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و » باغ ارم«كاري بناهاي  مطالعة تطبيقي پيكرة زن در كاشي
 شناسي پراپ با تأكيد بر نظرية ريخت» الملوك خانة زينت«

 2، فاطمه دوالب1باشي الهه پنجه

  چكيده
موضوع اصلي اين دو بنا . است شيراز در دورة قاجار شهر تاريخيو مهم بناهاي  از» الملوك خانة زينت«و » باغ ارم«

شناسـي والديميـر پـراپ، مسـئلة اصـلي ايـن        مبناي نظرية ريخت با تزئينات اصلي نقش زن و تحليل فرمي آن، بر
بررسي شده و شيوة گردآوري اطالعـات بـه صـورت    تطبيقي  ـ روش تاريخيپژوهش حاضر براساس . پژوهش است

ايـن پـژوهش بـه ايـن     . شناسي صورت گرفته است و با رويكرد تاريخي براساس نظرية ريخت) اسنادي(ي ا كتابخانه
هـا و   چـه شـباهت   كاري اين دو بنا چگونه كار شده اسـت؟  شناسي فرم زن در كاشي ريخت: دهد سؤاالت پاسخ مي

شود كه نقـش   نتيجه گرفته ميهايي دارد و چگونه با نظرية پراپ قابل تطبيق است؟ در انتهاي اين پژوهش  تفاوت
الملوك  هاي اصلي تزئيني در سردر باغ ارم و خانة زينت هاي شيرين، بلقيس و زليخا از نقش زن در قالب شخصيت

منزلة عنصـر اصـلي    زن به .هاي اصلي تزئيني زنان در اين بناها با لباس و آرايش قاجاري كار شده است نقش. است
 .و قابل تطبيق با نظرية پراپ بوده است كاري نقش زنان تأكيد دارد ا بر خويشكاري اين سردره تزئيني در كاشي
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  مقدمه
هـاي روايـت آن پـيش روي     هـا و شـيوه   اندازي نـوين را در تحليـل داسـتان    شناسي چشم ريخت

پـراپ  . روسـي اسـت   1ده در ايـن زمينـه از آنِ والديميـر پـراپ    سـهم عمـ  . پژوهشگران قرار داد
در ايـن  . كنـد  ي به اين موضوع اشاره ميشناس ريخت ةنظري .است بيستمقرن  پرداز هلندي نظريه

پـراپ   .دشو عنوان موضوع اصلي استفاده مي پژوهش از اين نظريه براي بررسي ساختار فرم زن به
بندي كـرد و از همـين رو مطالعـات خـويش را      وري آن طبقهآثار فولكلوريك را بر پاية قواعد ص

دهندة شـأن و   ها بر پاية واحدهاي تشكيل شناسي ناميد و آن را به معناي توصيف حكايت ريخت
هاي  شناسي قصه وي با تحليل ريخت. ها با يكديگر و با كل حكايت به كار برد مناسبات اين واحد

پـراپ در مطالعـات بـه ايـن نتيجـه      . ها پرداخـت  دي آنبن پريان روسي با نگرشي متفاوت به رده
رو هسـتيم كـه كارهـاي     هاي متنوعي روبـه  ها با شخصيت ها و حكايت رسيد كه در همة داستان

ها نيـز وجـود    دهند و در هر داستان عناصر ثابتي است كه در ساير داستان محدودي را انجام مي
هـا را بـا يكـديگر در     ي كـرد و روابـط شخصـيت   بند ها را بر اين اساس تقسيم توان آن دارد و مي

ــرار داد  نســبت ــاي رياضــي ق ــت را  . ه ــاركرد«وي واحــد ســازندة رواي ــد» ك ــا . نامي ــاركرد ي ك
يعني عمل شخصيتي از اشخاص قصه كه از نظر اهميتي كه در جريان عمليات  2»كاري خويش«

كنـد، امـا    نان تغيير ميها و صفات آ پراپ معتقد است نام قهرمان قصه. شود قصه دارد تعريف مي
  .ماند ها بدون تغيير مي كاري آن اعمال و خويش

شناسـي پـراپ بررسـي     در اين پژوهش، صورت و پيكـرة نقـش زن براسـاس نظريـة ريخـت     
هـاي دو بنـاي منتخـب، مطالعـة نحـوة       كـاري  پرسـش اصـلي ايـن پـژوهش در كاشـي     . شود مي

، تأثير محتوا بر سـاختار  3شناسي ريخت در. شناسي پيكرة زن با توجه به نظرية پراپ است ريخت
از عناصـر  . شـود  و شكل ظاهري آثار و نيز تأثير ساختمان اثر بر محتـوا و مضـمون بررسـي مـي    

ها فرم اصلي است و براسـاس   شود نقش زن در اين كاشي ها مشخص مي رفته در اين كاشي كار به
تزئيني و داسـتاني رمانتيـك را   بندي آثار نقشي نمايشي،  شناسي، ساختار و تركيب نظرية ريخت

نتيجـه  . دهد كه نمادي از زن در دورة قاجار متأثر از شرايط اجتماعي و سياسـي اسـت   نشان مي
در ايـن سـردرها بـا    » زن«شود كه با توجه به تنوع در جانمايي، رنـگ و فـرم، نقـش     گرفته مي

شـود   كه مشاهده مـي  گونه اما همان. ديگر انساني، گياهي و تزئيني تركيب شده است هاي نقش
تر  تر و غني به لحاظ بصري پررنگبا كيفيت برتر، پركارتر و  در سردر عمارت باغ ارم ها اين نقش
  .استتر  الملوك نقش زن زيبا، ولي ساده كاري سردر خانة زينت اما در كاشي. شود ديده مي

                                                        
1. Vladimir Propp in 1928. 
2. function 
3. morphology 
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  روش پژوهش
الملوك براساس روش پـژوهش   تكاري سردر دو بناي باغ ارم و خانة زين مطالعه و بررسي كاشي

هـاي ايـن دو بنـاي قاجـار      شناسي پيكرة زن در كاشـي  تطبيقي انجام شده و به ريخت ـ تاريخي
جامعـة آمـاري ايـن پـژوهش     . كنـد  ها را بـا يكـديگر مقايسـه و تحليـل مـي      پرداخته است و آن

هـا   ر كاشيشناسي فرم زن د رويكرد اين پژوهش ريخت. هاي دو بناي قاجاري شيراز است كاشي
اين پـژوهش كيفـي اسـت و رويكـردي      .پردازد و به فرم پيكرة زن ميبراساس نظرية پراپ است 

  .اند تهيه كرده 1398ها را نگارندگان به روش ميداني در سال  عكس. ـ تطبيقي دارد تاريخي

  پيشينة پژوهش
 در زنـان  عنـوان  با بشري دلريش كتاب از توان مي قاجار، دورة در زنان جايگاه شناخت حوزة در

 عنـوان  اي بـا  نيـز مقالـه   قاجـار  دورة نقاشي در زن حضور زمينة در .نام برد )1375( قاجار دورة
 شـين  هلنـا  ، نوشـتة »داوري بـه  مشـهور  قاجاري دوران شاهنامة خطي مصور واپسين در زنان«

 پژوهشـگران  برخـي  .اسـت  شـده  زنان پرداختـه  بر تصوير هاي مشتمل نگاره تشريح به دشتگل،
 در آزاد حسـن : اند؛ ماننـد  اي كرده اشاره قاجار دورة در زنان اجتماعي شرايط و اوضاع خصوص در

همچنـين  ). 1368( خاطرات ليدي شـيل  كتاب در نيز و) 1382( هاي حرمسرا پشت پرده كتاب
 شـده  پرداختـه  قاجار به هنرِ زنان دوران) 1381(از پوران فرخزاد كارنماي زنان كاراي ايران در 

هاي قاجـار و   مشخصاً به نقش زن در كاشي كاري قاجاري كاشيدر كتاب ) 1395(رياضي  .است
بـه بـازتعريف نقـشِ زن در    ) 1394(اي ارمغان و همكـاران   در مقاله. ها نپرداخته است تحليل آن

هــاي اعيــاني تهــران در دورة قاجــار  خــانواده و تــأثير آن بــر تزئينــات نقاشــي و ســاختارِ خانــه
 »قاجـار  شـاه  ناصرالدين و دربار فتحعلي شاه بانوان لباس مد تطبيقي مطالعة«مقالة . دان پرداخته

بازيـابي  «و همچنين مقالة ) 1396(لر  شيرازي و موسوي، مقالة )1396(چنگيز  سحر جهاني واز 
بررسـي  » )هـاي دورة قاجـار   مطالعـة مـوردي روي كاشـي   (هاي هويتي در هنر دورة قاجـار   اليه
؛ به فرم و شكل اثر در هنرهاي مختلف پرداخته شده اسـت شناسي،  هاي ريخت قالهدر م. اند شده
ابن حسام خوسفي بيرجندي با تكيـه بـر نظريـة     نامة خاورانشناسي  ريخت«: همچونهايي  مقاله
شناسـي منظومـة اميـر و گـوهر براسـاس       ريخـت «، )1395(نويسندگان مجوزي و نوري » پراپ

هـاي   شناسـي داسـتان   ريخت«، مقالة )1396(بو محبوب و فالح گرجي و ا» نظرية والدمير پراپ
شناسـي اثـر هنـري و     جستاري در شكل«، مقالة )1395(نژاد و طغياني  عرب» شاهنامهعاشقانة 

شـده از سـوي صـادقي و     هـاي انجـام   طلب و در آخر در پـژوهش  نوروزي) 1389(» دريافت معنا
فريدون » هاي پريان شناسي قصه ريخت«، )1395(» نامه مرزبانهاي  شناسي فابل ريخت«ديگران 

كه راجع به ) 1389(ذوالفقاري » )گل بكاولي(شناسي افسانة عاشقانه  ريخت«و ) 1386(اي  بدره
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شـده كـه در ايـن     هـاي يـاد   يك از ايـن پـژوهش   هيچاما . اند شكل و فرم اثر مطالعاتي انجام داده
  .هاي قاجار نپرداخته است اشيشناسي نظرية پراپ در ك تحقيق استفاده شده به ريخت

  شناسي پراپ مباني نظري براساس نظرية ريخت
كاري زن در  شناسانه براساس نظرية پراپ به مطالعة شخصيت خويش اين پژوهش، با نگاهي ريخت

شناسي يكـي از رويكردهـايي    ريخت. پردازد الملوك مي كاري دو بناي باغ ارم و خانة زينت كاشي
شناسـي بـه    واقع، ريخـت  در. ير مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته استهاي اخ است كه در دهه

، از )1970ــ 1895(نخستين بار والديمير پـراپ روسـي   . پردازد بررسي ساختمان و فرم قصه مي
وي نخستين گام در . شناسي ساختارگرا، اين نظريه را بيان و اثبات كرد پردازان مهم روايت نظريه

پـراپ صـد قصـه از    . و تعيين عناصر ثابت و متغير قصه دانست تحقق فرضية خويش را شناخت
ها و رويدادهايشان بررسي  ها را براساس كنش هاي روسي آفاناسيف را برگزيد و آن مجموعه قصه

وي دريافـت كـه همـة كارهـاي موجـود در قصـه بـه سـي و يـك عملكـرد            .]30 ، ص21[كرد 
ير ظاهر آشفتة روايات، قوانيني بر زايش و پنداشت كه در ز او مي. شود محدود مي) كاري خويش(

ها يك ساخت واحد دارند كه از  پراپ اعتقاد داشت كه همة قصه. تكامل اين نوع قصه حاكم است
شناسي  اين انديشه بعدها ساختارگرايي و روايت. طريق كارهاي اشخاص قصه قابل پيگيري است

و ) كـاري  خـويش (از تعيين كاركردهـا  پراپ پس  .]46، ص22[تأثير قرار داد  گرا را تحت ساخت
ها  هاي موجود در قصه هاي محتمل تركيب و حركت ها، به راه استخراج اصول و قواعد حاكم بر قصه

بندي انواع قصه و روايات، براساس  هاي پراپ به مبناي جديدي براي طبقه بر پاية تحليل. پرداخت
با توجه به گذشت هشتاد سال از  .]31، ص21[توان دست يافت  هاي دقيق ساختاري، مي ويژگي

، هنوز روش معتبر و )1927(» هاي پريان شناسي قصه ريخت«تاريخ نگارش كتاب پراپ با عنوان 
تواند در  شيوة پراپ مي .]55، ص 27[كند  كارآمدي است كه توجه محققان را به خود جلب مي

