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چکیده
کاشــى هاى نقش برجسته تصویرى، گروه نسبتاً بزرگى از کاشى هاى دوره قاجار را تشکیل مى دهد که تعدادى بسیارى 
از این کاشــى ها در سرســراى تاالر اصلى کاخ موزه گلستان به کار رفته است. مطالعه و بررسى این آثار، روشنگر بسیارى از 
نکات و مسایل مربوط به هنر دوره قاجار مى باشد. همچنین پدیده تصویرگرى در کاشى هاى نقش برجسته قاجار، به عوامل 
مختلف فرهنگى، اجتماعى و هنرى این دوره وابســته اســت. در این مقاله، به تاثیرپذیرى هنر قاجار از فرهنگ و هنرغرب، 
گرایش به واقع گرایى در هنر، ظهور دو پدیده چاپ و عکاســى، به عنوان عوامل موثر در تصویرگرى در کاشــى ها مورد توجه 
واقع شــده است. کاشى هاى نقش برجسته تصویرى کاخ موزه گلستان در قالب گروه هاى مختلف با مضامین مشترکى چون 
داســتان هاى شاهنامه فردوسى، خمســه نظامى و جامى، نقوش مذهبى، صحنه هاي شکار، مراسم بزمى، صحنه هاي روزمرة 
زندگی مردم، تصاویر اروپایى و ... با اشــکال مختلف نقاشى شــده اند. مقاله حاضر، ضمن بررسى عوامل زمینه ساز و موثر بر 
روند تصویرگرى در کاشــى هاى نقش برجســته سرسراى تاالر اصلى کاخ گلستان بر اســاس مضامین موضوعى به کار رفته 
آنها را دســته بندى و معرفى مى کند. گردآورى مطالب و تصاویر، به روش میدانى و کتابخانه اى بوده و نگارش آن با رویکرد 

توصیفى و تحلیلى صورت گرفته است.
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کاشــی می تواند ســالیق حامیان به وجود آورنده اش و هنر 
هنرمنــدان زمانه اش را بازگو کند و حتی می تواند نشــان دهنده 
کارکرد ساختمانی باشد که دیوارهایش با این عنصر مزیّن گشته 
است. نقوش کاشــی هاي نقش برجسته تاالر اصلى کاخ گلستان 
می تواند یکی از زمینه هاي تحقیقی در رابطه با این نوع تزئین در 

محدودة زمانی دورة قاجار باشد. 
سرســراى ورودى تاالر اصلى کاخ گلستان در جبهه شمالى 
این مجموعه قرار دارد که جهت دسترســى به تاالر سالم، تاالر 
آیینه، تاالر ظروف و تاالر عاج به کار گرفته شــده است. تزئینات 
بکار رفته در این فضا شامل گچ برى، آیینه کارى و کاشى کارى در 
قالب نقش برجســته مى باشند. مجموعه کاشى هاى بکار رفته در 
این فضا داراى تنوع چشم گیر به لحاظ ابعاد، شکل، رنگ بندى و 
مضمون هستند. هم نشینى این آثار که در دوره هاى مختلف زمانى 
خلق شده اند، چشم انداز منحصربفردى از سلیقه ها و جریان هاى 
نقاشــى نیمه دوم عصر قاجار، از دوران حکومت ناصرالدین شاه تا 
پایان حکومت جانشــینان او به نمایش مى گذارد که در قالب فن 
کاشى نقش برجسته خلق شــده اند. از مهم ترین دالیل ضرورت 
انجام این پژوهش؛ معرفى و دســته بندى این کاشــى ها اســت 
کــه قبًال پژوهش کمترى بر روى آنها صورت پذیرفته اســت. بر 

همین اســاس هدف این پژوهش، شناخت مضامین به کار رفته، 
طبقه بندى موضوعــى مضامین و همچنیــن معرفى هنرمندان 

طراح این کاشى ها مى باشد.
ســؤاالتی که این پژوهش در پی پاســخگویی به آن 

می باشد:
1- موضوعــات بــه کار رفته در کاشــى هاى تصویرى نقش 

برجسته شامل چه مضامینى است؟
2- در بین مضامین تصویرى کاشى هاى نقش برجسته کدام 

مضمون بیشتر مورد توجه بوده است؟
  روش تحقیق در ایــن پژوهش به صورت تحلیلى-توصیفى 
و گردآورى اطالعات به صورت میدانى و کتابخانه اى مى باشــد. 
همچنین در این مقاله از طریق پژوهش هاى مستقیم میدانى به 
بررســى برخى از نمونه هاى تصاویر کاشــى هاى نقش برجسته 
تاالر اصلى کاخ گلســتان پرداخته شــده است. محدوده تاریخى 
این پژوهش مربوط به دوره ناصرالدین شــاه و مظفرالدین شــاه 
مى باشــد. تعداد کل کاشى هاى نقش برجســته تاالر اصلى کاخ 
گلســتان 765 عدد در اشــکال و قالب هاى متفاوت که در این 
پژوهش بر اســاس جامعه آمارى پژوهش تعداد 235عددکاشى 

مورد بر اساس مضامین موضوعى مورد پژوهش قرار مى گیرد.

کاشی کاری در دوره قاجاریه

اســتفاده آگاهانه از نگاره هاي تزیینی براي تزیین ســطوح 
بناهــا و تأثیر هنري آن، یکی از مهم ترین ویژگی هاي خاص هنر 
 P.Soucek, 1994,) .و معماري در ایران دوره اســالمی اســت
159).کاشى کارى قاجار بر خالف دوره هاى قبل محدود به بناى 
مســاجد، مزارها و خانقاه ها نماند، بلکه در کاخ ها و عمارت هاى 
اعیانــى و دروازه هــاى تزئینى شــهرها و نهادهــاى دولتى نیز 
استفاده مى شــد. همچنین در کاشــى کارى این عصر از در هم 
آمیختن طرح هاى سنتى با شمایل گرى و تصویرسازى واقع گراى 
جدیــد، نوعى ســرزندگى  و حیات تــازه به کاشــى کارى داده 
شد(فریه،1374، 291). مهم ترین ویژگى کاشى هاى دورة قاجار، 
تنوع رنگ، نقوش و کاربردهاى مختلف کاشــى زیر لعابى در این 
دوره است(Fehervari, 2000, 232). در این دوره، ارتباط بین 
کاشى نگاران و نقاشــان به گونه اى بوده است که کاشى نگاران یا 
نقاشان روى کاشــى، زیر مجموعه اى از طبقه نقاشان به حساب 
مى آمدنــد و زیر نظر نقاش خانه همایونــى کار مى کردند(فلور و 
دیگــران، 1381، 16). در مورد کاشــى هاى منقوش دوره قاجار 
گفته شــده اســت که آنها اغلب ناچیز و از نظر هنرى فقیرند و 
چیزى جز تقلید ناقص و نامناســب از کارهاى گذشته نمى باشند 
(گــدار، 1349، 462). همچنین در عصر قاجار معمول شــد تا 
تمامى قصرها و خانه هاى اشــرافى را با کاشى کارى ها و قاب هاى 

