصر تصویری از گذشته

یلی از تمدنی شکوهمند در تاریخ هایی شما آمیخته است. این عناصر، نشانه

های معماری تا صور پادشاهانی که نشان اقتدار در تاریخ  زمین هستند و از نشانه ایران

 ۀگیرند. این گذشته در بازنمایی فروهر نیز تبدیل به گذشت ایران هستند را دربرمی

 خشود. این نگاه به تاری ایران می حضور اعراب مسلمان در مذهبی مطلوب پیش از

   .)۲بازنمایی نوستالژیک است (نمودارنوعی  ،ایران

  نگرشرمزگان بدن و ، اجتماعی ۀتماس، فاصل: معنای تعاملی. ۵

. این نگاه تقاضا یا به سوی نگاه تقاضا دارند ،ران در این متنتمامی کنشگ )تماس

. استنگاه تقاضا به سوی بیننده  ،چون شیر است و یا هم »وطن مام«پهلوی اول و 

طور کلی، تنانگی  های خود را به تاجی که در بغل دارد و یا به است که چشم »وطن مام«

 دالی ،نگاه تقاضا در بردارهای مختلف). ۹خویش (سرزمین ایران) دوخته است (تصویر

های  مردمک چشم )،۵(در تصویر  .استنگرانی  انتظاری و دل بر ایجاد مفهوم چشم

  
  بازنمایی (نگارندگان) : نوستالژی در معنای فرانقش۲نمودار

  به تاج و تنانگی خویش »وطن مام«: نگاه ٩تصویر
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نیز  رضاشاهچشم . است  شدهدوخته  رضاشاهو یا  »وطن مام«خورشید، فروهر، نادر، شاپور، داریوش، فرشته بالدار یا همان سیروس، به سوی 

  . است »وطن مام«به سوی 

حمایت،  . اهمیت، قدمت،است  داشتهمان مدنظر توأ صورت بهچند موضوع را  قالی اجتماعی، طراح ۀدر بحث فاصل )اجتماعی ۀفاصل

رهنگی ایران و متون کهن ف ۀ. با توجه به پیشیندنباش میشده در این متن  اجتماعی اعمال ۀسن مجاورت ازجمله دالیل نوع فاصلشأنی و ُح  هم

  تراز، هم نوعی نظام حکومتی هم ،جمله شاهنامه فردوسی که در آن نظام پادشاهی در ایرانادبی، از 
ً
همراه با آفرینش انسان  زمان و تقریبا

، در این متن نیز تاج). ۲ ،۱۳۶۳ اعتمادمقدم ؛۱۵ ،۱۳۷۶(فردوسی شد رو امری الهی و دهش ایزدی پنداشته می از این و است  شدهفرض 

شد  دانسته می مانده از اعصار گذشتهجا هب ،قاجار ۀکه آن هم در سلسل -فته است که با نشان شیر و خورشید قدیم، ازلی و آسمانی یا مفهومی

به  ۱۳۰۴ماه آذر ۲۱ؤسسان، پهلوی اول در تاریخ . بنا به تصویب مجلس م)١٨٨-١٨٧ ،١٣۵٠ شهیدی(است   گرفتهدر یک ستون قرار  -

ایران، در با تشریفات خاص شاهنشاهان باستانی  ۱۳۰۵ماه  اردیبهشت ۴ ین سال، جلوس و درهمماه آذر ۲۵در  سلطنت ایران انتخاب شد و

که به مدت یک قرن برای تاجگذاری پادشاهان ایران  نبود تاجی که وی بر سر نهاد تاج کیانی .کاخ گلستان تاجگذاری کرد ۀتاالر موز محل 

  .)۱۱و ۱۰ویراتص()۱۲۷ ،۱۳۴۸ (بیانی رفت. وی دستور ساخت تاجی را داد که به تاج پهلوی معروف شد کار می هب

ای بر موج تغییرات دیگر در ایران دانست و  تغییر تاج را عالوه بر تغییر در سلطنت، مقدمه توان می ،گرفتن این موضوعنظر با توجه به در 

گاهی  در  .)۱۲ویر(تص است  شدهجا به درشتی نقش  که تاج در این داشتهشاید در زمان طراحی و بافت این قالی، طراح به انتخاب تاج جدید آ

 دتوان میعناصر یادشده با یکدیگر مجاورت  .است  گرفتهبه خود  گونه عاد حالتی هایش نشان فروهر آمده که دست ،شیدذیل نشان شیر و خور 

  ).۱۳(تصویر اشاره داشته باشدگفتمانی قرارگیری این عناصر در یک محور به 

        
  : تاج کیانی ۱۰تصویر

  )۷۶، ۱۳۴۸(بیانی 

محور قرارگیری عناصر :۱۳تصویر  شده روی قالی تاج  بافته: ۱۲تصویر  )۱۲۸:تاج پهلوی (همان، ۱۱تصویر

  باالترین پالن

که  اند نشین یکدیگر قرار گرفته اصله و همف بی ،سه پادشاه نامی ایران، نادر، شاپور و داریوش در کنار یکدیگر ،قالی ۀدر سمت راسِت میان

ی کارکردشده دارای  این سه شخصیت بازنمایی رسد مینظر  به. ندستهپهلوی  ۀیان از نظام قدرت در گفتمان سلسلهرکدام نماد یک جر 

دلیل بازنمایی داریوش و  ایران دانست. سرزمین حفظ و اعتالی توان میرا   آن ،ابیاتبه مضمون که با توجه  اند مشترک در تاریخ ایران بوده

ماندن آثار  جا به که آن و نیز باشند هخامنشی و ساسانیان می های از قدرتمندترین شاهان در سلسله ،د آن باشد که هرکدامتوان میشاپور 

ه در قسمت پایین طرف است کاین موضوع نیز قابل اشاره  .سازد را ممکن می ها آنبازنمایی نزدیک به واقعیت از  ،از ایشانسترگ  شمایلی

از دیگر دالیلی است که  ،. این عبارتاست  شدهاستفاده  »ملت داریوش«از عبارت  »ایرانیان«به جای در بیتی های مذکور،  متن راست در پیش

در بین پادشاهان باستانی ایران  را دلیل حضور نادر. )۳۵۰ ،۱۳۵۵ زاده تبریزی (کریم نماید پذیر می حضور داریوش را در متن قالی توجیه

  توان می
ً
در برابر رضاشاه  ،این کارت پستالدر ). ۱۴(تصویریافت  شده طراحی »وطن مام«همزمان با پوستر  در کارت پستال ذیل که تقریبا

تو شبی تنگ  گرچه پیرم«:عصای پیر زال وطن استخته از آوینیز از حافظ بیتی . مشاهده می شود »پس از یکصد و نود و چهار سال« ۀکتیب

پهلوی اول  زمانی میان ظهور نادر تا ۀفاصلدال بر  ،شده در کادر باالی متنعدد ذکر . »گه ز کنار تو جوان برخیزمدر آغوشم گیر / تا سحر 

نادرشاه نشان  حقبر  سردار سپه را جانشین و خلف ،زمانی ۀ. اما ذکر این فاصلاست  شدهآشکاری ن ۀجا به نادرشاه اشار  . گرچه در ایناست

   می
ً
که پادشاهان  چنان –از شر دشمنان نجات داد گونه که نادرقلی افشار به تخت سلطنت رسید و ایران را  همان کند یم اشاره دهد و تلویحا

بر عدم چنین  همشده عدد یاد سردار سپه نیز بایستی به سلطنت برسد و منجی ایران شود. - کردند ند هخامنشی و ساسانی چنین میمقدرت

این فشردگی اندک در  .دارد اشاره در زمامداری امور مملکتیاین سلسله پادشاهان  لیاقت و کفایت نبودبر  قاجار و ۀسلسلشناختن  رسمیت به
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» وطنمام«بازخوانی قالی 

شناسی از منظر نشانه

 ۱۰۰ـ۸۳، اجتماعی تصویر

مان شخصیت پادشاهان باستانی و نادرشاه و پهلوی اول در متن قالی تصویری، عالوه بر نوع تاجگذاری اجتماعی و نیز حضور توأ ۀفاصل

(جنتی  نادری نشستکار برد و بر تخت  هنادری را نیز در تاج پهلوی ب ۀو جق که وی در آن شمشیر جهانگشای نادری را بر کمر بست رضاشاه

نامه  یید انجمن عالی مورخان بوده است. در این نسبنویسنده آن، صحتش موردتأ ۀکه بنا به گفت باشد میای  نامه نسب )،۸۲ ،۱۳۴۶ عطایی

  ،این خاندان را دارد، »شجره و شاخه اساسی و اصلی سلسله نسب شاهنشاهان پهلوی«که عنوان 
ً
 نسب خود را به پادشاهان ساسانی و نهایتا

نام دو پادشاهی که در متن قالی حضور دارند یعنی شاپور اول و داریوش هخامنشی با نسبت مستقیم و  ،رسانند که در این بین هخامنشی می

خالف ادعای نویسنده، بر  سدر  میالبته به نظر  ).۳۲۰-۳۱۹ ،۱۳۴۰قدیمی( خورد چشم می کوروش یا همان سیروس با نسبت غیرمستقیم به

 ختهاو با هدف ایجاد دانشی برس بودهعلمی  ۀ، فاقد پشتوانهای دیگر حکومتی در تاریخ ایران نامه چون بسیاری از نسب مذکور هم ۀنام  نسب

  .است  شدهجهت اقناع افکار عمومی نگاشته 

ی در این قالی در بین اجتماع ۀفاصل ۀمقول

 تراکم، بیانگر وحدت موضوع ،کارکرد کنشگران هم

و  »وطن مام«کنشگران برای بهبود حال  انتظار

و نیز الزام  رضاشاهاز باره  ایشان در این درخواست

 نمایشی و تبلیغاتی است. ۀحضور کنشگران در یک پرد

نمایشی که عوامل کارگردانی و اجرایی خود را در 

  های پرده در قسمت پایین معرفی کرده است.  گوشه

 هایی برکشیده در دوطرف صورت است کند صورت انسانی شیر با سبیل توجه می  ، اولین موردی که جلبدر این بحث )رمزگان بدن

جا  است که در این مروی پرچ، نقش شیر )۲و در پالن سوم (نمونه شمشیری در دست چپ خود دارد  شیر ،)۱(نمونه در پالن اول). ۳جدول(

  .دشو میجا نوعی عدم هماهنگی در بازنمایی شیر و شمشیر دیده  در این ؛داده شده استپرچم به دست راست 

نشان  بر موضوع تفاوت بازنمایی رسمی و غیررسمِی  های دیگر نیز وجود دارد که شاید دالی در برخی قالی ،این ناهماهنگی در بازنمایی

ای  ابالغیه، ۱۳۳۷روی پرچم در سال کردن نقش شیر و خورشید  برای هماهنگ ).۱۶و۱۵ویراتص( های عصر پهلوی باشد روی قالیمذکور 

صورت عمودی در دست راست شیر قرار  شمشیر بایستی به ،د که طبق آنیگردها تنظیم  سسات دولتی و بانکوم ۀها و کلی خطاب به وزارتخانه

  ).۴۴۰ ،۱۳۸۴ورتاش ت(بخ گیرد

  (نگارندگان)» میهن مام«: ناهماهنگی در تصویرسازی شیر و شمشیر در قالی ۳جدول

    
  روی پرچم با شمشیر در دست راست:شیر و خورشید ۲نمونه  شیر و خورشید در پالن اول با شمشیر در دست چپ  :۱نمونه

    
 ۱۳۱۴: خورشید سرخ، شمشیر در دست راست، بافت شیراز ،۱۵تصویر

  )(URL6ه.ش 

  (URL7): شمشیر در دست چپ شیر و خورشید، بافت شیراز ۱۶تصویر

  
  )۱۳۵۵،۳۷۰زاده تبریزی  ه.ش (کریم ۱۳۰۲: کارت پستال پیرزال وطن، ۱۴تصویر
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. شود میتشخیص داده  انهجنسیت زندارای  ،طرح ابروانل انسانی داشته و با توجه به خورشید نیز شکورت ص» وطن مام«در قالی 

سه  .هایش را به حالت دعایی حرکت داده است دارد که دستجامانده از ایران باستان  هبهای  برجسته برگرفته از نقش یرخ نیم ۀچهر  ،فروهر

ن وصف و نقش آ و آثار هنری دیگر با ها قالیهایی که در  ، ایستاده با تاج و سرپوشتنه نیم صورت بهشخصیت نادر، شاپور و داریوش نیز 

و  د به تسلط تاریخی ایشان بر سرزمین ایرانتوان می ،گری از باال به پایین این نظاره کنند. می نظاره »وطن مام«ه و شارضا، به سوی اند شده

پذیران   داریوش با دست راست به کنش ،ردیف در این .باشد بر این سرزمین تاریخی و دالی بر اعمال قدرت باشد  اشاره داشتهها   آنجایگاه برتر 

با ترکیب  کهها  این کنش .استقدرت پادشاهی  که نمایانگر گرفته قراری عصای وی اشاره دارد و در دست چپ» وطن مام«و  رضاشاهاعم از 

 ایبر  از سوی ایشان نظارت د به قدرتتوان می، »وطن مام«خصوص وضعیت عالوه بر نگرانی در ، دنشو می همراه انها از چشم ردار نگاهبُ 

ای که برای اشخاص  نگاه خیره، از انتظاری و نگرانی چشم این حس ۀعمد. داشته باشد اشاره کشور ۀدر ادار  رضاشاهچگونگی عمل  رزیابیا

که  رضاشاه است ،شخصیت دیگری که ایستاده است. متأثر شده  ،ها ها و صورت درآوردن چشم ت قالیباف در واضحو مهار   آمده پدید شده نقش

 بیماری و نشانکه  دارد رضاشاهتکیه بر  است و کشیدهاما دراز  »وطن مام«. باشد میعنوان یک منجی  بهنبرد  ۀبرازنده و آماد قدرتمند، نظر به

 .ایران در محیط نابسامان پس از جنگ جهانی اول است اضطراری ایران، بیانگر وضعیت  نگران او به سرزمین و چشِم  رضاشاهوابستگی او به 

خواسته از شاه را  »وطن مام«مراقبت از  تلقی شود که یبه خواست پادشاهان یمثبت د پاسختوان می ،ویبرای شاه بودن رضا گاه تکیه ،جا در این

دست و یا  ۀکه یا با نگاه خیره و یا با اشار کنشگران اصلی مردان هستند  ،است  شدهکه جنس زن تصویر  »وطن مام«غیر از  ،جا در این .بودند

رجوع به  دهد. با را جوان نشان می او ،زیبای زن و موهای مشکی ۀ. اما چهر است  شدهتر منفعل تصویر  بیش ،خواهند. زن گفتار چیزی را می

دیده جا جوان و زیبا  ، در ایناست  گرفتهدربر  پهلوی اول او راسرانجام، چون حدس زد که  توان می ،)۱۴(تصویر کارت پستال متن پیش

وطن  بودن ایرانیان و دلیلی بر حّب  بر زیبایی سرزمین ایران و نژاده مجاز ظرف و مظروف و دالی تواند نوعی می »وطن مام«زیبایی  .شود می

بخشی مادر وطن و انتظاری که او از رضاشاه در ازای  ، به تاجداشتن تاج دردست گرایی تبلیغ می شد. ها تحت لوای ملی باشد که در آن سال

   کند. آن دارد، اشاره می

بهداشت  .)١٠٧، ١٣٩۵ توکلی طرقی( تا پیش از ظهور پهلوی اول، توسط مطبوعات آن زمان امری معمول بود ،یراناکشور دانستن بیمار 

نظر  به ).٣٠-١٨ ،١٣٩٣ فلور( طور پیوسته احساس بیماری داشتند بیمار مانده و به ،وضعیت مطلوبی نداشت و اغلب مردم آن روز در ایراننیز 

در  ،نشستن پهلوی اول پس از برتخت .است  داشتهحال و محل در بیان بیماری وطن نیز نقش  ۀاز عالقفاده جا نوعی است در اینرسد  می

 سازمان پرورش افکار( شده استاشاره تغییر سلطنت بیمار، پیش از  »وطن مام«نیز به موضوع  »پرورش افکار«سازمان  های سخنرانیبرخی 

باور به  ).۶۸ ،۱۳۵۶ (پهلوی اشاره دارد رضاشاهتا پیش از ظهور بیماربودن ایران  ۀخصیصبه  پهلوی دوم نیزچنین  هم .)١٣-١٣٢٩،١٢

از سوی وی در  پهلوی اول و اعمال قدرتساز در تغییر سلطنت به نفع  بندی گفتمان مشروعیت ای برای مفصل زمینه ،»وطن مام« بیماری

پهلوی اول  حکومت معنایی مشروعیت ۀاست که پیرامون هستیی اجزادارای نشان داده شده و  )۳(در نمودار این گفتمان .باشد می ایران

   .اند حلقه زده

  
بندی و  مفصل ۀ) زمین۲سته معنایی تصویر (حلقه درونی)؛ دال مرکزی گفتمان و ه )۱:حکومت پهلوی اول در متن قالی ساز : اجزای گفتمان مشروعیت۳نمودار

  (حلقه پیرامونی) (نگارندگان) بندی های مفصل و گزاره ءاجزا )۳؛ (حلقه میانی) های تکثیر تصویر قاب
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» وطنمام«بازخوانی قالی 

شناسی از منظر نشانه

 ۱۰۰ـ۸۳، اجتماعی تصویر

کردن  دهد قالی موردبحث پیش از فرمان متحدالشکل کنندگان در دو قسمت پایینی قالی نشان می مشارکت ۀشد سر بازنمایی پوشِش 

  است.  اجباری از کاله پهلوی بافته شده ۀلباس و استفاد

تر از باال به پایین دانست که اعمال قدرت و برتری  دید را با توجه به محورهای عمودی موجود در متن، بیش ۀویزا توان میدر اینجا  )نگرش

د توان میای  تا اندازه ،جا چه در این . اما آنقابل مشاهده است . این کارکرد در افعال متعدی و امری موجود در ابیات متن نیزشود میدانسته 

 باشد  کنشگران میرخ  وجود زاویه دید نیمتلقی گردد، اجتماعی  شناسی هنشاننقض دستور خوانش تصویر 
ً
سازی نگشته  موجب بیگانه که الزاما

 کنشی بین کنشگران اصلی و دیگری هم است؛ رضاشاهیا  »وطن مام«کنشگران به  ۀدلیل دارد: یکی نوع نگاه خیر  سه ،است. این موضوع

نظر داشت که  این موضوع را نیز در توان می. البته است  شدهابیاتی در متن قالی نگاشته  شکل به ها آنکه از زبان  است خنانیپس از آن، س

درخصوص این نوع  توان میو ن گردد میباز رودان  میانباستانی بازنمایی انسان در ایران و  ۀ، به ریشرخ کنشگران در متن مورد بررسی نیم ۀزاوی

 اها دارد الز برجسته نقش یی درها متن پیشاز بازنمایی که ویژه 
ً
اجتماعی به بحث پرداخت.  شناسی نشانهبا قراردادهای تصویری امروزین در  ما

یه چون زاو هم بروبرسد و در زاویه دیدهای رو رضاشاهو » وطن مام«ان پذیر  کنششده که به   طراحی ای گونه به قالی نوع زاویه دیدها در متن

  همدلی بیننده را برانگیزد.  توجه ونگاه شیر به سمت بیرون از متن، 

  و قاب سازی ارزش اطالعات، برجسته: معنای ترکیبی. ۶

 موضوع  تر عمودی است. این با توجه به قطع قالی بیش ،کننده در این متن گیری عناصر مشارکتقرار  ارزش اطالعات)
ً
کارکرد  با احتماال

گرایانه یاری  ملی -جهت ایجاد مفهوم معنویدر  ،ساختار عمودی در پالن اول مرتبط است. ،اشاره شد ها که در باال به آن یقلمکار  های پرده

عنوان باالترین ارزش، نشان شیر و  با نشان تاج به بودن پادشاهی یا مفهوم ازلیپادشاه  ،ها نشانهگذاری  با ارزش در این متن .است  رسانده

  ایرانی است -معنای نمادی معنویبعدی و نشان فروهر به  ۀید به معنای نظام پادشاهی در رتبخورش
ً
 پیش از اسالم اشاره دارد. به که صراحتا

رین شاه کشورگشای ایرانی به سلطنت پهلوی است،  . ابتدا نادر که نزدیکتاند گرفتهسه پادشاه ایرانی قرار  ،در سمت راست ،پس از این عناصر

 های قالیبه تکرار در  وی، ۀسمزمان قاجار و تهیه گراورهایی از مجدر شناسی  شفیات باستانپس از آن شاپور ساسانی که با توجه به ک

  است  شدهتصویری نقش 
ً
 داریوش که نسبت و نهایتا

ً
تر در  کم ،به تناسبنیز و رفت  شمار می به شناسی ایران ستانبا ۀتری در حیط کشف تازه ا

ترین  تازه ،چپسمت ترین اطالعات و در  شده ختهاشن ،در سمت راست ،خط افقی. در این است  شدهتصویری آن دوره نقش  های قالی

. وجود قرار دارد کسری طاقروی ایشان  ۀتن  . نیماست  شدهیک نیز بر لباس ایشان نقش های هر  نام .)۱۷(تصویر است  گرفتهاطالعات قرار 

روی ساختمان این ، پیش از اسالم و یک تن پس از اسالم ۀدور دو تن از  ،یک مکان از دوران ساسانی و وجود یک ردیف از شاهان ایران

از  کسری طاقبر  ایشان گیرینوع قرار  . ایندهد وحدت رویه در بین شاهان بزرگ ایران و تکیه بر شکوه ایران باستان خبر می ، از فرضطاق

اولین  سمت راست، و ته باشد. در قسمت باالاشاره داش ها آن ۀبلندپاید به جایگاه آسمانی و توان میکه  یابد میواقعی ای فرا جنبه منظر تجسمی

از شاپور و سپس از داریوش است. ابیات بعدی  ،تبعیت از ردیف شاهان در سمت چپ به است؛ نادراز زبان و پس از آن ن سیروس ابیات از زبا

، این ابیات . در کالژ اصلیاست  شدهبیان ابیاتی از زبان وی  ،»وطن مام«در باالی پرچم درج شده و در باالی  رضاشاهجواب  ،در ذیل آن

بر اثر کمبود  رسد مینظر  کننده است که به ، سیروس شروعجا . اما در ایناند شدهشده نگاشته  یا باالی شخصیت معرفی تکدام در مجاور هر 

عالوه  ،این موضوعاند.  و نیز ابیات دیگر نیز جای خود را به این دلیل تغییر داده است  شدهباالترین قسمت هدایت به ابیات وی  ،فضای خالی

سیروس ، آرامگاه کسری طاقدر ذیل  .است  وجود در ترکیب قالی لطمه زدهبه نظم م ،د دالی بر اولویت تصویر بر کالم باشدتوان میکه  بر آن

هایی از گیاهانی  ها و برداشت انتخاب امکان دارد نوعی از تکتوضیحات پیشین،  یده است که عالوه برروی و در کنار آن گیاهانیواقع شده 

است که این  تنه نیم ،پوستر متن پیشخالف بر  ،بالدار یا سیروس ۀ. فرشتاند شدهکالژ اصلی انتخاب ترکیب باشند که از تصویر ذیل بیستون در 

قلمکار  ۀأثیرگذاری احتمالی طراحی پردرسد عالوه بر ت نظر می . به)۱۸(تصویر شود میشده نیز دیده یادقلمکار  های پردهای از  نمونهموضوع بر 

سازی حضور سیروس با سه پادشاه تاریخی و باستانی دیگر است. در این  یکسانر بیانگر تالش طراح د ،بر طراحی این قالی، این تمهید

است تا   ایران نهاده شده ۀخراسان در نقش ۀمنطقتنه بر روی   این نیم سیروس روی آن قرار گیرد، ۀتن نیمجای نقش بنایی که  ، بهسازی یکسان

این گمان چندان دور از ذهن نیست. از سوی  ،کید کند که با توجه به بافت قالی در مشهداهمیت باستانی و تاریخی خراسان تأ به نوعی بر 



۹، پیاپی ۲سال پنجم، شماره   

۱۴۰۱ستان پاییز و زم  
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  ،دیگر
ً
 الدار با طرح ب ۀشاخ فرشت –های تاج  ن نقشسب بیبه دنبال ایجاد تنا طراح احتماال

ً
دلیل  به معماری طاق تیسفون بوده است که احتماال

 .)۱۹(تصویر بندی در این قالی لطمه زده است زده از طرح اصلی تبدیل شده و به اصل ترکیب ، به جزئی مستقل و بیرونعدم مهارت در بافت

معنای بیت دوم از زبان داریوش است. اگر فرد دستار بر سر در سمت راست پایین قالی اهتزار پرچم بر باالی سر رضاشاه، ترجمان تصویری 

   .)۲۰(تصویرگردد  وجود این کنشگر در سمت راست در قامت یک آغازکننده و آفرینشگر توجیه می ،طراح فرض شود

تعداد  ،اول .مورد قابل توجه استچهار  ،توان در دو گروه کالمی و تصویری جای داد. در گروه کالمی سازی را می برجسته )سازی  برجسته

اعلیحضرت اقدس شهریاری «در عبارت  ،سوم؛ در بخش جواب رضاشاه ضخامت حروف ،دومباالیی قالی؛   ۀشده در نیم تر ابیات بافته بیش

وجود تنوع رنگ در بافت اشعار  ،چهارممورد  و و متمایز از معرفی دیگر کنشگران است  که در دو رنگ مختلف بافته شده »رضاشاه پهلوی

  ۀانداز  ،یتصویر گروه . در باشد می» وطن مام«
ً
در عناصر  یساز   موجب برجسته ،کسری کنندگان در تصویر تا طاق برابر مشارکت بزرگ و تقریبا

های مختلف در  روشن درون طاق و نیز کاربرد رنگ و ایجاد سایه کسری طاقباال در  ۀایجاد مدالیت. قالی شده استالی با ۀتصویری نیم

نیز در این بحث  ، جنسیت و نوع بازنمایی آن»وطن مام« ۀساز یک مکان ویژه در متن است. انداز  جمله وجوه برجستههای متعدد بنا، از  ردیف

 هم دارد که در کالژ اولیه نیز فقدان شکل بحر خزر را  ،تنماین  چنین توجه است. هم  قابل
ً
با . است  به نامی از آن در نقشه بسنده شده صرفا

ستر نیز در هند به طبع رسیده باشد و پو که نزدیک به نواحی جنوبی کشور میتهیه شده است این اثر در شیراز  ۀمتن اولی که پیش توجه به آن

انگارانه و شاید  خزر قابل توجیه باشد. این غیاب سهلنقش دریای  رنگ عناصر باستانی فارس و غیابپر  است، دور از ذهن نیست که حضور

گاهی نسبت به مرز دریای خزر ای از تصاویر پوستر  رده است و طراح با وجود حذف پارهبه طراحی این قالی نیز سرایت ک ،اشتباه و یا نداشتن آ

» وطن مام«رضاشاه و  ،ساز ه است. از دیگر عوامل برجستهقالی، به دنبال تصحیح این موضوع برنیامد ۀقشو ایجاد تغییراتی در آن برای ناولیه 

پرچم شیر و خورشید در کنار رضاشاه به برجستگی شاه  پذیری هستند. اهتزاز کنشگری و کنشدو دارای دو وضعیت در متن آن است که هر 

       افزاید.   پهلوی در متن می

        
ترین تا جدیدترین  شده :از شناخته۱۷تصویر

  اطالعات در چینش پادشاهان

 نیدر اول »وطن مام«قلمکار پردۀ  :١٨تصویر

  یسال سلطنت رضاشاه پهلو 

  )٣۵۵ :١٣۵۵زاده تبریزی  (کریم 

تنه سیروس  : قرارگیری نیم۱۹تصویر

  بر نقشه خراسان

 طراح ۲۰تصویر
ً
:احتماال

  قالی

، شاید نتوان های گلدانی است. در این اثر اند که دارای دو ستون با سرستون در یک قاب بزرگ محرابی قرار گرفته ،عناصر تصویری این اثر قاب)

پذیر  دنبال برانگیختن یک کنش خاص از سوی یک کنش عناصر تصویری صحبت کرد زیرا به بندی در البالی ابزارهای قاب ۀبه قطعیت دربار 

حامل مفاهیم قدسی در معماری  ،محرابی بوده که با خود ،شدن قاب دهند. نوع بسته همگی یک گروه را تشکیل می ،عبارت دیگرهستند. به 

 ،انتخاب این قاب ،رو از این .که عناصری تاریخی و باستانی از ایران هستندشود  پر میاین قاب با وجود عناصری تصویری  اسالمی است. اما

  ؛دارد ساز و مشروعیت گرایی و گرایش به معنویت باستانی داللت بر انتخاب ملی
ً
بندی که  آید این نوع خاص از ترکیب نظر می که به آن نهایتا

 شود،  هایی از متن آورده گوشه هایی نیز در چپ قاب باشد و نوشته عنصری پیشینی و آسمانی در سمت راست باالی قاب و عنصر زمینی در سمت

 است ۱۹۱۵متعلق به سال  ،دهیخواب یدو سرباز فرانسو  کارت پستالی با تصویر )۲۱(تصویر  .زمان داشته باشدخارجی هم یمتنی در آثار چاپ پیش

   طرف خدا قرار دارد. درست وکند که فرانسه در سمت  می دیتأک دهیا نیبر ا ،شده تصویر بازنمایی. ستها مقدس مراقب آن میکه مر 
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» وطنمام«بازخوانی قالی 

شناسی از منظر نشانه

 ۱۰۰ـ۸۳، اجتماعی تصویر

  گیری نتیجه. ۷

بـرای ایجـاد متنـی  ها نشـانهدادن  در ایـن اثـر نـوعی از سـازمانگفـت  توان می ،طور کلی به

 .باشـد میسـوگیرانه ، بنا به ماهیت ایدئولوژیک خـود ،این متن .است  گرفتهصورت  تهاخبرس

اجتمـاعی  - بندی سیاسـی بیانگر نوعی از صورت ،شده در این قالی عناصر تصویری بازنمایی

بـا یکـدیگر  »وطن مام«و وابسته به گفتمان مسلط است. اجزاء این گفتمان از طریق مفهوم 

 هـای پردهتولیـد  ،و پـس از آن »وطن مـام«چاپ پوستر  ،ی دیگراز سو  .اند شدهبندی  مفصل

به منابع قدرت، سـعی در  با دسترسی گفتمان مسلطدهد  مینشان  ،قلمکار و بافت قالی آن

ــکل ــک  ش ــه ی ــی ب ــت ده ــحقیق ــت  ؛دارد ختهابرس ــذکورحقیق ــطح  ،م ــان در س ــتبی  روای

از  .اسـت  شـدهارائـه  ،هم در تصـویر و هـم در کـالم بوده که نمای گذشته در آینده متناقض

 مـتنبـا توجـه بـه  ایـن فقـدان .اسـت و معنای آن وابسته به فقدان بودهنوستالژیک  ،رو  این

دادن  آرامش، شـادی و توانــایی در مکافــاتچــاره،ســالمتی،  عـدل، د فقــدانتوانــ می ابیـات

مـتن اسـت کـه در  یتـاریخ ۀدر گذشـت ،امـر مطلـوب گـواهی بـر ،این متندر  .دشمن باشد

 یها نشـانهو نیـز  و سـیروس شـاپور ،شـمایلی چـون نـادر، داریـوش یها نشـانه ،موردبحث

، گذشـته در ایـن مـتن امـرو بیسـتون دارد. فروهر  ،سیروس چون قبر ای و نمادین هم نمایه

 ،اصـیل ۀ. این تجربگردد میکه تحقق آن به آینده موکول  شود میاصیل معرفی  ۀیک تجرب

بایسـتی زن  ،بـرای ایـن احیـاء ی مکان مذکور احیاء شـود وبایست ،اصیل ۀتجرب در مکانی اتفاق افتاده است که جنسیتی زنانه دارد و برای تکرار آن

و » وطن مـام«و این مداوا الزم است از سوی شخص خاصی صورت پذیرد که قدرت شنیدن آواهای برآمده از پادشاهان ایران باسـتان و  مداوا گردد

 رامشـروعیت  ایـن گیـری حکومـت پهلـوی اسـت کـه بخشی به قدرت ، گفتمان مسلط مشروعیتدال مرکزی ،جا را دارد. در این  پاسخ درخور به آن

 ،بـه عبـارت دیگـر .یابـد میباز ها ناو رفـع فقـد آفرینهـای پادشـاهان افتخـار  عمل به توصیه ،»وطن مام«حال نامناسب به رسیدگی عزم  ۀواسط به

 مشـروعیِت  - اند بازنمـایی شـده، تنهـا مـردان و خورشید »وطن مام«غیر از  ،متندر که  چنان-  مردانه یک نظام قدرت ۀتنید همر در ساختار د پهلوی

از قـدرت ایـران در گذشـته وجـود دارد. ایـن دانـش بـا کـه دانشی اسـت  ۀیرد. دانستگی این ضعف نیز بر پایگ وطن می ۀزنانقدرت خود را از ضعف 

قاجـار  ۀچون وضعیت نامناسب ایران در سلسـل متنی برون یو ارجاعات است  شدهآمیخته  هم ،شده و روایت کالمی در متن عناصر تصویری بازنموده

پراکنـدگی تولیـد مشـروعیت قـدرت بـا باز تولید آثار پرده قلمکار و قـالی ملهـم از آن،  ،»وطن مام«طراحی و تولید پوستر یکی از کارکردهای دارد. نیز 

 ایجادثیر ابیات بر تصویر و تأبر هماهنگی شعر و  شیوه،چند در این متن پژوهش های یافتهدیگر . یید آن توسط جامعه استدانش مذکور و کسب تأ

تغییراتـی در طراحـی قـالی در  وجـود ؛ قابـل دریافـت اسـت تمـاس ۀمقولـ توجه بهبا انتظاری  نگرانی و چشممعنای ایجاد  ؛داللت دارد کنش روایی

تنـه و  های نـیم بدن آمیزی درهم تشخیص داده شد. ،عامدانه یرکه دلیل آن بافت روستایی قالی یا تغی نیز مشاهده گردید پوستر متن پیشمقایسه با 

تفـاوت در بازنمـایی رسـمی و غیررسـمی  چنـین ؛ هـمانجام پذیرفته است گرایانه ملیو  واقعایجاد فضایی فرا با هدف که تلفیق آن با عناصر معماری

چنـین  هـم .باشـد میایـن پـژوهش از دیگر نتـایج  ،به دو گروه کالم و تصویر رجسته سازیب ۀمقولتقسیم امکان نشان شیر و خورشید در این متن و 

قـالی  ۀانـداز  به توجه با بندی ترکیبنوع  .دانست نی است که وطن را بیمار میبه گفتماوابسته  ،و نوع بازنمایی وی »وطن مام«انفعال مشخص شد 

بازنمـایی  ثیرپـذیری. فـرض تأشـد  تشـخیص داده ثیر آثار چـاپی اروپـاییتأ تحت ،عناصر تصویریو نوع جانمایی برخی  تر در محور عمودی نیز بیش

 مـتن و نیـز مکـان بافـت  که مکان پدیدآمدن پـیشارائه شد این احتمال نیز ی اروپایی نیز مطرح گردید. ها متن پیشاز  ،ت نقشهدر هیئ »وطن مام«

 اجتماعی شناسی نشانهاعمال روش چنین  هم باشد.  ثیر داشتهأت در بحث برجستگی ها  شده و چگونگی بازنمایی آن دهبر انتخاب عناصر بازنمو قالی

کنشگران است کـه بـا  رخ برخی وجود نمای نیم ،جمله شده در روش یافت که از آن  های معرفی استثنائاتی در قاعده توان مینشان داد که  در متن،

کـه اسـتفاده از چنین مطـرح شـد  هم .کارکرد یافته استتغییر  ،اعتنایی به توجه از بی، و نیز ترکیب آن با متن ابیات ها دادن چشم تمهید بزرگ جلوه

بیـانگر فضـایی  ،و نیز غیـاب عناصـر غیرایرانـینظر داشته بخشی را مد نوعی مشروعیت ،ویژه فروهر شده به  رابی با توجه به عناصر بازنمودهقاب مح

 است. گرایانه ملی

  
  »برای خدا، برای ملت«: کارت پستال با شعار ۲۱تصویر

(URL8)  



 

 

۹، پیاپی ۲سال پنجم، شماره   

۱۴۰۱ستان پاییز و زم  

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

99 

  ها نوشت پی

1. Modality 

2. Amin 

3. Grosby& Grosby 

4. Aspasia 

5. Menexenus 

6. Sisa 

7. Haza és haladás 

8. Tapestry  
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  )Joseph Stalin Caple( وزیر شوروی نخست. ۱۱
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  *گل و بلبل؛ استحالۀ گیاه مقدس در هنر ایران

 
  **سواری محمد

  ***شیخی علیرضا

 

 ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ تاریخ پذیرش:          ۳/۹/۱۴۰۰تاریخ دریافت: 

 

  

  

  چکیده

 گلمعشوقی چون ر گرد به مثابه عاشق بکه تقابل گل و بلبل است  ،بان ایرانینه نزد هنرمندان و ادیاهای عاشقانه و عارف  از زیباترین تقابل

کم گسترش یافت و از  کم ،نقاشی گل و بلبل و قاجار به اوج خود رسید. زند و در دوران گرفت تقو صفویین تجسم نزد نگارگران نشیند. ا می

 یران باستان تاا ۀدر دور  ، بررسی تداوم نقش و ترکیب گیاه مقدساین پژوهش هدفمتفاوت تبدیل شد.  های هایی با گل  ها به گلشن  بوته تک

پیش از  ۀگیاه مقدس از دور  تطور :این پژوهش در پی پاسخ به این سواالت استاست. اسالمی  ۀدر دور و پس از آن گلشن ختایی  تطور آن به

لبل تبیین انسانی گیاهان را در گل و ب أتوان اعتقاد به منش  می گونهچ؟ آن به گلشن چگونه است ۀاسالمی و استحال ۀاسالم به ختایی در دور 

ایران  ۀبه بررسی اهمیت گیاه مقدس در دور  بنابراین در تقابل گل و بلبل پرکاربردتر بوده است؟ ،های بلبل در ادبیات ایران  و کدام ویژگینمود 

در این تقابل غ را هویت مر من بررسی اولین الگوهای گل و مرغ، ض تا بتواناست پرداخته شده ادبی آن به طوبی در اسالم  ۀباستان و استحال

 ،حاضر تحقیق انجام روش. علت کاربرد فراوان آن را کنکاش نمودسپس با رجوع به منابع ادبی، جایگاه بلبل را شناخته و  ؛دنموتبیین 

 در بررسی پیشینۀدهد  های تحقیق نشان می یافته ه است.کرد ای استفاده    تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه -توصیفی

ی) حلزون( هایی با مقطع رویش نامشخص و مدور مقطع رویش نامشخص و متراکم، گلشنهایی با   گلشن :شویم ها با سه الگو مواجه می  گلشن

  د.نرس  های پیش از اسالم می  به سنن تصویری دوره ی تغییراتبا اندکالگو، سه  گوهایی با مقطع رویش مشخص که هرو ال

  ها: هواژ لیدک

  .بلبلایی، گلشن، ، ختهوم، طوبی
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  گل و بلبل؛ 

، استحالۀ گیاه مقدس در ایران

 ۱۱۴ـ۱۰۱

  مقدمه. ۱

مزین به نقش  ،ها  تر کرد. دیوارنگاره بیشرا ها   ها و بوته  به نقاشی گلآنان  توجه ،صفوی، تعلق شاهان شیعی به بهشت مثالی ۀدور  در

اشان موضوعات اصلی نق ءجز ،قاجار ۀتا اواخر دور  آمدند و  میالحان به پرواز در ها، پرندگان خوش که در میان آن ندهایی شد  گل ها و درختچه

 پیش از اسالم دنبال کرد. ۀدور  تاو توان در نقش درخت مقدس  را می ها تصویری این گلشننیان . بنددر مرقعات یا بر جلدهای الکی بود

خدایان و گفتگو با دیدار  ۀسیلدرخت کیهانی، و دهد.  ، رمز آفرینش کیهان است و زمین را به آسمان پیوند میترین تصویر خود درخت در کهن

س آن
ّ

معرفت خوب «درخت دوسوگرای  همراه با ،خت در میان اقوام و ملل گوناگون، درخت زندگی است که بنابر باور آنانترین در  هاست. مقد

 شود و عالم نباتات،  باتی متجلی میدرخت زندگی از طریق رمزی ن .)۱۸-۹، ۱۳۹۴ (دوبوکور در بهشت روییده است» و بد
ّ

ست ی قدامجال

یا  گیاهان یانسان أه درخت مقدس و باور به منشهنر و ادبیات ایران پیش از اسالم نیز این اعتقاد ب در .)۳۰۹-۳۰۵، ۱۳۹۴ الیاده( گردد می

  وجود داشت. بالعکس

ی که وجه درخت زندگی با امشاسبندان ).٨١-٨٠، ١٣٨٣ کربن( و مقدس بود ها داشتند که زبان مینوی ایرانیان قدیم، زبانی برای گل

مرغ که در  و سین تخمه) (درخت بس درخت ویسپوبیشمرتبط بود.  ،گستراندند مونث داشتند و ایزدانی که حیات و باروری را بر روی زمین می

بی با عقاید مذه» المنتهی یا طوبیة سدر «عنوان  با اسالمی ۀدر دور با تغییراتی  ،داشتو رمز آفرینش را نقش محوری  باستانادبیات ایران 

 ۀدر دور  کید شود.أ پیوند خورد و نقش انتزاعی آن بر تزیینات مساجد بسته شد تا بار دیگر بر وجه مقدس و مذهبی آن تمسلمان ایرانیان 

گرا به خود   صفوی تا قاجار شکلی واقع ۀدر دور  که شد تدوین »ختایی«نقش  ،پیش از اسالم دوارا، بر بندهای ها اسالمی با تکیه بر نقش گل

ضی "ذهنی" است، یعنی آسیایی به معنای ریا هنر«کند:   می این استحاله را چنین تعبیر میکوماراسوارا ایجاد کرد. » گلشن«ت و ترکیب گرف

عنوان  مقدس به سیر تطور گیاه ، بررسیپژوهشاین  هدف. )۲۳، ۱۳۹۱می کوماراسوا» (" است؛ نه در ظاهر بلکه در عمل"طبیعت همچون

مرغ  گل ونقش انسانی نباتات در  أباب منش کید بر جایگاه بلبل با تکیه بر روایات ادبی پیش از اسالم درمرغ در ایران و تأ  ی ابتدایی گل والگو 

چگونه آن به گلشن  ۀاسالمی و استحال ۀپیش از اسالم به ختایی در دور  ۀگیاه مقدس از دور  هاست: تطور است و به دنبال پاسخ بدین پرسش

در تقابل گل و بلبل  بلبل در ادبیات ایران های  کدام ویژگی و تبیین کرد انسانی گیاهان را در گل و بلبل ن اعتقاد به منشأتوا  می گونهچاست؟ 

 پرکاربردتر بوده است؟

  روش پژوهش. ۱ـ۱

 نگ ادبی ایرانمرغ در فره نسبت هیسپوبیش و سین ، بهدرخت مقدس در ایران اهمیت باوری و است تا ضمن بررسی گیاه مقاله بر آناین 

 -از نظر هدف، بنیادی بوده و ماهیت تحلیلی پژوهش، کیفی است و . رویکردپردازدبگل و مرغ در ادبیات تغزلی ایران در تقابل با  باستان

  .ای است  اسنادی و کتابخانه این پژوهش، آوری اطالعات جمع ۀتاریخی دارد. شیو

  پژوهش ۀپیشین .۲ـ۱

. خته استردابه نمادشناسی درخت مقدس پ» های نمادین آن در باورها  درخت زندگی و ارزش« ۀمقال) در ۱۳۸۰مهدخت پورخالقی چترودی (

ها و پرندگان از حیث ترکیب و فرم  ، به بررسی نسبت گلای بر زیباشناسی گل و مرغ دریچه ،گل و مرغدر کتاب  )۱۳۸۴( جهانگیر شهدادی

تطبیقی داستان  ۀ، به مطالع»)مرغ و گل شناسی نماد در پژوهشی(  سرگشته بلبل« ۀمقال) در ۱۳۸۹( پرداخته است. بهار مختاریانها  آن

) در ۱۳۹۲( طاهریصدرالدین مرادی و   سلطانزهره پردازد.  های مختلف و نسبت آن با گل و مرغ ایرانی می بلبل سرگشته در فرهنگ پریان

 پور، صفایی هادیند. ا هایران باستان پرداخت بی و صوری گیاه زندگی دربه بررسی اد» گیاه زندگی در ایران، میانرودان و مصر« ۀمقال

 عصر معماری بر کیدتأ  با های معنایی درخت طوبی در منابع شیعی بررسی ریشه« ۀ) در مقال۱۳۹۵(بمانیان  محمدرضا معماریان و غالمحسین

تطور نقش درخت  ،های مذکور پژوهشد. در نپرداز   یطیبه در روایات اسالمی م ۀبه بررسی درخت سدرةالمنتهی، طوبی و شجر » صفوی

پیش  ۀحاضر به بررسی درخت مقدس از دور  پژوهشاست. در تبیین نشده طور منسجم  بهمیانی اسالمی  ۀپیش از اسالم تا دور  ۀمقدس از دور 

موردتوجه قرار گرفته است. به گل و بلبل اسالمی و سپس انتزاع آن  ۀآن در دور  ۀفالت ایران پرداخته شده و استحال از اسالم در شرق و غرب

 گل و مرغ است.نقش ، تطور گیاه مقدس به گلشن و جایگاه بلبل در تحقیق عطف ۀنقط
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  و ماوراءالنهر النهرین مقدس در بین گیاهاهمیت . ۲

 در ۱ایشتار و سومر در چون اینانا یگونگونا  های  نشانه و ها نام با طبیعت ۀزنان و تجسم اساطیری یا ایزدی نیرویی نمادین سیمایباید  را درخت

 های متن ترین کهن از یکی هولوپو درخت و مادر بانوی خدای ۲اینانا داستان .)۷، ۱۳۹۲ ی و طاهریادمر   (سلطان دانست )۱(تصویر آشور

 آرامش و پادشاهی چشمداشت رختد این از اینانا. برشمرد زندگی گیاه ۀدربار  امروز، تا شده یافت متن نخستین را آن توان می که است سومری

 & Wolkstein)»آرمیدن؟ برای درخشان بستری و نشستن برای باشم داشته سریری درخشان من تا انجامید خواهد چندگاه«دارد.  زناشویی و

Kramer 1983, 19)است سومری زبان به م.ق سوم ۀهزار  میانه مربوط به گیلگمش ۀاسطور  در زندگی . گیاه (George 2003, 3). گیلگمش 

 دوره هخامنشی ۀدر نقش گلدان نقر  .افتد می راه به زندگی گیاه به دستیابی پی در انکیدو، دوستش مرگ از پس اوروک نیرومند پادشاه

ق.م) روایت  ۱۳۰۰( آشوری میانه ۀهای مکشوف در شوش مربوط به اتنه از دور  وحداستانی در ل بینیم که با  ) عقاب و درخت را می۲(تصویر

فرزند که به دنبال یک گیاه   مایه محوری یک پادشاه بی اند، با نقش  حکایت عقاب و ماری که در یک درخت النه کرده ی مشابهی دارد؛یر تصو

  ).۸۹-۸۶، ۱۳۹۷(مک کال جادویی است تا وارثی پیدا کند. لوحه دوم به تقابل مار و عقاب و نجات عقاب توسط اتنه اشاره دارد

 به درخت برابر در داده که نشان را نیوشایان از های بزقلیق گروهی  دیوارنگاره .)٣(تصویر قدس نزد مانویان استدرخت م ،٣تنه سه درخت

 این. است شده پنهان دار دسته صندلی نوع از اورنگی پشت در آن از بخشی و است پوشیده و شکل آوندی تنه، پایینی بخش. اند ایستاده نیایش

  درخت
ً
  که است »زندگی درخت« محتمال

ً
 خاور، نواحی شامل نور سرزمین ،)غوالن( کوان مانوی کتاب به بنا. است نور سرزمین نماد عموما

 و باشد نور سرزمین بخش سه نمایانگر است ممکن درخت ۀتن سه. است مرز هم تاریکی سرزمین با جنوب سوی از و است شمال و باختر

 غوالن یهودی کتاب و خنوخ یهودی های نوشته با کوان کتاب میان پیوند باشد. دیوار یا وبار  و برج نوعی ۀمنزل به پایینی باید مرز گاه آن

 این. گریزند می توفان از که اوست فرزند سه و نوح عرفم تنه سه درخت جا آن در. گشاید می نگاره این تفسیربرای  یراه مران، در مکشوف

 نماز ها آن بر دیناوران که اند هایی انسان نماد و  نشانه درخت، و اورنگ. اریمپندب زندگی درخت را یادشده درخت که شود می باعثتفسیر 

  عیسی و مانی از درحقیقت،. برند می
ً
 آنگاه«است: شده نقل هیپو اسقف مانی از های نوشته شود. در می یاد »الحیات ةشجر « صفت با غالبا

 آن از ها میوه و گیاهان های ریشه و تمام ها سبزه ها، دانه افتد، می مینز به و گذرد می محیط هوای از شود، می جدا ماده از که ای تخمه

  .(Moon 1955, 44)»دارد خود در را الهی جوهر این از بخشی پوشاند می را جهان که شماری بی گیاهان روید، می

  
 

  : عناصر درخت آشوری۱تصویر

)Parpola 1993, 162(  

  هخامنشی، محفوظ  ۀ، دور : عقاب و درخت زندگی، گلدان نقره۲تصویر

  )URL1در موزه متروپلیتن (

  

  

  

  

  

  

  

  

  : درخت سه تنه، مانویان، دیوارنگاره بزقلیق۳تصویر

  )۱۸۳، ۱۳۹۶ کایت(کلیم 
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  گل و بلبل؛ 

، استحالۀ گیاه مقدس در ایران

 ۱۱۴ـ۱۰۱

  (گیاه مقدس در ایران) پیوند مهر و آناهیتا ،هوم. ۳

س هفتدر فرهنگ و باور ای
ّ

بخش هرویسپ تخمک و درخت  انگیز و حیات تآیین زرتشت، به درخت شگف ۀشاخ رانیان، عالوه بر درخت مقد

ه کوه البرز می هوم
ّ
). هوم که آن را معادل ۹۸، ۱۳۹۰ خالقی چترودی(پور  روید (سوم) نیز باید اشاره کرد. درختی که در اوج قداست بر قل

 از اصطالح سلتی کهن به معنی  (داردوست) شمرده داروش
ً
ون شئ ۀدوام و پایداری در هم ، نمادمشتق شده» مردان فرزانه«اند و احتماال

  زندگی و نماد معرفت و فرزانگی است.

