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-مقاالت ارســالی می بایســت حاصل پژوهش های علمی نویســنده یا نویســندگان محترم در حوزۀ تاریخ و باستان شناســی مازندران 
باشد و پیش از این به چاپ نرسیده باشد.

کهن می باشد. -گسترۀ مازندران شامل حوزۀ جغرافیای فرهنگی و تاریخی مازندران 
گزارشی معذور است. -فصلنامه از پذیرش مقاالت با رویکردهای: مروری، توصیفی و 

کننده محتوا و ماهیت علمی - پژوهشی مقاله بوده و شامل بخش های زیر باشد: گویا و بیان  -عنوان مقاله می بایست 
کتابنامه )فهرســت منابع ومآخذ(، منابع  کلیدی، مقدمه، متن مقالــه، نتیجه گیری،  کلمــه(، واژگان  کثر 250  -چکیــدۀ فارســی )حدا

تصاویر و چکیدۀ انگلیسی.
کلمه باشد. کلمات هر مقاله می بایست 7000  کثر تعداد  -حدا

-ارجاعات مقاله باید با روش درون متنی و به صورت زیر آورده شود:
-)نــام خانوادگــی، ســال انتشــار: صفحــه(؛ مثــال: )ملــک شــهمیرزادی،1383: 38( در صــورت اســتفاده از منابــع چنــد جلــدی: )نام 

خانوادگی، سال انتشار: شماره جلد/شماره صفحه(؛ مثال: )ستوده، 583/4:1366(.
کلمات و یا آوانگاری آن، در پانویس آورده شود. ح واژگان و برابر انگلیسی  -ارجاعات توضیحی همانند شر

-کتاب نامه )فهرست منابع و مآخذ( هر مقاله به ترتیب حروف الفبا و به روش زیر نوشته شود:
کتاب. نام مترجم و یا مصحح. شــماره جلد.)در صورت چند جلدی بودن( شــماره چاپ.  -نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(. نام 

محل انتشار: نام ناشر
-در صورت بهره گیری از مقاالت نشریات و فصلنامه های معتبر و پژوهشی، به روش زیر نوشته شود:

نام خانوادگی، نام. )ســال انتشــار(.»نام مقاله«. نام مترجم و یا نام مصحح. نام نشــریه. سال چندم انتشار. شماره نشریه. صفحات 
مقاله. محل انتشار.

گانه تدوین شود همانند: -در صورت استفاده از منابع دیگر زبان ها هر بخش جدا
الف( منابع فارسی؛ ب( منابع عربی؛ ج( منابع انگلیسی و...

که پیش ازاین در نشریات معتبر بین المللی منتشر شده است،  - ترجمه مقاالت علمی-پژوهشی از محققان ایرانی و خارجی برجسته 
به شــرط عدم انتشــار در نشــریات داخل کشــور پذیرفته  می شود. مترجمان محترم الزم اســت اصل مقاله و مجوز نویسنده یا نویسندگان 

مقاله را به همراه ترجمه برای فصلنامه ارسال نمایند.

شیوه نامه نگارش و تدوین 
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سخن مدیرمسئول

گستردگی و غنای فرهنگ و تمدن ایرا  ن زمین 
کهـــــن مازنـــــدران بـــــا همـــــان مرزهای  و خطـــــۀ 
انگیزش  تاریخی- فرهنگی و پیشـــــینۀ شگفت 
برکسی پوشیده نیســـــت. بی تردیدگام نهادن در 
وادی تحقیـــــق و پژوهش های باستان شناســـــی 
کاری است  وتاریخ در مازندران، دارالمرز ایران، 

دشوار و راهی است بی نهایت پرپیچ وخم.
پژوهش گران، در راه شـــــناخت و شناســـــاندن 
حوزۀ فرهنگی- تاریخی این ناحیه، با رنج های 
بی شـــــمار و تالش های فراوان بـــــه دنیای پر رمز 
که  و راز ادوار پیشـــــین ســـــرزمینی وارد می شوند 
کهن آن  هاله ای از افســـــانه ها و حکایت هـــــای 
گرفته اســـــت. از دیگر ســـــو همـــــواره نگران  را فرا
هجوم ســـــهمگین تخریب و نابودی آثار و اشیاء 
تاریخـــــی، نابودی خرده فرهنگ ها، ســـــنت ها و 
کهـــــن، ســـــطحی نگری و بهره گیری  آیین های 
عوامانـــــه از داده های تاریخ و باستان شناســـــی، 
فعالیت اندیشمند نمایان دروغین نیز باید باشند 
و به خون دل مســـــیر را دست در دست هم پیش 

ببرند.
خالصـــــه آن کـــــه در ایـــــن دریـــــای ژرف، آثـــــار 
کـــــه با سخت کوشـــــی و  و نوشـــــته های اینـــــان 
گون فراهم آمده است، چراغ راه  گونا تنگناهای 

حقیقت جویان و دانش دوستان  می شود.
برای گروه کوچک ما که این راه را با عشق آغاز 
کافی اســـــت تـــــا لبخند رضایت  کرده ایم، همین 
بنشیند بر جان تشـــــنگان دانش و حقیقت و ما 
کرده ایم به این  که ادای دینی  کنیم  احســـــاس 

شمایل زیبایی، مازندران بزرگ.
کوچکی اســـــت در راه نیل  گام  این فصل نامه 
کـــــه تحقیق، پایۀ  به این نکتۀ مهم و اساســـــی 
توسعۀ علمی است و مقدمه ای برای رسیدن به 

جایگاه واالتر دانش و علم در خطۀ زرین ما.

مهدی عابدینی عراقی

� سخن مدیر مسئول/ مهدی عابدینی عراقی/ 3

� بازخوانی دو روایت از ناصراالسالم ساروی دربارۀ امام زاده ابراهیم آمل و مشهدسر 
و سیدعمادالدین هزارجریبی/یوسف الهی/ 4-9

� بســـــامد نقش مایه های نمادین و هندســـــی و شـــــیوه  های اجرایی آن در تزیینات 
وابسته به معماری مازندران در دورۀ قاجار/ زهره ایزدی راد/ 10-25

� بررسی تحوالت طبقاتی مازندران در دورۀ پهلوی دوم/زمانه حسن نژاد/ 26-35
کاخ جهان  نمای  کاشـــــی  های  � تأثیر نقاشـــــی مکتـــــب اصفهان بر نقوش انســـــانی 

ح آباد/حکیمه رازقی منصور - باقر صلح جو/ 36-45 فر

� بررسی تحوالت مناصب محلی مازندران)والی، وکیل و وزیر(در عصر صفویه/علی 
رستم نژاد نشلی/ 46-53

 * Haspīn-raz یادداشت  هایی در باب آرشیوهای پهلوی: در جستجوی *هسپین رز �
و جغرافیای آرشیو تبرستان/ خداداد رضاخانی- ترجمه جواد لطفی نوذری/ 54-59

� نشانه ای از هنر سکایی در سوادکوه/مهدی عابدینی عراقی - عبدالرضا مهاجری نژاد/ 
60-71

� نگاهی به پیشـــــینۀ مدارس قدیمی و مکتب  خانه هـــــای مازندران در عصر قاجار/ 
کبر عنایتی/ 72-83 علی ا

� تحلیل یافته های باستان شـــــناختی محوطۀ معصومی آسیابســـــر/ سراله قاسمی 
گرجی- هادی میالدی- حکیمه رازقی منصور/ 84-93 کرمی  گرجی- علی 

� فرجام تقاضای تأسیس مدرسۀ عالی تجارت در بارفروش/شهرام قلی پور گودرزی/ 
94-101

کرچال/محمدکشاورز  کیجا کارکرد معماری غار- قلعه  � معرفی و بررسی ســـــاختار و 
دیوکالیی- روبرتو دان/ 102-111