تندیس دار که داراى طرحى از عصر هخامنشى و ساسانى بودند، 
تزئین کنند (کرتیس،2000، 84). در عصر قاجار هنر نقاشــى و 
نگارگرى ایران تحت تاثیر نقاشــى اروپایى واقع شده و به همین 
جهت نقاشــى روى کاشى هم متاثر از نقاشــى اروپایى گردیده 
اســت(کیانی، 1376، 133). ســلیقه شــخصى و عالیق شاهان 
قاجارى و بویژه ناصرالدین شــاه براى هنرمنــدان، در حرکت به 
ســوى هرچه بیشتر غربى شــدن تصویرها و نقش ها و همچنین 
ورود فن عکاسى و صنعت چاپ در تغییرات ایجاد شده در سنت 
کاشــى کارى عصر قاجار موثر بودند (کریمى،1385، 60). آلک 
گرابار1، در تحلیل خود از نقاشى قاجارى، ضمن قائل بودن به نوعى 
بى حالتى چهره ها و اندام ها، آثار این دوره را واجد نوعى ســادگى 
غریزى مى داند که ناشى از طلب مدرنیته و نوعى عوام گرایى و در 
عین حال اصالت است که از سنت ناشى نمى شود(گرابار، 1378، 
95). کاشــى کارى این دوره در مضامیــن مذهبى، رزمى- بزمى 
(افسانه اى و تاریخى) و تزئینى (گل و مرغ و دورنماسازى) محدود 
مى شــود(آژند، 1385، 41). لرنر، در مورد نقش برجسته هاى بر 
جاى مانده از دوران قاجار که تحت تاثیر نقش برجسته سازى در 
ایران باستان پدید آمده اند، مى گوید: "نقش هاي برجسته، بیش از 
هرگونۀ هنري دیگر این دوره، معطوف و منحصر به نمایش قدرت 
قاجاریه و نشــان تصنعى احیاي سنت هاي هنري هخامنشیان و 

مقدمه



61
بررسى مضامین تصویرى کاشى هاى نقش برجسته موجود 

در تاالر اصلى کاخ موزه گلستان

ساســانیان بــود" (Lerner, 1991, 33). همچنین تالش هاي 
متوالی براي مشروعیت بخشیدن به زمان حال از طریق بازسازي 
هدفمند تاریخ گذشــته، بارها پایه مشروعیت سلسله هاي حاکم 
بــر ایران قرارگرفته و از پدیده هاي متداول تاریخ این ســرزمین 

.(Meredith, 1971, 81) محسوب می گردد

نقاشی روی کاشی در دوره قاجار

 نقاشــى روى کاشــى در دورة قاجار و در ادامه سنت هاى 
باســتانى گذشــته و به تقلید از آن، در بهره گیرى از موضوعات 
یادشــده به عالوه با تأثیرپذیرى از هنرهــاى نوپا و نوظهور آن 
زمان، همچون عکاســى، چاپ سنگى2، نقاشى روى کاشى وارد 
مرحلۀ جدیــدى از لحاظ بهره گیرى از موضوعات مرتبط با این 
هنرها مى گردد، کــه تصاویر برگرفته از ایــن هنرها تبدیل به 
موضوعــى جهت خلق اثر توســط هنرمند کاشــى کار در دوره 
قاجار گشته اســت و نمونه هایى از این کاشى ها به صورت ازاره 
در سرسراى تاالر اصلى کاخ گلستان دیده مى شود. شیوه کاشى 
قاجارى ابداع ســبکى با تنوع خاص است که منجر به جاودانه 
ساختن ابعاد گوناگون هویت ایرانى اعّم از ملى، فرهنگى، دینى، 
مذهبى و رجال شناســى گردیده اســت. در واقع، به طور کلى 
نقش هنر در جاودانه ســاختن هویت ایرانــى را براى ما بازگو 
مى کند. کاشــی هاي سرسراى تاالر اصلى کاخ گلستان از لحاظ 
شــیوه هاي اجرایی نقوش، قاب هاي در برگیرنده و شــکل بدنۀ 
کاشی و همچنین مضامین نقوش، بیشترین تنوع را در مقایسه 
با ســایر بخش هاي کاشی کاري کاخ گلستان، دارا می باشند. در 
شیوة اجرایی نقوش این کاشــى ها که عالوه برحالت نقاشى به 
صورت طراحى و با رنگ هاى محدود و رنگ غالب آبى کار شده 
اســت. در همین راستا، ورود دســتاوردهاي جدید تمدن غرب 
نظیر صنعت چاپ ســنگی و فن عکاســی و عکس نیز تأثیرات 
بســزایی در نقاشی کاشــی این مجموعه داشته اند. کاشى هایى 
بــا رقم مصطفی3 در ســال 1304 ه.ق و ســید محمدرضا4 در 
ســال 1316ه.ق و نیــز بر پاى دو کاشــى بــزرگ از مجموعه 
کاشــى هاى منفرد مجلســى نیز امضاء هنرمنــد دیگرى به نام 
محمد ابراهیم دیده می شود و رویکرد اصلی این تصاویر، چه در 
ارایه پیکره ها و ترکیب بندي، حال و هواى دوره قاجاري اســت. 
طرح هاى به کار رفته درکاشــى ها شــامل مناظــرى از بناهاى 
تاریخــى و مناظــرى طبیعى از مناطق مختلــف ایران، تصاویر 
 Porter,)انســانى، نقوش گیاهى و نقوش گیاهى و... مى باشد
81 ,1995). بعد از رواج نهضت نقاشــى روى کاشــى در عصر 
ناصــرى، توانمندتریــن نقاشــان و کاشــى نگاران و هنرمندان 
چیره دســت شــهرهاى شــیراز و اصفهان به تهــران مهاجرت 
کردند(ســیف، 1376، 54). همچنین سیف از قول آندره گدار 
مى نویســد: با تهیه و تــدارك قالب هاى برجســته درخیابان 
باب همایــون براى اولین بار هنرمندان کاشــى کار گامى تازه 
در عرضه کاشى هاى نقش برجســته بر مى دارند (همان، 46).