مانندی از این درخت را در  های باریک و ترکه در آیین زردشت، به هنگام نیایش دینی و خواندن اوستا و زمزمه و ضیافت آتش، شاخه

م خود هما، مرغ خت، فرخنده و همایون شمرده شده و با ناگویند. این در  ها را در اوستا برسمن و در پهلوی برسم می گیرند. این شاخه دست می

 .)۱۳، ۱۳۹۹(یارشاطر  رساند عقاب به ایندرا میرا (هوم)  ودا نیز گیاه سوم آورد. در ریگ سعادت را به یاد میفال و حامل  ای فرخنده افسانه

) نخستین نگهبانان این درخت ۷۰، ۱۳۹۸(تفضلی ت نگهبانی درخت هوم گماشته اسنفر از پارسایان را به  ۹۹.۹۹۹ ،وشی اهورامزدا فره

که گیاه جاودانگی  بخش ی معجزههای بابلی نیز نشانی از گیاه ویونگهونت، آبتین، تشتر و پوروسشب پهلوانان کهن بودند. در اساطیر و افسانه

 که را هوم شاخه مرغ دو« است: آمده ددینکر  درشود.  شمش، خداوندگار خورشید است، دیده میشود و نگهبان آن  زایندگی خوانده میو 

 و خورد پیوند آن با درخت باالی بر که نهادند خود آشیانه بر را آن و برداشتند اسنوند کوه از بودند داده جا آن در را زرتشت فروهر امشاسپندان،

صف  ا یا به صفت پاکی و بی. هوم در اوستا، با صفت آناهیت)٢٩-٢٢ بند ،۲ بخش، ۷ دینکرد، ١٣٨٣ اوشیدری( »بود سبز همیشه
ّ
آالیشی مت

: آمده است ۹فقره  ۱یشت، کرده  ). در آبان۱۵۵: ۲، ج.الف۱۳۹۴ (پورداوود است و آناهیت به معنی رود قوی پاک و آب بوده است

درخت هوم و خدای پیوند نمادین  .)۴(تصویر)۲۱۲ همان،( »گر است زرین جلوه   سور ناهید برسم در دست با یک گوشواره چهارگوشه  اردوی«

، زرتشت از هوم ۵تا  ۳یشت، فقرات  ، معروف به هوم۹ توان دریافت. در یسنای مهر و خورشید را از گفتگوی میان زرتشت و درخت هوم می

این ویونگهونت است و  چه پاداشی یافت؟ هوم در پاسخ گفت:د: نخستین کسی که تو را از میان آدمیان آماده ساخت، کیست و پرس می

  ).۱۴۰-۱۳۹ ،ب۱۳۹۴ همو( اش او، پسری است به نام بیم خشئت صاحب رمه و گله خوب. کسی که نگاه او چون نگریستن خورشید بودپاد

  طوبی، درخت مقدس در اسالم. ۴

ِذیَن «سوره رعد آمده است:  ٢٩در آیه و بار  تنها یکدر قرآن طوبی  ۀواژ
َّ
وا وَ  آَمُنوا ال

ُ
اِلحاِت  َعِمل وبی الَصّ

ُ
هُ   ط

َ
 درختی طوبی«:»َمآٍب  ُحْسُن  َو  ْم ل

 .)۴۸۹ ،۱۳۷۰طباطبایی( »دارد وجود آن از ای شاخه مؤمنین از یک هر خانه در و خدا رسول منزل در اش ریشه که بهشت در است

 در چه آن و دنیا آن، از برگی هر که دیدم را درختی شدم، بهشت داخل که هنگامی معراج شب در: کند می نقل پیامبر قول از عباس، ابن

 یا قصر آن در درخت، این از ای شاخه که این مگر نبود، بهشت در ای خانه و قصر هیچ و زیورآالت هم آن برگ هر در و پوشانید می را دنیاست

» چیست؟ درخت این جبرئیل، ای:«گفتم پس. شد می تأمین درخت این از خانه، یا قصر آن صاحب غذای و زیور و بود موجود خانه

 در درخت این اصل:«گفت»درخت کجاست؟ این انتهای:«گفتم!» تو امت از بسیاری و تو حال به خوشا و است طوبی درخت این:«گفت

 خانه در اصلش که است درختی طوبی که آمده تفسیر نمونه. در )٨:۱۵۰، ج.۱۳۶۲ مجلسی( »است طالب ابی بن  علی عمویت پسر وجود

 است ممکن واقع در که است گسترده هایشان خانه ۀهم فراز بر و مؤمنان ۀهم سر بر و جا ههم آن های شاخه و پیامبر(ص) یا علی(ع) است

 نعمت همه آن ثمره که باشد پیروانشان و بزرگ پیشوایان این میان ناگسستنی پیوندهای و آنان پیشوایی و رهبری مقام، آن از تجسمی

 ). نقش درخت طوبی در ۲۱۰ ،۱۳۷۸شیرازی  مکارم( »است گوناگون
ً
شود، در   صدر اسالم دیده می آرایه معماری بناهای اسالمی خصوصا

عارفان و صوفیان نیز قادر بودند کل عالم وجود را مانند « ) گچ بری شده است.۵(تصویر امامزاده کرار عالوه بر نقوش ختایی، نقش طوبی

ون یا درخت وجود سخن بگویند
َ
چه سیدارتا در زیر درخت  چنان). ۸۹، ۱۳۹۷شیمل ( »یک درخت مجسم کنند و مثل ابن عربی از شجره ک

ها را بر زیر درختی  آن ،شد میچه در تصاویری که از عرفا در قرون اسالمی کشیده  بیداری (بودی) به دریافت رمز رسید و بودا گشت. چنان

 ۀبیت) باشد. در سرلوح  اهل ۀیا متأثر از شجر ( تواند این درخت، درخت طوبی  الگویی در نگارگری ایرانی شد که می ،تصویر کردند و این ترکیب

  (نیلوفر و عناب) نشسته است. های ختایی دیوان بر زیر درختی با گل ، عالءالدین صاحب)۶(تصویر تاریخ جهانگشای جوینیکتاب 
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  ختایی و گلشن. ۵

های  ها و برگ ای از گل    را دارد. طرح ختایی آمیزههای تجریدیافته، نقوش پیچاپیچ گل و بته   ها و غنچه  گل«از  ) نمایشی۷(تصویر ختایی ۀمای نقش

). ختایی چنان که از نام آن پیداست به ۱۹، ۱۳۸۸ (آژند» ی شاخ و برگها است تزییتی گسترده، در هم تنیده و باالگستر همراه با پرندگان در البال

های   مایه نقش ،و با حمله به ایران ندثیر مانویان بودأت تر تحت شهایی که پی شود، سرزمین  ق نسبت داده میه.از مغوالن در قرن چهارم  ای طایفه

کند که در چین سه چیز  ق بیان میه. ۹۱۰سال به  نامه خطایعلی اکبر خطایی در  .)۸(تصویرایرانی را بیش از پیش ترکیب کردند  مشترک چینی و

 برگ و صد گل دارد رینی است و دو گل نیلوفر و خشخاش که صدنخست عناب که در غایت بزرگی و شی ست که بهتر از این در بهشت نباشد؛ه

های ختایی از گل  گل .)۸ذکر شده بودند (تصویر نامه خطای درثر از همان الگوهایی خواند که توان متأ تیموری را می ۀآثار دور  ).۱۶۲، ۱۳۷۲ (خطایی

ه معنای گلزار، گلستان و باغ د. گلشن در لغت بنگیر   غنچه و شکوفه شکل میای)،   پر(ُرزت و فرفره  ای، پنج نیلوفر، عناب، خشخاش، اناری، پروانه

تجلی بهشت  ند،ها بود وفور از نقوش ختایی بهره برده شده است. این نقوش که فرم تجریدیافته گل به ها و فرش در تزیینات معماری مساجد است.

 . حکام و شاهان مسلمان خصوندشد  مثالی نزد مسلمانان محسوب می
ً
عباسی) و  ختایی (شاه ۀیافت هایی با نقوش تکامل  صفوی فرش ۀاز دور  صا

خلق بهشت مثالی  در ترین الگوی نقاشی دیواری گل و مرغ نزدیک ،کردند. این شیوه  ها می ها و بوته  ) را مزین به نقش گل۹(تصویر ها های کاخ  دیواره

ها همراه مرغان  ها و گل قامت است. درختچههایی بلند ها و گل یبی از درختچهگلشن ترک ،قعوانشان از تعلق به باغ عدن بود. در و صورت زمینی آن و 

هارا در مرقعات گورکانی و   توان الگوی این دیوارنگاره  اند. می های بزرگ و نامتقارن در فضا نقش شده در حال پرواز و حیوانات بومی ایران در دیوارنگاره

صفوی از هند به ایران بازگشت. در  ۀصفوی به هند و در اواخر دور  ۀهمین الگوها در اوایل دور  .ردیف دوم)از دوم  تصویر، ۱(جدولایرانی یافت و هند

  یک درختچه ،های مستطیل و مربع قاب
ً
گیرند و مرغان بر ساقه یا  ها در کنار آن قرار می بوته شکوفه) در محور تقارن عمودی و گلدرخت  (غالبا

شود که بلبالن بر روی   ی استفاده میها از الگوهای مدور و حلزون  کنند. گاهی در چینش گل خوانی می و نقش مرکزی، آوازه ها بوته فضای مابین گل

ها بلکه در حاشیه مرقعات نقش بست.   تنها بر دیواره کاخ ی مرسوم شد ولی در دوره قاجار نهصفو  ۀاند. گلشن در نقاشی دیواری دور   بندهای آن نشسته

گرا نشسته بر   صورت واقع کاری، بلبالنی را به  حل ۀتر ختایی هستند و با شیو بیش ها  ) بندهای گل۱۰(تصویرمحفوظ در کاخ گلستان  گلشن مرقعدر 

 ،ی دومالگو در بردند و مقطع آن به زمین متصل نبود.   مدور بهره می یها که از پیچش ها به سه صورت بود: آن بینیم. الگوی این گلشن  میها  گلبند 

ی ترکیب ،سوم یکرد. الگو   ها بسیار بود و ترکیب شلوغی را ایجاد می یدگی و تنوع گلشد. تراکم، درهم تن  ثقل به صورت (+) شروع می ۀترکیب از نقط

 -  گلی ها از باالی سر شاه روی زمین مشخص و گلبود که مقطع آن 
ً
هایی  از گل ینوعت ،ها  شد. در ترکیب گلشن  آغاز می - (زنبق) گل سوسن غالبا

  چون سوسن
ً
  ، گل سرخبوته است صورت تک در مرکز و به (زنبق) که معموال

ً
     ۀگیرد، در کنار بوت  در نقاط طالیی کادر قرار می (سوری) که معموال

شقایق روییده یا بر محور گل گل بنفشه یا  ،گل مرکزی ۀکار رفته است. در پایین ساق ههای نرگس گاه سفید یا زرد ب بوتهو سوسن که بنفش رنگ است 

ترکیب از مرکز به در و استفاده شده  (سوسن ابیض) در کنار گل سرخ از گل بداق و نسترن، الله ،پیچید. در باال و مرکز ترکیب شکوفه می ،اصلی تنه

 در قابالگوی سوم  .)۲(جدولها قابل مالحظه هستند  کوکب، فندق و غنچه های گل ،سمت خارج کادر
ً
نسبت به دو الگوی قبلی ها   یینهآ خصوصا

  .بود ترپرکاربرد

    
 ۱۳۰۰برسم در دست، با آناهیتا) : الهه باروری (۴تصویر

  (Gray 1982, 73)پ.م 

سکنج شمالی  ریب گچ در درخت طوبی :۵تصویر

  )۳۱۱، ۱۳۹۴ (پوپ و اکرمن ه.ق ۵۲۸کرار، امامزاده 
، تاریخ جهانگشای جوینیکتاب  ۀسرلوح :۶تصویر

  )۲۰، ۱۳۸۸ د(آژن ه.ق، کتابخانه ملی پاریس ۶۸۹
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 ۱۱۴ـ۱۰۱

   
ایلخانی، قرن  ۀ: قرینه ختایی با بلبل، کاشی دور ۷تصویر

  )URL2ه.ق، محفوظ در موزه داالس ( ۸

 ۀگیری، دور  : ترکیب قرینه ختایی با بلبل، قلم۸تصویر

  )URL3تیموری، محفوظ در مجموعه دیز، موزه برلین (

بلبل، دیوارنگاره کاخ  : نقش ختایی و۹تصویر

  صفوی (نگارندگان) ۀبهشت، دور  هشت
  

  
کاری، مرقع گلشن،  های ختایی، حل : جزییات نشستن بلبالن بر گل۱۰تصویر

  (نگارندگان) قاجار، محفوظ در کاخ گلستان ۀدور 

  (نگارندگان) به ختایی و گلشنآن  ۀ: سیر تطور گیاه مقدس و استحال۱جدول

نه
مو

ن
 

  
  

      

تو
ح

ضی
  

های نیلوفر، سوسن و  لوحه با گل

هخامنشی، محفوظ در  ۀنخل، دور 

  )URL3( موزه متروپلیتن

 و شیپوری، رزت های  گل با  کاسه 

اشکانی، محفوظ در  ۀسوسن، دور 

، ١٣٩۴موزه ارمیتاژ (پوپ و اکرمن 

١٣٧(  

سوسن، نیلوفر و  های بشقاب با گل

 رمیتاژاساسانی، موزه  ۀدور رز، 

)URL4(  

با الله و برگ مو، ری، بری  گچ

ششم ه.ق (پوپ و اکرمن   ۀسد

١٣٩۴ ،۵١۶(  

های رزت و   گل نگاره با بند

سوسن، خوچو، هنر مانویان، 

محفوظ در موزه برلین (کلیم 

  )١٨۶، ١٣٩۶کایت 

نه
مو

ن
 

          

ح
ضی

تو
  

نیلوفر،  های گل ،قلم سیاه

تیموری،  ۀدور خشخاش و عناب، 

 موزه برلین مجموعه دیز،

)URL5(  

 صدپر، شکوفه و های گل ،رقعه

 ۀدور کش،  سوسن، عمل بهرام سفره

 (Falk, 1985: 171)صفوی 

های سوسن، گل  گل کی،ال قاب 

بنفشه، کوکب و شکوفه،  سرخ،

 (خلیلی اشرف زند، رقم علی ۀدور 

١٣٨۶ ،٧٠(  

  گل الله،های  گل الکی،  قاب

کوکب، رقم  و شیپوری سرخ،

ه مجموع محفوظ در باقر،محمد

  )URL6آور (سود

های  گل مقوا،نقاشی روی 

 سرخ، سوسن،گل

نسترن،  الله،کوکب و

معاصر، رضا  ۀدور شیپوری، 

  )نگارندگان(فتاحی 



 

۹، پیاپی ۲سال پنجم، شماره   

۱۴۰۱ستان پاییز و زم  

عی ایراندوفصلنامه علمی هنرهای صنا  
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  (نگارندگان) الگوهای گلشن در آثار الکی قاجار :۲جدول

  گل و بلبل ۀ؛ الگوی اولیمرغ ویسپوبیش و سین. ۶

. رود باروری و باران می ۀبا سوارشدن بر پشت عقابی به خدمت ایشتر الهدر پی گیاه جاودانگی تنا آسوم پیش از میالد نیز  ۀدر افسانه بابلی هزار 

جدا از دو بال  ،شورآ در تمدناست. بر سنگی در آن تمدن کنده شده  ،شورآلقه بالدار خورشید با دم عقاب به عنوان خدای دولتشهر ح

این نقش در تمدن  ،پس از آن شور یا مردوخ) تبدیل گردد.آ( شوریآشود تا به نماد دولتشهر  به این حلقه اضافه می نیز ای پرنده مدً  ،متقارن

، ١٣٨۴ شهدادی( ازدس می بخش باالیی نماد را ،دمیآتنه  شکل نیم »هورفر«یا  »هورهر«های  ترین نشانه در کامل شود. هخامنشیان دیده می

درخت زندگی که در تصاویر و  ناهیتا نشان داده شده است.آبرجسته میترا و  امزدا با کالبد انسانی مانند نقششکل اهور  ،در این دوران .)١١۶

س و ریشه در بین نقوش، میان دو راهب و کاهن و یا دو جانور افسانه
ّ

یران دارد. برای ا ین والّنهر  ای مثل شیر و بز قرار دارد، رمز نیروی مقد

نک. ( های گوناگون است النهرین، درخت زندگی ترکیبی از رستنی های این درخت، باید با هیوالهای نگهبان آن جنگید. در بین چیدن میوه

ت طول عمر۱جدول
ّ
س شمرده می ،) که به عل

ّ
 بهاست؛ نخل که خرما شوند. مانند درخت سدر که چوبش گران زیبایی و سودمندی، مقد

). در ردیف اول ۱۳، ۱۳۹۴(دوبوکور  اش آبستن صدها دانه های انگور و درخت انار که رمز باروری است و میوه بن با بار خوشه دهد؛ تاک می

شده نیلوفر، نخل و سوسن و  که فرم چکیده هخامنشی، مطابق شرح دوبوکور از گیاه مقدس است، حال آن ۀمربوط به دور  ۀلوح )۱( جدول

) محل ۱(ردیف اول جدول فته است. در دوره اشکانیر ) نیز به کار ۱۱الگوی درفش کاویانی است که در فرش پازیریک (تصویر ها، ترکیب آن

نقره نقش شده است.  ای  چند گل بر روی کاسه ،از یک بوتهعنوان نمونه،  به مآبانه دارند و ها خاصیت هنر یونانی  رستن گیاهان مشخص و گل

و بر یک بند حضور   های فرم حلزونیها در انت  گردد، گل  ی و مدور مرسوم میهای حلزون  چرخش و مانویان در شرق ایران،ساسانی  ۀدر آثار دور 

  ،دارند، در آثار ساسانی
ً
اسالمی منتقل و  ۀبه هنر اوایل دور  ،ای در مرکز یا پرندگانی در امتداد بندها در حرکتند. همین الگو پرنده غالبا

قوی گیاهی که از بین دو دسته برگ  ۀ). این نقوش تزیینی از دو ساق١جدولنک. ( گیرد  بر بندهای تاک یا پیچکی شکل میهای ختایی  بنیان

). با بررسی هویت ۵۵، ١٣٩۶اسالمی است (زمانی  ۀمیراث هنر ساسانی در دور  )۱۴(تصویر کند و این روش تقابل و تقارن  متقابل جستن می

جمله ای از  های متفاوت چند مرغ افسانه در اوستا به نام توان دریافت. میرا  مرغ ناسایی بنیاد تصویری کلیشآن،  هبانانگیاه مقدس و نگ

  . خوریم سئن برمی

  

  

  الگوي مقطع رویش نامشخص و مدور

  

  الگوي مقطع رویش نامشخص و متراکم

 
 الگوي مقطع رویش مشخص

قاجار، رقم محمدزمان، سال  ۀدورجلد کتاب، 

 )URL7(موزه متروپلیتن در محفوظ ه.ق، 1217

جواد، سال قاجار، رقم محمد ۀدورجلد کتاب، 

  )URL8محفوظ در گالري فریر (ه.ق، 1259

 قاجار، رقم نجفعلی، تاریخ نامعلوم،  ۀ، دورقاب آیینه

  )URL9( موزه هارواردمحفوظ در 
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 ۱۱۴ـ۱۰۱

 آمده »سائنامرغای«یا  »مرغوسئن«صورت  در اوستا بهو  »مورو سین«هلوی در پ سیمرغ ۀواژ

صورت  لوی بهو جزء دوم آن با اندکی دگرگونی در په مرغ که جزء نخستین آن به معنای است

بال که بر درختی  سیمرغ، مرغی است فراخ .استخوانده شده  »سی«سین و در فارسی دری 

همه گیاهان است،  ارندۀ تخمۀدبر یسپ تخمک که در م ویسپوبیش یا هروبخش به نا درمان

سیرنگ نامیده  ادبی توندر مدر روایات اسالمی عنقا و  . سیمرغ)۱۳و۱۲ویرا(تص آشیان دارد

در نزد  و های جبرییل ای بالدار به شکل بال پرنده ،صورت نمادین به در نزد سهروردیشود.  می

  .)٢٧۶ ،١٣٧١شایگان ( استغ غزالی و عطار به صورت سیمر 

 امشاسپند امرداد بشد، خشک که آنگاه. کرد گیاه را نبرد چهارم« است: بندهشن آمده در

 را آب آن بیشتر. بیامیخت بستد، تیشتر که آبی با کرد. نرم خرد را گیاه آن اوست، آن از گیاه که

 یکنزد. شد آفریده فراز تخمه بس درخت گیاهان تخم همه آن از ]...[ ببارانید زمین همه به

 شد آفریده آردویسور) چشمه در پاکیزه بخش درمان سپید هوم( گوکرن درخت درخت، بدان

 در .)۶۵، ١٣۶٩ دادگی(فرنبغ  »بود او از جهان بسیار یاوری. بددم پیری بازداشتن برای

هرگاه از آن برخیزد، هزار شاخه از « دارند. را ارزش باالترین سیمرغ و گوگرن درخت بندهشن،

هایی  نشیند و آن تخم تخم از آن پراکنده شود و چینامروش مرغ نیز آن نزدیکی میآن بشکند و 

 ، پراگند تا تیشتر آب را با همه آندرا که از درخت بسیارتخمه دورکننده غم فرو ریزد او برچین

پیروزی نیز خود را  ،در اوستا .)٧١، ١٣٩٨تفضلی (» اند و با آن باران به جهان بباردها بست  تخم

گوید در  اهورامزدا در جواب زرتشت می نمایاند. ین بار به هیئت مرغ وارغن به زرتشت میهفتم

. کسی که استخوان یا پری از این پری از ورثرغنه برگیرد ،صورت دچارشدن به سحر دشمنان

را هماره  اندازد یا از جای خود براند، آن پر اورا نتواند بر  مرغ دلیر داشته باشد هیچ مرد دلیری او

هوم ( ). در یسنای نهم١١، ١٣٩٨(کرتیس  را از فر برخوردار سازد نزد کسان گرامی و بزرگ و او

جمشید پس از آنکه به سخن «شود: مرغ وارغن آشکار می ۀ، فر به گون١۵-٣یشت)، فقرات 

). ١۴٢-١٣٩ ب،١٣٩۴ (پورداوود »شکارا به پیکر مرغی به در رفتآنادرست پرداخت فر از او 

 درخت گفتم را پیر پس پردازد: می طوبی و سیمرغ به درخت عقل سرخوردی در کتاب سهر 

 چون بود بهشتی که هرکسی است؛ عظیم طوبی درخت: گفت باشد؟ کجا و است چیز چه طوبی

تو  که ای میوه هر: گفت بود؟ میوه هیچ را آن: گفتم. بیند بهشت در را درخت آن رود، بهشت به

: گفت دارد؟ تعلق چه او با ریاحین و درخت و میوه: گفتم. رخت باشدد بینی بر  در جهان می

 بازگستراند، زمین بر پر و آید در به خود آشیان از سیمرغ بامداد. دارد طوبی سر بر آشیانه سیمرغ

  ).۵۹-۵۸ ،١٣٨۴ سهروردی( زمین بر نبات و شود پیدا درخت میوه بر او پر اثر از

  ت یا بالعکس در ایران و بازتاب آن در گل و بلبلاعتقاد به منشأ انسانی نباتا. ۷

دانند، داستان خلقت مشی و مشیانه دارای  هایی که منشأ انسان را از گیاه می در بین اسطوره

ای کامل از خلقت انسان از  فی نمونهی است و شاید مثالی تام در معر نمود و برجستگی خاص

را مهلی و مهلیانه، ماری و ماریانه،  جفت بشر، نخستین سالمیا ۀدور در تاریخ  . اماگیاه باشد

 متریه و متریانه، مهال و مهلینه، مهریه و مهریانیه، مشی و ماشان، مشی و میشان، میشه و

  ).۶۱، ۱۳۸۳ (رضایی اند نام نهاده میشانه و باالخره مرد و مردانه نیز

زرتشتی و  ۀاسطور  هد رویش گیاه، منشأ انسانی دارد. درد روایتی در دست است که نشان می

ِهش
َ

ای خارج شد و در جوِف خاک  در هنگام مرگ از ُصلِب کیومرث نطفه«، بنا به روایت ُبند

 
 ۀدور فرش پازیریک،  جزییات :۱۱تصویر

یتاژ (پوپ و ارم ۀمحفوظ در موز هخامنشی، 

  )۲۶۸: ۱۵.اکرمن، ج

  
 ۀدور سیمرغ،  ءمنافع اعضا :۱۲تصویر

 ۷تبریز، قرن  ،اتابکان مغولیان یا خوارزمشاه

  )URL10( موزه داالسمحفوظ در ، ه.ق

 
 ۀدور نیلوفر، کاشی  سیمرغ و: ۱۳تصویر

 موزهمحفوظ در  ،ه.ق ۷ قرن ایلخانی،

  )URL11( متروپلیتن 

 

 تقارن مرغ و گل، کاشی سلجوقی، :۱۴تصویر

 موزه داالسمحفوظ در ، ه.ق ۵ قرن

)URL12( 
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). یا در ۴۱۵، ۱۳۸۳ (اوشیدری »محفوظ ماند. پس از چهل سال از آن نطفه، گیاهی به شکل دو ساقه ریباِس به هم پیچیده از زمین برویید

 ماده و نر دیوان بر برهنه را خویشتن آنها و خواند می فرا را روشنی دوشیزه دوازده ایزد نریسه«ده است:متون مانوی در باب آفرینش نباتات آم

 آزاد داشتند بند در و بلیعده فرو که نوری های پاره گونه بدین و ریزد می فرو شان منی ییزیبا ]دوشیزگان[ چنین دیدن با آنان و نمایانند می

). رویش گیاه از ۱۷۲، ۱۳۹۶ هالروید( »است آمده پدیده کیهان پس بخشد می هستی درخت پنج به خشک نزمی شد. پاشیده نطفه کنند. می

، دشت کربال را ندفرمودگامی که از باال به زمین نگاه اشک چشم و عرق چهره، روایت شیعیان است از پیامبر(ص) در شب معراج، هن

د؛ ون منظره باعث شد که دو قطره اشک از دو چشم مبارک آن حضرت سرازیر شکه از خون شهدا گلگون شده است. دیدن ای ندمشاهده کرد

 مرگروایت اساطیری  ،رویش گیاه از خون. )۲۵۷-۲۵۶، ۱۳۴۸ (ملیکوف اشکی که از چشم چپ آن جناب افتاد، تبدیل به گل الله شد

روید و جان تازه  یاهی که هرچه آن را ببرند، دوباره می؛ گروید می» پر سیاوشان«از زمینی که خون او بر آن ریخته شده بود،  است کهسیاوش 

گیاهی که از خون سیاوش روییده است، نهال مرموز زندگی است. آیِت امیدبخِش نیاِز روِح بشر است که در کشمکش جاودانی خود « گیرد. می

  ).۲۲۴، ۱۳۶۹ (اسالمی ندوشن »آرزومند آن است که الاقل رمقی از عدالت و حق و آزادگی و پاکیزگی در جهان برجای ماند

 فارسی در و ورداصورت  به ،باستان فارسی (سوری) در د گل و بلبل ریشه در این اعتقاد دیرینه دارند. گل سرخنده مطالعات نشان می

فرنبغ ( است هشد یاد احترام با نسترن گل از بندهش کتاب ). در٣٩، ١٣٩٩ (جوادی و سراجی است ورت آمده و ورده ،ساسانی پهلوی و میانه

 منذر بن حسن. کرده است جلوه عرفان و هنر ادبیات، کالبد در نموده و رخ مشابه مفاهیم با اسالم از پس سرخ ). گل٨٧، ١٣۶٩ دادگی

 بازگشت زمین به حضرت چون و رویانید را آصف درخت و شد اندوهناک حضرت دوری از زمین بردند، معراج به را) ص(پیامبر وقتی: گوید می

 از زرد گل و یلجبری عرق از سرخ گل و شد خلق من عرق از معراج شب در سفید گل: پیغمبر فرمود. رویانید را سرخ گل و شد خوشحال نزمی

 است آخرت و دنیا های گل این: داد، فرمود من به و کرد گل از پر را خود دست دو پیامبر که شده نقل) ع(حسن امام از چنین هم. راقبُ  عرق

 هنر گریزی شمایل بر اصل متکی که است حاکم اسالمی فرهنگ در محمدی یا سرخ گل معنای بر تقدس نوعی). ۴۵-۴۴، ۱۳۶۵ طبرسی(

جمیل رییل بکه جاست  شده نقل) ه.ق ۵٢٢( نموده است. از روزبهان بقلی رخ) ص(رسول حضرت از نمادی عنوان به سرخ گل دوران، این

دیدی، به  زیبایی عشاق برخوردار؛ چون گل  ۀصفت خداست و پیامبر از هم ،). یا جمال٣۵۵، ١٣٧١(شایگان  بسان گل سرخ بود فرشتگان

  ).٣۵٣(همان،  سرعت آن را ببوسیدی و بر چشم نهادی و گفتی: الورد االحمر من بهاءالله

لبلبل، عندلیب و هزاردستان نیز 
ُ
ق به گ

ّ
ل ُسوری) پرنده معروف به خوشخوانی و تعش

ُ
فقط یک نوع  م الَحَیوانُمعجدر . است (سرخ، گ

شوند و برای اینها،  همه اینها در مصر و شام و عراق یافت می«: گوید میو ذکر کرده  اش های علمی آن را با نام ۀلوسکینیا و هفت زیرگون

 به میل خود، نام
ً
ه و کنیه ابوهرون را برگزیده استسهره های َهزار، عندلیب،  ظاهرا

َ
در  ).۲۲۱-۲۲۰: ۱، ج.۱۳۶۴ (دمیری »، ُمزق

  ،بلبل و   های گل  نقاشی
ً
سفید دارد و نظر  ای هاش گوشوار  بر روی گونه که بومی مناطق ایران، بلبل خرما قابل مالحظه است ۀگون غالبا

   .)۳(جدولکرده است قاسم را جلب عباسی، شاگردش معین مصور و محمد نگارگران نامدار صفوی در اصفهان چون رضا

  (نگارندگان) در نقاشی گل و بلبل دوره صفوی خرما : بلبل۳جدول                                                                                                                         

پدر، پسر را با همدستی  ،»بلبل سرگشته«در داستان پریان 

پزد.   را می ). نامادری پسر٣۴٣، ١٣٨۶ (مهندی کشد  نامادری می

از دستپخت نامادری  ع را دانسته ووموض ،خواهر قهرمان

ل دفن  استخوان ،عوضخورد؛ در   نمی
ُ
های برادر را زیر درخت گ

ل می
ُ
آید و   بلبلی بیرون می ،کند. پس از مدتی، از میان درخت گ

منم منم بلبل سرگشته، از کوه کمر برگشته، «خواند:  چنین می

پدر نابکار مرا خورده، خواهر دلسوز مرا با   پدر نامرد مرا کشته، زن

ل چال کرده
ُ
(مختاریان » آب و گالب شسته و پای درخت گ

). یکی از پرکاربردترین ترکیبات در ادبیات ایران ١١۵، ١٣٨٩

. عاشقانه دارد یگل و بلبل در اشعار است که رویکرد ه ازاستفاد

 به این تقابل اشاره شده است.) ۴در جدول (

    
 

رقم رضا عباسی، سنه 

محفوظ ه.ق،  ۱۰۲۸

مجموعه فریر در 

  )۲۶۱، ۱۳۶۸(خزایی 

 مصور، سنه  رقم معین

محفوظ  ه.ق، ۱۰۸۲

داالس  موزه در

)URL13(  

 
ً
یوسف، اثر محمد احتماال

محفوظ در ه.ق،  ١١ قرن
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  گل و بلبل؛ 

، استحالۀ گیاه مقدس در ایران

 ۱۱۴ـ۱۰۱

  )دگاننگارنبل در ادبیات تغزلی ایران (تقابل گل و بل :۴جدول

  بلبل  نمونه  گل  نمونه

ــت ــته گف ــل نوخاس ــا گ ــن ب ــرغ چم ــبحدم م ــاز  ص ن

ــو شــکفت ــاغ بســی چــون ت ــن ب  کــم کــن کــه در ای

)٨١، ١٣٨۵ظ (حاف  

  ناز

                       دهــــد بلبــــل از غیــــرت بــــه خــــون مــــن گــــواهی مــــی

ـــن گلشـــن هواخـــواه مـــن اســـتور  ـــه هـــر برگـــی در ای              ن

) ۵۴٨ :٢، ج.١٣٧٠-١٣۶۴ صائب(  

  غیرت

ـــارش                  فکـــر بلبـــل همـــه آنســـت کـــه گـــل شـــد ی

ــارش ــد در ک ــوه کن ــون عش ــه چ ــه ک ــل در اندیش      گ

)٢٧٧، ١٣٨۵(حافظ   

  عشوه

ــــــبور ــــــل ص ــــــهی بلب ــــــرو س ــــــاخ س ــــــر ز ش                              دیگ

                    گلبانـــــگ زد کـــــه چشـــــم بـــــد از روی گـــــل بـــــه دور

)٢۵۴، ١٣٨۵(حافظ   

  چشم بد

  

ــــــــر ــــــــبن َب ــــــــه شــــــــاخ گل ــــــــی را ب                           هرگل

ب
َ
ــــــــــغ

َ
ــــــــــا هــــــــــزار ش                                     زندبافیســــــــــت ب

)١٣، ١٣٨٠(فرخی   

  نقاب

  گشودن 

                        بلبلـــــی بـــــرگ گلـــــی خوشـــــرنگ در منقـــــار داشـــــت

              هــــای زار داشــــت َونــــدر آن بــــرگ و نــــوا خــــوش نالــــه

ـــ ـــاد چیســـتگف ـــه و فری ـــن نال                 تمش در عـــین وصـــل، ای

ــــت ــــار داش ــــن ک ــــوق در ای ــــوه معش ــــا را جل ــــت م                       گف

)٧٧، ١٣٨۵(حافظ   

  وصل

ــکر بــه گــل، ای
ُ

             حســن پادشــاه تــویی کــه آن ش

ـــــا ـــــبالن ب ـــــدل بل ـــــیدا بی ـــــن ش ـــــرور مک                           غ

)۲۵۴، ۱۳۸۵(حافظ   

  کبرت

ــــل ــــران بلب ــــم هج ــــید از غ ــــه کش ــــاول ک ــــن تط                              ای

ـــــد شـــــد ـــــره زنـــــان خواه ـــــراپرده گـــــل نع ـــــا س                                 ت

)١۶۴، ١٣٨۵(حافظ   

  هجران

ــــرم ــــرق ش ــــه از ع ــــی ک ــــان داردز  گل ــــده ب                   دی

ـــــــبالن دارد ـــــــبیخون بل ـــــــان ز ش ـــــــط ام                      خ

)١٧٩٩ :۴، ج.١٣٧٠ صائب(  

  پاکدامن

                   مـــی خـــواه و گـــل افشـــان کـــن از دهـــر چـــه میجـــویی

ـــی ـــه م ـــو چ ـــل ت ـــل بلب ـــحرگه گ ـــت س ـــن گف ـــویی  ای                       گ

)۴۵٩، ١٣٨۵(حافظ   

  جور دهر

  جایگاه بلبل در ادبیات ایران. ٨

(َزند=تفسیر پهلوی اوستا)  »زندخوان، زندواِف «، فرخی سیستانیانند م را گی بلبلدر ادب فارسی، منشأ تعبیرهای گوناگون درباره خوانند 

زندواف را بلبل و هم در ). ۴٢٧، ١٣٨٠ (فرخی »خوان چون عاشق هجرآزمای/ دوش بر گلبن همی تا روز ناله زار کرد زندواِف «: ندا دانسته

بلبل  و (به َزند؛ فهلوّیات) است که گلبانگ به زبان پهلویاست دوسی پنداشته فر  ).۷۷، ۱۳۸۰موالیی اند ( معنی کردهنیز معنی زرتشت یا امام 

که داند که بلبل چه گوید همی/ به زیر گل اندر چه موید همی/ نگه :«کند حکایت میبرای فردوسی به این زبان داستان رستم و اسفندیار را 

 کسی که هزار-عنوان هزاردستان ازدر آغاز داستان و  )٢٩٢ ،١٣٨۶خالقی مطلق ( »کن سحرگاه تا بشنوی/ زبلبل سخن گفتن پهلوی

های بهشت/ زندواف از بهشت  : بانگ ُدراج برحوالی کشت/ کرده تقطیع بیته استبرد. در هفت پیکر نظامی آمد  بهره می -داند داستان می

از بررسی  .)٨٣، ١٣٨٠(موالیی  یشم چنگنامه زند/ در شب آورد و خواند بیتی چند/ عندلیب از نوای تیزآهنگ/ گشته باریک چون بر 

سرودگوی یا مرغ  ای سغدی به معنای زندواف واژه ،نینگبه گفته ِه  بوده است و» خواننده زند«شود که   الغریون چنین مستفاد می اقوال

  . (Henning 1939, 104-105) آوازخوان (بلبل) است

آید. در  او در ادب فارسی به میان می ۀموضوع تصّوف بلبل یا عشق عارفان ،مو روایات ادبی پیش از اسال له تعشق بلبل به گلئپس از مس

لی نه و این را تبدلی« نظر خود او که اشعار حافظ، برخالف
ّ

، بلبل ،)۴۶۵، ١٣٨۵حافظ ( »گل یار ُحسن گشته و بلبل قرین عشق/ آن را تفض

ل می
ّ

داند  ای از خداوند می آتشین رنگ را دیگر نه معشوقی صوری، بلکه جلوه سرخشود و گل  کند و معتقد به توحید و مقامات عرفانی می تبد

خواند دوش درس مقامات معنوی/ یعنی بیا که  بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی/ می«.ظاهر شد (ع)چون آتشی بر حضرت موسی که هم

ل/ تا از درخت نکته توحید بشنوی
ُ
 ،شمس مغربیمحمد شیرین مغربی معروف به ظ، ). شاعر معاصر حاف۴٨۶ همان،( »آتش موسی نمود گ

تا چند در این تنها مانی تو  / ای بلبل جان، چونی اندر قفس تنها:«کرده استروح آدمی را به بلبل و تن آدمی و جهان را به قفس تنگی تشبیه 

بشکن قفس تن را، بس کن تن و تن  ]...[ / چون بود که افتادی ناگاه به گلخنهازان گلشن و زان بستان/ ای بلبل خوش الحان،  تن تنها
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پیش از ظهور این قفس تنگ کائنات / : «چنین سروده است نیز ) و٧٣ ،١٣۵٨ (شمس مغربی» ها خرام به گلشنبگویان/ از مزبله و گلخن 

  ). ١۶٩(همان،  »ایم ما عندلیب گلشن دلدار بوده

وجود خویش محو از از کمال عشق نه نیست و نه هست و :است چنین آمدهعاشقی بلبل در باب  عطار الطیر شرح راز منطق کتاب در

با این که بلبل در ستایش خود «. زن شده است در اسرار معانِی نعرهو  اردد ی در هر هزار آواز و زیر هر معنی جهانی رازا معنیمطلق شده و 

در گذر از گل، که " کند که ّبانی است، سرزنش میمع ذلک هدهد که مظهر مرشدی کامل و عارفی ر  "برمن ختم شد اسرار عشق" گوید که می

قاجار بسیار مورد  ۀ). نقاشی گل و بلبل در دور ٢٠۶، ١٣٨۴ ثروتیان(» "کند) نه در تو، شرم دار (تو را استهزاء می خندد گل هر نوبهار/ بر تو می

 گلی برگ بلبلی«ثر از بیت ت که ناصرالدین شاه متأی عامیانه گواه آن استوجه بود و تقابل گل و بلبل نیز تعبیری تازه پیدا کرد. حکایت

زار از وصال  ۀظ قرار گرفت و جویای علت این نالحاف ۀسرود» داشت زار های ناله خوش نوا و برگ آن اندر داشت / و منقار در رنگ خوش

 کلمات و حروف روح که الفبا وفحر  ابجد اعداد به ابیات، این حقیقی معنای کشف برای ۴سرای وقت شد. وصال  شیرازی شاعر و مدیحه

 حسن و علی، حضرات حروِف  ابجد با ،»گلی برگ بلبلی« ابجد عدد که یابد درمی و سراید می قافیه و وزن همان بر و غزلی کند می ، رجوعستا

 ،١١٠ ابجد به هم علی چنین همشود.  می ٣۵۶ ها  آن جمع و ۶٠گلی ،٢٢٢ برگ شود، می ٧۴ ابجد به بلبلی چراکه دارد مطابقت (ع)حسین

 به را حقیقت این ،بوده خفا در شیعه زمان که آن در است خواسته حافظ عبارتی . بهشود می ٣۵۶ ها آن جمع و ١٢٨ حسین ،١١٧ حسن

شود.   ابیاتی دارد که تا امروز توسط مداحان استفاده می (ع)اصغر در باب شهادت حضرت علی در دیوان خود ناصرالدین شاه .کند بیان استعاره

  ).١٢٧-١٢۵ ،١٣٩٠محمدی  گل( تداور  سوی بشتاب زودتر /اصغرت بلبل، گل؛ علیخود تو سراید:   وی در باب نسبت گل و بلبل چنین می

  گیری  یجه. نت٩

گاه هنرمندان ایرانی طی سدهنقاشی گل و بلبل،  گاهی و ضمیر ناخودآ از بهشت مثالی تجسمی  ،صفوی ۀدر دور و  های طوالنی بود حاصل آ

داد، خاطرات   میسوق ها  کاخ ۀدیوار بر مرقعات و ها   گله که هنرمندان را به کشیدن چ داشت. آنریشه مذهبی شاهان صفوی  در نگاهبوده و 

گیاهان مقدس، الگوها و سنن تصویری بود که بنیان آن در هنر ایران باستان شکل گرفته بود. درخت و گیاهان  های پریان جمعی از داستان

باور این مردمان چنین بود که گیاهان قابلیت  .مقدس و مذهبی داشت ۀءالنهر جنبالنهرین تا ماورا د مردمان فالت ایران از بینمقدس نز

 کسهاست یا بالع  تولد انسان گاه گیاه منشأ ایران باستاندر روایات  کنند.  زمین را بارور می ،این گیاهان های  الههتوسط دارند یا  را باروری زمین

داشت که در آثار خود بر اهمیت این گیاه مقدس   هنرمندان را بر این می ،شوند. جملگی روایات  های مقدس موجب رویش گیاهان می  انسان و

و الگوی تصویری درفش  قابل تطبیق بوده با نقش فرش پازیریک های هخامنشی حهلودر بررسی تطور نقش گیاه مقدس، کید ورزند. أ ت

سه نقش نیلوفر، نخل و سوسن  ی ازبنگاری نقوش که ترکی  دهد که هنرمندان ضمن چکیده  لگوی تصویری نشان میاین ا .کاویانی است

قاجار  ۀهای دور   در گلشن ،الگوی متراکم بدون مقطع رویش ندی باب اند. این ترکیب ایجاد کردهترکیبی ملی را  ،مطابق مذهب خویش، است

 ۀمرسوم بود. در کاسهای مذهبی چون قرآن   تر در جلد کتاب بیش ،این الگوی گلشن کنند.  پیروی می )xاز فرم (+) و (هردو مطابقت دارد و 

هایی با مقطع رویش  همین الگو در گلشن .مآب دارد اجرای یونانی ۀواقعگرایانه و شیو ۀو جنب ها مشخص است  محل رویش گل اشکانی،

  است  یققابل تطب مشخص
ً
تلفیقی از  ،ویتر مرسوم است. در آثار ساسانی و مان بیشمعاصر  ۀرفته و در دور   می   به کار ها  در قاب آیینه که غالبا

های اصلی  مایه و بنکرده ترکیب  ،را با دو اصل تجرید و تقارن )واقع گرایی) و الگوی هلنی آثار اشکانی (وجه مذهبی( دو الگوی هخامنشی

 ۀاین الگو در دور  .شدمنتقل  اسالمی ۀنمودند که به دور دارند را ایجاد پرندگان قرار  دهابن ها و بر ها گل ی که در انتهای آننقوش حلزون

طوبی، درخت  ی از درختجسمت ،و گیاه و درخت مقدس نزد ایرانیان)   مذهبی گل ۀ(باتوجه به پیشیناسالمی با کاربرد در اماکن مذهبی 

  سنت ،ولی با ورود ترکان به ایران ندساسانی بود ۀر دور ، نقوش متأثر از آثاهای اول  در سده مقدس مسلمانان شد.
ً
 های تصویری شرق خصوصا

و  حلزونیچنان الگوی  اما هم، ندتر شد نزدیک میانه (متأثر از هنر مانویان) ویری ختاییان در آسیایهای تص  ها به سنت شد و گل متداول چین

توان آن را با الگوی ختایی تطبیق داد. الگوی   میبا مقطع نامشخص و مدور،  ها در بررسی گلشن .ندرا حفظ کردخویش  د و تقارناصل تجری

 گرایانه جای آن را گرفت  واقع یصفوی رویکرد ۀشینی گل و پرنده بود، اما در دور ن ترین الگوی هم  اصلی ،تیموری ۀتا پایان دور ختایی و مرغان 

صفوی به گل و بلبل تغییر ماهیت داد.  ۀ، در دور بودت هیسپوبیش و سیمرغ درخ که برگرفته ازالگوی گل و مرغ  و تشخیص مرغ ممکن شد.

