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 .۱مقدمه
در شهرهای کوچک و روستاهای ایران گاهی بناهایی یافت میشوند که نشان مییدهنید بیرای
بررسی سیر تحول معماری دوران اسالمی باید مقیاسی گستردهتر از بناهای شیاصِ شیهرهای
بزرگ در نظر گرفت .یکی از این بناها مسجدجامع کوهپایه واقع در شهری به همین نام در 56
کیلومتری شرق اصفهان است .این شهر تاریخی بیا جمعیتیی  66۰۸نفیری ددرگیاه ملیی آمیار:
 )۰936در مسیر شاهراه اصفهان بندرعباس واقع است .کوهپایه از طرف شیمال بیا اردسیتان ،از
طرف جنوب با هرند ،از طرف شرق با نائین و از طرف غرب با اصیفهان در ارتبیا اسیت .در
این شهر چند اثر تاریخی نیز از دوران اسالمی برجای مانیده کیه از جملی آنهیا مییتیوان بیه
مسجدجامع ،مسجد قدمگاه و مسجد معصوم اشاره کرد .بافت تیاریخی کوهپاییه نییز بیا اینکیه
دستخوش تغییرات قابل مالحظه شده ،هنوز دارای عناصری قدیمی زیادی است و حالوهیوای
بافتی سنتی دارد.
مسجدجامع کوهپایه در اصل یک چهارطیاقی بیوده کیه در جبهی جنیوب جهیت سیاصت
محراب ،مسدود و از سه جانب دیگر بهسوی شبستان گشوده شده است .از آثیار مهیم موجیود
در این بنا میتوان به محیراب گی بیری بیدون رقیم و تیاریخ و منبیر کاشییکیاری بیه تیاریخ
396ق۰65۸/م اشاره کرد .در صصوص اهمیت این منبر میتوان گفت از طرفی یکی از معیدود
منبرهای کاشیکاری موجود در نواحی مرکزی ایران اسیت و از طیرف دیگیر دو لیو سیفالین
وقفنامه حاوی نام واقف ،تاریخ و عبارات مذهبی برای آن ساصته شده است.
لو اول یک کاشی زرینفام به تاریخ محرم  396است که اکنون در میان محراب جای دارد.
لو دوم یک کاشی آبی و سفید به تاریخ رمضان همان سیال اسیت کیه بیر قسیمت تکییهگیاه
سخنران در باالی منبر نصب شده است .یکی از مسئلههیای ایین مقالیه تعییین مکیان سیاصت
کاشیها ،شناسایی هنرمندان و معرفی دیگر آثار آنان است .سؤال مهیمتیر ایین اسیت کیه چیرا
درحالیکه به طور معمول یک لو یادمان برای اینگونه آثار ساصته میشود ،برای این منبیر ،دو
لو به دو کارگاه کاشیسازی در دو شهر دور از هم سفارش داده شده است؟
۱ا .۱پیشینۀ پژوهش

مطالعات اولیه در مورد مسجدجامع کوهپایه را ماکسیم سیرو انجام داد و برای اولین بار آنجا را
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یک چهارطاقی صواند که در دوران اسالمی با مسدود کردن ضیلع جنیوبی و سیاصت محیراب
تبدیل به مسجد شده است د .)Siroux, 1966; 1973دونالد ویلبر که این بنا را از نزدیک ندییده

بوده ،بهنقل از آندره گدار مینویسد کیه ایین مسیجد ییک منبیر کاشییکیاریشیده بیه تیاریخ
۷96ق۰996/م و یک محراب گچبری دارد اما صودِ بنا پیی

از آن تیاریخ سیاصته شیده اسیت

د  .)Wilber, 1969: 181, no. 93, fig. 190اما بعدها اولیور واتسون نشان داد که عیدد صیدگان
تاریخ موجود در این دو لو «تسعمائه» صوانده میشودی و نه «سبعمائه» که قبالً توسط سیرو و
گدار صوانده شده بودی و بنابراین به سدۀ دهم هجری مربو مییشیوند .او همچنیین دو لیو
سفالین وقفنام منبر این مسجد را منتشر کرده و هر دو لو را به کاشان منسوب کرده اسیت.
البته او در صوان

برصی از کلمات این دو لو از جمله نام سازندگان آنها دچار اشیتباه شیده

است د .)Watson, 1975: 73-74برنارد اوکین در مقال «منبرهای کاشیکاری شیدۀ اییران» منبیر
این مسجد را بهعنوان یکی از پنج منبر کاشیکاری نواحی مرکیزی اییران معرفیی کیرده اسیت
د .)O’Kane, 1986: 147-149محمید مشیهدی نیوشآبیادی و محمدرضیا غیاثییان د )۰933در
مقالهای به بررسی پانزده لو زرینفام از سدههای نهم و دهم هجیری از جملیه لیو کوهپاییه
پرداصتهاند ،اما تاکنون مطالع دقیقی در مورد دو وقفنام منبر این مسجد و تبارشناسیی آنهیا
انجام نشده است.
 .۲مسجدج مع کوهپ یه
در دورههای مختلف تاریخی ،کوهپایه یک چهارراه مهم و محل تالقی راههای اصفهان بیه ییزد
و قُمشه به نائین بوده است د .)Siroux, 1973: 71, no. 3نقشیهای کیه در سیال  ۰۷5۰مییالدی
گیلوم دلیسله ۰جغرافیدان و کارتوگراف فرانسوی از ایران بزرگ ترسیم کرده نیز نشان میدهید
که کوهپایه در مسیر راههای مبادالتی مهم در دورۀ صفوی بوده است دتصویر  .)۰مسیجدجامع
این شهر با گنبد کمصیزی که نسبتاً ناشیانه ساصته شده ،در حال حاضر متشکل از ایوان ،حییا ،
گنبدصانه ،رواق و شبستان همکف و یک شبستان چهارصف زیرزمینی اسیت دتصیاویر  5و .)9
برای تطابق با اقلیم گرم و صشک ،تقریباً تمام بناهای کهن این شهر زیرزمین داشتهاند .ایین بنیا
در دورههای مختلف تاریخی تغییرات و الحاقاتی به صود دیده است .ماکسیم سیرو برای اولیین
بار نشان داد که هست اولیه این مسجد ،یک چهارطاقی ساسیانی بیر روی ییک صیفه و از هیر
طرف بیاز بیوده اسیت و از لحیا ابعیاد بیا چارطیاقی ایزدصواسیت 5مشیابهت داشیته اسیت
د .)Siroux, 1966: 137-156از شواهد سیازۀ اصیلی ساسیانی مییتیوان بیه دیوارهیای ضیخیم
غیرمعمول و ورودیهای قوسدار در چهار ضلع گنبدصانی مقصیوره اشیاره کیرد .تزیینیات و
الحاقات داصلی گنبدصانه بدون شک متأصر است.
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تصویر  :۱بخشی از نقشۀ ایران بزرگ ( )Carte de Perseترسیمشد توسط گیلوم دلیسله ،سال ۱۷۲۴م ،ابعاد کل
نقشه ۲۲/3×۴5/۲ :سانتیمتر ،کتابخانۀ ملی فرانسه (شمارۀ دسترسی ،)GE D-10193 :پاریس (مأخذ)URL 1 :

صحن نسبتاً کوچک مسجد از جانب جنوب به شبستان اصلی و گنبدصانه ،از جانب شیمال
به ایوان و ورودی شبستان زیرزمینی و از جانب شرق به شبستان زنانه محدود اسیت .شبسیتان
اصلی مسجد دارای ستونهای صشتی ضخیم است که بهشیوۀ طاقچشمه پوشی

داده شیده و

در اصل فرم چهارصفه دارد؛ بدین ترتیب که گنبد محیوری آن از جبهی جنیوب بیه گنبدصانی
اصلی محدود و از سه جانب دیگر گشوده شده است دتصویر  .)۰شبستان شرقی یا زنانه که بیا
شبستان اصلی ارتبا دارد ،نیز دارای ستونهای ضخیم با سقف گنبیدی طیاقچشیمهای اسیت
دتصویر  .)6ایوان نسبتاً بلند مسجد فاقد تزیینات صاص و تماماً گ اندود اسیت .هسیت اصیلی
شبستان زیرزمینی مسجد زیر صحن قرار دارد و ورودی آن از جانب شیمال صیحن اسیت کیه
طی یک پاگرد و بی

از ده پله به زیرزمین منتهی میشود دتصیویر  .)5ایین شبسیتان بیهشییوۀ

چهارصفه است و صفههای جانبی آن تقریباً به یک اندازه است ،بهجز اینکه صف غربی بهدلییل
اینکه مخصوص زنان بوده و راه فرعی نیز برای آن تعبیه شده ،کشیدهتر از سه صفه دیگر است.
کاشانشناسی
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این شبستان رو بخ  ،مانند شبستانهای دیگر مسجد گ اندود و فاقد تزیینات است و از آثار
موجود در آن میتوان به منبر کوچک چوبی نهچندان قدیمی فاقد تزیینات و تاریخ اشاره کیرد.

نکت قابل مالحظه اینکه معموالً سبک چهارصفه بیرای حسیینیه و منیازل بیه کیار مییرفیت و
تعریف کاربری مسجد برای آن تازگی دارد.
در دیوارۀ پاگرد شبستان زیرزمینی درب چوبی دولنگه قرار دارد که از سطح زمیین حیدود
یک متر باالتر است و گویا در گذشته ورودی اصلی این شبستان بوده و آن را بیه اییوان وصیل
میکرده است .این درب فاقد تزیینات است اما در نیم باالیی لنگهها کتیبهای حاوی وقفنامیه،
تاریخ ساصت و نام استادکار آمده است .لنگ اول« :وقف نمودند جمعی از مؤمنین ویر | قهپایه
این در مسجدجامع فی تیاریخ | شیهر صیفر س نة احیدی [و] اربعیین | بعید االلیف د۰۱۰۰ق/
۰59۰م) ».لنگ دوم« :و انَّ المساجدَ هلل فال تَدعوا | معَ اهلل احداً | عمل استاد | شیم » دتصیویر
.)۷
در گوش شمالشرقی شبستان اصلی ،لو وقفنام سنگی بزرگی به ابعاد تقریبیی ۰۱۱×۷۱
سانتیمتر نصب شده که موضوع آن وقف چهار ملک توسط حاج ابوالحسن در ماه رجب سیال
]۰[۰9۸ق۰۷55/م است که اجارۀ آن جهت تعمیرات مسجد صرف شود دتصیویر  .)۸همچنیین
یک تخته زیلوی قدیمی در شبستان اصلی مسجد به ابعاد تقریبی  ۰۰×5/6متر در زیر فرشهای
ماشینی انداصتهاند .این زیلوی بزرگ را حاجی محمد در جمادیالثانی ۰5۰5ق۰۷3۷/م بافتیه و
آن را حاجی محمد پسر سلیم پسر عبدالکریم قهپایهای وقف مسجد واقع در محله علیا نمیوده
است دتصویر .)3

تصویر  :۲نقشۀ مسجدجامع کوهپایه در سال )Siroux, 1973: 98, fig. 6( ۱5۲3
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تصویر  :3جلوخان مسجدجامع کوهپایه (نگارندگان)

تصویر  :۴شبستان اصلی مسجدجامع کوهپایه (نگارندگان)

تصویر  :9شبستان شرقی مسجدجامع کوهپایه (نگارندگان)
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تصویر  :۲شبستان زیرزمینی مسجدجامع کوهپایه (نگارندگان)

تصویر  :۷بخشی از کتیبۀ در چوبی به تاریخ صفر ۱۰۴۱ق۱۲3۱/م (نگارندگان)

تصویر  :8بخشی از کتیبۀ لوح سنگی وقفنامه به تاریخ رجب ]۱[۱38ق۱۷۲۲/م (نگارندگان)

تصویر  :5بخشی از کتیبۀ زیلویی به تاریخ جمادیالثانی ۱۲۱۲ق۱۷5۷//م (نگارندگان)

۲ا .۱محراب و منبر مسجد

محراب گ کاریشده به ابعاد  ۰۸9×۰5۰سانتیمتر بیا تزیینیات پُرکیار دارای حاشییهای از سیورۀ
توحید و بدون رقم و تاریخ است .در گ کاریها و تعمیرات متأصر ،کنارههای محراب به زیر گ
رفته و اکنون ناقِ به نظر میرسد .گویا بخشی از انتهای متن که شاید تاریخ بوده زیر کفسازی
فعلی مسجد مدفون شده است .در کنار محراب ،یک منبر عظیم کاشیکاریشده به طول و عرض
 9۰۱×۸3و ارتفاع  ۰۰۰سانتیمتر ساصته شده است دتصویر  .)۰۱منبر دوازده پله با میانگین ارتفاع
 53سانتیمتر دارد ،بهاستثنای باالترین پله دمحل نشستن) که بلنیدای آن  ۰۰سیانتیمتیر اسیت .دو
جانب منبر و نیز جدارههای باالیی با کاشیهای ش ضلعی به رنگ فیروزهای و کاشیهای مثلثیی
به رنگ الجوردی تزیین شدهاند .در میان آنها در فواصیل مینظم ،تعیدادی کاشیی شی ضیلعی
سفیدرنگ آمده است .تمام جدارههای درونی و بیرونی پلهها و قسمت تکیهگاه منبر با کاشیهیای
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الجوردی به عرض پنج سانتیمتر قاببندی شده است .اهمیت این منبر در این است کیه یکیی از
پنج منبر کاشیکاریشده در نواحی مرکزی ایران است .سایر منبرها قدیمتر از کوهپایه و متعلق بیه
مسجدجامع ورزنه دمورخ ۸۰۸ق6/ی۰۰۰۰م) ،مسجد چهار منیار ییزد دمیورخ ۸۰3ق5/یی۰۰۰6م)،
مسجد بُندرآباد دحدود ۸۷۸ق۰/ی۰۰۷9م) و مسجد میدان کاشان دحیدود ۸۷5ق۰۰5۷/م) هسیتند
د .)O’Kane, 1986: 133-153منبر مسجدجامع کوهپایه پ

از منبر بندرآباد بیشترین ارتفیاع را

در میان این نمونهها دارد 9.برصالف سایر منبرهای این گروه ،منبر کوهپایه نیه بیهشییوۀ معیرق
بلکه با کاشیهای قطع بزرگ پوشانده شده که مسلماً به کافی نبودن مهارت کاشیکاران محلیی
آنجا برمیگردد.
دو لو کاشی وقفنامه برای ساصت این منبر با ابعاد یکسان د 95×55/6سیانتیمتیر) بیاقی
مانده است .یکی از آنها بهشیوۀ نقاشی زیرلعابی با دو رنگ آبی و سفید بیر قسیمت تکییهگیاه
سخنران در باالی منبر نصب شده و دیگری کاشی زرینفامی است که اکنون در مییان محیراب
جای دارد دتصاویر  ۰۰و  .)۰5در جدارۀ غربی منبر ،یک فضای صالی به ابعاد همین الیوا بیه
چشم میصورد دتصویر  )۰9که نشان میدهد احتماالً لو زرینفام ابتدا در آنجا نصب بیوده و
بعدها به محل کنونی در محراب منتقل شده است.