بررسی دالیل استفاده از مضامین و بستر آن

هنر دوره قاجار بر بسترى از رویارویى میان سنت و تجدد شکل 
گرفت که سبب شــد رابطه اى ظریف بین تجربه هاى هنرى ادوار 
پیشــین و تخیل و تجارب هنرى نوین برقرار شود. تأثیرپذیرى از 
فرهنگ و هنر غرب، برخورد با هنرمندان غربى یا مسافرت به غرب، 
گرایــش به واقع گرایى در هنر، گرایش به ملى گرایى در شــاهان، 
ظهور دو پدیده چاپ، چاپ ســنگى و عکس و تفکر انسان محور، 
به عنوان عوامل مؤثر در پدیده تصویرگرى در کاشى ها توجه شده 
است. در این دوره، تنوع زیادى در هنرهاى مرتبط با معمارى مانند 
کاشى کارى، گچ برى و آیینه کارى به چشم مى خورد و نقاشى روى 
کاشــى در دوره قاجار عمومیت پیدا مى کنــد. از طرفى این دوره 
مقارن با ظهور صنعت چاپ و تولید کتاب هاى مصور چاپى، که به 
اقتضاى محدودیت هاى فنى چاپ، تصاویر سیاه و سفید با خطوط 
محیطى را شــامل مى شد، منبع الهام مناسبى براى طیف وسیعى 
از صنعتگران کارگاه هاى هنرى و صنایع دســتى مثل کاشى سازى 
و قالى بافــى بود(حســینى راد، 1384، 78). تاکید هنر قاجار بر 
موضوعات مرسوم در هنر ایران باستان، به منظور برابر نهادن اقتدار 
سیاسى شــاهان قاجار با اقتدار سیاسى شــاهان باستانى ایران و 
مشروعیت بخشیدن به قدرت و حاکم بوده است (آژند، 1385، 41). 

تصویرگری  رونــد  بر  موثر  بســترعوامل 
کاشی های نقش برجسته قاجار

با گســترش روابط خارجى و ورود هرچه بیشــتر نقاشــى ها، 
باسمه ها، کارت پستال ها و دیگر مصنوعات منقوش اروپایى، توجه 

تصویر1- کاشی نقش برجسته، 
سرســرای تــاالر اصلی کاخ 
عمل  و  امضــا  با  گلســتان، 

مصطفی1304.

تصویر 2- راست: کاشی نقش برجسته، تاالر اصلی کاخ گلستان مقبره پیر علمدار 
در دامغان.

چپ: عکس پیرعلمدار در دوره قاجار، آلبوم خانه کاخ گلستان.
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بسیارى از هنرمندان به نقوش طبیعت گرایانه اروپایى جلب شده و 
جنبش فرنگى سازى که از دوران صفویه آغاز شده بود، بیش از پیش 
گســترش یافت (نوایى، 1382، 13). در این دوره، با الگو گرفتن از 
باسمه هاى وارداتى، مناظر و چهره پردازى هاى کم ارزش اروپایى بر 
روى کاشى ها انجام شده است (فلور و همکاران،1381، 20-26). از 
عوامل موثر برجنبش تصویرگرى، پیدایش عکس و صنعت عکاسى 
در ایران اســت، که موجب شــد موضوعات تــازه اى وارد هنرهاى 
تصویرى آن زمان شود (تناولى، 1368، 12). تاثیرپذیرى از شاهنامه 
فردوســى و ایجاد یک حس ملی گرایی و تمایل به تقلید از نقوش 
ایران باستان، تاثیرپذیرى از داستان هاى ادبی مانند خمسه نظامى، 
منطق الطیر عطار، جامى، تأثیرپذیرى از عکاســی و عکس و چاپ 
سنگی، الگوگیري از نقش برجسته هاى باقی مانده از دوره هاي پیشین، 
الگوبرداري از آثار و تصاویر وارداتی و تقلید از شیوة کار نقاشان ایرانی 
آموزش دیده بر اساس اصول نقاشی غرب را از مهم ترین عوامل موثر 

بر روند تصویرگرى کاشى هاى نقش برجسته قاجار مى باشد.

مضامین کاشــی های نقش برجسته تاالر 
اصلی کاخ گلستان

کاشی هاي نقش برجستۀ تاالر اصلى کاخ گلستان با تقلید از 
نقش برجسته هاى هخامنشى، ساسانى، طراحى بناهاى تاریخى 
به تقلید از عکس، صحنه هاى اروپایى و... که با اشــکال مختلف 

نقاشى شده اند، در مجموع داراى مضامین زیر هستند:
1- چهره نگارى پادشــاهان ایران، اعم از پادشاهان افسانه اى 

و پادشاهان تاریخى پیش و پس از اسالم
2- چهــره نگارى ســالطین و رجــال عصر قاجــار، مانند 

ناصرالدین شاه، فتحعلى شاه، امیرکبیر، عباس میرزا و ...
3- بازنگارى آثار هنرى و تاریخى ایران مانند نقاشى هاى دیوارى 
چهلستون، ســردر قیصریه اصفهان، حجارى هاى هخامنشى و ... 
4- روایت صحنه هایى از حماسه  و داستان هاى بومى ایران مثل 
رســتم و خاقان چین، لیلى و مجنون، شیخ صنعان و دختر ترسا

5- بناهاى خیالى با الگوى معمارى فرنگى در کنار آب (رودخانه) 
6- مناظرى از عمارات ایران و بعضى آثار معمارى اروپایى 

7- موجودات تخیلى مثل اژدها و هیوالهاى چند سر
8- چهــره مردان و زنان جــوان در لباس هاى عصر قاجار و 

دوران هاى پیشین

پادشاهان و مشاهیر
جایگاه هنرى شــاهان در تاریخ هنر ایــران، همواره از اهمیت 
خاصى برخوردار بوده است. در دوران قاجار، این اهمیت دو چندان 
مى شــود؛ چرا که آنان بیش از سلسله هاى دیگر تالش مى کردند تا 
قدرت خود را به وســیله هنر به رخ بکشند و به تقویت مشروعیت 
حکومتــی خود بپردازند. آنها براى نفوذ قــدرت خود و بزرگنمایى 
ســلطنت خویش، تصاویر تک چهره و یا دسته جمعى خانواده خود 
و یا دیدار ســفیران خارجى با آنها را به نمایش مى گذاشتند (فلور و 

دیگران، 1381، 30). نکته مهم در تقلید و تالش براى احیاى مجالس 
و نقش برجسته هاى پیش از اسالم است (کاربونى و ماسویا، 1381، 
51). با بررســى این کاشى ها، تصاویر شاهان باستانى از هوشنگ تا 
خشــایار، شاپور اول، شاه عباس، نادر، فتحعلى شاه و مشاهیر ایران 
مشاهده مى شود. یکى از کاشى ها، تصویر هوشنگ در هیئت پیرى 
با محاسن سپید نشسته بر تختى را نشان مى دهد(تصویر3 راست) 
که با الگوبردارى از نقاشى هاى چاپ سنگى انجام شده است. در آن 
عصر، هنرمندان کاشى پز از کتاب نامه خسروان5 نوشته جالل الدین 
میرزا پسر فتحعلى شاه براى صورت بخشیدن به قهرمانان فراموش 
شده تاریخ ایران بهره مى بردند (ذکاء، 1341، 24) (تصویر 3 چپ).

توجه به برخى مشاهیر سیاسى از دیگر مضامین به کار رفته 
در این کاشــى ها مى باشد. در این کاشى ها، برخى شخصیت هاى 
مشهور تاریخ قاجار مانند امیر کبیر در زمینه سیاست به صورت 

انفرادى و گروهى تصویرسازى شده اند(تصویر4).