  .كشف و درك ساختار همة انواع روايات به كار آيد

  كاري خويش
هـا يـا    كـاري  شناسـي اهميـت دارد دسـتيابي بـه خـويش      از مسائلي كه در بررسـي ريخـت   يكي
كاري يعني عمل شخصـيتي از اشـخاص قصـه كـه از ديـدگاه       خويش«. هاي قصه است مايه نقش

هـا اجـزاي    كاري خويش]. 53، ص13[» شود اهميتي كه در جريان عمليات قصه دارد تعريف مي
نـام قهرمانـان    .]57، ص12[هاسـت   عهـدة آن  حكايـت بـر   ها هستند كه جريـان  سازندة حكايت

. كنـد  ها تغييـر نمـي   هاي آن كاري كند، اما كاركردها و خويش ها تغيير مي ها و صفات آن داستان
هـاي متفـاوتي    گيرد كه در يك قصه، اغلب كاركردهاي مشابه توسـط شخصـيت   پراپ نتيجه مي
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ثابـت و پايـدار را در يـك قصـه تشـكيل      هاي اشخاص قصه عناصر  كاري خويش«. شود انجام مي
هـا   كاري براساس نظرية پراپ، خويش]. 53، ص13[» ندا ها سازندة بنيادي يك قصه آن. دهند مي

ها  هاي اصلي در حكايت كاري گيري خويش محل قرار. شوند به دو دستة اصلي و فرعي تقسيم مي
هـاي فرعـي را،    كاري اما خويش. هاست ها با آن ثابت و مشخص است و اغلب آغاز و انجام حركت

توان در تعيين ساختار نهايي يك اثـر در نظـر    ها، نمي به دليل مشخص نبودن محل و فراواني آن
هـا   اند كه به اشكال مختلفي در حكايت ها از عناصر متغير حكايت شخصيت .]58، ص12[گرفت 

هـاي   كـاري  خـويش  .]60، ص12[انـد   دهندة اعمـال موجـود در حكايـت    شوند و انجام ظاهر مي
ناپذير  شوند، عناصر ثابت و تغيير ها، فارغ از اينكه چگونه و به دست چه كسي انجام مي شخصيت

اشخاص داستان عامـل  « .]21، ص13[دهند  هاي بنيادين هر قصه را تشكيل مي اند و مؤلفه  قصه
برايشـان پـيش   دهنـد يـا رخـدادها     ها هستند؛ يعني آنان يا اعمال را انجام مـي  يا معلول رخداد

از سوي ديگـر،  . آورند آيد و به هر جهت معناي خود را از نسبتي كه با آنان دارند به دست مي مي
يابد، بنابراين همواره بايـد بـه رابطـة دو     بدون وقايع، داستان و شخصيت داستاني موجوديت نمي
  ].168، ص3[» .جانبه و تنگاتنگ شخصيت و طرح داستان توجه داشت

  شناسي روايت
حقيقت، دانـش   گرايان و ساختارگرايان در بررسي داستان، انقالبي پديد آورد و در مطالعة صورت

تـرين عرصـة    كننـده  تـرين و متمـايز   جالب .]143، ص8[شناسي بنيان نهاد  ادبي را به نام روايت
دانـش  . شناسي است كـه بـا انـواع روايـات سـر و كـار دارد       تحليل ادبي ساختارگرا عرصة روايت

گرايـي و   در رويكردهـاي ادبـي، صـورت   . شناسي ارتبـاط دارد  شناسي با علومي مانند نشانه روايت
بايد ميان روايـت  . گيرد ساختارگرايي بيشتر از خاستگاه اجتماعي و فرهنگي مورد توجه قرار مي

اسـت  ) هايي داستان(روايت شامل مجموعه حوادثي . ها تمايز قائل شد ها و موقعيت و شرح حالت
هاي ذكرشده به ترتيب خاصي انتخاب و تنظـيم   من روايت نقل و در خالل آن، داستانكه در ض

تـوان بـه    هـا را مـي   ساختارگرايان بر اين باور بودند كـه همـة داسـتان    .]186، ص14[شوند  مي
شناسـاني   به اين ترتيب، روايـت  .]117، ص30[ساختارهاي روايت اساسي و مشخصي تقليل داد 

شـيدند بـه الگوهـاي روايتـي مشخصـي دسـت يابنـد كـه بتـوان همـة           مانند پراپ پيوسـته كو 
شناسـي دامنـة فعاليـت     هاي اخير، دانـش روايـت   در سال. ساختارهاي روايتي را در آن جاي داد
داسـتاني فراتـر رفتـه و بررسـي متـون تـاريخي، مـذهبي،         ـ خود را گسترش داد و از متون ادبي

تـر فرهنـگ و    هـاي گسـترده   قرار داده و وارد حوزهفلسفي و فيلم را نيز در حوزة مطالعات خود 
هـاي ايـن دو    رفته در كاشي كار به هاي ساختار روايي نقش .]79، ص49[شناسي شده است  مردم

اي  هـا بـه گونـه    پردازي در اين كاشي شيوة روايت و داستان. بنا، شكلي نمايشي و دراماتيك دارد
آفريند كه بيننـده   ها، فضايي مي ره و پيكرههاي خود از وصف حالت چه است كه نقاش با توصيف
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يكي از موضـوعات مهمـي كـه در مباحـث     . از زاوية ديد دلخواه به عناصر و اجزاي داستان بنگرد
القاعـده، بـا    هر قصه، علي. شود، توجه به چگونگي آغاز شدن قصه است شناسي بررسي مي ريخت

كـاري نيسـت، امـا     يك خـويش  صحنة آغازين .]135، ص11[شود  يك صحنة آغازين شروع مي
كــاري بــاغ ارم و خانــة  ايــن عنصــر در كاشــي. يكــي از عناصــر مهــم حكايــت و داســتان اســت

هـا از اجزائـي    حكايـت . شـود  الملوك با توصيف نقش زن و وضعيت اجتماعي آن آغـاز مـي   زينت
ديگـر  ند و در جريان حكايت نقش اساسي دارند و برخي ا ها مهم شوند كه برخي از آن ساخته مي

» متغيـر «و » ثابت«نامند كه به دو دستة  مي» عناصر حكايت«اين اجزا را . اهميت كمتري دارند
عناصر ثابت پيوسته در حكايت وجود دارند و ساختارگرايان بـه منظـور يـافتن    . شوند تقسيم مي

 .]56، ص12[نامنـد   كـاري مـي   هـا را خـويش   پردازند و آن ها به تحليل ساختاري يك اثر مي آن
شوند؛  ها مي ها ظاهر و سبب تنوع و تفاوت در آن هاي مختلف در حكايت ناصر متغير به صورتع
تـوان بـه    از ايـن عناصـر مـي   . روسـت  كند بـا داسـتاني جديـد روبـه     كه بيننده تصور مي طوري به

  ].57، ص12[ها اشاره كرد  ها، نام و صفات آن شخصيت
سي و واكـاوي شخصـيت زن قاجـاري در    شنا در اين پژوهش، براساس نظرية پراپ، به ريخت

براسـاس نظريـة پـراپ مشـخص     . شـود  الملوك پرداختـه مـي   سردر بناهاي باغ ارم و خانة زينت
هـاي مختلفـي را در قالـب نقشـي در      كاري همان زن دورة قاجار است كه روايت شود خويش مي

  .كند كاشي با ماهيتي قاجاري بازسازي مي

  نقش و هويت زن در دورة قاجار
  دگي اجتماعي و ، فرهنگي و هنري زنان قاجاريزن

نگاري نو، زنـان   همچنين در تاريخ. دهند نگاري ايران، زنان نيمي از جامعه را تشكيل مي در تاريخ
 قاجـار  دورة در ايـران  .]56ـ55، ص20[كردند  عنوان جزء مهمي از اجتماع ايفاي نقش مي نيز به

 در و نداشـت  وجـود  آن از پـيش  تـا  رابطه شكل اين كه كرد برقرار ارتباط مدرني غربي جهان با
 ،قاجار دورة در يكديگر با مردان و زنان روابط فرهنگي دگرگوني. رسيد خود اوج به ناصري عصر
 متحـول  راها  خانه فضايي و فعاليتيهاي  نظام اروپاست، با ايران فرهنگي روابط مرهون بيشتر كه
 تحـول  دچـار  ناصـري  دورة در ايرانـي  مـردان  و زنـان  ميـان  روابـط ايـن   .]52ـ51، ص45[ كرد

هـاي   محـيط  در اغلـب  و فرنگـي  و ايرانـي  مردان و زنان ميانهاي  مالقات با كه شد چشمگيري
 همـراه  به مردان حضور ،شاه ناصرالدين عصر در .]66، ص45[است  بوده همراه ايرانيان سكونتي

 زنـان  و سلطنتي خاندان اعضاي با ندتوانست ها مي آن كه رفت پيش آنجا تا ايران در همسرانشان
 معاشـرت  خـارجي  زنـان  بـا  رسـمي هـاي   مهماني درقاجاري  مردان .باشند داشته مالقاتي حرم
در دوران حكومـت   .]16، ص4[ داشـتند  رفـت  و آمـد  خـارجي  زنان با نيز آنان زنان و كردند مي
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رغـم تقيـدي كـه بـه      ناصري، محافل و مجالسي كه در آن ناصرالدين شاه حضور داشت، زنان به
در ادامـه، پيـدايش نهضـت     .]382، ص46[حفظ حجاب داشتند، مجـاز بـه رعايـت آن نبودنـد     

 .]108، ص43[مشروطه و فقر اقتصادي سبب شد كه حرمسراها فارغ از دبدبـه و كبكبـه باشـد    
درنهايت، به ميمنت اين فشارها، شاهان فقط يك زن عقدي داشتند و فاقد حرمسراي گسـترده  

سالطين قاجار به منظور كاهش خصـومت و بـا تصـور وفـاداري خويشـاوندان بـه نظـام،         .بودند
هاي تراكم زنان  هاي سياسي يكي از راه ازدواج .]67، ص24[ها بودند  قدم بسياري از ازدواج پيش

از داليل اصلي تجمع زنان در دربارهاي قاجار، ارضاي اميال نفسـاني حكمرانـان   . در حرمسرا بود
بايد اذعان داشت دخالت زنان قدرتمنـد دربـار در امـور سياسـي بـراي اهـداف       . ستوقت بوده ا

هاي اجتماعي تـابعي از تغييـرات،    مشاركت زنان در جنبش. گرفت شخصي و سياسي صورت مي
همچنـين زنـان    .]78، ص20[آيد  در ساخت اجتماعي و سياسي جامعة سنتي ايران به شمار مي

يك از زنان به ميزان نفوذ و اعتبار خود نزد شـاه حقـوق    هرحقوق مخصوص به خود را داشتند و 
هـايي   المنفعه نيز فعاليـت  زنان برجستة خاندان قاجار در امور عام .]15، ص36[متفاوتي داشتند 

  ].184، ص7[داشتند 
 علـل  از يكـي  .شـدند  برخوردار اجتماعي و هاي فردي آزادي از تاحدي زنان قاجار، دوران در

 فكر به زن آزادي شد موجب كه بود كشور از خارج به ايرانيان مسافرت و پاييانآمد ارو و رفت آن
 مداخلـه  سياسـت  كـار  در كـه  بودنـد  هـم  زنـان قدرتمنـدي   دوران، اين در .يابد راه ايران مردم
 ضمن و داشت اي فراوان بهره دانش و علم از كه فتحعلي شاه همسر مريم خانم مانند كردند، مي

همچنـين   .]746ــ 745، ص40[بـود   تأثيرگـذار  زنـانِ  از قاجار دورة در تسياس امور در دخالت
 ايـران  خـارجي  و داخلـي  سياسـت  در كه است زناني از نيز ،قاجار ناصرالدين شاه مادر ،عليا مهد

 در آنـان  مشـاركت  زنـان  هـاي اجتمـاعي   فعاليت از يكي] 557ـ556، ص5[رنگي داشت  نقش پر
 حضـور  بعـد  تـرين  برجسـته . شد مي متمول و زنان درباري حال شامل بيشتر كه بود خيريه امور

هـاي   نمـايش  خـواني و  روضه محرم، ماه عزاداري مراسم در شركت قاجار دورة در زنان اجتماعي
 فتحعلـي شـاه   دختران از واليه، ملقب به حسن جهان،: مانند قاجار عهد زنان از برخي. بود تعزيه