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
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تصویر  :۱۰موقعی

منبر و محراب در گنبدخانۀ مسجد (نگارندگان)

تصویر  :۱۱لوح وقفنامۀ کاشی آبی و سفید

تصویر  :۱۲لوح وقفنامۀ زری فام نصبشد در

نصبشد بر فراز منبر (نگارندگان)

میان محراب (نگارندگان)

تصویر  :۱3جدارۀ غربی منبر (نگارندگان)

۲ا .۲لوح سف لین زرینف م

این لو که طر محرابی دارد ،شامل یک قاب مرکزی در زیر قیوس محرابیی و حاشییهای در
چهار طرف است ۰.قابهای بیرونی و درونی حاشیهها به رنگ آبی و تمام پ زمینیه بیه رنیگ
سفید است .لچکیها نیز با نقوش گیاهی تزیین شیدهانید .میتن قیاب اصیلی در تیاریخ محیرم
396ق/سپتامبر ۰65۸م به صط ثلث چنین نوشته شده است:
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د )۰هو العلی االعلی د )5وقف نمود این منبر را قربة الی اهلل د )9افتخیار
الحاج و الحرمین حاجی اسکندر د )۰بن شم الدین بین اسیکندر فیی
محرم المکرم د )6سنة صم

و ثالثین و تسعمائه هجرییه د )5آمرزییده

باد که فاتحه صواند.
بر حاشی دورتادور کاشی نیز صلوات کبیره بدین صورت آمده است:
دباال و چپ ):اللّهم صلّ علی المصطفی محمد و المرتضی علی و البتول
فاطمة و السبطین الحَسن و الحُسین و زین العباد علی و الباقر و الصّادق
| دراست ):الکاظم و الرضا و التقیی و النقیی و الزکیی و الحج ة القیائم
المهدیّ | دپایین ):صلوات اهلل علیه و علیهم اجمعین.
صلوات کبیره به صلواتی بلندتر از صلوات معمول اطیالق مییشیود کیه در کتیبیههیای دورۀ
سلجوقی بهبعد وجود دارد و دربردارندۀ درود بر چهارده معصوم یعنی پیامبردص) ،فاطمیهدس) و
دوازده امام است 6.این صلوات بیشتر در کتیبههای بناهیا و آثیار هنیری میذهبی شیهرهایی ماننید
کاشان و یزد بازتاب داشته است تا در متون شییعی و اسیالمی دمشیهدی نیوشآبیادی و غیاثییان،
.)۰56 :۰933
در پاسخ به سؤال محل ساصتِ این لو  ،باید آن را با سیایر نمونیههیای بیاقیمانیده از آن
دوران مقایسه نمود .به غیر از این کاشی ،از اواصر دورۀ تیموری و اوایل دورۀ صیفوی حیداقل
هفده لو زرینفام با ابعاد و محتوای مشابه به جا مانده است .این الوا که تاریخ ساصت آنها
از سال ۸۸۰ق۰۰۷5-۷/م تا 35۷ق۰65۱/م امتداد دارد ،عموماً شامل کاشیی ییکتکیه مسیتطیل
عمودی است که میانگین ابعاد آنها در حدود  95×5۰سانتیمتر است دهمیان 5.)۰۱3 :از آنجیا
که حدود سه چهارم این الوا متعلق به بناهای کاشان بوده و یا سازندگان یا سفارشدهنیدگان
آنها کاشانی بودهاند ،تمام آنها به کاشان نسبت داده شدهاند دهمیان .)۰5۰ ،بیهعنیوان نمونیه،
محراب مسجد پاچنار روستای نیاسر در حوالی کاشان بیه تیاریخ  ۰6ربییعاالول ۸۸۰ق۰۰۷3/م
حاشیهای از صلوات کبیره دارد و قوس محرابی آن مشابه لو وقفنامه مسجد کوهپاییه اسیت
دتصویر  .)۰6به هر حال از آنجا که هی کاشی زرینفام از این مقطع زمانی بر ما شناصته شیده
نیست که در شهرهای دیگر ایران تولید شده باشد ،میتوان گفت که کاشی زریینفیام کوهپاییه
کاشانشناسی
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نیز در کاشان ساصته شده است.

تصویر  :۱۴وقفنامۀ منبر مسجدجامع کوهپایه،

تصویر  :۱9محراب زری فام مسجد پاچنار

انداز  3۲×۲۲/9 :سانتیمتر ،محرم 539ق /سپتامبر

(رواب) نیاسر ،کاشان ،ربیعاالول 88۴ق۱۴۷5/م،

۱9۲8م

موزۀ ملی کاشان (نگارندگان)

۲ا .۳لوح سف لین آبی و سفید

این کاشی در چهار طرف حاشیههایی به عرض یکسان دارد و قاب اصلی با صطو برجسته از
حاشیه متمایز شده است دتصویر  .)۰5در نیم باالیی قاب اصلی ،یک قوس محرابی آمده و در
نیم پایینی با صطو موازی برجسته ،سه سطر مجزا جدولکشی شده اسیت .بیر روی صطیو
برجست قابها یا جداول ،زنجیرههای هندسی تزیینی رسم شده اسیت .فضیاهای صیالی مییان
نوشتهها نیز با لکهها ،صطو منحنی و هاشورها پر شده است .متن این لو که با دو بیت شعر
آغاز می شود ،به صط ثلث است:
د )۰این بنای منبر عالی مقام ،د )5شد بامر حاجی د )9اسکندر تمام؛ د)۰
آنکه باشد روز حشر پر امید ،د )6مسکن و میأوای وی دار د )5السیالم.
از غالمان شاه نجف د )۷التماس فاتحه میرود .امید که د )۸درج قبیول
یابد ،بحق محمد و آله .دحاشیه راست ):الهی اذقنی طعم عفیو ییوم ال
بنون دحاشی چپ ):و ال مال هنا لک ینفع .اللهم ارحیم صیاحب الخییر.
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دحاشی باال[ ):فی]یی تاریخ رمضان سنة صم

و ثالثین و تسعمائه.

کلمه «تسعمائه» فاقد نقطه است و لکهای مشابه یک نقطه در زیر حرف عین دیده میشیود
که سبب شده تا محققانی مانند ماکسیم سیرو و آندره گدار آن را «سبعمائه» بخواننید د

Siroux,

1966؛ و  .)Wilber, 1969: 181اما زایده یا تَروی  ۷حرف «تی» تردیدی باقی نمیگذارد که این
کلمه باید تسعمائه صوانده شود .از آنجا که نام واقف در یک دوبیتی آمده ،امکان درج نام پیدر
و جد او همانند متن لو زرینفام نبوده است .نیام دو سیازندۀ کاشیی در لچکییهیای سیمت
راست و چپ قوس محرابی بهترتیب چنین آمده است« :عمیل محمید ورکیویی | عمیل اسیتاد
محمد کاشیپز ».اولیور واتسون این نامها را بدین صورت صوانیده« :عمیل محمید ورکیوبی؟ |
عمل استاد محمد کاشی» و سازندۀ هر دو لو را یک نفر در نظر گرفته که بنا به وجود پسیوند
نسبت «کاشی» او را سفالگری کاشانی دانسته است .او همچنین با توجه به «شباهت تزیینات در
دو لو » نوشته است« :منطقی مینماید که او [استاد محمد] هر دو لو سفالین را ساصته باشد»
د.)Watson, 1975: 73-74
دیدگاه واتسون که دو لو زرینفام و سفید و آبی را کار یک نفر میدانید بیه چهیار دلییل
غیرقابل پذیرش است .اول اینکه پسوند نسبت «ورکویی» اشاره به شهر ورکیو ییا ورکیوه دارد،
یعنی شهری که در کنار کوه واقع شده و امروزه به ابرقو معیروف اسیت ددهخیدا :۰9۷۷ ،ذییل
واژۀ «ورکو») .نام این شهر در متون تاریخی بهصورتهیای گونیاگون برقیوه ،ابرقوییه ،ابرقیوه،
ورکوه ،برکوه و ابرقو ثبیت شیده اسیت دافشیار956 :۰96۰ ،یی .)955دلییل دوم بیر رد نظریی
واتسون ،عدم وجود تشابه در صوشنویسی دمانند نقطهها و اتصاالت حروف) دو لو است ،و
بهطور قاطع باید گفت لو زرینفام توسط صطا ماهرتری نوشته شده اسیت .دلییل سیوم بیه
تفاوت اساسی در جزئیات و تزیینات دو لو برمیگردد؛ در لیو زریینفیام تنهیا چنید بیرگ
پالمت و گل چهارپر در لچکیها ترسیم شده و در هی جای دیگر آن هی تزیینی افزوده نشده
است ،اما در جایجای فضاهای صالی لو دوم شاهد هاشورها و لکههیایی از صطیو منحنیی
هستیم .عالوه بر این ،در صطو جداول زنجیرههای هندسی تزیینی آمده است .دلیل چهارم بیه
صوان
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
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متفاوت ما از رقم هنرمند دوم برمیگردد که آن را «محمد کاشیپز» بایید صوانید و نیه

«محمد کاشی».
لو کاشی آبی و سفید توسط دو نفر ساصته شده که یکی کار نگیارش میتن و تزیینیات را

انجام داده و دیگری سفالگری بوده که کار تهی صشت و پخت آن را به عهده داشیته اسیت .در
میان الوا کاشی مشابه در مجموعهها و موزههای مختلیف ،بیا ییک نمونی چشیمگیر مواجیه
میییشییویم دتصییویر  )۰۷کییه در سییال  ۰33۰در حراجییی کریسییتی لنییدن عرضییه شییده اسییت
د .)Christie’s, 1994: 107این کاشی توسط همان محمد ورکویی چهار سال بعد سیاصته شیده
است .در حاشی این لو  ،صلوات کبیره و بخشی از دعای نادعلی نوشته شده و در قاب اصلی
چنین آمده است« :ساصت در موضع قومشه استاد محمد بن امیر غییا الیدین بین امییر سیابق
ابرقوهی در تاریخ صام

شهر ربیعالثانی سنة تسع و ثالثیین و تسیعمائه د ».)393پی

میشود که این کاشیساز اصلیتی ابرقویی داشته و کارگیاه

معلیوم

در قمشیه شیهری واقیع در ۰۰۱

کیلومتری کوهپایه بوده است .در این کاشی نیز مشابه لو کوهپایه با صطو برجسته ،سه سطر
در نیم پایینی قاب اصلی جدولکشی شده است ،اما بخشی که قوس محرابی در آن واقع شیده
فاقد متن است .در درون قوس محرابی ،درصتان و درصتچههایی از جمله درصت سیرو ترسییم
شده و در برون آن ،در سمت چپ و راست ،نقوش گل و برگهای تزیینی و انتزاعی بهصورت
متقارن نق

بسته است .نکت جالب توجه اینکه متن حاشییه شیامل دعیای نیادعلی و صیلوات

کبیره است و متن اصلی تنها به نام استادکار ،محل سیاصت و تیاریخ اشیاره مییکنید .بنیابراین
احتمال دارد که بانی این لو صود استاد محمد بوده باشد.
نمونه الوا کاشی با فرم و محتوای دصلوات کبیره) مشابه با آثیار اسیتاد محمید در منیاطق
مختلف یزد نیز به جا مانده اسیت .در ییک لیو وقیفنامیه بیه تیاریخ شیعبان 35۷ق۰65۱/م
حاشیییهای از صییلوات کبیییره و نقی مایییههییایی از درصتییان وجییود دارد کییه بییا لییو مییورخ
393ق۰695/م محمد ابرقوهی شباهت بسیار دارد دافشار۰۷۱ :۰9۷۰ ،یی ،۰۷۰تصیویر  .)۰۱6از
دیگر نمونههای قابل ذکر ،کاشی مزار موالنا شیاه حسیین بیه تیاریخ ذیالحجیه 35۱ق۰669/م
است که توسط حیدر بن حسین االردکیانی بیا نقیوش و ترکییببنیدی مشیابه و حاشییهای از
صلوات کبیره ساصته شده است دهمان ،6۰ :تصویر .)۰۸/5
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تصویر  :۱۲وقفنامۀ منبر مسجدجامع کوهپایه،

تصویر  :۱۷انداز  3۲/8×۴۰/۲ :سانتیمتر

انداز  3۲×۲۲/9 :سانتیمتر ،رمضان 539ق/می

()Christie’s, 1994: 107, lot. 314

۱9۲5م (نگارندگان)

 .۳تحلیل محتوای دو لوح
برای منبر مسجدجامع کوهپایه دو لو وقفنامه به دو کارگاه دور از هم سفارش داده شده اسیت؛
یکی از آنها در کاشان و دیگری در قمشه که نسبت به کاشان فاصل نزدیکتری به کوهپایه دارد،
تولید شده است .موقعیت سه شهر کوهپایه دیا کوپا) ،قمشه و کاشان در نقش ترسیم شیده توسیط
گیلوم دلیسله بهصوبی مشهود است دتصویر  .)۰بهطور معمول برای هر اثری اینچنیین ییک لیو
تهیه میشود ،اما اینجا با دو لو مواجهیم که با سبک و متنی متفاوت تولید شدهاند .نکتی مهیمتیر
اینکه لو زرینفام در ماه محرم سال  396هجری و لو آبی و سفید با فاصل زمانی هشیت میاه،
در رمضان همان سال ساصته شده است .اولیور واتسون با رد احتمال ساصت منبر در هشیت میاه،
این فرضیه را مطر کرده که صرفاً دو ماه مقدس در تقویم اسالمی بیرای آغیاز و پاییان احیدا
منبر در نظر گرفته شده است د ،)Watson, 1975: 73اما فرضی وی چنیدان متقاعدکننیده نیسیت؛
زیرا اصتالف تاریخ دو لو نشان میدهد که بهاحتمال زیاد مدتی پ
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
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از اینکه کاشی زرینفیام بیه

دست سفارش دهنده رسیده ،بیه سیفارش لیو دوم بیه کارگیاهی دیگیر اقیدام کیرده اسیت .امیا
درحالیکه لو اول را در اصتیار داشته چه دلیلی برای سفارش لو دیگر وجود دارد؟