کبر وحدتی/ 112-119 � عصرآهن شمال هیرکان/ الیویه لوکنت - ترجمه علی ا

کتاب تاریخ طبرســـــتان/ � درآمدی بر تاریخ  نگاری و تاریخ  نگری ابن  اســـــفندیار در 
سیدرحیم موسوی ساروی/ 120-129

�
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تأثیر نقاشی مکتب اصفهان 
بر نقوش انسانی کاشی های
 کاخ جهـان نمـای فــرح آباد

حکیمه رازقی منصور 1         باقر صلح جو 2

ح آباد.  کارشناس ارشد باستان شناسی. پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی فر  -1 
ح آباد.  2- مدیر پایگاه میراث فرهنگی شهر تاریخی فر

چکیده
ح آبــاد، در محوطۀ کاخ جهان نما اقــدام به گمانه زنی  در طــی ســال های 1386 و 1390 بــا توجــه به اهمیت شــهر قدیم فر
کاشــی های مختلف و دیگر آثاری  گچ بری،  کاوش شــدکه در نتیجۀ آن بخش هایی از معماری و تزیینات وابســته اعم از:  و 
کاشــی کاری در دورۀ صفوی یکی از شــاخص ترین تزیینات  چون ســفال های این دوره، به دســت آمد. باتوجه به این که هنر 
وابســته بــه معمــاری و بیــان کنندۀ اوضــاع فرهنگی، هنری، سیاســی، مذهبی، اجتماعــی و ... جامعۀآن دوره بوده اســت، 
گرفــت. این پژوهش با هدف شناســایی  کاوش از ســوی پژوهش گران مورد بررســی قرار  کاشــی های کشــف شــده در جریــان 
که:   کشــف شــده در این محوطه انجام شــد. پرســش های این تحقیق این بود  کاشــی های  و معرفی شــاخص های هنری 
ح آبــاد دارای چه  کاشــی های فر کاخ جهان نمــا چــه بــوده اســت؟ نقش مایه هــای  کاشــی های بــه کار رفتــه در  شــاخص ترین 
کاخ جهان نما چه بوده و نمونه های مشابه آن چیست؟ فرضیه مبتنی  کاشی های  مشخصه هایی است؟مضامین و نقوش 
بر پرســش ها نیز این بود که: نقوش و مضامین کاشــی های کاخ جهان نما، از مکتب نگارگری اصفهان تأثیر پذیرفته اســت. 
شــیوۀ ایــن تحقیــق تاریخــی و روش تحقیــق نیــز میدانــی با ابــزار و رویکرد توصیفــی- تحلیلــی و تطبیقــی و هم چنین روش 
کتابخانــه ای بــا ابــزار مطالعــه معیارهای ســبک هنری بود. بر اســاس داده های ایــن تحقیق و تحلیل و بررســی تطبیقی آن 
که: پیروی از ســبک اصفهان با رعایت دقیق تزیینات، ژرف نمایی، واقع گرایی، پرســپکتیو و  گرفتند  پژوهش گــران نتیجــه 
کرد. شباهت  کاشی های به دست آمده از جهان نما نیز مالحظه  خصوصا در مرکز قرار دادن تک چهره ها را می توان در میان 
کاخ جهان نما و مکتب اصفهان می توان مالحظه نمود و از آن به عنوان عنصر اصلی  کاشی های  که در بین  نزدیک دیگری 
کمر مردان و زنان بسته می شد و موقعیت ممتاز افراد را معرفی  که بر  تزیینی نام برد، دستارهای روی سر و شال هایی است 
که تا چه اندازه مکتب نگارگری اصفهان در این دوره بازتاب مثبتی در پیشرفت  می کرد. بنا بر آنچه بیان شد، مشخص شد 

کاخ جهان نما را داشته است. کاشی های  و قلمرو تزیینات به کار رفته در 

ح آباد،کاخ جهان نما. کاشی کاری، مازندران، فر کلیدی: صفویه،  واژگان 
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کاخ جهان نما از آلبوم ناصرالدین شاه تصویر1. بقایای  دروازه 
ح آباد( )آرشیو پایگاه شهر تاریخی فر

مقدمه
کـــــه مختصات  ح آبـــــاد یکـــــی از شـــــهرهای تاریخی مازندران اســـــت  فر
کیلومتری شـــــمال شهر ساری  آن N:36.48 و E:53.06  می باشـــــد و در 27 
که از طرف شـــــمال به دریای مازندران، از طرف شرق به  واقع شده است 
کوه های البرز  شهرستان میاندورود، از طرف جنوب به شهر ساری و رشته 
ح آباد مرکز بخش  مرکزی و از غرب به شهرستان جویبار محدود  می شود. فر
که از نظر موقعیت جغرافیایی در  رودپی جنوبی  شهرستان ساری اســـــت 
پهنۀ جلگه ای شهرســـــتان واقع شده اســـــت. ارتفاع آن از سطح دریا 8 متر 

گرفته است.  بوده واز لحاظ اقلیمی در منطقۀ معتدل و مرطوب قرار 
کرد و در  در سال1021هـ .ق شاه عباس دهکده طاهان را به شهر تبدیل 
کاروان سراها بنا نمود و آن را  گرمابه ها و  آن شـــــهر کاخ های زیبا، دکان ها، 
ح آباد برخی معتقدندکه  ح آباد نامید. باتوجه به آثار باقی مانده از شهر فر فر
شـــــیوۀ ساخت این شهر شباهت بســـــیاری به بافت شهری اصفهان دارد. 
در بافت شـــــهری اصفهان وجود میدان مستطیلی عظیم به عنوان هستۀ 
کاخ، پل و ... سبب  مرکزی شـــــهر با بناهای اطراف آن هم چون: مسجد، 
احداث شـــــهری با این وسعت شده است. این سبک ساخت و ساز در دورۀ 
صفویه در دیگر شـــــهرهای این دوره نیز به چشـــــم می خورد. از جملۀ این 
کرد، میدان مستطیلی شکل این  ح آباد اشـــــاره  شهرها می توان به شهر فر
شـــــهر نیز در جهت شـــــمالی - جنوبی به عنوان هستۀ مرکزی شهر، سبب 
گردهم آمدن مجموعه ای از بناهای دیگر شـــــده است. حمام ها و قسمت 
مخصوص مســـــتخدمان نزدیک میدان واقع شـــــده بود، در حالی که کاخ 
گرفته و در قســـــمت  جهان نمـــــا در ناحیه خصوصی و مشـــــرف به دریا قرار 
گنبدی بر فراز آن احداث شده  که  جنوبی میدان یک مســـــجد با عظمت 
و همه اطراف میـــــدان دارای تاق نما بود. در زیر ایـــــن تاق ها و هم چنین 
کرده بودند و بر روی  در ســـــمت مشرق و مغرب میدان دکان هایی احداث 
که هم اینک بقایای  رودخانه تجن در شـــــرق میدان نیز پلی قرار داشـــــت 
آن قابل مشـــــاهده است.  از جمله ســـــیاحان خارجی که از این شهر دیدن 
کردند، پیترو دالواله ایتالیایی می باشـــــدکه در ســـــال1027هـ .ق در زمان 
گزید،  ح آباد اقامت  سلطنت شاه عباس صفوی به ایران آمد و مدتی در فر
ح آباد را مانند رم و قسطنطنیه بسیار وسیع حتی  وی در سفرنامۀ خود، فر
از آنها بزرگ تر و از آن به عنوان یکی از شهرهای مهم بندری مازندران نام 
کاخ جهان نما نیز  می برد و به بناهای ساخته شده در این شهر و هم چنین 