 الحان در باغ خوش ۀبودن این پرند بومید توان  میاین امر، از دالیل  .نشین گل نزد نقاشان دانست هم ،دیگر ۀز هر پرندتوان بیش ا  بلبل را می
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  گل و بلبل؛ 

، استحالۀ گیاه مقدس در ایران

 ۱۱۴ـ۱۰۱

کار رفته   ای به  پرندههر تر از  لبل در تقابل با گل بیشب یافت. در اشعار ادیبان،ایران  تدر ادبیاتوان   میآن را  اصلی علت و منشأاما  باشد،ایرانی 

بودن و (راوی اوستا بودن زندوافچنین  و هم داند)  داستان می هزارکه ( کیدی بر هزاردستان، تأ بلبل سرگشته ن پریاناست. داستا

ی از تصویر گل و بلبل در که وجهی مادی و دنیو  عاشق و معشوق ۀفارغ از جنب این امکان را داد تاو به شاعران دارد ) بلبل بودن مقدس

بلکه در تنها از لحاظ صوری  نه ن تقابل یاد کنند تامذهبی از ای یها قاجار با استعاره ۀر در دو  دهند. عرفانی ای ه، به آن جنباشتدطبیعت 

  .آن باشیم معنایی ۀشاهد استحال ،ادبیات

  

  ها نوشت پی
1. Ishtar 
2.  Inanna 

   .است مانوی اساطیر در کیهانی ۀدور  سه از نمادی که شده توصیف شاخه سه با ای اسطوره درخت این مانوی متون در .۳ 

  قافیه و وزن این بر وصال اگرچه. نشد یافت است، شده چاپ رازی فخر نشردر  عباسی محمد اهتمام به که شیرازی وصال دیوان در مذکور روایت. ۴

). ۶۳۲، ۱۳۶۸( داشت منقار در نغمه زین بسی گلشن این مرغ/  صور نفخ انقالب از است ایمن ما عالم... : است گفته حافظ شعر از استقبال  در غزلی،

 بسیار غم بنده کین حالتی در صاحبا ]...[ داشت ادبار در روی طالع وقت واال شاه«: آمده است با اشاره به حافظ نیز طالبانی رضا  فارسی دیوان در غزل این

  .شود داده می نسبت شیرازی وصال به شعر  این ،بیت اهل ذاکران شفاهی تاروای اکثردر  اما ،تا) (طالبانی بی» داشت

 

  منابع

  موسسه الهادی. قم: .یالله مشکین آیت ۀ. ترجم۱۳۷۵ کریم. قرآن .۱

  .۲۹-۱۶: ۱۰. ، شهشی نگرهفصلنامه تحلیلی پژو، »اصل ختایی در کتاب آرایی ایران« .۱۳۸۸ آژند، یعقوب. .۲

  .سروش :تهران .جالل ستاری ۀ. ترجمرساله در تاریخ ادیان .۱۳۹۴ الیاده، میرچا. .۳

  .دستان :تهران .زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه .۱۳۶۹ .محمدعلیاسالمی ندوشن،  .۴

  مرکز. :تهران .دانشنامه مزدیسنا .۱۳۸۳. اوشیدری، جهانگیر .۵

 زیرنظر .دیگران و دریابندری نجف ۀترجم .امروز تا خیتار  از شیپ دوران از ران،یا هنر در یر یس .١٣٩۴ .رمناک فیلیس و ،آپهام پوپ،آرتور .٦

 فرهنگی. و علمیانتشارات  :تهران .پرهام سیروس

. ش ،مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد .»نمادهای هم پیوند با درخت« .١٣٧٧ .ی چترودی، مهدختقخالپور  .٧

١٢-٨٩ :١٢٣-١٢٢۶.  

  .١٢۶-٨٩: ١. ش. ایرانی مطالعات. »باورها در آن نمادین و فرهنگی ارزش و زندگی درخت«. ١٣٨٠. ----- .٨

  .نگاه :تهران مرادی. فرید ویراست .۲و۱ .ج ).ها شتی( اوستا .الف۱۳۹۴ .ابراهیم پورداوود، .۹

  .نگاه :تهران مرادی. فرید ویراست .۳.ج .)ا(یسن اوستا .ب۱۳۹۴ .----- .۱۰

  .توس :، تهرانمینوی خرد .۱۳۹۸ تفضلی، احمد. .۱۱

  .امیرکبیر :تهران .شرح راز منطق الطیر عطار .۱۳۸۴ .ثروتیان، بهروز .۱۲

  .۴۶-۳۷ :۲۹. ش .و تمدن شرق هنر .»خ با تاکید بر فرهنگ و هنر ایراننمادشناسی گلسر « .۱۳۹۹ .و نیلوفر سراجی ،جوادی، شهره .۱۳

  .مهراد :تهران محمد قزوینی و قاسم غنی. به اهتمام .حافظ دیوان .۱۳۸۵ .الدین محمد شمس ،حافظ شیرازی .۱۴

 المعارف بزرگ اسالمی. مرکز دائره :تهران .دفتر پنجم .شاهنامه فردوسی .۱۳۸۶ .مطلق، جالل خالقی .۱۵

  .حوزه هنری :تهران .کیمیای نقش .۱۳۶۸ .خزایی، محمد .۱۶

 .مرکز اسناد فرهنگی آسیایی :تهران ار.. به کوشش ایرج افشنامه  خطایی .۱۳۷۲ .اکبر خطایی، علی .۱۷

 :تهران .اسالمی هنر مجموعه. سخایی رفیعی سودابه ۀترجم ابی.ر  جولیان اهتمام به .الکی کارهای .۱۳۸۶ .دیوید رناص خلیلی، .۱۸

  .کارنگ



 

۹، پیاپی ۲سال پنجم، شماره   

۱۴۰۱ستان پاییز و زم  

عی ایراندوفصلنامه علمی هنرهای صنا  

113 

  قم: ناصرخسرو، رضی. .الکبری الحیوان حیاه .۱۳۶۴ .الدین محمد دمیری، کمال .۱۹

  .مرکز:تهران جالل ستاری. ۀ. ترجمزنده جانرمزهای  .۱۳۹۴ .دوبوکور، مونیک .۲۰

  اساطیر. :تهران .یاسالم هنر در یساسان هنر ریثات .۱۳۹۶ .عباس زمانی، .۲۱

  .۷۲-۵۹ :۷۶-۷۵. ش .کتاب ماه هنر.»اساطیر پیدایش انسان« .۱۳۸۳ .رضایی، مهدی .۲۲

  سبکباران. :تهران .رساله عقل سرخ .۱۳۸۴ .الدین سهروردی، شهاب .۲۳

  .۱۵-۱ :۲.ش .هنرهای زیبانشریه  .»گیاه زندگی در ایران، میانرودان و مصر« .۱۳۹۲ .الدین طاهری صدر سلطانمرادی، زهره، و .۲۴

گاه :تهران .پرهامباقر  ۀ. ترجمآفاق تفکر معنوی در اسالم ایرانی هانری کربن: .۱۳۷۱ .شایگان، داریوش .۲۵   .آ

  .امیرکبیر :تهران .میرعابدینیهتمام ابوطالب به ا .دیوان شمس مغربی .۱۳۵۸ .شمس مغربی، محمد شیرین .۲۶

  کتاب خورشید. :تهران .ای بر زیباشناسی ایرانی گل و مرغ، دریچه .١٣٨۴ .شهدادی،جهانگیر .٢٧

  نشر فرهنگی اسالمی. :تهران .گواهی عبدالرحیم ۀترجم .گشایی آیات الهیرمز  .١٣٩٧.شیمل، آنه ماری .٢٨

  علمی و فرهنگی. :تهران اهتمام محمد قهرمان. . به۴-۱. ج .دیوان صائب تبریزی .۱۳۷۰-۱۳۶۴ .علیصائب، محمد .٢٩

 تاکید با شیعی منابع در طوبی درخت معنایی های ریشه بررسی«. ١٣٩۵ بمانیان. محمدرضا ، ومعماریانغالمحسین  هادی، پور، صفایی .٣٠

 .١٩٠-١٧١ :)۵٣( ١۴ .شناسی شیعه فصلنامه ».صفوی عصر معماری بر

 .٨۶۴١۴نسخه خطی کتابخانه مجلس به شماره ثبتی . طالبانیدیوان شیخ رضا تا).  طالبانی، رضا. (بی .٣١

 بنیاد علمی:قم .چاپ چهارم .سید محمدباقر موسوی همدانی ترجمۀ .١١.ج .تفسیر المیزان .۱۳۷۰ .محمدحسین ، سیدطباطبایی .٣٢

  .عالمه طباطبایی

  .فراهانی :تهران .االخالق مکارم .١٣۶۵ .طبرسی، حسین بن فاضل .٣٣

  زوار. :تهران . به کوشش محمد دبیرسیاقی.دیوان حکیم فرخی سیستانی .١٣٨٠ .جولوغ فرخی سیستانی، علی بن .٣٤

  تهران: توس. . به کوشش مهرداد بهار.بندهش. ۱۳۶۹فرنبغ دادگی.  .۳۵

 :تهران .ضیاءالدین سید ۀترجم .)شیعی ایران تا مزدایی ایران از رستاخیز، روز در انسان کالبد( ملکوت ارض .۱۳۸۳ .هانریکربن،  .۳۶

  .ریطهو

  مرکز. :تهران .مخبر عباس ۀترجم .یرانیا یها  اسطوره .۱۳۹۸ .سرخوش وستا ،کرتیس .۳۷

  هیرمند. :تهران پور مطلق. والقاسم اسماعیلاب ۀترجم .مانوی هنر .۱۳۹۶ .کلیم کایت، هانس یوآخیم .۳۸

  ان هنر.فرهنگست :تهران صالح طباطبایی. ۀترجم .استحاله در طبیعت در هنر .۱۳۹۱. کوماراسوامی، آناندا .۳۹

  علم. :تهران ."ناصر" شاه قاجار دیوان کامل اشعار ناصرالدین .۱۳۹۰ .محمدی، حسن  گل .۴۰

  .الوفاء همؤسس :، بیروتچاپ دوم ،۸ .، جبحاراالنوار .۱۳۶۲ .مجلسی، عالمه محمدتقی .٤١

  .سمرقند . تهران:گیلگمش .۱۳۹۸ .زاده، داوود  منشی .۴۲

  .١٢۶-١١٠ :۴۴. ش .نامه فرهنگستان .»ر نمادشناسی گل و مرغ)(پژوهشی د بلبل سرگشته« .١٣٨٩. اریان، بهارمخت .۴۳

  دارالکتاب االسالمیه. :تهران. ١٠.ج .تفسیر نمونه .١٣٧٨ .مکارم شیرازی، ناصر .٤٤

  .۲۶۰- ۲۵۰: )٢( ۵. ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسیمجله  د احمدی بیرجندی.احم ۀترجم .»الله داغدار« .١٣۴٨. ملیکوف، ایران .۴۵

  .مرکز :تهران .ینیالنهر  نیب یها    اسطوره .١٣٩٧. هنریتا کال، مک .٤٦

  .۸۳-۷۷ :۲.ش .نامه فرهنگستان .»زندواف« .۱۳۸۰ .موالیی، چنگیز .۴۷

 .هیرمند :تهران زاده. د قاسممحم آوریردگ .های کهن ایران  افسانه .١٣٨۶ .الله  مهندی، فضل .٤٨

  . تهران: فخر رازی.به اهتمام محمد عباسی. کلیات دیوان وصال شیرازی. ١٣۶٨وصال شیرازی، محمد شفیع.  .٤٩

  .هیرمند :تهران مطلق. پور والقاسم اسماعیلاب ۀمترج .ادبیات گنوسی .١٣٩۶ .هالروید، استوارت .٥٠

  .شفیعی :تهران .(ایندرا) اساطیر هند و ایرانی .۱۳۹۹ .یارشاطر، احسان .۵۱



114 

 

  

  گل و بلبل؛ 

، استحالۀ گیاه مقدس در ایران

 ۱۱۴ـ۱۰۱

52. Moon, Anthony A. 1955. "The De Natura Boni of Saint Augustine: A Translation with an Introduction and 

Commentary". A Dissertation in Catholic. University of America Patristic Studies. Vol. LXXXVIII  

53. Falk, Toby (ed). 1985. Treasures of Islam. Geneve. 

54. George, A. 2003. The Babylonian Gilgamesh epic: Introduction, Critical Edition and Cuneiform Texts. Oxford 

University Press.  

55. Gray, John. 1982. Near Eastern Mythology. London: Hamlyn. 

56. Parpola, Simo. 1993. “The Assyrian Tree of Life: Tracing the Origins of Jewish Monotheism and Greek 

Philosophy”. Journal of Near Eastern Studies. No. 52: 161–208. University of Chicago.  Retrieved from 

https://www.jstor.org/stable/545436?origin=JSTOR-pdf 

57. Henning, W. B. 1939. “Sogdian Loan-Words in Persian”. BSOAS. pp: 93-106. 

58. Sothebys Perview. 1997. Oriental manuscripts and Miniatures. London, 23 April. 

59. Wolkstein, D. & S. Noah Kramer. 1983. Inanna Queen of Heaven and Earth: Her Stories and Hymns from Sumer. 

NY: Harper & Row. 

   منابع اینترنتی

URL1: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/325275 

URL2: https://collections.dma.org/artwork/5341581 

URL3: http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/werkansicht/?PPN=PPN73601389X&PHYSID=PHYS_0001 

URL4: https://depts.washington.edu/silkroad/museums/shm/shmsasanian.html 

URL5: http:www.metmuseum.org  

URL6: https://asia.si.edu/object/S2014.17.91 

URL7: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/448442 

URL8: https://asia.si.edu/object/S2014.17.15 

URL9: https://hvrd.art/o/351891 

URL10: https://collections.dma.org/artwork/5341238 

URL11: https://www.metmuseum.org/toah/hd/khan7/hd_khan7.htm 

URL12: https://collections.dma.org/artwork/5341575 

URL13: https://collections.dma.org/artwork/5342911 



 

 ۹، پیاپی ۲سال پنجم، شماره 

 ۱۴۰۱ستان پاییز و زم

  دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

115 

44
8
.1

02
6

46
10

.2
2
05

2/
H

S
I.

2
02

2.
2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بستک بومی معماری در بازشوها و بادگیرها نقوش و ها طرح بازشناسی

   
مزرعه محمدی حامد

*
 

 

 ۱۴/۸/۱۴۰۱تاریخ پذیرش:            ۱۲/۵/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

  

  چکیده

نمـوده  شهرسـتان بسـتک قـدیم بافـت ایبازشـوه و بادگیرها در کاررفته به نقوش و اه طرح بازشناسی به اقدام ،نوآورانه رویکرد با این پژوهش

 عنوان بـه الگوهـایی زیبـا های مختلف به گیری و ترکیب هندسه بهره اند با توانسته ، چگونهبومی بناهای کاربران و عمارانمتا نشان دهد  است

ی تزیینـی هـا اوانـی فرممیـزان فر بررسـی و  تحلیـلشـناخت،  ،پژوهش حاضر هدف .دبنبافت سنتی دست یا ۀگستر  در گذشتگانمان از میراثی

و تحلیلـی   -صـیفی، توپـژوهشانجـام است. روش  شهرستان بستک بومیبناهای در بازشوها)  و (بادگیرها طبیعی ۀتهویعناصر  کاررفته در هب

 ۹۷ از )هدفمنـد( غیرتصـادفی گیـری نمونـهبا  است که )مشاهده و مصاحبه( میدانی وای  هکتابخان مطالعات طریق از آن اطالعات آوری جمع

 یهـا فرم کـه نـوع دهـد می نشانپژوهش  نتایجان این ابنیه به انجام رسیده است. با کاربر  مصاحبهبنای سنتی با قدمت بیش از هفتاد سال و 

 گرا طبیعت تزییناِت   گونه داشته است. این بستگی خانه صاحب مالی شرایط و انتخاب سلیقه، به ،تهویۀ طبیعی عناصر بین در کاررفته به تزیینی

  بادگیرها ، در)حیوانی و گیاهی شامل نقوش هندسی،(
ً
مـورد اسـتفاده تاج  و ، ساقهبادگیر ورودی دهانۀ قسمت باالترین بین فواصل در عموما

ن شدند. کـاربرد ایـ اجرا می ها ها و درب و در باالی پنجره گیاهی) هندسی و( با نقوش مختلف  یصورت مشبک ، بهو در بازشوهاگرفتند  قرار می

 شهرسـاز و معمار طراحانامروزه  گرفت و می قرار استفاده مورددر بین بناهای سنتی  بومی معماری نماد عنوان به ها پنجره ۀوی دهانتزیینات ر 

را  هـا آن ،جدیـد یهـا تکنولوژی همراه به ،بافت شهری بخش در معماری بناها و زیبایی گر زیبایی جلوه یهاالگو این کامل شناخت با توانند می

  .دهند قرار استفاده مورد خود یها پردازی ایده و ها طراحی در

  

  ها:  کلیدواژه

  .بستک ینی،یهای تز  فرم ینات،یتز  ،یمشبک ۀپنجر  بادگیر،

  

                                                           
  hmm.mohammadi@gmail.com / ایران هرمزگان، ای، حرفه و فنی دانشگاه بندرعباس، واحد ساختمان، و معماری هندسیم گروهکارشناس ارشد،    *

  نوع مقاله:

 پژوهشی علمی
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 نقوش و ها طرح بازشناسی

 معماری بازشوها در و بادگیرها

 ۱۲۸ـ۱۱۵، بستک بومی

 مقدمه . ۱

. )۲۴، ۱۳۸۱ (مهدوی نژاد باشد میوضوح قابل مشاهده  به ایرانی ی، باالخص در کالبد بناها و مساجدآثار فاخر معماری ایران درحضور هندسه 

هـای هنـری  و زیبـایی هندسـه ،۱دانش مهندسیتعامل میان اقلیم، توان  را میآثار معماری ایرانی ه در حضور هندس ،از دیدگاه فنی و تکنیکی

معمـاری بـومی،  متبلـور های ارزش ترویج و خصوص حفظگرفته در  عات صورتبا توجه به مطال. )۷۰، ۱۳۹۰ نژاد و جوانرودی (مهدوی برشمرد

ه بـود دادن به شرایط زیسـت انسـانی نیاکان ما برای پاسخ دانش ستمرمنبع م و تفکر تجربه،ها  قرن ۀجینت که معماری بومی، دریافتتوان  می

 هـا آن ۀجملـاز  کـه اسـت باارزشـی عناصـر از متشـکل ایران بومی معماری). ;Kamarudin 2015, 701 Mirmoghtadaee 2016, 37( است

بـادگیر و  جملـهاز  تهویـۀ طبیعـیاز عناصـر  گیـری بهره ،بسـتکشهرسـتان در  ؛در بادگیرها و بازشـوها اشـاره کـرد ررفتهکا هب  نقوشتوان به  می

 تـاکنون .گـردد بافـت شـهریبخشـی بـه بناهـا و  زیبـایی موجـب اسـتتوانسته  ،ها کاررفته در آن هی بتزیینمراه نقوش ه به یی مشبکها پنجره

 تحقـق راهکارهـای تـدوین منظور بـهاین پـژوهش،  .است شده انجام بستک بومیمعماری  عناصردرخصوص معرفی نقوش  ات اندکیمطالع

 تـا اسـت هبسـتک نمـود قـدیم بافـت بازشوهای و بادگیرها در کاررفته هب نقوش و ها طرح بازشناسی به اقدام نوآورانه یرویکرد با ،پایدار مسکن

  گرفته شده است؟ بهرهبستک  قدیم بافت بازشوهای و بادگیرهادر  چه میزان و به  سیالگوهای هند از کداماین پرسش پاسخ داد که   بتوان به

  پژوهش شناسی روش. ۱-۱

طـی  )مصاحبه مشاهده،( میدانی وای  هکتابخان مطالعات طریق ازهای آن  گردآوری داده و تحلیلی است  -توصیفی ،پژوهشانجام این روش 

بنـای سـنتی بـا  ۹۷ از )هدفمنـد(غیرتصادفی  گیری نمونهو  بستک در بافت قدیم ۱۳۹۹ تا ۱۳۹۶ های سال گرفته در فواصل سفرهای صورت

بـا صورت گرفته است.  صورت کیفی ها به تجزیه و تحلیل داده. ان این ابنیه به انجام رسیده استبا کاربر  مصاحبهقدمت بیش از هفتاد سال و 

 یـا در حـال تخریـب شـده تخریـب هـا شـد کـه تعـدادی از آن هدست یافتـ یشبکم ۀپنجر  ٢٧١بادگیر و  ١٤٣به  منتخب، ی سنتیهابنابررسی 

 اتتزیینـ ، بـه معرفـی تنـوعاز تصـاویر آرشـیوی گیـری بهرهبسـتک و  قـدیمبا همکاری پیرغالمان و مردم محلی بافت در این پژوهش  .دهستن

  در این دو عنصر معماری بومی پرداخته شده است. کاررفته بههندسی 

 طالعهم ۀمحدود. ۱-۲

 جهانگیریـه حکومت مرکز ،گذشتهزمان  در است که سیاسی و تاریخی قدمتی با هرمزگان شمال غربی استان یها شهرستان یکی از ،بستک

 لنگـه خمیـر و بنـدر بـه بنـدر جنوب و شرق از و فارس استان به غرب و شمال از که دارد قرار کوهستانی ای منطقه در بستک شهر. است  بوده

دمـای روزانـه کمینـۀ و بیشـینه که بـا متوسـط است گراد  سانتی ۀدرج ۷/۲۹حدود  ،این منطقه ۀمتوسط دمای سالیان ).١صویر(ت است متصل

دمـای فصـلی بسـیار زیـادی اخـتالف . این منطقه با است شرایط اقلیمی ساز باهممعماری نیازمند  ،گراد سانتی ۀدرج ۸/۲۲ و ۵/۳۶ ترتیب به

وهوایی مناسب  آباز  ، این منطقهماه ماه تا فروردین اول دی ۀز نیم. ااست دوم شهریورماه ۀاول تیرماه تا نیم ۀنیم ز، اترین دوره گرم ؛روست هروب

  ).۱(جدولاست  برخوردار

  
  )نگارنده( موقعیت جغرافیایی بستک در نقشه ایران و جهان :۱ تصویر
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  نده)(نگار  بستک سال در شهرستان مختلف های ماه دمایی آنالیز: ۱ جدول

Average wind speed (meters 

per second)  

Relative 

humidity(%)  

Temperature (0c)  Total rain 

fall(mm)  

month  

max  min  

2/16 51/6 26/7 15/5 2/8 Jan  

2/62 49/34 31/5 16/1 7/6 Feb  

3/11 58/6 33/3 20/4 16/3 Mar 

3/68 59/3 34/8 23 0 Apr 

3/45 61/4 38/1 28/4 0 May 

5/08 70/2 44/4 28/7 0 Jun 

4/18 78/6 40/7 33/8 0/3 Jul 

4/19 79/1 40/9 30/7 0 Aug  

2/93 87 39/6 28/3 0 Sep 

3/71 87/4 39/9 19/7 0/7 Oct 

4/21 89/1 36/2 14/8 0 Nov  

3/45 92/4 32/8 14/9 14/3 Dec 

  پیشینۀ تحقیق .۱-۳

به بررسی » نما تزیینات براساس الفت بندر یبادگیرها شناسی گونه«) در مقالۀ ١٣٩۶(سعدوندی  و مهدی بروجنی یارینفیسه  ،مراحمی شیدا

) در ١٣٩١زاده شهرکی ( بیکحمیدرضا مسعود و محمد  اند. بندر الفت پرداخته بادگیرهای سنتیکاررفته در  و نوع تزیینات بهتاریخچه و اجزاء 

دنبال بازشناسـی  بـه ،های میـدانی از طریق بحث نظری و بررسی نمونه ،»های فضای شهری ههای آرای نگاهداشت و بازآفرینی موتیف«مقالۀ 

  اند.  های معماری شهری بوده ها و مصادیق آرایه ها، موتیف مفاهیم، کیفیت

س و جمله کاشـان، الفـت، یـزد، کرمـان، نـائین، طـبمناطق ایران از  گیرها در برخیخصوص شناسایی انواع باد ی متعددی در ها پژوهش

  ی اندکهای پژوهش .)Bahadori 2006, 20است (نک.  اردکان صورت گرفته
ً
 معمـاری بسـتک شـیوۀ بـه ،گرایانه نی ادبیاتدارای بیاو عموما

ی هـا کاررفتـه در بادگیرهـا و پنجره تزیینی به یها اما درخصوص نوع فرم .اند های اصیل معماری بومی ایران پرداخته عنوان یکی از شاخصه به

 بُ «به نام  یجدید  مهاجرت تجار به دبی و تشکیل بافتپژوهشی صورت نگرفته است؛  ،شهرستان بستک مشبکی
َ
در  یثیر نـامطلوبتـأ» کیهسـت

). در ایـن مقالـه ۴۲ــ۲۷، ١٣٩١نیا و ملکـی  ) داشته اسـت (سـعیدیی مشبکیها حفظ و گسترش ساختارهای معماری بومی (بادگیر و پنجره

عناصـر تهویـۀ طبیعـی (بـادگیر و در  کاررفته تزیینات بهتنوع تزیینی، با بررسی  های فرماز گونه  فظ و احیای اینمنظور ح سعی بر آن است که به

  شده پنجرۀ مشبکی) شهرستان بستک (شامل آثار موجود و آثار تخریب
ً
در جهـت آشـنایی  ،)اند بررسی شدهاساس تصاویر آرشیوی بر که عموما

  برداشته شود.گامی  ،با این تزیینات مهندسان وعماران کاربران بناهای بافت قدیم بستک، م

  و راحتی حرارتی تهویۀ طبیعی. ۲

 ،تـراکم کم ۀی متناسب با اکولوژی و توسعها فرم با استفاده ازو  )۲۶، ۱۳۷۱ (آلسوپ همساز است ،همزاد و با محیط ،با مردم ،معماری بومی

 اشـاره کـرد یمشـبکی ها پنجرهبادگیرها و توان به  می ها جمله این فرماز  .)Towers 1995, 18( کند زیست وارد می آسیب را به محیط ترین کم

)Mazraeh & Pazhouhanfar 2020, 2 ( گذارندتأثیر در معماری بومی  تهویۀ طبیعیکه بر عملکرد )Allard & Ghiaus 2005, 5; Mazraeh 

& Pazhouhanfar 2018, 13( .اسـت وشـده  یی سوراخها   نام برد که متشکل از پنجره »مشربیه«نام ه عربی ب ۀتوان از یک نمون میچنین  هم 

تر  کامل ۀنمون  ؛)Kenzari & Elsheshtawy 2003, 20(دهد  انجام مینیز را  تهویۀ طبیعینور ناچیز به فضای اندرونی، عملکرد  ۀدر حین ارائ

 روی سقف بناهای مشبکی) و ها (پنجره ی بناهای بومیها دیواره ۀه در دهانکرد کمشاهده  بستکمطبوع  ۀتوان در عناصر تهوی می رامشربیه 

پرداختـه نشـده  شهرسـتان بسـتکدر  ویژه هب ،این عناصر پایدار در معماری ایرانی ات هندسیتزیین تاکنون به تحلیل؛ شدند می اجرا (بادگیرها)

  است.
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 ۱۲۸ـ۱۱۵، بستک بومی

  طبیعی در بستکتهویۀ عناصر .۳

بـا انتخـاب حاضـر  ، در پـژوهشفضـاگستردگی  دلیل به اما استای  هکنند خیره معماری دارای ،ی سنتیها هبودن خانبا دارا شهرستان بستک

و (بادگیرهـا  تهویـۀ طبیعـیدر بـین عناصـر  ات هندسـیتزیینـمختلـف  مهـم و یها بـه معرفـی گونـه ،ایـن منطقـهاز بافت سنتی ای  همحدود

 سـازگار منطقـه آن وهـوای آب بـا منطقـه بـومی معماری ناخوشایند، بسیار وهوایی آبوضعیت  رغم به است.شده  پرداخته )ی مشبکیها پنجره

در معمـاری بـومی  یعطفـ نقطـه ،بناهـای سـنتی منطقـهدر  کاررفتـه بهی مشـبکی هـا پنجرهبادگیرهـا و  نظیر بی عملکرد دیگر، طرف از. تاس

  کــاربران بناهــا باشــدآســایش مناســبی بــرای  ویگــبجوااســت ی مکــانیکی توانســته ها از سیســتم گیــری بهرهشــود کــه بــدون  محســوب مــی

  ).۳۱۷، ۱۳۸۱گرگانی،  (نعمت

  بادگیرها. ۳-۱

سـاخته روی سـقف بناهـا  بر ،و خشک ایران و مرطوب و گرممناطق گرم  د که در معماری بومینهست تهویۀ طبیعی عناصرترین  مهم هابادگیر

معمـاری پذیری تأثیر ند. شو    می  یک کانال عمودی در اکثر شهرها دیده      عنوان    به . بادگیرها(Mazraeh & Pazhouhanfar 2018, 9) شدند می

 طراحـی و سـاختتـوان  کـه مـی طوری بـه، )Ibid 2020, 4(اسـت  بودهای  هدر گذشته دارای اهمیت ویژ   ها  سازی ساختمان در خنک دگیرهابا

 شـناخت اقلـیم، یتزیینـ یهـا فرماین سیستم نوآورانه را بـا اسـتفاده از ایرانیان باستان  .دانست قدیم ایرانی معمارانفکری بلوغ  نۀرا نشا ها آن

بتوانند در فضایی مسقف بـا شـرایط دمـایی و نـوری  تا کردند میطراحی اندازی)  ی سایهها (توجه به محدوده شناسی (جهت وزش باد) و جهت

 جملـه تـاج، قفسـهن بستک با اجزای مختلفی از در شهرستابادگیرها ). Behbood, Taleghani, & Heidari 2010, 85( مناسبی زندگی کنند

 آمدنـد میبه اجرا در ،ندهست ی تورفتهها ساقه که گاه دارای دهانه و ی تقویتی ضربدریها همراه چوب های) ب هانهچهارد دو تاو ای  هدهان (تک

  .)۲(تصویر

  

  
  )نگارنده( شهرستان بستکبناهای بومی  ساختار بادگیر در :۲ تصویر
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  بادگیرها ۀدهند اجزای تشکیل. ۳-۲

  ات تاجتزیین .۳-۲-۱

 ؛)۳ویر(تصـتاج بادگیر دست یافته شد اتتزیین روش اجرای ۱۲به  ،بادگیرهای سنتی بستک گرفته در رابطه با ی میدانی صورتها توجه به بررسی با

 بـا Lو  F، H ،K یهـا کـه بعـد از آن تاج ) است؛٪۶۸/۱۴ رتیعبا هب(عدد  ۲۱با  G نوع مربوط به تاج گیری بهرهترین نوع  بیش ،ها روشاز بین این 

بـادگیر دسـت یافتـه شـد  ۱۴۳بنای سنتی به  ۹۴ با بررسیدرمجموع گیری را دارند.  ترین نوع بهره بیش ۱۹/۴و  ۸۹/۴ ، ۵۹/۵، ۹۹/۶ هایدرصد

و  )۲(جـدول ندهسـتات تاج تزییندارای  )٪۷۵/۵۱عبارتی  هب( بادگیر ۷۴ات تاج بوده و تزیینبدون  ٪)۲۵/۴۸ عبارتی هب(بادگیر  ۶۹ ،که از این تعداد

  حیوانی است.نقش  وعاز ن K از نوع گیاهی و در فرم E, F, Lچنین  و هم  A, B, D, G, H, Iهای فرم ش درنق تنوع

  )نگارنده( در تاج بادگیرها کاررفته بهتزیینات  میزاننوع و  :۲ جدول

  
  

  نوع  تعداد  درصد
  گیری میزان بهره

  دیفر 
  گیری میزان بهره

  ردیف
  گیری میزان بهره

  ردیف
  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد

۷۵/۵۱  ۷۴  
 رایابادگیر د

  اتتزیین
۸/۲ ۴ C ۸/۲ ۴ B ۱/۲  ۳  A 

۲۵/۴۸ ۶۹  
بادگیر بدون 

  اتتزیین
۹۹/۶ ۱۰ F ۸/۲  ۴  E ۴/۱ ۲ D  

 I ۵۹/۵  ۸  H ۶۸/۱۴ ۲۱ G ۱ ۷/۰ جمع کل  ۱۴۳ ۱۰۰

 ۱۹/۴ ۶ L ۸۹/۴  ۷  K ۸/۲ ۴ J 

  بادگیرها ۀات قفستزیین. ۳-۲-۲

  ای دهانه تک )۱

 اتتزیینـروش اجـرای  ۱۲از  ،منتخـب پـژوهش ای هدهانـ ادگیر تـکب ۶۱که از بین  شود روشن می )۳( آمده از جدول دست هتوجه به نتایج ب با

 )٪۳۱/۲۱ عبـارتی هبـ(عـدد  ۱۳بـا  G نـوع ازای  هدهانـ کبادگیر تـمربوط به  گیری بهرهترین نوع  بیش ها از بین این روش ؛استفاده شده است

هـای  و از بـین فرم گیـری را دارنـد ترین نوع بهره بیش ۹۲/۴ و ۲/۸، ۰۳/۱۸ هایدرصد با Dو  F، Iای  هدهان تک هایبادگیر  ،بعد از آن است؛

  د.نباش ها از نوع نقوش هندسی می هی و مابقی فرماز نوع گیا B فرم مختلف مورداستفاده،
    

  ای چنددهانه) ۲

روش اجـرای تزیینـات  ۱۰ منتخب تحقیـق، ازای  بادگیر چنددهانه ۸۲که از بین  شود میمشخص  )۴(آمده از جدول  دست با توجه به نتایج به

) اسـت؛ ٪۵۱/۱۹عبارتی  عـدد (بـه ۱۶با  Aای از نوع  گیری مربوط به بادگیر چنددهانه ترین نوع بهره ها بیش که از بین آن استفاده شده است

هـای  فرم ۀو همـ گیـری را دارنـد تـرین نـوع بهره بـیش ۷۶/۹و  ۹۷/۱۰، ۶۳/۱۴ هایبـا درصـد Fو  G، Eای  چنددهانه بعد از آن، بادگیرهای

  د.نباش مورداستفاده، از نوع نقوش هندسی می
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  )نگارنده( ای دهانه ی تکبادگیرها ۀقفسدر  کاررفته بهات تزیینمیزان نوع و  :۳ جدول

 

  نوع  عدادت  درصد
  گیری میزان بهره

  ردیف
  گیری میزان بهره

  ردیف
  گیری میزان بهره

  ردیف
  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد

۶۹/۷۸  ۴۸  

بادگیر 

ای  دهانه تک

  ات تزیین دارای

۶۴/۱ ۱ C ۲۸/۳  ۲ B  ۳/۲۸  ۲  A  

۳۱/۲۱ ۱۳  

بادگیر 

ای  دهانه تک

  اتتزیینبدون 

۰۳/۱۸ ۱۱ F ۲۸/۳  ۲  E ۹۲/۴ ۳ D  

 I ۶۴/۱ ۱  H ۳۱/۲۱ ۱۳ G ۵ ۲/۸ جمع کل  ۶۱ ۱۰۰

 ۶۴/۱ ۱ L ۸۴/۹  ۶  K ۶۴/۱ ۱ J 

  

  )نگارنده( دهانه دو، سه و چهار یدر تاج بادگیرها کاررفته بهات تزیینمیزان نوع و  :۴ جدول

  
  

  نوع  تعداد  درصد
  میزان بهره گیری

  ردیف
  میزان بهره گیری

  ردیف
  میزان بهره گیری

  ردیف
  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد

۱۵/۸۴  ۶۹  
ای   بادگیر چنددهانه

  اتتزییندارای 
۸۸/۴ ۴ C ۴۴/۲ ۲ B ۵۱/۱۹  ۱۶  A 

۸۵/۱۵ ۱۳  
ای  بادگیر چنددهانه

  اتتزیینبدون 
۷۶/۹ ۸ F ۹۷/۱۰  ۹  E ۶۶/۳ ۳ D  

 I ۳۲/۷  ۶  H ۶۳/۱۴ ۱۲ G ۳ ۶۶/۳ جمع کل  ۸۲ ۱۰۰

 ۳۲/۷ ۶ J 

  

  ابادگیره ۀات در ساقتزیین. ۳-۲-۳

 از .)۶تصـویر( استفاده شده استبادگیرها  ۀساق در اتتزیین اجرای روش ۱۲ از کهشود  می مشخص )۵(جدول از آمده دست هب نتایج به توجه با

ی تزیین یها فرم ،آن از بعد ) است؛٪۶۹/۱۴ عبارتی هب( عدد ۲۱ با A نوعی تزیین یها فرم به مربوط گیری بهره نوع ترین بیش ها روش این بین

K، E، B  وC نقـوش هندسـی کاررفتـه،  بههـای  فـرم ۀهمـو  گیـری را دارنـد بهره نـوع تـرین بیش ۲۹/۶و  ۲۹/۶ ،۶۹/۷ ،۶۹/۷ هایدرصد با

  د.نباش یم
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  )نگارنده( بادگیرها ۀساقدر  کاررفته بهات تزییننوع و میزان  :۵ جدول

  

  نوع  تعداد  درصد

میزان 

  ردیف  گیری بهره

میزان 

  ردیف  گیری بهره

 میزان

  ردیف  گیری بهره

  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد

۷۳/۶۵  ۹۴  
ات تزیین بادگیر دارای

  ساقه
۲۹/۶ ۹ C ۲۹/۶ ۹ B ۶۹/۱۴  ۲۱  A 

۲۷/۳۴ ۴۹  
ات تزیینبادگیر بدون 

  ساقه
۴/۱ ۲ F ۶۹/۷  ۱۱  E ۵۹/۵ ۸ D  

 I ۱/۲  ۳  H ۵/۳ ۵ G ۴ ۸/۲ جمع کل  ۱۴۳ ۱۰۰

 ۹/۴ ۷ L ۶۹/۷  ۱۱  K ۸/۲ ۴ J 

   

  مشبکی یها  پنجره. ۳-۲

کنند. طرح و رنـگ  می مشخص را دنها دیده شو ی مختلف آنها از میان فرم ورود نور به فضا و اشکالی که ۀنحو ها و روزن ها ، شباکها ارسی

 & ,Makani, Khorram( گذارندتأثیر ی متنوع بازشوها در ورود شکل نور به فضا ها شباک، روزن و نیز فرم یتزیین یها فرمی ارسی، ها شیشه

Ahmadipur 2012, 50; Mazraeh 2015, 8(. را  ـهیـتهوکـار ، ینوررســانر که عـالوه بـ ی هستندکوچـک یها محفظـه ،مشبکی یها پنجره

، ی مشـبکیهـا تـوان گفـت کـه پنجره بسـتک در تعریـف آن مـی چـون هـمای  هو در منطق )۳۲۳ ،۱۳۸۱ گرگانینعمت ( ـدنده یانجـام م ـزین

 ۀشـده در دهانـ ی تعبیـهها سـوراخ با شکست نور و افزایش جذب باد به کمـک ند کههست جهت ورود نور و هوای تازه به فضای اتاقعناصری 

  ند.کن و پردازش نور الزم به فضای اتاق می تهویۀ طبیعیاقدام به  خود،

ی رنگـی در هـا دری بـا پنجره سه ۀپنجر دل مشبکی و یک م ۀمدل پنجر  ۴۹ شود میمشخص  )۶( در جدول آمده دست هتوجه به نتایج ب با

 تـوان گفـت می و حفـظ ایـن میـراث مانـدگار ثبـتبرای ها  برداری آن  هبا تصویربرداری و انداز د. وجود دار منتخب پژوهش  قدیمیبنای  ۹۷بین 

، ۱۴، ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸ ،۵، ۳ ۀی شـمار ها مـدلجنس ها،  د که از بین آننهست مشبکی ۀپنجر عدد  ۲۷۱ کاررفته بهی ها مشبک ،درمجموع

 ۴۴و  ۴۲، ۳۳ ۀی شـمار ها و مدل خورده ی تراشها از سنگ ۴۹و  ۴۸، ۴۷، ۴۵، ۴۰، ۳۸، ۳۴، ۳۲، ۳۱ ،۳۰، ۲۹، ۲۷، ۲۶ ،۲۵، ۲۴ ،۲۳، ۲۱

چنـین  هم .مورد مطالعه استدر بافت تنها نمونه از این نوع  ،ی رنگیها چوب و شیشهاز  یترکیبنیز با  ۵۰ ۀمدل شمار  .ندهست از جنس چوب

  صورت به ۴۹ و ۴۷ ،۴۴ ،۴۳ ،۴۲ ،۲۹ یها شماره مشبکی یها پنجره موجود، مشبکی یها پنجره یها مدل تمامی بین از
ً
 شـده تخریب کامال

 منطقـه بـومی پیرغالمـانتفسیر و ترسـیم  حاصل ،آمده دسته ب ها آنشکل و فرم  از چه هرآن که اند مانده جایر ب ها پنجره جدارهای میان در

   .است
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 معماری بازشوها در و بادگیرها

 ۱۲۸ـ۱۱۵، بستک بومی

  )نگارنده( ی مشبکی موجود در بافت سنتی شهرستان بستکها  انواع پنجره :۶ جدول

 نمونه  ردیف نمونه  ردیف

۱  

  
  

۲۵  

   

۲  

    

۲۶  

   

۳  

    

۲۷  

  

۴  

    

۲۸  

 
  

۵  

    

۲۹  

 
  

۶  

   

۳۰  

   

۷  

    

۳۱  

   

۸  

  

۳۲  
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۹  

  
  

۳۳  

  

۱۰  

  

۳۴  

   

۱۱  

    

۳۵  

  

۱۲  

    

۳۶  

  

۱۳  

    

۳۷  

  

۱۴  

    

۳۸  

  

۱۵  

    

۳۹  

   

۱۶  

  

۴۰  

   

۱۷  

    

۴۱  
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۱۸  
  

۴۲  

 

۱۹  

    

۴۳  

  

۲۰  

  
  

۴۴  

  

۲۱  

   

۴۵  

  

۲۲  

 

۴۶  

  

 

۲۳  

  

۴۷  

 

۲۴  

  

  
  

۴۸  

  
  

ی هـا از پنجره گیـری بهرهکـه بـا  شـود دیـده میی مشـبکی ها از پنجرهای  هنمون) ۷(جدول ۴۹ ۀچون فضای شمار  هم هادر بعضی از فضا

 گونه فضـاها، اتـاق بـابر گذشته به این های زمان بستک درند که معماران ا هدنبال فضاهای پایداری بود هزیبا بی تزیین یها فرممتعدد همراه با 

  آن د اندکی ازاکه تعد کردلنگه مشاهده  فقط در شهرستان بستک و بندرتوان  میرا  اتاقن . نمونۀ ایگفتند می
ً
 صورت به ها ساخته شده و عموما

ی و یک الگـ صورت بهکه ند هست ی مشبکیها از پنجره ها دارای زیباترین نمونه این فضاها .دنا ی شهری قابل مشاهدهها بافت شده در تخریب

بـه شـمار زگـان استان هرم یمقدشده در بافت  ساخته دری که تنهاترین سه ۵۰ ۀدری شمار  سهچنین  هم .هم به اجرا درآمده است کنار در واحد

و در حـال تغییر کـرده  ها بندی شیشه چندین بار رنگ ،از ساخت آنتوجه به گذشت زمان زیاد  و با است سال ۷۰بیش از  یدارای قدمت آید، می
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ها بهره  از آنمختلفی که ی ها فرمو  )۸( جدول با توجه به. قرار گرفته است ،برجای ماندهمخروبه و نیازمند مرمت  صورت بهکه  در بناییحاضر 

از مـدل  ۷در گیـاهی از نقـوش مدل و  ۳۰ درهندسی از نقوش مدل،  ۱۳ درگیاهی  هندسی و دریافت که از نقوش توان میگرفته شده است، 

   مشاهده نگردید.مورد مطالعه های مشبکی  ای از کاربرد نقوش حیوانی در پنجره های مشبکی استفاده شده است. نمونه پنجره

  )نگارنده( دری در سمت چپ اتاقک بابر در سمت راست و سهنوع تزیینات هندسی بکاررفته در  :۷ لجدو 

 نمونه  ردیف نمونه  ردیف

۴۹  

  

  

۵۰  

  

 

  

  )نگارنده(های مشبکی  های مختلف نقوش در پنجره از فرم گیری : میزان بهره۸جدول 

 ۀشمار 

  پنجره 
  نوع فرم

 ۀشمار 

  پنجره 
  نوع فرم

 ۀشمار 

  پنجره 
  نوع فرم

  هندسی نقوش  ۳۵  گیاهی و هندسی نقوش  ۱۸  گیاهی و هندسی نقوش  ۱

  گیاهی نقوش  ۳۶  هندسی نقوش  ۱۹  هندسی نقوش  ۲

  هندسی نقوش  ۳۷  گیاهی و هندسی نقوش  ۲۰  هندسی نقوش  ۳

  هندسی نقوش  ۳۸  هندسی نقوش  ۲۱  هندسی نقوش  ۴

  هندسی نقوش  ۳۹  هندسی نقوش  ۲۲  گیاهی و هندسی نقوش  ۵

  گیاهی و هندسی نقوش  ۴۰  هندسی نقوش  ۲۳  گیاهی و هندسی شنقو  ۶

  هندسی نقوش  ۴۱  گیاهی نقوش  ۲۴  گیاهی و هندسی نقوش  ۷

  هندسی نقوش  ۴۲  هندسی نقوش  ۲۵  هندسی نقوش  ۸

  هندسی نقوش  ۴۳   هندسی نقوش  ۲۶  گیاهی نقوش  ۹

  هندسی نقوش  ۴۴  گیاهی و هندسی نقوش  ۲۷  گیاهی نقوش  ۱۰

  هندسی نقوش  ۴۵  هندسی نقوش  ۲۸  یاهیگ و هندسی نقوش  ۱۱

  هندسی نقوش  ۴۶  هندسی نقوش  ۲۹  هندسی نقوش  ۱۲

  گیاهی نقوش  ۴۷  هندسی نقوش  ۳۰  گیاهی و هندسی نقوش  ۱۳

  گیاهی نقوش  ۴۸  هندسی نقوش  ۳۱  هندسی نقوش  ۱۴

  گیاهی و هندسی نقوش  ۴۹  هندسی نقوش  ۳۲  گیاهی و هندسی نقوش  ۱۵

  هندسی نقوش  ۵۰  یهندس نقوش  ۳۳  هندسی نقوش  ۱۶

    نقوش گیاهی  ۳۴  گیاهی و هندسی نقوش  ۱۷

    شده گیری بهرهی ها  تعداد مشبک. ۱- ۳-۲

تعـداد  بـه ،ی رنگـیها دری با پنجره و یک مدل سهسنتی  ۀپنجر مدل  ۴۹از بین  شود میمشخص  )۹( در جدول آمده دست هتوجه به نتایج ب با

 ۲۹ تعـداد بـا ۲۸ ۀمشـبکی شـمار  ۀمربـوط بـه پنجـر  گیـری بهرهنـوع تـرین  هـا بـیش ز بـین آنکه ادست یافته شد ای  هجدار  ۀعنصر تهوی ۲۷۱

 ۱۷/۵و  ۹/۵، ۹/۵، ۷۵/۷، ۵۹/۹ هایدرصـد بـا ۲۲، ۳۳ ،۳، ۱۲، ۳۵ یها ی مشبکی شـمارهها و بعد از آن پنجرهاست  )٪۷/۱۰عبارتی  هب(
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 ۱۲۸ـ۱۱۵، بستک بومی

 صــورت بهبرجــای مانـده یــا  ،ی در بافــت ســنتی شهرسـتان بســتکی مشـبکهــا از پنجره گیــری بهرهتــرین نـوع  بــیش ۀکــه در زمـر  قـرار دارنــد

تـری  تسـلط بـیش هـا سـاخت و نصـب آن ۀاستادکاران بر نحواست و اجرا بوده در سهولت  ،نوع رواج این دلیل ؛اند شده باقی مانده تخریب نیمه

  ند. ا هداشت

  نگارنده)( بستک بومی شهرستاندر بافت  رفتهکار  هی مشبکی بها میزان پنجره :۹ جدول

شماره 

  مشبک

شماره   گیری میزان بهره

  مشبک

شماره   گیری میزان بهره

  مشبک

شماره   گیری میزان بهره

  مشبک

  گیری ه میزان بهر

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

۱  ۳  ۱/۱  ۱۴  ۲  ۷۴/۰  ۲۷  ۱۲  ۴۳/۴  ۴۰  ۱  ۳۷/۰  

۲  ۵  ۸۴/۱  ۱۵  ۴  ۴۸/۱  ۲۸  ۲۹  ۷/۱۰  ۴۱  ۸  ۹۵/۲  

۳  ۱۶  ۹/۵  ۱۶  ۱  ۳۷/۰  ۲۹  ۲  ۷۴/۰  ۴۲  ۱۱  ۰۶/۴  

۴  ۱  ۳۷/۰  ۱۷  ۲  ۷۴/۰  ۳۰  ۲  ۷۴/۰  ۴۳  ۱  ۳۷/۰  

۵  ۱  ۳۷/۰  ۱۸  ۱  ۳۷/۰  ۳۱  ۲  ۷۴/۰  ۴۴  ۱۲  ۴۳/۴  

۶  ۳  ۱/۱  ۱۹  ۲  ۷۴/۰  ۳۲  ۱  ۳۷/۰  ۴۵  ۲  ۷۴/۰  

۷  ۲  ۷۴/۰  ۲۰  ۲  ۷۴/۰  ۳۳  ۱۶  ۹/۵  ۴۶  ۱  ۳۷/۰  

۸  ۱۲  ۴۳/۴  ۲۱  ۲  ۷۴/۰  ۳۴  ۲  ۷۴/۰  ۴۷  ۲  ۷۴/۰  

۹  ۶  ۲۱/۲  ۲۲  ۱۴  ۱۷/۵  ۳۵  ۲۶  ۵۹/۹  ۴۸  ۲  ۷۴/۰  

۱۰  ۶  ۲۱/۲  ۲۳  ۲  ۷۴/۰  ۳۶  ۲  ۷۴/۰  ۴۹  ۱  ۳۷/۰  

۱۱  ۳  ۱/۱  ۲۴  ۶  ۲۱/۲  ۳۷  ۱  ۳۷/۰  ۵۰  ۱  ۳۷/۰  

  تعداد پنجره مشبکی  جمع  ۳۷/۰  ۱  ۳۸  ۴۸/۱  ۴  ۲۵  ۷۵/۷  ۲۱  ۱۲

۱۳  ۴  ۴۸/۱  ۲۶  ۴  ۴۸/۱  ۳۹  ۴  ۴۸/۱  ۵۰  ۲۷۱  ۱۰۰  

  