با توجه به تفاوت محتوایی الوا  ،به نظر میرسد امری که واقیف را بیه سیفارش کاشیی دوم
ترغیب کرده ،عدم رضایت کامل از محتوای کاشی اول است .در واقع مطالب لیو اول بیه میذاق
سفارشدهنده چندان صوش نمیآمده و بهدنبال لوحی جایگزین بیوده اسیت .حیال بایید دیید در
محتوای لو زرینفام چه عناصری بوده که رضایت کامل حاجی اسکندر را جلب نکیرده اسیت؟
اولین چیزی که مورد توجه قرار میگیرد صطای سهوی راهیافته در متن است .در نگیاهی بیه میتن
کاشی زرینفام متوجیه عبیارت نادرسیت «افتخیار الحیاج و الحیرمین» در توصییف بیانی کاشیی
میشویم؛ چون معموالً برای حاجیان عبارت «حاج الحرمین» به کار برده میشود .البته میتیوان بیا
تشدید حرف جیم «الحاج» ،آن را جمع فرض کرد تا مشکل ترکیب تا حدودی حل شود ،بیا ایین
اوصاف واو موجود در این عبارت نیز زاید است و در حالیت فعلیی معنیای «افتخیار حاجییان و
افتخار دو حرم مکی و مدنی» میدهد که مغرورانه و غیرمصطلح است.
نارضایتی سفارشدهنده از عبارات نحوی بهکلی منتفی نیست ،اما باید توجه داشت ایینگونیه
صطاها بهویژه در کارگاههایی که فارسی زبان اصلی آنهاست و تخصِ چندانی در زبیان عربیی
ندارند امری معمول و قابل اغماض تلقی مییشیده اسیت .بیه نظیر مییرسید انگییزۀ مهمیی کیه
میتوانسته سفارشدهنده را به سفارش کاشی دوم مجاب کند ،نیوع محتیوای میذهبی موجیود در
لو اول است؛ زیرا عبارت «هو العلی االعلی» شعار تند شیعی تلقی میشده است.
اگرچه عبارت «هو العلی االعلی» تا حدودی مشابه عبارت قرآنی «هیو العلیی العظییم» دبقیره:
566؛ شوری )۰ :است و باید در توصیف صداوند تصور شود ،اما پذیرش آن حداقل برای سینیان
محافظهکار شائب مقایسه صدا و علیدع) را دارد و شواهدی وجود دارد که نشان مییدهید گیاهی

این عبارت در وصف علی بن ابیطالبدع) به کار میرفته است .از جمله در یک رباعی در دیوان
بابا افضل کاشانی که بهاحتمال زیاد سرایندۀ آن باید شخِ دیگری غیر از بابا باشد ،این مضیمون
آمده است دبابا افضل:)95 :۰96۰ ،
در عییین علییی هییو العلییی االعالسییت

در الم علیییی سیییرّ الهیییی پیداسیییت

در ییییای علیییی سیییورۀ حیییی القییییوم

برصوان و ببین که اسم اعظیم آنجاسیت

برای در بهتر شرایط مذهبی منطق مرکزی ایران از جمله اصفهان و توابع آن در میانی سیدۀ

دهم باید به سراغ منابع تاریخی برویم .حسین بن عبداهلل شروانی در رسال احکام دینیه فی تکفییر
قزلباش از اواسط قرن دهم هجری که در سال  335کتابت شده جمعییت روافی

را شیامل اکثیر

آذربایجان ،عراق ،سمنان ،دامغان ،استرآباد ،قم ،کاشان  ،ساوج ،موغان ،تبرییز و اردوبیاد و جیز آن

دو رویکرد مذهبی
غالی و معتدل بر دو
لوح کاشی صفوی
مسجدجامع کوهپایه

۰۷














میداند دنک :جعفریان .)۰۱۰ :۰9۷3 ،با این اوصاف اکثر جمعیت شیهر قیزوین پایتخیت صیفوی
حتی در دورۀ شاه طهماسب دحکی 39۱ی3۸۰ق۰65۰/ی۰6۷5م) نیز سنی ماندند دهمان53 ،یی )95و
میرمخدوم شریفی در کتاب صود که به سال  3۸۷هجری تألیف کیرده از برصیورد صیود بیا اهیل
سنت اصفهان حکایت کرده است دهمان۷6 ،ی .)۷5بر طبق اسناد به جامانیده از زمیان شیاهعبیاس
اول دحکی335 .ی۰۱9۸ق۰6۸۷/ی۰553م) ،در مناطقی مانند سرصه سمنان و نطنیز معافییت مالییاتی
فقط شامل شیعیان بوده است ۸.بدین ترتیب معلوم میشود هنیوز در دورۀ شیاهطهماسیب و حتیی
شاه عباس جمعیت قابل مالحظه ای از اهل سنت در شهرهای منسوب بیه تشییع ماننید اصیفهان و
توابع آن وجود داشته است .همچنین میدانیم که یکی دو قرن پی

از صفویه نوعی اهل سنت در

ایران با عنوان سنی دوازده امامی شکل گرفته که در اعتقاد به ائم شیعه ثابتقدم بودهانید ولیی در
دعاوی تند و همچنین سب صلفا با شیعیان دوازدهامامی همراهیی نداشیتهانید دهمیان .)96 :بیدین
ترتیب می توانیم تصویری از وضعیت مذهبی مناطقی چون کوهپایه که از توابع اصیفهان بیوده انید
مجسم کنیم.
باید در نظر داشت که عبارت «علی االعلیی» در مییان گیروههیای غیالی و بیاطنی حروفیی و
نقطوی کاربرد داشته است 3.مصداق بارز آن لقب «علی االعلیی» ییا «علیی العیالی االعلیی» بیرای
ابوالحسن دستجردی معروف به امییر سیید علیی دمتیوفی۸55 :ق۰۰۰3/م) اسیت .وی شیاگرد و
مهمترین صلیف فضلاهلل نعیمی استرآبادی دمتوفی۷35 :ق۰93۰/م) بنیانگذار حروفییه بیود کیه در
نوزدهسالگی در اصفهان با او مالقات کرد و جاوداننام او را به نظم درآورد .او که منظومهای نییز
به نام قیامتنامه در وصف ماجرای قتل فضلاهلل دارد ،عقاید حروفیه را در قلمرو عثمانیان منتشیر
ساصت دزرینکیوب6۸ :۰953 ،؛ الشییبی۰۷۰ :۰9۷۰ ،یی۰۷6؛ ثبیوت .)۸۷ :۰9۷6 ،مییدانییم کیه
حروفیه بهعنوان جنبشی باطنی و ضد شریعت تلقی میشدند؛ بیدین سیبب رهبیران و پییروان آن
توسط تیموریان کشته شده و این جنب

رو به افول نهاد و بخشی از میرا فکری آنان به جنیب

نقطویه رسید .بهجز آنکه عبدالحسین زرینکوب بر آن است که بقایای حروفیهی اتباع علیاالعلی ی
در آسیای صغیر به غالت حیدریه پیوستند که شیخ حیدر پیدر اسیماعیل را حییدر ثیانی و مظهیر
حیدر کرار تلقی میکردهاند دزرینکوب .)59۱ :۰953 ،نقطویه پیروان محمیود پسییخانی دمتیوفی:
۸9۰ق5۸/ی۰۰5۷م) بودند که در آغاز سیدۀ نهم/پیانزدهم صیود را مهیدی صوانید و نییز صیود را
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
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تجسدیافت مقام اعالی پیامبردص) و علییدع) مییدانسیت و میاجرای آنیان بیا صیفویه از زمیان
شاهطهماسب تا دورۀ شاهعباس اول ادامه داشت دکیا6 :۰935 ،ی.)۰6

طرفه آنکه در دورۀ شاهطهماسب جنب

حروفیه در مناطق مرکزی ایران ماننید نیواحی سیاوه،

قزوین ،حوالی کاشان ،اصفهان ،کوهپایه و نائین ،ظهور کرده و مشغول فعالیت شدید بوده اسیت و
بنا بر گزارش افوشتهای نطنزی در نقاوة اآلثار ،شاهطهماسب بعضی از رؤسا و متقدمین آنهیا را از
قبیل محمدی قاضی بیدگلی ۰۱و قاسم کوپایی را دستگیر و محبوس نموده و بعضی را چشم کنید
و برصی را کشت دافوشتهای نطنزی.)6۰6 :۰9۷9 ،
کاشان یکی از پایگاههای مهم نقطوی بود که تعداد زیادی از سیران نقطیوی را در صیود جیای
داده بود .تعدادی از مشاهیر و شاعران کاشی مذهب نقطوی داشیتند و برصیی از منیاطق آن ماننید
فین و آران بهعنوان مراکز نقطوی تلقی مییشیدند دکاشیانی،۰3۷ ،۰۸9 ،9۸۸ ،53۸ ،5۱۱ :۰9۸۰ ،
 695 ،6۱3و 566؛ کیا6۸ :۰935 ،ی )5۷و با توجه به گزارش افوشتهای نطنزی ،بیهنیوعی نقطوییان
و کور کیردن وی اشیاره دارد،

به کوهپایه نیز مربو میشدند .قاسم کوپالی که افوشتهای به حب

باید ابوالقاسم کوهپایهای با تخلِ شاعری امری باشد که در چند منبع تاریخی و تذکرةالشیعرای
آن دوران به ماجرای کور کردن وی به دست شاهطهماسب اشاره شده است.
اوحدی بلیانی دمتیوفی :حیدود ۰۱6۱ق۰5۰۱/م) در عرفیات العاشیقین مولید و منشیأ موالنیا
ابوالقاسم امری را قهپای صفاهان میداند که اجداد و صانیدان

ملیو کوهپاییه بودنید و امیال

زیادی در کوهپایه داشتند دهمان .)63 :صود ابوالقاسم نیز در کنار برادر بزرگترش ابوتراب میالزم
شاهطهماسب بود و تصدی اوقاف حرمین شرفین به عهدۀ وی بوده اسیت ،امیا شیاه در حیق وی
مظنون شد و دستور داد تیا ابوالقاسیم را در سیال 3۷9ق55/یی۰656م نابینیا کننید .پی

از اینکیه

ابوالقاسم قصیدهای در مد شاه گفت و ادعا کرد که بیدلیل او را نابینیا سیاصتهانید ،شیاه از روی
تفقد او را از حب

آزاد کرد ،انعام داد و امالک

را به وی بازگردانید .دربیارۀ میرگ وی دو نظیر

وجود دارد؛ عبدالباقی نهاوندی دمتوفی۰۱۰5 :ق۰595/م) صاحب مآثر رحیمی بر آن است که وی
تا پایان عمر در کوهپایه ماند و در آنجا درگذشت ،اما اوحدی بلیانی مینویسید کیه ابوالقاسیم در
شورش نقطویه علیه حاکم فارس به سال 33۱ق۰6۸5/م دست داشته و پ

از دستگیری بیهرغیم

انکار نقطویگری اعدام شده است دنک؛ همان5۱ :ی56 ،5۰ی.)55
بنابراین عبارت «هو العلی االعلی» ظرفیت شعار تند داشت و میتوانست برای اهالی کوهپاییه
که برصی از آنها در مظان نقطویگری نیز بودند ،شائبهبرانگیز باشید .حتیی در شیهر شییعهنشیین
کاشان نیز ادعاهای غلوآمیز در دورهای که با تثبیت حکومت صفوی و نزدیکی متشرعه بیه دربیار
حد و مرزی برای عقاید ترسیم شده بود ،مساوی با الحاد تلقی میشد .نمونی بیارز آن سرنوشیت
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موالنا رموزی دمتوفی3۷۰ :ق56/ی۰65۰م) یکی از شیاعران آن دوران اسیت .رمیوزی از شیاعران
سدۀ دهم/شانزدهم کاشان است که اطوار و ادعاهای غریبی داشت .در برهیهای بیه اتهیام دعیوی
نبوت محاکمه شد و این ادعا را جنون تشخیِ دادند؛ ازاینرو با غیل و زنجییر بیه بیمارسیتان
افکندند .پ

از بهبودی در مجل

مباحثهای با عالاءالدین آملی از فقهای شهر تندطبعی بیه صیرج

داد و عالاءالدین وی را به الحاد متهم کرد ،اما در نزد شاهطهماسب از این اتهیام مبیرّا شید .وی در
دورهای به فقه روی آورد و بهدلیل واجب شمردن شهادت «علی ولی اهلل» در تشهد نماز ،محاکمیه
شد ،اما سابقه جنون مانع از مجازات وی شد .سرانجام موالنا رموزی سرصورده بیه ییزد و شییراز
رفت و در آنجا درگذشت دکاشانی۷۱۱ :۰9۸۰ ،ی .)۷۱5بیشتر اشعاری که تقییالیدین کاشیانی در

صالص ة االشعار از وی آورده مربو به اعتقاد شیعه و ارادت به امام علیدع) اسیت .جالیب توجیه
اینکه او در دو قصیدهاش ،امام علیدع) را به «علی عالی اعلی» توصیف میکند:
رموزیم من و این صسیروی ملیک سیخن

بییه لطییف بنییدگی شییاه اولیاسییت مییرا

مقیدم او

درون چشم جهان بین چو توتیاست میرا

«علی عیالی اعلیی» کیه صیا

دهمان)۷۱9 :
در قصیدهای دیگر در وصف امام علیدع) چنین سروده است:
«علییی عییالی اعییال» ،ولییی والییی واال

که بانی بنای دین احمد ساصت دیّیان
دهمان)۷۱5 :

برصوردهای جدی با دعاوی غالی رموزی از سوی متشرعان شهر نشان مییدهید کیه در ایین
دوران ،افکار تند صارج از چهارچوبهای معین شریعت راجع بیه امیام علییدع) حتیی در شیهر
شیعهنشین کاشان با پاسخ سخت مواجه میشید .لیذا واقیف منبیر مسیجد کوهپاییه ضیمن در
وضعیت موجود و احترام به محتوای لو اول ،لو دیگر که مالیم و صالی از این شیوائب باشید،
سفارش داده و آن را در پیشانی منبر چسبانده است .او لو ابتدایی را از بین نبرده بلکه بر جیدارۀ
غربی منبر نصب کرده که چندان در دیدرس نمازگزاران نبوده است ،و در دورههیای متیأصر ،ایین
لو به میان محراب منتقل شده است .با این اوصاف ،در لو دوم نیز نشانههای مالیمی از ارادت
به امام علیدع) و آل پیامبردص) در عبارت «غالمان شاه نجف» و «بحق محمید و آلیه» بیه چشیم
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
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میصورد .به نظر میرسد مخاطب «غالمان شاه نجف» که بهصورت جمع هم به کار رفتیه امیرای
صفوی و قزل بیاش باشیند کیه صیود را غیالم شیاه نجیف و حتیی بعیدها «کلیب آسیتان علیی»
میدانستند؛ ۰۰چنانکه مرشد اعظم ایشان ،شیاهطهماسیب ،بیر روی سیکههیای آن دوران صیود را