اختالفات نيـز مشـغول    و شهر امور حكمراني و رسيدگيبه  ناصرالدين شاه، دختر و فخرالملوك،
هـاي فـردي و اجتمـاعي زنـان      راجع بـه آزادي  پيرزاده حاجي كه چنان .]85ـ45، ص25[بودند 

 مردان با درختان نارون زنان زير گذشت كه نخواهد مدتي«: اش نوشته است قاجاري در سفرنامه
 .]75، ص41[» بـود  نخواهـد  كـار  در اي پـرده  و حجـاب  ديگـر  و نوشـند  مـي  چاي و نشينند مي

ها به زيارت خانة خـدا رفتـه و    اسنادي مبني بر موقوفات زنان طبقة اشراف به دست آمده كه آن
اسـتفاده از معلمـان سـرخانه و     .]116، ص50[عنوان حاجيـه در اسـناد آمـده اسـت      رو به ازاين
زنـان   .]8، ص35[جـار بـود   هاي شايع آموزش دختران و زنان در عهـد قا  خانه يكي از راه مكتب

هاي شعرايي چـون   عالوه بر فراگيري شرعيات و قرآن، قادر بودند ضمن نوشتن به مطالعة ديوان
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به گفتة دكتر بروگشن، زنان قاجاري اهل سواد، شـعر و ادب  . حافظ، فردوسي و سعدي بپردازند
 دربـار  در .بودنـد  دمنـ  عالقه نقاشي و خطاطي به قاجار دربار زنان هنرمند .]201، ص9[هستند 

 نـام  سـپس . اسـت  شـده  اشـاره  نقـاش  زنـي  عنـوان  مهدعليا بـه  به همه از پيش، ناصرالدين شاه
نيـز   خوشـي  خـط  سـرودن شـعر   عالوه بـر  كه است شده ذكر ،دختر ناصرالدين شاه فخرالدوله،

 بـه  موفـق  كه ،»الدوله ايران« نقاشي بهارخانم در الملك شاگردان كمال از .]558، ص40[داشت 
 سـاز  و داشـت  نيـز آگـاهي   موسـيقي  از نقاشـي  عـالوه بـر   وي .شد استاد از نامه دريافت گواهي

 شعر قاجار به دوران اشراف و زنان دربار .]93، ص42[نيز پرداخت  شعر به سرودن او .نواخت مي
 در شـاه،  ناصـرالدين  زمـان  ايـران  در امريكـا  سفير بنجامين، .دادند مي نشان خاصي هنر عالقة و

  :گويد مي درباري خاندان زنان نقش مورد
 بـا  كارهـا  خيلـي  پـرده  پشت در و دارند نفوذ كشور سياسي و اجتماعي امور در ايران زنان
 را پـرده  پشـت  ولـي  مؤثر، نقش قدرت مواضع و دربار در و ...گذرد ها مي آن مساعي و مشاركت

 كه زناني: دارد وجود مسراهاحر داخل وها  اندرون در بسياريهاي  استعداد اين، از گذشته .دارند
 اسـتادي  مرحلـة  بـه  ديپلماسـي  و سياست حال عين در و دوزي قالب نقاشي، شعر، موسيقي، در

 نقشـي  بـه  زيـاد  مقـدار  بـه  ايـران  در نفـوذ  اعمال و 1انتريك بازي، سياست). 1تصوير( اند رسيده
  ].83، ص10[ كنند مي بازي آن در زنان كه دارد بستگي

  

  
  ]468، ص32[نامعلوم  عكاس، 1997.3.30ش بروكلين، موزة تار، نواختن حال در اريقاج زن. 1 تصوير
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  پوشش و البسة زنان قاجار
 سـفر  اولـين  از پـس  ويـژه  بـه  ،تهـران  فرهنگـي  و اجتمـاعي  اوضـاع  در تغييراتـي  قاجار دورة در

 مختصـر  يآشـناي  و رفتـار  و آداب برخي در تغييراتي به كهبه وجود آمد  اروپا، به شاه ناصرالدين
، 48[بـود   شـده  يـاد  از تغييـرات  زنان و مردان لباس تغيير. شد منجر غربي زندگي شكل باها  آن
 و ثابـت  عناصـر  رفتـه  رفتـه  كـه  دهـد  مي نشان بعد به ناصري دورة ازها  گزارش .]342ـ341ص

 راتتغييـ  فرنگي زنان با درباري زنان مراودات تأثير تحت كه چنان شدند؛ دگرگون خانه ثابت نيمه
 لـوازم  و اشيا از استفاده فرنگي،هاي  پارچه از استفاده اندرون، زنان لباس در تغيير مانند ظاهري
؛ از خورد مي چشم به فرنگيانهاي  گزارش در تزئيني وسايل و مبلمان صندلي، ميز، چون فرنگي

  ].552ـ551، ص38... [بستن و و پوشيدن گردن جمله دستمال
 از كـه  اول دورة .كنـد  مـي  پيـروي  متفـاوت  الگوي سه از اجارق دورة طول در زنان پوشاك«
 ارتباطـات  هنـوز  و 1»شود مي شامل را فرنگ به شاه الدين ناصر مسافرت تا قاجار حكومت ابتداي

 دورة .آمـد  پديـد  گذشته با زنان لباس در تفاوت اندكي فقط و بود نيافته  توسعه خارجي دول با
 اروپـايي  سـياحان  و تجار آمدن با، است مظفري دورة آغاز تا شاه ناصرالدين مسافرت از كه، دوم
 سـوم  دورة. شـد  ايجـاد  پوشاك در چشمگيري تحول اروپا به شاه ناصرالدين مسافرت و ايران به
 قاجار، سلطنت اول دورة در. گيرد مي دربر را قاجار دورة پايان تا شاه مظفرالدين دورة آغاز از نيز

ـ  بلنـد  بسـيار  زنـان  لباس دامن  پادشـاهي  دوران اواخـر  از كـه  حكومـت،  دوم دورة در ولـي  ود،ب
 بـه  بلنـد هـاي   دامن و آمد وجود به زنان پوشش در چشمگيري تحول شد، شروع شاه ناصرالدين

 پيـراهن،  از متشـكل  زنـان  پوشـاك  بخش ترين  مهم .]24ـ22، ص26[ كرد تغيير شليته و تنبان
 روبنـده،  چـادر،  چارقـد،  توري، با كالهك كليجه، شلواري، دامن يا تنبان و شلوار ارخالق، دامن،
 تفـاوت  هـم  بـا  قاجـار  مختلـف هـاي   دوره در پوششـي  عناصر اين كه بود كفش و چاقچور نقاب،

 دورة اواسـط  تـا  يعنـي  قاجـار،  اول دورة در زنـان،  شـلواري  دامن يا تنبان و شلوار مثالً، داشتند؛
، 39[ شـد  نمـي  ديدهها  شلوار بود، بلندها  ندام چون ولي ،بود زنان پوشاك جزء شاه، ناصرالدين

  ).2 تصوير(] 598ص
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  ]33، ص53[ پوشش زنان قاجاري .2 تصوير

 
 شـد  مي ناميده چارقد كه بود گوشي سه روسري قاجار سلطنت اول دورة در زنان سر پوشش

 هترمـ  جـنس  از كالهـي  چارقـد  زير و سر روي. بستند مي تزئينيهاي  سنجاق با گلو زير را آن و
 زينتـي  وسـايل  از قاجـار  دورة زنـان  .]41، ص28[ بـود  شده وزيدگل ابريشم با پوشيدند كه مي

 اسـتفاده  خـود  آرايـش  جهـت  از گوشواره مختلفي انواع و بند گردن النگو، انگشتر، نظير متنوعي
 وصل بستند مي سر دور به كه نواري به را» جقه« نام به زينتي پري معموالً همچنين،. كردند مي
 ليدي .است بوده چادر خانه از خارج در زنان اصلي پوشش طوركلي، به .]394، ص51[ كردند مي

 در ايرانـي  زن كـه  پوشش اين :است نوشته گونه اين زنان چادر دربارة انگليس، مختار وزير شيل،
 كـه اسـت   بلنـد  چادر يك: شامل گيرد مي فرا را سرش تا پا نوك از و شود مي محبوس آن داخل
 سـر  به چادر روي را آن كه رنگ سفيد كتاني پوشش شكل اي به روبنده و دربرگرفته را بدن همة
 نفـس  و ديدن براي كه است مشبكي دريچة داراي جلو در و بپوشاند را او صورت تمام تا كند مي

 پـا  بـه  شـلوار  و چكمـه  جـاي  بـه  را آن كـه  اسـت  چاقچور آن از پس .است شده تعبيه كشيدن
   .]63، ص33[ دهند مي جا آن در را خود پوش يرز و پيراهن و كنند مي

 مالحظـات  و سنتي سخت پوشش با همواره هاي اجتماعي صحنه در اجتماعي زنان مشاركت
كامل  پوشش و حجاب. ]170، ص16[بوده است  همراه مردان از زنان تفكيك بر اخالقي مبتني

 هـا و  سـفرنامه  ، مـدارك، اسـناد  .اسـت  بـوده  قاجـار  دورة در زنـان  اساسي زندگي از مسائل يكي
 ادامة قاجار دورة اوايل در زنان پوش تن كه نماياند مي طور اين دوران آن از مانده هاي باقي نقاشي
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 پـوش  تـن  اصـلي  طوركلي، عناصر به. يافت عظيمي تحول دوم دورة در و بود زنديه دورة پوش تن
 كليجـه،  شـلوار،  تنـه،  نـيم  دامـن،  پيراهن، :از ندا عبارت قاجاريه سلطنت دوم و اول دورة در زنان

 شـامل  پـا  پوشش و) در بيرون از منزل( نقاب روبند يا و چادر چارقد، كالهك، شامل سر پوشش
 بـه  مخـتص  قاجـاري  اي از نقاشـي  عمـده  بخـش  .]571ـ570، ص39[كفش  و چاقچور جوراب،
 گونـه  ايـن  .زنانـه دارد  جلـوة  نـوعي  كلـي  در برداشـتي  قاجار نقاشي كه است؛ چنان زنان تصاوير
رويكردهـاي   اجتمـاعي،  موازات رويـدادهاي  به اجرا شيوة و خصوصيات موضوع، لحاظ به تصاوير
 در پوالك كه چنان. ]57ـ56، ص19[اند  شده ارائه آثار دهندگان سفارش از ساليق متأثر و هنري

هـا   نآ پوشـش  و تـر  غلـيظ  زنان آرايش خانه داخل در«: كند مي اشاره نكته به اين خود سفرنامة
هـاي   گوشه كه پوشاند مي شالي يا با پارچه را خود سرِ معموالً خانه زن در .است كمتر و تر سبك

 يـا آبـي   صـورتي  رنگ به ابريشمي و اي نازك پارچه از عبارت پيراهن و است آويزان پشت از آن
 در امريكا سفير بنجامين،]. 209ـ67، ص16[ »هاي طاليي دارد حاشيه هايي با گلدوزي كه است
 و كوچـه  در ايـران  زنـان  كـه  حجابي :گويد مي راجع به حجاب زنان قاجار شاه، ناصرالدين زمان

 جهـات  از حجاب اين كه حالي در است؛ كننده ناراحت زنان برايها  خارجي تصور به دارند خيابان
 و وضـع  ايـن  كه آيند نمي درصدد وجه هيچ به زنان هم جهت همين به و ستها آن نفع به زيادي

 خواهنـد  مـي  كـه  را كارهـايي  وها  دسيسه از بسياري حجاب اين در زنان .ددهن تغيير را ابحج
 زن يـك  پوشـاند،  مـي  كلـي  بـه  را پـا  تا سر از كه حجاب، و لباس اين با. دهند مي انجام راحتي به
 هـم  شـوهرش  حتـي  زيـرا  بشناسـد،  را او كسـي  آنكـه  بدون ؛برود بخواهد كه هرجا به تواند مي
 سختي به كند، كاري چنين اگر و بردارد او صورت روي از كوچه و خيابان در را وبندهر تواند نمي

 بخواهـد  زنـي  اگـر  ديگـر،  طـرف  زا]. 83، ص10[د شـ  خواهد اعدام اي مراحل پاره در و مجازات
 يـك  در كـه  داشـت  خواهـد  را امكـان  اين كند، دلربايي او از و دهد مردي نشان را خود صورت
 اش عالقـه  مـورد  مـرد  بـه  اصـطالح  به را ابرويش و چشم و بزند كنار را شا روبنده مناسب فرصت
  ].84، ص10[ بنماياند
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 ليدي شيل  خاطرات كتاب از برگرفته خانه، از بيرون لباس در قاجار زن از راست. 3تصوير 