در میـان تنـوع تـوان متوجـه شـد  می ))۷(نـوع در جـدول هفـتو )  ۶(نـوع در جـدول ۴۸( مشبکی های پنجرهدر فرم هندسی  ۵۴از بین 

مـورد مطالعـه در بافـت  هـای مشـبکی در پنجـرهنقـوش هندسـی از گیری  بهره ،)حیوانی و گیاهی شامل نقوش هندسی،(گرا  طبیعت تزیینات

ی معمـاران و نشان از تبحـر و نـوآور  ،گستردگی و تنوع نقوش هندسی. ه استشد بافت شهری بخشی به بناها و ی بستک، باعث زیباییتاریخ

  دارد.این شهر سازان بومی  ساختمان

   گیری نتیجهتحلیل و . ۴

 سـاخته صـورت دو بـه کـهتـوان گفـت  مـی ی مشـبکیهـا پنجره درخصـوص ،بسـتک بومی معماری عنصر دوآمده از  دست هنتایج ب به توجه با

مشبکی  ۀتراش پنجر  رابطه با در ؛شدند ساخته می تراش سنگ بابستک  انشهرست اطراف در سنگ معادن وجود علت به اول ۀدست .شدند می

 بـه بـوطمر  تـر مشـبکی بـیش ۀایـن نـوع پنجـر  .نـام بـردتوان  را می عبدالله استاد و معمار محمدصالح استادجمله ی از بنام استادکاران ،سنگی

  مـالی شـرایطبـا  محلی افرادمناسب  و ندشد می ساخته گچ با های مشبکی پنجره دوم ۀدست است.بوده  بستکثروتمند  اقشار یها خانه
ً
 نسـبتا

 بنـا به کمک چنین هم و ها آن در کاررفته بهی تزیین یها فرم توسط نور شکست با ،الزم مقدار به نور مینأت بر عالوه ها پنجره اینبودند.  معمولی

ی تزیین یها فرمخصوص نوع در  .دنبیاور  پدید بناها کاربران برای را مساعدی شرایط ،بستک چون هم اقلیمی در اند  توانسته تهویۀ طبیعی برای

 هندسـی،( گرا طبیعـتبا الهـام از نقـوش ها  توان متوجه شد که این هندسه نیز میبستک  تاریخیبافت  تهویۀ طبیعیدر بین عناصر  کاررفته به

  ،حیوانی) و گیاهی
ً
  .ددنآم چنین در قسمت ساقۀ بادگیر به اجرا درمی و هم اجورودی بادگیر و ت ۀدهاندر بادگیرها در فواصل بین  عموما

 روی زیبـای تزیینـ یها فرم از گیری بهره علت هب که است مختلفی اجزای دارای بادگیر هر فت کهگتوان  می بادگیرها درخصوص چنین هم

 تزیینـات تعـداد و نـوع اسـت.کـرده فـراهم  بناهـا کـاربران بـرایرا  تهویۀ طبیعی شرایط و دهور به وجود آ بنا در خاصی زیبایی ها آن یها جداره

 بـدون و اتتزیینـ دارای ۀدسـت دو بـه بادگیرها که جا آن از و هبستگی داشت خانه صاحب درآمد میزان به ،مشبکی یها پنجره مانند نیز بادگیرها

  :یج دست یافتابه این نت )۵تا  ۲( جداول ا استناد بهتوان ب می ،دونش می  تقسیم اتتزیین

  وری داشته است. بهره ٪۲۵/۴۸ ه میزانب تاج اتتزیین بدون بادگیر و ٪۷۵/۵۱ به میزان تاج اتتزیین دارای بادگیرـ 
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 ،اتتزیینـ ای دارای هدهانـ تـک بـادگیر گفـت تـوان مـی یا چنددهانـه وای  هدهانـ تـک تقسـیم بـا بـادگیر یها دهانه اتتزیین درخصوص ـ

 بـدونای  هچنددهانـ بـادگیر و ٪۱۵/۸۴ ،اتتزیینـ دارایای  هچنددهانـ بـادگیر ؛٪۳۱/۲۱ ،تاتزیینـ بدونای  هدهان تک بادگیر؛ ۶۹/۷۸٪

  وری داشته است. بهرهفراوانی در  ٪۸۵/۱۵ اتتزیین

 بـا سـاقه اتتزیین بدون بادگیر و ٪۷۳/۶۵ با ساقه اتتزیین رایاد بادگیر به مربوط تعداد ترین بیش بادگیرها ساقۀ در اتتزیین درخصوص ـ

  راوانی است. ف ۲۷/۳۴٪

نقوش مدل، از  ۳۰ درهندسی  نقوشاز  بافت سنتی بستکتوان گفت که در  )، می۷و۶های مشبکی جداول ( مدل پنجره ۵۰درخصوص 

  های مشبکی مشاهده نگردید. نقوش حیوانی در پنجره .گیری شده است مدل بهره ۷ درگیاهی نقوش مدل و از  ۱۳ درهندسی و گیاهی 

بافـت  ی مشـبکیهـا بادگیرهـا و پنجره در اتتزیینـ تری از بیش میزان ،تزیینات بدون بادگیرهایتعداد  به نسبت که مطلب  این توجه به با

توان دو  می ی مشبکی راها بادگیرها و پنجره. اند بوده مناسبی مالی شرایط دارای بستک بومی مردم بنابراین ،مورد مطالعه قابل مشاهده است

 های ی میـدانی و تصـویربرداریها و با برداشتی تزیین یها فرمات تزییند شهرستان بستک معرفی کرد و با ثبت هویت و نما ۀکنند عنصر بیان

 پـژوهشچـه در ایـن  امید اسـت هـرآن .ی ساخت، ترمیم و نوسازی این دو عنصر معماری کمک شایانی کردها توان به شیوه می گرفته صورت

این میراث ماندگار و زیبا قـدمی برداشـته  یتا در ارتقا گیردعماری و شهرسازی و مهندسان قرار مردم محلی، مدیران م ۀمورد استفادشد، بیان 

  شود.
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  قاجار یدر نسبت با گفتمان سلطنت »یباز  یهنرها«از  »یرانا دستی یعصنا«گسست 

    * »یکاربرد ی/ هنرهایباز  یهنرها« ۀدوگان بر کیدأ ت با

 

 

  **یاصفهان یلیبهروز سه

  *** صابر ینبز 

 

   ۱۱/۱۱/۱۴۰۱تاریخ پذیرش:              ۱۹/۸/۱۴۰۱ تاریخ دریافت:

  

  کیدهچ

در » گفتمان سلطنتی قاجار«در نسبت با  »بایز هنرهای «از » دستی ایران صنایع«شدن  گسستهچگونگی شناسایی  به ۀ حاضر قصد داردمقال

 دوگانۀبا هنرهای زیبا قرار گرفت و به وجه مادون در  تمایزدر چگونه دستی  پاسخ دهد که صنایع  و به این پرسش یابددست این عصر 

 ،این روشت. انجام شده اساساس آراء میشل فوکو و بر مقاله به روش تحلیل گفتمان این  بدل شد؟» هنرهای زیبا/ هنرهای کاربردی«

ها  گسست یدر جستجو  ،یخیبلکه با رد تداوم تار  ستیهنر ن خیدر تار  وستهیپ یروندها لیدنبال تحل هنر، به نیشیپ های ینگار  خیبرخالف تار 

 شان، ییبازگو ۀویش و ها متن دیتول ۀنحو، موضوع رامونیپ یها گفتگو و متن یها شکل ی، ضمن پرداختن به تمام روش نی. در ارهاستییو تغ

در » دستی ایران صنایع«دهد که مفهوم  نشان میپژوهش نتایج  .ردیگ یمدنظر قرار م یخوب به زینها  برساخت سوژهمرتبط و  یها هیّ نهادها و رو

 -گرایی و هویت ملی، مشروطه، و غیره گرایی، باستان های سلطنتی، تجدد، شیعه متشکل از گفتمان - عصر قاجار در یک فضای گفتمانی

. در این دوره، طی مواجهۀ ایران با غرب و دبود، برساخته ش »هنرهای زیبا/ هنرهای کاربردی«ترینشان  شاخص از ی کهیها هدوگان درون

تصمیماتی در عرصۀ فرهنگی و اقتصادی در جهت حرکت به سوی غرب (اعم از شاه، وزرا و دربار) های گفتمان سلطنتی  صنایع غربی، سوژه

سیس أخان معمار تا ت آن را از فرمان محمدشاه به عبدالله های عملی کنش شود و نیز مرتبط میدستی  طور مستقیم با صنایع که به گرفتند

توان مشاهده نمود. حاصل این  میچنین ارسال هنرآموز به غرب برای ارتقای هنرهای زیبا در ایران،  و همدارالفنون و مدرسۀ صنایع مستظرفه 

  .دستی بوده است شدن صنایع رانده   حاشیه  به وها، واالیِش هنرهای زیبا  تغییر نگرش

  

  : ها کلیدواژه

    .تحلیل گفتمان ،خان معمار عبدالله ،هنرهای کاربردی ؛هنرهای زیبا، قاجار یگفتمان سلطنت ،دستی صنایع

                                                 
بـر  یـدبـا تاک یاسـالم یجهمـور  از مشـروطه تـا دولـت دوازدهـم  یـرانا دستی یعگفتمان صنا یلتحل«با عنوان  یاصفهان یلیبهروز سه یدکتر  ۀمقاله مستخرج از رسال ینا *

   .باشد یم صابر در دانشگاه هنر اصفهان  ینبدکتر ز  ییبه راهنما» "کاربرد/ کارکرد"و  "فرم/ محتوا" یها دوگان
  behrouz.soheili@yahoo.com / (نویسنده مسئول) یراندانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ا ی،دکتر  یدانشجو  **

  z.saber@aui.ac.ir / یراندانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ا ی،گروه هنر اسالم یار،دانش ***

 نوع مقاله:
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 »یرانا دستی یعصنا«گسست 
در نسبت  »یباز  یهنرها«از 

 قاجار یبا گفتمان سلطنت

 ۱۴۰ـ۱۲۹، ...با تأکید بر

  قدمهم. ۱

ها بر هنر ایران صورت گرفته، اما برخی پژوهشگران بر این باورند که تاریخ هنر ایران در همۀ عرصه متعددیاگرچه تا به امروز مطالعات 

طور کلی،  . بهنگارِی هنر، مورد خوانش قرار گیردبار دیگر به مدد نظریات جدیِد تاریخ که آنبهتر های اساسی است و چنان نیازمند پژوهش هم

رسد  نظر می به. اند تر به فرم و تکنیک ساخت آثار پرداخته ها بیششناسی نشده و پژوهشگفتمانچندان  ،دستی ایرانتاریخ صنایع

سونگری  ، اگرچه که در دهۀ اخیر، از این یکدنباش گرایی) می حاوی تنها یک زاویۀ دید (سنتتر  بیشهای نظری در این حوزه نیز  پژوهش

ها  شناسان و مستشرقین غربی مکتوب گردیده، تمرکز آنتوسط باستان اغلبهنر ایران جا که تاریخ  از طرف دیگر، از آن. کاسته شده است

 از منظر علم باستان دستی کمتر بر نگارگری و معماری بوده و آثار صنایع بیش
ً
ها شناسی بدانتر مورد تحلیل و نقد واقع گشته و یا صرفا

گرایی است  سنت بودگی استفاده نموده، گفتماِن رقیبنها گفتمانی که از فضای بیرسد ت نظر می پرداخته شده است. در این خالء گفتمانی، به

 فرم و محتوای اغلب این آثار را از داالن فتوت
ً
ها (به منزلۀ دانش گفتمانی یا رژیم حقیقت) به وحی و حکمت متصل ساخته و نامهکه اساسا

. اما این مقاله با روش تحلیل گفتمان فوکویی قصد دارد در فضای تمرکز داردکمی های تاریخی، بر خوانش حِ ضمن پرهیز از ارجاع به سندیت

گرایی و هویت ملی، مشروطه و  گرایی، باستان های سلطنتی، تجدد، شیعه گفتمان( های متعدد گفتمانی عصر قاجار که متشکل از گفتمان

بکاود و به این پرسش پاسخ دهد  »گفتمان سلطنتی قاجار«در نسبت با  »بایز هنرهای «از  را »دستی ایران صنایع«شدن  گسستهاست،  )غیره

 بدل شد؟ »هنرهای زیبا/ هنرهای کاربردی« دوگانۀبا هنرهای زیبا قرار گرفت و به وجه مادون در  تمایزدستی در  صنایع ،در ایرانکه چگونه 

اجتماعِی آن دوره پرداخته و سپس  -سلطنتی قاجار در بستر تاریخیبندی گفتمان  صورتمختصری از بدین ترتیب، مقالۀ حاضر ابتدا به تبیین 

دورۀ همجواری هنرهای زیبا با هنرهای کاربردی تا پیش از اول، به  گام، رخداد این گسست را تشریح و تحلیل نموده است. در گامدر چهار 

 ،و چهارم سوم گامخان معمار دقت نموده و در  عبداللههای گسست در فرمان محمدشاه به  دوم به اولین بارقه گاممحمدشاه پرداخته، در 

سست و پیدایش این گ ددا برون چنین هم است. مطالعه نمودهرا دستی و هنرهای زیبا  پیدایش تمایز در نگرش قاجاریان به دو مقولۀ صنایع

  را تفسیر نموده است. »یکاربرد ی/ هنرهابایز  یهنرها«  دوگانۀشدن  ساختهچنین بر  و هم ها آن های دو حوزه و تفاوتنهادهای مجزا در هر 

از منظر هدف، بنیادین  که های میشل فوکو انجام شده است تحلیلی به روش تحلیل گفتمان و بر پایۀ دیدگاه -این مقالۀ توصیفی

 ،»گفتمان«به باور فوکو، تحلیل نموده است.  و  ای گردآورده و با رویکرد کیفی تجزیه ها را به روش کتابخانه گردد و داده بندی می طبقه

شان سخن  هایی را که درباره موضوعات یا واژهمند (سیستماتیک)،  ای نظام گونه بهها است که  ها، متون، رویدادها و رویه ای از نشانه مجموعه

د که شیوۀ تفکر دربارۀ یک چیز و نحوۀ عمل ها دار  هایی از گزاره اشاره به گروه« ،گفتمان). ۵٩-۵٢ ،١٣٩٨دهند (فوکو  گویند، شکل می می

درون آن گفتمان با قواعد خاصش و نهادهایی که  شکل خاصی از زبان [است]«). گفتمان، ٢۵٧ ،١٣٩۴(رز » دهد براساس آن را ساختار می

هیچ «گوید:  ). فوکو می٢۵٧ ،١٣٩۴کند (رز  ی خود را تولید می)ها و ابژه(ها  چنین، سوژه ) و همNead 1988, 4» (شود تولید و منتشر می

حال، روابط قدرت را  فرض نباشد و درعین رابطۀ قدرتی نیست که یک حوزۀ دانش متناظر را نسازد و هیچ دانشی نیست که فاقد پیش

اصرار داشت  شکلی از انضباط و قدرتمند است. فوکو ،از دید ویگفتمان ). ٢۶٠ ،١٣٩۴رز  به نقل از  Foucault 1977, 77» (گذاری نکند پایه

ها حقیقی  اند که دانش آن ها و ادعاهایی ها، متکی به مفروض شوند به این دلیل که قدرتمندترین گفتمان دانش و قدرت، درهم تنیده می

و چیزی را تشکیل  –کنند  ها به صورت تاریخی تغییر می و این زمینه –شود  های خاصی که براساس آن، ادعای حقیقت می است؛ زمینه

باشد  شامل طرح و برساختن ادعاهای مربوط به حقیقت می ،حقیقت حقیقت یا دعاوِی   نامد. رژیم می» حقیقت  رژیم«د که فوکو آن را نده می

ه خود منظور دارد را به مثابه حقیقت مطلق چ . یعنی هر گفتمان سعی دارد تا آنکه در دل تقاطع و فصل مشترک دانش/قدرت نهفته است

از اصطالحات یکی » بندی گفتمانی صورت). «٢۶١-٢۵٩کند (همان،  ش/قدرِت خاِص خود تکیه میکار به نظام دان اینجلوه دهد و برای 

» های پراکندگی نظام«). فوکو آن را به منزلۀ ٢۵٧ ،شوند (همان ای است که معناها، در یک گفتمان خاص به هم مرتبط می شیوه وفوکو 

ظاهر نامرتبط، گرد هم  های به تر، زمانی که گزاره شوند. به بیان ساده ابط میان اجزای یک گفتمان میای که شامل رو  گونه کند، به توصیف می

ها  ها، کارکردها و تبدیل برقرار نمود که موقعیت ک قاعده، نظم یا همبستگی میانشانآیند و یک گفتمان خاص را شکل دهند که با آن بتوان ی

  ).۵٩ ،١٣٩٨تمانی رخ داده است (فوکو بندی گف را به راحتی تعریف کند، صورت
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های پربسامد اندیشۀ  از کلیدواژه ده،یو در این مقاله بارها از آن استفاده گرد برند میدوتایی نیز نام  تقابِل  ن با عنوانکه از آ ١هدوگان

شده است. اشتروس معرفت انسانی را  بدان بسیار پرداخته اشتروس و ژاک دریدا-باشد و در آراء کلود لوی گرایی می گرایی و پساساخت ساخت

پردازد  ای بنیادی از ذهن انسان است که با آن، به فهم جهان می داند. از نظر او، اندیشۀ دوتایی، خاصه ها می های از دوگان محصول نظام بسته

ها  مراتبی آن تایی و ساخت سلسلههای دو ساختن تقابل به کمک نگرش ساختارزدایی با فاش ). دریدا٨٧ ،١٣٩۶ برتنز؛ ۵٧٢ ،١٣٩۴(رشیدیان 

سازی یا  ها بر دیگری را برمال کرده و به معکوس هنور/ظلمت، مذکر/مؤنث و واال/پست، برتری یک طرف از این دوگان چون تقابِل  هم

پژوهشگِر تحلیل های دوتایی، از مواردی است که  کشف و بررسی این تقابل). ٣۶٣-٣۶٢ ،١٣٩۴ پردازد (رشیدیان ها می سازی آن خنثی

  شان پی ببرد. های کارکرد ها بپردازد تا به روابط قدرت و شیوه بایست بدان گفتمان می

  . پیشینۀ پژوهش١-١

مل سنت و مدرنیسم و تعا، به دستی جستاری در سنت و مدرنیسم و تاثیر آن بر صنایع) در کتاب ١٣٩۴نیا ( پور شهریاری و عرب دادور، قریب

و به رخدادهای هنری، نهادها، مسئلۀ هویت هنر  جسته پیرا ر ایران رویارویی سنت و تجدد دو ورود مدرنیسم و پرداخته  ها تعارض میان آن

هنر است؟  یدست عیصنا ایآ« ) در مقالۀ١٣٩۶کناری و سبطی ( خبازی اند. ایرانی از اواخر صفویه تا پس از انقالب اسالمی توجه نموده

را در  رهنریهنر و غ و دنکن لیتحل کانتِم حک ۀنقد قواز منظر کتاب و  یشناخت ییبایز  ۀدستی را از جنب صنایع فیتا ط اند هدیکوش  »...

ثیر انقالب أبه ت، »رانیا یدست عیدر تحوالت صنا ینقش انقالب صنعت«مقالۀ در  )١٣٩٠( و عطارزاده انیمیکر د. سازن زیدستی متما صنایع

. اند دستی ایران را قبل و بعد از انقالب صنعتی موردمطالعه قرار داده پرداخته و هنرهای سنتی و صنایعدستی ایران  صنعتی بر صنایع

ار اظه »هیدوم حکومت قاجار  ۀمیکشور در ن یدست عیآن بر صنا ریو تاث یبه بازار جهان رانیورود ا«مقالۀ ) در ١٣٩٣راد و آرامجو ( سپهری

که در این دوره،  اند و به این نتایج رسیدهمتحول گشته دستی  های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور و صنایع حوزهاین ورود، که با اند  داشته

 ارزان بسیاری از صنایع
ً
شده و به   راندهالوصول غربی، به حاشیه  قیمت و سهل دستی به دلیل عدم توان رقابتی با کاالهای ماشینی و عمدتا

در ره کرده که ااش »یدست عیصنا یاز ابعاد نظر  یشناخت مردم یلیتحل ته،یو مدرن یدست عیصنا«ۀ ) در مقال١٣٨۵( نفررضوا اند. مرور از بین رفته

های عملی و نیازهای اجتماعی،  و کاربردی هستند یعنی مردم به دلیل فایده» های استفاده ارزش«دستی دارای  یک جامعۀ سنتی، آثار صنایع

هستند. این مقاله » ارزش نمادین«تر دارای  اما در جامعۀ مدرن، این صنایع بیش ؛برند کار می را به  صنایعاقتصادی و فرهنگی خود این 

تحوالت تصویری هنر ایران:  ) با عنوان١٣٩۶زنده ( پژوهش دلاست. پرداخته  نیز دستی با صنایع جدید به مقایسۀ سطحی صنایعچنین  هم

زنده با نگاهی انتقادی به مرور وقایع  دل مرتبط است. به موضوع مقالۀ حاضر، رویکرد انتقادی و مقطع تاریخی کتاب به سبب ،بررسی انتقادی

ها، آثار و  از آن وقایع، گزاره یاجتماعی، سیاسی و فرهنگی هنر نقاشی ایران از قاجار تا انقالب اسالمی پرداخته تا روایت تحلیلی منسجم

تر  وقایِع کم هتوجه ببا و  است مرور شد، مقالۀ حاضر از جهت تحلیل گفتمانی که بر این حوزه گذاشته چه آن بهنظر  دست دهد. مفاهیم به

 دارای نوآوری است. ،خان معمار ای مثل فرمان محمدشاه به عبدالله شده دیده

  گفتمان سلطنتی قاجار. ۲

 از سوژباشد ک گفتمان، بهتر آن نیا نییتب یبرا
ً
حاکم قرار  یگارشیقاجار، پادشاه در رأس ال ۀآغاز به سخن نمود. در دور  اش یمرکز ۀه صراحتا

، وجود مبارکش هاالطاع واجب اتشیاش مطلق، عقلش باالتر از همه، منو مطلق بود. حکمش قانون، کالمش حق، اراده یداشت و فرمانروا

وجود داشت نه  یه حزب). ن١٠٨-١٠۴ ،١٣٧۵ باکالمی(ز  برد یم آن پناه ریبه ز  یا که هر جنبنده نیزم یخدا بود بر رو  یۀسا، قتیدر حق زین

که بتواند در مقابل  یگر یقانون و قدرت د چیو نه ه ینه ملجأ و پناه اجتماع ،یاسیس تینه امن ،یقوق صنفح و  نه حق ،یاسیس التیتشک

گوسفند از شبان  ۀچون گل آن بود که هم رفت یکه از آنان م یو تنها انتظار  آمدند یبه حساب م تیرع ،مردم ۀ. توددینما محکومت عرض اندا

شاه قاجار را به  دی، نبا»قدرت« بادر نسبت » شاه« ۀسوژ یدر بررس ها، نیا ۀ). اما با هم۴٩ ،١٣٩٧ وهم( دنینما تیعالم تبع ۀقبل یعنیخود 

؛ و سلطه داشته است طرهیس زیچ بر همه منفذ یو ب پارچه کی ِک یدئولوژ یا ِی دستگاه حکومت کینظر گرفت که در قدرت بالمنازع در  کیمثابه 

و  ستیبدون درز ن یکل به یول کند، یو اشباع م ردیگ یموردنظر آلتوسر، جامعه را فرام ِی دئولوژ یا« :معتقد است یطور که گرومش همان

به  یطور جد  در دو مورد به زیپادشاه قاجار ن ۀ، قدرت مطلق)١٢٠-١١٩ ،١٣٩۶(برتنز  »میمقاومت کن شیدربرابر کارکردها ]...[ میتوان یم
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) و ١٣ ،١٣٩۶ انیبه نقل از آبراهام Curzon 1892, 433بر او واجب بود ( یآداب مذهب مل یصور  تیکه رعا : اول آنشد یم دهیچالش کش

در عمل از کارکرد ساقط و مجبور به  گشت، یمردم واقع نم رشیاگر موردپذ شد، یانتخاب م تیبر رع یکه توسط و  ییکدخدا ایدوم، کالنتر 

 ).١۴ ،١٣٩۶ انیبه نقل از آبراهام Malcolm 1829, 324-325( شد یاستعفا م

مطابق آراء تولیدکنندگاِن این است. استوار ) تی/رعیراع( »تی/رعسلطان« تقابل دوتایِی بر سلطنتی قاجار گفتمان  نظام دانش/قدرِت 

 نیاز فرام دیکه در قلمرو حکومت سلطان قرار دارند و با شود یاطالق م یبه جماعت تیرع«، دارابیکشفی جعفر  ونچ هم دانش در آن دوره

). به ٢۴٠ ،١٣٧۵ یداراب یکشف» (اطاعت کنند و البته بر سلطان است که با آنان به عدالت رفتار کند دوشرطیق یو ب چرا و چون یسلطان، ب

مدرن و گفتمان » دولت/ملِت « دوگانۀکه در برابر  دهد یم لیعصر را تشک نیگفتمان مسلط در ا ۀسلطان، شاکل/تیتقابل رع تر، قیدق انیب

 نیا قتیحق یاز سلطان، [که دعو  نیو تمک تیاطاعت رع یو اساس یاذعان داشته که علت اصلنیز  یزیتبر  یالعلما نظام قرار دارد.تجدد 

» است انیواضح و ع ن،یو بدون وجود او اختالل امر ملک و د« کند یاست که سلطان برقرار م یتیامن جادی] اشود یگفتمان محسوب م

اجتماع  یماد تیتنها به صالح وضع پادشاه نه ۀسوژ ،حقیقت یدعو این در  ).۴۵ ،۱۳۹۳ یبه نقل از اکبر   ۸۱۱-۸۰۹ ه.ق،۱۳۰۱یزی(تبر 

 هبرساخت ،ییگرا عهیو ش یسلطنت یها سوژه، در تقاطع گفتمان نیا گر،ید عبارت به و خوَرد یگره م زی(اسالم) ن نیبلکه به بقا و مصلحت د

  .شود یم

  سلطنتی قاجار  دستی در نسبت با گفتمان صنایع. ۳

با  گانرجوع شود، نگارند  دهیآن پد رامونیپ یگفتمان یها گزاره یر یگ به سرآغاز شکل ستیبا یم ده،یهر پد یگفتمان لیجا که در تحل از آن

اند و  در دورۀ قاجار دانسته »هنر«از  »یدست عیصنا« ۀزکنندیمتما و رخدادهای ها گزاره یخود را ملزم به کشف و بررسرفتن در تاریخ، ابتدا  عقب

  اند. دستی در آن، ورود نموده هنرهای زیبا/ هنرهای کاربردی و جایگاه صنایع دوگانۀشدِن  سپس به چگونگِی برساخته

  »هنرهای کاربردی«با » هنرهای زیبا«اولیۀ همجواری الف) 

 ،ها عالوه بر نقاشی و ترسیم آن .چرخید شاگردی می-استاد شاه و محمدشاه قاجار، بر محور نظام سنتِی  فتحعلی ۀآموزش نقاشان در دور 

ها حتی با طراحی  آن .ا بیاموزندهم اصولی ر  دیوارنگاری و نقاشی مینایی ،نقاشی پشت شیشه ،نقاشی الکی ،نگارگری ،توانستند در تذهیب می

صورت رسمی وجود نداشت و تشویق و  تدریس و تعلیم طراحی و نقاشی به .کردند کاشی و پیکرتراشی هم آشنایی پیدا می ،قالی ،روی پارچه

صورت خصوصی  هایی از جامعه جاری بود و نقاشان تنها به نقاشی در بین گروه ترغیب هم در میان نبود و هنوز اصل ممانعت کالمی و فقهِی 

های نقاشان صورت  البته نباید فراموش کرد که تعلیم طراحی و نقاشی تحت نظام صنفی و در منازل شخصی و خانواده .دیدند تعلیم می

اگرچه  ،تر عبارت دقیق ). به١١٢ ،١٣۴٢لدار اصفهان برای خود صنف خاصی داشتند (تحوی »نقاشان همچون سایر صنعتگران« .گرفت می

خورد و هنوز  دستی یک پیوستگی نیز به چشم می اما میان نقاشی و صنایع ،های عرفی و شرعی بر سر راه نقاشی وجود داشت ممانعت

دستی، بیانگر عدم  های صنایع های نقاشی و مجسمه با گونه همزمان شاخهیعنی تعلیِم  بندی نشده بود. میان آن دو صورت گسیختگِی 

از نقاشخانۀ  م)١٨١٢ه.ق (١٢٢٧توصیفی که میرزا صالح شیرازی در سال  هنرهای کاربردی در این دوره است. هنرهای زیبا/ دوگانۀپیدایش 

اروسی است. دو اروسی به جهت پیشخدمتان و غالم در جانبین تاالر چهار «شاه ارائه داده نیز موید همین وضعیت است:  فتحعلی

(میرزا صالح » کنند پیشخدمتان و دو اروسی دیگر نشیمن نقاشان و زرگران و میناکاران که به جهت شاه و اندرونِی شاهی، شب و روز کار می

های محقری در بازار کار  تر نقاشان در حجرهبیش ،پیرایه بود های نقاشی ایران بسیار ساده و بی کارگاه«در این دوران، ). ٣٠ ،١٣٨٨شیرازی 

 آثار از دو گروه تولید این )؛ یعنی حتی مکان۴١۵ ،١٣۶٣(بنجامین » وبرق اروپایی در ایران خبری نبود زرق های پر کردند و از آتلیه می

این دوره ارائه می دهد، تصویر  در ایرانی نقاش از بنجامین که تصویری .ه استای متداول در هر کوی و برزن) نیز مشابه یکدیگر بوده حجره(

  دستی و صنعتگران ندارد.  شود که تفاوتی با زندگی خالقان صنایع نقاش ایرانی در این عهد برشمرده می ۀعیار زندگی ساد تمام



 ۹، پیاپی ۲سال پنجم، شماره 

 ۱۴۰۱ستان پاییز و زم

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
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  »باشی باالستقالل« :خان معمار ن محمدشاه به عبداللهفرماب) 

معمـار   خـان بـه نـام عبداللـه یمحمدشـاه فرمـانبا یک تغییر نگرش جزئی همراه شده باشد. شاه در دوران محمداین روند رسد  به نظر می البته

مقام  نیاز انتصاب به ا شیاو پ). ١(تصویر مفتخر کردی، معمارباشی و خانی باش نقاش های به لقب م)١٨٣٩( قه.١٢۵۵ سالصادر و او را در 

 ،معمـاران ،نقاشـانکنـد کـه  کیـد میه در پایان این فرمان، محمدشـاه تأ ک تر این همه مهم. از شاه بود یفتحعل یونیهما ۀنقاشان نقاشخان وجز

ن عاو شـما )کنـان چـاه(ن یـامغن ،باغبانـان ،دارانیسـرا ،حدادان ،نار بُ  شهیش )،سفالگران( فخاران ،رانحجا ،نجاران ،ناکارانیم ،مهندسان

 .)٣٠٣-٣٠٢ ،١٣٧۶زاده تبریـزی  و کـریم ١٨٠-١٧٩ ،١٣٨٨(افشار و یارشاطر  بدانندخود » ستقاللال  اب  باشی«خان را  )، عبداللهسازان شمع(

 و سـازان یدسـت عی) بـر صنابـایز  یمعمـار (هنرمنـد هنرهـا-نقـاش ک؛ یـقـرار گرفـتهمۀ صـاحبان ِحـَرف س أفرمان در ر  نیبا ا بنابراین، وی

  تفوق داده شد. صنعتگران

شـود؛ اول،  مسـتفاد می مقالهاز این فرمان، سه نکتۀ دیگر نیز پیرامون موضوع این 

ار است. همجواری سوژه
ّ

طور کـه فوکـو در مقدمـۀ  همان های نامرتبط مثل سرایدار و فخ

کـه بـورخس از  ٢المعارف چینی بندی حیوانات در یک دایره مقوله ،»الفاظ و اشیاء«کتاب 

دهد و ایـن همجـواری اشـیاء و مقـوالِت نـامرتبط را  آن نقل کرده را مورد پرسش قرار می

در ایـن « :نویسـد و می )٣١-٢٩ ،١٣٩٩دانـد (فوکـو  ممکـن می »زبان«فقط در منزلگاه 

سیاهه [ی بورخس] همجواری اشیاء، ناممکن نیست؛ [بلکه] وجود خوِد جایگاهی کـه 

ها جز در نامکـاِن زبـان، در  آن ]...[ ناممکن است ،این اشیا بتوانند در آن همجوار شوند

تـرازی و  جا نیـز هم در این .)٣١ ،(همان» کجای دیگر ممکن است کنار هم قرار گیرند؟

قرارگیرِی نقـاش و میناکـار و باغبـان  دسـتی، کنـارهم یبـا بـا صنایعهمجواری هنرهـای ز 

ای است که در ساحت زبان امکان تحقق یافته و مثل فوکو باید  خوَرد. سیاهه چشم می به

بنــدی بــه کــدام فضــای گفتمــانی تعلــق دارد و مقولــۀ  پرســید کــه خــود ایــن مقوله

مـدنظر اسـت، در ایـن فرمـان بندِی موجود از هنرها  چیست؟ آنچه در مقوله٣اش مرکزی

و ایـن امـر چنـان اسـت کـه تمـایِز  باشد که کنندۀ آن داراست مهارتی می و» فن«همان 

مقولـۀ «شـود و بـه تعبیـر فوکـویی،  کن قائل نمی ارزشی میان مهارت نقاش با مهارت چاه

تـوان درنظـر گرفـت کـه در ایـن دوره از  می» سوژۀ کنندۀ صاحب مهارت«آن را  »مرکزی

شود. در راستای همین ادعا الزم بـه ذکـر هسـت کـه  نام برده می» صنعتگر«وی با واژۀ 

را  "هنر"و  "نقاشی"باشی، همچنین وظیفۀ تعلیم  نقاش«بنابر گفتۀ معیرالممالک، منصِب 

 ).٢٧٨-٢٧٧ ،١٣۶٣(معیرالممالـک » که این وظیفه در سرتاسر دورۀ قاجـار [بـرایش] وجـود داشـته اسـت به شاه و ولیعهد نیز برعهده داشته

خان، هم در  ور که عبداللهط د، همانهای هنری نیز صاحب مهارت و استادی باش باشی الزم است تا در کنار نقاشی، در دیگر گونه یعنی نقاش

  معماری و هم در نقاشی چنین بود.

معمار است که ضمن حکایت از جایگاه و شأن واالی  -برای یک نقاش» باالستقالل«بردن واژۀ دوم از این فرمان، به کار مستخرج نکتۀ 

بایست ذوق و سـلیقۀ  های هنرِی درباری همواره می . الزم به یادآوری است که کارگاهآید وی نیز به شمار می» آزادِی «انگر امر مهم هنرمند، بی

خان اعطـا  دادند. این درحالی است که محمدشاه، بـا ایـن فرمـان و اختیـاری کـه بـه عبداللـه خلق آثارشان مدنظر قرار می پادشاه و دربار را در

نوعی آزادی و اختیار عمل را به خود هنرمند واگذار کرده و او دیگر مختار است بدون کسب اجازه از پادشـاه در امـور هنـری تصـمیم  نموده، به

 »شـاید«را نقطۀ شروع مسیری در آزادی هنرمندان (از قید دربار) و پیدایش مفهوم آزادی در هنر دانست کـه همسـو و بگیرد. شاید بتوان این 

و کانـت،  ۵، شافتسـبری۴های شارل باتو تر شدن مفهوم آزادِی هنر و هنرمند در دیدگاه در غرب بود که با پررنگ یچنین هایی این ثر از دیدگاهمتأ

. البته جنبۀ استبدادی این فرمان را نیز نباید نادیده شود میپرداخته  ها سبب جداسازی هنرهای کاربردی از هنرهای زیبا گردید که جلوتر بدان

رهایِی نسبی  به این ،کند) ای که اربابش وی را آزاد می گرفت. هنرمند نه با خواست و کوشش خود، بلکه با اعطای آزادی از باال (همچون برده

 
 بفرمان محمدشاه مبنی بر اعطای لق: ١تصویر

معمار  خان به عبدالله» باالستقاللباشی  نقاش«

 )٧٢، ١٣٨١ شهرستانی(
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ها،  هـا و عهدنامـه تر شدن حـدود جغرافیـایی ایـران طـی جنگ با اتفاقات سیاسی دورۀ قاجار و کوچک به ذکر است کهدست یافته است. الزم 

مفهـومی مهـم در طـی دورۀ  ،»اسـتقالل«هویت ملی و تجـددطلبی، واژۀ  یها های گفتمان های خارجی و با پژواک گزاره دخالت قوای دولت

 ،شناسـی های شافتسـبری درخصـوص زیبایی دیدگاهجا اشارتی به  در این. نموده استیکدیگر همسو  هایی را با شود که گفتمان تلقی می قاجار

های  ثر از ایـدهشناسی، متـأ ت دربارۀ تجربۀ زیباییهای کان که برخی معتقدند آموزهرسد چرا  ، مهم به نظر می»عالقه لذِت بی«و » هنرمند آزاد«

، شافتسـبری. بـه اعتقـاد داشـته اسـت ثیراتی بر هنر ایرانشناسی مدرن داشته و آن نیز تأ اییثری بر زیبؤها نفوذ م است و این ایده شافتسبری

م در اندیشـۀ باشـد می» نبـوغ مـدبر«و » صانع الهـی«یند رسیدن به هارمونی، مستلزم وجود فرا
َ
. تصـویر کهـن خـدا در مقـام صـانِع خـالق عـال

بـرد و بـه  نـام می »هنرمند نابغـه«یا  »هنرمند خالق«). وی از ۶٢و  ۵۶-۵۵ ،١٣٩٩احیا شده است (باراش » نبوغ«تعبیِر مدرن شافتسبری با 

 ،(همـان» رود، پیرو رهنمودهای شافتسبری هستیم ازآنچه تصور می امروزه بیش«بندی مفهوم مدرن هنرمند پرداخته است تا جایی که  صورت

جـز بـه کنـد و هنرمنـد،  هنرمنـد را تضـمین می »اسـتقالِل «ابداع اسـت کـه آزادی هنرمند، بیان داشته که روِح بر کید مکرر ضمن تأ  او). ۵٧

دانسـت چراکـه در اندیشـۀ وی، هنرمنـد، اسـتادی اصـیل بـود کـه  تقلید را جـایز نمی شافتسبریخودش، نباید متکی بر چیزی یا کسی باشد. 

  ). جا کرد (همان چیز را خودش ابداع، آفرینش و تصور می همه

هنرهای زیبا (نقاش، معمار و مهنـدس) و  خالقاِن  دهی ضمنی به ، نوعی اولویتفرمان نیها در ا بردن سوژه نام بیترتکه در  نکتۀ سوم آن

باغبـان،  دار،یحـداد، سـرا بر، شـهیش( یانو خـدمات کننـدگانار و فخار) و بعد به سایر تولید دستی (میناکار، نجار، حج صنایع سازندگاِن سپس به 

شود.  کاسته می ،سوژۀ صاحب مهارت که با حرکت از ابتدای این لیست به سمت انتها، از شأنیِت  طوری قابل برداشت است، به )و شماع یمغن

 گردد. تر گشته تا به جدایی هنرهای زیبا از هنرهای کاربردی منتهی می افزون و افزون ،روندی که با ادامۀ بحث در دورۀ قاجار

  تصمیمات متفاوت در دو حوزه»: دستی صنایع«و » هنرهای زیبا« به شاهان و دربار قاجاردر نگرش  تمایزج) 

از  یبعض ،یفن نقاش شرفتیپ ینوزدهم برا ۀسد لیحکومت قاجار در اوا، یک نکته بسیار حائز اهمیت است. چه در باال ذکر شد ی آندر راستا

 
ً
رونـد  نیـو ا داعزام شـ سیرضا در زمان محمدشاه به پار رزایم و ایتانیبه بر  رزایم عباس ِی کاظم فرزند نقاشباش  نقاشان را به اروپا اعزام کرد مثال

 یت استو در عکاسی نیز این امر قابل رؤ )١٢۵و١٢٣ ،١٣٨٠محبوبی اردکانی ؛ ١٢١ ،١٣٩٨آژند ادامه داشته (
ً
روزنامـۀ در میرزا  عبدالله؛ مثال

بـه فرنـگ  ]...[در وزارت علوِم شاهزاده اعتضادالسلطنه از مدرسۀ مبارکۀ دارالفنون  ]...[شاه  در عهد شاه شهید ناصرالدین«: نویسد میتربیت 

اگرچـه اعـزام هنرآمـوز بـه غـرب بـرای . ه.ق)۱۲۷۵ میرزا (عبداللـه» شـد] ...[ونیم در پاریس مشغول عمـل عکاسـی  سال رفته [و] تقریبا یک

، چنین خواستی هرگز برای داشت  رۀ پهلوی نیز ادامهطور جدی از دورۀ قاجار در ایران آغاز شد و حتی تا پایان دو  به فراگرفتن نقاشی و عکاسی

هایی  وکاسـت ایران را در نسبت با غرب، دارای کم هنرهای زیبای تر، پادشاهان قاجار وضعیت به بیان ساده ۶.دستی وجود نداشته است صنایع

 چنـین ارزیـابی بایست با اعزام هنرجو و بازگشت وی به مـیهن برطـرف شـود ولـی در زمینـۀ صنایع کردند که می تلقی می
ً
ای  دسـتی، یـا اساسـا

 صنایع برایشان صورت نمی
ً
کـه  نبایـد فرامـوش نمـود البتـه .نمودنـد داد میطراز یا برتر و جلوتر از غرب قلمـ دستی ایران را هم گرفت یا احتماال

 نقاشی
ً
رسانۀ اصلی حکومت بود و وظیفۀ معرفی چهرۀ قدرت، شاه، خاندان قاجار و دولتمردان را به مردم و سایر ملل برعهـده داشـت.  ،اساسا

کـه  درحالیت و در خدمت آن بودنـد بخشی به قدر   و در راستای مشروعیت» گفتمان حاکم«در  ۷های نهادی یعنی نقاشی و عکاسی، تکنولوژی

  شت.ندا ۸کارکردیدستی چنین  صنایع

 را  عیالصـنا مجمـع م)۱۸۵۰( قه.۱۲۶۶در سـال و فنـون  عیصنا شبردیپ یبراشاه  نیصدراعظم ناصرالد ،ریرکبیام
ً
سـال بعـد از  یک (تقریبـا

، محـل اولیـۀ م)١٨۵٢ه.ق (١٢۶٨ سندی به تـاریخ ٩.کرد سیسأشهرت دارد ت دانیم بازار که امروزه به سبزه یغرب یۀدر زاویس دارالفنون) تأس

ساخت و  ،دیتول یمرکز برا نیا کند. تشریح می» الصنایع مجمع دار«سیس یعنی أت تازه در این مرکزِ » حجره«تولید هنر و صنایع در تهران را با نام 

، خیاطی، بایز  یها ینقاش حجره)، ١١( به سبک اروپا ینظام یها رموفیونی سازی (دو حجره)، کالسکه ی،زیر  توپ (دو حجره)، ساعت یطراح

برپـا شـده  حجـره) چهارو اجزاء آن (  هدار قو  یساز  تفنگ ی،و زردوز  یرکشز  سازی، میناسازی، طالسازی، صحافی و تذهیب، دواتگری، ملیله

 ۀدرسـم). ۷۰-۵۹ ،۱۳۲۷اقبال  ؛۳۴۷و  ۱۵۱ ،۱۳۷۶ یزیتبر  زاده میکر ؛ ۲۴۴ ،ب۱۳۶۳اعتمادالسلطنه  ه.ق؛١٢۶٨(روزنامۀ وقایع اتفاقیه بود 

کـه ریشـه در الگـوی کهـن سـلطنتی بیوتـات  دستگاه سـلطنتی بـود. بیوتاتای در تشکیالت  دارالفنون، مؤسسه ۀالصنایع، مانند مدرس مجمع

 ازینمورد  و ملزومات  جئحوا یۀته ۀفیوظ  کهبود   یخدمات  یها و واحدها ها، کارگاه ها، کارخانه از سازمان  یا مجموعه تشکیالت سلطنتی داشت،



 

 ۹، پیاپی ۲سال پنجم، شماره 
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را برای لصنایع ا عمجم ،امیرکبیر ).١٣٩٩ (آل داود شد یداری مهنگ ی سلطنتیها در خزانه بیوتات. تولیدات ندرا برعهده داشت  دربار پادشاهان

در  ه اسـت.اختصـاص داشـتدسـتی  و صنایع یبه امور هنر  آناز  یست که بخش) و پیدا٣٩۶ ،١٣۶٢(آدمیت » بنیان نهاد "هنر"و  "فن"ترویج «

نیازهـای  شـانتولیدات و )۷۰-۵۹ ،۱۳۲۷اقبـال ( کردنـد یکار مـ یمختلف سلطنت یها استادکار در پروژه ۴۵شاگرد تحت نظر  ۱۴۴ ،مرکز نیا

الصـنایع از تـوان  به هر روی، مجمـع ١٠.ساخت میرا برطرف  و غیره) نیاز در تشریفاتدربار و اشیای مورد ۀنیروهای نظامی، خدم (شامل دربار

را دربـار، قشـر اعیـان و  آنبهـای  برخـوردار بـود. تولیـدات گـران قاجـار سلطنتای استادکاران زمانه و حمایت مالی و اداری  تخصصی و حرفه

 ابوالحسـن رزایـم اریـدر اخت نهـاد نیا .)۵١ ،١٣٩٠فر  و یوسفی ٩٣ ،ب١٣۶٣ دند (اعتمادالسلطنهنمو های نظامی مصرف می اشراف، یا بخش

 ۱۱۳۴ ۀنسـخ نیـا شـب شـد. جلـدی هزارویک مور طراحـی و تصویرسـازی نسـخۀ خطـی هفتشاه مـأ ناصرالدینو از طرف  قرار گرفت غفاری

به  جا در آن یتحت نظر و  رهیصحاف و غ ،خطاط ،مذهب ،نقاشجمله از مختلف  یها رشتههنرمند  ۴۲ر مدت هفت سال توسط د ای، صفحه

                                       دهـد کـه هنرهـای زیبـا و هنرهـای کـاربردی یـا               خوبی نشـان می              همـین مـورد بـه   . ) ۶٨   ،۶   ١٣٩         کشمیرشـکن    ؛   ١٢١   ،    ١٣٩٨      (آژند انجام رسید 

       همکـاری           طور مشـترک                                                 سفارشات دربـاری، بـه روش دیـرین در فراینـد خلـق، بـه                                 سازان در کارگاه سلطنتی یا در خلق       دستی                  هنرمندان و صنایع

 صورت        یان آن م         گسیختگی      اند و        داشته
ً
     ها هنوز کامال
ً
               های مختلـف داللـت           شـدن صـنعت     جمع                                             بندی نشده است. خود نام این نهاد نیز بر یکجا              

و یـا خـود اشـیاء (مثـل قلمـدان، » ِحَرف«برساخت نشده و تنها صحبت از » دستی صنایع«در این دوره و در این نهاد، هنوز واژه و مفهوم       دارد. 