کرده است.  اشاره 

ح آباد،  در طی ســـــال های 1386 و 1390 با توجه به اهمیت شهر قدیم فر
کاوش شـــــد و در نتیجه  گمانه زنی و  کاخ جهان نما اقدام بـــــه  در محوطـــــۀ 
کاشی های  گچ بری،  قســـــمت هایی از معماری و تزیینات وابســـــته به آن، 
که الگو برداری از ســـــبک  مختلف و ســـــفال های این دوره، به دســـــت آمد 
هنری مکتب اصفهان تا حدود زیادی در این آثار مشـــــهود اســـــت. در این 
که عصر شکوفایی صفویان می باشد  دوره به ویژه از زمان شـــــاه عباس اول 
گرفتن ایران  گســـــترش روابط هنری، تجاری و فنی با شرق و قرار  به دلیل 
در مســـــیر جاده معروف به ابریشـــــم، هنر ایران از هنر چیـــــن تأثیر پذیرفته 
اســـــت. این تأثیرپذیری را درآثار ســـــفالین، به خصوص ظروف چینی آبی و 
کاشـــــی های به دســـــت آمده از همین دوره در بناها و محوطه های  سفید و 
کاوش های  کاوش شـــــده دورۀ صفوی می توان به روشنی مالحظه نمود. با 
گذشته  کاخ جهان نما در سال های  ح آباد و  گرفته در شـــــهر قدیم فر صورت 
گون به دست آمد که  گونا تعداد زیادی کاشی و سفال از گمانه ها و فضاهای 
نمونه هایی در میان آنها، نشان از پیشرفت هنری و ارزش فرهنگی آثار این 
کاشـــــی شاخص و یافته های برتر در این مقاله  دوره دارد. این آثار با عنوان 

معرفی  می شود.  
هدف از این تحقیق، شناسایی و معرفی شاخص های هنری کاشی های 

کاخ جهان نما است. پرسش های این پژوهش عبارتند از: کشف شده در 
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کاخ جهان نما چه بوده است؟ کاشی های به کار رفته در  - شاخص ترین 
ح آباد دارای چه مشخصه هایی است؟ کاشی های فر - نقش مایه های 

کاشـــــی های کاخ جهان نمـــــا چه بوده و نمونه های  - مضامین و نقوش 
مشابه آن چیست؟

که: اساس این مقاله بر این فرضیه استوار است 
کاخ جهان نمـــــا، از مکتب نگارگری  کاشـــــی های  - نقـــــوش و مضامین 

اصفهان تأثیر پذیرفته است.
کاشـــــی کاری  کرد تا نقوش هنر  در این مقاله نگارندگان تالش خواهند 
به کار رفته در کاخ جهان نما را معرفی و با نقوش نگارگری مکتب اصفهان 
مقایسه نمایند. با توجه به هدف مقاله، این پژوهش بر مطالعه نقوش و 
مضامین کاشی های کاخ جهان نما متمرکز شده و از پرداختن به اطالعات 
کاشـــــی ها پرهیز شده است. در این پژوهش)با  مرتبط با فناوری ساخت 
توجه به محدودیت های موجود در خصوص مطالعات آزمایشگاهی(، با 
کاخ جهان نما، شیوۀ تحقیق تاریخی و روش تحقیق  بررســـــی داده های 
نیز میدانی با ابـــــزار و رویکرد توصیفی- تحلیلـــــی و تطبیقی و هم چنین 
کتابخانه ای با ابزار مطالعه معیارهای ســـــبک هنری، نظیرشیوۀ  روش 
طراحـــــی نقوش، رنگ بندی و مضمون می باشـــــد. روند انجام پژوهش 
کاخ جهان نمـــــا و تهیه تصاویر،  کاشـــــی های  شـــــامل: بازدید میدانی از 
ح و  کتب، مقـــــاالت، موزه های مطر گردآوری مطالعـــــات مرتبط از میان 
که  سپس بررســـــی تطبیقی است. در بخش مقایســـــه تطبیقی، مواردی 
کاخ جهان نما و سایر نقوش دورۀ  کاشـــــی های  بیانگر نقاط تشابه میان 
صفوی و به ویژه مکتب نگارگری اصفهان اســـــت، به اختصار برشمرده 
شده اســـــت. موارد مطالعه شـــــده شـــــامل مضامین نقوش، بررسی شیوۀ 
کار رفته و مقایســـــه موتیف های خاصی  طراحـــــی، مطالعه رنگ های به 

 می شود.

پیشینۀتحقیق
ح آباد، نزدیک به یک دهه است  کاخ جهان نمای فر کاشی های  گر چه  ا
کنون پژوهش مستقلی  ح آباد نگه داری  می شـــــود، اما تا که در مجموعه فر
در این خصوص انجام نشده اســـــت و این پژوهش نخســـــتین نوشته در 
مورد این آثار و اهمیت آنها در سبک شناســـــی و معرفی تزیینات وابسته به 

ح آباد می باشد.  معماری در بناهای دورۀ صفوی شهر فر

کاخجهاننما
در معمـــــاری دورۀ صفوی به ویژه زمان ســـــلطنت شـــــاه عباس یکم، 
کاشی کاری به عنوان یکی از مهم ترین تکنیک های تزیینی برای ایجاد 
گرفته شد. از جمله  نقشی درخشـــــان و زیبا بر روی ســـــطوح بناها به کار 
ح آباد به شکوفایی رسید و همانند کاخ عالی قاپوی  بناهایی که در شهر فر
کاشـــــی کاری بود،  گچ بری و  قزوین و اصفهان دارای تزیینات نقاشـــــی، 
کاخ جهان نما می باشد. این بنا دارای تزییناتی هم چون نقوش انسانی 
گیاهی و حیوانی بوده است. تعدادی  کاشـــــی ها، نقوش  روی ســـــطوح 
از ســـــیاحان و بازرگانـــــان اروپایی قصر جهان نمـــــا را از نزدیک دیده و آن 
را در ســـــفرنامه های خود توصیف کرده اند. اســـــتودارت در سفرنامه خود 
ح به یادگار  اطالعاتی از عمارت جهان نما در اوج آبادانی خود به این شـــــر
کرد تا در  گذاشته اســـــت: »مهماندار، ما را در این شـــــهر به خانه ای وارد 
کردیم. بعد در قصر باز شد و برای  کنیم و ما در آنجا منزل  آنجا استراحت 
دیدن آن رفتیم. جای عالی و مطبوعی بود. دروازه آن بسیار ساده است 
که  و چیز جالبـــــی ندارد)تصویر1(. پس از عبور از یک حیاط پر از ســـــبزه 
دو طرف معبر درختکاری شـــــده بود به دروازۀ دیگری رســـــیدیم که مثل 
اولی ســـــاده بود. پس از گذشـــــتن از آن به باغی رسیدیم بسیار دلپذیر پر 
از درختان پرتقال و نارنج. حوض های زیبای متعدد در وســـــط این باغ 
که از تیر و چوب ساخته شده و محل  است و در وســـــط حوض اتاقی بود 
که  جلوس شخص شاه اســـــت. در یک طرف باغ اندرون وی واقع است 
که  اتاق های زیبای جالبی دارد. کف اتاق ها با فرش ترکی مفروش است 
کاری  کاماًل به اندازه اتاق ساخته شده است. دیوارها و باالی اتاق ها طال
کشور  شـــــده و منقوش به عکس های مرد و زن است و طبق مرسوم این 
به طور جالبی با طال و ســـــایر رنگ ها نقاشی شده است. برخی از اتاق ها 
که برای نوشـــــیدن قهوه و شـــــراب ضمن  پر از چینی های جالبی اســـــت 
کمان  خوشگذرانی در میان زنانش به کار می رود. در یک اتاق دیگر تبر و 
شـــــاه را دیدم و قالب هـــــای مخصوصی که برای چیـــــدن میوه از درخت 
که شاه در  کرد، محل مخصوصی اســـــت  که جلب نظر  بود. چیز دیگری 
که پادشاه به  گوشـــــت تهیه می کند، کم دیده شده  آنجا به دســـــت خود 
کباب پختن بپردازد. در عقب این بنا نهری جاری است«)راس،1339: 
کاخ جهان نما در ســـــال 1822م  197(. فریزر پس از بازدید از خرابه های 
کـــــه در این جا باقی مانده  این گونـــــه آن را توصیف می کند: »تنها بنایی 
کنار رودخانه  ج مربعی در باال در  بنایی مربع شـــــکل و دو طبقه است با بر
که بنا زیاد خلع  کنون جهان نما خوانده  می شـــــود)تصویر2(. با این  که ا
ســـــالح شـــــده اســـــت هنوز شـــــکل اصلی خود را حفظ کرده به طوری که 
قســـــمت های مختلف بنا را می توان روشن دید. این بنا یک تاالر مرکزی 
دارد با اتاق هایی در گوشه های بنا و اتاق های کوچکتری در میان آنها در 
که پاره ای از آنها دسته بندی  طبقۀ پایین و باال تعداد زیادی اتاق است 
که برای افراد  شده و این دســـــته بندی هدف اصلی بنا را نشان می دهد 
که این  کنان محل معلوم  می شود  گفتار ســـــا مختلف اســـــت، چنان که از 
بنا مخصوص زنان حرم بوده اســـــت. تمام این اتاق ها با نقاشی تزیین 
گل و بوته و تزیینات خیالی نیستند بلکه  شـــــده اســـــت. نقش ها و تنها 
کل آدمیان  برخالف عقیدۀ مســـــلمانان جرزها و تاقچه ها نقوشـــــی از هیا
که به اشـــــکال می توان  دارد. اما به قدری از باد و باران صدمه دیده اند 
آنها را تشـــــخیص داد. از آنچه من توانستم ببینم، بدین نتیجه رسیدم 