تصویر 3- راســت: کاشــی نقش برجســته بــا تصویر هوشــنگ و متن روی 
کاشی«پیشدادیان، هوشنگ، جلوسش قبل از میالد3236، سلطنتش40سال». 
چپ: تصویر چاپ سنگی هوشنگ از کتاب نامه خسروان اثر جالل الدین میرزا .

تصویر 4- کاشــی نقش برجسته با تصویر امیر کبیر، سرســرای تاالر اصلی کاخ 
گلستان.
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مضامین اروپایی
در دوره قاجار، گســترش روابط ایران با اروپا و آشنایى با غرب، 
به رواج فرنگى مآبى و پرداختن بــه مضامین و فرم هاى اروپایى در 
هنر ایران انجامید. این کاشــى ها نمونه بارز چنین گرایشاتى است. 
تصویر5 منظــره اى از یک پل را بر روى رودخانــه اى در اروپا و به 
تقلید از کارت پستال هاى خارجى نقاشى شده است را نشان مى دهد. 
معمارى قاجار از همان اوایل دوره فتحعلى شاه، از معمارى غرب متاثر 
بود، بدون آنکه معماران قاجار به اروپا ســفر کرده باشند. بى تردید 
ایــن تاثیرپذیرى از طریق دیدن تابلوهاى نقاشــى و باســمه هاى 
فرنگى و بعدها کارت پستال ها رخ مى داد(افشارمهاجر،1384، 61).

مضامین ادبی 
از موضوعــات مورد عالقــه هنرمندان ایرانى، تصویرســازى 
مضامین برگرفته از داستان هاى ادبى از جمله، داستان بهرام گور 
مى باشــد. در این تصاویر، بهرام سوار بر اسب، در حال شکار آهو 
به همراه کنیزش، آزاده چنگ نواز به چشم مى خورد (تصویر 6).

مضامین بزمی و شکار
در این سرســرا، صحنه هایى از شــکارگاه تصویرنگاري شده 
است که گونه هاي مختلف حیوانات به چشم مى خورد و شماري 
از شکارچیان ســواره و قوش به دست، در حال شکارند. نقاشان 
کاشــی قاجاري براي اولین بار، پاي چنین موضوعی را به کاشی  
باز کردند. هر کدام از کاشی هاي این مجلس می تواند مستقل از 
این ترکیب بندي در جاي دیگري اســتفاده شود. اما تمامی آنها 
در کنار هم جمع شده اند تا مجلس شکار ناصرالدین شاه هر چه 

باشکوه تر به نظر برسد (تصویر 7).
تصویرپردازي از مجالس بزمــی که در آن عده اي خنیاگر 
به نوازندگی و دســت افشانی مشغول هســتند، جزء بى بدیل 
موضوعات این کاشــی ها اســت. در صــدر مضامین بزمی این 
کاشــی ها، مجالس داستان هاي تغزلی همچون لیلی و مجنون، 
فرهاد و شــیرین، بهرام و گلندام، شــیخ صنعان و دختر ترسا 
و باالتــر از همه صحنه هاي شــکار و تفــرج و تفنن قرار دارد 

 .(8 (تصویر 

تصویر 5- کاشی نقش برجسته منظره پل بر روی رودخانه در اروپا، سرسرای تاالر 
اصلی کاخ گلستان.

تصویر 8- کاشی نقش برجســته تصویر بزمی از دوره قاجار، سرسرای تاالر اصلی 
کاخ گلستان.

تصویر 6- کاشــی نقش برجســته بهرام گور به همراه آزاده در حال شکار آهو، 
سرسرای تاالر اصلی کاخ گلستان.

تصویر 7- کاشــی نقش برجسته با تصویر ناصرالدین شاه در حال شکار، سرسرای 
تاالر اصلی کاخ گلستان.

بررسى مضامین تصویرى کاشى هاى نقش برجسته موجود 
در تاالر اصلى کاخ موزه گلستان
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مضامین برگرفته از شاهنامه فردوسی
در این کاشــى ها مجالس بزم، رزم و شــاهان ذکر شــده در 
شــاهنامه با مهارت تصویرگرى شــده اســت، ایجاد نوعی حس 
ملی گرایی و عالقه مندى نســبت به تاریخ گذشته باعث شده بود 

که این تفکر در نقوش کاشى ها بروز پیدا کند (تصویر 9).

مضامین مذهبی 
در سرسراي ورودي کاخ گلستان، یکی از صحنه هاي نقاشی 
مذهبى، تصویر غســل تعمید عیســى(ع) بدست یحیى مى باشد 
که با شــیوه کامًال فرنگی نقاشــى شده است. نقاشــان ایرانى، 
ایــن مضامین را از روي تصاویر چاپــی اروپایی و گراوورها تقلید 
می کردند. فن «پرداز» بر این کاشــی نگاري غلبه دارد و پیداست 
که از روي یکی از تصاویر نقاشــى اروپایی کار شــده است. شاه 
قاجار با قرار دادن موضوعاتی از ادیان دیگر، احتماالً قصد نشــان 

دادن احترام این ادیان را در دربار داشته است (تصویر10).

مضامین باستانی
توجه بــه مظاهر فرهنــگ و تمدن ایران باســتان، رویکرد 
سیاسى دولت قاجار را تشــکیل مى دهد و تجلى این رویکرد در 
آثار هنرى دوران قاجار به خوبى مشهود است. در حقیقت، تاکید 
هنر قاجار بر موضوعات مرســوم در هنر ایران باستان، به منظور 
برابر نهادن اقتدار سیاســى شاهان قاجار با اقتدار سیاسى شاهان 
باســتانى ایران مشروعیت بخشــیدن به قدرت حاکم بوده است 
(آژند، 1385، 41). تالش هاي متوالی براي مشروعیت بخشیدن 
به زمان حال از طریق بازسازي هدفمند تاریخ گذشته بارها پایه 
مشروعیت سلســله هاي حاکم بر ایران قرارگرفته و از پدیده هاي 
 Bausani,) متداول تاریخ این ســرزمین محســوب می گــردد
81 , 1977). یک نمونه کاشى نقش برجسته که از دیوارنگاره هاى 
پلکان شرقى تخت جمشید و همچنین نقش برجستۀ گرفتن حلقه 
پادشاهى توسط اردشیر بابکان از اهورامزدا در نقش رستم شیراز 
الگو بردارى شــده اســت (تصاویر 11 و 12). قابل ذکر است که 
شاهان قاجار براي افزایش دامنه تأثیر این آثار، آنها را در جاهایی 
حکاکی کرده اند که یادآور گذشته باستانی ایران، باورهاي عامه، 

 .(Lerner, 1991, 33)یا سّنت هاي مذهبی باشد

تصویر10- کاشی نقش برجسته تعمید عیســی (ع) بدست یحیی، سرسرای تاالر 
اصلی کاخ گلستان.

تصویر 9- کاشی نقش برجسته، سیاوش در حضور افراسیاب، سرسرای تاالر اصلی 
کاخ گلستان.

