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  كاخ گلستان هاي در كاشيزن  خورشيد و فرشته، نمادي از
  2، فرنيا فرهد*1باشي پنجهالهه 

  چكيده
و  موضوع تنوعآن  يكار كاشي ناتييشود كه تز يدر شهر تهران محسوب م يسلطنت ين بنايتر يميكاخ گلستان قد
 انيقاجار ةدور ياسيس ـ ياجتماع طيو شرا ها يژگيمصور، و يمحوطه، همچون دفتر يها يكاش. دارد نقش بسياري

همچـون چـاپ سـنگي، نقاشـي      ،هنرهـاي مختلـف قاجـاري    تـأثير تحـت   هـا  نقش ةهم .اند درآورده شيرا به نما
ـ  در نگارندگان تالش. اند شكل گرفته ،غربيهاي  ، عكاسي و كارت پستالاي خانه قهوه  تـا  بـوده  آن بـر  حاضـر  ةمقال

تصوير  ،شده مطالعه هشپژو اين در آنچه. دكننباستاني كاخ گلستان را بررسي  ةهاي محوط ويژگي تصويري كاشي
 :است ترتيب نديب مقاله اين هاي بر اين اساس، پرسش. است باستاني كاخ گلستان ةمحوطهاي  يكار كاشيدر  زن

گلستان  كاخ باستاني ةمحوطهاي  ؟ تصوير زن در كاشيهايي دارد چه ويژگي هاي كاخ گلستان كاشي در تصوير زن
ها با دو نقش خورشيد و  زن در كاشي ةماي دهد كه نقش مي نشان ها بررسي ةاند؟ نتيج ي تركيب شدهيها نقشبا چه 

هاي زن شرقي ترسيم شده است و در  زن به صورت خورشيد با توجه به ويژگي ةماي نقش. فرشته تركيب شده است
شاهد پيوند  ،رو ازاين. خوبي نمودار است پذيري از هنر غرب و نقاشي رنسانس بهتأثيرزن به صورت فرشته  ةماي نقش
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  مقدمه
 ،دوره نيدر ا. دانست رانيدر ا تهيآغاز تقابل سنت و مدرن ليبه دل توان يقاجار را م ةدور تياهم
بـا   يكار مختلف همچون كاشي يهنرها ونديشاهد پ ما و ابدي يرونق م يمعمار يبناها ناتييتز

 گمانده از ار جاي كاخ گلستان است كه يادگاري به ةبناها، مجموع ناية از جمل. مهستي يمعمار
منحصر ي خيتار يها از مجموعه يكيسال  440بالغ بر  يكاخ گلستان با قدمت .استتاريخي تهران 

 ةتـ يكم ةاجـالس سـاالن   نيو هفتم يو در س 1392 ريكاخ گلستان در دوم ت. است رانيبه فرد ا
 كـاخ  بنـاي . ديبه ثبت رس ونسكوياز جانب  يبشر راثيم منزلة به ونسكويسازمان  يجهان راثيم

است كه در زمان ناصرالدين شاه شكل كنوني  قاجار دورة قديمي در سلطنتي بناهاي از گلستان
اي از هنرهـا از   ه تزيينات در معماري، مجموعهبا توجه به عالقة شاهان قاجار ب. گيرد به خود مي
هـاي محوطـة    سرتاسـر ديـواره  . را در اين بنا شاهديم... كاري و كاري، كاشي بري، آيينه جمله گچ

رنگ و بـه   ها به صورت هفت اين كاشي. هاي رنگارنگ پوشيده شده است بيروني اين بنا از كاشي
. ها متنوع هندسي، گياهي، جانوري و انساني دارند و نقش اند و مضامين شيوة زيرلعابي نقاشي شده

، تصوير زن كمتر از ديگر عناصر بصري استفاده كاخ گلستان يباستان ةمحوط يها يكاشنقاشي در 
در تصوير خورشيد . شود شده است و تصوير زن هميشه همراه تصوير خورشيد و فرشته ديده مي

  .د شده استبر چهرة زن و در تصوير فرشته به اندام زن تأكي

  روش تحقيق
 اسـنادي  صـورت  بـه  تطالعاا يدآورگر ةشيوو  ستا مبتني تحليليـ يخيرتاروش  بر مقاله ينا
تصـويري زن در  هاي  رويكرد اين پژوهش، تحليل ويژگي. است و مشاهدات ميداني )اي هكتابخان(

  .كاخ گلستان در قالب خورشيد و فرشته است ةهاي محوط كاشي

  پژوهش ةپيشين
و بـه   شـود  مي يديجد ةوارد مرحل كيسبك و تكني، ريقاجار از لحاظ تصو ةدر دور يارك كاشي

. گران ايراني بوده اسـت  هاي درخشان همواره مورد توجه بسياري از پژوهش ن ويژگيشتدليل دا
. اسـت  قاجـار  ةتوجه از كاربرد ايـن هنـر در معمـاري در دور    درخور اي هبناي كاخ گلستان نمون

و اسدپور ] 21[  »گلستان كاخ ةمجموع كاري كاشيهاي  نقش بررسي« ةمقال در) 1385( كريمي
قاجـاري  هاي  كاري كاشي در شهري فضاي بازنمايي ساختار و ماهيت تحليل« ةدر مقال) 1393(

ــ) 1393( و ســامانيان و همكــاران] 4[» كــاخ گلســتان  تصــويري مضــامين بررســي« ةدر مقال
 يهـا  نقـش به توصـيف  ] 12[ »گلستان ةموز كاخ اصلي تاالر در موجود ةبرجست نقشهاي  كاشي
 گـودرزي  ،همچنـين . انـد  هايي از بناي كاخ گلستان پرداخته در بخشها  تحليل كاشي وها  كاشي
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و رياضـي  ] 13[  نقاشي روي كاشيدر كتاب ) 1392( سيف ،]23[ خيال ةآين در كتاب) 1388(
 ةي دوركار كاشيطوركلي  به] 11[ يكاري قاجار كاشي كتاب خود به نام در جديدترين) 1395(