کاخ جهان نما از آلبوم ناصرالدین شاه تصویر2. بقایای 
ح آباد( )آرشیو پایگاه شهر تاریخی فر
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کاشی نگاره متأثر از مکتب اصفهان تصویر5. 
)1878-549A  موزه ویکتوریا آلبرت. شماره موزه(

کاشی متأثر از مکتب اصفهان تصویر3. نقاشی روی 
)موزه باستان شناسی و مردم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا. 

شماره موزه 49-15-2001(

کاشی متأثر از مکتب اصفهان تصویر4. نقاشی روی 
)موزه باستان شناسی و مردم شناسی دانشگاه پنسیلوانیا.شماره 

موزه 53-15-2001(

که به جای  ع ها یا نقاشـــــان باید چینی بوده باشـــــند برای این  که موضو
قلم خشـــــکی که در نقاشی ایرانیان دیده  می شود این نقش ها بسیار نرم 
کاخ جهان نما با  و سیال بود«)نقل از ســـــتوده،1366: 585-583/4(. 
که به صورت نقاشی  توجه به عظمت معماری و تلفیق هنر شرق و غرب 

روی دیوارهای آن به کار رفته بود، به این نام مشهور شده است.

مکتباصفهان
در اواخر ســـــدۀ نهم هجری با قدرت یابی شاه اسماعیل صفوی)907-
930 هــــــ .ق( در تبریز، دولت صفویه با تغییر مذهب رســـــمی به تشـــــیع، 
قدرت یافت و این تغییر سیاسی، اجتماعی و دینی ساختار فکری جدیدی 
در ایران به وجود آورد. در ایـــــن زمان، ایران به عنوان یکی از قدرت های 
بزرگ سیاسی و اقتصادی منطقه، پس از شکل گیری پایه های هنر صفوی 
گمارد و آثار  در بعد خط و نقاشـــــی به حمایت و پرورش هنرمنـــــدان همت 
که در یک دورۀ نه صدساله پس از  هنری افزون بر دســـــت مایه های بومی 
اسالم در این دیار وجود داشت، با مهاجرت شماری از هنرمندان هراتی به 
آذربایجان رشد یافت. این مهاجرت از زمانی پیش از عصر صفوی در دورۀ 
آق قویونلوها آغاز شد، اما با انحالل دورۀ تیموری، شدت گرفت. زمانی که 
شاه اسماعیل هرات را به سال916 هـ .ق تصرف کرد، بسیاری از این افراد 
را به تبریز آورد و عماًل با تعطیل شدن مدرسۀ هنری هرات، مدرسه و مکتب 
جدیـــــدی در غرب ایران آغاز شـــــد که بعدها به قزویـــــن و اصفهان انتقال 
کمال الدیـــــن بهزاد)870-942  یافـــــت. یکی از بهترین نقاشـــــان هراتی، 
کتابخانه سلطنتی  که شـــــاه اسماعیل او به تبریز آورد و ریاست  هـ.ق( بود 
گردان بسیار،  گذارکرد )جعفریان،1378: 64(. وی با تربیت شـــــا را به او وا
تأثیر زیادی در شـــــکل گیری مکتب نقاشی صفوی داشـــــت. پس از تغییر 
گردان بهزاد راه وی را ادامه دادند اما در  پایتخت به قزوین و اصفهان، شا
اصفهان هنرمندان تا حدودی تغییر رویه دادند و مکتب اصفهان شـــــکل 
گرفت. در اواسط دورۀ صفویه و تغییر پایتخت به اصفهان در 1006هـ.ق، 
کن عام المنفعه در  دستور ساخت و ساز قصرها و ساختمان های دولتی و اما
پایتخت توســـــط شاه عباس اول صادر شـــــد. با شکست ازبکان در غرب و 
پیروزی های شاه عباس بر عثمانی، ایران ازموضع قدرت وارد گفتگوهای 
سیاســـــی و صلح با عثمانی شد. اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رو به 
کن سرعت غیر قابل  بهبودی نهاد و با رونق دورۀ صفویه ساخت و ســـــاز اما
کاشی کاری ها  کن ســـــاخته شده با انواع نقوش،  گرفت. اما وصفی به خود 
و دیگر تزیینات مزین می شـــــد و شاه خود بر پیشـــــرفت این بناها اشراف 