  ]461، ص32[ليدي شيل  خاطرات كتاب از برگرفته اندروني، لباس در قاجار زن از چپ. 4تصوير 
 
هـا در خـانواده و جامعـه نشـان      حوة پوشش و شيوة زندگي زنان در دورة قاجار و نقـش آن ن
ها وجـود   شده روي كاشي دهد تفاوت زيادي بين سبك زندگي محدود زنان و تصاوير كشيده مي

گـذارد و يـك    هاي مختلف تاريخي را به نمايش مي دارد كه زنانِ قدرتمند و جسور و زيباي دوره
  ).4و3تصويرهاي (ن اين دو است تعارض فاحش ميا

 زنان قاجاري آرايش نحوة
 متفاوت بسيار دارد رواج جامعه در اكنون كه چيزي با زنانه زيبايي از تلقي نحوة قاجار، زمان در

 نشـدني  جـدا  اجـزاي  از سـرخ هـاي   گونـه  و پيوسته هم به و ضخيم ابروان داشتن مثالً، است؛ بوده
 مالقـات  بـه  ايـران  در اقامتش دوران در كه شيل، ليدي .است هبود قاجار دورة ايراني زن آرايش
 اينكـه  بـا . بـود  ماليـده  سرمه را چشمانش پلك داخلي لبة :گويد مي او دربارة بود، رفته عليا مهد
 كشـيدن  بـا  و نيسـتند  قانع اين بهها  زن دارند، كماني كلفتهاي  ابرو طبيعتاً قاجار خانوادة تمام
 اين كه بود شده سرخ كامالً هم شاه مادرهاي  گونه .كنند مي برابر دو راا ه آن قطر ابروها به سرمه
 مـوي  آرايـش  نحـوة  همچنـين، . ]74، ص33[ است ايرانيهاي  زنان همة بين ناپذير تغيير يرسم
 نيـز  سـر  پشـت  از و تقسـيم  زلـف  دو بـه  را موها جلوي كه است بوده گونه بدين قاجار زنان سر

 ايـن  در زنـان  آرايشي الگوي .]394، ص51[ كردند مي تزئين باف  گيس صورت به را خود موهاي
 جـز  بـه  خـدمتكاران،  و خانـه  خـانم  از اعم زنان، همة كه معنا اين به. است يكسان مصور نسخة

 كمـاني  ابروهـاي  زده، سـفيداب  و سـرخاب  صـورت  كشـيده،  سرمه و درشت چشمان عجوزگان،
  ).5تصوير ( دارند دار موج و مشكي گيسوان و پيوسته هم به
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  ]460، ص32[نامعلوم  عكاس، 1997.3.31ش زن قاجاري، بخشي از تصوير، موزة بروكلين،. 5تصوير 

 ها و سردر بناهاي منتخب دورة قاجار در شيراز معرفي باغ
. شـود  هنر و معماري دورة قاجار در پيوند با سنت و مدرنيته در قالب تزئينات فراوان نمايان مـي 

، 15[هاي غربي و ديگر هنرهاي دورة قاجار اسـت   تأثير ويژگي در اين دوره تحتنيز  تزئينات بنا
كاري، براي جلوه بخشيدن بـه سـطوح بناهـاي     در معماري قاجاري، از جمله هنر كاشي .]16ص

رنـگ،   هـاي هفـت   در دورة قاجار، با استفاده از كاشـي . شود ايراني، اسالمي در شيراز متداول مي
 مهـم  خصوصـيات  از .]308، ص2[كاري به وجـود آمـده اسـت     اي در كاشي زيبايي و ابتكار تازه

اسـت   آن مختلف كاربردهاي و بودن برجسته نقش، رنگ، تنوع قاجار دوران لعابي هاي زير كاشي
 از تقليـد  به و است باستانى هاى ادامة سنت در دورة قاجار در كاشي نقاشي روي .]232، ص51[

 نقاشـي  سـنگى،  چـاپ  عكاسـى،  همچون نوپاي آن زمان، هنرهاى تأثيرپذيرى از با عالوه به آن،
شـيراز بـه دليـل سـابقة تـاريخي در       .]61، ص31[شـود   مـى  جديـدى  مرحلـة  وارد كاشي روي
بـرده در شـيراز را    كاري دو بناي نام اما كاشي. كند پذيري فرهنگ غربي نقش اول را ايفا مي تأثير
تـا پايـان دورة قاجـار در مكتـب     . دهد يل ميهاي تصويري با موضوع اصلي نقش زن تشك كاشي

، شـاهنامه ، شـب  هـزار و يـك  هاي ادبي كالسيك ايـران همچـون    نگارگري شيراز مضامين كتاب
و آثار سعدي، همچنين قصص قرآني چون داستان زليخـا، بلقـيس    ديوان حافظنظامي،  گنج پنج

كـاري   بوده و در كاشـي  و مضامين حماسي چون شيرين همواره مد نظر هنرمندان نگارگر شيراز
هـاي شـاد،    توجـه بـه رنـگ   . ها استفاده شده اسـت  ها و داستان وفور از اين نگاره بناهاي شيراز به

هـاي   هـا، از ويژگـي نگـاره    ويژه نقش زن در نگاره ويژه طيف قرمز، و تأكيد بر عنصر انساني، به به
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ر تزئينـات كاشـي   تـرين حضـو   از شـاخص  .]51، ص29[شـود   كاشي در اين دو بنا محسوب مي
الملوك در دورة قاجار در شيراز اشاره داشـت كـه    توان به سردر دو بناي باغ ارم و خانة زينت مي

عنوان بلقيس، زليخا و شيرين دارند و هريك نمونة درخشاني از هنر  ي چون نقش زن بههاي نقش
ي در بناهـاي  نقـش مهمـ  بنـابراين، زن  . اند كاري قاجارند و روي قطعات كاشي نقش بسته كاشي
كاري سردر اين دو بناي شيراز در دورة قاجار، كـه اغلـب    در كاشي .داردكاري دورة قاجار  كاشي
شود و نقش زنـان در كنـار ديگـر     اند، تحولي از لحاظ رنگ و موضوع در آن ديده مي شكل هاللي
  .اند ، مضامين حماسي و مذهبي را به تصوير كشيدهها نقش

  رة قاجار در شيرازمعرفي دو بناي منتخب دو
  باغ ارم

رود كه در خيابان ارم قـرار دارد   هاي زيباي ايران در شمال غرب شيراز به شمار مي باغ ارم از باغ
ق، يعنـي دوران حكومـت اتابـك    .مورخان تاريخ ساخت اين باغ را در سـدة پـنجم ه  ). 6تصوير (

ان نصـيرالملك سـاختمان   خـ  در دورة ناصرالدين شاه، حـاج حسـنعلي  . دانند قراچه سلجوقي، مي
كـاري،   از لحاظ معماري، نقاشـي، حجـاري، كاشـي    .]80، ص44[زيباي كنوني را در آن بنا كرد 

عنوان سلسلة قدرت سـاخته شـده اسـت     گچبري و آجركاري از بناهاي ماندگار دورة قاجاريه به 
  ].43، ص37[

  
 ]1398نگارندگان، [عمارت باغ ارم . 6 تصوير

  
روي آن قرار دارد، سردر زيبايي  طبقه، كه حوض بزرگي روبه اختمان سهدر ضلع غربي اين س

كـاري در   دايـره اسـت كـه بـا كاشـي      شامل پنج هاللي در فرم نـيم  پيشاني بنا .شود مشاهده مي
خورشيدي اين سردر، سه هاللي بـا   1هاي نگاره در كاشي«. هاي متفاوت مزين شده است مضمون

                                                        
1. tile motifs 
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و ) ع(هـاي بارگـاه حضـرت سـليمان     چهار مجلس به نام فرم خورشيدي در وسط است كه شامل
، آبتنـي شـيرين و نظـارة خسـرو     )هاللـي چـپ  (و زليخا ) ع(، حضرت يوسف)هاللي باال(بلقيس 

اي از ناصرالدين شاه سوار بر اسب در مركز، فصل مشترك هر سه مجلس  و نگاره) هاللي راست(
ر دو هاللي سمت راست و چـپ نيـز   د .]41، ص37[» دهد واقع شده كه قدرت خود را نشان مي

، برگرفته از اساطير )گير و گرفت(دو سردرِ ديگر به صورت قرينه وجود دارد كه نبرد خير و شر و 
  ).7تصوير (رنگ به تصوير كشيده است  كهن را روي كاشي هفت

  

  
و يوسف و  هاللي وسطي باغ ارم با سه مضمون بلقيس و بارگاه حضرت سليمان، خسرو شيرين. 7تصوير

  ]1398نگارندگان، [گير را به تصوير كشيده است  و زليخا، هاللي كناري آن نبرد خير و شر و گرفت

 الملوك خانة زينت
هاي قديمي شيراز است كه در خيابان لطفعلي خان زند و در ضلع غربي نارنجستان قـوام   از خانه

الملوك قـوامي   سبب سكونت خانم زينت الملك بوده و به اين بنا متعلق به خاندان قوام. قرار دارد
ماندة دورة قاجاريه اسـت كـه    جاي اين عمارت از آثار بر .الملوك شهرت يافته است به خانة زينت

آغـاز شـد و در   » الملـك دوم  محمد خان قـوام  علي«ق به وسيلة .ه 1290ساخت آن حدود سال 
پـس از گـذر از درِ   . ان رسـيد به پاي» الملك سوم محمدرضا خان قوام«ق به وسيلة .ه 1302سال 

] 242، ص44[شـود   ورودي، يك هشتي وجود دارد كه در سمت چپ آن حياط خانه ديـده مـي  
بر پيشاني ساختمان ضـلع شـرقي   . اين عمارت در چهار طرف داراي ساختمان است). 8تصوير (

تصاوير  كاري، در اين كاشي. شكل قرار گرفته كه زيبايي خاصي دارد رنگ هاللي كاري هفت كاشي
، صـحنة  »نصر من اهللا و فـتح قريـب  «دست، همراه با آية  به خورشيد، دو فرشته، دو شيرِ شمشير

  ).9تصوير (شود  شكار شكارچيان و داستان نارنج و ترنج حضرت يوسف و زليخا مشاهده مي
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  ]1398نگارندگان، [الملوك  خانة زينت. 8تصوير 

  

  
با نقش شير و خورشيد و سه مجلس با موضوع شكار الملوك  نگارة سردر زينت كاشي. 9تصوير 

 ]1398نگارندگان، [شكارچيان و داستان نارنج و ترنج حضرت يوسف و زليخا 

  الملوك كاري دو بناي ارم و زينت مطالعه و بررسي نقش زن در كاشي
  بران حضرت يوسف نقش زليخا در ترنج

. القصـص نـام گرفتـه اسـت     كه احسنداستان يوسف و زليخا يكي از روايات ديني عاشقانه است 
و صـفت  ... اين قصه مشتمل است بر ذكر مالك و مملوك و عاشق و معشوق و حاسد و محسود«

قصة يوسف قصـة عاشـق و معشـوق و حـديث فـراق و وصـال       «يا  1»مردان و زنان و مكر ايشان

                                                        
  .4، ص 5، ج االبرار عدةو  االسرار كشف. 1
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ك بـا غلبـة   الملـو  اين داستان بر پيشاني عمارت باغ ارم و سردر خانة زينـت ]. 4، ص47[ 1»است
اين تصوير زليخا را در بزمـي در كنـار   . آمده است رنگ به تصوير در هاي گرم بر كاشي هفت رنگ

دهد كه زنان اشراف با حضور حضرت يوسف دستان خود را به جاي تـرنج   زنان مصري نشان مي
گران زليخـا بـه خـاطر عشـق بـه       داستان مالمت«با تلميح به ). 11و  10تصويرهاي (بريدند  مي

چنـين   گـران عشـق را ايـن    گيـران و مالمـت   ، خـرده »ها به جاي تـرنج  يوسف و بريدن دست آن
  :كنند سرزنش مي

  ]22ـ21، ص23[روا بود كه ماللت كني زليخا را / گرش ببيني و دست از ترنج بشناسي
اي با دوست بودن را بهتـر از صـد سـال     سعدي آزادي را در اسارت عشق به محبوب و لحظه

  :داند دون او ميعيش و عشرت ب
خواهم كـه بـا يوسـف بـه      من آزادي نمي/ دمي با دوست در خلوت به از صد سال در عشرت