عنـوان   به نقش زن بهها  يك از اين پژوهش در هيچ حال، بااين. اند قاجار را مورد پژوهش قرار داده
هـاي   هاي يادشده، ويژگـي  با استفاده از پژوهش ،در اين مقاله. موضوع اصلي پرداخته نشده است

كه با دو نشان تصويري خورشـيد   ،انباستاني كاخ گلست ةمحوطهاي  بصري تصوير زن در كاشي
پذيري از هنـر غـرب در كـاربرد تصـوير زن در     تأثير. ه استشدمطالعه  ،اند و فرشته تركيب شده

  .از نكات مورد توجه است ها اين كاشي

  معرفي مجموعة كاخ گلستان
در محل كاخ گلسـتان فعلـي، عمـارت ديـواني چهاربـاغ و چنارسـتاني        ،در زمان شاه عباس اول

ارگ و  ،خـان زنـد   زمـان بـا حكومـت كـريم     هم ،ق 1193ـ1163هاي  بين سال. اث شده بوداحد
در اين مكان ساخته و هنگام حكومت قاجاريـه در داخـل ارگ بناهـايي چنـد     هايي  حصار و برج

باغ توسعه يافـت   يقسمت شرق ،ق 1268به سال  ،در زمان حكومت ناصرالدين شاه. دشاحداث 
 ،درواقـع  .]175، ص7[ دشـ شـد، بنـا    مـي  ناميده كه باغ گلستان ،آن ديگر در اطرافهاي  و كاخ
كاخ گلستان در زمان سلطنت ناصرالدين شاه شكل كنوني به خـود گرفـت و در حـال     ةمجموع

ايـن بنـا از لحـاظ نقشـه      .]61، ص21[ مانده از ارگ تاريخي تهران اسـت  حاضر تنها بخش باقي
معمـاري   ةبناهاي آن الگوي مناسبي براي مطالع عهد ساساني است و مجموعههاي  شبيه به كاخ

ناصـرالدين شـاه بـه     ةعالقـ  ،پس از بازسـازي كـاخ گلسـتان    .]283، ص6[ صد سال اخير است
كاري جاي گـرايش فتحعلـي شـاه بـه تزيينـات منقـوش را        بري و آينه ي رنگارنگ، گچكار كاشي
شناسـي   ييزيبـا  ةطالعـاتي دربـار  تنهـا ا  نهها  آن پرداخت ةو شيو ها نقش ها، بررسي آرايه. گرفت

 ددهـ  هنجارهاي اجتماعي و سياسي آن روزگار را ارائه مي ةهاي مهمي دربار دهد، بلكه نشانه مي
 بخـش  ثر،ؤمـ  العـاده  فـوق  ياسـ يس عيوقـا  باستاني كاخ گلسـتان بـا   ةمجموع .]11ـ11، ص17[

 بـا  گلسـتان  اخكـ  اف،اوصـ  نيـ ا با .دهد يم لكيتش را رانيا ملت يخيتار ةحافظ از ريناپذ يجداي
 يخيتـار  يهـا  مجموعـه  از يكـي  ،رسـد  يمـ  سـال  442 بـه  يخيتـار  ةحافظـ  لحاظ از هك يقدمت

 نيـ ا هنر خيتار از يمهم بخش انگريب تنها نه قدمت نيا با مجموعه نيا .است رانيا فرد همنحصرب
 از يناشـ  تبعـات  و مشـروطه  انقـالب  مانند ،العاده فوق يرخدادها ةواسط هب هكبل ،است بوم و مرز
 ةمجموعـ . اسـت  هشد ليتبد رانيا خيتار مهم بخش از زنده يسند و ليبد يب اي همجموع به ،آن
العماره،  هاي باغ گلستان در حال حاضر شامل موزه، تاالر آينه، تاالر برليان، تاالر عاج، شمس كاخ

، تاالر سالم، كاخ خانه، تاالر الماس تاالر ظروف، ايوان تخت مرمر، عمارت بادگير، نگارخانه، عكس
بـا   اي هكه در مركز شهر كنـوني تهـران و در محوطـ    استخانه  ابيض، خلوت كريمخاني و حوض

  .اند رنگ قرار گرفته هفتهاي  ديوارهاي منقوش از كاشي
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  ]28[ كاخ گلستان ةتصويري از بناي اولي. 1 تصوير

  ي كاخ گلستانكار كاشي
هـاي   كاشـي  بـه  مشـهور  ،خورشـيد  طيـف  رنـگ  فـت ه از استفاده با يكار كاشي ،قاجار ةدور در

 ةتوسـع ]. 308، ص1[ اسـت  آورده وجـود  بـه  يكـار  كاشي در اي هتاز ابتكار و زيبايي ،رنگ هفت
 و نقـش هـا   كاشـي  ايـن  .دانسـت  زمـان  اقتصـادي  تحـوالت  از ناشي توان مي را رنگ هفت كاشي

 ةدور در .]34، ص18[ه بودنـد  پذيرفتـ  تأثير اسپانيا روكوكو ةدور از كه ندداشت يفراوان نگارهاي
، 20[اسـت   بـوده  غالـب  روش لعـاب  زير آميزي رنگ همراه رنگ هفت كاشي شيوة كاربرد ،قاجار
، برجسـته  ها نقش تنوع رنگ، تنوع قاجار دوران لعابي زير هاي كاشي  مهم از خصوصيات ].11ص

 شـده  استفادههاي  گرن بر عالوه و بود گسترده ها رنگ طيف .آن است مختلف كاربردهاي و بودن
ايـن شـيوه و    .]232، ص30[ اسـت  شـده  مي استفاده نيز جديديهاي  رنگ از قبل،هاي  دوره در

 .محوطة باستاني كاخ گلستان نيـز تكـرار شـده اسـت    رنگ  هفتهاي  هاي آن روي كاشي ويژگي
 شـاهان  سياسي ايجاد اقتدار منظور به باستان ايران هنر در مرسوم موضوعات بر قاجار هنر تأكيد
 .]41، ص3[ است دوره حاكميت و قدرت به بخشيدن مشروعيت و باستان ايران شاهان با قاجار