تصویر11- کاشی نقش برجسته تاالر اصلی کاخ گلستان با تصویرسربازان هخامنشی.    

 تصویر 12- کاشی نقش برجســته تاالر اصلی کاخ گلستان با تصویر گرفتن حلقه                                                    
پادشاهی توسط اردشیر از اهورا مزدا.
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تصویر 13_ کاشی نقش برجسته تاالر اصلی کاخ گلستان ، نمای کلی از نقش برجسته هخامنشی و ساسانی.

جدول1- جامعه آماری کاشی های نقش برجسته تاالر اصلی کاخ گلستان به ترتیب زمانی.

1-پیشدادیان

2-کیانیان

5- اشکانیان

6- ساسانیان

4- هخامنشیان

3- تورانیان

جمعتعدادنمونه کاشیشاهان پیشدادی
12هشت پرکیومرث

1مستطیل
13هشت پرهوشنگ

2مستطیل
12هشت پرطهمورث

1مربع
13هشت پرجمشید

1هشت ضلعى
1مستطیل

12هشت پرضحاك
1هشت ضلعى

11هشت پرفریدون
11هشت پرایرج

12هشت پرمنوچهر
1مستطیل

11هشت پرنوذر
12هشت پرتور

1مستطیل
11هشت پرزاب

11هشت پرسیامک
12هشت پرسلم

1مستطیل

جمعتعدادنمونه کاشیشاهان کیانی
11هشت پرکیغباد

11هشت پرکیکاووس
11هشت پرکیخسرو

جمعتعدادنمونه کاشینقش هخامنشی
22مستطیلنقش برجسته

جمعتعدادنمونه کاشیشاه اشکانی
1616هشت پرکلیه کاشى ها

جمعتعدادنمونه کاشیشاهان ساسانی
11هشت پراردشیراول
11هشت پرشاپور اول
1مستطیلهرمز اول
12هشت پربهرام اول

1مستطیل
11هشت پربهرام دوم

جمعتعدادنمونه کاشیشاه تورانی
13هشت ضلعىافراسیاب

2مستطیل

بررسى مضامین تصویرى کاشى هاى نقش برجسته موجود 
در تاالر اصلى کاخ موزه گلستان

جمعتعدادنمونه کاشیشاهان کیانی
12هشت پرلهراسب

1مستطیل
12هشت پرگشتاسب

1مستطیل
11هشت پربهمن
11مستطیلداراب

11مستطیلدارا
11هشت پراسکندر
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جمعتعدادنمونه کاشیشاهان ساسانی
11هشت پربهرام سوم

11مستطیلنرسى
12هشت پرشاپور دوم

1مستطیل
11هشت پراردشیر دوم
12هشت پرشاپور سوم

1مستطیل
11مستطیلبهرام چهارم
11مستطیلبهرام پنجم
11هشت پریزگرد دوم
22مستطیلهرمز سوم
11هشت پرپیروز یکم

12هشت پرقبادیکم
1مستطیل

11هشت پرخسرو یکم
11هشت پرهرمزچهارم
11هشت پرخسرو دوم

12هشت پرقباد دوم
1مستطیل

11هشت پراردشیر سوم
11هشت پرشهرآزاد

12هشت پرآزرمیدخت
1مستطیل

11مستطیلخسرو پنجم
12هشت پریزگرد سوم

1مستطیل

جمعتعدادنمونه کاشیشاهان صفوی
11مربعشاه اسماعیل

11هشت پرشاه طهماسب اول
11هشت پرشاه طهماسب دوم

شاه عباس

13هشت پر
1هشت ضلعى

1مربع

جمعتعدادنمونه کاشیافشار
11هشت پرنادر شاه افشار

11مربع

7- صفویان

8- افشاریان

9- قاجاریان

10- صحنه های نبرد

11- داستان های ادبی

12- تصاویر اماکن مختلف

13- نقش پرنده باز

جمعتعدادنمونه کاشیدوره قاجار
78مربعناصرالدین شاه

1مستطیل
33مربعفتحعلى شاه
11مستطیلعباس میرزا

صد اعظم ها

1مربعامیرکبیر

3 1مستطیلاتابک
1مربعسردار منصور

33مربعزن قاجارى

جمعتعدادنمونه کاشیصحنه های نبرد
28مربعصحنه نبر ومردان جنگى

6مستطیل
جمعتعدادنمونه کاشینقش

33مربعنقوش مذهبى
44هشت ضلعىنقوش موسیقى

11مستطیلنقش برجسته ارشیر اول

جمعتعدادنمونه کاشیداستان های ادبی
44مربعیوسف وزلیخا
34مربعلیلى ومجنون

2مستطیل
14هشت ضلعىخسرو شیرین

3مربع
67مربعفرهاد و شیرین

1مستطیل
23مربعبهرام گور وآزاده

1مستطیل
36مربعبهرام گور و فتنه

3مستطیل
66مربعشیخ صنعان ودختر ترسا

جمعتعدادنمونه کاشینام
3333هشت پرتصویر اماکن مختلف

جمعتعدادنمونه کاشینام نقش
29مربعنقش باز

7مستطیل
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14- نقش شکارگاه

جدول2- ویژگی تصاویر کاشی های نقش برجسته سرسرای تاالر اصلی کاخ گلستان بر اساس مضامین.

16-صحنه های بزمی

15-نقوش حیوانی

جمعتعدادنمونه کاشینام نقش
13مربعنقش شکارگاه

2مستطیل

جمعتعدادنمونه کاشینام نقش
1315مربعصحنه هاى بزمى

2مستطیل

جمعتعدادنمونه کاشینقوش حیوانی
44مربعگراز

14هشت پراژدها
3مربع

44مربعشیر وببر
66مربعگوزن، آهو وخرگوش

شرح نقشتصویر نقشنوع نقشنوع مضمون

ادبی
 خمسه
نظامى

خسرو شیرین

در این تصویر نقش خسرو و شیرین که شیرین در حال 
آبتنى کردن است به تصویر درآمده است. این کاشى با 
حاشیه اي باریک دور قاب هاى بیضی را گرفته که شامل 
نقوش اسلیمی گردان سفید است که بر زمینۀ قهوه اي 

رنگ نشسته است. 

لیلى و مجنون

این کاشى به دیدار لیلى از مجنون در بیابان که حیوانات 
هم نشین شده است مى پردازد. این کاشى با حاشیه اي 
نقوش  شامل  که  گرفته  را  بیضی  قابهاى  دور  باریک 
اسلیمی گردان سفید است که بر زمینۀ قهوه اي رنگ 
حاشیه  زیر  از  رنگ  ترکیب  همین  با  برگی  و  نشسته 
بیضی شکل از چهار طرف قاب در آمده که باعث ایجاد 

حرکت و عدم یکنواختی طرح شده است. 