«غالم علی بن ابیطالب» معرفی میکرد دثواقب و مروتی۰۷ :۰936 ،یی .)۰۸در عبیارت پاییانی «از
غالمان شاه نجف التماس فاتحه میرود ،امید که درج قبول یابد!» گویی مخاطیب اصیلی همیین
امرا هستند که این کار باید در نزدشان «درج قبول یابد».
 .۴نتیجهگیری
مسجدجامع کوهپایه که یکی از مساجد ارزشمند تاریخی اییران اسیت ،ویژگییهیایی دارد کیه
همواره برای پژوهشگر سؤال و ابهام ایجاد میکند .از جمل آنها عیدم تناسیب فیرم معمیاری
شبستان با گنبدصانه ،مسجد چهارصف زیرزمینی ،سبک ویژۀ گ کاری محیراب و گوشیهکیاری
گنبدصانه ای که ظاهراً در اصل چهارطاقی ساسانی بوده است .اما از همه جالبتیر سیفارش دو
لو کاشی یادمانی برای یک منبر سادۀ کاشیکاری شیدۀ آن اسیت .سیبک نوشیتاری و اغیال
محتوایی این دو لو که برصی پژوهشگران را در صوان

کتیبه و تخمیین تیاریخ آن بیهاشیتباه

انداصته اگر قابل اغماض باشد ،سفارش کاشی یادمیانی دوم هنگیامی کیه قاعیدتاً لیو اول در
اصتیار بانی ،حاج اسکندر بوده بهسادگی قابل در نیست .بررسیهای ایین مقالیه ضیمن نقید
دیدگاهی که این اصتالف هشتماهه را ساده انگاشته ،نشان داد که گویا محتوای میذهبی کتیبی
اول برای بانی منبری در مسجدجامع شهری کوچک ،گران میآمده اسیت؛ عبیارت «هیو العلیی
االعلی» که عبارتی غلوآمیز دربارۀ امام علیدع) و لقب یکی از رهبران حروفیه اسیت آنهیم در
شهری که روسای آن در مظان اتهام نقطویگری هستند ،بانی را بر آن داشته تیا در کاشیی دوم،
عباراتی معتدل در تکریم امام علیدع) و آل پیامبردص) بیاورد.
کیفیت تزیینات بنای مسجدجامع ،بهصصوص کاشیکاری منبر و ساصت دو لو کاشیی در
شهرهای قمشه و کاشان نشان میدهد که کوهپایه استادکارانی ماهر در صنعت کاشی نداشیته و
به همین دلیل باید کاشیهیای مینق

و کتیبیه دار بیه شیهرهای دیگیر سیفارش داده مییشید.

بررسیهای مقاله ضمن ارائ تصویری از مناسبات دینی و فرهنگیی آن دوران ،نشیان مییدهید
بهرغم نظر برصی محققان که هر دو کاشی را از کارگاههای کاشان میدانند ،یکی از کاشیها در
کاشان و دیگری در قمشه تولید شده است .همچنین در این مقاله هنرمندی کاشیسیاز بیه نیام
محمد ابرقویی و نمونهای دیگر از آثارش شناسایی و مشخِ شید .در آن دوران ،شیهر قمشیه
نیز از مراکز تولید کاشی بوده است؛ بهبیانی دیگر ،در پیدای

پدیدۀ میورد بررسیی ،عیالوه بیر

شهرهای کاشان و کوهپایه ،هنرمندی با اصیلیت ابرقیویی دشیهری در حیوزۀ فرهنگیی ییزد) و
کارگاهی در قمشه ددر نزدیکی کوهپایه) نیز دصیل بودهاند که آن را باید تصیویری از تبیادالت

دو رویکرد مذهبی
غالی و معتدل بر دو
لوح کاشی صفوی
مسجدجامع کوهپایه
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دینی ،صنعتی و هنری بین چهار شهر مرکزی ایران دانست .با توجه به نمونههای مورد مقایسه،
این صط فرهنگی را میتوان تا اردکان و یزد نیز ادامه داد .در واقع در هنر دینی و در کاشیهای
بناهای مذهبی حوزۀ فرهنگی مرکز ایران از کاشان تیا ییزد همیواره رنگیی از تشییع بیه چشیم
می صورد و در میان شعارهای شیعی ،صلوات کبیره به تولیدات پیی
سلجوقی برمیگردد؛ امری که بررسی سوابق آن محتاج پژوه

از صیفوی و حتیی دورۀ

دیگری است.

پینوشته
)1. Guillaume Delisle (d. 1726

 .5چهارطاقی ساسانی ایزدصواست در هفتکیلومتری شمال ایزدصواست در شهرسیتان آبیاده واقیع شیده و در
دوران اسالمی بهصورت یک مسجد درآمده است.
 .9ارتفاع تقریبی این منبرها چنین است :بندرآباد  6متر ،کوهپایه  ۰/۰متر ،میدان کاشان  ۰/5متر ،ورزنه  9/6متیر
و چهارمنار  ۰/6متر.
 .۰برای چاپ تصاویری از این لیو

 ،نیکSiroux, 1963: 150, pls. Xc and XIa :؛ Watson, 1975: 73-74, pl.

12؛ همو ،۰55 :۰3۸6 ،تصویر ۰9۰؛ مشهدی نوشآبادی و غیاثیان ،۰۰۸ :۰933 ،لو .۰۱
 .6کهنترین کتیبههای صلوات کبیره به سدۀ چهارم/دهم برمیگردند که بهعنوان نمونه مییتیوان بیه ییک لیو
چوبی از کوفه به تاریخ 959ق۷۰/ی3۷9م اشیاره کیرد د .)Blair, 1992: 41, fig. 16در مییان کتیبیههیای سیفالی
زرینفام ،یکی از قدیمترین نمونه هیای صیلوات کبییره در آسیتان حضیرت معصیومهدس) بیه تیاریخ رجیب
5۱5ق۰5۱5/م مشهود است.
 .5برای معرفی پانزده نمونه از این الوا  ،نک :مشهدی نوشآبادی و غیاثیان۰۰۱ :۰933 ،ی .۰59دو نمون دیگیر
نیز بر ما شناصته شده که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفتهاند :اولی لو مزار بیبی صند صاتون بنت سید غییا
مورخ  6جمادیاآلصر ۸35ق۰۰3۰/م دمجموع صلیلی در لندن ،شماره )POT1598 :است و دیگری لیو میزار
محرابی زینالعابدین فرزند سید میرعلی دمجموع الصبا کویت ،شماره )LNS 515C :است کیه توسیط سیید
محمد بن مظفر در سال ۸۸۰ق۷/ی۰۰۷5م ساصته شده و دربردارنیدۀ آییات  55و  5۷سیورۀ الیرحمن ،صیلوات
کبیره و پنج بیت شعر است دنک.)Curatola, 2012: cat. 170 :
 .۷تَروی  :زایدهای است که در صط ثلث به باالی الف و الم میچسبد؛ شمره هم به آن میگویند.
 .۸دو سنگ نوشته در منطق سرص سمنان از شاه عباس برجای مانده که در آن مطر شده هرک

شیعه شیود از

مالیات معاف صواهد شد دجعفریان .)9۰ :۰9۷3 ،همچنین در فرمانی از همین شاه نوشته شده بیر لیو سینگی
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مسجدجامع نطنز از سال ۰۱5۰ق۰5۰6/م دربارۀ معافیت مالیاتی شیعیان نطنز آمده «اگر سینی در مییان شییعیان
بوده باشد یا مردم محلی از محال آنجا سنی باشد ،به ایشان تخفیف داده نمیشیود» داعظیم واقفیی :۰935 ،ج،۰
.)33

 .3حروفیه جنبشی است که در دورۀ تیموری توسیط فضیلاهلل نعیمیی اسیترآبادی دمتیوفی۷3۸ :ق۰935/م) بیه
وجود آمد .وی به قداست حروف عربی و فارسی باور داشت و اعالم ظهیور دور کبرییا و پاییان دور نبیوت و
والیت کرد .دعاوی باطنی وی که با ظاهر شریعت ناسازگار بود ،باعث سرکوبی این جنیب
فضل اهلل و تعداد زیادی از پیروان

شید ،و در نهاییت

توسط حاکمان تیموری کشته شدند.

 .۰۱بیدگل در دورۀ صفوی قریهای مهم در مجاورت کاشان و اولین منزلگاه بعد از کاشیان بیه طیرف شیمال و
شمال شرق بوده است.
« .۰۰کلب آستان علی» لقب مشهور شاهعباس اول بود.

من بع
 .۰اعظم واقفی ،حسین د ،)۰935میرا فرهنگی نطنز :جلد اول بخ

اول ،تهران :انجمن آثار و مفاصر.

 .5افشار ،ایرج د ،)۰96۰یادگارهای یزد ،ج ،5تهران :انجمن آثار ملی.
 .9یییییی د ،)۰9۷۰یادگارهای یزد ،ج ،۰تهران :انجمن آثار و مفاصر فرهنگی.
 .۰افوشتهای نطنزی ،محمود د ،)۰9۷9نقاوة اآلثار فی ذکر االصیار ،تصحیح احسان اشراقی ،تهران :انتشیارات
علمی و فرهنگی.
 .6باباافضل د ،)۰96۰دیوان حکیم افضلالدین مرقی کاشانی دبابا افضل) ،تصیحیح مصیطفی فیضیی ،حسین
عاطفی ،عباس بهنیا و علی شریف ،کاشان :ادارۀ فرهنگ و هنر کاشان.
 .5ثبوت ،اکبر د« ،)۰9۷6حروفیه» در :دانشنامه جهان اسالم ،ج۸9 ،۰9ی .۸۷تهران :بنیاد دایرةالمعارف اسالمی.
 .۷ثواقب ،جهانبخ

و فریده مروتی د .)۰936اقدامات فرهنگی شاهطهماسب اول در نهادینهسازی تشیع در

جامعه ،شیعهشناسی 9۰ :6۰ی.55
 .۸جعفریان ،رسول د .)۰9۷5صفویه در عرص دین و دولت ،ج .۰قم :پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 .3درگاه ملی آمار :جمعیت بهتفکیک تقسیمات کشوری سال  .۰936سرشماری عمیومی نفیوس و مسیکن/
نتایج سرشماری www.amar.org.ir/دتاریخ دسترسی :مرداد .)۰۰۱۱
 .۰۱دهخدا ،علیاکبر د ،)۰9۷۷لغتنامه ،تهران :مؤسس انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 .۰۰زرینکوب ،عبدالحسین د ،)۰953دنبال جستجو در تصوف ایران ،تهران :امیرکبیر.
 .۰5الشیبی ،کامل مصطفی د ،)۰9۷۰تشیع و تصوف ،ترجم علیرضا ذکاوتی قراگزلو ،تهران :امیرکبیر.

 .۰9کاشانی ،تقیالدین دمحمد بن علی) د ،)۰9۸۰صالصة االشعار و زبدة االفکار دبخ
عبدالعلی ادیب برومند و محمدحسین نصیری کهنمویی ،تهران :میرا

کاشان) ،بیهکوشی

مکتوب.

 .۰۰کیا ،محمدصادق د ،)۰935نقطویان یا پسیخانیان ،تهران ،اساطیر.
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مقاله علمیترویجی


تحلیل کالبدی مزارع تاریخی پیرامون کاشان
با نگاه به مزرعۀ مسکون باالعباسآباد 

*

حسین راعی
چکیده

تاکنون بیش از  ۰۴باب مزرعۀ مسکون تاریخی در پیرامون کاشان شناسایی و تعداد  82بـاب از آنهـا بـهطـور
دقیق بررسی شدهاند .این مزارع بهعنوان مجتمعهای زیستی کوچک در دورههای مختلـ

تـاریخی بـه و ـود

آمدند و انگیزههای اقتصادی و تولیدی در ایجاد آنها نقش مهمی داشته اسـ ..مسـللۀ الـلی تحقیـقم کمبـود
آگاهی دربارۀ ویژگیهای کالبدی و شناخ .نقاط تمایز آنها با مجتمعهای زیسـتی دیگـر ماننـد روستاهاسـ..
هدف تحقیق معرفی ویژگیهای کالبدی مزارع در پیرامون کاشان اس .و محقق سعی میکنـد از طریـق تحلیـل
یک موردِ مطالعاتی به نام مزرعۀ باالعباسآباد به آن نزدیک شود و در ریان تحقیق از رهیافـ .تسسـیرگرایی و
راهبرد تسسیری تاریخی استساده خواهد کرد .پژوهش در این زمینه نشان داده اس .کـه هریـک از مـزارع دارای
سه پهنۀ کالبدیم کش.خوانی و حریم عرفی بودهاند .پهنۀ کالبدی دارای وسع 8 .تا  51هکتار بـوده و عنالـر
کالبدی وابسته در این پهنه قرار داشته اس ..پهنههای کش.خوانی با وسـع .تقریبـی  51تـا  0۴هکتـار شـکل
گرفته و موضوع اللی در آنم تولید و ایجاد ارزش افزودۀ اقتصادی بود .پهنـۀ عرفـی حـریم نیـز بـه مراتـع و
چراگاهها اختصاص داش .و وسع .آن بر اساس عرف تعیین میشد .در حال حاضر پهنههای سهگانه در چهـار
وضعی .نابودشدهم در حال بازسازیم بازسازیشده و تغییریافته به روستا قرار دارند.
کلیدواژهها :مزارع مسکون تاریخیم میراث کشاورزیم مزرعۀ باالعباسآبادم کاشان.