داشـــــت. تزیینات این بناها جهت زیباسازی و باشـــــکوه تر شدن قصرها، 
کن خاص و ... بسیار مورد توجه قرار  مســـــاجد، تفرجگاه ها، حمام ها، اما
کاشـــــی  کن از  گرفت به طوری که در قســـــمت های بیرونی و درونی این اما
معرق استفاده می شد اما سرعت پایین در ساخت کاشی معرق، هنرمندان 
کاشـــــی هفت رنگ و سپس به فکر استفاده از نقاشی  را به فکر استفاده از 
دیواری بر روی گچ در قسمت های داخلی بنا سوق داد. استفاده از گچ بری 
که در ایران ســـــابقه ای طوالنی دارد، باعث سرعت  گچ  و نقاشـــــی بر روی 
کن عمومی و دولتی شد.  بخشـــــی در ســـــاخت و تکمیل قصرها و دیگر اما
هرچند نقاشی های اجرا شـــــده بر روی دیوارها در طول زمان مورد آسیب 
گرفتند؛ اما یادگارهای باقی مانده از ایـــــن دوره بر روی دیوار  بســـــیار قرار 
کاخ ها، حمام ها، خانه ها، بازار و ... قابل بررسی و پیگیری است و نشان 
از اجرای زیاد نقاشـــــی دیواری در این دوره دارد)حسینی،1397: 136(. 
مکتب نقاشـــــی اصفهان به مراتب بیش از آثار هنـــــری دوره های هرات و 
تبریز و قزوین ســـــبک و نفوذ نقاشـــــی چین را از خود دور نمود و توانســـــت 
به میزان محسوســـــی اصالت روح ایرانی را در آثـــــار هنری ایران خالص تر 
کردن نقوش، با سرعت عمل بیشـــــتری نقاشی ایران را از  کند و با ســـــاده 
صفحه کاغذ به صورت دکوراسیون دیواری و تزیین کاخ ها درآورد. در این 
که تمیز دادن پسر از دختر مشکل  تصاویر یک ظرافت و زیبایی وجود دارد 
اســـــت)تصاویر3-5(. این روش نقاشی منســـــوب به رضاعباسی رییس و 
پیشوای نقاشـــــان آن دوره است)گل محمدی،1356: 333(. هنرمندان 
نقاشـــــی مکتب اصفهان و به خصوص رضاعباسی در طراحی حالت های 
مردان و زنان آثار خود مهارتی تمام از خود نشـــــان داده اند بیشتر آنها را با 
چشـــــمانی خمار و نیمه بسته به تصویر کشـــــیده اند که بی خیال از جهان 
پیرامون در سرخوشی زائدالوصفی هم چون ترنم یک شعر عاشقانه دو یار 
کنار یکدیگر به آرامش رسیده اند. چنین مضامینی در دوره های پیش  در 
کمتر وجود داشـــــت و بدون تردید تحولی در مضمون و اجرای این  بسیار 
گذشـــــته ایران پدید آمده بود. تحولی  آثار نســـــبت به نگارگری دوره های 
که از یک طرف از نگرش حامیان و ســـــفارش دهندگان هنری نســـــبت به 
ع هنر سرچشـــــمه می گرفت و از سوی دیگر ضروریات جامعه و زمانه  موضو
ع  موجب آن می شـــــد. در حقیقت در مکتب اصفهان انقالبی هنری به وقو
پیوســـــته و به جـــــای موضوعات قـــــراردادی در مورد قهرمانان و عشـــــاق 
گونه  افســـــانه ای، به واقعیـــــات و توصیف مردان و زنان عـــــادی همان 
گر هنرمند موضوعات سنتی را به  که هســـــتند پرداخته  می شـــــود و حتی ا
تصویر می کشید روش ارائه آن واقع گرایانه بود)شاد قزوینی،1386: 24( 
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ع  در این مکتب هنری رضاعباسی نو
نگاره هـــــای تک برگی را به اوج کمال 
خود رساند و بدان بیانی پخته، زیبا و 
دلنشین بخشید و در آن سلیقه زمان 
را وارد ســـــاخت. او با سنت نگارگری 
ایران آموزش دید ولی در بســـــتر این 
سنت، ابتکار و تجدد بسیاری از خود 
نشان داد. او در محرکه تمدن جهانی 
کـــــه رهاورد آن برای  معاصرش افتاد 
نقاشی ایران شیوۀ فرنگی سازی بود. 
او رگه هایـــــی از این شـــــیوه را چه در 
تکنیک و چه در محتوا وارد نگارگری 
که  ایران نمود)آژند،1385: 157(. در آثار این سبک، زنان جوانی هستند 
در کاخ هـــــا یا کوچه و بازار حضور دارند اما جدا از قراردادهای فاخر و با وقار 
زنان، با نقوش خدمت گزارانه و دون پایـــــه در جامعه آن روزگار و با لباس 
و چهره ای متفاوت طراحی و یا نقاشـــــی شده اند. از نظر تزیینات ظاهری، 
بدون روپوش و لباسی تا حدی بدن نما و سربندی در نهایت اختصار و گاه 
گیسوانی بدون پوشش نقش شده اند. نحوۀ نشستن نیز با حالت هایی  با 
خاص بوده و به ندرت همراه با ولنگاری بوده است. آنها اغلب یا مشغول 
حرکاتی حاشـــــیه ای و غیرجدی یا تغزلی و شاعرانه هستند، مانند اهدا گل 
کیسه ای  یا جام شـــــراب، یا در حال شـــــمارش بدون هدف انگشـــــتان، با 
پول در دســـــت و یا در حال تنظیم عشوه گرانۀ لباس هستند و در هر حالت 
بسیار متکی به جنسیت خود هستند،گویی آنها تنها قهرمانان صحنه اند 
نه نظاره گـــــران صحنه ها و حوادث )بختیـــــاری،1392: 64(. نگاهی به 
کاشی های  که بر روی  آثار هنری این دوره نشـــــان می دهد نقوش انسانی 
بناهای عصر صفوی نقش می بســـــت اغلب شـــــامل نقـــــوش جوانانی بود 
کنار درختان پرشـــــکوفه، درحال مطالعـــــه )تصویر6(یا مصاحبت با  که در 
یکدیگر بودند)رفیعی،1390: 105(، قراردادن پیکرۀ انسان به عنوان رکن 
اصلی در ترکیب بندی نگاره ها)تحویلیان،1387: 31(، تک چهره نگاری 
کاله های فرنگـــــی )کنبای،1387: 108(، بزرگ  به ویژه از جوانان فاخر با 
کردن تصویر به یک یا چند پیکره، استفاده  کشـــــیدن پیکره ها و محدود 
از رنگ هـــــای محدود و عـــــدم اســـــتفاده از رنگ های ملـــــون خصوصًا در 
نقاشی تک پیکره ها)خواجه احمد عطاری و دیگران،1391 : 88(، جلب 
کردن توجه بیننده به قســـــمت سر، پوشش ســـــر و آرایش موها با استفاده 

از حرکت های روان و آزاد قلم)محبی،1390: 58(، اســـــتفاده از چهره های 
آرمانی شـــــامل جوانان زیبارو، رایج در سنت نقاشی اصفهان)همان:60 (، 
ترسیم ســـــربند برای بانوان و دستارهای رنگارنگ و راه راه برای مردان و 
کاربـــــرد نقوش روان و آزاد در پیرامون آنها)مهجور، 1388 : 144( از جمله 
که در نگارگری مکتب اصفهان بسیار دیده  می شود.  خصوصیاتی هستند 
کاشـــــی های حمام های این دوره مرسوم شد  که بر روی  از نقوش انسانی 
گر مهم ترین نقوش  و تصویر جوانان خوشـــــگذران، زنان ســـــاقی و یا خنیا
را تشـــــکیل می داد)مخلصـــــی،1382: 110(. در معمـــــاری ایـــــران در دورۀ 
اســـــالمی تصویرپردازی با اســـــتفاده از نقوش انســـــانی به ویژه در فضاها و 
محیط  های مذهبی چندان پذیرفتنی نبود. اســـــتفاده از نقوش انســـــانی 
در حمام هـــــا نیز اغلب بحـــــث برانگیز بوده اســـــت، برخی آن را ناپســـــند 
دانســـــته و برخی دیگر آن را الزمه طراوت و شـــــادابی روح در فضای حمام 
دانسته اند)کریمیان،1382: 100(. نتایج پژوهش محققان نشان می دهد 
عمـــــدۀ نقوش به کار رفته در کاشـــــی کاری حمام ها تا پیش از عصر صفوی 
گیاهی بوده است. ولی از این  شـــــامل نقوش هندسی اســـــلیمی، ختایی و 
کاخ ها، نقوش انســـــانی با چهره هایی متبسم و  دوره در حمام ها نیز مانند 
اشرافی که میوه و یا شاخه گل و آالت موسیقی در دست دارند در قاب های 
دالبری، ســـــتاره ای و چندضلعی مشاهده  می شود. در این نقوش چهره ها 
خ ترسیم شده اند. رنگ های  انتزاعی و بدن ها به حالت نیم تنه و ســـــه ر
به کار رفته شـــــامل آبی الجوردی، قرمز مایل به قهوه ای و ســـــفید است و 
برای پرکردن فضای خالی بین قاب ها از نقوش شـــــبه اســـــلیمی و ختایی 
استفاده شده اســـــت)منصوری و دیگران،1395: 106( در نیمه دوم دورۀ 
که پیش از این مـــــورد حمایت دربار  صفوی با آزادی بیشـــــتر، هنرمندان 
بودند، توانســـــتند آثار هنری خود را به هر شـــــخصی که توان خرید داشت 

بفروشند)کنبای،1389: 98(. 