فرهاد و شیرین

مصطفى  امضاى  با  ضلعى  هشت  صورت  به  کاشى  این 
پرداخته  به جزییات  بیشتر  این کاشى  در  است   1304
شده است. مضمون اصلى این کاشى فرهاد در حال کندن 
کوه وعبور شیرین از آنجا مى باشد. شیرین و فرهاد در 
درون قاب وجود دارد که از نظر ترکیب بندي و طراحی 
و رنگ بندي بدیع می نماید. در تصویر شیرین سوار بر 
اسب و خدمه پیاده درجلو خدمه دیگري سواره در عقب 
با چتري در دست که باالي سر شیرین گرفته اند. در پس 
زمینه، فرهاد در حال کندن صخره و شیرین را می نگرد. 

 بهرام گور
وآزاده

پیدا  تجلى  نگارگرى  در  کمتر  وآزاده  بهرام  داستان 
کرده است عرصه ظهور آن بیشتر درکاسه هاى سفالین، 
کاشى وخصوصاً ظروف سیمین بوده است. این کاشى با 
حاشیه اي باریک دور قاب هاى بیضی را گرفته که شامل 
نقوش اسلیمی گردان سفید است که بر زمینۀ قهوه اي 
رنگ نشسته و برگی با همین ترکیب رنگ از زیر حاشیه 
بیضی شکل از چهار طرف قاب در آمده که باعث ایجاد 

حرکت و عدم یکنواختی طرح شده است.

بررسى مضامین تصویرى کاشى هاى نقش برجسته موجود 
در تاالر اصلى کاخ موزه گلستان
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شرح نقشتصویر نقشنوع نقشنوع مضمون

ادبی

بهرام گور و 
گلندام

این کاشى در قالب هشت پر مى باشد. در تصاویر فوق 
شخصیت هاى اصلى بزرگتر نشان داده شده است. زمینه 
تصویر فوق الجوردى وعناصر تصویرى با رنگ هاى گرم و 
زنده تزیین شده است. درون مایه تصاویر حالت زنده به 
آن مى دهد. چهره ها در این کاشى چهره مردان وزنان 

قاجار را در ذهن تداعى مى کند.

الطیر  منطق 
عطار

و  صنعان  شیخ 
دختر ترسا

این کاشى با امضاى مصطفى 1304 و قالب آن به صورت 
هشت پرمى باشد. در پس زمینه این کاشى تصویر یک 
بناى معمارى نقاشى شده است که نزدیکى زیادى شیوه 

تصویرگرى مکتب بغداد را در ذهن تداعى مى کند.

دیوان 
عبدالرحمن 

جامى

یوسف و زلیخا

این کاشى که با حاشیه اي باریک دور قاب هاى بیضی را 
گرفته که شامل نقوش اسلیمی گردان سفید است که 
بر زمینۀ قهوه اي رنگ نشسته و برگی با همین ترکیب 
رنگ از زیر حاشیه بیضی شکل از چهار طرف قاب در 
آمده که باعث ایجاد حرکت و عدم یکنواختی طرح شده 
نابینایى زلیخا که در  است. نقاش صحنه پیرى و دوره 
مسیر یوسف نشسته است را نشان مى دهد. در این جا 
زلیخا دف در دست دارد که نشان از حالت عاشقانه وى 
نسبت به یوسف است. در این قسمت دور سر حضرت 
یوسف هاله اى نورانى وجود دارد که نشان از تقدس وى 

مى باشد. 

 شاهان

پیشدادیان
جمشید

این کاشى به صورت هشت پر مى باشد که جمشید به 
صورت پیرمردى نشسته بر صندلى و مالزمى که پشت 
سر اوست و پرى را روى سر جمشید نگه داشته است. 

بر روى کاشى«پیشدادیان، جمشید، جلوسش قبل 
از میالد» نوشته شده است.

کیانیان

کیقباد

این کاشى به صورت هشت پر که چهره کیقباد نخستین 
شاه از سلسله کیانیان برروى آن نقاشى شده است. در این 
کاشى کیقباد نشسته برروى تخت شاهى وعصایى دردست 

و تاجى بر سر که بسیار با ابهت نشان داده شده است. 
بروى کاشى«کیان،کیغباد، جلوس قبل از میالد 1022، 

سلطنتش 100سال» نوشته شده است.
تورانیان

افراسیاب

 این کاشى به صورت قالبى مستطیل که درون آن در باال 
و پایین حالتى جناغى و دو طرف حالت نیم دایره و نعل 
اسبى مى باشد. برروى «افراسیاب» نوشته شده است.

شاهان

تیرداد یکماشکانیان

چهره شاه اشکانى در قالب شمسه هشت پر تصویر شده 
است. این کاشى از روى سکه هاى شاه اشکانى الگوبردارى 
شده است. این تصویر به صورت نیم رخ نقاشى شده است. 
همچنین نوشته روى کاشى با تلفظ التین آن مى باشد. در 
این کاشى نقش سکه در وسط قالب هشت پر و چهره شاه 

در وسط حالت دایره وار سکه نقاشى شده است. 

اردشیر یکمساسانى

چهره بنیانگذار ساسانیان در یک کاشى هشت پر برروى 
جا  این  در  نقاش  است.  شده  نقاشى  شاهى  صندلى 
توانسته با رنگ گذارى برروى کاشى تحرك خاصى به آن 
بابکان،  اردشی  کاشى«ساسانیان،  این  بدهد.«برروى 
جلوسش بعد از میالد176،سلطنتش 25 سال»و امضا 

وتاریخ«سید محمد رضا،1316»نوشته شده است.

شاه عباسصفویه

مى باشد.  پر  هشت  صورت  به  عباس  شاه  چهره  کاشى 
بعداز  جلوسش  عباس،  شاه  «صفوی،  آن  برروى 
هجرت995، سلطنتش43سال» و امضا و تاریخ«سید 

محمدرضا،1316»نوشته شده است. 

نادر شاهافشاریه

کاشى  برروى  باشد.  مى  هشت پر  صورت  به  کاشى  این 
هجرت،1148،  از  بعد  جلوسش  افشار،  شاه  «نادر 
سلطنتش 16سال و سه ماه»وامضا و تاریخ«سید محمد 

رضا،1316»نوشته شده است. 

فتحعلى شاهقاجاریه

کاشى در قالب مربعى با کادر برجسته هشت پر در وسط 
تشکیل شده است که نقاش، نقاشى خود را در درون این کادر 
انجام داده است. در این کاشى چهره فتحعلى شاه مانند نگاره 
هاى موجود از او مى باشد یعنى نقاش روى کاشى هم وى را 
کمر باریک با ریشهاى بلند نقاشى کرده است. فتحعلى شاه 
هم برروى تخت مرمر و یا تخت طاووس که هر دوى آنها به 

دستور وى ساخته شد نشان داده شده است.

