صﻔحات 36 - 27

27

ی دوره ،19ﺷماره ،2تابستان1393
نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسم 

بررسی و تحلیل نقشبرجستههای قاجاری
*
مجموع ه سنگ تاقبستان ،کرمانشاه
محمد مرتﻀایی ،1مریم دهقان ،2یداله حیدری باباکمال

**3

 1استادیار ﭘژوهﺸﮑده باستانﺷناسی ،تهران ،ایران.
 2کارﺷناس ارﺷد باستانﺷناسی ،دانﺸﮑده ادبیات و علوم انسانی ،دانﺸﮕاه تهران ،تهران ،ایران.
 3دانﺸﺠوی دکتری باستانﺷناسی ،دانﺸﮑده هنر و مﻌماری ،دانﺸﮕاه بوعلیسینا ،همدان ،ایران.
)تاریﺦ دریافﺖ مقاله ،92/8/11 :تاریﺦ ﭘﺬیرش نهایی(92/10/22 :

چکیده

نقﺶبرجســتهها ،یﮑی از مهمترین مدارك باستانﺷناسی جهﺖ ﺷناخﺖ جنﺒههای تاریﮏ فرهنﮓهای ﮔﺬﺷته بهﺷمار
میروند .در مﺠموعهی سنﮓ تاقبستان 74 ،نقﺶبرجسته که احتماﻻً تزﺋینات بنایی را تﺸﮑیل میدهند ،نﮕهداری میﺷوند.
بهنﻈر میرســد این تزﺋینات از بنایی خارج از کرمانﺸــاه بدســﺖ آمــده و هیﭻﮔونه ارتﺒاطی با بناهای قاجاری کرمانﺸــاه
نداﺷــته باﺷــند .با توجه به اینﮑه مﺠموعه فوق تاکنون مورد مﻄالﻌه هنری و باستانﺷــناختی قرار نﮕرفته ،ﭘژوهﺶ حاضر
نخســتین تالﺷیســﺖ که با این منﻈور صورت ﭘﺬیرفته و هدف از آن نیز ﺷناســایی هویﺖ و جریانات مﺆثر در ﺷﮑلﮔیری
آنها میباﺷــد .موضوعات حﮏ ﺷده ،صحنههای بزم و جﺸــن درباریان ،ﺷﮑا ِر ﺷاهانه در ﺷﮑارﮔاه ،تﮏﭼهرههایی از سربازان
تﻔنﮓ بهدســﺖ قاجاری و نقوش ﮔیاهی و ﮔل و مرغ میباﺷد .مهمترین سوال ﭘژوهﺶ حاضر عﺒارتسﺖ از؛ دﻻیل ،زمینهها و
الﮕوهای هنری مﺆثر در ایﺠاد نقﺶبرجســتههای مزبور کدامند؟ نتایﺞ ﭘژوهﺶ نﺸان میدهد که الﮕوﭘﺬیری ﺷاهان قاجار در
نقﺶبرجستهسازی از هنر ایران باستان ،هنر صﻔویان و هنر ﻏربی به وضوح مﺸهود اسﺖ .بهعالوه با مﻄالﻌهی تﻄﺒیقی نقوش،
احتماﻻً این مﺠموعه مربوط به بنایی اﺷــرافی در ﺷــیراز )؟( یا اطراف آن بوده و احتماﻻً در زمان فتحﻌلیﺷاه بنا ﺷده اسﺖ.
ِ
دســﺖ اول دورهی قاجار به منﻈور ﺷناسایی ماهیﺖ و جریانات
روش بﮑار رفته نیز اســتﻔاده از مﻄالﻌات مقایسهای و منابﻊ
هنری مﺆثر بر آنها اسﺖ.

واژههای کلیدی
نقﺶبرجسته ،قاجار ،مﺠموعه سنﮓ ،ای ران باستان ،ﻏرب ،الﮕوﭘﺬیری.
* این مقاله برﮔرفته از طرح ﭘژوهﺸی با عنوان »مﻄالﻌه و مستندسازی اﺷیاء موزهی تاقبستان ،کرمانﺸاه« ،زیر نﻈر سازمان می راث فرهنﮕی صنایﻊ دستی
و ﮔردﺷﮕری استان کرمانﺸاه میباﺷد.
** نویسنده مسﺌول :تلﻔن ،09187562119 :نمابر.E-mail: yadolah.heydari@gmail.com ،0838 -4752004 :
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مقدمه

در تاقبســتان ،1ارزشهــای ﺷــناخته ﺷــدهی اجتماعی،
تاریخــی ،هنــری ،زیﺒاییﺷــناختی ،طﺒیﻌــی ،علمــی و دیﮕر
ارزشهای فرهنﮕی قابل طرحاند ،که توانســتهاند اعتﺒار و ویژﮔی
متمایز خود را از ارتﺒاط ﭘرمﻌنا با بســتر و محیﻂ ﭘیرامون مادی
کسﺐ نموده و ارتقاء بخﺸند .به نﻈر میرسد بسیاری از تالشها
و فﻌالیﺖهای امروزه در طرح ســاماندهی تاقبســتان ،در همین
راســتا صورت میﮔیرد .در دههی  1960میالدی ،هیﺌﺖ آلمانی
ِمﺸﻐول ﭘژوهﺶ در بیستون ،با حمل سرستونهای سنﮕی دورهی
ساسانی که در نقاط مختلﻔی کﺸﻒ و ثﺒﺖ ﺷده بودند ،نخستین
ﮔام را در احداث موزه در مﺠموعهی تاقبستان برداﺷﺖ )لوﺷای،
 .(130 ،1385در طول سالیان بﻌد ،تﻌداد اﺷیای این مﺠموعه رو
به فزونی نهاد به نحوی که منﺠر به برﭘایی نمایﺸــﮕاهی در ﻏرب
مﺠموعه ﮔردید .این نمایﺸــﮕاه در ﭘی فﻌالیﺖهای ﮔســتردهی
اخیر برﭼیده ﺷــده و به نﻈر میرســد متولیان میراث فرهنﮕی
در تالﺷــند تا با برنامهریزی هدفمند ،مقدمــات ایﺠاد موزهای
از این اﺷــیاء را فراهم آورند .از مهمتریــن بخﺶهای این موزه،
نقﺶبرجستههای ســنﮕی مربوط به دورهی قاجار ،به تﻌداد 47