 تقليد بـه  و است شتهگذ نىاستبا اىه سنت ةمادا در ارجاق دورة در اشيك شده روى تصاوير نقاشي
 ،مـان ز آن يانوپ اىهنره از ىتأثيرپذير بـا  وهعال بـه  ه،دادشــ ي اتموضوع از ىگير بهره در آن، از
 .]61، ص12[د شــو مى ىجديد مرحلة وارد ،كاشــي روي نقاشــي ،سنگى اپچ ،سىاعك مچــونه

گـروه نخسـت    .شـوند  مي ي قاجار به چند گروه تقسيمكار كاشيكاررفته در  بههاي  طرح و نقش
دربـاري شـامل   هـاي   دوم صـحنه  ةفاخر، دستهاي  شاهزادگان، درباريان زن و مرد با لباس ةچهر

دربـاري  هـاي   گروه سوم نقاشـي  ،نمايندگان سياسي، ديدار مردم با شاه و غيرهحضور سفيران و 
حماسي، هاي  گروه چهارم نقاشيد و دادن زنان انجام مي مانند رقص و حركات بندبازي كه عموماً



  515   ...زن خورشيد و فرشته، نمادي از

نيـز   گلسـتان  كـاخ  باسـتاني  ةمحوطهاي  كاشي ةدر مجموع .]300، ص1[ مذهبي و ملي بودند
 هندسـي  و انسـاني  جـانوري،  گيـاهي،  هـاي  نقـش  ين گروه همچوناز ا متنوعي هاي نقش شاهد

گـل و سـبدهاي   هـاي   در كنار نقـش گلـدان  ها  پيچك هندسي، اسليمي وهاي  كه نقش هستيم
ها  ترسيم شخصيت ةموضوع انسان و شيو. شوند ان و اساطير يا پرندگان مشاهده ميگميوه، فرشت

ـ  ،1در جـدول  . كنـد  يمـ  چشم بيننده را به خـود جلـب   ها بيش از ديگر نقش هـاي   نقـش  ةنمون
  .باستاني مجموعه معرفي شده است ةشده در محوط استفاده

  
  باستاني كاخ گلستان ةمحوطهاي  موجود در كاشيهاي  نقش ةنمون. 1 جدول

  نمونة تصوير هانقش  دسته

  گياهي
اسليمي،  هاي گلدان گل، سبد ميوه، نقش

ربرد عنصري تزييني بيشتر كا ةمنزل به ...درخت و
  .داشته است

  

  حيواني
در نمايش  ...شير، اسب، سگ، خرس، پرنده، بز و

از زندگي اجتماعي مردم و طبيعت هايي  صحنه
  .ايران به كار برده شده است

               

  انساني
سياسي، هاي  شامل شخصيت تصوير زن و مرد

  .است تانيساجتماعي، اساطيري و دا
ر نقش فرشته و نمايش چهره و اندام زنانه د

  .شود مي خورشيد ديده
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نمونة تصويرهانقشدسته

هندسي
بيضي وهاي  پر، قاب هشت ةستار
عنصري تزييني و به ةمنزل به شكل مستطيلي
.ندهست آبي الجوردي و زردهاي  رنگ

  

معماري
 اغلب ...وها  اشرافي، كليساهاي  خانه ها، كاخ

نمايي از بناهاي اروپايي را با الهام از
.اند بي نشان دادهغرهاي  پستال كارت

و يحماسـ  ،يكاخ گلستان در قالب موضوعات مختلف ملـ  يباستان ةمحوط يها در كاش نقش
كيـ شـده اسـت و هر   ريتصـو  يريو اسـاط  ياسـ يس ،ياجتمـاع  ،يو مـذهب  يخيتـار  ،اي اسطوره

زدارنـد كـه برگرفتـه ا    يمفهـوم  ايـ اي به داسـتان   ، اشارهها نقش گريبا د بيدر ترك اي ييتنها به

1 انستگل كاخ نياتساب ةحوطم ايه شياك در ودجوم ايه قشن ةوننم.  دولج ةاماد
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تصاوير به سبك و سياق نقاشان قاجاري ترسـيم شـده    ةهم. ن استيسرزم نيفرهنگ و تمدن ا
خـوبي   هـاي غربـي بـه    پسـتال  اي، عكاسي و كـارت  خانه قهوهتأثير از چاپ سنگي، نقاشي  و است

  .نمايان است
 حاكم مـذهبي  ملي تاعتقادا و اسطورهها ،آمال ،عاليق بازتابانندة ،عام بهطور ،خانه» «قهوه نقاشي

 اغلـب  خانـه هقهـو  نقاشي در ترسيمشده موضوعات. است ايران شهري جامعة پايين و متوسط اقشار بر
  ].7، ص16[ است ادبي و ديني منشأ داراي

 .دارنـد  شـأني  و مفهـوم  خودشـان  بـراي  »اي خانـه  قهـوه « نقاشـي  در ها و شيوة ترسيم رنگ
در طرح، استفاده از تيرگي و روشني  كاري، سادگي و صراحت و توجه به ريزه سياههاي  گيري قلم

 و »اي خانـه  قهـوه « نقاشـي  در نكاتي است كه ها از همة اين ويژگي. در ترسيم تصاوير وجود دارد
، هـا  همچنـين نقـش  . شـود  ديده مي محوطة باستاني كاخ گلستانهاي  كاشي  نقاشي بر آن تأثير

 در شيوة طراحي يادآور ست،ا شده ترسيم رنگ تك صورت به كه انساني هاي نقش در خصوص به
  .اند سنگي چاپهاي  كتاب

 گردد مي خالصهها  لباس تزيينات و رنگ حذف طرح، سادگي بر تأكيد باها  تصويرسازي اين
 به گرايي طبيعت و روشن سايه پردازي، حجم. است شده تأكيد طراحي بيان قدرت بر مقابل در و

 بـا  ديگـر  برخـي  در و اسـت  »سـنگي  پچـا « بصـري  نمـود  بـارزترين  ةمنزل به هاشورزني كمك
» سنگي چاپ« تصاوير در اصلي بصري عنصر ،درواقع .است شده اجرا چين نقطه نظيرهايي  روش
  .]59ـ58، ص25[ است خط