تحلیل کالبدی مزارع
تاریخی پیرامون کاشان
بـا نگــاه به مزرعــۀ
* استادیار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،اصفهان ،ایران hoseinraie@iust.ac.ir /مسکون باالعباسآباد
تاریخ پذیرش۰۰۱۱/۰۱/۰۱ :
تاریخ دریافت۰۰۱۱/۷/۰۱ :
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 .۱مقدمه
تاکنون بیش از چهل باب مزرعه در پیرامون کاشان و در پیماایش پاانزده ساا اخیار شناساای و
تعدادی از آنها مستند شده است .هریک از آنها دارای قابلیتهای کارکردی و کالبادی ویا های
هستند؛ اغلب در دورۀ قاجار شکل گرفته و دارای مالک شخص یاا اربااب باودهاناد .باه تعاداد
ب شماری از آنها در اسناد تاریخ (نک :قم ۰۷۰ :۰831 ،؛ کالنترضراب  )۰8۰ :۰8۷3 ،اشااره و
نام برده شده است .این مجتمعهای زیست کوچک محصو ثباا

و امنیات در جامعاۀ محلا و

حاکم در آن دوره بوده است .آنها بر یک نظام کالبدی مشخص استوار بودند و بهطور معمو باا
مکانیاب درست از منظر امنیت و وجود منابع آب انشا م شدند .خا امتاداد قارار گیاری آنهاا
نشاندهندۀ پیوستگ و ارتباط کالبدی و کارکردی بین مزارع بوده است .آنها م توانساتند گااه از
قلعه ،حمام یا حسینیۀ یکدیگر استفاده کنند و با یکدیگر تباد کاال داشته باشند؛ یاا اینکاه اربااب
مزرعه وظیفه داشت در مواقع خاص به دولت مرکزی در زمینۀ تأمین امنیت ناواح یاا توقعاا
مال سرکردگان لشکری و دیوان کمک کند (فرمانفرما .)86۰ :۰838 ،خاستگاه شکلگیری مزارع
در پهنۀ فرهنگ کاشان مشترک بوده است و به این دلیل در برههای از زمان ،مزارع زیادی در ایان
پهنه نضج گرفته و موجب آبادان شدهاند.
مسئلۀ اصل تحقیق ،کمبود آگاه دربارۀ وی گ های کالبدی و شناخت نقاط تماایز آنهاا باا
مجتمعهای زیست دیگر مانند روستاهاست .در حا حاضر تعدادی از آنها مانند مزرعاۀ باارونق
تبدیل به روستا شدهاند و مزرعه بودن آنها بهعنوان هویت کالبادی و کاارکردی مساتقل از میاان
رفته است؛ یا مزرعۀ آریانپور به حا خود رها شده و در معرض تخریب قارار گرفتاه و مزرعاۀ
اتابک نیز به طور نامناسب بازسازی شده است .این تحقیق قصد دارد برای دسترس به اطالعاا
مفید و کنکاش در ابعاد مختلف کالبدی آنها ،مزرعۀ باالعبا آبااد را باهعناوان ماورد ماالعاات
انتخاب کند .این مزرعه بهعنوان یک باب از چهل مزرعۀ شناسای شده دارای قابلیتهای کالبادی
و کارکردی وی های است .بقایای کالبدی آن وجود دارد .هنوز زنده و نیماهفعاا اسات ،اخاال
اربابان مزرعه در قید حیا
هد

بوده و منبع مناسب برای پ وهش در این زمینه محساوب ما شاوند.

تحقیق معرفا وی گا هاای کالبادی مازارع پیراماون کاشاان باا ماالعاۀ ماوردی مزرعاۀ

باالعبا آباد است و برای نیل به این هد
کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴
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دو پرسش مارح م شود؛ مزارع مسکون تااریخ بار

پایۀ چه وی گ های کالبدی در پیرامون کاشان شکل گرفتهاند؟ نقاش عناصار کالبادی وابساته در
حیا

مزارع پیرامون کاشان چه بوده و نگهداشت و صیانت از آنها به چه عوامل بستگ داشاته

است؟ محقق برای پاسخگوی به پرسشها از رهیافات تفسایرگرای و راهبارد تفسایری تااریخ
بهدلیل وجوه تاریخ آثار و قابل تفسیر بودن آنها اساتفاده خواهاد کارد .ساندپ وه  ،ماالعاا
میدان و مصاحبه با ذینفعان بهعنوان سه قالب اصل در پ وهش استفاده خواهد شد.
۱ـ .۱پیشینۀ تحقیق

پیش از پ وهشهای اخیر در منابع از قم ( ،)۰831مدرس طباطباای ( )۰86۰و کالنترضاراب
( )۰8۷3به نام دهها مزرعه در پیرامون کاشان اشاره شده و درباارۀ میازان محصاو  ،ناام مالاک و
موقعیت آنها اطالعات وجود دارد ،اما شناسای مزارع تاریخ و پ وهش مقدمات درباارۀ آنهاا
از سا  ۰831در پیرامون کاشان آغااز شاد و نتیجاۀ آن در ساا  ۰831باا عناوان «مقدماهای بار
معماری مزارع در ایران» در مجلۀ میراث مل به چاپ رسید .پس از آن راعا و بهشات در ساا
 ۰811در مقالهای با عنوان «مزارع مسکون تاریخ در ایران؛ از آغاز تا دورۀ صفویه» باه پیشاینه و
نحوۀ پیدایش آنها اشاره کردهاند  .این موضوع با تمرکاز بار مازارع تااریخ پیراماون یازد اداماه
م یابد و در مقالهای با عنوان «آغازی بر فهم مزارع مسکون تاریخ در یزد» (راعا و همکااران،
 )۰811منتشر م شود .سپس در یک فصل از کتاب نیاسرنامه به این موضوع بهصور کل اشااره
م شود و در همان سا در همایش باغهای تااریخ در دانشاگاه کاشاان مقالاهای باا عناوان «در
جستجوی مزارع مسکون ارباب در نیاسر» ارائه شده و در نشریۀ کاشانشناس به چاپ ما رساد.
در پ وهشهای متأخر نیز این موضوع در سا  ۰811در اقلیم مرکزی ایاران ماورد بررسا قارار
گرفته و با عنوان «نظام شکلدهنده در معماری مزارع تاریخ با نگاه به مزارع طرازآباد ،گاور

و

نهچیر» در نشریۀ معماری اقلیم گرم و خشک منتشر م شود و در سا  ۰۰۱۱در مقالۀ دیگاری باا

عنوان «قابلیتهای پنهان در مزارع مسکون تاریخ نیاسر» در نشریۀ معماری و شهرساازی ایاران
به وجوه دیگری از این مزارع اشاره م شود .در منابع خارج نیز تاکنون به مزارع تااریخ ایاران
توجه نشده و سندی در این باره یافت نشده است .موضوع پیش رو نیز با تمرکز بر وی گا هاای
کالبدی مزارع و با نگاه موردی به یک مزرعۀ شاخص در محدودۀ فرهنگ کاشان انجام م شود.
۱ـ .۲روش پژوهش

این تحقیق با آثار مادی ،ملمو

و تاریخ مواجه است .برای درک موضوع و پاسخ به پرسشهاا

نیاز به تحلیل و تفسیر مازارع تااریخ وجاود دارد .بناابراین از رهیافات تفسایرگرای و راهبارد
تفسیری تاریخ استفاده م شاود .در ایان راهبارد ،ساه قالاب ماالعاا

میادان  ،ساندپ وه و

مصاحبه با ذینفعان مورد توجه قرار م گیرد .در ابتدا موقعیت مزارع تاریخ در پیراماون کاشاان
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مورد بازبین قرار گرفته و مزرعۀ باالعبا آباد برای تدقیق در شناخت وی گ های کالبادی آنهاا،
بهعنوان نمونۀ موردی انتخاب م شود .حدود و ثغور این مزرعه باا دقات  ۰/۰۱۱۱نقشاهبارداری
شد و وسعت و تعداد عناصر خدمات وابسته به آن مشاخص شادند .تعادادی از عناصار وابساته
مانند خانههای ارباب  ،آبانبار و مسجد با دقت  ۰/1۱ ،۰/۰۱۱و گااه باا جزئیاا

 ۰/۰۱برداشات

شدند .عالوه بر آن با استفاده از اسناد تاریخ و جغرافیای تاریخ مرتب با تاریخ کاشان ،پیشاینه
و خاستگاه این مزرعه بررس شده و در مصاحبه با خسارو اعتمااد و قادمعل کرماان  ۰811 ،از
بازماندگان مزارع ،همۀ یافتهها مورد سنجش و همپوشاان قارار گرفات و وی گا هاای کالبادی
مزرعه تدقیق شد .تمرکز و نتایج شناخت یک باب مزرعه از مزارع شناسای شده م تواند باهدلیال
وجود تشابها

کالبدی و کارکردی مزارع در این پهنه بهطور نساب و ناه کامال باه ماابق قابال

تسری باشد.
 .۲پیشینۀ تاریخی مزارع مسکون
مزارع مسکون دارای پیشینۀ تاریخ پیش از اسالم است .پیگولوسکایا ( )۰86۷و دهگاان ()۰831
دربارۀ کوشکها و دسکرههای شاه در خارج از شهرها در پیش از اسالم تا قرون اولیۀ اساالم
ماالب را ارائه م کنند و نشان ما دهناد کاه سااختارهای مشاابه باا مازارع تااریخ کناون در
دورههای یادشده وجود داشته است .در این دوره ،دهقانان از جایگاه وی های برخوردار باوده و از
نظر مراتب اجتماع  ،پاس از نجباا قارار داشاتند (کریساتینسان .)۰8۷۰ ،پاس از آن و در دورۀ
اسالم و حداقل تا قرن چهارم هجری ،موضوع کشاورزی و مقاطعاه بناا بار شاریعت اساالم در
دستور کار بوده است .بر این اسا

مزارع در اسناد تاریخ حضور بیشتری دارند ،قدر سیاسا

و اجتماع مُقاعها بیشتر م شود و زمین ،مزرعه و روساتا باه یاک کااالی قابال معاملاه تبادیل
م گردد (لمتون .)۰۰8 :۰8۰1 ،در قرن ۰ق حسن ابن قما در کتااب تااریخ قام باه شایوههاای
مزرعهداری و زراعت و معرف نام مزارع در قم و پیرامون آن بهوی ه ساوه و قاسان اشاره ما کناد
و بهعنوان یک سند تاکنون از آن استفاده م شود ۰.پس از آن و در دورۀ سالجوق پایاه و اساا
نگاه مستقل به مزارع آغاز م شود و تا دورۀ مغاو و ایلخاان باه تکامال ما رساد .قالابهاای
مختلف واگذاری زمین و مزارع به سرکردگان حکومت و لشکری مانند تیو و اقااع از قرن  1تاا
3ق رواج م یابد (الهمدان  )8۱1 :۰816 ،و با کاربست نظاام بهارهبارداری وقاف در مادیریت و
کاشانشناسی
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نگهداری از موقوفا بهوی ه مزارع ،تحو بزرگ از منظر مالکیت و اقتصاد به وقاوع ما پیونادد.
در منابع چون حسانآباادی ( )۰836و اعظام واقفا ( )۰8۷1باه تعادادی از وصایتناماههاا،

وقفنامهها و مبایعهنامهها در این باره اشاره م شود .این اسناد حقوق بهطاور غالاب باه معرفا
مزارع ،نام واقف ،شیوههای بهرهبارداری از موقوفاا  ،شارای بهارهبارداری و نحاوۀ حفاظات و
مدیریت از مزارع م پردازند .صفویها از پایههای استوار شیوههای مدیریت مازارع در دورههاای
پیشین استفاده کرده و موضوع وقف در مزارع را با قوّ

بیشتری ادامه م دهند .در مناابع چاون

افشار ( :۰8۷۰ج ،)۰حسین یزدی ( )۰8۰۰و شیخالحکمای ( )۰833به ماواردی از مازارع وقفا
در دورۀ صفوی اشاره شده است .عالوه بر آن در این دوره مزارع و کشتخوانها با عنوان عَایاه
به بزرگان و دولتمردان و بستگان شاه بخشیده م شد .این وضعیت تا دورۀ قاجار اداماه ما یاباد.
در دورۀ ناصری بهدلیل فزون دیون دولت بسیاری از مزارع که در زمرۀ خالصاجا شااه قارار
داشتند فروخته م شوند و بخشا از مازارع نیاز باهدلیال خشکساال در معارض ناابودی قارار
م گیرند ،اما اسناد زیادی از روشنفکران و مقربان شااه وجاود دارد کاه در قالاب سافرنامههاا،
روزنامۀ خاطرا

یا گزارش بلوکگردش به شرح مزارع باینِّ راها ما پردازناد .کساان چاون

فوران ( )۰8۷3و لمتون ( )۰8۰1به شرح وضعیت کشاورزی و فعالیتهای زیست ایرانیان بهویا ه
در اواخر قاجار پرداختند و از نخبگان ایرانا مانناد ناصارالدینشااه ( ،)۰81۰فرمانفرماا ()۰838؛
امینلشکر ( ،)۰8۷۰غالمحسین افضلالملک ( ،)۰86۱اعتمادالسالانه (۰868؛  ،)۰863ظهیرالدولاه
()۰81۰؛ حکمتیغمای ( ،)۰861ظلالسلاان ( )۰863و نجمالملک ( )۰8۰۰نیاز اسانادی منتشار
شده که نشاان از اهمیات مازارع و کشااورزی در ایان دوره دارد .بار اساا

ایان اساناد ،افاو

مزرعهداری با مالکیت ارباب در اواخر این دوره و با الغای تیو داری در مجلاس مشاروطه اتفااق
م افتد .بسیاری از مزارع شاه و دیوان که در تیو سرکردگان قرار داشت به آنها فروخته شده
و شکل نوین از نظام ارباب رعیت شکل م گیرد .بسایاری از روحاانیون و بازرگاناان باه خریاد
مزارع م پردازند و به طبقۀ مالک م پیوندند .این وضعیت تا دورۀ پهلوی دوم ادامه م یاباد و باه
دهۀ چهل شمس و اصالحا ارض م رسد .این قاانون ،نظاام ارباابرعیتا را از باین بارده و
مزارع را به رعایا سپرد (لمتون .)۰1۱ :۰8۰1 ،نبود تدابیر مدیریت  ،فقار رعایاا و همچناین عوامال
اقلیم موجب رهاشدگ مزارع شد (تاوانگر مروسات  )۰1۰ :۰81۰ ،و بخاش بزرگا از تجرباۀ
زیست و اقتصادی ایرانیان را به ورطۀ نابودی کشاانید .اغلاب مازارع اربااب کناون در پیراماون
کاشان دچار چنین پیشینهای بودهاند و مزرعۀ باالعبا آباد نیز از این قاعده مستثنا نبوده است .این
مزرعه محل زندگ آقابزرگ ،امامجمعۀ کاشان بود و بهدلیل مهاجر

مالاک مزرعاه ،محمدرضاا

خانیان کاشان  ،پس از اصالحا ارض دچار اضمحال نسب شد (مصااحبه باا خسارو اعتمااد،
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 )۰811و هماکنون توس اخال ایشان نگهداری م شود.
 .۳معرفی مزارع تاریخی پیرامون کاشان
کالنترضراب مزارع و قراء پیرامون کاشاان را بررسا کارده و تعاداد آنهاا را  ۰3۰بااب مزرعاۀ
گرمسیری ۰1۰ ،باب مزرعۀ سردسیری ۰6 ،باب مزرعاۀ حوماه و  ۷بااب مزرعاۀ وقفا در دورۀ
قاجار دانسته است (کالنترضراب  .)۰8۰ :۰8۷3 ،پایش میادان در ایان محادوده نشاان ما دهاد
تعدادی از مزارع شناسای شده توس کالنترضراب هنوز زنده هساتند و در دساتر
(جدو  )۰این مزارع اغلب مربوط به دورۀ قاجار با الحاقا