» صـنعت«ی نـدارد. واژۀ گسسـتگشمع و حتی چاه نیز صوالِت تولیدی مثل کالسکه، اسلحه، که از بقیۀ مح کوزه، گلدان، حصیر و غیره) است

 ١١رفته کار می سازۀ انسانی (مثل کشتی) به طور مکرر برای جمیع هنرها، آثار کاربردی و حتی هر دست در دورۀ قاجار به») صنایع«(و جمع آن: 

  . ه استکرد کید میأ ها ت آن» بودن ساختی«و » شیءبودگی«، »مهارتی«که همزمان بر سه وجه 

و  هنرهای زیبا در نهادی مجزا    ِ شدن   م کشیدهاظتنا بهی در ایران: کاربرد یاز هنرها بایز  یهنرها انیم آغاز گسستد) 

  مدرن

 یدر فرمـان ،ه.ش۱۲۴۰ بهشـتیارد ۳۰م) برابـر بـا۱۸۶۱ه.ق (۱۲۷۷القعـده  ذی ۱۱ در (سـوژۀ اصـلی گفتمـان سـلطنتی) شـاه نیناصرالداما 

تـا بـه موجـب آن،  نمـود ضیرا بـه او تفـو یدولتـ ۀنقاشـخانه و چاپخانـ سیتاسـ ۀو اجـاز  مفتخر کرد یالملک عیرا به لقب صن یغفار   ابوالحسن

(هنرهـای  ینقاشـ م، تعلـیمدرسـه نیـا یر یگ با شکل). ۲۵-۲۴ ،۱۳۷۶ یزیتبر  زاده م(کری» ندینما تیصنعت ترب نیدر ا زین دهیدعشاگردان «

نظـارت  ،قتیدرحق .و تحت نظارت وزارت علوم صورت گرفت ی به سبک اروپاییا نظام مدرسه یزیر  با برنامهدر ایران بار  نینخست یبرا) ۱۲زیبا

 یاز رو  یابوالحسـن غفـار  یدرسـ یها برنامـه کـه ن. بـا ایـاسـت افتـهیادامـه امـروز نیـز آورد که تا به  دیرا پد یسنت ،مدرسه نیوزارت علوم بر ا

 ،آن »ۀبرنام« قتینبود و در حق یهنر خبر  یو تئور  حیتشر  ،هندسه میتعلاز او  ۀدر مدرس یول ،بودالگوبرداری شده  ییمدارس اروپا یها برنامه

 نظـر آمـد کـه اثـر او از یبـار مـ یخانه طور  مکتب نای در . نقاشنداشته باشد رانیدر ا »هنر یسنت میتعل«با  یشده بود که تناقض میتنظ یطور 

و تمرکز توجه کماکان  یعنی  .  )۵  ١٢-۴  ١٢   ،    ١٣٩٨      (آژند  منطبق باشد ییاروپا یارهایمع با یروشن و الگوبند  هیاسلوب سا ،ویپرسپکت یی،گرا واقع

ور کـه ط . همـانشـد یپرداختـه نمـ یاثر هنر  یمفهوم و معنا حتیو  ی، نقدشناس ییبایساحت ز  (روش ساخت هنر) قرار داشت و به کیتکن بر

دستی و غیره) در ایـران  آژند نیز باور دارد، این (تمرکز بر تکنیک نه بر چیز دیگر) همان روشی است که پیش از این در تعلیم سنتی هنر (صنایع

دهی دربار به هنرهای زیباست. یعنی شاه و دربار  بیانگر اهمیترایج بوده است. حضور نقاشی در این فرمان و غیاب هنرهای کاربردی در آن، 

هـا در ذهـن دارنـد (نمـایش و  اند کـه نقاشـی بـدون آمـوزش بـه روش غربـی، بـه کـارکردی کـه آن با نگـاه بـه هنـر غـرب بـه ایـن امـر رسـیده

از  بـایز  یهنرهـا انیـم آغـاز گسسـت ،تر قدقیـبـه عبـارت ند. ا هدستی نداشـت رسد اما چنین نگرشی به صنایع بخشی به قدرت) نمی مشروعیت

 یها صـنعت ریرا از دل سـا ینقاشـ ،گفتمان حـاکم) ءمنشا(سر شاه نیفرمان نهفته است که ناصرالد نهمی درون ی در ایران،کاربرد یهنرها

 »ینهـاد«دهد که الزم است  یمجزا م یتیو شأن کشد یم رونی) بندکه در باال ذکر شد رهیو غ یساز  توپ ،یدوز  ی(زر  عیالصنا موجود در مجمع

تا  رانیدر ا«هنرهای کاربردی برساخت شود.  هنرهای زیبا/ دوگانۀبندی گفتمانی بینجامد که در آن،  تا به مفصل داشته باشد دمجزا برای خو

ها نشـان  کاربرد آن یابیو هنر و رد شهیصنعت، فن، پ ۀچهار واژ یبررس و )Nasr 1990, 67( »اند با هم مترادف بوده یدست عیها هنر و صنا قرن

؛ اما این گسسـت چنـان کـه اشـاره )Ekhtiar 1999, 50-51( شدند یبه کار برده م گریکدی یبه جا .قه زدهمیدوم قرن س ۀمیکه تا ن دهد یم

جا بـا نقاشـی  داد که در آن میپیوند  -به منزلۀ یک نهاد در گفتمان مدرنیته -» نظام آموزشی غربی و مدرسه«و » دانش«را به » نقاشی«رفت، 
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 »یرانا دستی یعصنا«گسست 
در نسبت  »یباز  یهنرها«از 

 قاجار یبا گفتمان سلطنت

 ۱۴۰ـ۱۲۹، ...با تأکید بر

بایست در یـک  شاه را می این فرماِن ناصرالدین ۱۳.شد همانند سایر علوِم غربی با روش علمی و تجربی (پوزتیویستی) برخورد و آموزش داده می

گرایی) تحلیـل نمـود. شـاه قاجـار کـه مجـذوب غـرب شـده بـود،  ویژه گفتمان غرب های سلطنتی، تجدد (به گفتمان فضای گفتمانی ماحصِل 

  ۱۴).۳و  ۲تصاویرنک. چهرۀ قدرت خود را به چهرۀ قدرت در غرب نزدیک نماید ( ،کوشید با هنرهای زیبا می

   
اثر ژاک لوئی  ،: نقاشی ناپلئون در حال عبور از آلپ۲تصویر 

 )۹۳ ،۱۳۸۶م (جونز ۱۸۰۱ ،داوید

 م)۱۸۸۷ه.ق (۱۳۰۴شعبان ساخته شده در  ،حجاراکبرخان  یعلاثر  شاه ناصرالدین مجسمه. ۳تصویر

 )۱۳۹۷نیوز  (مشرق

 روزنامۀ تربیتای در  در واقع هنرهای زیبا نیز در این دوره نه برای امر زیبای کانتی، بلکه دارای مقاصد کارکردی بود. برای مثال، در مقاله

و منفعـت نداشـته باشـد و  دهیـفا یکـه مبلغـ سـتین دیو جد میقد یها از صنعت یصنعت چیه«است: چنین آمدهم) ۱۸۵۸( قه.۱۲۷۵سال  به

 فوا
ً
گرایانـه  های واقع ها و مجسمه ها، نقاشی عکس نمایش گذاشتِن  به ه.ق).۱۲۷۵ تیترب ۀ(روزنام» است اریبس یعکس و عکاس دیمخصوصا

  . ه استشد چشم سفیران و دولتمردان سایر ملل، برای قاجار به مثابه نمایش روزآمدبودگی و ترقی محسوب میدر کاخ در 

  گیری نتیجه. ۴

هنرهای زیبـا/ هنرهـای  دوگانۀشدن  و برساخته» هنرهای زیبا«شدن آن از مقولۀ  و گسسته »دستی ایران صنایع«برای شناخت مفهوم اگرچه 

در یک فضای گفتمانی که محصـول ارتبـاط، بایست این مفهوم را  ها بسنده کرد و می توان تنها به یکی از گفتمان در عصر قاجار نمی کاربردی

، امـا یکـی از بررسـی نمـود، یی و هویت ملی، مشـروطه و غیـره اسـتگرا باستانگرایی،  تجدد، شیعههای سلطنتی،  تقابل و کشمکش گفتمان

هنرهای زیبـا/   دوگانۀ دروجِه دوم  دردستی  صنایع ها به سبب تاثیرگذاری، گفتمان سلطنتی قاجار است که در قراردادن ترین این گفتمان مهم

در ایـن دوره، طـی مواجهـۀ . سزایی داشته اسـت گردد، سهم به استنباط می» دستی صنایع«از ه امروزه چ آن شدِن  برساختهو هنرهای کاربردی 

های گفتمـان سـلطنتی (مثـل شـاه، افـراد  ، سـوژهاش بـر هنرهـای زیبـا بـود) و هنـِر غـرب (کـه تمرکـز و سـتایش صنایع غربی ،ایران با غرب

کـه  گرفتندو اقتصادی در جهت حرکت به سوی غرب  ، صنعتیتصمیماتی در عرصۀ فرهنگی مردان و غیره) نفوذ خاندان قاجار، دولت صاحب

در ایـن بسـتر،  گـردد. دستی با سایر هنرهـا، گسسـتی ایجـاد می و در پیوستگی مفهوم صنایع شود دستی نیز مرتبط می طور مستقیم با صنایع به

سـیس أپـس از تبخشـد؛  می سـازان و صـنعتگران تفـّوق دستی بـر صنایعمعمـار را -یـک نقـاش، خان معمـار به عبداللـه شفرمان در محمدشاه

در نهـادی سیس نقاشخانۀ دولتی، هنرهـای زیبـا را أشاه با فرمان ت ناصرالدین ورود جریان آموزش هنر به روش غربی، سازِی  آسانو  لفنونادار 

 مدرن  سامان داده و مجزا جدید
ً
وضعیت هنرهای زیبای ایران را  ،پادشاهان قاجارکشد؛  از دل سایر هنرها بیرون میآن را و با رویکردی نسبتا

بایست با اعزام هنرجو و بازگشـت وی بـه مـیهن برطـرف شـود  کردند که می هایی تلقی می وکاست در نسبت با هنرهای زیبای غرب، دارای کم

 چنین ارزیابی ولی در زمینۀ صنایع
ً
 صنایع ای برایشان صورت نمی دستی، یا اساسا

ً
طـراز یـا برتـر و جلـوتر از  دسـتی ایـران را هم گرفت یا احتمـاال

حاصـل  گیرنـد؛ بندی گفتمان سلطنتی قاجار قـرار می چهرۀ قدرت و در راستای مفصل هنرهای زیبا در خدمت معرفِی  ؛نمودند غرب قلمداد می
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دنبال  ایـران را بـه گرایی در هنـر واقـع واالیِش هنرهای زیبا ومراتبی در هنر ایران است که  برساخت یک نظام سلسلهها،  این تغییر نگرشهمۀ 

 البته این رویداد نه فقط در نسبت با گفتمان سـلطنتی قاجـار، بلکـه در یـک تقـاطع .را به حاشیه رانده است دستی و از سوی دیگر، صنایعدارد 

 ۀسـازندسوژۀ بندی جدید از هنر ایران،  با این مقوله ویژه گفتمان تجدد در آن نقش دارند، صورت پذیرفته است. ها به گفتمانی که دیگر گفتمان

تعبیـر  از دسـتی صنایعسازندۀ و برای سوژۀ و شأنیت باالتری یافت یده شد نام» هنرمند«ازندۀ هنرهای زیبا، س که طوری هنر نیز تفکیک شد به

  ساز نداشت. کن و شمع چاهای مثل  استفاده گردید که مرز مشخصی با سازندگاِن کاالهای غیرزیباشناسانه »صنعتگر«

  اه نوشت پی

1. Binary Opposition 

ای؛ ز)  خوک؛ هــ) پـری دریـایی؛ و) افسـانه شـده؛ ج) اهلـی؛ د) بچـه شـوند: الـف) متعلـق بـه امپراتـور؛ ب) مومیایی حیوانات به چند دسته تقسیم می. «۲

مـوی بسـیار  شـمار؛ ک) حیوانـاتی کـه بـا قلم قرارند؛ ی) حیوانـات بی دیوانگان بیبندی حاضر؛ ط) حیواناتی که همچون  های ولگرد؛ ح) داخل در رده سگ

» رسـند نظر می اند؛ ن) حیواناتی که از دور شبیه مگس بـه اکنون تنگ را شکسته اند؛ ل) و غیره؛ م) حیواناتی که هم ظریف، ساخته از پشم شتر ترسیم شده

 )۲۹، ۱۳۹۹(فوکو 

هم  هـا را بـه ای که آن ها و مجموعه توانیم میان این مجموعه دهد که هرگز نمی ، نشان می]...[این سیاهه [ی بورخس]، یعنی حیوانات  مرکزیمقولۀ . «۳

  ). ۳۲-۳۱ ،۱۳۹۹(فوکو » ومظروف برقرار کنیم دهد رابطۀ پایدار ظرف پیوند می

4. Charles Batteux (1713-1780) 

 (Anthony Ashley Cooper, Shaftesbury, 3d) )۱۷۱۵-۱۶۷۱( تسبری. آنتونی اشلی کوپر، ارل سوم شاف۵

م)، شـش تـن از صـنعتکاران ایرانـی را بـرای تکمیـل فـِن خـود در ۱۸۵۰ه.ق (۱۲۶۶. اگرچه در زمان صدارت امیرکبیر وی بـرای رواج صـنعت در سـال ۶

سازی و شماعی به روسیه فرسـتاد و دو نفـر از حریربافـان کاشـان را  ریزی، تصفیۀ شکر و قندسازی، نجاری و چرخ های کاغذسازی، بلورسازی، چدن رشته

سازی و کاغذسـازی بـه  بافی، چینی نیز برای آموختن چرخ ابریشم، به اسالمبول راهی کرد و هفت سال بعد نیز هفده نفر برای آموختن فنونی مثل ماهوت

شـان صـورت گرفتـه  هایی که بر محصـوالت تولیدی شان به ایران و ارزیابی از بازگشت ها پس )، اما نتایج این ارسال۳۹۱، ۱۳۶۲فرانسه روانه شدند (آدمیت 

» فـن«شـود، تنهـا آمـوختن  دستی مربوط می جا که به صنایع حاکی از آن است که در همۀ این تصمیمات، آن )۳۹۸-۳۹۱ ،۱۳۶۲(رجوع کنید به آدمیت، 

 شده است. شناسی، سبک یا چیز دیگری لحاظ نمی های زیبایی ها جنبه کردن این گسیلبرای ارائۀ یک زیرساخِت باکیفیت مدنظر بوده است و در 

هایی  ها و قطعـه گیرنـد و اغلـب از تکـه بستن دانش/قدرت مورداستفاده قـرار میکار  ای هستند که برای به های عملی تکنیک ،»های نهادی تکنولوژی. «۷

، ۱۳۹۴های عکاسـی و غیـره) (رز  های زندان، تکنیک ها در ساختمان ها هستند (مثل طراحی پنجره ای مجزا از ابزارها و روش اند و مجموعه تشکیل شده

۳۱۲-۳۱۳(. 

ای غیرمادی، فرهنگی، اخالقی، ارزشی یا معنـوی و اجتمـاعی دارد (مثـل کـارکرد هـویتی، کـارکرد فرهنگـی و  ، اشاره به وظیفه»دستی کارکرِد صنایع. «۸

متفـاوت اسـت. بـرای » دسـتی کاربرِد صنایع«شود و با  بندِی گفتمانی، فرافکن می دستی جهت مفصل ها بر دوش صنایع نکارکرد نمادین) که توسط گفتما

تواند نوشیدن مایعات باشد اما هنگامی که همان کاسۀ سفالی در یک مراسم مذهبی مثـل تعزیـه  یک کاسۀ سفالی یا یک پیالۀ برنجی، می» کاربرد«مثال، 

حــاوی و  شـود های مقـدس مــذهبی، منتسـب می اســتفاده قـرار گیـرد، بـا ایجــاد یـک حلقـۀ اتصـاِل معنــوی بـه شخصـیت ان مـوردخوان در دسـتان شـبیه

گردد. یعنی یک شیء معمولی در ذیل یـک گفتمـان خـاص، بـه یـک شـیء  گونه و غیره می هایی نظیر کارکرِد مذهبی، معنوی، شفابخشی، تبّرک»کارکرد«

 دستی به یک شیِء تحت گفتمان بدل شود. گردد تا یک اثر صنایع رت دیگر، کارکرد سبب میشود. به عبا نمادین تبدیل می

شاه  و به دستور ناصرالدینک ان معیرالممالخ یحسینعل ۀبه وسیل«اعتمادالسلطنه نوشته که این مؤسسه است.  تفاوتسس آن مؤ. البته در برخی منابع، م۹

 ).۶٧٠ ،ب١٣۶٣ (اعتمادالسلطنه» تأسیس شد

  . اگرچه شدت این برآورده۱۰
ً
 :د بـهیـر ران از هـر رشـته و شاگردانشـان بنگتر درخصوص تعـداد اسـتادکا برای اطالعات کامل سازی مشخص نیست. ضمنا

 .)۷۰-۶۷، ۱۳۲۷(اقبال 

و ترقـی او در  ]...[قاشـی پرداختـه و در مدرسۀ مبارکۀ دارالفنون به تکمیل صـنعت ن ]...[میرزا ابوتراب خان غفاری کاشانی «شود:  . چند نمونه ذکر می١١

پارۀ علوم و صناعات نیز برحسب احتیاجات و ضروریات معیشت در میان بنـی نـوع انسـان «)؛ ه.ق١٢۶٨حسن  محمد» (مراتب صنعت و هنر مشهود است

اری و بّنایی و زراعـت  اختراع شد چون صنعت نجاری و کشتی
ّ

سـازی  و اسلحه ]...[و شـبانی  ]...[و تربیـت اشـجار  ]...[سازی و آهنگری و مسگری و فخ

میـرزا  (عبداللـه» ام ای از ایـن صـنعت اسـت، چنـدین سـال زحمـت کشـیده و بنده در اعمال و فنون عکاسی کـه شـعبه«)؛ ٢٨ ه.ق،١٣٠٠(کرمانی » ]...[

 ).ه.ق١٢٧۵
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 »یرانا دستی یعصنا«گسست 
در نسبت  »یباز  یهنرها«از 

 قاجار یبا گفتمان سلطنت

 ۱۴۰ـ۱۲۹، ...با تأکید بر

). ٢۶٨الـف، ١٣۶٣و نقاشی در این دوره اشاره کرده اسـت (اعتمادالسـلطنه شاه به ارتباط تنگاتنگ عکاسی  . اعتمادالسلطنه، وزیر انطباعات ناصرالدین١٢

نقاشـی و «برجسته) را چنـین بـازگو نمـوده اسـت:  ثیر عکاسی بر بهبود کیفیت هنرهای زیبا (نقاشی، پیکرتراشی و نقشأآقاخان کرمانی، ت چنین، میرزا هم

  ). ٧١-٧٠ ه.ق،١٣٠٠(کرمانی » ایع خیلی ترقی کردلی بعد از پیدایش فوتوگراف، این صنو  ]...[از چند جهت ناقص بود  ]...[کاری  تراشی و منبت هیکل

آموزان را به آموزش و مدرسه مـرتبط  که دانش» دولت علیۀ ایران«م) در روزنامۀ دولتی ١٨۶٢ه.ق (١٢٧٨کند که در اعالن سال  اختیار اشاره میمریم . ١٣

کادمیک برای هنـر در ایـران، از اروپـا و  که با روش علمی صورت می» ای تحصیلی رشته«کرد، ارجاع به نقاشی در حکم  می گرفت، ذکر شده و این برنامۀ آ

 از ایتالیا و فرانسه الگوبرداری شده
ً
  .)Ekhtiar 2001, 50-51(بود  مشخصا

سـفارش سـاخت  اروپـا، یهـا از موزه دیپس از بازد که»پیما جهان«ی معروف به ونیهما ۀدر کنار مجسم رزایم شاه و پسرش کامران نیاز ناصرالد یعکس. ١۴

  .)١٣٩٧نیوز  (مشرق داد )و قورخانه عیصنا ریوز (السلطنه  خان اقبالر یمجسمه از خود را به جهانگاین 
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َمک تبیین مبنای طراحی و ظرفیت
ُ

  *دوزی سیستان های بصری نقوش هنر خ

   
  ** سارا خورسند

  ***یشیمحمد درو

 

  ۱۷/۱۰/۱۴۰۱تاریخ پذیرش:           ۲۸/۷/۱۴۰۱ تاریخ دریافت:

  

  چکیده

زنان و دختران  خالقیتصبر و از  بازنمودی ،شود. این هنر    سفیددوزی نیز خوانده می که دوزی است        خامه ۀشد    دگرگون ۀدوزی واژ    خمک

دوزی و روش     ذهنی     به دو روشساده، انتزاعی و هندسی  ،ظریف بسیار شکل نقوشی ابریشمی، به  ۀاستفاده از نخ و پارچ سیستانی است که با

دوزی سیستان و     های بصری نقوش در هنر خمک    بندی و تبیین ویژگی    ، شناخت، دستهاین پژوهش هدف. شود    می دوخته شمارش تار و پود

است به این     شده     بومی است. برای نیل به این اهداف سعی  و اصیلجهت کمک به احیاء این هنر ها     آنگیری     چنین شناخت مبانی شکل هم

چه ها،  شکلاین  از ترکیب و هستند؟نقوش  گیری    شکلمبنای  هایی شکلچه  ،دوزی سیستان    در هنر خمکشود که     پاسخ داده  ها    پرسش

دوزی به تحلیل     است چراکه ضمن معرفی نقوش خمک انجام شده تحلیلی -توصیفیبه روش  این پژوهش کیفی؟ دنشو    ایجاد مینقوشی 

میدانی است. عالوه بر استفاده از ای و  کتابخانه تحقیق، آوری اطالعات    شود. روش جمع    پرداخته مینیز نقوش در این هنر های ترکیب     شیوه

نتایج  ها در روستاهای سیستان فراهم شده است.    بافندگان آن منابع مکتوب، گردآوری و شناخت بسیاری از این نقوش از طریق مصاحبه با

 مذکورکه از دو مثلث  یاالضالع است. لوزی و مربع دوزی، مثلث متساوی    خمک در هنراصلی ایجاد نقوش  مبنایدهد     حاصل نشان می

ویژه در روش     دوزی به    های خمک    دیگر از نقوش و ترکیبهستند. برخی از نقوِش ترکیبی  دیگر گیری بسیاری    کلمنبع ش شوند،    ایجاد می

با ت را دارند که ین قابلیااند،     گونه که در این هنر استفاده شده دوزی، آن    تمام نقوش خمکد. شو    ساخته می آزاد از دایره و خطوط ،دوزی    ذهنی

و در شده منجر  متنوعبه ایجاد نقوش  دورانی،تقارن، پرنقش و مهای     یکنواخت یا متناوب و در ترکیب های    هایی در قالب ریتم    چیدمان

  شوند.        واقع استفاده  مورد کاربردهای مختلف امروزی

  

  ها: کلیدواژه

  دوزی، سیستان، نقوش سنتی، شیوۀ طراحی.    خمک

                                                 
   رسیده است. نیشابور به انجام  نامۀ کارشناسی ارشد نگارندۀ اول با همین عنوان است که به راهنمایی نگارندۀ دوم در دانشگاه  این مقاله برگرفته از پایان *

   skhorsand9@gmail.com / دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایرانگرافیک، گروه کارشناس ارشد  **

     darvishi@neyshabur.ac.ir / (نویسنده مسئول) دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران   دیار گروه گرافیک،استا *** 
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تبیین مبنای طراحی و 

های بصری نقوش هنر ظرفیت

َمک
ُ

 ۱۵۴ـ۱۴۱، دوزی سیستانخ

  مقدمه.١

َمک
ُ

را  روحیات خود ،این هنراز طریق  ی. زنان سیستانفرهنگ و هنر مردم سیستان هستند بخش  تجلیتخیل و  دوزی حاصل تالش،        نقوش خ

دوزی     نقوش خمک است. شان رامونیبوم پ    ستیز  فرهنگ و هنر ۀدهند ند که نشانرسان        کرده و صدایی متفاوت را به گوش ما می  بیان 

گیری     شناخت مبنای شکل ،اصلی این پژوهش  ۀئلمساند.     تر مورد پژوهش قرار گرفته کم و دنهای متنوع دار     ترکیبهای بسیاری در ایجاد     قابلیت

های     ها و قابلیت    به ظرفیت تالش دارد ها ضمن معرفی نقش ،در ادامهدوزی سیستان است.     ها در هنر خمک    های مختلف آن    نقوش و ترکیب

های تصویری     آوردن ادراکی تازه از زیبایی اهمبپردازد. هدف از این پژوهش، فر  نیز دوزی    های متنوع موجود در خمک    ایجاد ترکیبدر نقوش 

این تواند ضمن بازآموزی و احیای این هنر اصیل، امکان استفاده از     می های متنوع در این هنر است که    دوزی و دستیابی به ترکیب    نقوش خمک

  نقوش را در هنرهای کاربردی امروز فراهم نماید.

عالوه بر استفاده از  و است میدانیای و  کتابخانه آن، گردآوری اطالعات ۀتحلیلی انجام پذیرفته و شیو -توصیفی ۀاین پژوهش به شیو

در این  روستاهای سیستان فراهم شده است. ها در    منابع مکتوب، گردآوری و شناخت بسیاری از این نقوش از طریق مصاحبه با بافندگان آن

ها در این هنر     علت انتخاب این نقوش، پرتکراربودن آناند و  نظر گرفته شدهآماری در  ۀدوزی به عنوان نمون    نقش از نقوش خمک ۲۷ ،مقاله

َمک    روش تجزیه و تحلیل بدین صورت است که ابتدا نقوش و فرماست. 
ُ

بندی     دسته ها ترسیم آن ۀ وزی براساس شکل پاید    های موجود در هنر خ

پذیری و گسترش نقوش موردبررسی قرار گرفته است. ضرورت و اهمیت     های نقش    و سپس ظرفیتشده است های هر دسته معرفی     شده، ویژگی

َمکهای     پژوهش، مطالعه و شناخت مبنای طراحی و ظرفیت
ُ

به تواند  میضمن شناخت این هنر، دوزی سیستان است که بصری نقوش هنر خ

  .نمایدکمک شایانی  ،صنعت -احیای بیشتر این هنر

  مبانی نظری پژوهش: سیستان. ۱-۱

خیزی و چه به دلیل اهمیت و تقدس آن در مذهب زرتشتی و اساطیر ایرانی، از روزگار کهن گهواره فرهنگی     سرزمین سیستان چه از نظر حاصل

جا که موطن زال پسر رستم، پهلوان نامور  های قدیم ایران، سیستان و زابلستان از آن    ای دارای اهمیت بوده است. در داستان    دار و منطقه    ریشه

ا این سرزمین در خاک افغانستان واقع شده و بامروزه بخش اعظم ). ۷۱، ۱۳۷۱آسانا  -باستانی ایران است، حائز اهمیت بوده است (جاماسب

(محمدولی سامانی و طهماسبی  دهد    تر آن استان سیستان و بلوچستان ایران را تشکیل می شود و بخش کوچک نام والیت نیمروز خوانده می

 ).Nazemosadat & Cordery 2000, 47 ؛۲، ۱۳۸۳

های     خشکسالیطی چند دهه  عشایری و روستایی بوده است.گذشته، زندگی اجتماعی اقوام سیستانی ترکیبی از زندگی های  زمان در

زندگی عشایری و دامپروری کاهش یافته است. امروزه بخش زیادی از آنان با  ۀهمراه داشت، شیو     ها را به    پی که نابودی مراتع و چراگاه    در    پی

وه بر تغییر شرایط اقلیمی، عوامل انسانی ). عال۷۶۳، ۱۳۸۲ یاستقرار در مناطق روستایی به باغداری و کشاورزی اشتغال دارند (افشار سیستان

و مثل تمام نقاط ایران آسیب دیده است. پس از  هدشمغول آغاز  ۀاند. ویرانی سیستان از دور     نیز در تغییرشکل زندگی مردم سیستان دخیل بوده

های     های اصیل سیستانی برآمدند و بر وسعت خرابی    خاندانها درصدد برانداختن  ویژه ترک        ها، تیموریان و سپس حکام محلِی بیگانه به مغول

). این ۱۰۰، ۱۳۹۱تولید در سیستان کند شده است (گلستانه  ۀهمراه با تغییرات جغرافیایی، چرخسیستان افزودند. بعد از این دوران زوال و 

طوری  ترین مناطق ایران تبدیل کرد به    بریشم بود، به یکی از خشکترین مراکز تولید ا    عوامل تاریخی و جغرافیایی، سیستان را که روزی از مهم

 
ً
دوزی سیستان که روزگاری رواج فراوان     این عوامل باعث شده است خمک ۀ چیزی باقی نمانده است. مجموع که از درختان توت آن تقریبا

  داشت، افول کرده و به فراموشی سپرده شود.

پرداختند. در سیستان نیز     ه به آن میک شد    خاصی متعلق نبود و بخشی از زندگی ایرانیان محسوب میدر گذشته، هنر به طبقه یا گروه 

نوعی     دستی به چنین هنر و صنایع گرفته است. هم    استفاده قرار مید مانند سایر مناطق ایران، هنر در زندگی عادی مردم جریان داشته و مور 

نقوش در این هنر، بیانی  نطقه و محیط جغرافیایی است که هریک از عناصرها و فرهنگ مردم آن م    ا، شادیروحیات، درده ۀ دهندبازتاب

  ). ۱۸، ۱۳۹۶برای احساسات افراد در زندگی انسان دیروز و امروز است (پزشکی 

گیرند؛ بدین لحاظ     ها می    خود را از آن ۀکه مواد اولی اند های دامی، صنایعی رونق یافته    وردها کشاورزی و فرآهماهنگ ب ،در این منطقه

ترین صنایع این بخش،     گردد. عمده    مشاهده می  گلیم و قالیچهبافت های     در رشته ،دستی در این بخش    ترین شمار شاغلین صنایع بیش
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 در مناطق روستایی و عشایری که وابسته به ستادوزی     بافی، خامه    بافی، پرده    بافی، گلیم    بافی، پشتی    قالی
ً
. این صنایع در سیستان خصوصا

پرورش  ،طوری که تا صدسال گذشته در سیستان    به  ؛)۳۲۹، ۱۳۸۸زاده     طوالنی دارد (ابراهیم ای محیط زندگی و فرهنگ آنان است، سابقه

دلیل  است. ولی به آمده شمار می بهد مردم این خطه از سرزمین ایران بخشی از کار و درآمگرفته و  ولید ابریشم صورت میکرم ابریشم و ت

یکی از  شود و این،  وجود آمده است، سیستان دچار تنگی معاش می سال اخیر به فرازوفرودهای سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی که در صد

جهیزیه خود را  ،بخت    دختران دم ،سیستانی است. در گذشتهاین افول، تحصیل دختران دیگر دالیل دالیل افول هنرهای سیستان است. از 

ک بند، َسر    کردند. لباس و کاله داماد، پیش ین میدوزی تزیخودشان آماده و با خمک
َ

راش
َ
و دیگر ملزومات جهیزیه را عروس قبل مراسم  ۲ت

زاده است و نقوش  اشراف ای که عروس از خانوادهمعناست باشد به این دوزی و آماده کند. هرچه نقوش روِی کار، پرتر     بایست خمک می

  ).۱۳۹۹ ۳درآمد و یا متوسط جامعه است (خسروی این است که عروس از قشر کم ۀمنزل کارتر، به کم

 تحقیق ۀ. پیشین۱-۲

َمک
ُ

) ۱۳۹۰تجویدی (زهرا اند.     انجام شده است که هرکدام از زوایای مختلفی به این موضوع پرداخته یقاتیدوزی سیستان تحق    در زمینه هنر خ

سیستان و بلوچستان پرداخته است.   در دوزی    های دوخت سوزن    روش به ،دوزی سیستان و بلوچستان    شناخت نقوش اصیل سوزندر کتاب 

با هدف معرفی  ،با رویکرد کنترل کیفی های سنتی اقوام سیستانی و بلوچ    معرفی رودوزی) در کتاب ۱۳۹۴شاهسوار (مرتضی نیا و     فروغیمریم 

ها در هر     دوختهای     شیوههای اقوام سیستانی و بلوچ و بیان انواع     به معرفی انواع رودوزی ،استفاده مورددوخت و نقوش های     شیوهها،     رودوزی

های     بررسی و تحلیل موتیف«با عنوان  ای نامه ) در پایان۱۳۹۴علی طاهری ( اند. پرداخته ها    رودوزین یهای ا    مایه    نقش معرفی محدود رودوزی و

دوزی، فلزکاری و     خامه بافی، سفالگری،    شامل قالی این منطقهبه بیان تاریخچه و معرفی هنرهای سنتی  »سنتی سیستان     موجود در هنرهای

نامه     پایاندر ) ۱۳۹۳رهدار (اکبر  علیاست.     کاررفته در این هنرها را معرفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده     زیورآالت پرداخته و نقوش بهساخت 

یستان و دوزی در زندگی مردم س    جایگاه خامه ،»کید برنقوش)أ بررسی هنر خامه دوزی سیستان و بلوچستان (با ت«خود با عنوان کارشناسی ارشد 

قالی سیستان و سفال شهر سوخته را مورد بررسی قرار نقوش دوزی با     چنین ارتباط بین نقوش هنر خامه نقوش این هنر در سیستان و هم منشأ

 این دو میان یها    به تشابهات و تفاوت، »در بیرجند با زابلدوزی     مقایسه تطبیقی ابریشم« ۀنام ) در پایان۱۳۹۷پور (    سلطانصدیقه است.     داده 

و  در مضامین     رغم مشابهت    به دوزی    های ابریشم    ه نقوش و فرمک دهد    نشان می دوزی توجه نموده است. نتایج این پژوهش    ابریشم دوخت ۀ شیو

در ) ۱۳۹۹حسینی (مناسادات ند. بیرجند و زابل دار  دوزی    دوخت ابریشم ۀ تفاوت آشکاری در شیو نقوش انتزاعی ملهم از طبیعت، کاربرد

به بررسی تطبیقی نقوش  »های سیستان با بلوچستان در پوشاک    مقایسه نقوش تزئینی رودوزی«با عنوان خود  کارشناسی ارشد نامه    پایان

ی و ها به جهِت هندس    رودوزی این این نتایج رسیده است که نقوشدوزی بلوچستان پرداخته و به     های سیستان با نقوش سوزن    رودوزی

جواری دوزندگان با یکدیگر دانسته است. از نظر کارکرد و     هم را این امرنظر روش دوخت و ساختار مشابه هستند و دلیل بودن از  انتزاعی

ا به دلیل اختالف در نگرش، فرهنگ و کارکرد این هنرها در هریک از این دو ه    ند و این تفاوتا های دو منطقه با هم متفاوت    بندی، رودوزی    رنگ

، »دوزی سیستان    های بصری در تزئینات خامه    بررسی ویژگی«خود با عنوان  کارشناسی ارشد ۀ نام    ) در پایان۱۳۹۹ی (یناروحلیمه منطقه است. 

خته از یک نقطه سا ،دوزی    که نقوش خمک است بررسی کرده و به این نتیجه رسیدهدوزی را از منظر عناصر بصری و اصول کیفی     نقوش خمک

  لمداد کرده است. دلیل آن ق ،دهد    که تشکیل نقطه میرا و محل قرارگرفتن سوزن در پارچه اند  شده

های     و قابلیت ها    نقوش، به ظرفیتضمن معرفی این پژوهش  در های مرتبط در این است که    حاضر با دیگر پژوهش تحقیق ۀعمدتفاوت 

تواند ضمن بازآموزی و احیای این هنر اصیل، امکان     که میاست  شده دوزی پرداخته    های متنوع موجود در خمک    این نقوش در ایجاد ترکیب

  استفاده از این نقوش را در هنرهای کاربردی امروز فراهم نماید.
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تبیین مبنای طراحی و 

های بصری نقوش هنر ظرفیت

َمک
ُ

 ۱۵۴ـ۱۴۱، دوزی سیستانخ

  طراحی آن ۀشیوو  دوزی    خمک.۲

کران     های زیبای سیستان به همت دستان هنرمند و ذوق بی    ادآور درخشش الیاف ابریشم در تار و پود پارچهیدوزی نامی است که         خمک

اوج  و) ۱۵۸، ۱۳۷۹توان با زمان ظهور ابریشم در سیستان مصادف دانست (اسفندیاری     مردمانش است. هنری که تاریخ و قدمت آن را می

). ۱۵۱، ۱۳۷۹ساز     چیتهای اشکانی و ساسانی نسبت داد (    به دوره توان می چون دیگر هنرها و صنایع سیستان این هنر را نیز هم

های اسالمی، سیستان مکان تولید بهترین  ای دیرینه دارند. در نخستین نوشته پیشینه ،دوزی    بافی و خمک دستی سیستان ازجمله قالی صنایع

ترین دلیل     دوزی به دو دلیل به این نام نهاده شده، اولین و مهم    خمک ).۹۳ ،۱۳۷۴شده است (کرمانی   های ابریشمی و پشمی توصیف هبافت

شود، به این     دوزی نمی    دوباره ،دوزی    نوع دوخت آن است؛ در خمک ،. دومین دلیلدر این هنر ظریف استنخ ابریشم خام استفاده از آن، 

های  رودوزی این گویند.    به این نوع دوخت، دوخت خام می .آید    شود، دوخت دیگری روی آن نمی    صورت که وقتی یک دوخت انجام می

دوخته شده،   طراحی از پیش صورت ذهنی و بدون نقِش  سفید به ۀگذشته با نخ ابریشم خام (سفید) بر روی پارچ در ،سیستان ظریف و اصیِل 

 از جنس الیاف طبیعی مانند پنبه، کتان، پشم و یا مخلوط با الیاف مصنوعی است.     استفاده در خمک های مورد . پارچهاند شده    می
ً
دوزی معموال

 نقوش خمک    آن دلیل هم است، به بر پود منظم و عمود و تار ،دوزی    پارچه خمک و الزامی از خصوصیات مهم
ً
 و دوزی با شمارش تار    که معموال

 ستبای رنگ پارچه می ،ذشتهزمان گ مستقیم دارد. در ای دوزی رابطه    چنین ظرافت پارچه با پرکاربودن خمک شود. هم پود پارچه دوخته می

    .شود رنگی هم استفاده می ۀاز پارچ امروزهبود، ولی  سفید می

دوزی     خمک کاررفته در است. نخ به مورد استفاده اصالت این هنر است، نخ ۀدهند دوزی که نشان    ترین عوامل در خمک یکی از مهم

های رنگی استفاده  از نخ طرح، بودن ابریشم خام و ایجاد تنوع    امروزه به دلیل گرانباشد.  رنگ فیدو سشم خام اصیل سیستان باید از ابری

ثیر بیننده تأ عواطف طور مستقیم بر به ) که۲۰۹ ،۱۳۷۰(کدکنی  و گویاترین عنصر است گ یکی از مؤثرترین عوامل آفرینش هنریرن. شود می

رنگی  ،دوزی    استفاده در خامه شود. رنگ سفید مورد    نظیر تحسین می    عنوان یک اثر هنری بی به اش    دلیل سبک رنگی    به دوزی    خامه .گذارد    می

رنگی را به یک  های    طول موج ۀهمآید که یک سطح،     ها قلمداد گردد زیرا وقتی پدید می    رنگ ۀحضور همتواند به مثابه     خنثی است که می

تفکر  ۀنتیجای،     یافته    چنین الگوی وحدت تک و غالب، سعی در افزایش جذابیت نموده و دوز با انتخاب یک رنِگ     هنرمند خامه اندازه بازتاباند.

جشن و سرور است (روحانی و عنایتی  ،امید ،آالیش و پاک، رنگ امنیت    رنگی بی ،). سپید۷۳ ،۱۳۹۹منسجم هنرمند است (نارویی 

ذشته از الیاف طبیعی استفاده دوزی این بوده است که در گ    سفید در خمک ۀاز نخ و پارچدالیل استفاده دیگر ). از ۸-۷ ،۱۳۹۰قادیکالیی 

استفاده  هم رنگی ۀاز نخ و یا پارچ داشته است. امروزهو صنعت رنگرزی وجود ن اند بافت بوده    ها دست    رشته و پارچه    ها دست    نخکردند،     می

در این رنگ این است که  ،سفید روی سفیدرنگ  دلیل دیگر به کارگیریسفید است.  ۀپارچروی  رنگ سفیدکنند ولی اصالت آن به کاربرد     می

تر برای وسایلی که نزد مردم آن دوره  دوزی بیش    خمک، گذشته دراست و  پاکی، صداقت و تقدس ۀبین مردم سیستان و بلوچستان نشان

  . )۹۵ ،۱۳۶۹(اسفندیاری  شده است    ون سجاده، کاله مردان بزرگ، دستمال حجله و ... استفاده میچ هم ،اند مقدس و پاک بوده

 دار هیزاونقوش  چنین ش دایره و منحنی و همونق دوزی نام دارد،    ذهنی روش اول کهدر  .دارد قاعدهدو روش و  در سیستان دوزی    خمک

 شود اما    مندی دوزنده انجام می    اساس سلیقه، خالقیت، تبحر و توانشده و بر     ای از قبل تدوین    گرفتن نقشهرنظر این روش بدون دوجود دارند. 

پارچه  پود و تار که دلیلاین و به  شود یمانجام  ،پود و تارشمارش  براساسدوم،  روش دردوخت است. در سیستان سفانه در حال فراموشی أمت

این      به گذشته در. شوند یمو فقط نقوش دارای زاویه به این روش دوخته  وش دایره و منحنی وجود ندارندافقی و عمودی است، نق صورت به

کردند ولی امروزه دیگر نیازی به     بعد آن را پر می ۀمرحل در کردند و    وجود نداشت، پارچه را تارکشی می مشخص دارای تار و پود     ۀپارچ کهدلیل 

تار      تار یک و یک مرحله  به  مرحلهو  شود یمشروع  تار دودوزند. در این روش، دوخت از     طرح را می ،تارکشی نیست و فقط با شمارش تار و پود

شمارش  روش دراست.  شده  اضافهآن رنگ و نقوش اصلی  در یترکیبات جدید این روش، دوزی به     . امروزه در خمکشود یمبه دوخت اضافه 

     هم     هم آمده و به    ها روی    نخ ،کار    پشِت  ،هاست ولی در کار با چرخ    هم آمدن نخ    چون روی کار تمیز و بدون روی کار هم    ، پشِت دستی تار و پود

  .اند ریخته

 درعدم توانایی دوخت خطوط منحنی و دایره  ،دوزی    طراحی در خمک ۀ شیواز دالیل تفاوت دوزان سیستانی،     به عقیده تعدادی از خمک

تر     دوخت. دلیل دیگر تفاوت دو روش که قابل استنباطتوان     میرا  خط راستگویند در این روش فقط خطوط     شمارش تار و پود است و می روش



۹، پیاپی ۲سال پنجم، شماره   

۱۴۰۱ستان پاییز و زم  
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به  ها . آنندا هرو بود    جز تعداد محدودی از مردم، بقیه یکجانشین نبوده و کوچ     سیستان به ۀدر منطق گذشته در است که نیا آید، شمار می به

گر مشکالت دیروزه و   بیست و ن، حیوانات وحشی، بادهای صدنانداشتند و ممکن بود درگیر راهز کافی تیامن کوچ، های فراوان    سختی لیدل

 دارند اعتقادد. بعضی افراد هم بر این اصل نشو    ها هم منتقل     و به هنر آن هوجود آورد هد در این مردم خوی جنگنده بنتوان    شوند. این عوامل می

به همین دلیل از  ؛د، نداشتندتر و ذهن آزادتری نیاز دار  که به زمان بیش فرصت کافی برای دوخت نقوش گردان که این افراد به دلیل کوچ،

دوزان بلوچ باشد. بانوی سیستانی به     ی بانوان سیستانی با سوزنجوار  همتواند     این تفاوت می کردند. دلیل دیگرِ     استفاده می خط راستنقوش 

ا آن مواجه تر در معرض مشکالتی که بانوی بلوچ ب لطیف است و کم ای دارای روحیه ،اند شده نیکجانشی آنان تر بیشامروزه  این دلیل که

ی با نینش همی و جوار  همدلیل     تدریج به    نقوش گردان بودند و به ،گذشته دردوزی     پایه و اصل نقوش خمک ،بنابراین .گیرد    رار میاست، ق

 ۴بخش    وجود آمد (شه هدوزی ب    تبدیل شد و دو روش در خمک خط راستها گرفتند، این نقوش به نقوش     ی که از آنر یتأثبلوچ و     دوز     سوزن

۱۳۹۹.(  

  دوزی    کش خمنقو .٣

وجودآمـده، ایـن  ههای اقتصادی بـ    با مهاجرت و نابسامانی مرور بهحال بوده است و زمان تر از     وسیعدوزی بسیار     نقوش خمکتنوع  ،گذشته در

همگـی از  ،ظریـف و زیبـا در ایـن هنـرِ  دهش  خلقی نگارها و نقش). ۱۳۹۹(خسروی  ندرنگ و بعضی نقوش آن به فراموشی سپرده شد    هنر کم

د و هرچـه از نـخور     تر از دیگر نقوش حیوانی و گیاهی به چشم می نقوش هندسی بیش ،دوزی    خمکدر . ندیآ یم وجود بهترکیب نقوش هندسی 

  استسادگی  نهایِت     به ،شود    نقوش گیاهی و حیوانی در این هنر دیده می
ً
مقلد طبیعت نیست. این باور در نواحی مختلف جهان  و هنرمند صرفا

در فرهنگ قدیم چین و ژاپن از دیرباز تاکنون معتقد بودند که هنرمند، با کشیدن تصویر گل و گیـاه از طبیعـت که     های بسیار دارد، چنان    نمونه

 ککند، بل    تقلید نمی
ً
   (Saito 2003, 137). افزاید    ها و گیاهان واقعی طبیعت می    بر گل ه عمال

، دوزی    ذهنـی روش درتوان به مثلث، لوزی و مربع اشاره کرد کـه     دوزی می    از نقوش اصلی هنر خمک

مثلث اسـت و  ،این هنر نقوش در ۀبقی ۀ دهند    شکل شترین نق    . اصلیاستی از نقوش اصلی دایره هم جزئ

از  ،شـود    چنین لوزی که از دو مثلث ایجاد مـی همآیند.     وجود می هنقوش از ترکیب این شکل هندسی ب ۀقیب

      گل در این هنر، های مادر    و از گلاست دوزی     نقوش مادر در خمک
َ
 نیلوفر (ق

َ
از ترکیـب ای) اسـت کـه     مهتل

َرک) 
َ
وجودآمـدن  هبـ ،چـون فـرش سیسـتان دوزی هـم    در خمـک. دیـآ یمـ وجود بهدوخت چند لوزی (تخم ت

مـاهی     نقش پشـت ،مثال طور بهاز طبیعت و محیط زندگی دوزنده است.  متأثرقانون خاصی ندارد و  ،نقوش

چنـین نقـش  ، هـمشـده اسـت    خواجه دیده مـی     تر در کارهای دوزندگان اطراف کوه از نقوشی است که بیش

َرک را بانوان ساکن در زهک و اطراف آن، به
َ
ی کشاورزی در ایـن بخـش، ها نیزمدلیل وجود  گندم و تخم ت

هـای گلـی سیسـتان در اصـطالح محلـی     خشت هم از خشـِت خانـه    نقش خشت و نیم. دوختند    میتر  بیش

ک، الهام 
َ
ل
ُ
 شـود    خشـت، نصـف آن دوختـه مـی    در دوخت یـک خشـت، طـرح کامـل و در نـیم و اند گرفتهک

   .)۱(تصویر

مکـان و  ۀ دهنـد    نشـان ،دوزی استنباط نمود که نقـوش خمـک نیچنتوان     براساس این توضیحات می

 بـه ،ایـن نقـوش است که سیستانی معتقد ۀخانم زورمرادی، دوزند طور نیهم. ندستهزندگی دوزنده  ۀمنطق

کـرده کـه     حسی را در دوزنـده ایجـاد مـی ،و هر نقش اند داشتهاشاره این منطقه و طبیعت مردم مراسم  ی بهطور کل بهدوستی، جنگ، جشن و 

دوز هم حـس     آورد، هنرمند خمک    چون نقاش که احساس و ذهنیت خود را به روی بوم می شده است. هم    روی پارچه میباعث ایجاد آن نقش 

  ).۱۳۹۹ ۵کرده است (زورمرادی    خود از محیط یا هر موضوع دیگر را به پارچه منتقل می

صـورت  هبـهـا را     دوز آن    نقوش متنوعی را پدید آورده است، نقوشـی کـه زنـان خمـک ،دوزی    های زندگی و طبیعت در خمک    نعکاس پدیدها

هـای     اند تا الگویی درست مانند اجدادشان ایجاد کنند. آنهـا مـدام در حـال ایجـاد طـرح    خالقانه از ترکیب اشکال طبیعی و هندسی خلق کرده

سختی قابل شناسـایی  اند و به    دهشاصلی خود یعنی طبیعت دور  بدأاند که از م    زاع نزدیک شدهقدر به انت    ها آن    جدید هستند، بعضی از این طرح

  .ندی کردب    دسته هندسی، گیاهی و حیوانی کلی ۀ دستتوان در سه     را می ها    و طرح نقوشاین هستند. 