عدد بههمراه دو ســتون سنﮕی میباﺷد .این نقﺶبرجستهها که
احتماﻻً ازارههــای )؟( بنایی را تزﺋین میکردند ،بخﺶ مهمی از
موزهی سنﮓ تاقبســتان را به خود اختﺼاص میدهند .مسﺌله
یادﺷــده بر ضرورت موضوع دﻻلﺖ داﺷته و ﭘژوهﺸی مستقل در
این خﺼوص را میطلﺒد .از آنﺠایی که منﺸﺄ دقیﻖ این ازارهها )؟(
مﺸخﺺ نیسﺖ ،بنابراین ﭘژوهﺶ حاضر نخستین تالﺷیسﺖ که
به مﻌرفی و نیز تحلیل نقوش آنها میﭘردازد .مهمترین اهداف این
ﭘژوهﺶ عﺒارتند از :تﻌیین ماهیﺖ نقﺶبرجستهها با درنﻈرﮔرفتن
مﮑان و زمان کﺸﻒ اثر و انﺠام مﻄالﻌات تﻄﺒیقی ،تاریﺦﮔﺬاری و
ﺷناخﺖ ســﺒﮏهای هنری بﮑار رفته در نقﺶبرجستههای مورد
مﻄالﻌهســﺖ .روش بﮑار رفته برای دســتیابی به اهداف یاد ﺷده
اســتﻔاده از منابﻊ مﮑتوب کتابخانهای در کنار مﻄالﻌات تﻄﺒیقی
و مقایسهای به منﻈور ﺷناسایی هویﺖ نقﺶبرجستهها ،هنر بﮑار
رفته در آنها و تﺠزیه و تحلیلهای بﻌدی میباﺷد .در این زمینه
ِ
دســﺖ اول و ﭘژوهﺶهای نوین نیز بهره ﮔرفته ﺷــده و
از منابﻊ
اندازهﮔیــری ،تﺼویربرداری و طراحی جهﺖ توصیﻒ دقیﻖ علمی
برای هر اثر بﮑار رفته اسﺖ.

پیشینهی پژوهش
تاکنــون هیﭻﮔونه مﻄالﻌه ﮔزارش و یــا حتی خﺒرنامهای در
خﺼوص نقﺶبرجســتههای قاجاری مﺠموعهی سنﮓ تاقبستان
منتﺸــر نﺸده اسﺖ .ســﺠاد علیبیﮕی طی نوﺷــتهی کوتاهی با
عنوان »موزه ســنﮓ تاقبســتان« )علیبیﮕــی،(173 ،1388 ،
تمام اﺷــیاء مﺠموعه را بﺼورت بسیار کلی مﻌرفی کرده که تنها
نﮕاﺷــته در خﺼوص این مﺠموعه میباﺷد .با این حال ،ﭘژوهﺶ
حاضر نخستین تالﺷیســﺖ که جهﺖ مﻌرفی و ﺷناسایی هویﺖ
مﺠموعهی نقﺶبرجستههای قاجاری تاقبستان صورت میﭘﺬیرد.

اصلی و تاقهای طﺒقهی اول میﺷــوند .سرانﺠام این بنا در سال
 1963میالدی ،در ﭘی نﺸســﺖ ﺷورای عالی باستانﺷناسی 2و به
منﻈور آزادسازی ﭼﺸمه و جستﺠوی ﭘرستﺸﮕاه ساسانی تخریﺐ
ﺷــده و اکنون اثری از آن باقی نمانده اســﺖ )لوﺷــای،1381 ،
 .(68_88عالوه بر نقﺶبرجســتهها و عمارت فوق ،ﭘایه ستونها
و سرستونهایی از دوره ساسانی ،تنهستونهای سنﮕی قاجاری و
دو سنﮓنﺒﺸته به خﻂ کوفی از دیﮕر آثار مﺠموعهی فوق بهﺷمار
میروند که تاکنون هیﭻ نوع ﭘژوهﺸی در مورد آنها صورت نﮕرفته
اسﺖ .در ادامه به مﻌرفی نقﺶبرجستههای قاجاری این مﺠموعه
ﭘرداخته میﺷود.

مﺠموعهی سنﮓ تاقبســتان در ﺷمال ﺷرق ﺷهر کرمانﺸاه
واقﻊ ﺷــده و عمدهی ﺷهرت آن به دلیل وجود نقﺶبرجستههای
ساسانی اســﺖ .در حوالی محل مزبور ،ﮔورستانی از دورهی ﭘارت
نیز ﺷناسایی ﺷده اسﺖ )کامﺒخﺶفرد3 ،1377 ،ـ .(1عالوه بر آن،
بنایی قاجاری در کنار تاقهای ساسانی وجود داﺷته که امروزه اثری
از آن برجای نیسﺖ .امام قلی میرزای عمادالدوله ،در سمﺖ راسﺖ
تاق بزرگ ،کتیﺒهای در  10سﻄر نﮕاﺷته که در آن تاریﺦ احداث
بنا را ســال  1280ه .ق ذکر کرده اسﺖ .بنای قاجاری تاقبستان
بین سالهای  1854تا  1867میالدی ساخته ﺷده اسﺖ که ﭘﺲ
ﭼوبی آن جایﮕزین ستونهای
از جنﮓ جهانی اول ،ســتونهای
ِ

معرفی نقشبرجستههای قاجاری مجموعه
سنگ تاقبستان

معرفی مجموعهی سنگ تاقبستان

3
ِ
سنﮓ
در میان اﺷــیای مﺠموعه سنﮓ تاقبستان 47 ،قﻄﻌه
حﺠاری ﺷده نﮕهداری میﺷــود .موضوعاتی ﭼون ﺷﮑار ﺷاهانه
در ﺷﮑارﮔاه ) 9نقﺶبرجســته( ،مهمانی ،جﺸن ،عیﺶ و نوش و
رقﺺ ) 20نقﺶبرجســته( نﮕهﺒان تﮏﭼهره و تﻔنﮓ به دســﺖ
) 9نقﺶبرجســته( ،نﺒرد ﺷــیر و ﮔاو ) 1نقﺶبرجسته( و نقوش
ﮔیاهی و ﮔل و مرغ ) 8نقﺶبرجســته( ،عموم حﮑاکیها را ﺷامل
میﺷــوند .این نقﺶبرجستهها احتماﻻً مربوط به تزﺋینات ازارهی
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ﺑﺮرﺳﻰ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎى ﻗﺎﺟﺎرى
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻨﮓ ﺗﺎقﺑﺴﺘﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

)؟( ﺑﻨﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮﯾﺖ آن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﯾﺎﻓﺘﻪﺷﺪن
ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎى ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪى ﻓﻮق
ﮐﻪ در اواﺳﻂ دﻫﻪ  70ﺷﻤﺴﻰ ﺗﻮﺳﻂ ادارهى اﻃﻼﻋﺎت و در ﻫﻨﮕﺎم
ﺧﺮوج از ﻣﺮز ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و ﺿﺒﻂ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ
از ﺑﻨﺎﯾﻰ ﺧﺎرج از ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪدﺳــﺖ آﻣﺪه و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻰ ﺑﺎ
ﺑﻨﺎﻫﺎى ﻗﺎﺟﺎرى ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻃﻰ ﺑﺮرﺳﻰﻫﺎى ﻣﺪاوﻣﻰ
ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﻰ اﺳﻨﺎد و ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺛﺎر
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮزه ﺗﺎقﺑﺴــﺘﺎن اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ
ﺳﺮﻧﺨﻰ در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻰ ﺑﻨﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎ از آﻧﺠﺎ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺸﺪﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻧﻘﻮش ﺷــﮑﺎر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻮارﮐﺎراﻧﻰ در ﺣﺎل
ﺷــﮑﺎر آﻫﻮ و ﺷــﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﻨﮓ و ﻧﯿﺰه در ﺷــﮑﺎرﮔﺎه ،ﭼﻤﻨﺰار و ﯾﺎ
ﮐﻮﻫﺴــﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﺎر ﻣﺸــﻐﻮلاﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎن در ﺣﺎل ﺷﮑﺎر
ﭘﺮﻧﺪه ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﮕﻰ ﻧﯿﺰ ﺳﻮارﮐﺎران
را ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻣﻰﮐﻨﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(1در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﮕﺮ ،ﺻﺤﻨﻪى ﻧﺒﺮد ﺷﯿﺮ
و ﮔﺎو ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻠﻬﻢ از ﭘﻠﮑﺎن ﺷﺮﻗﻰ آﭘﺎداﻧﺎى ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ
اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮرﯾﮑﻪ ﮔﺎو ﺑﺎ ﺷﺎخﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺎﻫﺎى ﺟﻤﻊﺷﺪه زﯾﺮ ﭘﺎﻫﺎى