  ]24ـ23، ص23[ 412/ زندانم غ
  

  
كاشي هفت رنگ سردر عمارت باغ ارم، زليخا و زنان اشراف در داستان ترنج بران حضرت . 10تصوير 

  ]1398نگارندگان، [يوسف 

                                                        
  .11همان، ص . 1
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الملوك، داستان ترنج بران حضرت يوسف و زليخا،  سردر خانة زينت رنگ كاشي هفت. 11تصوير 

 ]1398نگارندگان، [
  

شود كه بـه ميـل    داستان عشق بي حد و مرز زليخا، بانوي اعظم مصر، بازگو ميدر سورة يوسف، 
 آن زمـان كـه زنـان   . داشـته اسـت  ) حضرت يوسف(نفس خود قصد مراوده با غالم خانة خويش 

) زليخـا (چـون   .]238، ص1[ار آگاه شدند، زبان به مالمت زليخـا گشـودند   مصري از اتفاق ناگو
گـاهي   يك تكيـه  ها دعوت كرد و به احترام هر از آندر مجلسي  ،خود شنيد ةمالمت زنان را دربار

يك كاردي و ترنجي داد و يوسف را بياراست و به او گفت كه بـه مجلـس    بگسترد و به دست هر
بـه جـاي    خـود هـاي   و دستدر جمال او حيران شدند  ،وسف را ديدندي چون زنانْ .اين زنان درآ
اين است غالمي كه مـرا در  : گفتزليخا زنان را در جمال يوسف حيران ديد،  وقتي .ترنج بريدند

  ].239، ص1[ 1!ديديد چگونه شما را با يك نظر شيفته و بيخود ساخت. محبتش مالمت كرديد

  بلقيس در بارگاه حضرت سليمان
همة جانداران تحت اختيار . را پادشاهي و پيامبري توأمان عطا كرده بود) ع( سليمان نبي خداوند
در درگاه سليمان، هدهـد بـراي جسـتن آب بـه     . افتد همه قدرت به غرور مي وي از اين. او بودند

هدهد بعد از پرسـيدن نـام پادشـاه سـبا، بـه سـوي سـليمان بـاز         . كند طرف ملك سبا پرواز مي
عقاب و كـركس را  . خواهد، اما آماده نيست سو، روزي سليمان هنگام وضو آب مي آن از. گردد مي

يابـد و   فرستد و آن را در نزديكي سرزمين سبا مي مي) مأمور جستن آب(جوي هدهد و به جست
دهـد   سپس سليمان بـه او دسـتور مـي   . كند هدهد ماجرا را بازگو مي. آورد به درگاه سليمان مي

كشـد كـه از صـداي آن     مـي  رود و صيحه بلندي بـر  هدهد به شهر سبا مي. ببرداي را به سبا  نامه
سـرانجام بلقـيس   . نهد شود و نامه را بر سينة بلقيس مي شوند و وارد قبه مي نگهبانان بيهوش مي

سپس سليمان با امـداد  . هايشان را به ايشان برساند فرستد تا خواسته شخصي را نزد سليمان مي

                                                        
فَلَما سـمعت   نَفْسه قَد شَغَفَها حبا إِنَّا لَنَرَاها في ضَلَالٍ مبِينٍ وقَالَ نسوةٌ في الْمدينَةِ امرَأَت الْعزِيزِ تُرَاوِد فَتَاها عنْ«. 1

رْنَه رُج علَيهِنَّ فَلَما رأَينَه أَكْببِمكْرِهنَّ أَرسلَت إِلَيهِنَّ وأَعتَدت لَهنَّ متَّكَأً وآتَت كُلَّ واحدةٍ منْهنَّ سكِّينًا وقَالَت اخْ
كَرِيم لَكذَا إِلَّا مشَرًا إِنْ هذَا با هم لَّهل اشقُلْنَ حنَّ وهيدنَ أَيقَطَّع31و  30/يوسف(» و.(  
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بلقيس به لطف . كند اي او را به صلح دعوت مي كند و در نامه ن را برآورده ميهايشا الهي خواسته
آصف برخيا قبل از رسـيدن بلقـيس،   . شود سليمان اميدوار و با هدايايي راهي درگاه سليمان مي

سـليمان بعـد از ديـدن جمـال     . كنـد  به كمك اسم اعظم، تخت او را به نزد سليمان حاضـر مـي  
فرسـتد و او را بـه نكـاح خـود      جمعي از بزرگان را به خواسـتگاري مـي  بلقيس و ايمان آوردنش، 

موضـوعاتي كـه اغلـب برگرفتـه از      .]63ــ 61، ص6[كند  آورد و پنهاني وارد قصر خود مي مي در
هـايي از نظـامي گنجـوي،     هاي قرآني و شاهكارهاي ادبيات فارسـي اسـت، حـاوي داسـتان     قصه

ان بارگاه حضرت سليمان هم نيز يكي از مجـالس  داست. فردوسي است شاهنامهو  مثنوي مولوي
نقاشي بر هاللي مركزي عمارت باغ ارم است كه در آن حضرت سليمان و ملكه بلقيس، رسـتم و  
برخي ديگر، خدمه و ديوها، پرندگان و حيواناتي كه طبق روايـت بـه فرمـان آن حضـرت بودنـد      

  ).12تصوير (شود  ديده مي

  
  ]1398نگارندگان، [عمارت باغ ارم، بلقيس در بارگاه حضرت سليمان سردر هاللي وسطي . 12تصوير 

  
انـس و پرنـدگان    ،از جن يبراى سليمان سپاهيانهمانا  :آمده» نمل«گونه كه در سورة  همان

زنـي بـر مـردم    ) در آن ملك(كه  ملك سبا خبري آورداز هدهد  سپاه،از ميان  .آورى شدند جمع
ـ   نامـه  سليمان .پرستيدند يد را ميخورش ،به جاي خدا و پادشاهي داشت ان فرسـتاد و  اي نـزد آن

 بزرگـان دربـار   بـه  و. ديبه خداپرستي بگرو مگر ،خواهيم آمد شماشمار بر  ما با لشكري بي: گفت
تا چون اعجـاز مـرا مشـاهده كنـد تسـليم      (يك از شما تخت بلقيس را خواهد آورد؟  كدام :گفت
تخـت را همـان دم   ) ي اسم اعظم و علم غيب بـود آصف بن برخيا يا خضر كه دارا(سپس ). شود
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هنگامي كـه  . بر او ناشناس گردانيد) به تغيير شكل(تخت او را : گاه سليمان گفت آن .دكرحاضر 
 :گاه گفتنـد  آن .گويا همين است: از او پرسيدند كه عرش تو چنين است؟ وي گفت ،بلقيس آمد

پنداشـت   ،)از فرط صفا و تأللؤ(كرد وي چون كوشك را مشاهده  .داخل شو در ساحت اين قصر
 ةايـن قصـري اسـت از آبگينـ    : سـليمان گفـت   پا برگرفت،هاي  كه لجه آبي است و جامه از ساق

عالميان  سليمان تسليم فرمان يكتا پروردگار) رسول تو(بار الها، من اينك با : بلقيس گفت .صاف
  ].380ـ378، ص1[ 1گرديدم

  سار آبتني شيرين در چشمه
بيـت در بحـر    6500سرو و شيرين يكي از آثار حكيم نظامي گنجوي است كه شـامل  داستان خ

ايـن مثنـوي از نظـر موضـوع در رديـف      . هزج مسدس مقصـور و محـذوف سـروده شـده اسـت     
پرويز، پادشاه ساساني، را بـا شـيرين،    هاي خسرو بازي هاي غنايي قرار دارد و داستان عشق مثنوي

هـاي اواخـر عهـد     داستان ذكرشده از جمله داسـتان  .]86، ص17[كند  شاهزادة ارمني، بيان مي
الفـرس ثعـالبي و    غـرر ملـوك  جاحظ،  االضدادو  المحاسنهايي نظير  ساساني است كه در كتاب

گويا اين داسـتان بعـد از قـرن چهـارم تـا دورة نظـامي توسـعه و        . فردوسي آمده است شاهنامة
ـ   درِ  .]802، ص34[ه نظـامي رسـيده اسـت    تغييراتي يافته و به صورت خسرو و شيرين فعلـي ب

دهـد و   سـار را نشـان مـي    داستان آبتني شـيرين در چشـمه   هاللي وسطيِ سردر عمارت باغ ارم،
كـه خسـرو همـراه بـا افـرادش در راه، او را       حـالي  كننـد؛ در  كنيزان و غالمانش به او كمـك مـي  

تـا   44از بيـت    مثنويين در همچن). 13تصوير (دهد  ها رخ مي بينند و دوباره وصال بين آن مي
  :گويد مي» سار شيرين در چشمه و آبتني ديدن خسرو«نظامي گنجوي راجع به موضوع  47

 پرندي نيلگون تا ناف بسته/ در آب نيلگون چون گل نشسته
 گل بادام و در گل مغز بادام/ اندام همه چشمه ز جسم آن گل

 ز آب و از رنگهمان رونق در او ا/ حواصل چون بود در آب چون رنگ؟
  ]185، ص18[ ...كرد بنفشه بر سر گل دانه مي/ كرد ز هر سو شاخ گيسو شانه مي

  

  
 ]1398نگارندگان، [سار  سردر هاللي وسطي عمارت باغ ارم، آبتني شيرين در چشمه. 13تصوير 

                                                        
  )43ـ14 /نمل(. 1
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بـاغ ارم و خانـة    كـاري دو بنـاي   مطالعة تطبيقي نقش زليخـا در كاشـي  
  ورة قاجارالملوك در شيراز در د زينت

 اي بـراي  گسـترده  نحـو  بـه  كاري كاشي و شود مي گام هم مذهب با ايران معماري دورة قاجاردر 
 بـراي  اي واسـط  رسانهها  كاشي. دشو مي متداول اسالمي ايراني بناهاي سطوح به بخشيدن جلوه
 از تحـولي  دورة قاجاريـه،  در. انـد  سـرزمين  ايـن  كهن و اصيلهاي  ويژگي كنندة نقل و هنر بيان
 تأثير تحتها  كاشي شده روي ايجادهاي  نقش و آيد مي كاري پديد كاشي در موضوع و رنگ لحاظ
 » اي خانـه  قهـوه  نقاشـي « و» سـنگي  چـاپ « ،»عكاسي قاجاري« از الهام با و هاي قاجاري نقاشي

 و متمـوالن  ويـژه  بـه  خـاص  افـراد  به سفارش اكثراً ها، كه كاري كاشي اين در. است شكل گرفته
هـاي   نگاره تزئين جهت هاي مختلف در بخش زنان اشكال و حاالت از بيشتر شده، تهيه ارياندرب

 .است شده اي خلق العاده تصويري خارق و مضامينده ش استفاده خود
 شــاهد ،شــيراز در قاجــار عمــارت اشــرافي زمــان ،»الملــوك خانــة زينــت«و » بــاغ ارم« در

 در .هسـتيم  غيـره  و كـاري  آينـه  بـري،  گچ ،كاري يكاش جمله از هنرها اي از مجموعه كارگيري به
 تصاويريها نيز شامل  كاشي. است شده پوشيده متنوعهاي  نقش با كاري كاشي هنرها، اين ميان

 هندسـي  ـ اسليمي هاي نقش ميوه، و گل پرندگان، حيوانات،و فرازميني،  انسانيهاي  شخصيت از
 زيرلعـابي  صورت به و رنگ هفت كاشي يوةش به كه است و طبيعي معماري بناهاي از تصويري و

 از كـه الملـوك،   هاي سردر عمارت باغ ارم و خانـة زينـت   كاري كاشي منظر، اين از. اند شده ايجاد
 جهـت  مرجعـي  منزلـة  بـه  كه دارد را قابليت اين است، قاجار دوران در ايران نگارگري ممتاز آثار

 منـابع  از نگـارگر  اسـتفادة هـا   ويژگـي  نايـ  از يكـي  .شـود  بررسي قاجار دورة زنان بهتر شناخت
. اسـت  نسـخه  ايـن  تصاوير ترسيم در هاي قبل دوره مذهبي و حماسيهاي  شخصيت و اجتماعي

هاي مذهبي و حماسـي چـون    مضمون اصلي در اين پژوهش نقش زن است كه در قالب داستان
يبــايي را در اي از ز اي جلـوه  دايــره هـاي نـيم   قــاب زليخـا، بلقـيس و شــيرين تصـوير شـده و در    