قارار دارناد

دورۀ پهلوی هستند و در کنار مناابع

آب با فاصلۀ اندک از یکدیگر شکل گرفتهاند .مزرعۀ باالعبا آباد ،یک باب از مزارع اشاره شاده
است.
دول  :5مزارع شناساییشده در پیرامون کاشان
ردی

مزرعه

ردی

مزرعه

ردی

مزرعه

ردی

مزرعه

۰

حسامیه

3

هیرمند

۰1

حسنآباد

۰۰

لنگان

۰

بارونق

1

آدمآبادِ باال

۰6

حسینآباد

۰8

سرنج

8

سِنجده

۰۱

آدمآبادِ پایین

۰۷

هِشه

۰۰

کوسنج

۰

خُنچه

۰۰

پاچنار

۰3

تِجرگان

۰1

خانکه

1

سلخ نو

۰۰

اتابک

۰1

باالعبا آباد

۰6

نصر آباد

6

نظامآباد

۰8

دِه زیرین

۰۱

خاتون

۰۷

سریچه

۷

سلیمآباد

۰۰

دوک

۰۰

سورآباد

۰3

حسینآبادِ
آقارحمت

 .۴ویژگیهای کالبدی مزارع تاریخی پیرامون کاشان و مزرعۀ باالعبا آباد
مزارع تاریخ دارای قابلیتهای کالبدی و کاارکردی هساتند .آنهاا بار اساا

نظاام مشخصا

موقعیتیاب شدند و استقرار یافتند .منظومۀ نیارش منابق با بستر و اقلیم بر آنهاا حااکم اسات.
هرکدام از مزارع تعدادی از عناصر کالبدی وابسته را در خود جای دادهاناد و پهناۀ وسایع را در
قالب فضای ساخته و فضای کشتخوان در اختیار گرفته بودند .این مزارع دارای نظاام مادیریت
کاشانشناسی
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و مالکیت اربابرعیت و هرم اجتماع منابق با آن بودهاند .آنهاا مولاد باوده و در مقیاا

یاک

مزرعه سع بر خودکفای داشتهاناد (راعا  .)۰6۰ :۰۰۱۱ ،در پاایین ساع ما شاود باه تحلیال
قابلیتهای کالبدی پرداخته شود که باعث پایداری مزارع پیرامون کاشان تا اکنون شدهاند.

۴ـ .۱نظام دسترسی و موقعیت

مزرعۀ باالعبا آباد در همکناری با مزارع دیگر پدیدآورندۀ یک منظومۀ زیست در پیرامون کاشان
بودهاند .این قرابت بهلحاظ کالبدی ،کارکردی و محتوای وجود داشته است .بر اسا

مشااهدا

میدان  ،مزارع شناسای شده  ۰تا  ۰1کیلومتر از یکدیگر فاصله دارند و دلیل این الگاوریتم توزیاع،
وجود منابع آب مانند مظهر قنوا

و چشمههاست .همان گونه که در تصویر  ۰مشاهده ما شاود

مزارع بهعنوان مجتمعهای زیست کوچک در پیرامون یک مجتمع زیست بزرگ مانند نیاسر شاکل
گرفتهاند .این الگوریتم پراکنش بهدلیل استفاده از منابع آب پیرامون نیاسر و وجاود امنیات در ایان
بخش از محدودۀ فرهنگ کاشان به وجود آمده است.

تصویر  :5موقعی .مزرعۀ باالعباسآباد در نظام منظومهای(گُلهای)

بر اسا

مصاحبه با مزرعهنشینان کنون در مزارع سورآباد ،عبا آباد ،دوک و تجرگاان ،آنهاا در

گذشته دارای مراودا

اجتماع و فرهنگ نیز بودهاناد و گااه از حساینیههاای یکادیگر در ایاام

محرم استفاده م کردند .به این ترتیب پراکنش گُلِه به گُلِۀ مزارع توانسته است در محتوا و کارکرد
مؤثر واقع شود و مراودا

بینامزارع را تسهیل کند .برای این نظم در اساتقرار باهتباع از ادبیاا

رایج در این محدودۀ فرهنگ  ،م توان عنوان نظام گُلِهای یاا منظوماهای را برگزیاد .گُلاۀ مزرعاه
عبا آباد در طاو جغرافیاای " ۰6° 1۰' 1۱و عارض جغرافیاای " 11° 88 ' 11واقاع شاده و
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ارتفاع آن از ساح دریا  ۰۰۰۰متر است .این مزرعه در فاصلۀ  ۰۱۱11متری مرکز شاهر کاشاان در
استان اصفهان قرار گرفته است (تصویر .)۰

تصویر  :8موقعی .مزرعه در نقشۀ استان السهان
و شهرستان کاشان

۴ـ .۲عناصر کالبدی وابسته

میدان نشان م دهد در همۀ مزارع شناسای شده ،سه پهنۀ اصال وجاود دارد :پهناۀ او

ماالعا

مربوط به تجمع عناصر کالبدی وابسته است .پهنۀ دوم به تجمع عناصر کشتخوان از قبیال بااغ،
زمین زراع و آبراهها و کر بندیها اختصاص دارد و پهنۀ سوم حریم توپاوگراف طبیعا را در
بر م گیرد .یک از نقاط تمایز مزارع مسکون با مزارع غیرمسکون ،وجود پهنۀ نخسات و عناصار
کالبدی وابسته است .در تصویر  8پهنههای شکلدهندۀ مزرعۀ باالعبا آباد مشخص شاده اسات.
این مزرعه با دارا بودن سه پهنۀ اصل دارای عناصر کالبدی به شرح جدو  ۰است:
دول  :8عنالر کالبدی مو ود در مزرعۀ باالعباسآباد
ردی

کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴
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مزرعه

ردی

مزرعه

ردی

مزرعه

۰

قلعۀ معتبر ارباب

۰

خانۀ ارباب اسالم

۷

۰

قلعۀ رعیت

1

خانۀ ارباب نجف

3

مسجد

1

شاهکوچه

8

خانۀ ارباب اعتمادی

6

حمام در درون قلعه

آبانبار و کورهقنا

تصویر  :0موقعی .پهنههای شکلدهندۀ مزرعۀ باالعباسآباد

(Google earth, 2021) 1/2000

تصویر  ۰وضعیت کنون مزرعۀ باالعبا آباد را نشان م دهد .همکناری عناصر انسانسااخت
و پهنۀ کالبدی با عناصر کشتخوان مشهود است .در تصویر  1نیز موقعیات عناصار کالبادی باا
پهنههای دیگر نشان داده شده است.

تصویر  :۰پهنههای شکلدهندۀ مزرعۀ باالعباسآباد

تحلیل کالبدی مزارع
تاریخی پیرامون کاشان
بـا نگــاه به مزرعــۀ
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تصویر  :1نقشۀ موقعی .عنالر کالبدی وابسته در مزرعۀ باالعباسآباد (نگارندهم )5۰۴۴

همان گونه که مشخص است ،مزرعۀ باالعبا آباد دارای توسعه و محور خا است .وسعت
عناصر کشتخوان بیش از دو برابر پهنۀ کالبدی است .این موضاوع نشاان ما دهاد کاه اساا
مزرعه بر تولید اقتصادی و کشاورزی بوده و تأمین درآمد برای ارباب مزرعاه در اولویات اسات؛
به این دلیل مساحت بیشتری از زمین به کشتخاوان اختصااص یافتاه اسات .موقعیات و تعاداد
کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴
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عناصر کالبدی نیز درخور توجه است (جدو  8و تصویر  .)1عناصری مانند آبانبار و مسجد در
کنار قلعهرعیت شکل گرفته است تا بتواند به ساکنان مزرعه خدما ارائه کند و خانههاای اربااب
در جوار قلعۀ قاجاری ارباب ساخته شدهاند تا از حمایت و نزدیک با یکدیگر برخوردار باشاند و

بهلحاظ فیزیک نیز دسترس مناسب وجود داشته باشد .بافات اصال مزرعاه دارای یاک محاور
ارتباط اصل به نام «شاهکوچه» است .این محور مهمترین و وسایعتارین معبار در یاک مزرعاه
محسوب م شود و خاصیت جمعکنندگ و فراخوان دارد .شاهکوچه ،همۀ عناصر اصل کالبادی
و کشتخوان را به یکدیگر متصل م کند و ورودی و خروج اغلب عناصر و کاربریهای مهام
از آن منشعب م شود .عالوه بر آن در سا های اخیر مسیر سوارهای به مزرعه اضافه شاده کاه آن
را به جادۀ اصل کاشانا نیاسر متصل کرده است .محورهای آبرسان مانند کورههای قناا

نیاز

در پیرامون مزرعه وجود دارند .طو گالری قنا به  ۰۰۱۱متر م رساد و آب ماورد نیااز مازارع
همجوار نیز از قنا
اصالحا

متعلق به این مزرعاه تاأمین ما شاد (اعتمااد .)۰811 ،ایان مزرعاه پاس از

ارض دچار تحو شد و تعادادی از رعایاای آن از قلعاه خاارج شادند و بخشا از

کشتخوانهای متعلق به مزرعه را تملک کردند .ساختوسازهای رعیت متاأخر مرباوط باه ایان
تحو است .پهنههای سهگانۀ یادشده در همۀ مازارع شناساای شاده در پیراماون کاشاان حضاور
دارند.
۴ـ۲ـ .۱عناصروابسته مسکونی؛ قالع و خانههای اربابی و رعیتی

عناصر یادشده در جدو  8در چندین بخش قابل دستهبندی هستند .قالع و خاناههاای اربااب و
رعیت در دسته عناصر وابستۀ مسکون قرار م گیرند .این مزرعه دارای یک قلعۀ اربااب (تصاویر
 ،)3یک قلعۀ رعیت قاجاری و چندین خانۀ اربااب باوده اسات .در مصااحبه باا خسارو اعتمااد
( )۰811مشخص شده است که قریب به یکصد نفر از رعایا و خاانوادههاای آنهاا در ایان قلعاه
سکونت داشتند .به هر خانواده یک یا دو اتاق اختصااص داشات .آنهاا اغلاب باه کشااورزی و
زراعت در کشتخوانهای گندم ،جو ،یونجه ،غال

و باغا

انار ،تو  ،انجیر ،انگاور ،زردآلاو یاا

رمهگردان برای ارباب مشغو بودند .روزها در بیرون از قلعاه و شابهاا در درون قلعاه ساپری
م شد .رعایا حق نداشتند مالک بیش از دو تا سه گوسفند و حت اساب باشاند .حماام آنهاا در
درون قلعه قرار داشت و برای آب آشامیدن از قنا

و چشمه اما برای شساتوشاوی ظارو و

البسه از چاههای دست و خانگ داخل قلعه استفاده م

کردند۰.
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دول  :0معرفی عنالر کالبدی وابسته به مزرعۀ باالعباسآباد (نگارندهم )5۰۴۴
ردیف

نام عنصر وابسته

1

قلعه اربابی

2

کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴

قلعه رعیتی

3

خانه اربابی اعتمادی

4

خانه اربابی اسالمی

5

خانه اربابی نجفی

6

آبانبار
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7

مسجد

تصاویر

نقشه

تصویر  :6خسرو اعتماد از بازماندگان و

تصویر  :۷چوپان کنونی مزرعۀ

مالکان کنونی مزرعۀ باالعباسآبادم 5031

باالعباسآبادم 5031

قلعه ارباب (تصویر )3نیز مربوط به دورۀ قاجاربا الحاقا

دورۀ پهلوی است کاه توسا نخساتین

ارباب مزرعه به نام محمدرضا خانیان کاشان شکل گرفته است .خانههای ارباب پاس از آن و در
اوایل دورۀ پهلوی او توس خانوادههای اعتماد ،نجف  ،اسالم به تدریج ساخته شادند .ارباباان
(تصویر )6در داخل قالع و خانههای ارباب در مد

زمان مشخص و بهویا ه در زماان برداشات

محصو حضور داشتند و از اهال کاشان و نراق بودند اما رعایا (تصاویر )۷از اهاال روساتاهای
اطرا

و برای همیشه در داخل قلعه رعیت سکونت پیدا کرده بودند .به جازء خاناههاای نجفا ،

اعتماد و اسالم (جدو  8وتصویر )1که زنادگ در آنهاا ،جریاان دارد ،ماابق از جملاه قلعاه
رعیت که روزی محل زندگ آقابزرگ امام جماعت کاشان بود در حا ویران است.

تحلیل کالبدی مزارع
تاریخی پیرامون کاشان
بـا نگــاه به مزرعــۀ
مسکون باالعباسآباد

.

0۷
تصویر  :2نقشههای قلعه اربابی مزرعۀ باالعباسآباد (نگارندهم )5۰۴۴
























تصویر  :3پالن و برش خانۀ اربابی اسالمی (نگارندهم )5۰۴۴

۴ـ۲ـ .۲عنصر وابستۀ مذهبی؛ مسجد

عنصر کالبدی دیگر ،مسجد است .این بنا عنصر وابستۀ مذهب است .مزرعهنشینان باالعباا آبااد
نیز روستائیان بودند که توس ارباب مزرعه به کار و زنادگ در مزرعاه گماشاته شاده بودناد و
بهطور طبیع مسلمان و پیرو مذهب تشیع بودند .بنابراین وجود مسجد ،حساینیه یاا نمازخاناه در
مزرعه م توانست نیازهای معنوی آنها را در ماه رمضاان و محارم بارآورده ساازد .مساجد ایان
مزرعه بسیار ساده با شبستان مستایل و یک ایوان رو به شارق سااخته شاد (تصااویر  ۰۱و .)۰۰
مزارع دیگری چون ،بارونق ،اتابک  ،خاتون ،سورآباد ،لنگان ،سارنج و کوسانج نیاز دارای عنصار
مذهب بودهاند و مابق مزارع شناسای شده بهطاور احتماا از مسااجد و حساینیههاای مازارع و
کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴

0۸























روستاهای اطرا

استفاده م کردند.