یافتههایپژوهش
کنارآثار معماری شـــــامل معابر، حوض ها و آبراه ها)تصاویر7 و8 (،  در 
کاشی ها و ظروف چینی آبی و سفید از مهم ترین دستاوردهای مطالعات 
که مسلم است اهمیت و  باستان شناسی این محوطه می باشـــــد. آنچه 
کاخ، اوج پیشرفت فرهنگی، هنری و صنعتی را در شهر  شـــــکوفایی این 
که  کاشـــــی های به دست آمده از این بنا  ح آباد نشان می دهد. نمونه  فر
کنار رودخانه تجن قرار دارد بیشتر  در بخش شمال شرقی محوطه و در 
به شـــــکل مربع و به طول و عرض17ســـــانتی متر و به قطر2 ســـــانتی متر 

ح آباد( کاخ جهان نما )آرشیو پایگاه شهر تاریخی فر ح آباد(تصویر7. بقایای  کاخ جهان نما)آرشیو پایگاه شهر تاریخی فر تصویر8 . آثار به دست آمده از 

کاشی نگاره به سبک اصفهان  تصویر6. 
)موزه لوور(
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که این آثار را دارای اهمیت می نماید نقش مایه های  می باشـــــند. آنچه 
انســـــانی با موضوعاتی مربوط به زندگی روزمره، مجالس بزم و شادی، 
زنان در حال تعارف نوشیدنی، تک چهره ها و در بعضی از ظروف چینی 
کنار یکدیگر در  به دست آمده از گمانه زنی و کاوش چند چهره انسانی در 
کاشی با نقوش  حال نواختن موسیقی)تصویر9( و در دیگر موارد بر روی 
کاشـــــی ها ترسیم شده است. بر  گل های چند پر در حاشـــــیه  گل و بوته، 
کوچک و درختان پر  گل های  کاشی ها تزییناتی هم چون  روی بعضی از 
شـــــکوفه دیده  می شود و این می تواند تلفیقی از هنر چینی وایرانی باشد 
که به آرامی در میان آثار سفالی این دوره نیز خود را نشان می دهد. محل 
گزارش  کاشی ها به علت عدم  قرارگیری و یا به دســـــت آمدن دقیق این 
گرفته و نقوش  کاوشگر آن مشخص نیســـــت اما از نظر تزیینات صورت 
که متعلق به یک مکان مهم و ارزشـــــمند  به کار رفته مشـــــخص اســـــت 
کاشـــــی ها با یکدیگر  کاخ می باشـــــد. تصاویر چهره هـــــا در این  هماننـــــد 
متفاوت می باشـــــد. در برخی از آنها تصاویر افـــــراد در میان طبیعت و در 
بعضی دیگر تصاویر مربوط به بزم و شادی است. با توجه به نمونه های 
کاخ جهان نما بیشتر از  کاشـــــی های  موجود، نقش زن ها و تعداد آنها در 
مردان بوده اســـــت در حالی که نقش مردان در چینی های آبی و ســـــفید 
کاخ بیشتر از زنان است. صورت زنان در مرکز  به دســـــت آمده از محوطۀ 
ع متفاوت اســـــت. بعضی از آنها ایستاده و  کاشـــــی ها و با توجه به موضو
که به سمت چپ  برخی نشسته و تعدادی نیز به شکل نیم تنه در حالی 
کاشی ها را می توان  می نگرند نقش شده اند. نمونۀ مشـــــابه نقوش این 
کوباچه با نقش تک چهـــــره در موزۀ صدرالدیـــــن آقاجان و  در ظـــــروف 
کاخ چهل ســـــتون دید)آقاجانی  دیوارنگاره هـــــای مکتب اصفهـــــان در 

اصفهانی،1386: 92(.

کاشیشماره1
کاشـــــی های به دســـــت آمده از محوطـــــۀ جهان نما،  یکـــــی از مهم ترین 
کی از صحنۀ بزم و شـــــادی  منقوش بـــــه زنی در حـــــال تقدیم جـــــام و حا
کشـــــیده و بادامی با  ح1(. این زن دارای چشـــــمانی  اســـــت)تصویر10و طر
گردن خمیده و متمایل به چپ می باشـــــد. زن دارای  ابروانی پیوســـــته، 
ســـــربندی بلند اســـــت که تمـــــام موها را پوشـــــانده و فقط چند تـــــار مو به 
صـــــورت پیچان و مواج از زیـــــر آن بیرون آمده و تا روی شـــــانه زن امتداد 

کنار یقه پارچه ای توری قسمت برهنه زن  گردن و در  یافته اســـــت. در زیر 
کاشی های  را پوشانده است. این بخش توری مانند در لباس زنانه بیشتر 
کشف شده از جهان نما و نقاشی های مشابه در دیگر نقاط مشهود است و 
ع پوشش زنان در دورۀ صفوی بوده است. تزیینات  احتماال قســـــمتی از نو
که به شکل برجسته روی  کوچکی اســـــت  به کار رفته در  لباس مربع های 
کار شده  است. ســـــربند به شکل موج دار بسته شده و تا روی شانه  پارچه 
راست و تا پشت سر امتداد دارد. یکی دیگر از تزییناتی که به تقلید از تعداد 
زیادی از نقاشـــــی های سبک اصفهان در نقوش زنان دیده  می شود، خالی 
گونۀ چپ و یا راست زنان قرار می دادند و در  که هنرمندان نقاش بر  است 
کنار سرخاب، ســـــفیداب، حنا، سورمه و چند قلم دیگر، یکی از  گذشته در 
گونۀ راست بانوی  کاشی نیز بر  هفت قلم آرایش زنانه بوده است و در این 
نقش شده این خال به خوبی دیده  می شود. در دست چپ این بانو جامی 
که  که به احتمال زیاد از جنس چینی بوده قراردارد  به رنگ آبی الجوردی 
در حال پیشـــــکش به شخص دیگری است. این نقش نیز یکی از تصاویر 
کاشی  که به وفور در نقاشی های دیواری و  رایج مکتب اصفهان می باشد 
کامل و شکستۀ این  نگاره ها مشـــــاهده  می شـــــود)تصویر11(. نمونه های 
ع از محوطۀ  کوچک از جنس چینی آبی و ســـــفید با نقوش متنو جام های 
کاخ جهان نما به دست آمده است) تصاویر12 و 13(،)نورانی،1386(. در 
گرفته با  که تصویر وسط را در میان  کاشی فوق با نوارهای مواجی  حاشیۀ 
ســـــه رنگ قرمز ُاخرایی، آبی آسمانی و سیاه تزیین شده است. رنگ های 
به کار رفته در پس زمینۀ شامل ســـــفید، آبی الجوردی، سبزآبی، مشکی و 

قرمز اخرایی می باشد.