 هنـري  محصوالت در زن ماية نقش از استفاده .كاري بناهاي قاجاري به ارمغان آورده است كاشي
 دوره ايـن  شـاخص هـاي   ويژگـي  از اشراف و اعيانهاي  خانه وها  كاخي كار كاشي جمله از ر،اقاج

 گذاشـته  نمـايش  به را زن از جديد اي هچهر ها كاشي بر بسته نقش زنان تصوير .شود محسوب مي
دهنـدة   بازتـاب  و برگيرنـده  در كـاري بناهـاي دورة قاجـار    نقش زن در هنر كاشينهايت  در .است
هـا، سـيماي زنـان     در اين كاشي .دوره استاين هاي زنان در  گرفته از نقاشي الهامهاي  مايه نقش

در . است ها با آرايش همراه نقش زنان در اين كاشي. زيبايي به تصوير كشيده شده است ايراني به
لبـاني قرمـز و    و كمـاني  پيوستة ابروان باهاست كه  دورة قاجار، زيبايي زنان متأثر از چشمان آن

 الگـوي . شـوند  هـا ديـده مـي    چشماني سياه و صورتي گـرد و سـفيد و موهـايي بلنـد در كاشـي     
 رةدوهـاي   نگـاره  در. بـود  دربـاري  كـامالً  وها  كاخ داخل معماري از برگرفته نقاشي آرايي صحنه
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نقـش زن در   .اسـت  ترات بيشـ تزئينـ  با وتر  نقش پر زنان همراه اشيا و آرايش پوشش، نوع قاجار،
توان مرحلة مهمي براي عبور از نقاشي سنتي ايران به شيوة نوين يك مكتب  آثار اين دوره را مي

نقـش چهـره و    صـوري،  رويكردهـاي  نظـر  از. ايراني با تلفيقي از دستاوردهاي هنر غربي دانست
 بـازآفريني  بـه  تمـايالت  ايـن  از برخي ريشةاحتماالً . پيكرة زنان با تزئيناتي افراطي استوار است

 عناصـر  برخي افزودن. است قاجار دربار شكوه و قدرت معرفي و ايراني درخشان فرهنگ و تاريخ
ـ  غلبـه  سـازي،  فرنگـي  شـيوة  از گيـري  بهـره  نگارها، و نقش از گيري بهره وها  پيكره به تزئيني  اب
ـ   اكثر جايگزيني وها  زمينه پس در فضاسازي اجراي گرم،هاي  رنگ در نقـش اصـلي    انپيكـرة زن

 در ماليـم  و نـرم هـاي   سايه نمايي، حجم و روشن سايه از محدود استفادة ،قاب مضامين در مركز
 .است قاجار دورةهاي  ويژگي از پيوسته هم به ابروهاي وها  چهره

  ها شباهت
رنـگ   الملوك، كه به شيوة هفت ينتخانة ز باغ ارم و سردر بناهاي در ودموجهاي  كاري كاشي در

 چشـمان  پيوسـته،  هـم  بـه  گـاه  و مشكي ضخيم ابروهاي و بلند گيسوان با انزن ويراتص كار شده،
ايـن نـوع آرايـش از    . ترسيم شده است همگي گونه سرخ صورتي و درشت و بادامي كشيدة سرمه
و در  ـ قاجاري است شرقي زن از گرفته الهامكه  شود حسوب ميهاي زنان در دورة قاجار م ويژگي
بندي بـا   ها در رنگ لباس ترسيم .توان مشاهده كرد وفور مي هاي دوران قاجار به ها و عكس نقاشي
هـايي   هـاي صـورتي، بـنفش و آبـي و قيطـان      روشن به رنـگ  هاي شاد و الوان همراه با سايه رنگ

 بودن هويـت  سرزندگي و شادي و زيبايي و پررنگ ماهيت ،زن تصوير بهها  نگاري پيكر درطاليي 
اين نقش اغلـب  . است تصاوير پوشيده در ،اسالمي اعتقادات به توجه با ،زنان اندام. است بخشيده

هـاي مختلـف    انساني، حيواني، فرازميني و تزئيني در قـاب  هاي به صورت تركيبي همراه با نقش
 نـوع قرارگيـري  و  حالتدر اين دو بنا،  .دهد ت را نشان ميترسيم شده و نمادي از زيبايي و قدر

 هـا بـه   آن ويژگـي صـورت  هاي مختلف همگي به صورت نشسته اسـت و   ان در موقعيتپيكرة زن
رخ و گردش به سمت چپ يا راست دارد كه اغلب محافل و مجالس زنـان در   رخ يا نيم حالت سه

زنـان در تصـاوير اغلـب بـه صـورت       وشـش پ نـوع . كند اي متفاوت تاريخي را تداعي ميه مراسم
 انسـاني هـاي   پيكره ديگر كنار شده در جايگاه زنان ذكر. است هاي زنانِ زمانِ قاجار پوشش لباس

 ديگـر  بـا  شخصـيت  همراهـي ايـن   و تلفيق كه رسد مي نظر به طور اين. شوند مي تر ديده پررنگ
 كـادر  و مجـزا  فضاهاي دادن ارقر و كاسته نمي زنان اين ارزش و اهميت از انسانيهاي  شخصيت

  .استه آن اهميت و ارزش بر تأكيدي ها كاشيدر 
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  ها تفاوت
بسيار گسترده و  ها هاي باغ ارم، طيف رنگي نقش رفته در سردر كاشي كار به هاي با توجه به نقش

 از مجموعة تصويريدر اين . ها به صورت دلنشين و جذابي به نمايش گذاشته است شيوايي رنگ
و با  استاي به كار رفته  ، حماسي و اسطورهمذهبيمختلف سياسي،  مضامين و متنوع هاي نقش

. ها غلبـه و پيـروزي هميشـگي حـق بـر باطـل اسـت        گرايي دارد، پيام آن گرايشي كه به طبيعت
و در  بـا تنـوع رنگـي و موضـوعي همـراه اسـت       هـا  شود، كاربرد نقش گونه كه مشاهده مي همان

انـد   بندي يك مجموعة تصويري جاي گرفتـه  به صورت مجزا در كادر اغلب ها بندي، نقش تركيب
و  انـد  مذهبي ـ ها و حوادث تاريخي تنهايي روايتگر داستان اند و هريك به كه آگاهانه انتخاب شده

كنندة اعتقادات مذهبي حـاكم بـر جامعـة     اي مغتنم و گرانبهاي تصويري، بازگو همچون گنجينه
تـر و عناصـر و    سـاده  هـاي  الملوك تصـاوير بـا نقـش    در خانة زينتكاريِ سر در كاشي. اند خويش

تـر و   همچنين، آرايش زنـان سـاده  . بندي به تصوير كشيده شده است تزئينات كمتري در تركيب
كاري اين سـردر نقـش    در كاشي .تري به كار رفته است هاي تيره ها و زمينة نقاشي با رنگ لباس

انـد و در   ين همراه نوشته به صـورت قرينـه ترسـيم شـده    اي و نماد زن در كنار مضامين اسطوره
كـاري ايـن دو    در كاشي. ارتباط با معنويت و تقدس را به نمايش گذاشته است، ها تزئينات نقش

ها و  زنان در حالت .فرم چهرة زنان، حالت نگاه و نوع فضاسازي كمي با يكديگر متفاوت استبنا، 
 نشـاط  هـا بـر   قاجارگونـه آن هـاي   البتـه چهـره   هكـ  فيگورهاي متفاوت در صحنه حضـور دارنـد  

  .افزايند ها مي نقش فضاي لوحانة ساده
 همة .است آن دهندة تشكيل اجزاي و فرم دقيق شناخت به منوط هنري اثر ساختار شناخت

 تحليـل  و درك از پـس  نقادانه، احساسي يا يا باشد تفسيري هنري، خواه اثر با ارتباطهاي  جنبه
 پيـروي  آن از» شـكل «كه  است گوهري فرم همان. است بندي آن ميسر ركيبت و ساختار و فرم
 فـراهم  توانـد  مـي ها  آن تحقق امكان كه است مقيد اشكالي تمام به خود، كليت در فرم، .كند مي
 متعـين  را آن فـرم،  آفريننـدة  كـه  است محدود حدودي تخيل به در فرم كلي صورت پس .شود
 خـواه ، را اشـكال  تحقـق  كـه  داردهـايي   شـود قابليـت   مي هساخت كه فرمي نتيجه در است؛ كرده

 ايـن  تحقـق  .كنـد  مـي  پذير امكان كاربرد، واجد و زيبا اشكال از تركيبي كاربردي، زيباشناسانه و
 كـه  اسـت  فـرم  از جنبـه  آن شـكل، . است فرم از متمايز مشخص و شكلي تصور به منوط امكان

 و بيرونـي  خطـوط . شـود  مـي  ديـده  ميتجسـ  هنرهـاي  در بعـدي  دو و صاف سطح يك عنوان به
 خوانـده  »شـكل « كنـد،  مي دارد متمايز قرار آن در كه فضايي از را آن كه ،فرم يك پيوسته هم به
  .است ثابت شكل همواره بسته، نقش بوم بعدي دو سطح بر تصوير كههايي  در نقاشي .شود مي
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 الملوك و زينت هاي باغ ارم در سردر خانه زنان نقش تصويريهاي  ويژگي .1 جدول
حالت و 

موقعيت چهره 
  و بدن

فرم (توضيحات 
نوع مضمون و   رنگ لباس  )چهرة زنان

  عناصر تركيبي
  منصب و جايگاه زنان

  تصوير

حالت صورت 
به طرف چپ 

و نگاه به 
سمت 

حضرت 
سليمان، 

نشسته روي 
صندلي در 

بارگاه 
حضرت و 

دست روي 
سينه به 
  حالت درود

وگردصورت
 گونه، يسرخ

 سوانيگ و وابر
 وكي مش

 وستهيپ هم به
 قسمت از هك

ي شانيپ وسط
 صورت به
 ميترس نهيقر

 است، شده
 چشمان

 ينيب درشت،
 دهان و پهن
 كوچك

قرمز همراه 
هايي  روشن سايه

كه چين لباس را 
دهد و  مي نشان

هاي  قيطان
  طاليي

  )مذهبي(
همراه با ديگر 

 هاي نقش
انساني و 

فرازميني و 
جانوري و 
  پرندگان

  يس در بارگاه حضرت سليمانبلق

  

گردش 
صورت مايل 
به چپ به 

سمت 
حضرت 

يوسف، روي 
تخت 

سلطنتي 
خود نشسته 
است و در 
دستانش 

چاقوي تيزي 
  قرار دارد

 و گرد صورت
 گونه، يسرخ
 سوانيگ و ابرو

مشكي، 
 چشمان

دهان  درشت،
كوچك، 
كالهي به 

سبك غربي به 
صورت كج بر 

  سر دارد

قرمز و آبي 
همراه با 

هايي  روشن يهسا
هاي  كه چين

 لباس را نشان
دهد و قيطان  مي

  طاليي

  )مذهبي(
همراه با 

 هاي نقش
انساني و 
شخصيت 

مذهبي يوسف 
و تزئينات و 

گل  هاي نقش
و گلداني و 

  ميوه

  بران حضرت يوسف زليخا در ترنج

  
 گردش
 همة صورت

زنان اشراف 
 به ليمتما

 اي راست
 و است چپ
به ها  نگاه

حضرت 
 يوسف

 .است ريتصو

 و گرد صورت
 گونه، يسرخ

 ،پهن ابروان
 سوانيگ

 ،كيمش
 چشمان

 دهان، درشت
  كوچك

قرمز و آبي و 
بنفش با 

هايي  روشن سايه
هاي  كه چين

 لباس را نشان
دهند با  مي

هاي  قيطان
  طاليي

  )مذهبي(
يگر همراه با د

 هاي نقش
انساني و زليخا 

و شخصيت 
مذهبي يوسف 
و تزئينات و 

گل  هاي نقش
و گلداني و 

  ميوه

بران حضرت  زنان اشراف در ترنج
يوسف
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حالت و 
موقعيت چهره 