تصویر  :5۴پالن و برش مسجد مزرعۀ باالعباسآباد (نگارندهم )5۰۴۴

تصویر  :55نقشهها و تصویر نمای شرقی مسجدمزرعۀ باالعباسآباد

۴ـ۲ـ .۳عنصر وابستۀ خدماتی؛ حمام ،آبانبار و کورهقنات

حمام ،آبانبار و کورهقنا

مربوط به تأسیسا بهداشت و خدمات مزرعه اسات .در هار مزرعاه

مستقل از جمله باالعبا آباد از عناصر کالبدی متنوع در جهت خودکفای و استقال نسب مزرعه
استفاده م شد .ارباب سع م کرد نیازهای مزرعهنشینان را در درون مزارع برطار کناد ،حماام
مزرعه در داخل قلعهها ساخته م شد و آبانبارها در بیرون قلعهها و در مسیر کورهقنا ها شاکل
م گرفت تا توس اهال و رهگذران قابل استفاده باشد (تصویر .)۰۰کورهقنا هاا و مظهار آنهاا
نیز در پیرامون مزرعه پیشبین م شد تا نزدیک به مخزن آبانبارها و تنوره آسیابها باشد و آب

تحلیل کالبدی مزارع
تاریخی پیرامون کاشان
بـا نگــاه به مزرعــۀ
مسکون باالعباسآباد
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موردنیاز کشتخوانها فاراهم شاود( 8تصااویر  ۰8و  .)۰۰هار مزرعاه دارای یاک هارم اجتمااع
تعیینشده از طر

ارباب بود .او بهعنوان رأ

هرم برای هریک از مزرعهنشینان وظایف را تعیین

م کرد .مباشر ،حمام  ،آسیابان ،دشتبان ،مقن و زارع بخش از این هرم بودند .این نظم در اغلب
مزارع پیرامون کاشان مورد استفاده قرار گرفته بود.

تصویر  :58نقشههای آبانبار مزرعۀ باالعباسآباد (نگارندهم )5۰۴۴

کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴

۰۱























تصویر  :50آبراه در مزرعۀ خنچه

تصویر  :5۰سِلخ (استخر) در مزرعۀ سریچه

به این ترتیب اغلب مزارع پیرامون مانند مزرعۀ باالعبا آباد دارای پهنههای سهگانه و عناصار
کالبدی وابسته بودهاند .تعدادی مانند مزرعۀ ساورآباد ،اتاابک و تجرگاان دارای عناصار بیشاتر و
تعدادی دیگر مانند حسینآباد ،دولتآباد و دوک دارای عناصر کمتر بوده و ساده به نظر م رساند.
ساکنان مزارع ساده و کوچک سع ما کردناد در ایاام از ساا از امکاناا و خادما مازارع
بزرگتر و معتبر استفاده کنند.
۴ـ .۳دورهبندی تاریخی

ماالعا

میدان در پیرامون کاشان و همچنین بررس منابع چاون کالنترضاراب ( )۰8۷3نشاان

م دهد که انقالب بزرگ از اوایل دورۀ قاجار تا دورۀ پهلوی او در زمیناۀ سااخت و نگهاداری
مزارع مسکون در اقلیم گرم و خشک بهوی ه در محدودۀ فرهنگ کاشان به وقاوع پیوساته اسات.
محتوای جدو  ۰و همچنین الگوهای سازه ،معماری و تزییناا

نشاان ما دهاد کاه  6۱درصاد

مزارع شناسای شده پیرامون کاشان مربوط به دورۀ زند و قاجار بوده و در دورۀ پهلوی او تا دوم
الحاقات به آن افزوده شده است.
دول  :۰عنالر کالبدی مو ود در مزرعۀ باالعباسآباد
ردی

مزرعه

دورۀ تاریخی ساخ .و
الحاقات

ردی

مزرعه

دورۀ تاریخی ساخ .و
الحاقات

۰

حسامیه

قاجار و پهلوی

۰1

حسنآباد

پهلوی

۰

بارونق

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰6

حسینآباد

قاجار و پهلوی

8

سِنجده

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰۷

هِشه

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰

خُنچه

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰3

تِجرگان

قاجار ،پهلوی و معاصر

1

سلخ نو

پهلوی و معاصر

53

باال عباسآباد

زندم قا ارم پهلوی و معالر

6

نظامآباد

قاجار و پهلوی

۰۱

خاتون

قاجار ،پهلوی و معاصر

۷

سلیمآباد

پهلوی و معاصر

۰۰

سورآباد

قاجار ،پهلوی و معاصر

3

هیرمند

پهلوی و معاصر

۰۰

لنگان

قاجار ،پهلوی و معاصر

1

آدمآبادِ باال

نیازمند پیگردی است

۰8

سرنج

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰۱

آدمآبادِ پایین

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰۰

کوسنج

پهلوی و معاصر

۰۰

پاچنار

پهلوی و معاصر

۰1

خانکه

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰۰

اتابک

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰6

نصر آباد

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰8

دِه زیرین

پهلوی

۰۷

سریچه

قاجار و پهلوی

۰۰

دوک

قاجار ،پهلوی و معاصر

۰3

حسینآبادِ آقارحمت

قاجار ،پهلوی و معاصر

تحلیل کالبدی مزارع
تاریخی پیرامون کاشان
بـا نگــاه به مزرعــۀ
مسکون باالعباسآباد

۰۰























اعظاام واقفاا ( ،)۰8۷1فرمانفرمااا ( ،)۰838امااینلشااکر ( ،)۰83۰افضاالالملااک ( )۰86۱و
حکمتیغمای ( )۰861نیز در منابع و روزنامۀ خاطرا

متعادد باهمراتاب از مازارع مساکون در

جریان بلوک گردش دورۀ قاجار یاد کردهاند .این موضوع نشان م دهد که مزارع مسکون در ایان
دوره محل رجوع بوده و زراعت بهعنوان یاک پدیادۀ مهام اقتصاادی و دارای شاأن اجتمااع و
سیاس در میان متموالن و دستاندرکاران حکومت مارح بوده است .به این دلیل ناام ارباباان در
کنار مزارع دیده م شود.
۴ـ .۴وسعت تقریبی

وسعت مزارع تابع اهدا

ایجاد و توسعۀ مزرعه ،موقعیت ،منابع آب و میازان مناابع ماال اربااب

بااوده اساات .ماازارع وسایع بااهطااور معمااو دارای عناصاار کالباادی بیشااتر و مجلاالتاار بودنااد،
کشتخوانهای وسیعتر داشتند و درآمد اقتصادی بیشتری را نصیب ارباب م کردند .به این دلیال
از آنها بهعنوان «مزارع معتبرو کبیره» در اسناد تاریخ نام برده شده است اما در مقابل ،مازارع باا
وسعت کمتر اغلب توس غیرمتمولین و گاه رعایاا در مقیاا
«مزارع محقر ،ساده و حت پال » معرو

کاوچک شاکل ما گرفات و باه

بودناد (افضالالملاک .)۰3۰ :۰811 ،مازارع پیراماون

کاشان نیز در دو دستۀ معتبر و ساده قابل دستهبندی هستند .وسعت پهنۀ کالبدی مزارع در پیرامون
کاشان بهطور تقریب بین  ۰تا  ۰1هکتار دیده شده است که م بایست به آن پهنۀ کشاتخاوان و
حریم عرف را نیز افزود .در بررس های بهعملآمده بهدلیل رها شدن اغلب مزارع ،خوانش دقیاق
وسعت پهنۀ کشتخوان میسر نبوده است اما باا پیماایش میادان و انابااق باا تصااویر هاوای ،
وسعت تعدادی از مزارع مهم در ایان پهناه باه شارح جادو  1باه دسات آماده اسات .مزرعاۀ
باالعبا آباد با دارا بودن جمعیت ثابت بیش از  ۰۱۱نفر دارای وساعت  3هکتاار پهناۀ کالبادی و
 81هکتار پهنۀ کشتخوان (اعتماد )۰811 ،بهعنوان یک مزرعۀ معتبر مارح بوده است.
دول  :1وسع .تقریبی تعدادی از مزارع مسکون پیرامون کاشان
ردی

کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴
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مزرعه

وسع .تقریبی

وسع .تقریبی

ردی

مزرعه

۰

باالعبا آباد

 3هکتار

۰

خاتون

 8هکتار

۰

بارونق

 ۰1هکتار

1

اتابک

 ۰هکتار

8

سورآباد

 ۰۱هکتار

6

خنچه

 ۰هکتار

پهنۀ کالبدی

پهنۀ کالبدی

۴ـ .۵نظام نیارش و آرایههای وابسته

معماری مزارع و عناصر وابسته به آن تابع از فنون ساخت در اقلیم گرم و خشک بهوی ه کاشاان
بوده است .در اسناد تاریخ اشاره شده است که تعدادی از مزارع بهصاور

فرمایشا و بناا باه

دستور دیوان یا ارباب طرحریزی شده و سپس سااخته ما شادند (افضالالملاک )3۰ :۰811 ،و
تعدادی دیگر نیز بهصور

فا البداهاه توسا رعایاا و غیرمتماولین باهتادریج ایجااد ما شاد

(نجمالملک .)۰1۰ :۰8۰۰ ،اغلب مزارع پیراماون کاشاان دارای ارباباان باودهاناد کاه مازارع باه
خواست آنها و بر پایۀ الگوی مشاخص سااخته ما شادند .مزرعاۀ ساورآباد باه دساتور میارزا
حسینخان پارسا ،مزرعۀ خاتون توس ارباب آریانپور و مزرعۀ اتابک زیر نظر مال محمد نراقا
از علمای مناقۀ کاشان در اواخر دورۀ قاجار بوده است .ساختار عناصر معماری ،وزن اسات و از
مصالح بومآورد چون سنگ ،غورهگل ،چینه ،خشت ،آجر ،چوب ،گچ ،آهک در سفتکااری و در
جرزها ،تاقها ،تویزهها و پوششها استفاده شده است .خانههاای اربااب دارای تزییناا گچا و
آجری ،کاش کاری ،ر بندی ،تاقبندی ،رسم بندی ،کاربندی و یزدیبندی است (تصویر  )۰1و
سایر بناها با کاهگل ،سیمگل نماکاری م شد.

تصویر  :51زئیات تاقهام تویزهها و رسمیبندی در بناهای مزرعۀ باالعباسآباد (نگارندهم )5۰۴۴

۴ـ .۶نگهداشت و صیانت از مزارع مسکون تاریخی

محافظت از مزارع تابع نوع مالکیت بود .در نظامهای مالکیت و بهرهبرداری چاون اربااب  ،وقفا ،

تحلیل کالبدی مزارع
تاریخی پیرامون کاشان
بـا نگــاه به مزرعــۀ
مسکون باالعباسآباد
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دیوان و خالصه (ادوارد پوالک81۰ :۰86۰ ،؛ فوران )1۷ :۰8۷3 ،نوع نگاه باه صایانت از مازارع،
متفاو

بود .در مزارع ارباب بهدلیل مالکیت شخص  ،تمام اماور از الیروبا و توساعۀ قناوا ،

حقابۀ آب تا مرمت عناصر وابستۀ کالبدی توس ارباب و مباشرانش مورد نظار
(توانگرمروست  .)۰6۷ :۰81۰ ،پایش و نگهداری در زمان حیا

قرار م گرفات

مالکان بهدرست انجام م شد اما

پس از آن بهدلیل تعدد وراث یا رها شدن مزرعه به اضمحال نزدیک م شد .مزارع باالعبا آباد،
سورآباد ،دوک و حسینآباد نیز به همین علت در معرض نابودی هستند .بهجز آن در مزارع وقف
امور نگهداری با نگاه دیگری انجام م شد .آنها دارای متول و ناظر باودهاناد و از محال درآماد
مزرعه ،همۀ عناصر وابساته و موقوفاا

ماورد نگهاداری قارار ما گرفات (شایخ الحکماای و

همکاران1 :۰833 ،؛ پسندیده۰۱ :۰81۰ ،ا .)۰6نظام وقف عالوه بار سااماندها رقباا موجاب
حفاظت از مزارع تاکنون شده است (اعظم واقفا  :۰8۷1 ،ج .)۰8۰ ،۰نموناۀ مناساب آن مزرعاۀ
اتابک است .این مزرعه بهعنوان سهم امام به مال احماد نراقا داده ما شاود و توسا او وقاف
امیرالمؤمنین در نجف م شود .این مکان اولین گلستان نیاسار معرفا شاده اسات (مصااحبه باا
قدمعل کرمان  .)۰811 ،اما نگهداشت مزارع خالصه و دیاوان دچاار چاالشهاای اساسا باود.
بسیاری از مزارع در دورههای مختلف در تیو سارکردگان حکاومت متعادد قارار داشاته و تنهاا
کسب درآمد از آنها دارای اهمیت بود (حسنآبادی6۰ :۰836 ،ا .)۷۱بنابراین پاایش دلساوزانه و
اساس در دستور کار قارار نما گرفات .ایان مازارع باهناچاار در دورۀ ناصاری باه متماوالن و
شاهزادگان فروخته شدند.
جدای از تأثیر مالکیت بر نگهداشت مزارع ،افراد مستقر و هارم اجتمااع باین آنهاا توسا
ارباب و مباشرانش در درون و بیرون مزرعه تعیین م شد و کسان چون دشتبان ،مقنا  ،میارآب،
زارع ،خوشنشین و مابق رعایا را تنظیم م کرد .ایان اقادام ما توانسات باه اماور اقتصاادی و
کالبدی مزرعه سروسامان دهد (طالب و عنبری۰18 :۰83۷ ،اا .)۰11عاالوه بارآن عاوامل چاون
اصالحا

ارض دهۀ  ۰۱شمس  ،مهاجر

اخال

مالکان و جایگزین مالکاان جدیاد باا تاوان

مال اندک که اغلب از رعایای قدیم بودناد ،در کناار خشکساال و کمباود مناابع آبا توانسات
تعدادی از مزارع از قبیل آدمآباد و حسینآباد را از بین ببرد و ماهیت تعدادی دیگر را دچار تغییار
کند مانند مزرعۀ بارونق که هماکنون تبدیل به روستای بارونق شده است .در دهاۀ  6۱شمسا باا
کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴
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کم شدن جمعیت از میزان تولید کشاورزی و دامپروری کاسته شاده و اغلاب رعایاای شااغل در
مزارع به کارگری در کارخانههای کاشان مشغو شدند و مزارع را ترک کردند.