تـوان   علل و عوامل شاخص و مؤثر در تغيير مباني تصويري نقاشي قاجاري را مي ،طوركلي به
ت المدارانه و به دنبـال آن تمـاي   ازات نگرش انسانگرايانه به مو در مواردي مانند ورود تفكر حجم

بعدي در اثر، استفاده از دورنماسـازي در   سازي، استفاده از پرسپكتيو غربي و فضاسازي سه شبيه
زندگي معاصر در اثر  يگيري افراطي از عناصر تزئيني و درنهايت استفاده از اشيا زمينه، بهره پس

 ازهـايي   منظره يا يمعماي ها با طرح بناهاي ي از كاشيتعداد بسيار ،همچنين .]8، ص4[ دانست
ايـران آورده    از اروپـا بـه   هايي است كه پستال كارت ها همچون ترسيم آن ةطبيعت است كه شيو

عكاسـي   .اسـت  گذاشته كاشي بر اه آن ترسيم ةها و شيو نقش بر فراواني تأثير اين آثار. شده بود
 بـا . اسـت  گذاشـته  تأثير هاي انساني بسيار مختلف در نقش حاالت و ها چهره اجراي ةشيو بر نيز

 ترسـيم  ةشـيو  يـابيم  درمـي  قاجـار  ةدور در مختلـف  بناهـاي  در مانده جاي بههاي  كاشي ةمطالع
 تكرار، يكنواختي اين  كه دارند، بسياريهاي  شباهت يكديگر با ،انساني هاي نقش ويژه به ،ها نقش

 بـه  دسـت  خـاص  يروشـ  و شـيوه  تأثير تحت همگي دوره اين نقاشان دهد مي نشانها  شباهت و
  .زدند مي اثر خلق
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ي كار كاشي زن در قالب دو نقش خورشيد و فرشته در ةماي نقشتحليل 
  كاخ گلستان

 نيمـدرن و همچنـ   يايـ دن ةدربار به تجرب ليبا غرب و تما راناي  ةبه سبب مواجه ،قاجار ةدر دور
از  ياريو مـدرن در بسـ   يسـنت  يدوگـانگ  يعنـو  ،شـرق  يايـ جهان غرب به شـناخت دن  اقياشت

كـه بـه    ،قاجـار  ةدور يريتصـو  يهنرها. شد انيجامعه نما يو هنر يفرهنگ ،يمناسبات اجتماع
تحـوالت   يو در راسـتا  يهنـر  ريبـه مـوازات سـ    ،زنانـه داشـت   اي هجلـو   نانز ريعلت تعدد تصو

كنـار   مواجهـه بـا غـرب بـر     اتتأثيرزمان خود، از  يشناس ييبايز يارهايمع يو بر مبنا ياجتماع
هنـر از   يجيفاصله گرفتن تدر ،دربار قيسال رييتغ ،با هنر غرب ييآشنا يزنان در پ ريتصو. نماند
دربـار بـه    ةو محـدود بـه حـوز    ياليـ خ ،يآرمان يرياز تصو ،يمردم يدربار و رواج هنرها يفضا
روند، همسـو   ناي  ةادام. روزمره مبدل شد يبا مناسبات زندگ ونديگرا و در پ واقع ،ينيع يريتصو

 يمختلف هنر نيو مضامها  در گونهها  آن از نينو يريزنان، تصو ياجتماعهاي  تيفعال شيبا افزا
تـوأم  هـا   آن نگرش دربار و جامعه بـه  يجيتدر رييو تغ ياجتماع يدادهاير رويد كه با سكرارائه 
ــود ــتفاده از . ]53، ص8[ ب ــشاس ــ نق ــ   ةماي ــري قاج ــوالت هن ــه در محص ــه در زنان ار، از جمل
اعيـان و اشـراف از   هـاي   هـا و خانـه   خصوصـي كـاخ   فضـاهاي خصوصـي و نيمـه    ها، نگاري كاشي
ها در تعامل هويتي با تصوير  بسته بر كاشي تصوير زنان نقش. است شاخص اين دورههاي  ويژگي

شـاهد حضـور   هـم   زمينـه در ايـن   .جديدي از زن را به نمايش گذاشته اسـت  ةزن فرنگي، چهر
در بررســي  .]577، ص5[ر زن ايرانــي اســالمي و هــم حضــور نقــش زن غربــي هســتيم  تصــوي
ابيم كه بيشترين نقش زن در تصاوير ي باستاني كاخ گلستان، درمي ةهاي موجود در محوط كاشي

ها به صورت نقش اساطيري فرشته يـا خورشـيد ترسـيم شـده اسـت و در مـواردي        روي كاشي
شود كه ويژگي كامل، همـراه بـا    ز زنان فرنگي مشاهده ميتصاويري ا ،در يك قاب فقطمعدود و 

هـاي   كـارت پسـتال   تـأثير  شك آن نيز تحـت  كه بي دارندتناسبات دقيق از شخصيت انساني زن 
باسـتاني كـاخ    ةهاي محوط زن در كاشي ةماي نقشويژگي ، 2 در جدول. غربي ترسيم شده است

  .بررسي شده استگلستان 
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  كاخ گلستان يباستان ةمحوط يها يكاش ةنمونزن در  ةماي نقش يژگيو. 2 جدول
شده بانقش تركيب  عنوان

  تصوير  ويژگي تصويري تصوير زن

تابلو  ةنمون
 يكار كاشي

داراي نقش 
  زن

تنها نمونه نقش ( ندارد
زن در حالت شخصيت 

  )انسان زميني

، پوشش غربي، شخصيت انساني
نوع آرايش ، حالت ايستايي غربي
از  تأثير، صورت غربي

  غربيهاي  پستال كارت
  

  

 تابلو ةنمون
 يكار كاشي

داراي نقش 
  زن

  فرشته
پوشش ، شخصيت اساطيري

، نوع آرايش صورت غربي، غربي
از هنر  ، تأثيرحالت ايستايي غربي

  رنسانس ةويژه دور نقاشي غرب به

  