  و بدن
فرم (توضيحات 

نوع مضمون و   رنگ لباس  )چهرة زنان
  عناصر تركيبي

  منصب و جايگاه زنان
  تصوير

همگي روي 
زمين 
 اند نشسته
 دست حالت
 زنان همة

چاقو به 
دست در 

حالت بريدن 
  ترنج

شيرين كنار 
چشمة آبي 
 نشسته،
او  اندام
 برهنه كامالً
 شده ميترس

 شالو 
ي رنگ قرمز

روي پاي 
خود انداخته 
و گردش سر 

به سمت 
چپ در حال 

شستن 
 ودموهاي خ
  است

 و گرد صورت
 گونه، يسرخ
 سوانيگ و ابرو
 از هكي كمش

 وسط قسمت
 بهي شانيپ

 نهيقر صورت
 ميترس

، اما است شده
 ،پيوسته نيست

 چشمان
 دهان درشت،

  كوچك

رنگي  شال قرمز
روي پاي خود 

انداخته و كنيزان 
پارچة قرمز 

بلندي براي ديده 
نشدن وي اطراف 

  اند او را گرفته

  )حماسي(
نقش همراه با 

خسرو و ديگر 
 هاي نقش

انساني و 
گرايي  طبيعت

و ) ناتوراليسم(
  جانوري

  سار آبتني شيرين در چشمه

  

  

  نگارندگان :منبع
  

گيـري از نـوع    رسـد بهـره   در بررسي تطبيقي آثار، آنچه در نگاه نخست مشترك به نظر مـي 
شـود   ديده مي هاي قاجاري اين سبك فقط در نقاشي. پوشش و آرايش چهره در ميان زنان است

رو، بـراي بررسـي بهتـر     ايـن  از. شود هاي انساني، جانوري، گياهي و تزئيني تركيب مي كه با نقش
هـا   هـا بـا جزئيـات آن    ويژگي نقـش  1كاري اين سردرها، در جدول وجوه اشتراك و افتراق كاشي

ي مرحلة نخست، روش كار و تكنيكي است كـه هنرمنـدان ايـن آثـار بـرا     . نشان داده شده است
رنـگ همـراه    كـاري بـه صـورت هفـت     اند و استفاده از تكنيك كاشـي  خلق آثار خود به كار برده

كـاري سـردر بـاغ ارم، كـه      در كاشـي . كاري است كه به لحاظ اجرا بسيار مرسوم بوده است لعاب
انسـاني،   هـاي  نقـش تركيبي از مجالس مختلف مذهبي، اساطيري، سياسي و حماسي همـراه بـا   
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تزئينـي در كنـار يكـديگر تصـوير شـده       هاي نقشنگاري و  ني و گياهي و منظرهفرازميني و حيوا
تر از زمان خود ايجاد كـرده   گرايانه تركيبي مدرن گرايانه و تلفيق فضاي واقع است، حالت طبيعت

هـا در مجـالس رسـمي     گرايـي دارد و شخصـيت   اي از واقع ها جلوه شخصيت زن در كاشي. است
انـد؛ مـثالً در    تـرين حالـت ترسـيم شـده     تـرين و دلنشـين   در لطيـف عظمت و درباري بـوده و   با

در  هـا  نقـش كـار و ظرافـت بيشـتر و تنـوع      كاري سردر باغ ارم نقش زن همراه تزئينات پر كاشي
كـاري   در كاشـي . جانوري، گياهي، انساني و تزئيني به نمايش گذاشته اسـت  هاي نقشتركيب با 

تـر نقـش بسـته     س زليخا، تزئينات كم و عنصر سادهالملوك فضاي اطراف مجل سردر خانة زينت
ها با موي بلنـد   نقش زنان در كاشي. به لحاظ غناي رنگي، هر دو بنا كيفيت يكساني دارند. است

هاي رنگي با دامن بلند، در كنار يكديگر تركيب زيبايي از زندگي زنـان را   مشكي، آرايش و لباس
آمده، شـباهت و   دست ها براساس نتايج به ن كاشيدر بررسي تطبيقي اي. به نمايش گذاشته است

هـاي   با مطالعة تطبيقي نقش زن در كاشي. آمده است 2شود كه در جدول  هايي ديده مي تفاوت
تر، تنـوع   كاري باغ ارم كيفيت باالتر، طراحي و ظرافت دقيق توان دريافت كه در كاشي دو بنا، مي

انـد و   هر دو اثر به متن وفادار بـوده . وجود داردبندي و نوع مجلس نگاري  نقش بيشتر در تركيب
اما آنچه متفاوت بوده نگاه هنرمنـد بـه جزئيـات و    . اند سازي داستان را نشان داده خوبي تصوير به

  .تزئينات داستان به لحاظ تصويري بوده است
بـاغ ارم و خانـة   «سـردر  هـاي   كاشـي  در عنوان عنصر اصلي زن به نقش توان مي طوركلي، به
مضـامين مـذهبي و    قالب دانست كه در زمين زن شرقي در مشرق از نمادي به را »الملوك زينت

بران حضرت يوسـف   بلقيس در بارگاه حضرت سليمان، زليخا در ترنج: با مجالسي چون حماسي،
عنـوان   تطبيقـي نقـش زن بـه    مطالعـة  به رو، اين از. اند شده سار ترسيم مهو آبتني شيرين در چش

 هايسـردر  كـاري  كاشـي  در» شيرين«و » بلقيس«هاي زناني چون  همراه با ديگر نقش» زليخا«
   .است شده پرداختههاي آن  ويژگي و بنا دو اين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  315   ...كاري مطالعة تطبيقي پيكرة زن در كاشي

  كالملو باغ ارم و خانة زينتكاري سردر  مطالعة نقش زن به صورت تطبيقي در كاشي. 2جدول  

  نگارندگان: منبع

  شده نقش زنان در مجالس تصوير ها در نقش زن ها و تفاوت شباهت

نقش زنان 
اشراف در 

خانة (بران  ترنج
  )الملوك زينت

نقش زليخا در 
بران  ترنج

حضرت يوسف 
خانة (
  )الملوك زينت

نقش زنان اشراف 
بران  در ترنج

حضرت يوسف 
  )باغ ارم(

نقش زليخا در 
بران  ترنج

حضرت يوسف 
  )باغ ارم(

شيرين در  نقش
باغ (سار  چشمه

  )ارم

نقش بلقيس 
در بارگاه 
حضرت 

 حالتسليمان 
باغ (نشسته 
  )ارم

      
تنوع زياد و  تنوع كم  تنوع كم

 نقشيپر
تنوع زياد و
 پرنقشي

تنوع زياد و 
  نقشي پر

تنوع زياد و 
  نقشي پر

نشسته و   ظرافت زياد  ظرافت زياد  ظرافت كم  ظرافت كم
  تخيل  معمولي

  مهماني رسمي  استراحتگاه  بزم و مهماني  بزم و مهماني  بزم و مهماني  بزم و مهماني
رسمي و 
  درباري

رسمي و
رسمي و  رسمي و درباري درباري

رسمي و   رسمي و آزاد غير درباري
  درباري

  كار ساده و كم  كار ساده و كم

ـتكرار فرم
پيچيده و پركار 

 هاي نقشهمراه 
تزئيني در فضاي 

 اطراف

ـ  تكرار فرم
 ـ همراه ظرافت
  كار پيچيده و پر

  همراه تزئينات

داراي ظرافت و 
جزئيات  ـ نرمي

  پركار

همراه با تكرار 
پيچيده و  ـ فرم

  پركار

متأثر از قصص 
  قرآني و مذهبي

متأثر از قصص 
قرآني و 
  مذهبي

متأثر از قصص 
  قرآني و مذهبي

متأثر از قصص 
  قرآني و مذهبي

متأثر از 
 هاي داستان

 ـ شاهنامه
  حماسي

متأثر از قصص 
قرآني و 
  مذهبي

تجلّي عشق بر 
تجلّي عشق بر  نماد زيبايي  گران، مالمت

نماد ـ  عشّاق  نماد زيبايي گران،مالمت
  نماد قدرت  زيبايي

 و پوششنوع 
 صورت آرايش
  قاجاري ـ شرقي

وپوششنوع
 صورت آرايش

 ـ شرقي
 قاجاري

 و پوششنوع 
 صورت آرايش
  جاريقا ـ شرقي

 و پوششنوع 
 صورت آرايش
  قاجاري ـ شرقي

نوع  ـ برهنه
آرايش صورت 

  قاجاري ـ شرقي

 و پوششنوع 
 صورت آرايش
  قاجاري ـ شرقي

  گرايي طبيعت  گرايي طبيعت  نگاري منظره  نگاري منظره  ساده  سادگي

  فرازميني  تخيلي  گرايي واقع  گرايي واقع  گرايي واقع  گرايي واقع
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 ردر اين دو بنـا كاري س در كاشي كه عنوان زليخا، دو نمونه تكرار شده به زن نقش بررسي در
 ديـده  و آبي قرمز پيراهني با مركز زليخا در كاري سردر دو بنا پيكرة در كاشي. شود مي مشاهده

فرنگي زنان اروپايي  اما در سردر بناي باغ ارم، زليخا كالهي به سر دارد كه شبيه به كاله. شود مي
كه تأثير هنر . شده است هاي تزئيني و گياهي فراوان به تصوير كشيده است و در تركيب با نقش

 سـر  پوشـش  زنـان ديگـر اشـراف    كه حالي درتوان ديد؛  وضوح مي غربي بر هنر ايراني را در آن به
هـا بـه    اند و جهت نگاه گرفته خود به هاي مختلفي و حالت ها به صورت نشسته نوع پيكره. ندارند

دسـت زنـان چـاقويي    انـد و در   زده شده سمت حضرت يوسف خيره شده و از زيبايي ايشان بهت
الملـوك   كه در سـردر خانـة زينـت    صورتي اند؛ در قرار دارد كه به جاي ترنج دستان خود را بريده

 پوشش زنان اشـراف  نوع تفاوت .تر و با تزئينات بسيار كمتري به كار رفته است نقش زليخا ساده
 زمـان  هـم  رهنـگ ف از متـأثر  ...هـا پـرده و   اطـراف، تزئينـات گلـدان    انـداز  چشـم  و فضا ترسيم و

در  دربـاري  نقاشـان  مـواقعي  در و درباريـان  مشـاهدات  شـك  بـي  و اروپاست در اثر تصويرسازي
كاري سردر اين دو  در كاشي زنان اغلب چهرة .است نبوده تأثير  بي گرايي واقع چنين تصويرسازي

 از ادهاسـتف . انـد  شـده  تصـوير  هـاي گونـاگون   زاويـه  در و هـم  بـه  شـبيه  تقريباً بناي دورة قاجار
هاي تصويري ايـن آثـار بـه شـمار      ها از ويژگي نمايي براي مدل پوشش لباس حجم و روشن سايه
 دورة تصويرگري بر تأكيدي است تصوير راكه در شده آميزي استفاده رنگ و شيوة ترسيم. رود مي

نقـش بلقـيس در    .تـوان ديـد   شـيوة اروپـايي مـي    بـا  تصويرسـازي  از شگرفي قاجار و تأثيرهاي
 نقـش  و اسـت  شـده  تركيـب  حيـواني  انسـاني و  نقـوش  سردر باغ ارم نيز بـا ديگـر   كاري كاشي

 بـه  را دهـد؛ كـه نقـش بلقـيس     مـي  نمايش را فرشته و ديگر جنيان ديو، غيرزميني و اساطيري
  .است كرده تبديل فرازميني شخصيتي

 محكمـي  دآن تأكيـ  اندام كاري باغ ارم و آشكار بودن كاشي تصوير در شيرين بودن اما برهنه
 پـي  در غـرب  از تأثيرپـذيري  ايـن  علت .است قاجار هنر نقاشي در اروپايي نقاشي شيوة نفوذ بر

 تصـاوير  ايـن  مشـابه . است بوده قاجار دورة در اروپا و ايران جامعة ميان فرهنگي ارتباطات رشد
نقـش   كـه  حـالي  در. كـرد  مشـاهده  نيز اروپا در رنسانس دورانهاي  ديواري نقاشي در توان مي را

كـاملي برخوردارنـد، نقـش شـيرين بـه دليـل نـوع         پوشـش  از زنان در تصاوير كاشي اين دو بنا
 ترسـيم  اي روي پاهايش در حال آبتنـي  پارچه با و برهنه صورت ربايانه به عاشقانه و دل مضمون

  .شده است
 حالـت  امـا  و اسـت  شـده  تكرار ثابت صورت بهزنان  از موجودهاي  نقشها  تصاوير كاشي در
 طراحـي  نـوع  .انـد  شـده  ترسـيم  هاي مختلف به صورت نشسته در موقعيت نيزها  دست و صورت
هـا   چشـم  حالـت  و اسـت  رخ سـه  حالـت  بهو  اغلب مشابه صورت گردشو  آن تناسبات و چهره