  
  نقش پشت ماهی

 
َرک (خربزه)

َ
  تخم ت

  
   خشت خشت و نیم

: برخی نقوش ۱تصویر

  (نگارندگان)دوزی  خمک
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  نقوش هندسی. ١-٣

) ۴ ،۱۳۸۸ حـاجی    موسویپیری و د (ندوزی سیستان بلکه در قالی و سفال شهرسوخته دار     در خمک تنها نهترین کاربرد را  نقوش هندسی بیش

نقـوش گیـاهی و حیـوانی در ایـن هنـر  ۀچنین نقوش هندسی پای هماهنگی این نقوش شده است. هم باعث ،و تناسبات میان عناصر هندسی

نقـوش هندسـی شـامل مثلـث، مربـع،  ،دوزی    خود شامل مثلث، مربع و دایـره هسـتند. در خمـک هایترین نمود    است. این اشکال در ابتدایی

َرک)، خشت و نیم دایره، لوزی
َ
  .)۳و۲ویرا(تص خشت، خالک، و... است    (تخم ت

  
    

  (نگارندگان) دایره)راست: مثلث (برگ)، خشت (گل خشتی)، دایره (طرح صلیب در از به ترتیب : ۲تصویر

      
  (نگارندگان) راست: خالک، مربع (تخم هندوانه)، لوزی (تخم خربزه) : به ترتیب از۳تصویر

مثلـث اشـاره نمـود. مثلـث بـه دلیـل نقش توان به  سایر نقوش در این هنر کاربرد دارد، میاز  هندسی که بیش های مایه    ترین نقش از مهم

ی شـمار  یبـبخش تاریخ مـذاهب     ی و الهامزیخ حاصلآب، حیات،  ۀ، نشانکند. این نقش هندسی    های تیز آن، حالتی تهاجمی را القا می    گوشه

فصل پرآبی و رونق مجـدد  ،به زبان نمادین است تا کوشیده ،دوزی و سفال    دن مثلث در قالی، خمککر تصویر ر سراسر دنیا است و هنرمند با د

های  شـکل ۀگان دربـار دوزنـد  اتو توضیح شده انجامچنین براساس تحقیقات میدانی  ). هم۶۶، ۱۳۷۶گر     کشاورزی را  آرزو کرده باشد (هوهنه

دیگر آن مادر و فرزنـدان  رأسمثلث پدر و دو  رأِس و  بودهدر سیستان، مثلث نماد خانواده  گذشته دررسد که     به نظر می طور نیا مورد استفاده،

د که نده    شود، به این صورت که دو مثلث در کنار هم لوزی را تشکیل می    تر می بیش ها رأسد و هرچه بر تعداد فرزندان اضافه شود تعداد هستن

و نمـاد اتحـاد ، مثلـث در ایـن هنـر، دوزان سیسـتانی    هـای تعـدادی از خمـک    اساس گفتهبر  درمجموعدهد.     تر را نشان می بیش فرزندانتعداد 

  .)۱۳۹۹ ٦شهرکیانسجام خانواده است (

  نقوش گیاهی .۳-۲

سـازی داشـته اسـت. ایـن     انسـان همـواره تمایـل بـه سـاده ،در طول تـاریخ

گیـری از     بهـره تـوان دیـد کـه بـا    دوزی نیز می    سازی را در نقوش خمک    ساده

ــی ــوش هندس ــرده ،نق ــق ک ــف را خل ــوش مختل ــاهی در     نق ــوش گی ــد. نق ان

شود بـا ترکیـب نقـوش هندسـی     دیده می چه آن و هر دوزی محدودند    خمک

نـد شـامل گـل ترین کاربرد را دار  نقوش گیاهی که بیش وجود آمده است. هب

  ).۴ند (تصویرباش جقه و گل تخم خربزه می ای (نیلوفر)، بته    قتلمه

  حیوانینقوش . ۳-۳ 

چون نقش پامرغی و نقش  هم ،است  تجریدی شود و همین تعداد نیز نقوش    دیده می یدوزی نقوش حیوانی بسیار محدود    در خمک

سازی در دین اسالم باشد که    شبیهتواند ممنوعیت     دوزی می    آن حیوان است. دلیل نبود این نقوش در خمکی که جزء کوچکی از ماه    پشت

  
  (نگارندگان) جقه، گل تخم خربزه    گل قتلمه، بته : به ترتیب از راست:۴تصویر
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اشکال حیوانات و پرندگان با  ،اسالمی ۀهای اوایل دور     کرد. در یک دسته از منسوجات و دوخت    سازی نقش می  هنرمند را مجبور به ساده

از مادران و  اساس اعتقادی کهچنین دوزندگان سیستان نیز بر  ). هم۲۶۷ ،۱۳۸۸ (سیدصدر دار شکسته کشیده شده است    خطوط زاویه

هنرمندان دالیل دیگری که دانستند. از     ناه می... گ ، دوخت نقش انسان و حیوان را بر لباس، جانماز ورسیده ها آنبه  ودهای گذشته خ    نسل

انسانی و حیوانی را نقوش گردان و نقوش دوم بود که  روشکردند، محدودیت     مطرح می وش انسانی و حیوانینقکاربرد اندک در دوز     خمک

است، بوده  احترام موردکه برایشان  رو که نقوش را روی اشیایی از آن دوزی، خمک اول روش در. اما توان روی پارچه پیاده کرد    نمی

این هنر  وش حیوانیهنرمندان معاصر رسیده است. نقتا  نهیس  به  دانستند که سینه    قوش انسانی و حیوانی را جایز نمیدوختند، استفاده از ن می

تر به نقوش  حیوان ندارند و بیشکه شباهتی به  اند شده  سادهی ا اندازه  بهماهی و بال جوجه. این سه نقش     ی، پشتپامرغ: از اند عبارت

  .ه استشد    ) پرداخته ۱( ها در قالب جدول    بندی آن    به دسته دوزی هنر خمک در ادامه برای درک بهتر نقوش هندسی شباهت دارند.

  دوزی (نگارندگان)    بندی نقوش خمک    : دسته۱جدول

  تصویر نقش  
ترسیم 

  هندسی
  روش  منبع الهام  نوع  نقش نام

۱  

  

  تار و پوددوزی و شمارش     ذهنی  برگ  هندسی  برگ

۲  

  

َرک
َ
  تار و پوددوزی و شمارش     ذهنی  تخم خربزه  هندسی  تخم ت

  

۳  

    

  تار و پوددوزی و شمارش     ذهنی  تخم هندوانه  هندسی  تخم هندوانه

  

۴  

    

  تار و پوددوزی و شمارش     ذهنی  نامعلوم  هندسی  بدون عنوان

  

۵  

  

  دوزی    ذهنی  نامعلوم  هندسی  بدون عنوان  

  

۶  

  

  

قلعه (محدود 

  به این نام)
  دوزی    ذهنی  نامعلوم  هندسی

  

۷  

  

  
  دودنی

  (پنجولک)
  هندسی

های اسپند     غوزه

برای دفع 

  زخم چشم

  تار و پوددوزی و شمارش     ذهنی
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٨    

  دودنی

  (پنجولک)
  هندسی

های اسپند     غوزه

برای دفع 

  زخم چشم

  تار و پودشمارش 

  

٩  

  

  

  هندسی  بدون عنوان
های قدیم     خانه

ک)
َ
ل
ُ
  سیستان (ک

  دوزی    ذهنی

١٠  

    

  دوزی    ذهنی  نامعلوم  هندسی  صلیب

١١  

    

  دوزی و شمارش تار و پود    ذهنی  طبیعت  گیاهی  گل قتلمه

  

١٢  

    

  دوزی    ذهنی  طبیعت  گیاهی  طبیعت

  

١٣  

    

  دوزی    ذهنی  طبیعت  گیاهی  بدون عنوان

  

١٤  
    

  دوزی و شمارش تار و پود    ذهنی  استخوان قاپ  هندسی  ُمُجلک

  

۱۵  

  

  

  دوزی    ذهنی  باغ یا خورشید  هندسی  بدون عنوان

۱۶  

  

  

  دوزی    ذهنی  ها خانهبنای   هندسی  خشتی

  

۱۷  

  

  

  
  

  دوزی و شمارش تار و پود    ذهنی  خشت خانه  هندسی  گل خشتی
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  دوزی    ذهنی  طبیعت  هندسی  موجی      ۱۸

  

۱۹  

    

  دوزی    ذهنی  طبیعت  گیاهی  برگ موز

  

۲۰  

    

  دوزی    ذهنی  طبیعت  گیاهی  گل

  

۲۱      

  دوزی و شمارش تار و پود    ذهنی  طبیعت  گیاهی  چهار برگ

  

  

۲۲  
    

  دوزی و شمارش تار و پود    ذهنی  طبیعت  گیاهی  چهار برگ گل

  

  

۲۳  
    

  دوزی و شمارش تار و پود    ذهنی  طبیعت  گیاهی  گل

  

۲۴      
  دوزی و شمارش تار و پود    ذهنی  مرغ  حیوانی  مرغی    پا

  

۲۵    
  

  دوزی و شمارش تار و پود    ذهنی  ماهی  حیوانی  ماهی پشت

  

۲۶     
  دوزی و شمارش تار و پود    ذهنی  پرنده  حیوانی  بال جوجه

  

تر آثار،  روش دوخت بیش .اند الهام گرفته شده از محیط اطرافشود که نقوش هندسی،     استنباط می چنین باالبراساس جدول 

در ترین تعداد را  بیش ،نقوش گیاهیاین نقوش مثلث، لوزی، مربع و خطوط شکسته است.  ۀدهند    دوزی است و عنصر اصلی تشکیل    ذهنی

 چناندوزی     نقوش حیوانی در خمکهمین تعداد اندِک  ه تعداد بسیار محدود استفاده شده است.ب قوش حیوانیاز ند و ناین هنر دار 

   داد.ها را در گروه هندسی جای     توان آن    می که  اند شده  ساده
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  دوزی    تبیین مبنای طراحی نقوش خمک.۴

نقوش در این هنر اصیل  ۀتوان گفت پای    اساس می     این و بر است شده  لیتشکخود از دو مثلث که  استدوزی لوزی     نقش مادر در خمک

دارای چرخش ، تکرار یکنواختای،     آینه صورت به وآمده  یهای مختلف    ها به صورت    بندی    سیستان، مثلث است. این مثلث در نقوش و ترکیب

دو  کند، اگر    این مثلث گسترش پیدا می که یهنگام. استفاده قرار گرفته است دهای مختلف دیگر مور     روشبه صورت قرینه یا به د درجه، نو

شود. اگر     آمده است، تصویر ُمُجلک ساخته می) ۵ساس روندی که در (تصویراس کنار هم قرار گیرند، با گسترش این دو مثلث بر از رأ مثلث

) آمده است، نقش مثلث ایجاد ۶( تصویرسترش این دو مثلث که روند آن در درجه کنار هم قرار گیرند، با گ ۱۸۰این دو مثلث با چرخش 

ترین     اصلی .)۸و۷ویراشود (تص    نقوش و ترکیبات متعددی ایجاد می ،شود. با ترکیب دو مثلث و گسترش آن به روش های گوناگون    می

َرک است که دو مثلث از قا  ،مثلثیهای دو    ترکیب
َ
کنند. از گسترش     شوند و شکل هندسی لوزی را ایجاد می    ده به هم متصل میعنقش تخم ت

عالوه بر این نقوش،  .شده است آورده) ۱۶-۹(ویر اتصدر  ها    آن و ترکیبات نام ،که روند ساخت شوند    ساخته می ، نقوش گوناگونیلوزی

 یبی، قلعه، کلک، دودنی و...چون نقوش صل هم اند    آمده وجود بهد که از ترکیب مثلث و عناصر هندسی دیگر نهای ترکیبی نیز وجود دار     نقش

تهیه توسط نگارندگان ، گسترش نقوش های طرح قابل ذکر است که ).۱۸و۱۷شده است (تصاویر ارائه این تصاویر بخشی از ،که در ادامه

  .اند شده

  

               
   نمونه تصویری آن وروند ساخت نقش ُمُجلک : ۵تصویر

           
  نمونه تصویری آن وروند ساخت نقش مثلث  :۶تصویر

                   
  نمونه تصویری آن وروند ساخت نقش حاشیه کار  :۷تصویر

                
  (نگارندگان) استخراج روند ساخت نقش دودنی (پنجولک) به همراه نمونه تصویری آن :۸تصویر

  
  نمونه تصویری آنو روند ساخت نقش تخم ترک با مثلث  :۹تصویر
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َرک)  :۱۰تصویر

َ
  نمونه تصویری آن وروند ساخت نقش خشتی با لوزی (تخم ت

                                           
َرک)  :۱۱تصویر

َ
  نمونه تصویری آن وروند ساخت گل قتلمه با لوزی (تخم ت

                           
َرک) :۱۲تصویر

َ
  نمونه تصویری آن و روند ساخت گل قتلمه با لوزی (تخم ت

                                                                                                    

َرک)  :۱۳تصویر
َ
  نمونه تصویری آنو روند ساخت گل با لوزی (تخم ت

                                                        
َرک)  :۱۴تصویر

َ
  نمونه تصویری آنو روند ساخت چهاربرگ با لوزی (تخم ت

                  
َرک)  :۱۵تصویر

َ
   نمونه تصویری آنو روند ساخت گل چهاربرگ با لوزی (تخم ت

                          

َرک :۱۶تصویر
َ
  و نمونه تصویری آن روند ساخت ترکیبات حاشیه با نقش تخم ت



152 

 

تبیین مبنای طراحی و 

های بصری نقوش هنر ظرفیت

َمک
ُ

 ۱۵۴ـ۱۴۱، دوزی سیستانخ

  

  
  

  
  اه    های تصویری آن    نمونهو دوزی     بخشی از نقوش ترکیبی پرکاربرد در خمک :۱۷تصویر

      

  
  اه    های تصویری آن    نمونهو دوزی     بخشی از نقوش ترکیبی پرکاربرد در خمک :۱۸تصویر

  

  گیری    نتیجه.۵

گیری     چنین شناخت مبانی شکل دوزی سیستان و هم    بصری نقوش در هنر خمکهای     بندی و تبیین ویژگی    شناخت، دستههدف این مطالعه، 

های متداول در     مایه    بررسی نقش های مورد مطالعه و    آوری میدانی نمونه    جمع با ها جهت کمک به احیاء این هنر اصیل و بومی است.    آن

 پوددوزی و شمارش تار و     به دو روش ذهنیساده، انتزاعی و هندسی  اشکالاز  این نقوشکه ن گفت اتو     میهای منطقه سیستان     دوزی    خمک

 که روش شمارش تار و پود درحالی است. دار و منحنی    زاویه، خط    راست و دارای نقوش خاص ای    دوزی، بدون قاعده    . روش ذهنیاند    ایجاد شده

دوزی     انواع نقوش خمک) ١مطابق با جدول (. است دار    خط و زاویه    فقط دارای نقوش راستبنابراین با شمارش تار به تار پارچه، دوخته شده و 

به دلیل  نیز نقوش حیوانیدر و شود  نمی ای از نقوش انسانی استفاده ،در این هنر .شوند    هندسی، گیاهی و حیوانی تقسیم می ۀ به سه دست
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جزء نقوش ها را  آنتوان     می اند که حتی    ساده شدهحدی     به تصویر کشیده شده و به اتانفقط بخش کوچکی از حیو ها،  آنکراهت استفاده از 

 هندسی دانست. 

قاعده و یا در ترکیب با س یا أاز ر ها  آناست که با قرارگیری مثلث  ۀ شکل ساد، دوزی    در خمک عنصر اصلی در ساخت نقوش و ترکیبات

ایجاد ز نقوش ای ا    طیف گستردهدوزی)     لوزی، مربع، خطوط شکسته و گاه منحنی و دایره (در روش ذهنی چون هندسی ۀ ساد دیگر اشکال

در خصوصیات بصری مطروحه  ای است.    آینه های    ترکیب تکرار و ساخت نقوش و اشکال در قالبمشاهده،     ترین ترکیب قابل بیش .شوند    می

رنگ پایه در این هنر، سفید مختلف دارد.  کاربردهایبرداری در     بهرهجهت آن  دهندۀ نقوش و عناصر تشکیل این هنر، نشان از قابلیت ویژۀ

 .س استیتقد ن نشانه پاکی، صداقت وشود. زیرا این رنگ بین مردم سیستا    زمینه به کار برده می هم برای برای نقش و که هم است

روش  ویژه    سیستان و احیاء آن، به اساندن این هنر اصیل و بومی منطقۀباعث شن ،کاربردهای امروزیندوزی در     کارگیری نقوش خمک به

  رو به فراموشی است. سفانهأپرداخته و مت شود که فقط یک نفر در این استان به آن    دوزی می    ذهنی
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  قاجار دورۀ در کرمان میالنی کارخانۀ در شده بافته جهان، رهبران قالی در پیامبران نقش

   
منش عرفان ساحل

*   
  **نژادی کاظم الله حبیب

 

  ۷/۹/۱۴۰۱: تاریخ پذیرش             ۵/۷/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

  

  

  چکیده

و در هر است بافته شده  یهای متعدد  نمونه ،قالیچهنوع از این  .ندسته انقاجار، ازجمله آثار شاخص در این زم ۀدر دور  های مشاهیر  قالیچه

حضور و نقش انسان  که کند. لذا با توجه به آن  تغییر می ،پیامبران که در ردیف نخست قرار دارندها، ازجمله  انسان، جایگاه و تعداد برخی نمونه

ای   ها از اهمیت ویژه  ها در این قالیچه نشینی انسان دوره است، جانشینی و هم آنبیانگر اندیشه و تفکرات  ،تاریخی ۀدر آثار هنری در هر دور 

تبیین حضور پیامبران در ، میالنی کرمان ۀقالی بافت کارخاندر  پیامبراننقش  ۀنمودن مطالع لحاظبا . هدف این پژوهش، گردد  برخوردار می

دنبال پاسخ به این سوال است که نقش پیامبران ادیان توحیدی در میان پادشاهان و فرمانروایان  این پژوهش به لذا .میان رهبران جهان است

گویی به  راستای پاسخ درچه جایگاهی در میان بزرگان جهان برخوردار هستند؟  ویر، پیامبران ازبندی تص  جهان چیست؟ و با توجه به ترکیب

که به دلیل قرارگیری اند. نتایج تحقیق بیانگر آن است  گرفته قرار بررسی مورد تحلیلی -توصیفی  روش به ای کتابخانه اطالعات ،ها پرسش

ها، پیامبران ادیان توحیدی با تأکید بر حضرت   در قیاس با دیگر پیکره ها توجه به پوشش آنپیامبران در ردیف نخست در زیر سنتوری و با 

نشینی سه دین اسالم، مسیحیت و یهودیت و  هم قالیچه، رسد طراح  نظر می  چنین به هماند.  عیسی(ع)، از جایگاه واالتری برخوردار بوده

راح یا بافنده در قیاس با علم، ثروت و قدرت، دین را در ردیف نخست قرار داده است. ضروری دانسته است. ط را ها برای نظم جهان وحدت آن

  بودن فرش نیز در رسیدن به این هدف کمک کرده است. کند که دوزبانه  آمیز ادیان توحیدی معنا پیدا می نشینی مسالمت این دین با هم

  

  : ها کلیدواژه

  گرایی. گفتمان دینی، گفتمان باستان، ادیان توحیدی، قالی رهبران جهان،  قاجار

                                                           
    erfanr_61@arts.usb.ac.ir )/ مسئول نویسنده( ایران. زاهدان بلوچستان، و سیستان دانشگاه ،گروه صنایع دستی استادیار، *

  h.kazemi@arts.usb.ac.ir / ایران زاهدان، بلوچستان، و سیستان دانشگاه ،گروه صنایع دستی استادیار، **
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 رهبران قالی در پیامبران نقش

 کارخانۀ در شدهبافته جهان،

،  قاجار دورۀ در کرمان میالنی

 ۱۶۶ـ۱۵۵

  مقدمه.۱

-Panofsky 1972, 7( ای تأثیر بگذارند  توانند بر هنر هر دوره  ها می  عقاید فلسفی، مذهبی و گفتمانکه تصویر این است  ۀیکی از عقاید رایج دربار 

شود. ازجمله هنرهایی که در  نشان داده میهنرمند در قبال جامعه منفعل نیست بلکه نگاه وی به جامعه و فردیت وی نیز در اثر  ،) با این وجود9

بندد   تصاویری که در این دوره بر قالی نقش می این زمان هستند.های تصویری   ، قالیچهشوند می ها و گفتمان آن دوره  اندیشهقاجار محمل  ۀدور 

ای    قاجار، زمینه ۀها در دور   قالیبرخی ای باشد که در این دوره رواج دارد.   تواند بیانگر اندیشه  ها می شماری است که تحلیل آن  مطالب بیگویای 

ن دارد و با توجه به ات ایراای در تجارت و صادر   جا که قالی در این دوره جایگاه ویژه . از آنگردد  می برای تصاویر شاهان، فرمانروایان و بزرگان عالم

هایی که در   گردد. ازجمله قالی  میقاجار  ۀهای دور   برای حضور اندیشهای   عرصه ،های اروپایی به این کاال، قالی بیش از دیگر هنرها  شرکت ۀعالق

ها  که در برخی از آن شوند  هیر شناخته میکه به نام رهبران جهان، بزرگان عالم و مشا هایی هستند ند، نمونهدش  این دوره به تعداد زیاد بازتولید می

 با نام نشو  هایی که به نام مشاهیر و رهبران شناخته می  . قالیدهند را نشان میمشاهیر جهان  ،اند و برخی دیگر  پادشاهان ایران بافته شده
ً
د معموال

جمله حضرت محمد(ص) و دیگر ادیان توحیدی، از پیامبران  ،ها  شوند. در این قالیچه  گردند و به ناپلئون ختم می  حضرت موسی(ع) آغاز می

در قیاس با میالنی کرمان بافته شده است که  ۀاست که در کارخان ای  چه، قالیها بافتهجمله این اند. از   حضرت عیسی(ع)، نیز بافته شده

هیچ یک از پیامبران  ،ها  خالف دیگر قالیچهچنین بر  د. هممشاهده کر این اثر توان در ردیف نخست   های دیگر، تصاویر هر سه پیامبر را می  قالیچه

به دو زبان فارسی و فرانسوی کردن این مطلب که  لحاظو با  این اثربنابراین با توجه به ویژگی شاخص . اند اهداف سیاسی و مذهبی حذف نشده با

هر که در سرنوشت جهان تأثیرگذار هستند،   رهبران جهان و کسانیدر میان  در این قالیشود.   در این پژوهش به آن پرداخته می ،بافته شده است

ها، پیامبران ادیان توحیدی   بندی پیکره  این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که با توجه به ترکیبلذا  .قرار دارندپیامبر ادیان توحیدی سه 

در میان جا که  از آن. نظر پرداخته شودتبیین نقش پیامبران در قالی موردست به در قالی چه جایگاهی دارند؟ بنابراین در این پژوهش سعی بر آن ا

تعداد بسیاری  این نمونه قالیچهکه از  و با توجه به آن دهد  حذف و جانشینی در میان تصاویر پیامبران رخ می ،های مشاهیر  موجود در قالی تصاویر

های   قالیچه وسیععلتی نهفته است و تکثیر  ،هنری اثردر تکثیر هر  زیراای برخوردار است.   ، لذا شناخت آن از اهمیت ویژهاستبازتولید شده 

قاجار مذهب  ۀجا که یکی از ارکان جامعه در دور  قاجار بوده است. از آن ۀدر دور  ها ارزش و اهمیت آن ۀدهند  نشان ،مشاهیر با ایجاد تغییراتی در آن

هایی است   قالیچه میالنی یکی از معدود ۀکارخان ۀکه قالیچ با توجه به آن مشاهیر در تعداد پیامبران است و های  و تغییر اصلی در متن قالیچهبوده 

در کنار دیگر این قالیچه  برپژوهش  ،بنابراین از اهمیت زیادی برخوردار است. آن ۀمطالعهر سه پیامبر توحیدی در کنار هم قرار دارند،  که

   .است و ضروری الزم زمان،و نقش مذهب در آن  قاجار ۀهنر دور شناخت در  ،این دوره شده در های بافته  قالیچه

  روش پژوهش .۱- ۱

تحلیلی است  - توصیفی ،. روش این پژوهشاند گردآوری شدهای   کتابخانه ۀای است و اطالعات پژوهش به شیو  این پژوهش از نظر هدف توسعه

های دیگر نیز استفاده کرده است. تطبیق در این پژوهش از نوع عرضی و همزمانی   از تطبیق میان قالیچه ،ولیکن برای رسیدن به نتیجه مطلوب

 ۀبنابراین قالیچ ،هستند که تصویر هر سه پیامبر ادیان توحیدی در آنها کار شده باشدموجود هایی   این دوران معدود قالیچه جا که از است. از آن

 ۀرای مطالعبگیری هدفمند  با نمونهدلیل نقش پررنگ گفتمان مذهبی و حضور هر سه پیامبر ادیان توحیدی   به میالنی ۀشده در کارخان بافته

گیری تصویر   های رایج در دوران قاجار با تأکید بر گفتمان مذهبی که نقش مهمی در شکل  گفتمان ،انتخاب شد. برای تحلیل تصویر موردی

جایگاه ، های دیگر  توصیف و در تطبیق با قالیچه ،نظر پژوهش، قالیچه موردقاجار ۀپس از تحلیل شرایط دور د. نگیر   مورد بررسی قرار می ،داشتند

  گردد.  تحلیل می این آثار پیامبران در 

  ارچوب نظری پژوهش . چ۲- ۱

میالنی است، بنابراین برای رسیدن به  مشاهیر کارخانه ۀگیری قالیچ  که تأکید این پژوهش بر ادیان توحیدی و نقش آنان بر شکل با توجه به آن

تأکید بر ادیان توحیدی و جایگاه این ادیان، گفتمان مذهبی و با توجه به  د.نگرد  معرفی می قاجار ۀهای رایج در دور ابتدا گفتمان ،تحلیل مناسب

بر هنرهای دوره قاجار با تأکید بر  ها هر سه دین توحیدی و تأثیر آن ،گردد. بدین منظور  تری بررسی می  جایگاه دیگر ادیان به شکل مبسوط

  دادن پیامبران توحیدی در ردیف نخست پی برد. درون اثر برای قرار  ۀتا از این طریق بتوان به اید دنشو  ها شرح داده می  بافته دست
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۹، پیاپی ۲سال پنجم، شماره   

۱۴۰۱ستان پاییز و زم  

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

  پژوهش ۀپیشین.۳- ۱

های   بررسی قالی« ۀمقال) در ١٣٩٠( پور  فر و صباغ شایستهجمله: انجام شده است از  های تصویری  چهقالی ۀبار در تاکنون تحقیقات متعددی 

های مشاهیر نیز   به یک نمونه از قالیچه و   را بررسی کرده های این دوره ه نمونه از قالید »)(موجود در موزه فرش ایران تصویری دوره قاجار

تحلیل قالیچه مشاهیر محفوظ در کاخ نیاوران با تاکید بر جایگاه حضرت « عنوان با ای مقاله) در ١۴٠١( امانی و منش، امانی  . عرفاناند  پرداخته

گرایی را از   و گفتمان باستانقاجار پرداخته  ۀهای مشاهیر دور   به یک نمونه از قالیچه، »و حضرت عیسی(ع) بر اساس آراء جانت ولف محمد(ص)

های تصویری کرمان و کاشان از لحاظ   قالی یمطالعه تطبیق« ۀنام پایاندر )، ١٣٩۴( نژاد  تیکدریاند.   دانستههای تأثیرگذار بر قالی مذکور   گفتمان

. در این سه تخته فرش مشاهیر را نیز مطالعه کرده استو    های دو منطقه پرداخته  به تطبیق قالی »(اواخر قاجار تا اواخر پهلوی) فرمی و محتوایی

انیکی اثر هنری در عصر قاجار و تکثیر مک« ۀمقالدر ) ١٣٩۴( شاورز افشارک نظر بوده است.سانه مدانش  مطالعات فرمی و سبکتر  بیش ،بررسی

ارتباط با غرب، پیشرفت تکنولوژی و  ۀداخته که این تغییرات را در نتیجقاجار پر  ۀهای دور   به تغییرات فرمی در قالیچه، »ثیر آن بر فرش ایرانأت

های تصویری   باستانگرایی در نقوش قالی گفتمان« ۀر مقال) د١٣٩۴مهدی ( شیخ سازان و  ایمانی، طاووسی، چیتاست.  عنوان نمودهتولید انبوه 

تأثیر  ها، ییرات فرمی آنغوی نقوش و تر که  اند مطرح نمودهقاجار  ۀهای مسلط در دور   جمله گفتمانگرایی را از   گفتمان باستان، »قاجار دوره

اسطوره « ۀدر مقال)، ١٣٩٠( پور  عارف اند.  را تحت تأثیر این گفتمان دانستهای   طورهاس روایات و تصویر شاهانگذاشته است و استفاده از  یبسیار 

 معرفیجمله اند از  ا دارای اهدافی خاص دانستهر شاه در قالیچه های مشاهیر پرداخته و حضور احمد  به یکی از قالیچه» یگانه در قالی سالطین

در  )۲۰۰۷الکسیوا ( .را چون قهرمانی اساطیری به جامعه بشناساند که چنین تصویری از وی باعث شده اوای   اسطوره یعنوان پادشاه هوی ب

موجود در موزه فرش تهران  ۀقالیچمسکو و  ۀالی مشاهیر موجود در موز قبه دو  ۱»های تزئینی تا پرتره  تصاویر در فرش ایرانی: از شکل« ۀمقال

و  ها  در قالیچه گرایی به اهمیت باستان. در این مقاله نظر گرفته استرا در ها   دیگر قالی متِن  پیش ،پرداخته و در پژوهش قالی موزه فرش

بررسی « ۀدر مقال)، ۱۳۹۵( منش و بزی  عرفان. که با توجه به گفتمان آن دوره تولید شده استاشاره داشته در متن قالیچه  شدن اسالم کمرنگ

این به شده، های بازتولید  متن قالی و بررسی تغییرات در قالی با توجه به پیش» قاجار با موضوع مشاهیر ۀهای تصویری دور    متنیت در فرش بیش

مطالعه « ۀنام  در پایان)، ۱۳۹۱( زکریایی کرمانی است.ها برای دستیابی به هویت ایرانی بوده   شدن پیکره که این حذف و اضافهدست یافتند نتیجه 

به و با توجه است رده کتقسیم  نفرهنگ، طبیعت و دی ۀنظام گفتمانی فرش را به سه دست ،»شناسی دیداری  گفتمانی فرش کرمان از منظر نشانه

، قدرت عد در این تحلیلترین بُ  دیداری پرداخته است. مهم شناسی  به تحلیل یک قالیچه از دیدگاه نشانه ،دادههر زمینه قرار  در هایی که  لفهؤ م

به چهار  ،»های تصویری دوره قاجار  های قدرت در قالی  تحلیل نشانه« ۀدر مقال) ١۴٠٠( فرد عبداللهی آهنی، خزائی ونظر گرفته شده است. در 

های   قالی اند که به این نتیجه رسیده این پژوهشگرانمشاهیر است.  ۀها، قالیچ آنکه یکی از اند  دوره پرداختهاین های تصویری   نمونه از قالیچه

دنبال انتقال مفاهیم  اند و با استفاده از برخی نمادها به تر جهت کسب مشروعیت پادشاه در جامعه و حفظ قدرت وی رواج یافته بیش ،تصویری

پادشاهان ایران  ،که در آنصورت گرفته است مشاهیر  ۀقالیچ ۀی دربار های  در سمینارهای مرکز ملی فرش، پژوهش ،عالوه بر آن اند.  قدرت بوده

عد گفتمان گونه بیان کرد که این پژوهش بدیع است زیرا از بُ  توان این  می ،شده با توجه به تحقیقات انجام. اند  باستان در کنار بزرگان عالم بافته شده

بافی پرداخته شده   قاجار با تأکید بر قالی ۀمان مذهبی و تأثیر آن بر هنر دور به نقش گفت ،کمتر پژوهشی دردهد.   را مورد تحلیل قرار می اثر ،مذهبی

هایی که تحت تأثیر این   بررسی نمونه ،لذا برای شناخت هنر قاجار رند.گرایی تأکید دا  نقش گفتمان باستان شده بر تر تحقیقات انجام است و بیش

   رسد.   نظر می  ی بهضرور  ،اند  فتمان خلق شدهگ

  بافی  بر هنرهای رایج با تأکید بر قالی ها تأثیر آن و قاجار ۀهای رایج در دور   گفتمان. ٢

به اندیشه و  قاجار داشتند، برای تحلیل قالیچه نیاز است ۀهای مذهبی ازجمله یهود و مسیحیت در دور   تیلر کنار اهمیتی که دین اسالم و اقد

های مشاهیر، بزرگان و پادشاهان تأثیر داشته است،   خصوص قالیچه  های تصویری به  گیری قالیچه  قاجار که در شکل ۀگفتمان رایج در دور 

های کهن قرار دارد، بنابراین هنرهایی که در این دوره تولید   های نو و حفظ ارزش  ای است که میان جاذبه  دورهاین زمان، جا که  . از آنه شودپرداخت

المللی   توان گفت در مناسبات بین  شاه بود که می  ویژه از زمان فتحعلی  به ). در این دوره،٩، ١٣٨١هستند (کدی د بین این دو در نوسان نشو  می

رابطه ایران  ،چنین در این دوره است. هم همربوط به این دور  ندکه در اروپا به وقوع پیوست هایی . انقالب فرانسه و دیگر انقالبروابط جدیدی باز شد

ارتباط با غرب را جمله پیامدهای ). از ۱۸۲- ۱۶۱، ۱۳۷۵(شمیم  تا در افکار ایرانیان عقاید جدیدی ظهور کندشد های غربی، موجب   با دولت
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 رهبران قالی در پیامبران نقش

 کارخانۀ در شدهبافته جهان،

،  قاجار دورۀ در کرمان میالنی

 ۱۶۶ـ۱۵۵

 ،ر آنافزون ب). ۲۰۵، ۱۳۹۱(انصاری  ورود صنعت چاپ دانست که به بیداری ذهن ایرانیان کمک بسیاری کرد خوانی و  توان رواج روزنامه  می

گفتمان «قاجار،  ۀبه دلیل ضعف جامع چنین همگرایی گردید.  باعث رواج گفتمانی تحت عنوان باستان نیز شناسی در این دوره  کشفیات باستان

تمایز  گرایی و بازگشت به گذشته ایران، بعنوان  جامعه قاجار به سمت و سوی هویت ایرانی پیش رفت و برای اینکه این گفتمان موفق شود، باستان

 عجمآثار ران است که کتب چاپ سنگی مانند از این دو ). ۳۵، ۱۳۹۴ن (ایمانی و همکارا »با اعراب، بعنوان دال مرکزی، در جامعه رواج یافت

کنار موارد . این گفتمان در گردد  جمله قالیبافان میمنبع الهام هنرمندان از الدوله شیرازی به تصویرسازی این کشفیات پرداخته و   فرصتتألیف 

خان ادامه یافت   آمده تا عصر میرزا تقیهای پدید  مذکور باعث رواج تصاویری از شاهان ایران باستان در بسیاری از هنرها شد. این تحوالت و دیدگاه

ناصرالدین  ۀور ). افزایش این ارتباطات و اوضاع کشور، باعث گردید در د۱۵- ۱۳، ۱۳۵۱(آدمیت  و آشنایی با فرهنگ و تمدن غرب بیشتر گشت

مظفرالدین شاه نیز، افزایش این طبقه و افزایش سفرهای اروپایی باعث گردید که  ۀدور پس از آن یعنی  حکومتمتجدد رشد یابد و در  ۀشاه، طبق

  ).۱۹، ۱۳۵۷ (ناصری داشته باشد یفرهنگ غرب بر ایران تأثیرات بسیار 

شاهد تأسیس و حضور بود بلکه در این دوران ندر حال افزایش در میان مردم  ،ها و ارتباطات  فرهنگ غرب تنها از طریق این مسافرت

ترین  همهای مذکور نقش بسیاری در تولید کاالها داشته باشند. از م  این مهم باعث گردید شرکت هستیم.ها و عوامل خارجی در امر تجارت   شرکت

بودند که در تولید و صادرات قالی نقش مهمی ایفا  »نیرکوکاستلی و برادران«و  ۳»شرکت شرق«، ۲»زیگلر«های تولید قالی   ها و کمپانی  شرکت

و تجارت    رواج قالی). ۲۲۰ :۵، ج.۱۳۸۲(راوندی  ها ایجاد گردید  تغییراتی نیز در نقوش قالی ،ها  این شرکت میان های مختلف  کردند. در اثر رقابت

، ۱۳۸۱ (ژوله پیدا کند ید بلکه در نقاشی و عکاسی نیز نمود بسیار صادرات ایران نقش مهمی ایفا نمایدر تنها  در این دوره باعث گردید قالی نه آن

میرزا فرمانفرما، سردار   الملک، عبدالحسین ی چون بهجتانمتجدد، ارتباط با غرب و رشد صنعت قالی، باعث شد حکمران ۀافزایش طبق). ۱۸-۱۹

تأثیر ای از  عنوان نمونه به). ۲۴، ۱۳۹۱؛ زکریایی، شعیری و فروغی ۱۵۸- ۱۵۶، ۱۳۶۸  (احمدی ونداسعد بختیاری نیز وارد تجارت این صنعت ش

، ۱۳۸۶ (احمدی »طوری که اغلب بزرگان کارخانه قالی بازکردند  زمان حکومت فرمانفرما، قالی کرمان ترقی کلی کرد به رد«که  اند  این حکام آورده

جمله طور که ذکر شد از  د. همانر و احمدشاه قاجار اوج و تعالی پیدا ک شاه محمدعلی ۀ، در دو دور شهرهااین هنر در کرمان و دیگر لذا ). ۲۲۵

 ۀگاه ویژگرایی است. در کنار جای شده رخ داد، گفتمان باستانهای ذکر   اساس ارتباط با غرب و انقالبهای این دوره و تأثیراتی که بر   گفتمان

گرا و پیکرنگاری به دلیل   در این دوره تمایل به هنر انسان ،یروشنفکر  یها  انیجر و  با غرب یو اقتصاد یفرهنگ یها  در اثر مراودهو  گرایی باستان

های   پادشاهان، پیکره آنان و حکمرانان در قالیچه  ۀ). بنابراین بافت چهر ۲۷۲-۲۶۹، ۱۳۹۳(محمدی وکیل  کند  ارتباط با غرب افزایش پیدا می

  ).  ۵۵۰، ۱۳۸۱(نجمی  به حد اعالی مرغوبیت خود رسیده.ق  ۱۳۳۸ سال رایج گردید و این صنعت درتصویری در این دوره 

بعدتر و    در نیمه دوم عصر ناصری شکل گرفت و کمی«گفتمان مشروطیت است. این گفتمان قاجار،  ۀهای رایج در دور   گفتمان دیگر جملهاز 

بیانگر اولین برخورد  ،طهوانقالب مشر ). ۹۴، ۱۳۹۱ و مرادی (سجودی »تبدیل شد در عصر مظفرالدین شاه به گفتمان هژمونیک آن دوره

عدالت،  ۀو بر پای بندی قانون  این گفتمان جدید با مفصل ).۸۹، ۱۳۸۶(نظری  مستقیم بین فرهنگ غرب و فرهنگ سنتی اسالمی در ایران است

 ترین  و ازجمله شاخص ندهای بسیاری تولید شد  با توجه به این گفتمان نیز قالیچه ).۹۸، ۱۳۹۱، مرادی(سجودی و  صالح شکل گرفتاآزادی و 

در گردد که   گرایشاتی به غرب نیز مشاهده می ،در این گفتمان جدید است. در جریان مشروطه مبارزین خان جنگلی، از کها، تصویر میرزاکوچ نآ

 و مرادی، یدسجو ). ۸۹، ۱۳۸۱ (گودرزی تر گشت شدن بیش غربی این روند ،الملک و تأسیس هنرستان  با ظهور کمال آثار هنری ۀزمین

قرار مشروطیت گفتمان مقابل  و در الله است که شاه در رأس آن و ظل دنگیر   درنظر میهای این دوره   گفتمانی تحت عنوان استبداد را از گفتمان

این گفتمان ). ۱۰۴، ۱۳۹۱ و مرادی (سجودی دنکن  معرفی میعنوان رعیت  هنقش مردم ب ار وملوکانه، درب ۀآنان، ارکان این گفتمان را اراد. دارد

که شاه در مرکز  شدند زیادی تولید های بسیار  در این گفتمان نیز قالیچه .با توجه به قدرت و استبداد شاه در دوران مختلف نوساناتی داشته است

 ۀدور طور که بیان شد  هماناند.   گرایی بافته شده  شده در این گفتمان در تعامل با گفتمان باستان بافتههای   تر قالیچه قرار دارد، البته بیش ها آن

و اهمیت آستان  (ع)در این دوره هم ارادت به معصومین .بینابینی است که در آن هم تأثیر غرب زیاد است و هم مباحث دینی ۀدور  یکقاجار 

لذا . معرفی کننددهنده راه پادشاهان ایران باستان  ، خود را ادامهکنند در آثار هنری گوناگون  قاجار سعی میشود و هم پادشاهان   ها دیده می آن

حاضر، دین  پژوهشموردنظر . در گفتمان دینی )۱(نمودار ها موردنظر این پژوهش هست، گفتمان دینی است  گفتمانی که بیش از دیگر گفتمان
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ها بر هنر  قاجار داشتند و تأثیر آن ۀها و نقشی که در دور  به بررسی آن. بنابراین در این پژوهش استشده ه نظر گرفتدر در قالب ادیان توحیدی 

   شود.   پرداخته میفرش 

اسالم، مسیحیت و ( دینی نقش گفتمان. ۳ 

 این عصر هنر قاجار و تأثیر آن بر ۀدور  در )یهودیت

نظر، نقـش پیـامبران توحیـدی کـه در قـالی مـورد با توجه بـه آن

هـا بـه نقـش   بـیش از دیگـر گفتمـانمدنظر اسـت، نیـاز اسـت 

دارد کـه  شمیم اذعـانگفتمان دینی در این دوره پرداخته شود. 

 مــذهبی بــوده اســتکــاای  ، جامعــهقاجــار ۀجامعــ
ً
شــمیم ( مال

ــه  پادشــاهان قاجــار در مشــروعیت و )۳۶۸ ،۱۳۷۵ بخشــیدن ب

هـای   نظر علما تـالش حکومت خود برای ترویج مذهب و جلب

تصویر  ،بودن این جامعه لذا با توجه به مذهبی ند.ا هکرد یبسیار 

و رواج مـذهب داشـته  ترویج درنقشی کلیدی  است توانسته  می

 ،جـا کـه در جامعـه قاجـار بـیش از دیگـر ادوار باشد. البتـه از آن

نظر   خصوص مسیحیت آزادی داشتند، به  مبلغین ادیان دیگر به

نظـر توان با تسامح، دین نیـز در   مذهب را می ،جا رسد در این  می

های بسـیاری در ارتبـاط بـا ادیـان   قالی ،قاجار ۀگرفت. در جامع

تر این  ند و بیشا دهشو مسیحیت بافته  یتازجمله یهود مختلف

هـا، بـا ارجـاع بـه تصـاویری کـه دارنـد در خـدمت مـذهب   قالی

هایی که با ارجاع به مذهب اسـالم و   قالی ،هستند. در این دوره

هـایی هسـتند کـه   تر قالی بیش ،شوند  با تأکید بر تشیع بافته می

نقاشـی تر به سبک  یشبشده و   رای مراسم خاص استفاده میب

هـا و   رسـد ایـن قـالی  نظـر مـی  بـهاند.  ای بافتـه شـده  خانـه  قهوه

اسـم عـزاداری سیدالشـهدا و یـا در تـر بـرای مر  بیش ،نماها  پرده

). ۱(تصـویراند  شـده  هـا توسـط نقـاالن اسـتفاده مـی  خانـه  قهوه

اسـت ازجملـه  یتعزیه که نوعی هنر نمایشـ ،چراکه در این دوره

یافتــه و هنرهــایی کــه در  ای هنرهـایی اســت کــه رواج گســترده

  خدمت آن هستند نیز در کنار آن رواج پیدا کردند.

کـه ایـن مـردم هنـوز از نفـوذ ، چرا بودنـدچنان پایبند شعائر مذهبی و آداب و رسـوم  مردم هم ،قاجار ۀدر ابتدای دور چنین الزم به ذکر است  هم

، المللـی  در مناسـبات بـین روابـط جدیـد و بـا آغـاز شـاه   فتحعلـی ۀ). ولیکن از دور ۳۶۵ ،۱۳۷۵(شمیم  آنها دور مانده بودند ۀویژتأثیر و  غربی ۀجامع

ق رَ ِفـشـود.   تـر مـی جملـه مسـیحیت بـیشهـای مـذهبی از   آزادی اقلیـت ،چنین در این دوره تر شد. هم با فرهنگ غرب بیشتدریج آشنایی مردم  به

و انگلیسـی و کاتولیـک فرانسـوی  یوئیسـسارتـدکس روسـی، پروتسـتان آمریکـایی،  کردنـد شـامل:  که در این دوره در ایران فعالیـت مـی مسیحی

 ).۶۸ ،۱۳۷۸ (احمـدی های مسیحی درآمـد  هیأتهای رقابت و فعالیت   یکی از کانون شکل ) و ایران در این دوره به۱۳۱ ،۱۳۶۸ (غفاری شدند  می

ره کرد. این ااش مظفرالدین شاه و ناصرالدین شاه، عباس میرزا توان به  میکه  گرفتند حمایت شاهان و شاهزادگان قرار، موردمسیحیان ،در این دوره

کمک بسیار زیـادی  ،موقوفات برای کلیسا نعباس میرزا با کاهش مالیات ارامنه و تعیی ای بود که  تا اندازه ،از آنانپشتیبانی از مسیحیان و حمایت 

سـر   های مـذهبی کـه در ایـران بـه  چنین در زمان وزارت امیرکبیر، اقلیت ). هم۱۸۷ ،۱۳۹۰ (کاظمی تاری به بازگشت مهاجرین ارمنی به ایران کرد

هـای   داشـت و بـا آزادیقاجـار  ۀحیت در کنار تأثیراتی که در جامعـمسی). ۴۳۵ ،۱۳۵۱(آدمیت  حقوق اجتماعی یکسانی برخوردار بودند بردند از  می

  
  قاجار (نگارندگان) ۀهای رایج در دور   : گفتمان١نمودار

  
  واقعه کربال، یزد،  با موضوع دستبافت ۀ: قالیچ۱ریتصو

  )۹۴، ۱۳۷۸(خشکنابی  متر سانتی ۱۳۵×۱۰۵

گفتمان هاي دوره قاجار

گفتمان 

باستان گرایی و 

ملی گرایی

گفتمان  

استبداد

گفتمان  

دینی

گفتمان  

مشروطیت
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 رهبران قالی در پیامبران نقش

 کارخانۀ در شدهبافته جهان،

،  قاجار دورۀ در کرمان میالنی

 ۱۶۶ـ۱۵۵

اذعـان گردیـده جملـه ایـن کاالهـا کـه کـرد. از   هایی برای خویش تولید میاال های هنری نیز نفوذ پیدا کرده و ک  در کارگاه ،نسبی که به آنان داده شد

 آنـان). ۲(تصـویر) ۹۲، ۱۳۸۶(کشاورز و سـامانیان  است با تصاویر حضرت مریم و حضرت عیسی(ع) منسوجاتیاند،   تعلیمی نیز داشته ۀاست جنب

د کـه نـیادمانی، تعلیمی و اعجـازآمیز دار  ۀجنب،  ها و شعائر دینی در ارتباط است  که با آیینمنسوجات شده در  د که اکثر تصاویر استفادهنکن  اشاره می

   .تواند در حکم یک شمایل باشد  می

 ۀآنان در اواخر دور  که توان گفت  دیگر که یهودیان هستند می نقش اقلیت مذهبِی  ۀدربار  

نقش مهمی در امر تجارت داشتند. یهودیان همیشه در تجارت نقش مهمی ایفا  ،قاجار

 ).Gilbert 1993, 11( رسد  ق.م می ۶قرن  و نخستین رابطه تجاری ایران با آنان به کردند  می

برخی از گرفتند و   یهودیان مورد آزار قرار می ،شاهمحمدشاه و   فتحعلی ۀدر دور  ،با این وجود

 به اسالم ایمان آوردند.  برای آنآنان 
ً
  ،این فشارهاکه از این فشار رهایی پیدا کنند ظاهرا

ً
حدودا

. در ندمظفرالدین شاه کاسته شد ۀخصوص در دور   پس از سفر ناصرالدین شاه به اروپا و به

به وضع  تا جهانی یهودیان از وی خواست ۀاتحادیا داشت، سفری که ناصرالدین شاه به اروپ

البته وی اذیت و آزار یهودیان را ). ۶۰ ،۱۳۷۵(سهیم  تری شود یهودیان ایران رسیدگی بیش

 ۀدگی به حال یهودیان و تأسیس مدرسرسی ،نپذیرفت و این خبر را تکذیب کرد با این وجود

آنان  ،در این دوره به یهودیان داده شد مزایایی کهبا محقق نشد.  ،الیانس تا دوره پس از وی

جمله کاالهای . از ندنستند در امور تجاری نیز وارد شوتوا نسبت به گذشته وضع بهتری یافتند و

داشت، قالی بود و قسمتی از این امر در  ای همیت ویژهاایرانی که در این دوره در صادرات 

وان هدیه به دیگر عن هبچنین  هم ).۴۷۵- ۴۷۲ ،۱۳۶۹  (عیسوی تجارت به یهودیان داده شد

فرشی به پزشک یهودی  ،ناصرالدین شاه ،ای داشت. در این دوره  ها نیز اهمیت ویژه  اقلیت

است و به نوعی در  یطرح آن برگرفته از دین یهود و هنر ایرانکند که   خود، نورمحمد اهدا می

(قمقالقی و  توان مشاهده کرد  و یهود را می مهمزیستی میان دو دین اسال ،این هدیه

خصوص   مانند مسیحیان بهیهودیان که  توان گفت با آن  لذا می .)۱۰۳، ۱۳۸۹ همکاران

توانستند تأثیر زیادی بر  ،تجارت فرش هدلیل ورود ب ای نداشتند به ها جایگاه ویژه  کاتولیک

های آنان   و در کارگاه های بسیاری توسط یهودیان  قالی ،در این دورهبگذارند. آن نقش  طرح و

 ها ها از آن  رسد در کنیسه  نظر می  عبادی داشته و به ۀها جنب  تولید شد. بسیاری از این قالی

  ). ۳(تصویر کردند  استفاده می

  مطالعاتی ۀتوصیف پیکر . ۴

نام مشاهیر یا رهبران جهان شناخته   ای است که به  قالیچهاین پژوهش، مطالعاتی  ۀپیکر 

متر  ۴۳/۲×۵۲/۱ ۀمیالنی کرمان است که در انداز  ۀ، بافت کارخاناین قالیچهشده است. 