ﺷــﯿﺮ و ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻰ ﺑﺎز ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ درآﻣﺪه اﺳــﺖ .ﺻﺤﻨﻪى ﻧﺒﺮد ﺷﯿﺮ
و ﮔﺎو در ﻗﺎﺑﻰ ﺑﯿﻀﻮى ﺗﺼﻮﯾﺮﺷــﺪه و ﭘﯿﺮاﻣــﻮن ﻗﺎب را ﺑﺮگﻫﺎﯾﻰ
اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳــﻤﺖ ﭼﭗ اﯾﻦ ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪ،
ﻣﺮدى ﺳــﻮار ﺑﺮ اﺳــﺐ و ﺑﺎ ﮐﻤﺎن در ﺣﺎل ﺷﮑﺎر آﻫﻮ ﺣﺠﺎرى ﺷﺪه
اﺳــﺖ .اﯾﻦ ﻧﻘﻮش در اﺑﻌﺎد  1ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  1/30در  0/5ﻣﺘﺮ ﺗﺎ  0/6ﻣﺘﺮ
ﻃﺮاﺣﻰ ﺷــﺪهاﻧﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ  (2و اﮐﺜﺮا ً از ﺣﺠﺎرىﻫﺎى دوران ﺑﺎﺳﺘﺎن
ﺑﻪﺧﺼــﻮص ﻧﻘﻮش ﺷــﮑﺎر و ﻣﺪاﻟﯿﻮنﻫﺎى ﻧﻘﺮهى دوره ﺳﺎﺳــﺎﻧﻰ
اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻧﻤﻮﻧﻪى ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻮﺷﻰ در دو
ﻃﺮف ﺗﺎق ﺑﺰرگ ﺗﺎقﺑﺴﺘﺎن )ﺷــﮑﺎر آﻫﻮ و ﮔﺮاز( در دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ
و در ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪى ﺷﮑﺎر ﺗﻨﮓواﺷﻰ ﻓﺘﺤﻌﻠﻰﺷﺎه در ﻓﯿﺮوزﮐﻮه،
ﻧﻘﺎﺷﻰﻫﺎ ،آﺛﺎر ﻻﮐﻰ ،ﻗﻠﻤﺪانﻫﺎ ،ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت و ﮐﺎﺷﻰﮐﺎرىﻫﺎى دوره
ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪوﻓﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴــﺘﻪى ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را در ﻣﯿﺎن
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ،ﺻﺤﻨﻪاى از ﯾﮏ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﻰ درﺑﺎرى
را ﻧﺸــﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ )ﺗﺼﻮﯾﺮ .(3ﻣﻼزﻣﺎن درﺑﺎرى در اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﻧﺸﺴــﺘﻪ و ﯾﺎ اﯾﺴــﺘﺎده و در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش ﯾﺎ اﺣﺘﺮام
ﺗﺮﺳــﯿﻢ ده و در ﺑﺮﺧﻰ ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴــﺘﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ زﻧﺎن در ﺣﺎل رﻗﺺ

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

تصویر2ـ ﻃرح و تصویر شکار ﮔاو توسﻂ شیر و سواركاری در ﺣال شکار آهو.
ماخﺬ ( :ﻃرح و عکﺲ از مریﻢ دهﻘان)
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تصویر3ـ باال و پاﺋین سمت راست :طرح یك صحنﮥ عیش و نوش یا مهمانی درباری .باال و پاﺋین سمت چﭗ :تصویر یك صحنﮥ عیش و نوش یا مهمانی درباری.
ماخﺬ( :طرح و عكﺲ از مریم دهقان)

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

تصویر5ـطرحوتصویردرباریاننشستهکهیكیازآنهادرحالنواختنتارنمایشمیدهد.
ماخﺬ( :طرح و عكﺲ از مریم دهقان)

)تﺼویر ،(4یا افرادی در حال نواختن تار )تﺼویر  ،(5نقﺶ ﺷدهاند.
در زمینهی تﺼاویر نیز عودســوزها و جامهایی مﺸاهده میﺷود.
ابﻌاد این نقﺶبرجستهها از  0/5×1متر تا 0/5×0/5متر و ضخامﺖ
تقریﺒی آنها  10تا  15سانتیمتر اسﺖ.
نقــوش ﮔیاهی یا بــه تنهایی و یا بههمراه تﺼاویر انســانها
طراحی ﺷدهاند .ابﻌاد این نقﺶبرجستهها در حدود  1تا0/5×1/2
متر و ضخامﺖ تقریﺒی آنها  10تا  15ســانتیمتر اسﺖ .طرح اکﺜر
نقــوش ﮔیاهی مﺠموعه بهتنهایی اجرا ﺷــده ،اما در یﮏ صحنه،

زن و مــردی در داخل قابی بیضیﺷــﮑل با طرح ﮔیاهی حﺠاری
ﺷدهاند .در این قاب ،زن در حالﺖ نﺸسته جامی را به سوی مردی
که کنارش نﺸســته ،ﮔرفته اسﺖ .سمﺖ ﭼﭗ او مردی با کالهی
هالل باز تﺼویر ﺷده که با دسﺖ راسﺖ سیﺒی را به زن
به ﺷــﮑل
ِ
تقدیم میکند .مﺸــابه ﭼنین تﺼویری بــر روی قلمدانهای این
دوره بهوفور مﺸاهده میﺷود )تﺼویر .(6صحنههای دیﮕر مﻌموﻻً
ﮔیاهی را با ســاقههایی تابدار و برگهایــی ﭘهن و نازك نمایﺶ
میدهد .مﺸــابه این نقﺶ در دو طرف تاق بزرگ تاقبستان که از
آن با عنوان ﮔل لوتوس یاد میﺷــود ،نیز میتوان دید )تﺼویر 7
سمﺖ راسﺖ( .از دیﮕر تﺼاویر ﮔیاهی ،میتوان به نقﺶ ﮔل و مرغ
اﺷاره کرد که یﮑی از ویژﮔیهای بارز هنری قاجاریان در نقاﺷی و
یا سایر آثار هنری این دوران اسﺖ )تﺼویر 7سمﺖ ﭼﭗ(.
تﺼاویر تﮏ ﭼهره و تﻔنﮓ به دسﺖ بر سنﮓهایی خاکستری
به ابﻌاد 0/6×0/8سانتیمتر و ضخامﺖ  15تا  20سانتیمتر حﺠاری
ﺷدهاند .عموم این نقﺶبرجستهها ،تﺼویر مردی اسلحه بدسﺖ را
نﺸــان میدهند که در میان ﮔلها و نقوش ﮔیاهی ایستاده اسﺖ.
ســرباز نقﺶ ﺷده مﻌموﻻً ردایی بلند با یقهی هﻔﺖ دالﺒری به تن
داﺷــته ،کمربندی از فﺸنﮓ را به کمر بسته و ﭼﮑمهای تا زانو به
ﭘا دارد .دسﺖ ﭼﭙﺶ را روی کمربندش ﮔﺬارده و با دسﺖ راستﺶ
تﻔنﮕی را عمود و صاف نﮕاه داﺷته اسﺖ )تﺼویر .(8
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تصویر6ـ طرح و تصویر زن و مردی در داخل قابی بیﻀی شكل با تزﺋینات گیاهی.
ماخﺬ( :طرح و عكﺲ از مریم دهقان)