تابلو  ةنمون
 يكار كاشي

داراي نقش 
  زن

  فرشته
پوشش ، شخصيت اساطيري

، آرايش صورت غربي نوع، غربي
از هنر  ، تأثيرحالت ايستايي غربي

  رنسانس ةويژه دور نقاشي غرب به
  

تابلو  ةنمون
 يكار كاشي

داراي نقش 
  زن

  خورشيد
 ، بدونشخصيت غيرانساني

از هنر شرق و زنان  ، تأثيرپوشش
  نوع آرايش صورت شرقي، قاجار

  

تابلو  ةنمون
 يكار كاشي

داراي نقش 
   زن

  خورشيد

 ، بدونغيرانسانيشخصيت 
از هنر شرق و زنان  ، تأثيرپوشش
، نوع آرايش صورت شرقي، قاجار

نمادي  ةمنزل همراهي با شير به
    ملي
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  خورشيد
تكـرار در   اين نقش بـه  .در تصوير زن در قالب خورشيد، خورشيد در پشت شير پنهان شده است

اي كـه از خورشـيد ارائـه شـده      هشود و چهر قاجار ديده مي ةمانده از دور جاي بههاي  يكار كاشي
تـرين مفهـوم    قـديمي  .]165، ص23[است، اغلب يك زن قاجاري با همان ابروان پيوسته اسـت  

چهــارم   ةخورشيد، مفهوم نجومي اين نقش است كـه قـدمت آن بـه هـزار     نمادين نقش شير و
قرار بگيـرد،   )شير( هرگاه كوكب خورشيد در برج اسد ،نااز نظر منجم .گردد برمي ميالد از قبـل

 ،يمـن  خــوش  ينمـاد  ةمنزل بـه ،نقش شير و خورشيد .]349، ص29[ است زمان آسايش و امن
مفهـوم مـذهبي ايـن نقـش از دوران     و  ن و هنرمنـدان بـوده اسـت   اهميشه مـورد توجـه منجم

 .]32، ص10[طرح شده است  مـذهبي يعنوان نماد شيعه در امـاكن و اشـيا سلجوقي به بعد به
 يـي واال ةدر مرتبـ  آن را كـرده و  اديكه خداوند سبحان به آن قسم  ياست اله يوهبتم ديخورش

 ةاز اواخـر دور  يدر هنر اسالم ديو خورش رينقش ش يمفهوم مذهب .ها قرار داده است انسان يبرا
و تعصـب   يسرسـخت  دليـل بـه  . شده و تـا بـه امـروز كـاربرد داشـته اسـت      مشاهده  انيسلجوق
هـاي   و در دوره يعيو مراكز شها  در امامزاده عهينماد ش ةمنزل نقش به نيا ،انيعيبه ش انيسلجوق

و ) ص(اسـالم  امبريـ نماد پ ةمنزل به دينقش خورش. است شدهاستفاده  انيعيدر حكومت ش يبعد
نـث بـا   ؤم يبـا صـورت   ديخورشـ  .]27[ استبوده منظور شده ) ع(ينماد حضرت عل ةمنزل به ريش

 به نقش اين .دانست يتعال ذات حق يتوان نماد صفات جمال مي االًرا احتم وستهيپ هم به ييابروها
 شده ترسيم كاخ گلستان ةشير در محوط نقش با همراه يا كاشي تاج ياها  لچكي در تنها صورت
خورشـيد نمـاد زن، حيـات و زنـدگي      .تركيب اين دو عنصر با يكديگر مفهوم نمادين دارد .است

گيرد و در معناي اول خود محـافظ زن   مي سرچشمهت ملي است و شير نماد مردانگي كه از هوي
 ةموجـود از زن بـا خورشـيد در محوطـ    هـاي   نقـش  ةهمـ  3در جـدول   .و خورشيد زندگي است

  .شده استباستاني كاخ گلستان نشان داده شده و تحليل 
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  كاخ گلستان يباستان ةدر محوط د،يخورش بااز نقش زن  اي همجموع. 3جدول
  نقش خورشيد  رنگ خورشيد نقش شير توضيحات

، ابرو و گيسوان مشكي كه هگون و سرخ صورت گرد
از قسمت وسط پيشاني به صورت قرينه ترسيم 

چشمان درشت، بيني پهن، دهان ، شده است
  كوچك

  زرد  دارد

  
، ابرو و گيسوان مشكي و هگون و سرخ صورت گرد

پيوسته كه از قسمت وسط پيشاني به صورت  هم به
چشمان درشت، بيني ، ترسيم شده است قرينه

  پهن
  زرد ـ آبي  ندارد

  

، ابروان پهن و پيوسته، هگون و سرخ صورت گرد
چشمان درشت، بيني پهن، ، گيسوان مشكي

  دهان كوچك
  قرمز ـ آبي  دارد

  
، ابرو و گيسوان مشكي كه هگون و سرخ صورت گرد

از قسمت وسط پيشاني به صورت قرينه ترسيم 
ان درشت، بيني پهن، دهان چشم، شده است

  كوچك
  قرمز ـ آبي  ندارد

  

، ابرو و گيسوان مشكي و هگون و سرخ صورت گرد
پيوسته كه از قسمت وسط پيشاني به صورت  هم به

شمان درشت، بيني ، چقرينه ترسيم شده است
  پهن و دهان كوچك

 ـقرمز ـ آبي  دارد
  اي هسرم ـزرد

  

مشكي كه ، ابرو و گيسوان هگون و سرخ صورت گرد
از قسمت وسط پيشاني به صورت قرينه ترسيم 

چشمان درشت، بيني پهن، دهان ، شده است
  كوچك

 ـقرمز ـ آبي  دارد
  اي هسرم
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باسـتاني كـاخ گلسـتان بـا گيسـوان و       ةمحوطهاي  تصوير زن در خورشيد موجود در كاشي
گونـه همگـي    پيوسـته، چشـمان بـادامي و درشـت و صـورتي سـرخ       هـم  ابروهاي مشكي و گاه به