کرک پشمی بافته شده است. متن کالمی در قالیچه به دو زبان فارسی و فرانسوی بافته با 

در باالی قالیچه به زبان فرانسوی  ،میالنی است ۀه است. امضای اصلی که نام کارخانشد

نظر ر جهت خوانش از بیرون به درون در اصلی است. اگ ۀته شده است. قالیچه شامل سه حاشیزبان فارسی باف تر به بزرگ ۀحاشی و در پاییِن 

 ۀکارخان: «در باال به فرانسوی نوشته شده است ،در این حاشیه باریکی است پوشیده از نقوش ختایی. ۀترین قسمت، حاشی  گرفته شود، بیرونی

ها نام یکی از بزرگان جهان با عددی در کنار  یک از آنشمسه است که درون هر  ۵۴تر شامل   بزرگ ۀ.  قسمت دوم و حاشی۵»میالنی کرمان

به  ۵۴خرین شماره یعنی (ص) است و آحضرت محمد) ۱۸سلیمان و  )۲) موسی، ۱به پیامبران،  یافته اختصاص آن نوشته شده است. اعداد

زبان  ک نام بزرگان به،های کوچ  درون کتیبهبزرگ است.  ۀاندازه و دو کتیب هم ۀکتیب ۵۵، شامل باریک دیگر ۀلئون اختصاص دارد. حاشیناپ

زیر سنتورِی معابد یونانی، بزرگان جهان از موسی  ،قالی ۀمیالنی آمده است. در زمین ۀ، نام کارخانبزرگ ۀفرانسوی بافته شده است. درون کتیب

  
شده از پشم و ابریشم، رشت،  تشکیل ۴گلدوزی :١ریتصو

 ۴۳/۲×۶۷/۱ه.ق،  ۱۲۷۸حضرت مریم و فرزندش، 

  )Sakhai 2008  , 390(متر 

  
صبا و حضرت سلیمان، بافت کاشان،  ۀ: ملک٢ریتصو

  )Felton 2002, 58(ه.ق ۱۳مربوط به اواسط قرن
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 ۀاشخاص با همان شمار امبران، پادشاهان، کاشفان، فرمانروایان و ... هستند. این اند. این افراد شامل پی  تا ناپلئون بناپارت بافته شده

 مبنایرسد بر  نظر می  اساس شماره نیست بلکه بهها بر  قرارگیری آن ،اند با این وجود  در زمینه نیز بافته شده ،گرفته به آنان در حاشیه اختصاص

سلیمان قرار حضرت در زمینه در کنار  نیافته،ای به وی اختصاص   شماره ،حاشیهها است. حضرت عیسی(ع) که در  جایگاه و اهمیت آن

  گرفته است. 

ثانی، حضرت محمد(ص)، حضرت عیسی(ع)، حضرت سلیمان و حضرت موسی(ع) قرار  ۀیف اول، از راست به چپ، عمر خلیفدر رد

با شنلی ارغوانی و دستانی که به سوی  (ع)یعیسرت حض خویش، عالمت ماه یا قمر دارد؛ بر روی لباس (ص)اند. حضرت محمد  گرفته

است. در  حضرت سلیمان دست خویش را باال برده و حضرت موسی(ع)، ده فرمان را به دست گرفته شود؛  شده مشاهده می مخاطب کشیده

حضرت موسی(ع) نوشته شده ، نام ایشان و به جای متن ده فرمان، نام (ع)شود. در کنار حضرت عیسی  کالمی مشاهده می ،دو متن ۀزمین

کنندگان عالم و پاینده باد بزرگان مشاهیر  گانیبرقرار باد زند « :نوشته شده است ،اند  که این بزرگان زیر آن قرار گرفته ای است. در سنتوری

که در قالیچه به بررسی  آن های کرمان کار شده است. با توجه به  مملو از گل است و به سبک قالی ،های قالی  ). زمینه و حاشیه۱جدول»(عالم

بافی در این دوره   قاجار و ارتباط آنان با قالی و قالی ۀیاز است جایگاه این ادیان در دور شود، ن  جایگاه پیامبران ادیان توحیدی پرداخته می

  مشخص گردد.

 (نگارندگان) یات قالیچهرهبران جهان و جزی ۀ: قالیچ١جدول

  توضیحات زیر سنتوری قالییات جزی رهبران جهان ۀتصویر قالیچ

  
  

  ه.ق۱۳۳۵قالیچه مشاهیر، کرمان،  

 )(Sakhai 2008, 106   

  

  

  میالنی کرمان ۀامضای قالیچه؛ کارخان

  به دو زبان فارسی و فرانسه

  

  تجزیه و تحلیل قالی رهبران جهان . ۵

اند و در   پیامبران ادیان توحیدی قرار گرفته ،در ردیف اول ،چه. در این قالیکارخانه میالنی کرمان است ۀچهای مشاهیر، قالی  جمله قالیچهاز 

جا که تعداد افرادی که در جهان  . از آناند ، جای گرفتهندا ههای بعدی کاشفان، فرمانروایان و افرادی که نقش مهمی در جهان داشت  ردیف

 ند ا هنقش داشت
ً
زده     ها باید دست به انتخاب می  برای گزینش پیکره ،است، طراح ۵۴شده در قالی نفر است و تعداد افراد مصور  ۵۴ز بیش ا یقینا

ر د ها  پیکرهترتیب قرارگیری که  آنبه با توجه زده است.   ها در قالی نیز باید دست به چیدمان دیگری می  چنین برای چینش پیکره است. هم
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های ردیف نخست در این   جا که پیکره ای برخوردار است، از آن  پیکره در قالی از اهمیت ویژه گذاری هر پس جای ،قالی به ترتیب شماره نیست

  شود.  بندی پرداخته می  تر به دلیل این ترکیب پژوهش موردنظر است، بیش

اند.   قرار گرفته (ع)موسیحضرت سلیمان و حضرت ، (ع)عیسیحضرت ، (ص)در زیر سنتوری معبد در ردیف نخست، حضرت محمد

ای به وی اختصاص داده   شماره ،بنابراین .، الف)۵(تصویر در حاشیه نیامده است (ع)عیسیحضرت است و نام  ۱۸، ۲، ۱های آنها   شماره

ای برخوردار است و نام وی و حضرت موسی در   از جایگاه ویژه حضرت عیسیه، از نظر بصری رغم نام وی در حاشی . ولیکن بهنشده است

مانند  حذف شده است (ص)یا پیامبر اکرم ،شده در این دوران های بافته  تر قالیچه که در بیش در صورتی رار شده است.زمینه نیز تک

 ندارد وجود (ع)یر و نام حضرت عیسیکه تصو یا آن )۲نمونه ۲، ج؛ جدول۵(تصویر های موزه فرش و قالیچه محفوظ در کاخ نیاوران  قالیچه

که هر سه پیامبر توحیدی در آن  وجود داردکارخانه میالنی  ۀهایی ازجمله قالیچ  معدود قالیچه ،این دورهدر و  )۱، نمونه۲، ب و جدول۵(تصویر

  باشند.  بافته شده

  
  

  (نگارندگان) های قرارگرفته در ردیف نخست قالی  : پیکره۴ریتصو

  

؛ ب) جزییاتی از کارخانه میالنی ۀ) جزییاتی از حاشیالف :۵ریتصو

محفوظ در  ۀ؛ ج) جزییاتی از قالیچفرش تهران ۀموز  محفوظ در ۀقالیچ

  (نگارندگان) کاخ نیاوران

  

 )۵٧، ١۴٠١امانی  منش، امانی و  (عرفان محفوظ در موزه فرش تهران و کاخ نیاوران های مشاهیر  قالی :٢جدول

  توضیحات جزئیات ردیف اول زیر سنتوری قالی مشاهیر 

١ 

 

 

کرمان،  بافت مشاهیر، ۀقالیچ

  )١٣١، ١٣٨٠(دادگر  ه.ق١٢٧٨

٣ 

 

 

، ه.ق١۴مشاهیر ، قرن  ۀقالیچ

 محفوظ در کاخ نیاوران

  )(نگارندگان
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۹، پیاپی ۲سال پنجم، شماره   

۱۴۰۱ستان پاییز و زم  

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

رسد   نظر می  است و به فرانسویجا که قالی به دو زبان فارسی و  از آن امبران در ردیف نخست قرار دارند.ها پی  در تمام قالی ،با این وجود

یکن حضور افرادی که با ولشود.  ای روشن می  و اهمیت نقش وی تا اندازه (ع)حضور تصویر حضرت عیسی ،باشدسفارشی برای کشور فرانسه 

و در ردیف نخست است که نشینی یکدیگر  در هم ،شوند  یک از ادیان توحیدی شناخته میو راهبران هر  ءنزدیکی دارند و از انبیا ۀمذهب رابط

بنابراین  .ها در حاشیه متفاوت است ترتیب قرارگیری تصاویر در زمینه با ترتیب قرارگیری آن ،موارد مذکور با توجه بهچنین  باید تحلیل گردد. هم

رغم   به ،خصوص ادیان توحیدی دارند  نزدیکی با مذهب به ۀهایی که رابط  ها، دست به انتخاب زده است. پیکره  نشینی پیکره طراح برای هم

ها کنار هم  اند. قرارگیری آن  در ردیف نخست قرار گرفته و هر سه در زیر سنتوری معبد بودهکنار یکدیگر  در ی که دارند،های متفاوت  شماره

که در را این چند پیکره  ،د. طراحنده  حیت و یهود ارجاع مییبه سه دین اسالم، مس که باشد ها دینی آن یبیانگر نقش مذهبی و رهبر تواند   می

باشد. ها اشاره داشته  آن ۀبه نقش ویژتواند   در تصویر نیز می هانداز است و  کرده تر از دیگران ترسیم بزرگ بصری، از نظر ارنددردیف اول قرار 

ها   ست. با توجه به نیزهها تری بر آن کنندگان عالم اشاره دارد، تأکید بیش  گیدر زیر مثلثی حاوی متن کالمی که به زند  انری آنچنین قرارگی هم

که آخرین شخص در قالی  آن لحاظ هب گوییچنین  هم. هستندجنگجویان، کاشفان و فرمانروایان  ،های بعدی  ردیف در ها  پیکرهو اسامی آنان، 

هایی از   کارت پستال ،در اثر روابط دو کشور ،یا دوران بعد رسد در آن دوره  نظر می  به ،ایران و فرانسه در زمان او ۀطببا توجه به را و ناپلئون است

حاکم یا فرمانروای  ،وی چنان محترم بوده که پس از وی ۀکه خاطر  یا آن ها بافته شده است و این تصویر از روی آنوی وارد ایران شده 

  . ناپلئون است لذا آخرین پیکره در قالیچه، اند  شاخصی قرار نداده

رسد قالیچه برای کسانی بافته شده که گرایش به   نظر می زیرا بهند از دیگر پیامبران جایگاه واالتری دار  (ع)عیسیحضرت  ،این قالیچهدر 

جایگاه  نیز نها در ایرا های مکرر با غرب و حضور مسیحیان و مبلغین آن  تماس .ند یا قالیچه توسط آنان بافته شده استا هاین مذهب داشت

 ،تواند بیانگر آن باشد که قالیچه  بودن قالیچه، می چنین دوزبانه هم .بافی اختصاص داده است  دین مسیحیت در قالی های  شمایلبه را ای   ویژه

به زبان فرانسوی که به زبان فارسی نوشته شده  زیرا هر متن نوشتاری در قالیچه .است ای برای آنان  سفارشی از کشور فرانسه باشد یا هدیه

نوعی  ، بهبودن این قالیچه با وجود دوزبانه تر است.  رنگحضرت عیسی پر  یج آن کشور، جایگاهبنابراین با توجه به مذهب راهم بافته شده است. 

چه در این قالیچه  آنپیغامی است برای جهان و  بلکه رساند فقط برای ایرانیان نیست  تر از ایران اشاره دارد و پیغامی که میابه جهانی فر 

  اند.   هر سه پیامبر توحیدی قائل شدهای برای   جایگاه ویژهدر بین تمامی رهبران جهان، مطلب است که   موردتوجه است این

ترین و   دادن هر سه پیامبر در ردیف نخست، آنان را مهمطراح با قرار آن است که  اولگیری پیامبران در نگاه گاه برای قرار د یک دی

دین توحیدی هستند که  کنند. این سه  اهمیت پیدا مینوعی دیگر افراد  هاست که به داند که با حضور آن  ذارترین افراد در جهان میگتأثیر 

 هر سهنقش  ها کمک کند.  تواند به برپایی جهان و پایداری آن و دوام دیگر حکومت  ها کنار یکدیگر می نشینی آن اند و هم  گرفتهجهان را دربر 

ای را به جهانیان عرضه کنند.   اند تا پیام ویژه  توری قرار گرفتهزیر سنآنان دیگران هستند.  و هدایت د و گویی بیانگر تعلیمپیامبر، حالتی ویژه دار 

 ۀو مقایس تر است و با توجه به متن حاشیه بیش (ع)هر سه پیامبر یک جایگاه ندارند بلکه جایگاه و ارزش بصری حضرت عیسی ،با این وجود

یا طرحی که هنرمند  در طراحی اولیه از قالیچه به عدم حضور نام حضرت عیسی(ع) استنادبا گردد که   این مهم آشکار می ،آن با متون دیگر

 است، ای به آنان بوده  که سفارشی از فرانسویان قبول کرده یا هدیه حذف شده بوده و طراح برای آن عیسی(ع) نظر قرار داده،آن را مد

ده دا اوای نیز به   کردن وی، جایگاه ویژه ، عالوه بر اضافهگ پوشش وینیز اضافه کرده و با توجه به رنرا  یتتصویری از پیامبر دین مسیح

 ۀن است که طرح قالیچنشینی است نه جانشینی و اهمیت موضوع در ای در این قالیچه از نوع هم است. البته حضور حضرت عیسی(ع)

چنان اهمیت داده که حاضر به  به هر سه دین آنو  مورد توجه قرار نداده استاست که دین یا مذهب خاصی را  شمول ، طرحی جهانمیالنی

  مبری در قالیچه نبوده است.حذف هیچ پیا

 را که تغییراتی ها بیش از آن  رسد این قالیچه  نظر می  و به گفتمان دینی است ۀبیانگر نقش ویژ ،میالنی ۀکارخان مشاهیر با تأکید بر ۀقالیچ

توان گفت تصاویر پیامبران در قالیچه از چنان جایگاه   صورت کلی می  اند. به  تغییرات را در پیامبران ایجاد کرده ،ایجاد کنندها   در دیگر پیکره

های ردیف نخست یعنی پیامبران ایجاد   گردد، تغییر در پیکره  که کجا و برای چه کسی تهیه می ای برخوردار بوده است که با توجه به آن  ویژه

کند که کدام پیامبران باید در قالیچه بافته شوند و   مان دینی که کمتر به آن پرداخته شده است مشخص میگویی گفتاند.  کرده

زیرا در گفتمانی خلق شده است  ادیان بزرگ ۀهمبا و تعاملی است با جهان بیانگر  ،یامبر در قالیچهپبخشی کنند. لذا حضور هر سه   مشروعیت
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تری  شمولی کمک بیش  همه را محترم شمرده و زبان قالی که چیزی فراتر از فارسی است نیز به این جهان که به تمام ادیان احترام گذاشته و

  کرده است. 

هـای   بخشـی بـه حکومـت قاجـار، بـه تلفیـق اندیشـه راستای تحکیم هویـت و مشـروعیت در گونه باشد که طراح تواند این  دیدگاه دیگر می

ها را در ردیف نخست  شاهان و فرمانروایان جهان قرار گرفته و آن ، پیامبران در میان حاکمان،دلیل ه همین. باسته مذهبی و سیاسی پرداخت

 (ص)تصـاویری از رهبـران جهـان و دیگـر پیـامبران در کنـار پیـامبر اسـالمکسب مشـروعیت کننـد. رواج  ،کمک توسل به دین قرار داده تا به

  اشاره کند.  نیز های جهانی  تواند به روابط قدرت میان هویت  می

 گیری  نتیجه. ۶

آثار ندد و گاهی برخی ای نقش ب  تواند بر هر زمینه  تواند بیانگر اندیشه و گفتمانی باشد که در آن خلق شده است. این تصویر می  هر تصویری می

جمله این هنرها در کنند. از   دوران خود هستند و شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوره را بهتر بیان می ۀهنرها بیانگر اندیشبیش از دیگر  هنری

های   جمله قالیای دارد. از   های تصویری، قالی مشاهیر یا رهبران جهان جایگاه ویژه  های تصویری هستند و از میان قالی  قالی ،قاجار ۀدور 

رسد   ر میظن  در نگاه نخست و با توجه به عنوان قالی و شکل سنتوری معبد، به. النی کرمان استمی ۀقالی تولیدشده در کارخانمشاهیر، 

توان اشخاص را در سطوح مختلف مشاهده   اند. ولیکن با تدقیق در قالی می  در مکانی گرد هم آمده ،جمله پادشاهان و رهبرانبزرگان جهان از 

که کدام پیکره  اساس شماره نیست. بنابراین اینها در قالی بر   قرارگیری انسان. تر قرار دارند  پایین های  کرد. برخی در ردیف اول و برخی در ردیف

ای   گردد و بیانگر اندیشه  ها نیز از اهمیت برخوردار می  نشینی پیکره چنین هم های آتی و هم  در ردیف نخست قرار گرفته و کدام پیکره در ردیف

یک از ادیان که ریشه در مذهب دارند و رهبر هر  ست کسانی قرار دارندخکه در ردیف ن است. حال با توجه به آناست که در پس قالی نهفته 

توان گفت   ت، میدر ردیف نخست روی داده اس تر بیش ،کردن پیکره در این نمونه قالیچه که حذف و اضافه و با توجه به آن توحیدی هستند

توان این قالیچه   گیرد. در این گفتمان است که می  تر در گفتمان دینی جای می شده بیش های گفته  در میان گفتمان نظر پژوهشمورد ۀقالیچ

تأثیر   های دیگر از این نمونه قالیچه بی  در تولید نمونهنیز گرایی   گرایی و ملی چون باستانهای رقیب   را مورد خوانش قرار داد. البته گفتمان

کند. بنابراین در   جای ایشان در نمونه کاخ نیاوران در گفتمانی دیگر معنا پیدا می  به (ع)حذف پیامبر و جانشینی حضرت عیسیاند و   نبوده

ای سیاسی نیز باشد،   تواند بیانگر اندیشه  می با رهبران جهان ینشین که به دلیل هم نشینی پیامبران توحیدی عالوه بر آن هم ،میالنی ۀقالیچ

دیگر  که ماننده آزادی ادیان نیز اشاره کرد چرا توان ب  البته بیش از دین می. استمذهبی است که در پس قالی پنهان  ای اندیشهانگر تر بی بیش

تأثیر گفتمان دیگری نیز هست که در اواخر قاجار رواج یافت و  تحتاین خود اند.   حذف نشدهبه دلیل تعصب دینی یکی از پیامبران  ،ها  قالیچه

از تعامل  هاین قالیچه ک .است شدههای مذهبی و تساوی میان دیگر ادیان توجه   آزادی اقلیتآن گفتمان مشروطیت است که در آن به 

این سه دین توحیدی  ۀپایه و اساس جهان بر پای ،آمیز ادیان و از آن فراتر ، بیانگر همزیستی مسالمتگفتمان دینی و مشروطه خلق شده است

چنین حضور پیامبران در  هم .عالم هستند کنندگان و زندگی کنند  اینان زنده ،سنتوری ۀبا توجه به نوشت د واست که در ردیف نخست قرار دارن

 بخشی به حکومت وقت باشد. تواند به دلیل مشروعیت  کنار رهبران سیاسی می

  

  ها نوشت  پی

1. Images in Iranian carpet making: from ornament to portrait 

2. Ziggler 

3. O.C.M  

4. Embroideries 

5. Fabrique de Milani Kerman 

  منابع 

 .تاریخ معاصر ایران .»ق)۱۲۶۵-۱۲۵۴( های حضور و عملکرد  های فرانسوی در ایران؛ بررسی زمینه  الزاریست« .۱۳۷۸. احمدی، حسین .۱

۳ )۱۱:(۴۱-۶۸. 
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  های ساخت شیشه از دوران هخامنشی تا تیموری در ایران  تکنیک ۀمطالع

   
قهی بلخاری حسن
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  چکیده

پس از زمان عیالمیان و  که یطور  بهبرخوردار است  ای تاریخی و هنری پرمایه ۀگری از پیشین  شناسی، شیشه  براساس اسناد تاریخی و باستان

که مبین  مانده یبرجا یای ارزشمند   آثار شیشه ،تیموری ۀهخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و از قرون نخستین اسالم تا دور  از آن از دوران

 یها  وهیش ،خیای از تار   گران در هر دوره  . شیشهاستنه ین زمیگرفته در ا چنین تحوالت صورت ساخت شیشه و هم ۀنیابعاد نوآورانه در زم

 یگر   شهیش ۀدر شیو یناگسستن یکه تداوم  ها در ادوار بعد ادامه یافته، چنان  ن شیوهیاز ا یار یاند و بس  کار گرفته  ساخت آثار به یبرا یمختلف

هدف این  ،های ساخت شیشه    هخامنشی تا تیموری و بررسی تکنیک ۀگری ایران از دور   شناخت تاریخ شیشهقبل و بعد از اسالم مشهود است. 

هخامنشی تا تیموری  ۀهای ساخت شیشه از دور   کنیکاست: تاصلی    ی پاسخ به این پرسشپ. بنابراین پژوهش حاضر در استپژوهش 

ای   کتابخانه آن، گردآوری اطالعات ۀتحلیلی بوده و شیو -توصیفی ،روش این تحقیق ه تحوالتی را پشت سر گذاشته است؟چگونه بوده و چ

ری و گاستفاده در سفالهای مورد شیوهگری اغلب از   های شیشه  روش ،دم ۀت که قبل از ابداع میلاسحاکی از آن  پژوهش است. نتایج

وجود آورده که باعث جداسازی  به ایران گری  تحولی اساسی در شیشه ،اشکانی ۀولی ابداع روش دمیدن شیشه در دور  ،فلزکاری الهام گرفته

 گری و موم گمشده  ای، ریخته  یک شیشه، قالب شنی و میلهفشردن در قالب، موزایهای   تکنیکهای رایج گذشته شده است.   از سنت هنراین 

های   چون امکان ساخت آثار با فرم هماین تکنیک های بسیار   سبب قابلیت  بهاند.   ای قبل از دمش بوده  های ساخت آثار شیشه  جمله روشاز 

 توجه واقع شدهدر ادوار بعدی مورد ، دمیدن شیشهدر ساخت و تزیین شیشه   امکان نوآوریچنین  بسیار و هم تعداد ،متنوع، ابعاد گوناگون

وقوع پیوسته که  ها به  های نوینی در طول قرن  اما شیوه ،اند  ناگهانی مورد تغییر قرار نگرفته طور بهگری   های شیشه  که شیوه این باوجوداست. 

  مغول شده است. ۀدر دوران اسالمی تا حمل ایران گری  باعث رشد و شکوفایی شیشه

  

   :ها هواژ کلید

  .دم   ۀلیم دمیدن، های ساخت،  ، تکنیکایران گری  شیشه ،تاریخ شیشه
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های ساخت مطالعۀ تکنیک

شیشه از دوران هخامنشی تا 

 ۱۷۸ـ۱۶۷، تیموری در ایران

  مقدمه. ۱

ات یها، به ح  بیفراز و نش باوجودران ین ایشاخص سرزم هنرهایاز  یکیعنوان  بشر بوده و به موردتوجههمواره در طول تاریخ  ،یگر   شهیش

غنی  ۀن در ایران وجود داشته، از پیشینعیالمیا ۀشناسی از دور   اساس اسناد تاریخی و باستانکه بر گری   شیشه .درخشان خود ادامه داده است

آثار  ،تیموری ۀاز زمان حاکمیت هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان و از قرون نخستین اسالم تا دور  که یطور  بهتاریخی و هنری برخوردار است 

. استنه ین زمیگرفته در ا چنین تحوالت صورت ن شیشه و همییساخت و تز  ۀنیکه مبین ابعاد نوآورانه در زم مانده یبرجا یای ارزشمند   شیشه

ای از تحول را گذرانده است. به   و طی قرون بعدی دورهنداشته تغییر ناگهانی های ساخت و تزیین شیشه،   شیوه ،بدیهی است با استقرار اسالم

ها در ادوار   ن شیوهیاز ا یار یاند و بس  ساخت و تزیین آثار خود به کار گرفته یبرا یمختلف یها  وهیش ،خیای از تار   در هر دوره گران  شیشهبیانی دیگر، 

در بعضی دوران با توجه  یگر   شهی، شوجود نیبااقبل و بعد از اسالم مشهود است.  یگر   شهیش ۀدر شیو یکه تداوم ناگسستن  بعد ادامه یافته، چنان

 ۀدر حوز  ییها  یهای دیگر، جنگ، مهاجرت و... با ابداعات و نوآور   ارتباطات بازرگانی و تجاری با سرزمین ازجملهبه شرایط حاکم در سرزمین ایران 

توان شروع آن را همزمان با پیدایش  که می- های متعددی برای ساخت و تزیین شیشه   شیوه ،بوده است. در طول این دوران ن توأمییساخت و تز 

 ا هدفپژوهش حاضر ب ،رو نیازاتأثیر گذاشته است.  ،به کار گرفته شده که بر نوع فرم، نقوش، عناصر بصری و ساختاری - نظر گرفتدر  شیشه

پاسخ دهد که تا بدین پرسش  پردازد  می تیموریتا  هخامنشیاز دوران  ایرانگری   به سیر تاریخی شیشه های ساخت شیشه  بررسی تکنیک

ها به فالت   پس از مهاجرت آریاییاست؟ ای در طول این دوران چگونه بوده و چه تحوالتی را پشت سر گذاشته   های ساخت آثار شیشه  تکنیک

گری ایران   های بارز شیشه  ای چغازنبیل که نمونه  های شیشه  مفتولتی مختص تحقیقاعیالمیان یافت شده و ای از دوران   ایران، اولین آثار شیشه

از این دوره به بعد گری   و گسترش شیشه مانده برجای ای ای ارزنده  آثار شیشه انهخامنشیدر زمان  ،. بعد از آناند نگاشته شدهاند،   در این دوره

گری ایران قبل از   ساسانی اوج شیشه ۀدور  است. گری به وقوع پیوسته  تحولی اساسی در شیشه ،اشکانی با ابداع میله دم ۀ. در دور مشهود است

 جهت انتخاب شده است که  نیا اززمانی پژوهش حاضر  ۀی، باز کل طور به. مغول تداوم یافته است ۀکه در دوران اسالمی و تا حملاسالم بوده 

گری ایران موجود بوده   شیشه ۀمدارک معدودی دربار از آن حیث است که حاضر رت پژوهش اهمیت و ضرو و تحقیقی در این رابطه صورت نگرفته 

 ،این پژوهشدر لذا  .ماندن این بخش از تاریخ هنر ایران است است که خود دلیلی بر مبهممندی نیز در این رابطه صورت نگرفته   و پژوهش نظام

 یو بررس گیرند. مطالعه  مورد مطالعه و تحقیق قرار می ،اند ناشناخته ماندهکه ایران  یگر   شهیصنعت شهنر و پربار  یها  از جنبه یار یبس

 است.  یخیلحاظ تار  ن بهین سرزمیا یگر   شیشه ۀشه، مستلزم مطالعیاستفاده در ساخت شمورد یها کیتکن

 روش تحقیق. ۱- ۱

ها با   و یافته  شده یگردآور  یا  ق منابع کتابخانهیاطالعات از طر  به انجام رسیده است. تحلیلی - از روش توصیفی یر یگ  با بهره ،تحقیق حاضر

رکود هنر شیشه ایران که با  ۀهخامنشیان تا دور  ۀگری ایران از دور   ابتدا تاریخ شیشه ،در این تحقیقاند.  رویکرد تاریخی مورد مطالعه قرار گرفته

آثار  ،آماری تحقیق ۀاند. جامع هگرفتهای هر دوره مورد بررسی قرار   و سپس تکنیک شده بیان ،دیانجام مغول بیش از یک قرن به طول ۀحمل

و گویای صورت غیراحتمالی و هدفمند   ها به  بوده و نمونهموجود گری   های معتبر شیشه  در کتاب مذکور هستند کههای   ای متعلق به دوره  شیشه

  اند.  های نامبرده، انتخاب شده  تکنیک

  تحقیق ۀپیشین. ۲- ۱

های زمانی   یک از بازهرا موضوع کاوش قرار دهد و در هر  های ساخت شیشه  که تکنیک و مستقلی جامعتحقیق  یافته، مطالعات انجام طبق

، اندک و روند  به شمار می نیز هایی که از منابع این تحقیق  کتاب. در رابطه با این موضوع، اطالعات در مشاهده نگردید ،مذکور بررسی نماید

از مجموعه هنرهای اسالمی گردآوری ناصر خلیلی، پس از  کارهای شیشه) در جلد دهم کتاب ۱۳۸۷( گلداشتاینام.    سیدنیپراکنده است. 

آرتر ای مناطق مختلف را مورد بررسی و واکاوی قرار داده و از لحاظ تکنیک ساخت، نقوش و رنگ تحلیل نموده است.   آثار شیشه ،تعریف این هنر

های نخستین   گری سده  ، به بررسی شیشهها و تعلیقات  پیوست؛ سیری در هنر ایرانجلد پانزدهم کتاب ) در ۱۳۹۰( و فیلیس اکرمن آپم پوپ

. اند داده را به اختصار موردتوجه قرارو قاجار  یهزند ،دوران صفویهگری  شیشهو بعد از آن  اند پرداخته مصر و سوریه تا حمله مغول ،اسالم در ایران

گری بعد از اسالم   ، تاریخچه مختصری از شیشه شیشه هنرپیدایش  ،شیشه مجموعه مرز بازرگان ) در کتاب۱۳۷۳اکبرزاده کرد مهینی (  هلن علی
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خانپور و عباس  آرزوها معرفی کرده است.   پیدایش آن تاریخای را با ذکر محل و   چنین چندین اثر شیشه و همنموده های ساخت آن را بیان   و روش

گری در   فرم، رنگ و نوآوری شیشه ،»های پنجم و ششم هجری  گری اسالمی در سده  های شیشه  نوآوری«ای با عنوان   در مقاله )۱۳۹۹( کریمی

 )۲۰۰۱( ۲وایتهاوس، کاربونی و آتش و شن کتابدر ) ۲۰۱۲( ۱آنتوناراس آناستاسیوسچنین  هم .اند  هدادمورد مطالعه قرار را ه.ق  ۶و  ۵های   سده

 ۀهای اوایل دور   شیشهدر کتاب ) ۱۹۹۵( ۴و ینس کروگر پنج هزار سال شیشه) در پژوهشی تحت عنوان ۲۰۱۲( ۳هیو تیت ،سالطین ۀشیش اثردر 

وجه تمایز تحقیق حاضر با  ،رو اند. از این  و اشاره مختصری نمودهها را عنوان   روش ساخت آن ،ای  پس از معرفی آثار شیشه، اسالمی نیشابور

های ساخت   های ساخت شیشه عنوان نمود که در شناسایی و تفکیک روش  توان در شرح مبسوط و روند تاریخی تکنیک  تحقیقات پیشین را می

همراه است،  یمنابع کافر فقدان ینظ یهمواره با مشکالت یگر   شهیش ۀنیمطالعه و پژوهش در زم که نیا باوجود ای حائز اهمیت است.  آثار شیشه

مطالعه را مورد  در دوران مذکورهای ساخت شیشه   روش ،تیموری ۀگری ایران از دوران هخامنشی تا دور   پس از مرور تاریخ شیشه ،پژوهش حاضر

   دهد.  قرار می

  گری ایران از دوران هخامنشی تا تیموری  شیشهتاریخ . ۲

ساکنان این  .جستجو کرد ،ماسه و قلیا در کنار هم قرار داشتندکه  یا  منطقه و النهرین  بیندر باید را  گری  خاستگاه شیشه ،مطابق شواهد تاریخی

النهرین در مرکز این رقابت قرار   سوریه و بین ،های مصر  تمدن .های ساخت شیشه را انجام دادند  اولین تجربه ،های اطراف آن  سطح و تمدن

باستان تبدیل شدند دوران  گری  های شیشه النهرین در آغاز این روند تاریخی به قطب  نینوا در بین و سوریهداشتند. اسکندریه مصر، دمشق، 

که   نظرگرفتن اینمد دیگر کشورها بوده است و با در سازی سرآ  لعاب سفال ۀالنهرین در توسع  بین ،از روزگار باستان یطورکل به). ٢١ ،١٣٩٠ (یاوری

چنین وجود  در بابل، سومر و آشور پیشرفت کرده باشد. هم گری  صنعت شیشههنر و عجیب نیست که  ،استترکیبات لعاب و شیشه یکی 

که   دلیل محکمی است بر این ،ق.م ۶٢۵در سال  گری  های فنی و دارویی آشوری در رابطه با صنعت شیشه  لوحه ژهیو بههای پزشکی بابلی و  هحلو

  ).١۵٠ ،١٣٨۴ ولف( اند  و ایرانیان با آن آشنا شده صنعتی در همسایگی ایران وجود داشتهچنین 

، کشف است نقش مهمی را ایفا کرده ایران نیسرزمشدن آغاز احتمالی ساخت شیشه در  که در روشنشده  یافت یا  در میان اولین آثار شیشه

 آمده  دست بهای  هایی از آثار شیشه نمونه ،ق.م) در نزدیکی شوش است. در این محل ١٣ قرنالم (یمجموعه بناهای چغازنبیل متعلق به دوران ع

گری جهان باستان محسوب  النهرین و مصر که از مراکز کهن شیشه  از مناطق باستانی ایران و نیز در بین کی چیهها تاکنون در   که برخی از آن

ای به رنگ آبی تیره و سیاه است که با نوارهای   ی استوانهیها میلهشامل  ،ن آثاریا). ١٣۵ ،١٣٩٠پ و اکرمن (پو است به دست نیامده ،شوند می

  ).١١ ،١٣٧٨ (کرتیس اند هسفید مارپیچ تزیین شد
ً
 ،جا آناز اند و   داشته ییایم در یبا مناطق مصر ارتباط مستق ن زمانیدر ا ها عیالمی احتماال

دیگری در  ۀ، در هیچ منطقاند برده کار بهای  های استوانه  ها برای میله  . رنگ آبی تیره که عیالمیاند  نمودهبرای تولید شیشه فراهم  هایی  فرمول

   ).٨۶- ٨۵ ،١٣٨۶ آسیای غربی به کار نرفته است (پرادا

گری این دوران مقدور   شیشه ۀدربار  اظهارنظر ،جهیدرنت است، ای به دست نیامده آثار شیشه ،های باستانی تمدن ماد از محوطه آن رو کهاز 

 مادها از مصنوعات شیشه استفاده میستین
ً
 برده کار بهای بابلی و آشوری را   این احتمال وجود دارد که مصنوعات شیشه ،کردند . اگر احتماال

مدنیت مادها از مدنیت بابل و  ،عالوه بر آن گری بوده است.  شیشه ۀ، دارای صنعت شکوفایی در زمینالنهرین در این دوران  بین چراکه ،باشند

که مدارک ملموس در دست  هرچندنماید   این فرضیه معقول می ،بنابراین. )١٠٢۶ ،١٣۴٢ آشور تأثیراتی گرفته که در تاریخ ثبت شده است (پیرنیا

   نیست.

شامل تمام آسیای  مپراتوری مذکور کهتأسیس کردند. اآن را وری بزرگی است که پارسیان تامپراتوری هخامنشی نخستین امپرامادها، ز بعد ا

 ٣٣٠ سال اسکندر در ۀبا حمل ،حاصل نکرد. این امپراتوری یگسترش یافت ولی در تسلط بر یونان موفقیتنیز به مصر و آسیای مرکزی ، مقدم بود

 از محوطه ،). مجموعه آثار هخامنشی١٠٣٠ ،١٣٨۴ ق.م برای همیشه خاتمه یافت (پیرنیا و آشتیانی
ً
چون شوش، همدان  های باستانی هم  اکثرا

از خود،  ۀدر کتاب سفرنام ۵آفو وال. ژان دیاند آمده  دست به(تپه هگمتانه و منطقه سنگ شیر)، پاسارگاد، تخت جمشید، بابل و قلعه کوتی دیلمان 

ای   آمده است، ظروف شیشهست د ای به  ای مقداری ظروف شیشه خانه یربنایز متری از  ٨٠/١در عمق «نویسد: های شوش می خاطرات کاوش

ارائه نداده است. این آثار اما وی توصیف و تصویری از ، )١۴۵ ،١٣٧۶ الفوآو (دی »ن به آن را نداردزدکه کسی جرئت دست  رندیپذ بیآس یقدر  به

به نقل از سفرای یونانی آورده است که در دربار  »ها  ارکانی«ای به نام  در نمایشنامه  ق.م پنجم  نویس یونانی قرن  نمایشنامه ۶آریستوفان چنین هم
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های ساخت مطالعۀ تکنیک

شیشه از دوران هخامنشی تا 

 ۱۷۸ـ۱۶۷، تیموری در ایران

اهمیت استفاده از  دهندۀ نشان ،آوردن این مطلب در این نمایشنامه .(Barag 1985, 57)نوشند   ای شفاف و روشن شراب می  ایران با ظروف شیشه

  مجلل در ایران نزد یونانیان آن دوره است که ۀظروف شیش
ً
مهد تمدن غرب بود، کمیاب د و یا این ظروف در یونان که یا فاقد آن بودناحتماال

مردم عادی از آثار  ،یسشنا  ای در خاور نزدیک بوده است. براساس شواهد باستان توان فرض کرد محل ساخت ظروف شیشه می ،رو نیازا اند. بوده

از این صنعت  مانده یبرجاآثار  ،نیبنابرا منحصر به دربار نبود.ای   ظروف شیشهکردند و کاربرد   استفاده می یتر   ساخت نازل تیفیک باای  شیشه

 دهندۀ نشان ،اند ولی مدارک تاریخی  پراکنده در سراسر متصرفات هخامنشی یافت شده طور بهتر این آثار  و بیش بوده کهرچند که تعدادشان اند 

 رفته کار به شیشههایی است که در ساخت   یکی از دالیل آن روشتوان اذعان نمود   میلذا  هخامنشی است. ۀشیشه در دور  هنرتداوم و رونق 

رفت که این امر  به کار می ثارهای پیچیده و دشواری در ساخت آ  فن دمیدن شیشه کشف نشده بود، روش ،که در این دوران  است. با توجه به این

  . (Fukai 1977, 26-27)رفته شده بودند گ یتراش سنگو  ز فلزکاریا ،ها آورد. اکثر این روش  وجود می هایی نیز در تزیینات شیشه به دیتمحدو

هنر ایران در دوران های   کتاب ۀمطالع  با  سیس کرد.أپادشاهی سلوکی را ت ،پس از سقوط هخامنشیان، سلوکوس یکی از سرداران اسکندر

 ۀنوشت اشکانیان (پارتیان))، ١٣٨۶ت پرادا (یدا ۀنوشت های پیش از اسالم)  هنر ایران باستان (تمدن)، ١٣۶٠گیرشمن ( ۀنوشت پارتی و ساسانی

به که ) ١٣٨٧( فر  تألیف یعقوب محمدی شناسی و هنر اشکانی  باستان)، ١٣٧٣ریچارد فرای ( ۀنوشت میراث باستانی ایران)، ١٣٨٠مالکوم کالج (

 گونه نیاگری   شیشه ۀهای تخصصی در حوز   کتاب ۀچنین با مطالع و همد ندار اشاره های باستانی و آثار مکشوفه از دوران سلوکی و اشکانی   محوطه

  توان داشت.  در این رابطه نمی یاظهارنظر  ،جهیدرنتسلوکی گزارش نشده است و  ۀگری در دور   شیشه هنرآید که دستاوردی از  برمی

های  که از ویرانه ای دوران اشکانی  آثار شیشهچنان ادامه داشته است. نخستین  گری پس از سلوکیان، در زمان حکومت اشکانیان هم  شیشه

 ۀهای باستانی دور  آثاری از محوطه کشف ).۳۹ ،۱۳۹۴ وند  قبل از میالد است (صالح اولتا  دوم قرونمربوط به پیدا شده،  »خزانه شاهی مهرداد«

 درازمدتدر مناطق تحت تسلط ایشان، حاکی از استمرار و تداوم این صنعت در طول حکومت  اول تا سوم میالدی های  قرناشکانی مربوط به 

ای   ساخت جواهرات شیشه). ۱۳۷- ۱۳۸، ۱۳۹۰ و اکرمن دهد (پوپ  ای این دوره را نشان می  ایشان است و کاربرد ظروف، زیور و دیگر آثار شیشه

های   شدن راه ها با گشوده  اشکانیان آغاز شد و تا دوران اسالمی ادامه داشت. این نوع شیشه ۀمزین به نقوش اساطیری، انسانی و ... در دور 

با ابداع  ).۶۴ ،١٣٧٧فرد   (کامبخش ندوجود آمد ای مزین به این نقوش به ع سطوح شیشهتکامل یافت و انوا   و اشکانی   سلوکی ۀبازرگانی از دور 

حدود یک قرن  و های رایج گذاشته شد وجود آمد که باعث جداسازی آن از سنت گری به انقالبی در شیشه، با حکومت پارتیان زمانهم ،روش دم

کیفیت و تنوع در تزیینات سرد را ، دقت، پارتیان از روش دمیدن در خلق آثار شیشه استفاده کرده و مهارتطول کشید تا این ابداع به کمال برسد. 