ح آباد( کاخ جهان نما)آرشیو پایگاه شهر تاریخی فر تصویر9. ظروف چینی آبی و سفید با نقش انسانی 

کاشی نگاره شماره1  تصویر10. 
ح آباد(  )آرشیو پایگاه شهر تاریخی فر

کاشی نگاره شماره1  ح1.   طر
ح آباد( )آرشیو پایگاه شهر تاریخی فر
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کاشیشماره2
یک دیگر از کاشـــــی های مکشـــــوفه از کاخ جهان نما، تصویر شخصی در 
لباس متداول با یقه بســـــته و با تزیینات دایره ای به رنگ ســـــفید بر روی 
کمربندی به رنگ قرمز اخرایی بسته  کمر شخص شال یا  لباس است. دور 

که این فرد مرد یا زن  کامال دریافت  شـــــده است. از وضع ظاهری نمی توان 
اســـــت. مانند نقوش انســـــانی کاشـــــی های دیگر دارای چشمانی کشیده و 
کمانی و پیوســـــته است. موها به شـــــکل مواج در دو سمت صورت  ابروانی 
کامال قســـــمت سر را پوشانده و در  آویزان و تا زیر گردن ادامه دارد. ســـــربند 
گره زده شده است. نگاه او به ســـــمت چپ خود بوده و در پس  پشت ســـــر 
گوشـــــۀ  گنبددار و در  کاله فرنگی یا  زمینه، احتمـــــاال تصویری از یک بنای 
گل و بوته هایی به چشم می خورد. بر اساس نقوش روی  سمت راست فرد 
کنار جوی یا حوض آبی  که این شخص در  کاشـــــی می توان حدس زد  این 
در باغی پرگل و شـــــکوفه با دورنمایی از یک بنای گنبددار نشســـــته است. 
کاشی شامل سبز  رنگ پس زمینه نقاشی، سفید و رنگ های به کار رفته در 
ح2(.  کمرنگ، زرد، قرمز ُاخرایی و آبی آســـــمانی می باشـــــد)تصویر14 و طر
ویژگی ها و مشـــــابهت های یکســـــانی از نظر ظاهری در صورت و نگاه این 
ع لباس، آرایش موها، ابروهای بلند و پیوسته، چشمان  فرد، پوشش و نو
کاخ جهان نما و  کاشی های به دست آمده از  کوچک با دیگر  کشیده و لبان 
نقاشـــــی های مکتب اصفهان در نقاط مختلف ایران دیده  می شود.  مرد یا 
زن بودن فرد تصویر شده به درستی مشخص نیست از یک سو با مقایسه 

با تعدادی از نقاشی های مکتب اصفهان می توان وی را مرد جوانی معرفی 
گران بها و فاخر به  کرد و از ســـــوی دیگر، زنان در دورۀ صفوی لباس هـــــای 
ک متداول بین آنها مانند مردان اغلب یک تکه بوده و جز  کرده و پوشا تن 
در چند مورد خاص تفاوت زیادی با تن پوش مردان نداشـــــت. لباس زنان 
کوتاه به نام  شامل شـــــلوارهای حاشیه دوزی شـــــده، پیراهنی 
که  گردن تا روی شکم باز بود و قبا یا باالپوشی  که از  »قمیص« 
تا پاشنه پا می رسیده، بود. زنان روی قبا کمربندهای سیمین و 
گاه شال هایی ابریشمی و ترمه می بستند)طالبی  زرین مرصع و 
کاله و تزییناتی  و دیگران،1397: 39(. آنها برای آرایش ســـــر، 
کاله ها و عرقچین ها معموال به وســـــیلۀ بندی در زیر  داشـــــتند. 
گردن در جای خود ثابت نگه داشـــــته می شد و هرکس به شأن 
کاله و دستار را با پرها و جواهر و زیورها می آراست  و ثروت خود 
کاله، توری  و به زیبایـــــی آن می افزود. برخی از بانـــــوان از زیر 
گوشه های  یا چارقد ابریشمی را بر روی ســـــرانداخته، دنباله و 
گیســـــوان فراوان و پرپشت  آن را در پشت ســـــر رها می کردند و 
خود را بافته و روی شـــــانه می ریختند. بـــــا توجه به مطالب باال، 
کامال منطبق با پوشش زنان  کاشی فوق مشـــــخصه های  نقاشی 
نقش شـــــده در مکتب اصفهان را دارد، به خصوص نگاره های به کار رفته 
که می تواند نمونۀ خوبی برای مطالعه و پژوهش در  کتـــــاب »ظفرنامه«  در 

ک این دوره باشد )گری،1369: 116(.   زمینۀ پوشا

کاشی نگاره شماره2  تصویر14. 
ح آباد(  )آرشیو پایگاه شهر تاریخی فر

کاشی نگاره شماره2  ح2.   طر
ح آباد( )آرشیو پایگاه شهر تاریخی فر

کاشی نگاره شماره3  تصویر15. 
ح آباد(  )آرشیو پایگاه شهر تاریخی فر

کاشی نگاره شماره3  ح3.   طر
ح آباد( )آرشیو پایگاه شهر تاریخی فر

کوچک چینی آبی و        تصویر12. نقش رایج در مکتب اصفهان تصویر13. فنجان 
کاخ جهان نما)آرشیو  سفید به دست آمده از 
ح آباد(                                                             پایگاه  شهر تاریخی فر

کاشی نگاره دورۀ صفوی، موزه لوور  تصویر11. 
       )room B, vitrine 88C- AD 27814(
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کاشی نگاره شماره4  تصویر16. 
ح آباد(  )آرشیو پایگاه شهر تاریخی فر

ح آباد( کاخ جهان نما )آرشیو پایگاه شهر تاریخی فر کاشی نگاره  تصویر17. 

ح آباد( کاخ جهان نما )آرشیو پایگاه شهر تاریخی فر کاشی نگاره  تصویر18. 

کاشیشماره3
گرفته اســـــت که نگاه آن به  کاشـــــی قرار  تصویـــــر زنی در مرکز در این 
کاشی های  سمت چپ می باشـــــد. یکی از دالیل نگاه به سمت چپ در 
به دســـــت آمده می تواند رعایت اصل قرینه سازی باشد که قطعه کاشی 
کامل را به شکل دو فرد روبروی هم  کاشـــــی هم جوار خود یک نقش  با 
تشـــــکیل می داد. این زن دارای چشـــــمانی بادامی شکل، ابروانی بلند 
گوشـــــتی و لبان کوچک می باشد. موهای سر  و پیوســـــته، بینی چاق و 
کاشی ها، آویزان و تا زیر  به شـــــکل مواج در دوطرف صورت مانند دیگر 
کوتاه در روی پیشانی  گردن امتداد دارد و بخشـــــی دیگر از موها خیلی 
از زیر ســـــربند بیرون آمده اســـــت. یکی از جزییات متفاوت در بســـــتن 
گردن رد شده  که از بخش چپ  سربند تصویر، قســـــمتی از دستار است 
گـــــردن بانو را پوشـــــانده و در زیر آن دو ردیف  و ماننـــــد گردن بندی زیر 
که احتماال بخشی از تزیینات لباس بوده است دیده  نوار نیم دایره ای 
 می شـــــود. رنگ زمینۀ کاشی، آبی آســـــمانی و تزیینات به کار رفته، آبی 
گل و شکوفه تزیین شده  کاشی با نقش  کاربنی، زرد و مشکی و حاشیه 