مشاهیر

امیرکبیر

عباس میرزا

این کاشى به صورت قالبى مربع که درون آن در باال و 
نعل  و  دایره  نیم  و دوطرف حالت  پایین حالتى جناغى 
اسبى مى باشد. نقاش روى کاشى با بکار بردن رنگ عالوه 
بر خالقیت خود، توانسته است به خوبى عباس میرزا را در 
هیبت یک شاهزاده قاجارى نشان دهد و حالت پویایى آن 
را دوچندان کند. چهره عباس میرزا را از روى یک طراحى 
که توسط شخصى اروپایى خلق شده، کپى بردارى است.



69

شاهان

تیرداد یکماشکانیان

چهره شاه اشکانى در قالب شمسه هشت پر تصویر شده 
است. این کاشى از روى سکه هاى شاه اشکانى الگوبردارى 
شده است. این تصویر به صورت نیم رخ نقاشى شده است. 
همچنین نوشته روى کاشى با تلفظ التین آن مى باشد. در 
این کاشى نقش سکه در وسط قالب هشت پر و چهره شاه 

در وسط حالت دایره وار سکه نقاشى شده است. 

اردشیر یکمساسانى

چهره بنیانگذار ساسانیان در یک کاشى هشت پر برروى 
جا  این  در  نقاش  است.  شده  نقاشى  شاهى  صندلى 
توانسته با رنگ گذارى برروى کاشى تحرك خاصى به آن 
بابکان،  اردشی  کاشى«ساسانیان،  این  بدهد.«برروى 
جلوسش بعد از میالد176،سلطنتش 25 سال»و امضا 

وتاریخ«سید محمد رضا،1316»نوشته شده است.

شاه عباسصفویه

مى باشد.  پر  هشت  صورت  به  عباس  شاه  چهره  کاشى 
بعداز  جلوسش  عباس،  شاه  «صفوی،  آن  برروى 
هجرت995، سلطنتش43سال» و امضا و تاریخ«سید 

محمدرضا،1316»نوشته شده است. 

نادر شاهافشاریه

کاشى  برروى  باشد.  مى  هشت پر  صورت  به  کاشى  این 
هجرت،1148،  از  بعد  جلوسش  افشار،  شاه  «نادر 
سلطنتش 16سال و سه ماه»وامضا و تاریخ«سید محمد 

رضا،1316»نوشته شده است. 

فتحعلى شاهقاجاریه

کاشى در قالب مربعى با کادر برجسته هشت پر در وسط 
تشکیل شده است که نقاش، نقاشى خود را در درون این کادر 
انجام داده است. در این کاشى چهره فتحعلى شاه مانند نگاره 
هاى موجود از او مى باشد یعنى نقاش روى کاشى هم وى را 
کمر باریک با ریشهاى بلند نقاشى کرده است. فتحعلى شاه 
هم برروى تخت مرمر و یا تخت طاووس که هر دوى آنها به 

دستور وى ساخته شد نشان داده شده است.

مشاهیر

امیرکبیر

عباس میرزا

این کاشى به صورت قالبى مربع که درون آن در باال و 
نعل  و  دایره  نیم  و دوطرف حالت  پایین حالتى جناغى 
اسبى مى باشد. نقاش روى کاشى با بکار بردن رنگ عالوه 
بر خالقیت خود، توانسته است به خوبى عباس میرزا را در 
هیبت یک شاهزاده قاجارى نشان دهد و حالت پویایى آن 
را دوچندان کند. چهره عباس میرزا را از روى یک طراحى 
که توسط شخصى اروپایى خلق شده، کپى بردارى است.

بررسى مضامین تصویرى کاشى هاى نقش برجسته موجود 
در تاالر اصلى کاخ موزه گلستان
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 مناظر
تاریخی

ایوان الجایتو

این کاشى بصورت هشت پر مى باشد، تصویر آن از روى 
عکس بنا در دوره قاجار تصویر گرى شده است.

شمس العماره

در بین کاشى هاى نقش برجسته تاالر اصلى کاخ گلستان 
تنها یک کاشى به بناهاى موجود در خود مجموعه پرداخته 
است که تصویر عمارت شمس العماره مى باشد. که بر روى 

آن کلمه«شمس العماره» نوشته شده است.

 باستان
گرایانه

اردشیر  شاهى  حلقه  دریافت 
از اهورامزدا، فرد زیر پاى اسب 
دیگرى  و  پنجم  اردوان  اردشیر 
نقش رستم شیراز اهریمن، در 

این کاشى به صورت مستطیل است. این کاشى از نقش 
برجسته نقش رستم با عنوان دریافت حلقه شاهى بوسیله 
اردشیر از اهورامزدا کپى بردارى شده است. به نظر مى رسد 

این کاشى از روى عکس کپى بردارى شده است.

سربازان هخامنشى

نقش این کاشى از نقش برجسته هاى تخت جمشید که 
سربازان هخامنشى وهدیه آورندگان را نشان مى دهد، الگو 
گرفته است و در قالبى مستطیل افقى کار شده اند. این 
احتمال وجود دارد که این کاشى از روى نمونه عکس نقاشى 
شده باشد مى توان حالت روایتگرى که در نقش برجسته هاى 
تخت جمشید وجود دارد را در این کاشى هم مشاهده نمود. 
قابل ذکر است که این کاشى اشتباهى در بین کاشى هاى 
با نقوش برجسته ساسانى به صورت ازاره نصب شده است.

رزمی و نبرد

در این کاشى که در قالب مربع کارشده است تصویر دو 
داده شده  نشان  برجسته  به صورت  نبرد  مبارز در حال 
است. تصاویر جنگجویان و اسب آنها بصورت هنرمندانه اى 

طبیعى کار شده است.

 شکار و
 شکارگاه

این کاشى صحنه شکار حیوانات مختلف را نشان مى دهد 
به  کاشى  این  در  است.  نقاشى  تابلوى  یک  یادآور  که 
خوبى مى توان حرکت را با رنگ گذارى مناسب و ایجاد 

فرم هاى خوب در تمام قسمت هاى تابلو مشاهده نمود.

مراسم
 سالم نوروزى

ناصرالدین شاه

این کاشى که از کنار هم قرار دادن چندین کاشى بوجود 
آمده است مراسم سالم نوروزى ناصرالدین شاه به همراه 
وزراء را که برگرفته از تابلوى سالم نوروزى صنیع الملک 

مى باشد را به تصویر کشیده است.