جامـه   چهره، در مختصر پردازي سايه .كند مي تداعي را قاجاري و شرقي زن از تصويري همچنان
 تسـلط  بـا  محدود گزيني رنگ و تصويري و هاي تزئيني مايه نقش تلفيق ها، همچنين و حتي پرده
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دو  درهـا   كاشي مطالعةبا  .چندان كرده است زيبايي تصوير را دو قرمز، خصوص به ،گرم هاي رنگ
 يكـديگر  بـا زن  نقـش  ترسـيم  شـيوة  كـه  ابيميـ  درمـي  قاجـار  دورة درالملـوك   ارم و زينت بناي

 دوره ايـن  نقاشـان  دهـد  مـي  نشانها  شباهت و تكرار كنواختي،ي اين و دارد بسياريهاي  شباهت
ـ  خاص روشي و شيوه تأثير تحت همگي  در گرايـي  واقـع  و نـوعي  زدنـد  مـي  دسـت  اثـر  خلـق ه ب

 مخاطب براي را آنان زيبايي بيشتر كه زنان، تصويرنگاري. شود مي ها مشاهده كاشي تصويرسازي
 داد؛ قـرار  مخاطـب  را نيـز  زنـان  ناصـري  دورة اواخرِ از داد، مي قرار توجه مردان مورد قرار دادنِ

 نيـز  ايـن  كـه  هسـتيم  حجاب كامل از استفاده بدون مردان ميان در زنان حضور شاهد نتيجه در
 دورة در زنـان  اجتمـاعي  شرايط با نسخه اين در زنان دنياي كامل نبودن منطبق اي از نشانه خود
 دنيـاي  در فعـال  حضـوري هـا،   حكايـت  روايـي  بار راستاي درها،  در اين نقاشي زنان .است قاجار
  .است متفاوت دوره آن جامعة در قاجاري زنان زندگي شرايط با اين كه حالي در دارند؛ مردان

هاي مورد بحـث،   عنوان نقش اصلي در سردر خانه كارگيري نقش زن و استفادة آن به علت به
ين نقـش تزئينـي بـا موضـوع زن در     ا. كاري با نظرية پراپ است عنوان خويش يك نقش اصلي به

شود و لباس و آرايش زنان در هـر دو خانـه بـا تزئينـات دورة قاجـار       سردر هر دو خانه ديده مي
نقش زن با سه نقـش زليخـا، بلقـيس و شـيرين در سـردر      . است كه متأثر از زمانة خويش است

ـ    و بهها  نقشبناهاي ذكرشده به كار رفته است و مركز  . ه كـار رفتـه اسـت   عنوان نقـش اصـلي ب
  .ديگر در ارتباط با نقش زن در حاشيه بوده و تمركز بر نقش زن انجام شده استهاي  نقش
هـاي   هـاي سـر كاشـي    هـا و روايـت   شناسي پـراپ، زن در همـة قصـه    مبناي نظرية ريخت بر
ها متفاوت باشد، ولي  ها و قصه ممكن است در ظاهر روايت. هاي قاجار ثابت و مشترك است خانه
سـاختار فرمـي زنـان دورة    . شناسي ظاهر زنان با هيبت زنان قاجاري كار شده است م و ريختفر

قاجار با لباس و پوشش لباس و آرايش و سـربند قاجـاري اسـت كـه ممكـن اسـت در جزئيـات        
متفاوت باشد، ولي كليت فرم زن و نحوة آرايـش و پوشـش او مشـترك و متـأثر از جامعـة دورة      

در همـة ايـن   . س و زليخـا روايـت و حكايـت شـيرين، داسـتان اسـت      حكايت بلقـي . قاجار است
هـاي   ها زنان نقش دارند و ممكن اسـت ايـن زنـان متفـاوت بـه دوره و زمـان       ها و روايت داستان

هـا   همـة ايـن داسـتان   . انـد  مختلف مربوط باشند، ولي همه با لباس و تزئينات قاجاري كار شـده 
هـا   عنصـر اصـلي ايـن روايـت    . و ويژگي مشترك دارندكنند  موضوعي در مورد زنان را روايت مي

كاري طبق نظرية پراپ عنصر اصلي  خويش. كند كاري پراپ را تأييد مي ند كه نظرية خويشا زنان
كـاري زنـان هسـتند كـه      در اينجا خـويش . داستان است كه در عين تفاوت، داراي شباهت است

بنياد قصه براساس ايـن زنـان و نقـش    . اند متفاوت ولي شبيه به دورة خود، يعني قاجار، كار شده
  .لحاظ شده است 3اين موارد در جدول . ها در قصه ساخته و پرداخته شده است آن
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  شناسي سه زن سر بناهاي شيراز در دورة قاجار با نظرية پراپ مطالعة ريخت. 3جدول 
  تصوير  شناسيروايت كاريخويش شناسيريخت شخصيت

  بلقيس
  سردر بناي باغ ارم

آرايش و لباس 
  قاجاري دارد

زن قاجاري 
 روايت دارد   عنصر اصلي

  

  زليخا
سردر باغ ارم و سردر 

  الملوك خانة زينت
آرايش و لباس 
  قاجاري دارد

زن قاجاري 
  روايت دارد  عنصر اصلي

  

  شيرين
  سردر باغ ارم

آرايش و لباس 
  قاجاري دارد

زن قاجاري 
  عنصر اصلي

داستان 
  دارد 

  
  اننگارندگ: منبع

  گيري نتيجه
كـاري يكـي از عناصـر مهـم تزئينـي در       كاشـي . اي داشـت  در دورة قاجار، معماري جايگاه ويـژه 
هاي هنر قاجاري و نشان از هويت  كنندة ويژگي شود كه بازگو معماري اسالمي ايران محسوب مي

ايي كـاري بناهـ   هاي اين دوره، كاشي كاشي هاي درخشان نمونهاز جمله . و فرهنگ قاجاري است
هـاي   رنـگ بـر كاشـي    هفت به شيوة الملوك است كه به صورت نقاشي چون باغ ارم و خانة زينت

به دليل تغييـر شـرايط اجتمـاعي در    . ها نقش زن است لعابي اجرا شده است و موضوع اصلي آن
ها  كاشيهاي  نقشنقش زنان در . كند ها در آن دوره تغيير پيدا مي دورة قاجار، زنان و جايگاه آن

هـا متـأثر از شـرايط     تصـوير زنـان در كاشـي   . شـود  تر ديده مـي  تر و غني رنگ ه لحاظ بصري پرب
همچنين نقش زن بـا  . شود هاي عاشقانه و عرفاني ديده مي اجتماعي و ارتباطات با اروپا، با حالت

هـاي   نقـش واقع، ساختار  در .شود تزئيني ديگر تركيب ميهاي  نقشهايي چون اسليمي و  موضوع
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بنـدي، جانمـايي و مضـمون بـه      رفته در تركيـب  كار كاري اين دو بناي شاخص و عناصر به كاشي
هـاي   هـا شـامل ويژگـي    نقـش زن در كاشـي  . گـردد  مـي  شرايط اجتماعي زنان در دورة قاجار بر

بـروز چهـرة انسـاني و    ، بنـدي كوچـك   هاي گرم در يك تركيـب  غلبة رنگ: فردي نظير به منحصر
اي، كـه بيـاني    صر طبيعي همچون پرندگان، حيوانـات و عناصـر افسـانه   كردن عنا وارد، فرازميني

اصراري سنتي بـر حفـظ و   ، تأثير از تزئينات اشرافي، اهميت زياد به رنگ و فرم، اند ابتدايي يافته
كـاري سـردرهاي بـاغ ارم و     و بـا اشـاره بـه اينكـه در كاشـي     هاسـت   تعادل آثار در تقسيم فـرم 

يوسف و زليخا به كار رفته است، هريـك بـه لحـاظ فـرم و تركيـب      بران  الملوك نقش ترنج زينت
كـاري سـردر بـاغ ارم ايـن مجلـس از نظـر        اما در كاشي. ندا رنگي و فضاسازي با يكديگر متفاوت
كـاري خانـة    در كاشـي . هـاي تزئينـي بيشـتر و پركارترنـد     بصري كيفيـت برتـري دارد و نقـش   

تـر بـه    هاي سـاده  استفاده از عناصر كمتر و نقش باالملوك، اين مضمون را در عين زيبايي  زينت
هـاي درخشـان،    چشـمگير، بـا رنـگ   هـاي   نقشكه هريك در مجموع داراي تصوير كشيده است 

بـا عناصـر و جزئيـات     بنـاي بـاغ ارم   كاري سـردر  كاشي .شوند ديده مي) جذاب(دلنشين و الوان 
اي اسـت كـه توجـه دنيـاي      يـده فراوان، متنوع به لحاظ فرم، رنگ و نقش و بسيار ارزشـمند، پد 

دورة  فرهنگـي هـاي   ويژگيها  كاشي ايننقش زن در  .كند معماري را در جهان به خود جلب مي
هـا   تـرين خصوصـيات ايـن كاشـي     مهم. است گذاشته نمايش به متنوعمجالس  قالب درقاجار را 

تـه در ايـن بناهـا    رف كار هاي به نقش. ها در تصوير است تنوع در رنگ و حالت قرارگيري پيكرة آن
در ايـن بناهـا    مشـترك  همچنين اسـتفاده از مجلـس  . است تزئيني و نمادين داشته ةجنباغلب 

ترين نقش در تزئينات دو بنـا را بـه    ها، نقش زن مهم با توجه به فراواني آرايه. قابل مشاهده است
گرفتـه   ا، الهامه كاري شدة نقش زن در كاشي با توجه به مطالعات انجام. خود اختصاص داده است

واقع مضمون زن در قالب نقش بلقـيس، زليخـا و شـيرين،     در. است از نقش زنِ قاجاري و شرقي
اي از  كاري اين سردرها به تصـوير درآمـده، جلـوه    نمادي از قدرت و زيبايي در كاشي منزلة كه به

وع در بـا توجـه بـه تنـ    نتيجـه،   در. دهـد  شكوه و اصالت معمـاري در دورة ناصـري را نشـان مـي    
، نقش زن در سـردرهاي ايـن دو بنـا نقـش اصـلي اسـت و در       ها نقشبندي، رنگ و فرم  تركيب

گونه كه مشـاهده   همان .انساني، گياهي، جانوري و تزئيني به كار رفته است هاي نقشتركيب با 
بـه لحـاظ بصـري    داراي كيفيـت برتـر، پركـارتر و    در سردر عمارت باغ ارم ها  نقششود، اين  مي
الملوك، نقش زن زيبا ولـي   كاري سردر خانة زينت اما در كاشي. شود تر ديده مي تر و غني رنگ پر

اين نقـش  . منزلة يك نقش اصلي است الملوك و باغ ارم به زن در سردر خانة زينت .استتر  ساده
تمركـز در ايـن   . هاي ديگر براي تزئين بنا به كار رفتـه اسـت   نقش اصلي در كنار نقش  منزلة به

پـذيري از زمانـة خـود كـار شـده و       ها روي نقش زن بوده و به صورت زن قاجاري با تـأثير  نقش
در تطبيق نظرية پـراپ بـا نقـش زن در    . كاري در كنار هم داشته است كاركرد تزئيني و خويش

كـاري عنصـر    شناسي و خويش شود براساس روايت، ريخت سر بناهاي قاجاري شيراز مشخص مي
چنـد ايـن داسـتان و     هر. نماياند مي ها دورة خود را باز ها و روايت داستان عنوان عنصر اصلي زن به
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هاي مختلف است، با تزئينات لباس و آرايش زن در دورة قاجار  ها و زمان ها مربوط به دوره روايت
شناسي، سه شخصيت بلقـيس، شـيرين و زليخـا، فـرم و      در بحث ريخت. شود يكسان تعريف مي

بلقيس و زليخا . ندا ها زن است، ولي در جزئيات اجرا با يكديگر متفاوت ريخت اصلي همة داستان
كـاري زنـان قاجـار در     خـويش . سرايي اسـت  براساس روايت قرآني بوده و داستان شيرين افسانه

هاي بناهاي باغ ارم و خانـة   بنابراين نقش اين سه زن در كاشي. هاي مختلف است ها و زمان دوره
شناسـي،   شناسـي پـراپ براسـاس ريخـت     زئين بوده و با نظرية ريختالملوك نقش اصلي ت زينت

  .كاري و روايت قابل تطبيق است خويش
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