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

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

کیﻔیﺖ طراحی و برجستهکاری این آثار ﭼندان مﻄلوب نیسﺖ.
بسیاری از صحنهها ﭼه به لحاظ موضوعی و ﭼه از نﻈر ویژﮔیهای
هنری با نقوش قلﻌههای ﭼالﺸــتر )قلﻌه ستوده و قلﻌه خدارحم
خان( ،قلﻌه ﺷــلمزار ،قلﻌه ﺷــمﺲآباد ،قلﻌه ِ
دزك ﭼهارمحال و
بختیاری که در دورهی قاجار و برای ســﮑونﺖ مالﮑان و حاکمان

محلی ساخته ﺷدهاند)آخوندی سورکی190،1372 ،و235و،(314
قابل مقایســهاند .همﭽنین میتوان به ﺷــﺒاهﺖ این مﺠموعه با
برخی از تزﺋینات خانههای کاﺷــان ،بناهای قاجاری ﺷــیراز در
باغ ارم )عدل 60 ،57 ،1372 ،و  ،(63عﻄروش ،ﺷــمﺲالﻌماره،
نارنﺠســتان قوام )عدل ،(96 ،1372 ،باغ عﻔیﻒآباد و دوﺷانتﭙه
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تصویر  -9راست :حجاری از صورت یك سرباز در باغ نارنجستان قوام شیراز .وسﻂ :حجاری یك سرباز در باغ ارم شیراز .چﭗ :یكی از حجاریهای مسجد نصیرالملك شیراز.
ماخﺬ( :عدل 66 ،63 ،1372 ،و )96

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

که در آن نقاﺷــیهای اروﭘایی ،تﺼاویری از ﺷــﮑارﮔاههای فردی
یا دســته جمﻌی همراه با سﮓهای ﺷﮑاری و تﻔنﮓ را به نمایﺶ
ﮔﺬاردهاند ،اﺷــاره کرد .در این بناها نمای بیرونی طﺒقات طرفین
ورودی و جدار بیرونی حوضهای سنﮕی آثاری مﺸابه را به تﺼویر
کﺸیدهاند )تﺼاویر  9و .(10

جایگاههنرنقشبرجستهسازیدردورهیقاجار
نقﺶبرجستههای ایران ،طی ادوار مختلﻒ و با اهداف متﻔاوتی
ﭼون نمایﺶ قدرت الهي ﭘادﺷــاه ،وقایﻊ مهم سیاسی ،مﺬهﺒی و
صحنههاي آﺋیني ایﺠاد و بیﺸتر نقوش آنها به ﺷﮑل نمادین تﺼویر
ﺷدهاند .با این حال سنﺖ حﺠاری نقوشبرجسته در ایران سنتی
دیرﭘاسﺖ که اوج آن به دورهی ساسانی برمیﮔردد .ﭘﺲ از ﻇهور
اسالم به علﺖ اینﮑه ســاخﺖ تندیﺲ و نمایﺶ تﺼویری انسان و
حیوان در دین اســالم منﻊ ﺷد ،سنﮓتراﺷی و نقر سیمای انسان
و حیوان بر ســنﮓ در حﮑم صنمســازی تلقی و به کلی منسوخ
ﮔردید .بر خالف هنر نقاﺷــی دورهی اسالمی که ﭘرترهسازی در
آن از حدود قرن هﻔتم ه.ق ﭘدیدار ﮔﺸﺖ ،هنر نقﺶبرجستهسازی

مدتها ﭘﺲ از نقاﺷی و در دورهی قاجار بهعلﺖ تحوﻻت سیاسی،
اجتماعی و فرهنﮕی ،زمینهی مناسﺒی برای ﻇهور آن فراهم ﺷد.4
نقﺶ برجســتههای دورهی قاجار از نﻈر انتخاب موضوع با نقﺶ
برجستههای هخامنﺸی و ساسانی اﺷتراك دارند .از میان ﺷاهان
قاجار ،فتحﻌلیﺷــاه در احیاء هنر نقﺶبرجستهســازی بیﺸترین
تﺄثیر را از دوران باستان میﭘﺬیرد )وحدتی .(45 ،1385 ،بهعالوه
میتوان ســﺒﮏ درباری اروﭘایی را بههمراه موضوعات ساسانی و
هخامنﺸــی در هنر این دوره مﺸاهده کرد )Lerner, 1992, 31-
 .(33ﺷاید بهدلیل آﮔاهی نسﺒی قاجاریان از ساسانیان و علیرﻏم
ﺷــهرت آثار هخامنﺸــیان که تا اواخر ســدهی  13ه .ق ،یﻌنی
زمانی که مستﺸرقان با کﺸﻒ رمز خﻂ میخی موجﺒات ﺷناسایی
خﻂ میخی هخامنﺸــیان را فراهم آوردند ،ﺷاهان قاجاری بیﺸتر
از ساســانیان تﺄثیر ﭘﺬیرفته و موضوعات هنــری آنان را به عاریه
ﮔرفتند .الﺒته مسﺄلهی توجه به آثار ساسانیان و تﺄثیرﭘﺬیری از آن،
محدود به دورهی قاجار نﺒوده و در ادوار مختلﻒ اسالمی مﺸاهده
میﺷود .این تﺄثیرﭘﺬیری و بازﮔﺸــﺖ به دوران باستان ،بیﺸتر از
هر دورهای در دورهی قاجار مﺸــاهده میﮔردد و دلیل آن را باید
در ﺷــرایﻂ اجتماعی و سیاســی این دوره جستﺠو کرد .ﭼنانﭽه
بیﺸــتر نقوش در محدودهی آثار ساســانی نقﺶ ﺷدهاند و اﻏلﺐ
مضامین مﺸــترك میان آنها دیده میﺷود )Baussani, 1992,
 .(259بــا این حال ،اهمیﺖ نقﺶبرجســتههای قاجاری از منﻈر
باستانﺷناسانه در این اسﺖ که در دورهی اسالمی برای نخستین
نقﺶ ﺷــاه یا درباریان در دید همﮕان و در اندازهای بزرگ به
بار ِ
صورت نقﺶبرجســته به نمایﺶ ﮔزارده ﺷده اسﺖ .افزون بر این
آثار ،در دیﮕر هنرها نمونههای فراوانی وجود دارد که نﺸاندهنده
توجه بسیار آنان به ســنﺖهای ﭘیﺶ از اسالم اسﺖ .ﮔرایﺶهای
باســتانﮔرایانه تا دوره ﭘهلوی نیز ادامه مییابد ،ﭼنانﭽه میتوان
ﮔﻔﺖ که ناسیونالیســم ایرانی به عنوان مهمترین ویژﮔی دورهی
ﭘهلوی ،ﭘدیدهای منحﺼر به این دوره نیســﺖ ،بلﮑه این ﮔرایﺶها
زاییدهی دوره قاجار و سرآﻏاز آن در زمان فتحﻌلیﺷاه اسﺖ.
در ادامــه به مهمترین زمینههای سیاســی و فرهنﮕی ایﺠاد
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نقﺶبرجستههای قاجاری و علﺖ ﻇهور قابل توجه نقﺶبرجستهها
در این دوره ﭘرداخته میﺷود.