 ۀروی شیشاما ساسانیان با تراش  امری آشکار بوده است ،گرم گری  البته کمبود استعداد زادبومی ایرانیان در شیشه .جایگزین فنون گذشته کردند

   دقت و مهارت خود را نشان دادند. ،سرد

بهترین و ت باید اذعان داش های ساسانی است.  شیشه ،کند  پیش از اسالم به ذهن خطور می ۀایرانی در دور  ۀکه در مورد شیش مطلبیاولین 

گری پیش از اسالم   این دوران اوج شکوفایی شیشه ،حقیقتدر دوران ساسانی پدید آمده و در  ایرانپیش از اسالم ای   شیشهآثار  ترین  ساخت  خوش

 ۀ، دامنساسانی ۀدر دور . هخامنشی است ۀیعنی دور  - که رنگ یونانی به خود گرفته بود-  بازگشتی به سنن پیش از اشکانی ،است. هنر این عصر

هایی از  متصرفات ساسانیان بود نمونه ازجملهنیز که النهرین   بین .را فراگرفت النهرین  بینربی نیز گذشت و غنفوذ آثار هنری و تجاری از مرزهای 

داشت که حتی در منابع  یشهرتشد و چنان  ارتباط تجاری و فرهنگی از کشور خارج میکرده است. این آثار از طریق ای را در خود حفظ  آثار شیشه

اشکال و  در بهای معمول دمیدن آزاد و دمیدن در قال با روش ای ). آثار شیشه١٣٩ ،١٣٩٠ و اکرمن است (پوپ ادشدهیچینی از تولید آن 

ظرف، شهرت جهانی دارند.  ۀهای وسیع در سطح بدن  ای ساسانی با تراش  های شیشه  پیاله. ندشد  و سپس تزیین میه های مختلف ساخت  اندازه

نقاط ایران  اکثردر  .استابریشم به چین و سپس ژاپن  ۀوری ساسانی از طریق جادتاین آثار در زمان امپرا ، تجارتترین دالیل این امر  یکی از مهم

که  اند آمده  دست به النگو و ...زیورهایی چون مهره و ای ساسانی به شکل قطعات ظروف و   که مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است، آثار شیشه

 از شیشاین 
 
       زیورها اکثرا
ً
از  موزاییکبا روش شده  ساختهای  شیشه آثارکشف تعدادی ). ١۴٠ ،همان( اند شده  رنگ ساخته میمات و چند ۀ            

، پادشاهان ۀتن مینای شفاف با نقوش متداول ساسانی چون   های شیشه  و وجود مهر و قاب )Kroger 1995, 113(های شوش و تیسفون  کاوش

و  های جهان نشان از کاربرد وسیع شیشه در این دوره دارد (پوپ  ها و مجموعه  نقش آناهیتا و نقوش گیاهی در موزه غ،نقوش اساطیری سیمر 

   ).١۴٠ ،١٣٩٠ اکرمن
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های امپراتوری روم شرقی، پارت و ساسانی در ایران است.  اختالط تمدن ۀزایید.ق، اول و دوم ه های سده دوران اسالمی در گری    آغاز شیشه

، فاتحان عرب). ٢٠٣ ،١٣٩۶ دوباره رواج یافت (عطارزاده ،کار آمدن عباسیان یرو  باه.ق  ١٢٨گری در ایران پس از رکود کوتاهی در سال   شیشه

 از تخریب صنایع پیشرفت
ً
توان گفت  و می گرفتنددر ساخت محصوالت خود بهره  ها آن هوشمندانه از ،عوضمحلی خودداری نموده و در  ۀعمدتا

  (Rick 2002, 39). ت گری اسالمی تغییر یاف به شیشه جیتدر  بهساسانی در قرون اول و دوم هجری  گری  شیشه

از  پس حدود سه قرن .ندداشتگیری هنر اسالمی سهم بسزایی   بویه در شکل  آل خصوص بههای ایرانی   سلسله ی،در قرون نخستین اسالم

 زیر لوایه.ق  ۴و  ٣های   در قرنسرزمین ایران  .ینات تغییراتی کردلحاظ فرم و تزی موردتوجه واقع شد و به   ، هنر شیشهاستیالی مسلمانان بر ایران

تجدید حیات علمی، فرهنگی و هنری یافته و از آسایش مادی و معنوی  - های مستقل ایران پس از اسالم  ترین سلسله  از بزرگیکی  -  سامانیان

اند. یکی از خدمات  د آثار باارزشی به یادگار گذاشتههر زمان که هنرمندان از آسایش و آرامش برخوردار بودن ،ایران ی. در ادوار تاریخشدبرخوردار 

 رود (عالم  ها نهضتی برای هنر ملی ایران به شمار می  آن ۀن گفت دور توا  می که یطور  به ،است مهم شاهان سامانی توجه به هنر و ادبیات بوده

های   از حفاری آمده  دست به). آثار ۴٢۶ ،١٣٨٨ (نصری اشرفی شد   شیشه، سبب پیشرفت هنر گران  ). این توجه به هنرمندان و صنعت٧٨ ،١٣٨۶

چنین طی سالیان گذشته، ). ٢٠۴ ،١٣٩۶ دو مرکز بزرگ ساخت شیشه در عصر سامانیان بوده است (عطارزاده دهندۀ نشان ،نیشابور و سمرقند

ای متعددی   های اخیر، آثار شیشه  اند اما در سال  النهرین ساخته شده  ای دوران اسالمی فقط در مصر، سوریه و بین  شد که اشیای شیشه  تصور می

تپه در گرگان، تپه میل   نیشابور، ری، تورنگاز  ،های اخیر  شناسی سال  های باستان  در کاوش. کشف شده استمختص دوران اسالمی در ایران 

ه دست آمد ه.ق به ۴و  ٣های   ی مربوط به قرنا  ورامین، هرمزگان، ساوه، دقیانوس در کرمان، شهر حریره کیش و... تعدادی از ظروف شیشه

 فارس بوده   ه.ق یکی از مراکز مهم بازرگانی دریای خلیج ۵- ۳های  سدهچنین بندر سیراف که در دوران ساسانی و عصر اسالمی در  هم. است

ای به وجود کارگاه   ای مربوط به این دوره به دست آمد که اشاره  گری و قطعات شیشه  های شیشه  ها کاوش شد و آثاری از کوره  در این سال است،

- ۹۱۸ه.ق /  ۴۳۳- ۳۱۶م)، آل زیار ( ۹۸۹- ۸۷۵ه.ق /  ۳۷۹- ۲۶۱صفاریان (). ۱۴۷- ۱۴۱ ،۱۳۹۰ و اکرمن گری در این بندر دارد (پوپ  شیشه

چون سامانیان به علوم و  هم ها که امرای آن هستندنامبرده دوران های   م) از دیگر حکومت ۱۰۵۵- ۹۳۲ه.ق /  ۴۴۷- ۳۳۴م)، آل بویه ( ۱۰۴۱

شد.   گری ایران ساخته می  های شیشه  ای زیبایی در کارگاه  اشیای شیشه ،مغول ۀبعدی تا حمل قرون). در ۳۶ ،۱۳۸۵ (مونسهنر توجه داشتند 

ه.ق /  ۵۹۰- ۴۲۹مستقل سلجوقیان (   ۀم)، سلسل ۱۲۱۵- ۱۱۴۸ه.ق /  ۶۱۲- ۵۴۳م)، غوریان ( ۱۱۸۶-۹۶۲ه.ق /  ۵۲۸- ۳۵۱غزنویان (

و  ۱۶۹ ،۱۳۸۸بر ایران حکم راندند (بیات  ،ذکرشدههای    سدهخالل م) در  ۱۰۹۶- ۱۰۳۰ه.ق /  ۶۲۸- ۴۹۰( م)، خوارزمشاهیان ۱۱۹۳- ۱۱۳۴

اند. ورود   هنر ایران دانسته ۀها را عصر درخشان و خالق  حکومت آن ۀدور ). نقش سلجوقیان در تاریخ هنر ایران به نحوی سامان یافته که ۱۸۳

 ازجملهباعث ترقی انواع هنرها  ،های بعد رقم زد و از سوی دیگر  هنر ایران را در قرن روزافزون ۀه.ق از سویی توسع ۵ایران در قرن سلجوقیان به 

های   از کاوش چه چنان). ۱۵۸ ،۱۳۸۰ (بازورث گری گردید و البته حمایت و تشویق پادشاهان سالجقه در تعالی این هنر مؤثر واقع شد  شیشه

ه.ق فعال بودند و وجود روابط بازرگانی و  ۷- ۵ قرونسازی شیشه در   ری در ساخت و تجاری گرگان و، شهرهای نیشابور، آید  شناسی برمی  باستان

 ).٧١ ،١٣٨۶ کند (تجویدی  حفریات مناطق ری، گرگان و نیشابور این ادعا را ثابت می ها شده است.  سبب شباهت آثار آن ،هنری بین این شهرها

فاطمیان در مصر و سوریه است. در  ۀدور چنین  همعراق و  و مصادف با حکومت سلجوقیان در ایران ه.ق ۶- ۵ای ه قرنگری اسالمی در   شیشه

شود که حاکی از نوعی التقاط هنری در این  های زیادی مشاهده می  جغرافیایی اسالم مشابهت ۀای در گستر   ین آثار شیشههای ساخت و تزی  شیوه

 رایج های عراق و مصر به جهت تأثیرگذاری وحدت خالفت اسالمِی  مالی متعلق به ایران با شیشههای احت  تاریخی است. شباهت بین شیشه ۀدور 

های سیاسی در اواخر دوران سلجوقی منجر به فرمانروایی خوارزمشاهیان بر   کشمکش .(Charleston 1990, 71)متداول بود  ،جهان اسالمی در

به  ای مغول چنان ویرانی ۀداشت. زیرا حملتوان انتظار   گری را نمی  شیشه ازجملهایران گردید اما در فرصت کوتاه حکومت ایشان تحولی در هنرها 

 ،هنرحاکی از آن است که این  ،ای از این دوران  شی سپرده شدند. کمبود آثار شیشهبار آورد که اکثر آثار نابود و صنایع و هنرها به دست فرامو

دچار  هنراین  ،طوالنی یگری رو به انحطاط نهاد و برای مدت  شیشه ،). از این دوره به بعد۱۴۸ ،۱۳۹۰ و اکرمن (پوپ افتیبازنشکوه دوران قبل را 

های   های کوچک و محدودی ادامه یافت و منحصر به ساختن شیشه  تولید شیشه بسیار کم در کارگاه ،ان و تیموریانیایلخان در دوران .رکود شد

گری رواج و رونقی   این اقدام، شیشه اثر برو  گردآوردگران را در سمرقند   . البته تیمور ماهرترین شیشهندداشت کاربردی ۀبسیار ساده شد که جنب

 ۀشناسی مربوط به دور   های باستان  آمده از کاوش دست آثار به ).۱۳۷، ۱۳۸۸ حاتم( شد ءکارآمدن صفویان دوباره احیا یرو  بادوباره یافت و 
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های ساخت مطالعۀ تکنیک

شیشه از دوران هخامنشی تا 

 ۱۷۸ـ۱۶۷، تیموری در ایران

تداوم این هنر از دوران هخامنشیان تا رکود  ۀدهند  نشان ،شده تا این دوران ای ساخته  تیموری بسیار اندک است، با این وصف وجود آثار شیشه

  ایران است.گری   محسوس شیشه

  شهیساخت ش یها  کیتکن یمطالعه و بررس. ۳

مختلفی برای ساخت های   روش ،یافته انجام های  طبق مطالعات و بررسی

اعم از روش موزاییکی، فشردن در قالب و قالب شنی از دوران  شیشه

منظور شناخت   به ها تکامل یافته است.  طی قرنکه  برده شدهکار  به باستان

 هب متن ۀدر ادام ،ها با یکدیگر  گری و تمایز آن  های شیشه  دقیق تکنیک

  شود.  پرداخته میهای ساخت شیشه   روش

شده در  کار برده های به  ترین روش  روش موزاییکی یکی از ابتدایی

 یافت حسنلو و مارلیک در آن های نمونه کهای است   ساخت ظروف شیشه

 با  ،. این روش)١٩، ١٣٧٣ مهینی اکبرزاده کرد  (علی شده است
 
    عمدتا
ً
     

ها،  آن به این صورت که یکی از .شد گر انجام می  شیشه دوهمکاری 

آورد و  بیرون می ذوبفلزی از محل    میله ۀلیوس بهمقداری مذاب شیشه را 

سپس  .برد یم فرودیگری را در خمیر مذاب شیشه  ۀمیل ،گر دوم  شیشه

 تا خمیر نددیکش  ها را در جهت مخالف یکدیگر می همیل ،گر  شیشهدو هر 

شدن . بعد از سرددراز و باریک شود ای میلهشیشه کش بیاید و تبدیل به 

 ازیموردنهای   در اندازهآن را  ،موجود ابزاراستفاده از گران با   شیشه ،میله

های شیشه در کنار یکدیگر بر روی قالب منفی که   دادن تکهو با قرار  بریده

 قلیآخر ص ۀدر مرحل و ساختهای را   ظرف شیشه ،بوداز قبل تهیه شده 

   .)٢و١ویرا(تص دادند  می

 از راآن  اولیه گران  شیشهروش دیگری است که فشردن در قالب  

 بلکه ای شیشه ظروف مورد در تنها نه مزبور روش .گرفتند وام سفالگران

برده  کار به نیز ای  شیشه کوچک و بزرگ های  مجسمه ساخت برای

آن نقر  داخل موردنظر نقش که قالب یک درون ،مذاب ۀ. شیششد می

   قالب شد.  می فشرده ،بود شده
 
 های مزبور معموال
ً
از گل ساخته                 

 محلی در شدن خارج از بعد و رفته کوره داخل ،قالب سپس .شدند یم

 در و شده خارج قالب از شیشه ،آن از پس .شود سرد تا گرفت می قرار

  .)٣(تصویر شد  صورت نیاز تزیین می

 نیچن نیاتوان  را می این تکنیک. استفاده شده است نیز ها از روش قالب منفی شنی  برای ساخت اولین شیشههای مذکور،   عالوه بر روش

درون مذاب  ،قالباین سپس  وتوپر درست  صورت بهگر  نظر شیشهمورد ءبه شکل شیبا مخلوط کاه  لقالبی از گ ،کار یابتداتوضیح داد که در 

 فرا محیط ،مذاب شیشۀ زمانی که شد.  می شیشه فرو برده
 
    قالب را کامال
ً
 .داد تا سرد شود می آن را خارج کرده و در محلی قرار گر  ، شیشهگرفت  می             

 بدین و کرد  می خارج شیشه داخل از را منفی قالب یا همانگل ، سپس یکدست کرده و مختلف صاف ابزار باسطح خارجی شیشه را  ،پس از آن

  .)۵و۴ویرا(تص شد می ساخته ای شیشه ظرف طریق

شوند؛ گروه اول شامل   های ساخت شیشه به دو گروه اصلی تقسیم می  توان اذعان نمود تکنیک  طبق بررسی و مطالعات نگارندگان، می

اشکانی است که در های مورد استفاده در دوران هخامنشی تا قبل از ابداع میله دم در دوره   تکنیک طور نیهمدر باال و  شده انیبهای   تکنیک

  شود.  پرداخته می   ادامه بدان

  
  )Antonaras 2012, 23( تکنیک موزاییک شیشه :١تصویر

 
اواخر هزاره ،با تکنیک موزاییک شیشه شده ساختهای   اثر شیشه: ٢تصویر

  )URL1( ، مارلیکق. ماوایل هزاره اول و  دوم

  
  )Antonaras 2012, 21( در قالب : تکنیک فشردن٣تصویر
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دان   در دوران هخامنشی این روش برای ساخت سرمه ای)  میله- روش قالب

در کشورهای  ق.مدوم  ۀاین روش از هزار  . (Tait 2012, 41-42)رواج یافت 

روشی مشابه .م، ق و دوم اول های در هزاره. رفت  باستانی چون مصر به کار می

النهرین، مصر و آسیای   تری داشت و در بین رواج بیش ،شنی -به نام روش قالب

شده با این روش برای نگهداری مواد و  رفت. از ظروف ساخته  کار می غربی به

 شنی - قالب ۀدر شیو .(Ibid, 31)شد  استفاده می یاتهای آرایشی و عطر   روغن

چسبنده دیگر  ۀبا شن، ماسه، کاه، گچ و یا هر ماد را ل           ِ که مقداری گ    پس از آن

اندازه و  داخلی به شکل،کردند، از آن یک مغزی برای قالب   مخلوط می

زیاد از  احتمال به( ای  ساختند و بر سر میله  نظر میگنجایش داخلی ظرف مورد

نشدن این مغزی و نریختن آن از سر  دادند. برای گسیخته ) قرار میجنس فلز

 با پارچ ،میله
 
        آن را معموال
ً
 ۀپر از شیش ای  بوتهپوشاندند و سپس در   نازکی می ۀ           

بردند تا تمام سطح آن را بپوشاند. افزودن دسته یا اعمال تزیینات   مذاب فرو می

 ۀشد و  مغزی داخلی که بر اثر حرارت شیش  پیش از سردشدن آن انجام می

 ،شد و پس از آن مذاب، خشک شده بود با ابزاری نوک تیز خراشیده و خارج می

- قالب ۀشیواما در . کردند  سخت و سرد می جیتدر  بهای خاص   ظرف را در کوره

ای که در دوران هخامنشی در ایران و سایر متصرفات هخامنشی رواج   میله

فلزی و  ۀ، تنها با پیچیدن پارچه بر سر میلاستفاده از مغزی یجا به، یافت

ف گنجایش واین ظر  .شد  آن در شیشه مذاب، ظروفی مشابه ساخته می فروکردن

ها هنوز   ند. زیرا برخی از آنا هدان بود رسد که سرمه و به نظر می ندکمی داشت

 ,Barag 1975)(باشند   سرمه می رنگ اهیسسرمه مفرغی و آثار گرد  ۀحاوی میل

در دوران هخامنشی ها   رواج آن دهندۀ نشان ،شمار زیاد این نوع ظروف .28

را گیالن و آذربایجان   فن دمیدن شیشه بود.ترین روش ساخت شیشه تا پیش از ابداع   معمول ،ای  میله - و قالب یشن - قالب ۀاست. هر دو شیو

چون وجود  ها،ها در مناطق مزبور است. عالوه بر این شهر   تر این نمونه جغرافیایی بیش ۀدانند زیرا محدود  می ها  دان  مهسر گونه نیامحل ساخت 

که در دوران هخامنشی نیز  این ،ثابت شده است بیتقر  بهدر دوران عیالم جدید نیز  .مهفتم ق قرندر  یشن - صنعت ساخت ظروف با روش قالب

 ،ممکن است هنرمندان ایرانی هرحال به .ظروف ادامه یافته باشد دور از ذهن نیست گونه نیاساخت  ،ای  میله - با ابداع فنی جدیدتر یعنی قالب

هنرمندان بابلی را برای آموزش امه داده باشند و حتی ممکن است النهرین باستان را فراگرفته و در دوران هخامنشی اد  گران بین  فنون شیشه

  ). ١٨٢ ،١٣٧٨ گر  باشند (شیشه فراخواندههنرمندان ایرانی به دربار هخامنشی 

های   تر به شکل پیاله و بیش ظروف شفاف تجملی ،)٧و  ۶ویر ا(تص با این روش در دوران هخامنشی شده ساختهآثار  )یگر  ختهیر روش 

 مشابه مشاهده می ظروفی ،های تخت جمشید نگاره  در سنگ .هستندگود و گود  نیمه
ً
چون آشور،  د که نمایندگان کشورهای تابع همنشو تقریبا

اده و بدون س ،بلخ، باقی ظروف مشابه ۀهای نمایند  دو نمونه در دست جز بهکنند.   ها را برای پیشکش به شاهنشاه ایران حمل می  و بلخ آن بابل

هنوز در دوران  که جا آن از).  ٣٢- ٣١ ،١٣۴٢های رزت است (اشمیت   مزین به نقوش گلبرگ ،بلخ ۀپیشکشی نمایند ۀتزیین هستند. دو پیال

 ۀساختند و پس از سردشدن به شیو  ها را با روش ریختن یا فشردن در قالب می  این پیاله ،فن دمیدن شیشه ابداع نشده بود ،هخامنشی

کردند و  ها را پرداخت می  های تزیینی در سطح ظروف ایجاد و سپس آن  طرح ،های دیگر  تراش کریستال یا سنگ ۀتقلید از شیوراشی و ت سنگ

ای را با   های شیشه  که در فلزکاری رایج بود نیز روشی است که ممکن است این پیاله )٨(تصویر شده استفاده از فن قالب موم گم. دادند  صیقل می

نهادند که قالب از یک بخش و گاه از دو   ل میسپس در قالبی پر از گچ یا گِ و ساختند   موم مینظر را با مورد ۀ، نمونباشند. در این فنآن ساخته 

شده در قالب  از سوراخ تعبیه شده آبموم گرفت،   یقرار محرارت در معرض شده از موم  که جسم ساخته  شد. پس از آن تر تشکیل می بخش یا بیش

  
  )Antonaras 2012, 23(تکنیک قالب شنی  :۴تصویر

 
، محفوظ در با تکنیک قالب شنی شده ساختهای   اثر شیشه :۵تصویر

  (نگارندگان) های ایران  موزه آبگینه و سفالینه
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دادند و سپس  ای روشن قرار می  دادند یا نخست قالب را در کوره کردند و در کوره حرارت می شد. سپس جای آن را با گرد شیشه پر می خارج می

گرفت. سپس ظرف با شکستن قالب از آن جدا  شد و شکل قالب را به خود می  گرد شیشه ذوب می ،افزودند. در این مرحله  گرد شیشه به آن می

از  یفرد منحصربه ۀنمون ).٣١دهد (همان، روی آن انجام سپردند تا تراش موردنظر را   تراش می شده را به شیشه ، ظرف ساختهد. پس از اینش می

، با گران این عصر  شیشه). ٣٠٢، ١٣۴٨ زیاد با این روش ساخته شده است (سامی احتمال بهکه تکوکی است  )٩(تصویر ای هخامنشی   آثار شیشه

 که یطور  بهکردند.   رنگ، شفاف و بدون حباب تولید می  های بی  شیشه ،که در ایران و آسیای صغیر فراوان بودافزودن آنتیموان (سنگ سرمه) 

جمشید  تخترنگ و شفاف که از   های بی  وجود آنتیموان با آزمایش شیشه کند. ها در دربار هخامنشی یاد می  آریستوفان با شگفتی از کاربرد آن

مرکز تولید و ساخت ظروف در داخل ایران دهد که  می  نشان ،استفاده از آنتیموان. (Schmidt 1957, 127-130) ثابت شده است ،اند کشف شده

استفاده از آنتیموان موجود در ایران و آسیای صغیر  ،ها را ساخته باشند  در خدمت امپراتوری هخامنشی آن و  اگر هنرمندان بیگانهه است یا بود

 اند.   کرده

 
 

  (Page 2006, 21) هخامنشی ۀای متعلق به دور   شیشه ۀکاس :٧تصویر  )Antonaras 2012, 22( گری  تکنیک ریخته :۶تصویر

  

  
 ۀمتعلق به دور  ،شده شده با تکنیک موم گم ای ساخته  ر شیشهثا :٩تصویر  )Antonaras 2012, 18( شده تکنیک موم گم :٨تصویر

  (نگارندگان) ملی ایران ۀموز ، محفوظ در هخامنشی

مات و  ۀاند که از شیش دست آمده نما از سراسر قلمرو هخامنشی به  های فراوان معروف به چشم  مهره )وش ترصیع زیورها و آثار کوچکر 

 .کرد سوراخی با میله در آن ایجاد میای برداشته و   میله توسطمذاب را  ۀمقداری شیشگر   شیشه ،روش مذکوراند. در   شفاف ساخته شده نیمه

به  ).١١و١٠ویرا(تص گرفت ترصیع در این هنگام انجام می ۀمرحلو  کرد  مهره را گرد می ،با غلتاندنپس از گذاشتن آن روی سطحی صاف و 

گاه  ند ورفت فرو میدر بدنه  ،افافزودند که با غلتاندن روی سطح ص  ای را روی مهره به شکل گرد می  های شیشه  ها و قطره رشتهاین صورت که 

نظر  ). به١٨٣ ،١٣٧٨ گر  (شیشهداشتند  زخم چشمنقش طلسم و  ،ها  مهره گونه نیاگذاشتند.   را برجسته باقی میشیشه  خمیرای  نیز تا اندازه

دست آمده است  هها از حسنلو نیز ب آنهایی از   که نمونه اند شده  ها حتی قبل از دوران هخامنشی در ایران ساخته می  رسد این نوع مهره  می

  ).٩٩ ،١٣٢٩(حاکمی و راد 

گری را سرعت بخشید. این   ای روی داد که سیر تحول شیشه  در قرن اول قبل از میالد تغییراتی در ساخت ظروف شیشه روش دمیدن)

 در شهر صیدون صورت گرفته گران   دهی به آن بود که توسط شیشه  استفاده از روش دمیدن در شیشه برای شکل ،انقالب
 
                         سوری و احتماال
ً
             

  ).١٧۴، ١٣٩٠است (یاوری 
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وری روم ، سوریه جزئی از امپراتزمانی ۀدر این باز 

، شد و جای تعجب نیست که این مهم  محسوب می

گذاری امپراتوری روم صورت گرفته   نیانبزمان با هم

گران، ، هنرمندان و صنعتکه در این دورانباشد چرا 

. تری برخوردار بودند قشر مهمی بوده و از ارزش بیش

وری سرعت در تمام امپرات زودی و با  تکنیک مزبور به

، ١٣٧٣اکبرزاده کردمهینی  روم گسترش یافت (علی

مذاب اگر در یک  ۀاین موضوع که شیشکشف ). ٢١

ای فلزی و توخالی قرار گیرد با دمیدن در سر   میلهسر 

در  تحولی ،توان آن را مانند حباب درآورد  می ،میلهدیگر 

زمان این تکنیک که در ایران هم .پدید آورد   شیشههنر 

کار برده شد و در ادوار بعدی رواج   اشکانیان به ۀبا دور 

و  شد  دمیده میهای گوناگون  در قالب ابتدایافت، 

در ). ٧۶ ،١٣٨٣سپس به دمیدن آزاد رسید (قائینی 

گر مقداری خمیر مذاب   شیشه ،روش دمیدن در قالب

مجزا درست شده  چندتکۀو یا  یک، دو توانست از نظر که میبوته خارج کرده و درون قالب موردتوخالی فلزی از درون  ۀمیل ۀلیوس بهشیشه را 

و  درآمدهحباب  صورت بهحجیم شده و  ،شد  هوایی که به آن وارد می ۀلیوس بهخمیر مذاب  ،میلهداد و با دمیدن در سر یک   قرار می ،باشد

گرفت تا  در گرمخانه قرار میشد و شیشه  قالب باز می، از جداره قالب جدا شده ،شیشه سپس با سردشدن خمیر. کرد  زوایای قالب را پر می

   .)١٢(تصویر ترتیب سرد شود بدین

درون به مذاب  ۀشود که با ورود شیش امر باعث می این .دارند  نگههای امروزی سعی بر این است که قالب را همیشه خیس   در کارگاه

آن از  یجا بهنبوده و باید  ریپذ امکاناستفاده از قالب به مدت زیاد  ،صورت  در غیر این .طول عمر قالب افزوده شود بربخار تولید شده و  ،قالب

 یها  ظرف ،شه در قالبیدن شیبا دم گران باستان پوشیده نبوده است. این مهم از دید شیشه ،زیاد احتمال به .قالب جدیدی استفاده کرد

   )۱۶-۱۳تصاویر ( د شدیاد تولیاس ز یتر و در مق نات گوناگون با سرعت بیشییاربردها و تز کمختلف با  یا  شهیش

     
استفاده از تکنیک ای،  شیشه ۀ: کاس۱۳تصویر

 م ۶- ۵های  دمیدن در قالب، سده

(Whitehouse 2005, 45) 

کاربرد روش دمیدن در ای،  شیشه ۀکاس: ۱۴تصویر

 & Carboni) ه.ق ۴- ٣های  سدهقالب، 

Whitehouse 2001, 177) 

شده با   راحی ساخته: ص۱۵تصویر

- ٣های  سدهروش دمیدن در قالب، 

  )Ibid, 194ه.ق ( ۴

با  شده ساختهتنگ : ۱۶تصویر

 های سدهتکنیک دمیدن در قالب، 

  )Ibid, 97( ه.ق

به یک حباب شیشه  ،میلهدیگر  رس دهد و با دمیدن بر می قرارتوخالی فلزی و  ای میلهمذاب را در یک سر  ۀ، هنرمند شیشدمیدن آزاد  در

شیشه  که یدرحالو ... گردن ، پایه، ها  گیرد. اتصاالتی مانند دسته  آهنی شکل می یا نورد بر روی سطح صاف سنگی، سپس با هشدمتورم تبدیل 

 عوامل متعددی .ندستن آزاد هشده با تکنیک دمید ساختهای   نمونه آثار شیشه) ۲۰- ۱۸(تصاویر  .)۱۷(تصویر دنشو است انجام می گرمهنوز 

های بسته و با طاق ضربی که ذوب  کوره .شده استشیشه دمش تکنیک  تکاملتوسعه و سبب  ،شکل کوره و استفاده از میله دم چون تغییر هم

ظروف  ۀر جدا ).Antonaras 2012, 23( ندگسترش یافتو  هقرار گرفت استفادهمورد در اواخر قرن اول میالدی،  کردند،  می ریپذ امکانشیشه را 

 نازک و  ،دمیده آزاد
 
        معموال
ً
 ضخیم  ،ظروف دمیده در قالبجداره      

 
      اکثرا
ً
  .است     

    

  مستقیم ۀ: تکنیک شعل١٠تصویر

)Antonaras 2012, 16(  

شده با تکنیک   اثر ساخته :١١تصویر

آبگینه  ۀموز ، محفوظ در مستقیم ۀشعل

  (نگارندگان) های ایران  و سفالینه

  
  )Antonaras 2012, 25(. تکنیک دمیدن در قالب ۱۲تصویر 

    



176 

 

های ساخت مطالعۀ تکنیک

شیشه از دوران هخامنشی تا 

 ۱۷۸ـ۱۶۷، تیموری در ایران

دهد تا   گر می  این امکان را به شیشه چراکهاز اهمیت بسیاری برخوردار است، برجسته  یا نقش ۷تکنیک دمیدن در قالب در ساخت آثار کامئو

حین تراش از شکستن مصون  ،کاری از این حیث که ظرف  ضخیم برای تراش و کنده ۀای با جدار   ضخیم بسازد. آثار شیشه ۀظروفی با جدار 

های متفاوت است که الیه یا   با رنگ هیچندال ای دو یا   های تزیین آثار شیشه  کامئو یکی از دشوارترین تکنیک ماند، بسیار مناسب است.  می

 ،ساخت این آثار ۀنظر داشت که شیو. البته باید این نکته را در )۲۱(تصویر برجسته دیده شوند صورت بههای بیرونی تراشیده شده تا نقوش   الیه

رنگی  ۀهای مختلف شیش  های کامئو از طریق دمیدن الیه  گیری آن است. اعتقاد بر این است که شیشه  بوده و بخش مهمی از شکل تیپراهم

  ساخته شده باشند. 

 این ظروف شیشه
ً
در ابتدای مسیر خود  ز میالد و رسیدن به بعد از میالد وهای گذر از قبل ا  تکنیک دمش در سالمحصول ای   احتماال

  اند بوده
ً
های   که به کشف قابلیت آمدند شمار می بهگری   محصوالت باارزش و شاهکارهای متعلق به یک یا چند کارگاه شیشه عنوان بهو معموال

   .)٢٢(تصویر  اند  ساخته شده تمام مهینیا  ٨لمواینکا ۀبه شیو دورنگ از ظروف دیگری گروه. (Tait 2012, 66) پرداختند  جدید این تکنیک می

 

   

  تکنیک دمیدن آزاد :۱۷تصویر

)Antonaras 2012, 23(  

 ۀسدشده با تکنیک دمیدن آزاد،   جام ساخته: ۱۸تصویر

  (Carboni 2001, 44) ه.ق ۳

شده با تکنیک دمیدن   قندیل ساخته :۱۹تصویر

  )۵۹، ۱۳۸۷(گلداشتاین  ه.ق ۶-۴های  سدهآزاد، 

    
  

شده با تکنیک دمیدن   ساخته ۀ: کاس۲۰تصویر

  ه.ق ۶-۵های  سدهآزاد، 

(Carboni 2001, 159)  

های  سدهبا تکنیک کامئو،  شده ساخته ۀ: کاس۲۱تصویر

  )۱۳۶، ۱۳۸۷(گلداشتاین  ه.ق ۴-۵

با تکنیک  شده ساختهای   اثر شیشه: ٢٢تصویر

  ه.ق ۴-٣های  سدهاینکالمو، 

 (Ricke 2002, 42)  

 به ،ای از شیشه که تا حدی متورم شده و پیش از تورم کامل عبارت است از دمیدن در توده اینکالمو
 
   مجددا
ً
 یمنظور افزودن مقدار دیگر       

مراتب دشوارتر از  ها به ساخت این نمونه .(Rick 2002, 39) شود گردانده میباز  بوته مذابشیشه که اغلب از یک رنگ متضاد است به 

با  ،کردن قسمت باالی آن اضافهاز دهد قسمت پایین ظرف را پیش  می اجازهگر   این تکنیک به شیشه .ستها  رنگ مشابه آن های تک  نمونه

 .شود گری دوران اسالمی مشاهده می  بار در شیشه نساخت برای اولی شیوۀ این .تزیین کند برشده با ان پرداخت نقوشی و بنقوش قال

  .ای متضاد داشتنده همجوشی قطعات شیشه با رنگ یندهای پیچیدۀامهارت بسیاری در فر  ،نظر فنی گران اسالمی از شیشه

    یر یگ  جهیتن. ۴

تیموری مورد  ۀهخامنشیان تا دور  ۀسالم و مصادف با دور ااز دوران قبل از  های ساخت شیشه  و روش ایرانگری   سعی شد شیشه مقالهدر این 

های متنوعی برای   تکنیک، گران براساس شرایط و امکانات  که شیشهتوان نتیجه گرفت   یافته می مطالعات انجامبه بررسی قرار گیرد. با توجه 
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ساخت شیشه شامل موزاییک شیشه، فشردن در قالب و  ۀهای اولی  تکنیک که در طول زمان تکامل یافته است. اند  ساخت شیشه به کار گرفته

روش  ،های مذکور  هخامنشی عالوه بر تکینک ۀگران بوده است. در دور   شیشه ۀاستفادهخامنشی مورد ۀقالب شنی بوده که حتی قبل از دور 

، تحولی اساسی در های بعدی با ابداع فن دمیدن  کار رفته است. در دوره گمشده و ترصیع شیشه نیز بهگری، قالب موم   ای، ریخته  میله - قالب

ن تقسیم آ قبل از ابداع میله دم و بعد از ۀرا به دو دست   شیشههای ساخت   تکنیکتوان   آن می تیبااهموقوع پیوست که در رابطه  ساخت شیشه به

 ۀکه تا دور  گران به شکوفایی رسیده  با توجه به مهارت و تجربه شیشه ساسانی ۀدور اشکانیان در ایران آغاز شده و در  ۀنمود. دمیدن شیشه از دور 

دمیدن شیشه در  .استآزاد  ۀامل دو نوع دمیده در قالب و دمیدش ،است. تکنیک دمیدن شیشه تیموری و بعد از آن ادامه یافته

و بعد از این کشف است  بسازندینات مختلف یها و تز   ای در طرح  ظروف شیشهگران بتوانند   شیشهتا این امکان را فراهم آورد  ،گوناگون  های   قالب

ظروفی و م ظرف ارزش خود را که همان استفادۀ ،ای شیشه ۀشدظروف تولید رفته رفتهو مقیاس زیاد انجام گرفت  درای   که تولید ظروف شیشه

 تزیینی خارج شد و از جنبه نداست به دست آورد
 
               های انحصارا
ً
ای   ای ارزنده  تکنیک دمیدن آزاد را امتحان کرده و آثار شیشه ،گران  سپس شیشه .ند           

دمیدن شیشه . شدتر   آثار به نسبت آثار قبلی بزرگ ۀو انداز تر   متنوع ،اساس ماهیت تکنیک دمش، فرم آثاربر را با استفاده از این روش تولید کردند. 

تکنیک دمیدن از دوران ساسانی . شود مینازک  ۀسبب ایجاد آثار با جدار  ،آزاد ضخیم و تکنیک دمیدن ۀای با جدار   در قالب باعث ایجاد آثار شیشه

های   روشچنین  همگران قرار گرفت.   شیشه ۀاستفادمورد ،ک ساخت آثارینترین تک  یصلا عنوان بهدوران اسالمی  ازتری یافت و  رونق بیش

گران در   مهارت شیشه دهندۀ نشانکه اشاره نمود  کامئو و اینکالموتوان به   میجمله  ز آنکه ا ندوجود آمد با ابداع دمیدن شیشه بهدیگری 
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According to historical and archeological documents, glass-making has enjoyed a rich historical 

and artistic background. The purpose of this research is to know the history of Iranian glass art 

from the Achaemenid period to the Timurid era as well as to study the techniques of glass-making. 

Therefore, the present study seeks to answer this main question: What were the techniques of glass-

making from the Achaemenid period to the Timurid era and what changes did they undergo? The 

method of this research is descriptive-analytical, and its data has been collected through library 

study. The results have indicated that by the time of invention of the blow rod, the methods of 

glass-making were often inspired by the methods used in pottery and metalwork. However, the 

invention of glass-blowing in the Parthian period brought about a fundamental change in glass-

making in Iran. That situation resulted in separation of this art from common traditions of the past. 

The techniques of pressing in a mold, glass mosaic, sand and rod mold, casting and lost wax are 

among the methods of glass-making works before blowing. Due to many capabilities of this 

technique, including the possibility of creating works with various forms, diverse dimensions, and a 

large number as well as the possibility of innovation in manufacturing and decorating of glass, 

glass-blowing has received attention in following periods, despite the fact that glass-making 

methods had suddenly become popular. They were not changed, but the emergence of new methods 

over centuries resulted in the growth and prosperity of glass-making in Iran during the Islamic era 

until the Mongol invasion. 
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World-leader Carpets are among significant works produced in Qajar era. Many samples are woven 

from this carpet; in each one, the position and the number of people, including the prophets in the 

first row, have changed. Therefore, regarding the idea that the presence and the role of humans in 

works of art in each historical period reflect the thoughts of each era, succession and 

companionship of humans in these rugs are of special importance. Since in this research, the people 

under the study are prophets, this research is an attempt to explain the presence of prophets among 

world leaders. Hence, this research seeks to find an answer to these questions: what is the role of 

prophets of monotheistic religions among the kings and rulers of the world? And according to the 

composition of the image of the prophets, what position do they have among the great people of the 

world? To answer these questions, this study deployed a descriptive-analytical way. It is argued 

that due to the placing of the prophets in the first row under the centurion and their covering 

compared to other figures, the prophets of the monotheistic religions, with an emphasis on Jesus, 

have higher positions. It also seems that the design of coexistence of three religions of Islam, 

Christianity, as well as Judaism and their unity have been considered necessary for the order of the 

world. Designers or weavers have placed religion in the first row in comparison with science, 

wealth, and power. This religion acquires meaning through a peaceful coexistence of monotheistic 

religions, to which the bilingualism of the carpet contributes as well. 

 

Keywords: monotheistic religions, world-leader Carpet, Qajar, religious discourse, archaism 

discourse. 
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Khomak-douzi, as a term, is a metamorphosed form of the word khame-douzi which is also be 

called Sefid-douzi. This art is actualy a representation of Sistani women and girl’s patience and 

creativity. It is manifested in beautiful and delicate patterns using silk fabrics and threads. In 

khomak-douzi, patterns which are made through Zehni-douzi or Texture-counting method include 

simple, abstract, and geometric types. The purpose of this thesis is to identify, classify, and 

elaborate on visual characteristics of patterns in Sistan’s Khomak-douzi while identifying pattern 

formation bases in order to help revive this original native art. In order to achieve this goal, this 

study tries to answer these questions: which patterns form the basis of Sistan’s Khomak-douzi? 

Which patterns can be resulted from the combination of available patterns? This study deploys is 

qualitative one using an analytic-descriptive method to discuss not only khomak-douzi patterns but 

also the possible combination of patterns in this art. The data used here were collected through a 

local investigation and available ducuments. In addition, most of the patterns have been collected 

through interviews with knitters in villages of Sistan. The findings of this research illutrate that the 

main figure in this art is triangle. Also, there are diamonds and squares, as a combination of two  

triangles, which form the base of many hybrid patterns. Some other patterns, especially those in 

Zehni-Douzi method, may use circles and lines as well. All patterns and their combination in 

Khomak-douzi are simple as well as geometric and capable of patterns consistent or continuous. 

They can also be used in symetrical, flamboyant, and rotational combination, which are made and 

used in modern applications. 

 

Keywords: khomak-douzi, Sistan, traditional patterns, geometric figures. 

 

 

 

 

 

 



 

 
The Rupture of ‘Iranian Handicrafts’ from ‘Fine Arts’ in Qajar’s Royal Discourse 

with an Emphasis on the Binary Opposition of ‘Fine Arts vs. Applied Arts’ 

 
Behrouz Soheili Esfahani 

PhD Student of Art Studies, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran (Corresponding Author); 
behrouz.soheili@yahoo.com 
Zeinab Saber 

Associate Professor, Handicrafts Faculty, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran; z.saber@aui.ac.ir 

 

Receive Date: 10 November 2022; Accept Date: 31 January 2023 

 

This article uses a discourse analysis method in the Qajar discourse atmosphere, including several 

discourses, to identify how ‘Iranian handicrafts’ are ruptured from fine arts in relation to Qajar’s 

‘royal discourse’. This study intends to answer how ‘Iranian handicrafts’ has become distinct from 

‘fine arts’ and, consequently, inferior. This article has deployed method of discourse analysis from 

Michel Foucault’s perspective. Discourse analysis, unlike previous art historiography, does not 

seek to analyze continuous trends in art history. On the contrary, by rejecting historical continuity, 

it looks for ruptures and changes. In this method, all forms of dialogues and texts surrounding the 

subject are included as well as the ways texts are produced and narrated; besides, the related 

procedures and institutions as well as the construction of subjects are considered. The findings 

showed that the concept of ‘Iranian handicrafts’ in the Qajar era was constructed in a discursive 

atmosphere- consisting of royal discourses, modernism, Shi’ism, archaism, national identity, and 

constitutionalism, and so on- within dualities, the most prominent of which was ‘fine arts/ applied 

arts’. During this period, with Iran’s confrontation with the West and western industries, the 

subjects of the royal discourse (including the king, ministers, and the court) made some decisions 

in the fields of culture and economics which approximated the western type. Most of these 

decisions were directly related to handicrafts. Practical actions in these fields can be seen in 

Mohammad Shah's order to Abdullah Khan Memar, in the establishment of Dar al-Funoun and the 

school of Sanaya’ Mustazarfa as well as in the dispatching of art students to the West to promote 

fine arts in Iran. The consequences of such change in attitudes have been the sublimation of fine 

arts and the marginalization of Iranian handicrafts. 
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This research has tried to recognize the designs and motifs used in windcatchers and openings of 

the old texture of Bastak in an innovative approach in order to show how the architects and 

residents of old buildings are able to use and combine different geometric patterns into beautiful 

formats, as a legacy left from their ancestors. The purpose of the present research is to identify, 

analyze, and investigate the frequency of decorative forms used in natural ventilation elements 

(windcatchers and openings) among the local buildings of Bastak. The data were collected through 

library and field studies (field observations and imaging) in a descriptive-analytical way with a 

non-random (targeted) sampling and interviews with 97 users of traditional buildings. These 

buildings mostly dated back to more than seventy years ago. The results obtained from this 

research showed that the type of decorative forms used among the elements of natural ventilation 

depended on the taste, choice, and financial status of home owners. Such naturalistic decorations 

(including geometric patterns, plants, and animal motifs) are generally located in different places. 

In windcatchers, they are in space between the highest part of the indentation of the mouth, the 

highest part of the mouth of the windcatchers entrance, the stem, and the crown. In openings, these 

patterns are seen in a mesh pattern with different patterns (geometric and plant ones), above the 

windows, and above doors. The execution on the openings of these windows was used as a symbol 

of native architecture in traditional buildings. Today, through understanding the aesthetic values of 

these patterns, architects and urban planners can use them in their designs as a part of urban fabric 

along with new technologies. 
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One of the most beautiful romantic and mystical confrontations among Iranian artists and writers 

has been the confrontation between Gol-o-Bulbul (the flower and nightingale), in which Bulbul sits 

by the flower (beloved) like a lover.  This embodiment was strengthened by the Safavid painters 

and reached its peak during the Zand and Qajar periods.  The painting of Gol-o-Bulbul gradually 

expanded from bushes to “Golshan” with different flowers (Roses, Iris, Tulips, Liliums, Dahlias, 

Hyacinths, and Blossom). The aim of this article is to study the continuity and composition of the 

role of the sacred plant from ancient Iran to “Khatai” in the Islamic period and to “Golshan”.  This 

study seeks to answer these questions: what is the evolution of the sacred plant from the pre-

Islamic period, to Khatai in the Islamic period, and to its transformation into Golshan? How can the 

belief in the human origin of the plants be explained in flowers and birds and what are the 

characteristics of birds? Has it been more widely used in Iranian literature in contrast to Gol-o-

Bulbul? Then, referring to literary sources, the dignity of the Bulbul was recognized and the reason 

for its widespread use was explored.  The deployed research method is descriptive-analytical, and 

the data have been collected through library study.  In examining the history of Golshan, three 

patterns are encountered: first, Golshan with an indeterminate and dense growth section; Golshan 

with an indeterminate and circular (spiral) growth section; and patterns with a definite growth 

section, all of which are traced back to visual traditions of pre-Islamic periods, despite slight 

differences. 
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The representation of Iran in the image of a woman in written or visual works from the Qajar era 

and the Pahlavi dynasty has been common. The pictorial rug, known as Motherland (Mam-e 

Vatan), is one of these works. The aim of this research is the understanding of meanings found in 

the visual elements of the studied text, especially Motherland Rug, with a reference to pretexts and 

historical-social changes. The research seeks to answer this question: which meanings can be 

implied by each represented visual element and their combination in a semiotic system? To answer 

this question, Kress and Van Leeuwen's social semiotic method was used. This method was used to 

understand the aspects and the social function of the visual signs of the above-mentioned rug. On 

the one hand, it was indicated that the construction of the aforementioned rug tried to justify 

Pahlavi's rise to power; on the other hand, it designated that its nature was ideological and biased. 

The results of this research also revealed the articulation of a dominant political discourse in the 

rug’s texture due to the presence of the visual elements of motherland. They also revealed a 

nostalgic semantic level in the text through its consecrating of the past and its redefinition. Among 

other findings of this research was the role the rug played in creating legitimacy for the formation 

of masculine political power through redistributing an image of feminine weakness, implied by 

image of the motherland in the society, spread in formats such as posters, calicos, print curtains, 

and pictorial rugs. It was also revealed that the text in its visual elements had been influenced by 

European pretexts. Furthermore, it was found that the deployed method, due to the inspiration of 

the study by ancient reliefs, had limitations in describing the meaning of the text. 

Keywords: Iranian rug, visual analysis, social semiotics, power, legitimacy. 
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Zomoudgari is considered one of the prominent arts in the history of Iranian arts. It refers to all 

kinds of metal connections made on traditional and old doors and windows. These metal extensions 

have their own uses. In addition to an aesthetic value, these metal extensions reflect unique visual 

and symbolic elements. The city of Kashan during the Qajar era was known as one of the most 

prominent centers of Zomoudgari in Iran. The excellent quality of Qajarid Zomudgari works in 

Kashan and the lack of sufficient studies to identify and study their qualitative characteristics have 

justified this study and its aim at analyzing the practical and visual features of a selection of the 

most prominent Zomudgari works manifested in the entrance doors of Qajar historical buildings in 

Kashan. Following the expansion of tourism industry and the necessity of reviving historical 

textures as well as the restoration of old buildings, as the legacy of Iranian home culture, it seems 

necessary to take a step, even if a small one, in the direction of preserving and reviving less-known 

handicraft arts such as Zomoudgari. What has been studied in this research includes the works of 

Zomudgari belonging to doors of Qajarid buildings in Kashan such as those of residential houses, 

timchehs, and serahs, mosques and baths. The general results indicated that in the Qajar period, the 

fittings installed on the doors of buildings in Kashan were made of steel, brass, and copper. Also, a 

variety of forms is mostly seen in the sequins under the drums, the sequins under the studs, and the 

sequins on the nose; but in the meantime, there is a difference in the overall form of male and 

female drums. 

Keywords: Qajar art, Kashan buildings, Zomudgari, entrance doors, typology. 
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The tenth-century AH is considered as the “golden” era of rug weaving in the Safavid epoch due to 

the Safavids’ ability to bring this art-industry to an outstanding position and to introduce it to the 

Europeans through some measures. During this historical period, plenty of rugs were collected by 

Europeans in various ways, and now they are displayed in museums around the world. Familiarity 

with the collecting methods of these rugs and their way of presence in European collections and 

museums are among important issues and concerns of carpet studies and museum studies and add 

to the available knowledge in this field. Accordingly, this article intends to follow the most 

important methods and strategies of Europeans in acquiring and owning Iranian rugs; also, it tries 

to identify and introduce the factors affecting their access and collection of these rugs. In fact, the 

purpose of this study is to know what factors were involved in the formation of the process of 

collecting Safavid rugs by Europeans. To this end, and to find the answer to this question, a 

descriptive-analytical research method was used. The data were collected through library method 

and a qualitative method was deployed to analyze them. The findings and results of this study 

indicate that the tradition of offering and granting Safavid rugs to ambassadors and European 

courts, on the one hand, and the rug export industry were the most important factors in collecting 

carpets by Europeans in this period. In the meantime, and under the second factor, the role of Iran-

Poland trade relations was specifically considered. Finally, it should be noted that a significant part 

of the reserves of European carpet collections was the result of the expansion of their political and 

trade relations with Iran in the Safavid Era. 
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Ulugh Beg, The son of Shahrukh and the grandson of Amirtimur, is one of the prominent figures in 

history. He ruled for 40 years across the Transoxiana. During his rule, he promised to develop the 

arts of painting, calligraphy, wood decorations, metalwork, pottery, and so on. The wooden works 

of Gorkani period proved that it had a different style from that of Ilkhani. However, from the 

beginning of the Gorkani period, some similarities with the Ilkhani period were detected. Among 

the best wooden examples, left from Gorkani era, one can mention the Ulugh Beg wooden chest. 

This chest includes various motifs including geometric patterns, slimes, rotating khatais used in all 

parts of the chest. These beautiful motifs were decorated with techniques such as jovak, small 

inlay, and zamudgari. This article has tried to adopt a detailed look at decorations and 

implementation techniques deployed on this fund through the perspective of structuralism. The 

question raised in this research is about the kinds of motifs and techniques used in creating the 

composition of this beautiful work, according to its type of use? The purpose of this article is to 

review and introduce the techniques and motifs on the Ulugh Beg wooden box and its relevance. 

The method of the current research is descriptive-analytical, and its data were collected through 

library study. The results indicated that the wooden chest of Ulugh Beg was used to store 

ornaments and, for this reason, delicate and winding motifs were used in its decoration, all of 

which were displayed in fine and deep inlays. In other words, 70% of decorations on this box is 

inlay work. Regarding the size of the box, Jovak technique has also been deployed skillfully in 

diversity of patterns, which have mainly been applied to the opening edge of the box and in its 

corners. This technique has beautifully been executed in two colors, black and white. The types of 

carving used for this wooden chest are very similar to the works belonging to the Timurid era, but 

there are significant differences in details and elegance of the works. Also, gold has been used to 

adorn this chest. 

 

Keywords: Timurid period, Ulugh Beg, wooden box, ornaments and motifs, dragon. 
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Examining contemporary Iranian carpets may be achievable by understanding the visual aesthetic 

components of various designs in different regions. Golestani design is a type of modern carpet 

design in Tabriz, which has been developed based on the traditional and contemporary aesthetic 

approaches with a visual language (pictures) in a multi-textual structure. In this design, the pictorial 

images are embodied in the most eloquent expressions in the multitude of texts. The fundamental 

question of this research is the representation of naturalistic paintings in the transformation of 

Golestani design of Tabriz’s contemporary carpets. Therefore, this research analyzes the visual 

components of Golestani design to recognize Tabriz’s contemporary carpets. Hence, the 

fundamental inquiry of the research has been: what are the essential components of pictorial images 

as the pictorial characteristics of Tabriz’s Golestani design? This research is descriptive-analytical 

deploying an aesthetic approach. Through library sources and a study of visual documents, it has 

analyzed the visual images of Golestani design of Tabriz’s contemporary carpets. The under-study 

statistical group is contemporary Golestani carpets (throughout the last century). The under-study 

statistical sample is 9 examples of Golestani carpet images belonging to the contemporary era. We 

collected pictorial data by referring to museums' websites, by examining the images of theses and 

reference books, and by taking photographs of carpets. As the results of the research have showed, 

the transformation in Golestani design has occurred based on the traditional and contemporary 

aesthetic approaches. Traditional components such as Iranian-Islamic text, geometric structure, and 

multiplicity of texts are clear; contemporary components are visible in their pictorial images close 

to the nature. According to the aesthetic structure of this design, the multiplicity of use of visual 

images in Tabriz’s contemporary Golestani design manifested itself in the multiplicity of texts and 

visual components of the contemporary era (such as inspiration from nature as a realistic image).  

Two visual components of Golestani design are the framing of the multi-text space with naturalistic 

images and the extensive use of more realistic pictorial images. 
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Balouchi embroidery is one of the most important ethnic arts produced by Balouchi women, 

residing in Iran and Pakistan. The shared borders and the geographical extent of Balouchistan 

regions in Iran and Pakistan have not only guaranteed the continuity of common ethnic heritage 

among Balouchi people living in these areas but also created diversity, even if small, in their ethnic 

cultures and traditions. This topic in the art of needlework, as one of the most important and 

widespread ethnic arts in these areas, can be discussed in the form of designs and implementation 

of various motifs. This research, conducted with the aim of studying design methods of embroidery 

patterns in Balouchistan regions, both in Iran and Pakistan, has sought to explain the differences 

and similarities in the pattern design methods. Furthermore, it tries to answer these basic questions: 

what are the characteristics of decorative motifs in the art of Balouchi embroidery? What are the 

differences and similarities between their implementation and designs in regions of Iran and 

Pakistan? For this purpose, a number of centripetal motifs, which are the focus of processing other 

motifs, have been examined. In order to achieve a better result, the combination of four centripetal 

decorative roles and their implementation method in Iran and Pakistan have been analyzed in an 

analytical-comparative way. The findings of this research have indicated that the techniques of 

sewing on fabric, i.e. Taarkesh in Pakistani embroidery and Taarshomar in Balouchi embroidery of 

Iran, are among the most effective factors in creating a difference between Balouchi embroidery 

patterns in these areas. The expansion of motifs from the central part of the design, geometricity, 

symmetry, and the use of seven traditional colors in coloring are also among the most important 

similarities of Balouchi embroidery both in Iran and Pakistan. 
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