بزمی

این کاشى در قالبى مربعى و نوع قاب بندى آن شبیه به تابلوهاى 
نقاشى با قاب منبت است. ویژگی هاي این تابلو بر دو اصل 
عمده آزادي و تجلی احساسات، تغزل و بیان احساسات استوار 
است، تمامى ویژگى هاى ذکر شده از اصول اساسى مکتب 
رمانتى سیسم است، عالوه براینها، در این کاشى ایجاد حالت 
شور و اشتیاق به چشم مى خورد. نتیجه این که این کاشى 
از نمونه تابلوى نقاشى غیر ایرانى نسخه بردارى شده است.
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در این پژوهش، ضمن شناســایى کاشــى هاى تصویرى نقش 
برجسته سرســراى تاالر اصلى کاخ گلستان که برخالف سنت هاى 
پیشین، رویکردى واقع گرایانه و طبیعت پردازانه به موضوعات داشته 
و تحت عنوان کاشى هاى نقش برجسته شناخته مى شود؛ به عوامل 
و زمینه هاى بروز و رواج این پدیده نیز توجه شد. طراحان و نقاشان 
کاشی هاي نقش برجسته کاخ گلستان، در تکنیک و موضوعات مورد 
اســتفاده شان، هیچ محدودیتی را نپذیرفته اند و در چنین مجلسی 
به تقلید از راه و رســم تصویرگران نسخه هاي چاپ سنگی، مشغول 
شدند، گاهی حتی قطعه عکسی از آلبوم هاي سلطنتی بیرون می آمد 
و سرمشق نقاش کاشی می شد. سبک کار هم بیشتر به نقاشی هاي 
فرنگی نزدیک بود و بســیار با ســنت هایی که استادان کاشى کار 
ایرانی به آن پایبند بودند فاصله داشت. احتماال کاشى کاران از نمونه 
کاشــی هاي موجود در بناهاى مهم بجاي مانده از دوره هاي قبل از 
قاجار، در دورة  ناصري تأثیر گرفته و تجربه کسب کرده اند نیز می تواند 
از عوامل تولید چنین کاشــی هایی با چنین نقوشی بوده باشند. به 

همین دلیل کاشی هاي بخش تاالر سرسرا از لحاظ شیوه هاي اجرایی 
نقوش، قطعه هاي کاشــی، قاب هاي دور کار و شــکل بدنۀ کاشی و 
همچنین مضامین نقوش بیشترین تنوع را در مقایسه با سایر بخش 

هاي کاشی کاري کاخ گلستان، دارا می باشند. 
در مجموع به نظر مى رسد که موضوعات به کار رفته در کاشى هاى 
نقش برجســته کاخ گلستان، شــامل مضامینى چون داستان هاى 
شــاهنامه فردوسى، خمسه نظامى و جامى، نقوش مذهبى، تصاویر 
شاهان سلسله هاى مختلف تاریخى ایران، صحنه هاي شکار، مراسم 
بزمى، صحنه هاي زندگی روزمرة مردم، تصاویر اروپایى و... که با فرم 
و اشکال مختلف هشت پر و مستطیل و مربع کاشى نقاشى شده اند. 
همچنین با توجه به بررسى میدانى نمونه هاى پژوهش انجام شده از 
میان مضامین کاشى هاى نقش برجسته کاخ گلستان، مضامینى با 
موضوع تصاویر شــاهان برگرفته از شاهنامه فردوسى و داستان هاى 
ادبى و موضوعات بزمى به ترتیب نسبت به دیگر مضامین بیشتر مورد 

توجه طراحان و نقاشان کاشى بوده است. 

نتیجه

مذهبی

حضرت یوسف و برادرانش

در این تصویر حضرت یوسف را با هاله اى بر روى سر 
در حالى که بر تخت نشسته است و برادرانش در کنار 
او مى باشند به تصویر کشیده شده است و در گوشه اى 
به چشم  مصطفى1304"  نوشته"عمل  تصویر  همین  از 

مى خورد.

حضرت على و شیر

تصویر حضرت على (ع) در کنار شیرى نشسته به همراه 
دو نفر ایستاده در مقابل ایشان را نشان مى دهد.

اساطیری

نبرد با اژدها

در این تصویر که انسانى سوار بر اسب مى باشد، در حال 
مبارزه با اژدها نشان داده مى شود.

هیوال در هیبت انسانى

به  دستانى  و  اساطیرى  سر  با  هیوال  شکل  به  انسانى 
شکل دو بال پرنده و یک دم دراز که سوار بر یک اسب 
اساطیرى است را نشان مى دهد که در حال تاخت مى 

باشد.

بادن بادن در آلمانیاغیر ایرانی

را  امروزى)  (آلمان  آلمانیا  بادن در  بادن  از شهر  تصویر 
نشان مى دهد که به نظر مى رسد از روى باسمه هاى 
شده  کشیده  تصویر  به  ها  پستال  کارت  یا  و  فرهنگى 

است.

بررسى مضامین تصویرى کاشى هاى نقش برجسته موجود 
در تاالر اصلى کاخ موزه گلستان



72
نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی  دوره19، شماره 1، بهار1393

پی نوشت ها

1 Oleg Grabar.
2 چاپ ســنگى یا لیتوگرافى، نوعى چاپ مسطح بوده که در آن از سنگ 
آهک اســتفاده مى شده است؛ بدین ترتیب که نوشته یا تصویر را به روى سنگ 
منتقل مى کردند و با استفاده از روش هاى شیمیایى آن را برجسته مى نمودند و 

سپس این تصویر بارها روى کاغذ چاپ مى شده  است.
3 محل تولدش مشخص نیست. وفاتش احتماال1320ً ه.ق. نقاش و قلمدان ساز، 
به شــیراز موصوف بود و بعد از درك کماالت و اندوخته هنرى به تهران آمد و در 
مجمع الصنایع ناصرى، کارگاه هنرى دایر نمود. وى از تصویرگران کتاب هاى چاپ 
سنگى دوره ناصرى بود که در سال1308 کتاب شاهنامه را به شیوه طبیعت گرایانه 
مصور کرد. هم چنین مصطفى سیاه قلمکار گمنام عصر ناصرى بود و اغلب تصاویر 
کتاب هاى آن دوران را مى ساخت. این هنرمند عالوه بر تصویر سازى، تشعیر و تزیین 
سرلوحه هاى چاپى کتاب ها را به ظرافت انجام مى داد. یکى از جالب ترین نمونه هاى 
چاپ سنگى مصورمربوط به یکى از چاپ هاى خمسه نظامى است که در ماه رجب 
1301ه.ق به چاپ رسیده است. این کتاب گذشته از12 سرلوح در آغاز و بخش، 5 
مجلس تصویر دارد که در بیشتر آنها رقم عمل مصطفى دیده مى شود. این تصاویر 

رقم دار، تاریخ هاى 1299و1300ه.ق را برخود دارد (نفیسى،1331، 63).
4 هادى سیف درتعریف از استاد علیرضا قوللر آغاسى مى گوید: در توصیف هنر و 
ذوق او همین بس که در ایام جوانى، وارد جرگه کاشى نگاران قابل مثل استاد مصطفى 
کاشى نگار و سید محمدرضا نقاش وکاشى نگار،که هردو در کاخ گلستان عمرى 
مشغول نقاشى روى کاشى هاى این کاخ هستند وارد مى شود (سیف،1376، 43).

5 اصل ایده وجود کتابى مصور از تصاویر پادشاهان دوره باستانى مربوط به 
دوره ساسانى است. مسعودى اشاره مى کند که چنین کتاب نفیسى را در قرن 10 م. 
هنوز موجود بوده و وى آن را به چشم دیده بوده است (بوسایلى و شراتو، 1376، 79).
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