نگرشی بر زمینههای ایجاد نقشبرجستههای
قاجاری
جامﻌــهی ایــران در دورهی قاجار به زعم جامﻌهﺷناســان،
جامﻌهای قرون وسﻄایی با تﻌﺼﺒات ملی ،مﺬهﺒی و خرافهﭘرستی
ﺷدید بود )ابراهیمیناﻏانی ،(16 ،1388 ،که در تﻌامل هنرمند با
جامﻌــه و نمود آن در ذهن او تﺄثیر میﮔﺬاﺷــﺖ .در نﮕاهی کلی،
هنرهای دورهی قاجــار دوران ﭘایانی حیات هنر ایرانی با رویهای
اسالمی اسﺖ .هنر قاجار در درون خود از یﮏ سو به دربار وابسته
بود و از ســویي دیﮕر زمینه بروز هنري را فراهم کرد که از میان
مردم بر میخاسﺖ و خاستﮕاهﺶ باورهای مردم عادي بود .یﮑی از
نمودهای ﭼنین عقیدهای در نﮕارههای قهوهخانهاي اسﺖ )حسنوند
و زنﮕي .(93 ،1385 ،در دورهی ﭘهلوی نیز دربار و اﺷرافیان تنها
ﭘﺸــتیﺒانان توانمند هنرها بودند .هنرهاي این دوره در اروﭘا نیز تا
نیمه قرن  19میالدی و ﺷــﮑلﮔیري مﮑتﺐ امﭙرسیونیسم وجود
داﺷتند )زابلينژاد .(40،1387 ،هنر درباری این دوره سه ویژﮔي
بنیادي داﺷــﺖ؛ جدایي روز افزون فرهنﮓ ایراني از ﮔرایﺶهای
ﻏالﺐ جهان اســالم در نتیﺠه ﭘیروزي تﺸیﻊ و رقابﺖ با امﭙراتوري
عﺜماني و ورود ﮔســتردهی عناصر هنر مردمي به هنر و وابستﮕي
ﺷدید به دﮔرﮔونیهای هنر ﻏربي )اسﮑارﭼیا .(35 ،1376،روابﻄی
که ایران با کﺸــورهاي اروﭘایــي از دوره صﻔوي آﻏاز کرده بود در
دورهی قاجــار به ﮔرایﺶهاي ﻏربــي در هنر انﺠامید .این روند با
سلﻄنﺖ فتحﻌليﺷــاه آﻏاز ﺷد و در دورهی ناصرالدینﺷاه به اوج
خود رسید .ﭼنانﭽه نقوش هنري ،بتدریﺞ و به تﺄثیر از هنر اروﭘایي
به ســمﺖ طﺒیﻌﺖﭘردازي و فاصله ﮔرفتن از فرمهای تﺠریدي و
انتزاعي ﭘیﺶ رفﺖ )زابلينژاد.(140 ،1387 ،
هنرهای این دوره با اینﮑه از نﻈر کیﻔي در ســﻄﺢ ﭘایینتری
از هنــر دوران ﭘیﺸــین قرار داﺷــﺖ و از جهﺖ ﺷــﮑوه و بزرﮔي
همســنﮓ با آن نﺒود ،اما ویژﮔي و هویﺖ مســتقل و ﭘالودهاي را
به نمایﺶ ﮔﺬاﺷﺖ )اســﮑارﭼیا ،(35 ،1376 ،که سرﺷتی ایرانی
اسالمی داﺷــﺖ .عالوه بر آن در هنر این دوره بازﮔﺸﺖ آﺷﮑاري
به سنﺖهای دورهی صﻔوی وجود دارد .ﭼنانﭽه عالقه به ساخﺖ
بناهــاي همﮕاني مانند دوره صﻔوي ادامــه یافﺖ که از آن جمله
ﭘل رودخانه صوفي در مراﻏه ،قنات سرﭼﺸــمه تهران و بازسازي
آرامﮕاههای مﺸهد ،قم و ري اسﺖ .در تزیین بناها و کاﺷیکاریها،
رنﮓهای جدید سﻔید و زرد بهکار رفﺖ .بهنﻈر بیﺸتر ﭘژوهندﮔان،
کاﺷــیکاری قاجاری ﮔونهای ابتﺬال و ﭘﺲرفﺖ به ﺷمار میآید،
بهویژه اﮔر در ســنﺠﺶ با ﺷاهﮑارهای هنری دورهی صﻔوی بدان
نﮕریسته ﺷود .با این حال ،کاﺷــیکاری دورهی قاجار با ترکیﺐ
طراحی و ﺷــمایلنﮕاری خود ،ویژﮔیهــای خاص خود را نمایان
میکند .ﭼنانﭽه بیﺸتر فﻌالیﺖهای ساختمانسازی دورهی قاجار،
در دوره فتحﻌلیﺷــاه و ناصرالدینﺷــاه انﺠام میﭘﺬیرد که طی