. يات چهره به صورت قرينه ترسيم شـده اسـت  ئو جز ها نقش ةهم .گرفته از زن شرقي است الهام
ايـن  . است انداخته، بيني پهن و دهان كوچك نيز يادآور زنان در دوران قاجار پوست سفيد و گل
ـ در مركز اسناد كاخ گلسـتان بـا نمو   زنان قاجاري موجودميان عكس  3و 2شباهت در تصوير   ةن

  .كاخ گلستان نشان داده شده است ةمحوطهاي  نقش زن در خورشيد موجود بر كاشي
  

  نقش خورشيد، كاخ گلستان. 3تصوير ، زنان ناصرالدين شاه. 2 تصوير
  

. رنگي در فضاي خارج از چهره به تصـوير زن ماهيـت خورشـيد داده اسـت    هاي  ترسيم هاله
پرتوهـاي نـور بـا اسـتفاده از     . اند ترسيم شده شكل خطوط شكسته يا مثلثيبا پرتوهاي خورشيد 

رنـگ زرد يـا قرمـز    . آميـزي شـده اسـت    آبـي و قرمـز رنـگ   هـاي   رنگ زرد يا با تركيبي از رنگ
  .رساند مي شده در ترسيم خورشيد، گرما و انرژي اين نشان پرقدرت را به مخاطب استفاده
 ةاخ گلسـتان را بـه دو دسـت   باستاني ك ةمحوطهاي  توان تصوير زن در كاشي ي، ميكل طور به

كـه انـدام او بـا     اسـت زمـين   د كه زن در خورشيد نمادي از زن مشـرق كرشرقي و غربي تقسيم 
بـا الهـام از    ،ه است و زن در قالب فرشتهشدتوجه به اعتقادات اسالمي در پشت خورشيد پنهان 

رسـيم شـده   نمايشـي ت هاي  به صورت يك موجود فرازميني و خارج از محدوديت ،تفكرات غربي
  .اساطيري بررسي خواهد شد اي هنقش زن به صورت فرشت ،در بخش بعد. است

  فرشته
باستاني كاخ گلستان نيز نقش انسـان و   ةشده در محوط يكار كاشي هاي از نقشهايي  در قسمت

ايـن دو  . دهـد  حيوان تركيب شده است و نقش اساطيري و غيرزميني ديو و فرشته را نمايش مي
مانده از عهد قاجار تكرار شده اسـت كـه هميشـه بازگوكننـده و      جاي از آثار به نقش در بسياري

  .نمادي از خير و شر بوده است
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تواند برتـر از مقتضـيات    مي فرشته موجودي لطيف است كه با قدرتي فراتر از زمان و مكان
. فرشـته نمـادي از نفـس بالـدار اسـت      .بشري سير كرده و بين آسمان و زمين به حركت درآيد

  .]59، ص22[سازد  مي و اديان راهيابي به ملكوت را ميسرها  رمزي كهن كه در تمام تمدن
ــي ميسر را ملكوت بازيابي امكان كه است موجودي فرشته ــد مـ  ادبيات و ايراني فرهنگ در و كنـ

هستند بندگاني منزلة به خداوند آسماني ملكوت در فرشتگان. است زيبايي كمال و مظهر فرشته فارسي
شود مي اطالق فرشتگان به ايزد كلمة دشــــــتي زر آيين درو كنند  مي اجرا زمين در را الهي اوامر كه 
در بيشتر نقـش  ايـن  .اسـت  گونـه  فرشته و غيرزميني موجودي عنوان به بالدار زن نقش .]322، ص26[ 
توان يم نيز محـافظ  فرشـتگان  راهـا   آن رو اين از كه شود مي ديده سردرها ورودي بخش هاي كاري كاشي 
  .ناميد 

 ايـن  از هـا  بـال  اگـر  كـه  طـوري  به دارند، بال دو همراه به انساني كامالً اندامي كه فرشتگاني
 نـازك،  هـا  آن اندام و پيكره .ندارند زنانه انساني هاي پيكره با فرقي هيچ شود، حذف ها شخصيت

 حيث اين از را تگانفرش و كرده استفاده زنان ظرافت و پاكي از  تصويرسازان. است  زنانه و ظريف
 از مــتفاوت  اشكال به و مختلف هاي اندازه در فرشتگان اين هاي بال .است داده شباهت زنان به

  .]41، ص24[ اند روييده فرشته  بدن  پشـت
 ةفراگيرنـد  نيروهــاي  و حفاظــت  تحرك، روحاني، طبيعـت الوهيت، عالمت انسان بدن روي بال
، 19[هسـتند   هـا  انسـان  و ايــزدان  بــين  ارتبــاط  نيـروي  و تيزپـا  نايزدا پيك ةنشان ها بال. خداست

 موضوع هر در يبـــــاًتقر شـــــته ودا چاپي تصاوير در مهمي جايگاه قاجار دورة در فرشتگان .]51ص
موضوعات در قاجار دوران در فرشتگان گفت توان مي .است داشته حضور همواره فرشته دو تا يك مذهبي

 .استباستان  انيـ ونانيعشـق   يخـدا  ـ كـودك ) ديـ كوپ( ادآوريفرشتگان  نيا .يابند مي حضور تري متنوع 
 نزول كـرده  نيخـود بـه زمـ    يآسـمان  گـاه يها از جا قاجار هم مانند رنسانس فرشته ةدر دور ،نيبنابرا

 
انـد

 ديده نيز اروپا از وارداتي هاي پستال كارت و عكس ،تمبر روي قاجار ةدور در كوپيد نقش .]95، ص15[ 
ً گفت توان مي كه شود مي 14[ است بوده ثيرگذارتأ قاجار ةدور بناهاي تزئينات در آن كاربرد بر احتماال
 ص

،
 فرشتگان ترسيممشـابه   كـاخ گلسـتان   ةمحوطـ هـاي   تصوير زن فرشـته در كاشـي   .]44

 دور
شده در

 .شده است استفادهبسيار قاجـار نيـز    ةهـاي چـاپ سـنگي دور    است كه در تصويرسـازي  رنسانس ة
چـاپ    هايي از حضـور نقـش فرشـته در نسـخه     نمونه 5و  4ر در تصوي  ةسنگي دورهـاي 

 داده شده است
قاجار نشان

.  