ح3(. است.)تصویر15و طر

کاشیشماره4
نقش این کاشـــــی متعلق به زنی جوان اســـــت که مانند بســـــیاری دیگر 
دارای  خـــــود،  دورۀ  هـــــم  نقـــــوش 
کشـــــیده و نیمـــــه بـــــاز،  چشـــــمانی 
کج، بینی  گردن  ابروانی پیوســـــته، 
کوچک می باشـــــد. دارای  لبـــــان  و 
که بخش های  سربندی بلند است 
زیادی از موها را پوشانده و تا پشت 
گردن امتداد یافته اســـــت و قسمتی 
از موها به شـــــکل فردار در دو طرف 
صـــــورت آویزان بوده و در زیر گردن 
که بخشی از لباس  نیز پارچه توری 
زنانه در این دوره اســـــت خودنمایی 
می کند. چین هـــــای لباس به صورت 
گونۀ  خطوط مواج سفید بر روی پارچه آبی رنگ زیبایی دیده  می شود. در 
ســـــمت راست خال ســـــیاه رنگی وجود دارد که در بیشتر نقوش زنان عصر 
که به سمت چپ خود می نگرد  صفوی دیده  می شود. زن جوان در حالی 
جام کوچک آبی رنگی در دســـــت  دارد. رنگ زمینۀ کاشی، سفید و نقوش 
با رنگ های ســـــبز، آبی آســـــمانی، آبی الجوردی، مشـــــکی و قرمز اخرایی 

کشیده شده است)تصویر16(.
در پی گمانه زنی و کاوش در محوطۀ کاخ جهان نما عالوه بر کاشی های 
کاشی نیز به دست آمد. این خرده  نسبتا سالم، تعدادی قطعات خرد شده 
که هم چنان نشـــــان دهندۀ  کاشـــــی ها همگی مربوط به نقش زنان بوده 
مجالس بزم و شـــــادی می باشـــــند. در تعدادی از این قطعات نقش زنان 
جام به دست، لباس های مرسوم منقوش در نقاشی های مکتب اصفهان، 
گل های چند پر، موهـــــای مواج و مجعد بلنـــــد، توری های  منقوش بـــــه 
پوشـــــاننده جلوی گردن دیده  می شـــــود. رنگ های به کار رفته در قطعات 
گون، قرمز اخرایی، ســـــفید، ســـــبز، زرد و  گونا کاشـــــی آبی در طیف هـــــای 

ع تزیین  کاربرد وسیع این نو قهوه ای می باشد. این قطعات نشان دهندۀ 
کاخ در دورۀ صفوی بوده است)تصاویر20-17(. در این 

نتیجهگیری
دورۀ صفویـــــه به عنـــــوان یکی از مهم تریـــــن دوره های نقاشـــــی ایران 
شناخته شده و ویژگی های بســـــیاری را به دوره های بعدی نقاشی ایران 
اهدا نمود. این دوره با وجود تضادهای شـــــدید در حمایت و عدم حمایت 
هنرمندان و به ویژه نقاشان، زمینه ساز تحوالت جدید در نقاشی ایران شد 
که این تحوالت در دوره های بعدی اثرگذار بودند. تغییر سالیق عمومی، از 
دست دادن حامیان هنر توسط هنرمندان، جنگ ها و عدم ثبات سیاسی 
و فرهنگی در اوایل دورۀ صفویـــــه، تغییر نگرش ها و دیدگاه های حامیان 
نسبت به امر نقاشـــــی و نقاشان، افزایش مراودات سیاسی در اواسط دورۀ 
صفوی و غیره باعث ایجاد ســـــبکی به نام ســـــبک اصفهان در این دوره 

گذارد. شدکه تأثیرات زیادی بر نقاشی و هنر این مرز و بوم 

ح آباد( کاخ جهان نما )آرشیو پایگاه شهر تاریخی فر کاشی نگاره  تصویر19. 

ح آباد( کاخ جهان نما )آرشیو پایگاه شهر تاریخی فر کاشی نگاره  تصویر20. 
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کاخ جهان نمای  کاشی های به دست آمده از محوطۀ  با پژوهش بر روی 
کمـــــال هنری را در  که دارای نقوش انســـــانی می باشـــــند، نهایت  ح آباد  فر
کاشـــــی ها و در حالت هـــــای مختلف زندگی روزمره،  تصاویری پویا بر روی 
گرچه نحوۀ ترسیم  زندگی تجملی و خوشگذرانی را می توان مشاهده نمود. ا
ع اصلی کاشی کاری ایرانی در دورۀ  صورت افراد، پوشش و فرم لباس موضو
صفویه به شمار می رود، اما شـــــاهد تأثیرپذیری از مکتب اصفهان بارعایت 
که در مکتب اصفهان زیاد  کاشی ها بوده ایم. آنچه  دقیق جزییات بر روی 
ج و خوشگذرانی در باغ ها  دیده  می شـــــود صحنه های شکار و شکارگاه، تفر
توســـــط زنان و مردان اســـــت که در نمونه های برجای مانده از کاشی های 
کمتر مشـــــاهده  می شـــــود، اما پیروی از سبک اصفهان با  جهان نما بسیار 
رعایت دقیق تزیینات، ژرف نمایی، واقع گرایی، پرســـــپکتیو و خصوصا در 
کاشی های به دست آمده از  مرکز قرار دادن تک چهره ها را می توان در میان 
کاشی های  که در بین  کرد. شباهت نزدیک دیگری  جهان نما نیز مالحظه 
کاخ جهان نما و مکتب اصفهان می تـــــوان مالحظه نمود و از آن به عنوان 
که بر  عنصر اصلی تزیینی نام برد، دســـــتارهای روی سر و شال هایی است 
کمر مردان و زنان بسته می شد و موقعیت ممتاز افراد را معرفی می کرد و در 
کید فراوانی در نشان دادن آن می شد. ایجاد  نقوش این ســـــبک هنری  تأ

تصویری بزرگ در مرکز کاشی، بانوان خرامان، جوانان زیباروی با چشمانی 
نیمه باز و بادامی شکل، ابروانی کشیده و استفاده فراوان از رنگ های شاد 
کمیت و  گون، زرد، سبز، مشکی و قرمز؛ حا گونا هم چون آبی در طیف های 
صالبت تأثیرپذیری مکتب نگارگری عصر صفوی در جهان نما را دوچندان 
که تا چـــــه اندازه مکتب  گردید  می کند. بنابر آنچه بیان شـــــد، مشـــــخص 
نگارگری اصفهان در این دوره، بازتاب مثبتی در پیشرفت و قلمرو تزیینات 

کاخ جهان نما را داشته است. کاشی های  به کار رفته در 
یکـــــی از مهم ترین چالش های پیـــــش روی پژوهش گران برای مطالعه 
گاهـــــی از محل  کاخ جهان نمـــــا، عـــــدم آ کاشـــــی های به دســـــت آمـــــده از 
کشـــــف دقیق این آثـــــار در محوطه در زمان کاوش می باشـــــد و با توجه به 
گزارشـــــی از نتایـــــج دوفصل کاوش  این کـــــه علی رغم گذشـــــت یک دهه، 
باستان شناسی این محوطۀ ارزشـــــمند عصر صفوی شمال ایران از سوی 
کار رفتن این آثار  ع به  کاوشـــــگر آن ارائه نشده است، برای مکان یابی و نو
کاوش شده با مشکلی اساسی مواجه هستیم. امید می رود در  درفضاهای 
ح آباد زوایای  آینده با کاوشی روشمند و هدفمند در محوطۀ جهان نمای فر
تاریک تاریخ این بخش از مازندران هرچه بیشـــــتر بـــــرای عالقه مندان و 

پژوهش گران روشن شود. 

ح آباد( کاشی نگاره شماره1 )آرشیو پایگاه شهر تاریخی فر
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