آن تﻌداد زیادی مسﺠد و مدرســه مزین به کاﺷیکاری مﻌرق و
هﻔﺖرنﮓ هم در ﭘایتخﺖ و هم در ﺷهرستانها ساخته ﺷد .بﻌالوه
از تهران ،اصﻔهان و ﺷــیراز به عنوان مراکز کاﺷیسازی این دوره
نام برده ﺷده اسﺖ)فریه .(200 ،1374 ،از سویی دیﮕر ،قاجاریان،
بهویژه فتحﻌليﺷــاه بسیار ﺷیﻔته ایران باستان بودند و به ﭘیروي
از ﺷاهان باستان دستور ایﺠاد ﭼندین نقﺶبرجسته را دادند .این
ﮔرایﺶ نه تنها میان ﺷاهان قاجار بلﮑه در میان دیﮕر اقﺸار جامﻌه
بویژه قﺸر فرهنﮕی این دوره نیز ابراز میﺷد .حﮑمرانان بخﺶهای
دیﮕر ایران نیز در زمینهی نقﺶبرجستهســازی از فتحﻌلیﺷــاه
ﭘیروي میکردند .یﮑي از آنها حسینﻌلي میرزا ﺷﺠاعالسﻄنه اسﺖ
که کاخ خورﺷیدي را در با ِغ نﻈر ﺷیراز در کنار آرامﮕاه کریمخان
ســاخﺖ .این کاخ با تندیﺲهایی از قهرمانان ﺷــاهنامه فردوسي
آراسته ﺷده اسﺖ )اسﮑارﭼیا .(45 ،1376 ،در دورهی فتحﻌلیﺷاه،
افزون بر همنﺸــینی او با آﻏامحمدخان که در عالقهمندی وی به
تاریﺦ و ﺷاهان نامآور ﮔﺬﺷته ایران موثر بوده ،ا ِقامﺖ فتحﻌلیﺷاه
به عنوان ولیﻌهد و والی آﻏامحمدخان در ﺷــیراز و آﺷــنایی او با
آثار ﭘیﺶ از اســالم در ِ
نقﺶ رجﺐ و
نقﺶ رستمِ ،
تخﺖ جمﺸیدِ ،
بیﺸابور نیز در جلﺐ نﻈر وی به این دوره از تاریﺦ ایران موثر بوده
اســﺖ .همﭽنین او در این دوره با تﺼاویر و نقﺶبرجستههایی از
رســتم و اﺷﮑﺒوس ،رستم و دیو ســﭙید که در دیوانخانه و ارگ
زندیه در ﺷــیراز قرار داﺷﺖ ،آﺷنا ﺷــده بود )(Luft, 2001, 41
و تﺄثیــرات این ﮔرایﺶها را افــزون میکرد .عالقهی جهانﮕردانی
ﭼون جان مالﮑوم و رابرت کرﭘرتر به آثار هخامنﺸــی و ساسانی و
دیدارهاي ویژهی آنها با فتحﻌلیﺷاه نیز در ﮔرایﺶ این ﺷاه قاجار
به فرهنﮓ و تمدن ایران باســتان به طور قابل توجهی مﺆثر بوده
اسﺖ .همﭽنین دانﺸــﺠویانی که با عنوان روﺷنﻔﮑران جامﻌه در
این دوره برای کســﺐ علم به اروﭘا فرستاده ﺷده بودند ،راه برون
رفتن از عقﺐماندﮔی ایران را در بازﮔﺸــﺖ و توســل به فرهنﮓ
ایران باســتان و مﺆلﻔههای هنری آن میدانستند )بیﮕدلو،1380،
37ـ .(36فتحﻌلیﺷاه با احساس ناتواني منتﺞ از ﺷﮑسﺖ در برابر
روســیه و ســﭙﺲ آﮔاهی از عقﺐ ماندﮔی کﺸورش در مقایسه با
کﺸورهای اروﭘایی ،با کندن نقوشبرجسته از خود ،به نحوی تالش
میکرد تا خود را به مانند ﭘادﺷــاهان ایران باستان جلوه دهد و از
این طریﻖ در ﺷﮑوه و قدرت افسانهای آنها سهیم ﺷود.
عالوه بر عللی که باعﺚ احیای مﺠدد نقﺶبرجستهســازی در
دورهی قاجار ﺷد ،میتوان به ﺷﮑلﮔیری حﻔریات باستانﺷناسی
از دورهی ناصرالدینﺷــاه به بﻌد )بیﮕدلو (128 ،1380 ،نیز اﺷاره
کرد که نقﺶ مﺆثری در ایﺠاد و تﻌمیﻖ این تﻔﮑر ایﻔا کردند.
از نﺸانههای دیﮕر تﺄثیرﭘﺬیری هنر قاجار از هنر دوران باستان،
کاربرد نقﺶ ﮔل لوتوس ،ﺷیر ،ﮔاو ،قوچ ،ماهي ،برسم و خورﺷید
اسﺖ که نه تنها در نﮕارﮔري بلﮑه در نقﺶبرجستههاي قاجاری نیز
بهکار رفتهاند .در کاﺷيکاري بناها ،صحنههاي حماسي ﭼون نﺒرد
رستم و ســهراب ،ﭘهلوانان افسانهاي ایران ،بزم ﺷیرین و فرهاد و
یوسﻒ و زلیخا ،سربازان در حال رژه ،مراسم عیﺶ و نوش درباریان
و حتي نﮕارههای نیمهبرهنه زنان بهکار ﮔرفته ﺷده اسﺖ .در کنار

34
ی دوره ،19ﺷماره ،2تابستان1393
نشریههنرهای زیبا-هنرهای تجسم 

این نقوش میتوان به فرﺷــتﮕان در حاﻻت ﮔوناﮔون ،نﮕارهی ﮔل
و مرغ ،ﮔل و ﮔلدان و ﮔل لندني )فرنﮕي( اﺷــاره کرد )زابلينژاد،
 ،(187 ،1387کــه تﺄثیر مســتقیم بر هنر نقﺶبرجستهســازی
این دوره داﺷــته اســﺖ .تﺄثیر نﮕارﮔری بر نقﺶبرجستهسازی را
میتوان با ســﺒﮏ نویني از ترکیﺐ متقارن و ایستا و وجود عناصر
افقــي عمودي و منحني بیــان نمود .در این ســﺒﮏ ،نﮕارﮔر در
آثار ﭘیﮑرنﮕاري قاجار مانند نقﺶبرجســتهها ،هیﭽﮕونه کوﺷﺸي
در نمایاندن حــاﻻت و ویژﮔيهاي روحي و رواني فرد نميکند و
همانﮔونه که از آثار برجاي مانده ﭘیداســﺖ ،مردان بیﺸتر ریﺶ
بلند و ســیاه ،کمر باریﮏ و نﮕاهي موقر و زنان با ﭼهرهی بیضی،
ابروان ﭘیوســته ،ﭼﺸمان سرمه کﺸــیده و انﮕﺸتان حنا بسته به
تﺼویــر در آمدهاند )ﭘاکﺒــاز .(151 ،1379 ،عدم نمایﺶ حاﻻت
روحي ﺷــخﺺ در نﮕارهها که به طور آﺷﮑارا در نقﺶبرجستهها
نیز به ﭘیروي از رویهی باستاني مﺸهود بوده به این دلیل اسﺖ که
نﮕارﮔر براي نمایاندن هر ﭼه بیﺸــتر ﺷﮑوهمندي دارندهی اثر ،از
آثار ﮔرانﺒها و محیﻂ آراســتهی ﭘیرامون بهره برده اسﺖ .با دیدن
اثر ،آنﭽه که بیﺶ از هر عنﺼر دیﮕري ﺷﮑوه آن را آﺷﮑار ميسازد
نه خود فرد نمایانده ﺷــده ،بلﮑه جواهرات ،ﭘوﺷاك ،جنﮓافزارها،
فرشها و ﭘردههاي ﮔرانﺒهاسﺖ.
در مﺠموع میتوان ویژﮔيهاي اصلي ﭘیﮑرنﮕاري قاجاري در
نقﺶبرجستهها را در ســه مورد خالصه نمود )حسنوند و زنﮕي،
:(14 ،1385
1ـ تاکید بر ﭘیﮑرهی انسان و نمایاندن حالﺖ انسان با انﮕیزهی
تزﺋیني
2ـ ﭘرداختن به موضوعات کهن در قالﺒي نو و نیز اســتﻔاده از
موضوعات نو
3ـ ترکیﺐ اسلوب اروﭘایي با عناصر سنتي.
اﮔرﭼه در میان حﮑومﺖهاي ﭘﺲ از اســالم در ایران ،ﺷاهان
قاجار تنها حﮑمراناني نﺒودند که از هنرهاي تﺠسمي براي اهداف
تﺒلیﻐاتي سود جستند ،اما تاکید آنان بر تﮏﭼهرهنﮕاري ،آنان را از
دیﮕران متمایز ميسازد .هنرمندان دورهی قاجار ،فرهنﮓ بیرونی
را در خود مســتحیل ساخته نه خویﺸتن را در آن ،و این یﮑی از
ارزﺷمندترین رویﮑردهای هنر قاجار بویژه در نقﺶبرجستهسازی
اســﺖ .تلﻔیﻖ هنر ایرانی و اروﭘایی با یﮑدیﮕر در تزﺋینات مﻌماری
قاجار ،یا به ﺷﮑل ارادی و با احساس مسﺌولیﺖ هنرمندان نسﺒﺖ
به میراث ﮔﺬﺷتهی خود بوده ،یا از ناتوانی آنان در درك و اجرای
اصول و مﻔاهیم هنر و مﻌماری ﻏرب نﺸﺄت ﮔرفته اسﺖ .آیا هدف
این هنرمندان ﭘاســداری از سنﺖهای هنری ایرانی بود ،یا اینﮑه
نمیتوانستند از ﭼنﮓ قراردادهای آن رها ﺷوند یا اصول و قواعد
هنری آن را به درســتی رعایﺖ کننــد؟ آموزش آکادمیﮏ هنر و
مﻌماری ایران در دورهی قاجار ســابقه نداﺷته و اﻏلﺐ هنرمندان
به نحوی خودآموخته و اکﺜرا ً از راه تﺼاویر با مﻌماری ﻏرب آﺷــنا
و آنرا درك و هضــم میکردند .بنابراین منﻄقیتر آن اســﺖ که
تلﻔیﻖ این دو نﻈام تا حد زیادی ناخواسته و نتیﺠهی نﻔوذ دیرﭘای
ســنﺖ کهن از یﮏ سو و عدم آﺷنایی با اصول علمی و آکادمیﮏ