  ]98، ص15[ علمي ةمروزنا سرلوح. 5تصوير ، ]137، ص2[ القدوس روح ةمروزنا سرلوح. 4 تصوير
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هـاي   كاشـي  در موجـود  بالـدار  زن تصـوير  در شـده  اسـتفاده هاي  آميزي و رنگ ترسيم ةشيو
 غربي زن از حاالتي و متفاوت است خورشيد در زن تصوير با كامالً گلستان كاخ تانيباس ةمحوط

 و جهـاني  آثـار  در نقـش  ايـن  فراگيـري  و قدمت بر يتأكيد كه است شده گذاشته نمايش به را
 ةشـيو  بـا  تصويرسـازي  از شـگرفي  هـاي تأثير قاجـار  دورة تصـويرگري «، كلي طور به. است غربي

 از نقاشـي  و عكاسـي  رواج همچنين و غربي تصويرهاي از برداري كپي و تقليد و پذيرفت اروپايي
خشـك و  هاي  فرشتگان با بدن. ]145، ص9[ »شد انگار طبيعت نگاهي ايجاد موجب عكس روي
گونـه بـر نشـاط     شـيپور هـاي   اسـليمي  كه چهره و ابرواني قاجاري دارند با حركت شبه تحرك بي

فرشـتگان در فضـاهاي غيرهندسـي و در     .]156، ص23[افزاينـد   مي ها فضاي نقش ةلوحان ساده
هاي انساني ديگري ديـده   پيكره ها  اند و در كنار اين نقش ترسيم شدهاسليمي  هاي الي نقش البه
هـاي   تلفيق و همراهي ايـن شخصـيت بـا ديگـر شخصـيت      رسد كه مي به نظر طور اين. شود نمي

و قرار دادن فضاهاي مجزا در باالي كادر كاسته است  انساني از اهميت و ارزش اين فرشتگان مي
توجـه بـه اصـل قرينگـي و ترسـيم      . سـت ها ي بـر ارزش و اهميـت آن  ها تأكيد براي آنها  كاشي

قرينـه همـاهنگي و   هاي  به ترسيم فرمها  آن ةفرشتگان به صورت جفت، با تفكرات ايراني و عالق
 ةرشته بـه صـورت قرينـه در محوطـ    از كاربرد نقش فهايي  كاشي ةنمون ،6 در تصوير. تشابه دارد

  .كاخ گلستان نشان داده شده است
  

  باستاني كاخ گلستان ةي محوطكار كاشيرعايت اصل قرينگي در ترسيم نقش فرشته در . 6 تصوير
  

و اســتفاده از  هـا  يكاشـ  يشـده بــر رو  ينقاشـ  رياز تصـاو  يبـودن فرشـتگان در برخــ   برهنـه 
 ينقاشـ  ةويبر نفوذ ش يمحكم تأكيد ها، ن و اندام آندر پوشش فرشتگا يينما روشن و حجم هيسا

 يرشد ارتباطات فرهنگـ  ياز غرب در پ يريپذتأثير نيعلت ا. قاجار است يدر هنر نقاش يياروپا
در  تــوان يرا مــ ريتصــاو نايــ  همشــاب. قاجــار بــوده اســت ةوپــا در دوررو ا رانايــ  ةجامعــ انيــم

 قابـل هـاي   نمونـه  ،7تصـوير   در. دكـر مشـاهده   زيـ دوران رنسانس در اروپـا ن هاي  يواريد ينقاش
  .است شده آورده گلستان كاخ باستاني ةمحوط هاي كاشي در فرشتگان حضور از مشاهده
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  باستاني كاخ گلستان ةمحوطهاي  نقش اساطيري فرشته در كاشي. 7تصوير 

  
  كاخ گلستان يانباست ةدر محوط ،تكرارشده در ترسيم نقش فرشتههاي  از المان اي همجموع. 4 جدول

  ها حالت دست  گردش صورت شال بال

      

فرشته  هاي نقش ةهم
هاي  باز به رنگهاي  بال

طاليي يا تركيبي از آبي، 
  .دارند سفيد و صورتي

هافرشتگاني كه اندام آن
برهنه ترسيم شده است 

شالي بلند بر كمر و 
  .ها دارند شانه
رنگ  شال قرمز معموالً

 .است

 ةهمگردش صورت 
فرشتگان  هاي نقش

 متمايل به راست يا چپ
رو به ها  و نگاه آن است

  .خارج تصوير است

 ةهمحالت دست در 
به  فرشتگان هاي نقش

) رو به آسمان( سمت باال
و مخالف با جهت صورت 

  .ترسيم شده است
  

در بررسي تصوير زن در قالب فرشته، هشت نمونه از اين فرشتگان بالـدار بـر چهـار قـاب از     
دو نمونـه از   فقط. محوطه باستاني كاخ گلستان و به صورت قرينه قابل مشاهده استهاي  يكاش

فرشته به صورت برهنه و با شالي بـر كمـر ترسـيم     هاي و ديگر نقش دارند پوششها  اين فرشته
نقاشي  انساني ةگرايان واقع شمايل به نزديك و صورتي به متمايل و ماليمهاي  رنگ كه بااند  شده
  .نشان داده شده استها  فرشته هاي ثابت و تكرارشده در نقشهاي  ويژگي ،4در جدول . ندا شده

 بـه  را تصـوير  بـال،  نمـاد  از اسـتفاده  و يكـديگر  كنار در ها پيكره حاالت و پوشش نوع بندي، رنگ
هاي موجـود از فرشـته، عنصـر بـال بـه صـورت        در همة نقش .است كرده تبديل فرازميني شخصيتي
. انـد  ها نيز كامالً مشابه با يكديگر ترسيم شـده  شده است و همچنين حالت صورت و دست ثابت تكرار

ها يـادآور شخصـيتي از يـك كـودك اسـت و در برخـي از        نوع طراحي چهره و اندام در برخي از فريم
رخ اسـت و   چهـره و گـردش صـورت بـه حالـت سـه      . ها تناسبات يك انسان بالغ و فربـه را دارد  نمونه