هنر اروﭘایی تلقی ﺷود )بانی مسﻌود .(74 ،1389 ،بهعنوان مﺜال،
اﺷــﮑال تزﺋینی در بناهای دوره قاجار از جمله نقﺶبرجستههای
تزﺋینی ازارهی بناها ،صالبﺖ و اســتواری قﺒلی را ندارند و عموماً
سﻄحی و تﻔننیاند )میران 57 ،1379 ،ـ.(54

سبك هنری و الگوپﺬیری نقشبرجستههای
قاجاری مجموعهی سنگ تاقبستان
حﮑومﺖ قاجار با وجــود اینﮑه یادآور رویدادها و مﻌاهدههای
ﭘرهزینهای برای کﺸــور ما بوده ،اما اﮔــر از جنﺒهای دیﮕر به این
دوره نﮕریسته ﺷود ،میتوان ﮔﻔﺖ در این دوره روند رو به رﺷدی
در جامﻌهی فﮑری و هنری ﺷــﮑل میﮔیرد کــه در دوران دیﮕر
تاریﺦ ایران ﭘیﺸــینه نداﺷــته اســﺖ .روندی که در آن ،هنرمند
ایرانی با نﮕاه به ﭘیﺸینهی ﭼند هزار ساله خود در تالش داﺷﺖ با
ترکیﺐ اصول و روشهای کهن ﭘیﺸــینیان و اصولی که از اروﭘای
مدرن برمیخاســﺖ ،به ترکیﺒی دســﺖ یابد که روح ســرزنده و
ﭘویایی هنر ایرانی را بار دیﮕر آﺷــﮑار ســازد .این رویﮑرد در هنر
نقﺶبرجستهسازی این دوره بوضوح قابل مﺸاهده اسﺖ.
تﺸــابه مضامین و اهــداف مورد نﻈر در نقﺶبرجســتههای
قاجاری تاقبســتان و ساسانی را میتوان به ﺷرح زیر عنوان کرد:
 .1نﺒرد با ﺷــیر )نمایﺶ قابلیﺖهای فردی(  .2ﺷــاه در ﺷﮑارﮔاه
)نمایﺶ ﺷــﮑوه ﺷاهی(  .3ﺷــاه بههمراه درباریان و ﺷاهزادﮔان
 .4نمایﺶ حامیان قدرت ،تﻌیین وارثان ســلﻄنﺖ و نمایﺶ اتحاد
و یﮑﭙارﭼﮕــی .در این میــان ،مﮑتﺐ نﮕارﮔــری قاجار که نقﺶ
مستقیمی در هنر نقﺶبرجستهســازی آن داﺷﺖ ،ادامهی سنﺖ
فرنﮕیســازی صﻔوی بود که با مختﺼر تﻐییری به دورهی قاجار
انتقال یافﺖ .این ســنﺖ در واقﻊ از عهــد کریمخان آﻏاز )ﭘاکﺒاز،
 (150 ،1379و تالﺷــی دوباره در ایﺠاد تﻌادلی مﻄلوب میان دو
عنﺼر ناهمﮕن ایرانی و اروﭘایی بود که در نیمهی اول قرن 13ه.ق
بــه توفیقی دلﭙﺬیر اما مختﺼر دســﺖ یافﺖ )آﻏداﺷــلو،1379 ،
 .(16ﭼنانﭽه هنرمندان مﮑتﺐ قاجار با تلﻔیﻖ ســنﺖهای هنری
ایرانی اسالمی مﮑتﺒی منحﺼر بهفرد بهوجود آوردند که نمیتوان
آن را نه در ســﺒﮏ مﮑتﺐ قدیمی قــرار داد و نه جزء مﮑتﺐهای
ﻏربﮔرا .بلﮑه ایــن مﮑتﺐ ،جلوههای ویژه و عناصر ویژهی خاص
خود را داراســﺖ .اﮔر ﭼه اﻏلﺐ به لحاظ محتوایی فاقد ارزشهای
متﻌالی و حتی در مواردی عﺸــرتطلﺒانه و ســﻄحینﮕرانه اسﺖ
)رهنورد .(177 ،1386 ،از دیﮕر ویژﮔیهای قابل توجه این مﮑتﺐ،
ترکیﺐ عناصر تقریﺒاً ناهمﮕون با اســتﻔاده از ﺷیوههای فنی تازه،
سادهسازی خاص عناصر و فرمها و خلﻖ فضاهای سه بﻌدی و دو
بﻌدی اســﺖ )ﮔودرزی 68 ،1384 ،ـ ،(67که همراه با موضوعات
روایی و مضامین داســتانی ادب فارسی بهویژه صحنههای تﻐزلی،
ﻏنایی و مﺜنویهای عاﺷــقانه ،توانسته جنﺒههای دلنﺸینی را در
هنرهای ﮔﭻکاری ،نقاﺷی و نقﺶبرجستهسازی ایﺠاد و بنابر ذوق
و سلیقهی حامی هنر ،از آن در دربارها و خانههای اعیانی استﻔاده
کند )آژنــد 814 ،1389 ،ـ .(810جلوههایِ مختلﻒ ویژﮔیهای
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مﮑتﺐ فوق در نقﺶبرجســتههای قاجاری تاقبســتان بهوضوح
مﺸهودند و در ایﺠاد آنها تﺄثیر بسزایی داﺷتهاند.
تﮏ ﭼهرههای ایﺠاد ﺷــده بر نقﺶبرجستههای تاقبستان،
اﮔر ﭼه با تﺄثیر از تﮏﭼهرههــای دوره صﻔوی و هنر ﻏربی ایﺠاد
ﺷــدهاند ،با این حال در مﮑتﺐ زند و قاجار ،این ﺷــیوه به جریان
ﻏالﺐ نقاﺷــیهای دربار تﺒدیل ﺷد و در زمان فتحﻌلیﺷاه به اوج
خود رســید .ﭼنانﭽه در دورهی فتحﻌلیﺷاه ﭘرداختن به موضوع
تﮏﭼهرهنــﮕاری به ﺷــﮑل اروﭘایی ،بر روی بومهای مســتقل و
نقﺶبرجســتهها دنﺒال ﺷــد )کرمانینــژاد ،(88 ،1374 ،که از
این تﮏﭼهرهها در نقﺶبرجستهســازی تزﺋینــات بنا و بویژه در
تاقبستان به ﺷﮑل ﮔستردهای استﻔاده ﺷده اسﺖ.
در خﺼوص تزﺋینات نقﺶبرجســتههای قاجاری مﺠموعهی
ســنﮓ تاقبســتان ذکر این نﮑته ضروری اســﺖ که استﻔاده از
ایــن تزﺋینات ﭼه در داخل ســاختمان و ﭼــه در نمای بنا ،یﮑی
از جلوههای بارز تﺼویرســازی در آن عهد میباﺷد .در این دوره
ســاختمان را با تزﺋینات فروان میﭘوﺷــاندند و هر ﭼند استﻔاده
از نقوش اســلیمی ،نقوش هندســی و خﻂنﮕارههای سنتی هنوز

هم مﻌمول بود ،در ﻻبهﻻی آنها ،مﺠالﺲ متﻌدد و بیﺷــماری از
نقاﺷــی با موضوعات مختلﻒ نیز کار میﺷد .در واقﻊ در این زمان
نقاﺷــی ایرانی از محیﻂ کوﭼﮏ و اختﺼاصی کتابها و مرقﻊهای
اختﺼاصی ،به ﭘهنهی وســیﻊ ،ﭘر ابهــﺖ و همﮕانی تزﺋینات بناها
و نقﺶبرجســتههای واقﻊ در تزﺋینات بنــا راه یافﺖ .از جمله این
نقوش در کاﺷــیکاری و دیوارنﮕاری قاجار میتوان به ســربازان
دولتی و استحﮑامات نﻈامی در ارگ سمنان ،سردر باغ ملی تهران
و نقﺶ ﺷﮑارﮔاه در عمارت و باغ دوﺷان تﭙه اﺷاره کرد که الﮕویی
برای نقﺶبرجستههای تزﺋینی بناهای این دوره نیز بودهاند.
در این راستا ،کاخسازی وسیﻊ فتحﻌلیﺷاه در ﭘیﺸﺒرد هنرهای
دیﮕر همﭽون نقاﺷی و نقﺶبرجستهسازی مﺆثر بوده اسﺖ .نقاﺷان،
ﭘردههای عﻈیم نقاﺷی و نقﺶبرجستههایی که ازارهی بناها را تزﺋین
میکردند ،با ﭼهرههای ﺷــاه و اعضای خانواده و درباریانﺶ همراه
با خنیاﮔران و رقاصان میکﺸیدند )آژند 781 ،1389 ،ـ .(780در
این میان ،ﭼندﮔونﮕی اﺷﮑال ،ﭘهنه و اندازهی نقوش )Diba, 1998,
 ،(169-171از ویژﮔی نقاﺷــیها و نقﺶبرجســتههای این دوره
بویژه در نقﺶبرجستههای قاجاری مﺠموعهی تاقبستان بودهاند.

نتیجه
با توجه به اینﮑه در دورهی قاجار بیﺸتر از هر دورهی دیﮕری
ﭘﺲ از اسالم نقﺶبرجسته ایﺠاد میﺷود ،میتوان دﻻیل ﮔرایﺶ
قاجاریان به این هنر را در موارد زیر عنوان نمود؛ همانندســازی
با فرمانروایان ایران باســتان ،اراﺋهی ﭼهرهای متﻔاوت و قدرتمند
به منﻈور ﮔســترش دامنهی نﻔوذ و قدرت ﺷــاه در میان عامهی
مردم ،ﺷﮑسﺖهای متﻌدد قاجاریان از دولﺖهای روسیه و انﮕلیﺲ
و تــالش در جهﺖ بازیابــی جایﮕاه خود در میــان مردم ،تﺒلیﻎ
اقدامات عمرانــی و خدماتی و افزایﺶ محﺒوبیﺖ ﺷــاه .بنابراین
نقﺶبرجســتههای قاجاری مﺠموعهی ســنﮓ تاقبستان ،متﺄثر
از موضوعات هنری ساســانی و هخامنﺸیاند که در آنها تﺄثیرات
هنر اروﭘایی از قﺒیل ﭘوﺷــﺶ سربازان ،ســﮓ همراه ﺷﮑارﮔران،

نقﺶ تﻔنﮓ و نﻔوذ هنر صﻔوی را میتوان مﺸــاهده کرد .ﺷﺒاهﺖ
نقوش مﺠموعهی تاقبســتان در باغ ارم ،عﻄروش ،ﺷمﺲالﻌماره
و نارنﺠســتان قوام ﺷیراز مﺸهود اسﺖ )تﺼاویر  9و  .(10بهعالوه
نمونههای دیﮕری در مﺠاری باغ عﻔیﻒآباد و دوﺷانتﭙه که در آنها
نقاﺷیهای اروﭘایی ،تﺼاویری از ﺷﮑارﮔاههای فردی یا دستهجمﻌی
همراه با ســﮓهای ﺷــﮑاری و تﻔنﮓ را به نمایﺶ ﮔﺬارده ،قابل
قیاس با نمونههای مﺸابه در موزهی سنﮓ تاقبستاناند .مﻄالﻌات
مقایسهای و تﻄﺒیقی نﺸان میدهند این مﺠموعه احتماﻻً مربوط
به بنایی اﺷــرافی در ﺷــیراز )؟( یا اطراف آن بــوده که در زمان
فتحﻌلیﺷــاه بنا ﺷــده اسﺖ .هر ﭼند که هیﭻ ســرنخی از بنای
اولیهای که این نقوش از آن بدسﺖ آمدهاند ،یافﺖ نﺸده اسﺖ.

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

پینوشتها
 1تاق واژهای فارسی و طاق مﻌرب آن اسﺖ؛ بنابراین نﮕارش آن به صورت
تاق درسﺖتر اسﺖ.
 2رومن ﮔیرﺷمن ،دیوید اســتروناخ و راﺋول کوریل در این نﺸسﺖ حضور
داﺷتند )لوﺷای.(69 ،1381 ،

 3دو قﻄﻌــه بــه دلیل کوﭼﮑی و ﺷﮑســتﮕی و با در نﻈر ﮔرفتن مســاﺋل
حﻔاﻇتی در انﺒار تﮑیهی مﻌاونالملﮏ نﮕهداری میﺷوند.
 4ﭘیﺶ از دورهی قاجار ،نقﺶ برجســته هایی از عﺼر زندیه باقی مانده که
تمامی آنها ﺷخﺼیﺖهای حماسی و افســانهای ﭼون رستم ،مﺠنون و فرهاد
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را در ﻋﻤﺎرتﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎى اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻰﮐﺸﻨﺪ )ﮔﺪار.(477 ،1365 ،
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