همـة فرشـتگان در   . كنـد  ها همچنـان تصـويري از زن شـرقي و قاجـاري را تـداعي مـي       حالت چشم
  .كند اند كه حالت پرواز و رفتن به اوج را تداعي مي اي عرفاني از گل يا آسمان قرار گرفته زمينه پس
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  گيري نتيجه
جمله اي از هنرها از  كارگيري مجموعه در كاخ گلستان، مركز پادشاهي قاجار در تهران، شاهد به

كاري كاربرد بيشتري داشته  در ميان اين هنرها، كاشي. هستيم... كاري و كاري، كاشي بري، آينه گچ
 هاي نقش با كاشي ها در آن قرار گرفته است، از گلستان، كه مجموعه كاخ كاخ كنوني حياط. است
 و اسليمي هاي نقش ميوه، و گل پرندگان، حيوانات، ها تصاويري از كاشي. است شده  پوشيده متنوع

رنگ و  است كه به شيوة كاشي هفت انسانيهاي  شخصيت و معماري بناهاي از تصويري هندسي،
 نقاشـي  قاجـاري،  نقاشـي  همگـي بـا الهـام از    هـا  نقـش  ايـن . اند به صورت زيرلعابي نقاشي شده

 بـه  رو، ايـن  از .هاي اروپايي شـكل گرفتـه اسـت    پستال اي، چاپ سنگي، عكاسي و كارت خانه قهوه
 اين در زن تصوير شدن ترسيم چگونگي و بنا اينهاي  كاري كاشي در شده استفادههاي  نقش مطالعة
مدارانـه از   رويكـرد انسـان  كه  شود مي گرفته نتيجه چنين درنهايت،. است شده پرداختهها  كاشي
ورد در اين م. و در دورة قاجار نيز تكرار شده استدور در نگارگري ايران همواره ديده هاي  گذشته

يابد و دليل آن هم  هاي آخر و پادشاهي ناصرالدين شاه، فزوني مي خصوص در دوره دوران قاجار، به
وآمدهاي مكرر بين اروپاييان و ايرانيان در اين دوره است كه نتيجة آن تأثير هنر غرب بر هنر  رفت

تأثير همين  حتهاي محوطة كاخ گلستان نيز ت شده بر كاشي هاي نقاشي نقش. شرقي ايراني است
 يرو ريزن در تصاو ة انساني ازماي نقش. اند امر، تلفيقي از هنر ايراني اروپايي را به نمايش گذاشته

كمتر  ها به ساير نقش انيرانيا ياعتقادات مذهبي محوطة باستاني كاخ گلستان، به دليل ها يكاش
ره با دو نقش خورشيد و هاي كاخ گلستان هموا در مجموعه كاشيبوده است و  ريتصو يعنصر اصل

بـا   ديزن در خورشـ  ريتصـو . شـوند  ديده مي ينيزمريغ يدر قالب جسم اند و فرشته تركيب شده
ترسـيم  گونـه   سرخ يو درشت و صورت يچشمان بادام وسته،يپ هم و به يمشك يو ابروها سوانيگ

اين نتيجه رسيد   توان به مانده از زنان قاجاري مي جاي هاي به با مقايسه و بررسي عكس. شده است
نقش خورشيد گاه با شير و گاه . ها با الهام از زن شرقي و قاجاري شكل گرفته است اين ويژگي  كه

ها را  هاي زرد، آبي و قرمز اطراف صورت نورهايي از خورشيد به رنگ. شود به صورت تنها ديده مي
نقش دوم از . ن شده استدر برگرفته است و گويي اندام زن در پشت پرتوهاي رنگي خورشيد پنها

زن، نقش زن در قالب فرشته است كه هشت نمونه از اين نقش اساطيري به صورت قرينه و جفت 
اين اولين بار نيست كه نقش فرشته . اند هاي محوطة باستاني كاخ گلستان ترسيم شده در كاشي

ديگر هنرهاي دورة  پيش از اين نيز شاهد ترسيم نقش فرشته در. شود در هنر دورة قاجار ديده مي
هاي  كاشي در موجود بالدار زن تصوير. ايم هاي سنگي نيز بوده ها در چاپ قاجار همچون سرلوحه

هايي از  نقش فرشته ويژگي. است متفاوت خورشيد در زن تصوير از گلستان كاخ باستاني محوطة
يي نما روشن و حجم هيسااستفاده از بودن،  ها، فربه بردارد و برهنه كار شدن آن هنر رنسانس را در

هاي طاليي، صورتي و  دو بال بر شانه به رنگ. فرشتگان تأكيدي بر تأثيرپذيري از هنر غرب است
بـودن از   ها، قرينگي و جفت آبي، شال بلند و غالباً قرمزرنگ بر دور بدن، جهت نگاه، حالت دست

همـة  . ا تكـرار شـده اسـت   هـ  مانده از فرشته جاي اي بهه هاي ثابتي است كه در همة نقش ويژگي
ها نقش زن را بـه   اند و اين ويژگي الي پيچك و گل قرار گرفته فرشتگان در زمينة آسماني يا البه



  527   ...زن خورشيد و فرشته، نمادي از

ها شاهد تصوير زن با  تنها در يك قاب از كاشي. موجودي فرازميني و اساطيري تبديل كرده است
زار را نشـان   در چمـن  تناسبات و ويژگي انسان زميني و غيراساطيري هسـتيم كـه در آن دو زن  

تـأثير هنـر غـرب و     دهد كه در اين قاب نيز نوع پوشش و ترسيم چهرة دو زن همچنان تحت مي
توان تصوير زن در خورشيد را نمادي از زن  كلي، مي طور به. هاي اروپايي است پستال يادآور كارت

توانـد   سـنتي مـي  شرقي و تصوير فرشته را نمادي از زن غربي دانست و اين تلفيق هنـر غـرب و   
هاي اجتماعي در پي ارتباطات ميان غرب و ايـران باشـد كـه     گانگي گواهي بر شرايط جامعه و دو

  .كند همچون كتابي مصور تاريخ قاجار را بازگو مي
  

  باستاني كاخ گلستان ةويژگي نقش زن در قالب خورشيد و فرشته، محوط. 8تصوير 
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