 .۵نتیجهگیری
در این پ وهش مزرعۀ باالعبا آباد بهعنوان یک مزرعاۀ معتبار یاا کبیاره از  ۰3مزرعاۀ پیراماون
کاشان انتخاب شده است .بررس ها نشان م دهد که مکانگزین و موقعیتیاب مزارع بار اساا
تجارب زیست موجود در اقلیم گرم و خشک بهوی ه کاشان انجام شده است .آنها بر اسا

نظام

گُلِهای یا منظومهای در کنار یکدیگر بهتدریج شکل گرفتند و متغیرهای چون آب و امنیت در این
امر تأثیر بسزای داشته است .مزارع شناسای شده در کنار منابع آب چون مظهر قناوا  ،چشامه و
یا رودخانه از دورۀ زند تا دورۀ پهلوی مکانیاب شدند 6۱ .درصد مازارع متعلاق باه دورۀ قاجاار
هستند و بهدلیل قرارگیری در دورههای متأخر تاریخ تا حدی سالم به نظر م رسند .آنها دارای
سه پهنۀ بالفصل هستند .پهنۀ کالبدی ،پهنۀ کشتخوان و پهنۀ حریم عرف  ،اجازای یاک مزرعاۀ
کبیره را تشکیل م دهند و دارای هندسۀ خا هستند .در این هندسه ،عناصر کالبدی در پیراماون
شاهکوچه ساخته م شوند و در امتداد این محور به عناصر کشتخوان متصل م گردند.
پهنۀ کالبدی بهطور معمو در عرصههای  ۰تا  ۰1هکتااری مکاانیااب ما شاود .ایان پهناه
دربرگیرندۀ عناصر وابسته و خدما دهنده به مزرعه است .نوع و تعاداد آنهاا باه وساعت پهناه،
تمو ارباب و تعداد جمعیت ساکن بستگ دارد .جمعیت ثابت در مزرعه بهطور معمو باه  1تاا
 1۱۱نفر م رسید اما بهطور وی ه این میزان در مزرعۀ باالعبا آباد بیش از  ۰۱۱نفر بود .عناصاری
مانند قلعۀ رعیت برای سکونت مزرعهنشینان و قلعۀ ارباب برای سکونت اربااب مزرعاه در نظار
گرفته شده و در طو زمان و بهتدریج ،خانههای ارباب مختلف برای فرزنادان و نزدیکاان مالاک
مزرعه احداث م شد .عناصری مانند آبانبار ،آسیاب و حمام نیز از طار

اربااب مزرعاه بارای

خدما رسان به ساکنان در نظر گرفته م شد و مورد نگهداری و مرمت مداوم قرار داشت .نظاام
ساخت و نیارش آنها تابع از شیوههای معمااری در اقلایم گارم و خشاک باهویا ه کاشاان باا
تغییرا

مبتن بر ساختمایههای کوهپایهای بوده است .ساازههاا وزنا اسات و عناصار از نظار

تزیینا

به دو دستۀ ساده و مجلل تقسیم م شوند .بهطور معمو خانههای ارباب دارای تزییناا

پُرکار و سایر عناصر از این نظر ساده ساخته شدهاند.
پهنههای کشتخوان مزارع در عرصههای با وسعت تقریب بیش از  8۱هکتار شکل م گیرد.
در این پهنه از سِلخ (استخر آب) ،مُقسِم ،حوضها ،کر بندی ،آباراههاا ،قناوا  ،زماین زراعا ،
باغها ،درختان و گیاهان مختلف استفاده م شود .موضوع اصل در این پهنه ،تولید و ایجاد ارزش
افزودۀ اقتصادی بوده است .گندم ،جو ،یونجه ،غال  ،گُلمحمدی و درختان چاون اناار ،تاو ،
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انجیر ،انگور ،زردآلو محصوال اصل پهنههای کشتخوان را در این اقلیم تشکیل م دادند.
پهنۀ عرف حریم نیز به مرتع و چراگاهها اختصاص داشت و وساعت آن بار اساا

عار و

وضعیت جغرافیای تعیین م شاد .دام پاروری در قالاب نگهاداری گوسافند ،گااو ،باز ،طیاور و
زنبورداری و مرمت کورهقنا ها و توسعه آبیاری نیز در ایان پهناه انجاام ما شاد .ایان پهناه در
همکناری با مرزهای عرف مجتمعهای زیست دیگر به اتمام م رسید.
هماکنون پهنههای سهگانۀ مزارع در پیرامون کاشان با چهار شیوۀ برخورد در معرض تهدیاد و
ویران قرار دارند .در برخورد نخست تعدادی از مزارع مانند آدمآباد بااال و پاایین و حساینآبااد
بهطور کامل از بین رفتهاند .آنها منابع آب را بهدلیل رهاشدگ از دست دادهاناد .در برخاورد دوم
تعدادی از مزارع مانند اتابک مورد بازسازی کامل و البته نادرست از طر

خانوادۀ نراق بهعنوان

مالکان جدید قرار گرفتهاند و زندگ کنون در آنها جریان دارد .در برخورد سوم تعادادی دیگار
از مزارع مانند باالعبا آباد درحالت نیمهویران و در معرض دخالتهای کالبدی نادرست هساتند.
در این مزرعه قلعۀ رعیت  ،قلعاۀ اربااب  ،خاناههاای اربااب  ،آبانباار و مساجد توسا اخاال
محمدرضا خانیان کاشان در حا بازسازی موضع و بدون برنامه است .در برخورد چهاارم نیاز
مزارع مانند بارونق تبدیل به روستا شدهاند و هویت خود را بهعناوان یاک مزرعاۀ اربااب دورۀ
قاجار در پیرامون کاشان از دست دادهاند.
پینوشتها
« .۰رستاق ساوه :مزرعۀ کاسویه ،مزرعۀ عثمانآباد ،وندود و مزارعها ،مزرعۀ محمدآباد ویده ،اَناد

و مزارعهاا،

طُخرود و مزارعها ،مزرعۀ دیزوآباد ،مزرعه کهک ،مزرعه قمرود ،النصاف مان مزرعاة روسابل ،مزرعاۀ دادآرم،
مزرعۀ ویذه» (قم .)۰۱8 :۰831 ،
 .۰برای اطالعا بیشتر نک :توانگر مروست .)۰61 :۰81۰ ،
 .8گردش آب و تقسیم آن در مزارع نیز دارای نسق وی های بود و بر اسا

عوامل چون میزان آبده قناا و

چشمه ،وسعت مزارع ،کیفیت آب (شوری و شیرین ) ،نوع خاک (رس و شن ) و نوع محصو  ،متفاو

باود.

هر شبانه روز یک طاق نامیده م شد و آبده بهوسیلۀ طشت (ظر بزرگ مس ) و کیله (جام مس ) بر اسا
نظم خاص انجام م گردید .مقیا های زمان چون شبندهروز معاد یک شبانه روز ،طسوج معاد  6۱دقیقاه،
سِرجه معاد  ۰۱دقیقه و روزقه ،مدار گردش آب در  ۰3شبانهروز ،بخش از نظام آبرساان و تقسایم آب در
مزارع مسکون این مناقه شمرده م شد.
کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴
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منابع
 .۰ادوارد پوالک ،یاکوب ( ،)۰86۰سفرنامه پوالک «ایاران و ایرانیاان» ،ترجماۀ کیکااوو
انتشارا

خوارزم .

جهاناداری ،تهاران:

 .۰افشار ،ایرج ( ،)۰8۷۰یادگارهای یزد ،معرف ابنیه تاریخ و آثار باستان شهر یزد ،چ ،۰تهران :انجمن آثاار و
مفاخر فرهنگ .
 .8افضلالملک ،غالمحسین ( ،)۰86۱سفرنامۀ خراسان و کرمان ،بهاهتمام قدر اهلل روشن  ،تهران :انتشارا تو .
 .۰ااااااااااا (« ،)۰811کتابچه تفصیل و حاال

دار االیمان قم» ،فرهنگ ایرانزمین ،شمارۀ 6۷ ،۰۰ا.۰1۱

 .1اعظم واقف  ،سید حسن ( ،)۰8۷1میراث فرهنگ نانز ،تهران :مؤسسۀ چاپ و انتشارا

 .6اعتمادالسلانه ،محمدحسن خان ( ،)۰863مرآ
تهران :انتشارا

دانشگاه تهران.

البلدان ،بهکوشش عبدالحساین ناوای و میرهاشام محادث،

دانشگاه تهران.

 .۷اااااااااا ( ،)۰868المآثر و اآلثار ،چهل سا تاریخ ایران ،ج ،8بهکوشش ایرج افشار ،تهران :انتشارا اساطیر.
 .3امینلشکر ،میرزا قهرمان ( ،)۰8۷۰روزنامۀ سفر خراسان به همراه ناصرالدین شاه ( ،)۰8۱۱بهکوشش ایارج
افشار و محمدرسو دریاگشت ،تهران :انتشارا اساطیر.

 .1پسندیده ،محمود ( ،)۰81۰اسناد و موقوفا مدار

تاریخ حوزۀ علمیه مشهد ،مشهد :بنیاد پا وهشهاای

اسالم .
 .۰۱پیگولوسکایا ،ن ،)۰86۷( .شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساساانیان ،ترجماۀ عنایاتاهلل رضاا ،تهاران:
انتشارا

علم و فرهنگ .

 .۰۰توانگر مروست  ،مجید ( ،)۰81۰قلعه روستاهای تاریخ مناقۀ هارا

و مروسات اساتان یازد ،انتشاارا

سبحان نور.
 .۰۰حکمت یغمای  ،عبدالکریم ( ،)۰861بر ساحل کویر نمک ،تهران :انتشارا تو .
 .۰8حسنآبادی ،ابوالفضل (« ،)۰836نگاه به اسناد سیورغا در دورۀ صفویه» در :مجله گنجینه اسناد ،شامارۀ
68 ،6۷ا.۷3
 .۰۰حسین یزدی ،سید رکنالدین ( ،)۰8۰۰جامع الخیرا  ،بهکوشش ایرج افشار ،محمدتق دانشپ وه ،تهران:
انتشارا فرهنگ ایرانزمین.
 .۰1دهگان ،ابراهیم (« ،)۰831دسکره» ،در :فصلنامه گنجینه اسناد ،دفتر سوم۰11 ،ا.۰۱۰
 .۰6راع  ،حسین (« ،)۰831مقدمهای بر معماری مزارع در ایران» ،مجله میراث مل  ،معاونت میاراث فرهنگا
سازمان میراث فرهنگ  ،صنایع دست و گردشگری کشور ،سا او  ،شمارۀ ۰۰6 ،۰ا.۰۰۰
 .۰۷اااااااا ( ،)۰816یادداشتهای از آثار تاریخ ایاران ( ۰نیاسارنامه) ،انتشاارا

ایاراننگاار باا همکااری

معاونت میراث فرهنگ سازمان میراث فرهنگ  ،صنایع دست و گردشگری.

 .۰3اااااااا (« ،)۰816در جستجوی مزارع مسکون اربااب در نیاسار» ،مجموعاه مقااال هماایش بااغهاای
تاریخ  ،دانشگاه کاشان۰8۱ ،ا.۰1۰
تحلیل کالبدی مزارع
 .۰1اااااااا (« ،)۰811نظام شکلدهنده در معماری مزارع تاریخ با نگاه به مزارع طرازآباد ،گور و نهچیار»،
تاریخی پیرامون کاشان
در :نشریه معماری اقلیم گرم و خشک ،دانشگاه یزد ،سا هشتم ،شمارۀ ۰1 ،۰۰ا.۷1
بـا نگــاه به مزرعــۀ
 .۰۱اااااااا (« ،)۰۰۱۱قابلیتهای پنهان در مزارع مسکون تاریخ نیاسر» ،معماری و شهرساازی ایاران ،ساا مسکون باالعباسآباد

۰۷























او  ،شمارۀ ۰1۷ ،۰۰ا.۰۷۰

 .۰۰راع  ،حسین و همکاران (« ،)۰811آغازی بر فهم مزارع مسکون تاریخ در یزد» ،پا وهشهاای معمااری
اسالم  ،دانشگاه علم و صنعت ،سا چهارم ،شمارۀ ۰ ،۰ا.۰1
 .۰۰راع  ،حسین و بهشت  ،سید محمد (« ،)۰811مزارع مسکون تاریخ در ایران؛ از آغااز تاا دورۀ صافویه»،
مجله علم و ترویج اثر ،پ وهشگاه میراث فرهنگ و گردشگری ،شمارۀ ۰ ،۷۰ا.۰۰
 .۰8شیخالحکمای  ،عمادالدین و همکاران ( ،)۰833اسناد معمااری ایاران ،دفتار او  ،تهاران :مؤسساۀ تاألیف،
ترجمه و نشر آثار هنری.
 .۰۰طالب ،مهدی و عنبری ،موس ( ،)۰83۷جامعهشناس روستای  ،چ ،۰تهران :انتشارا

 .۰1ظلالسلاان ،مسعودمیرزا ( ،)۰863خاطرا

دانشگاه تهران.

ظلالسلاان ،ج ۰،۰و ،8بهاهتمام و تصحیح حسین خدیو جام،

تهران :انتشارا اساطیر.
 .۰6ظهیرالدوله ( ،)۰81۰خاطرا و اسناد ظهیرالدوله ،بهکوشش ایرج افشار ،تهران :انتشارا فرانکلین.
 .۰۷فرمانفرما ،عبدالحسین میرزا ( ،)۰838مسافر نامۀ کرماان و بلوچساتان ،باهکوشاش ایارج افشاار ،تهاران:
انتشارا اساطیر.

 .۰3فوران ،جان ( ،)۰8۷3مقاومت شکنندۀ تاریخ تحوال اجتماع ایران از صفوی تا سا های پس از انقاالب
اسالم  ،ترجمۀ احمد تدین ،چ ،۰تهران :مؤسسۀ خدما فرهنگ رسا.
 .۰1قم  ،حسن بن عبدالملک قم ( ،)۰831تاریخ قم ،تصحیح سید جال الدین تهران  ،انتشارا

زائرا آستانۀ

مقدسه.
 .8۱کریستنسن ،آرتور ( ،)۰8۷۰وضع ملت و دولت و درباار در دورۀ شاهنشااه ساساانیان ،ترجماۀ مجتبا
مینوی ،تهران :پ وهشگاه علوم انسان و ماالعا فرهنگ .
 .8۰کالنتر ضراب  ،عبدالرحیم (سهیل کاشان ) ( ،)۰8۷3تااریخ کاشاان ،باهکوشاش ایارج افشاار ،چ ،۰تهاران:
انتشارا امیرکبیر.
 .8۰لمتون ،ا.ک ،)۰8۰1( . .مالک و زارع در ایران ،ترجمۀ منوچهر امیری ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 .88مدرس طباطبای  ،سید حسین (« ،)۰86۰کتابچۀ حاال

و کیفیت بلاده و بلوکاا

و مازارع دارالمااؤمنین

کاشان» ،قمنامه ،بهکوشش کتابخانۀ مرعش .
 .8۰مصاحبه با خسرو اعتماد ،مزرعۀ عبا آباد.۰811 ،
 .81مصاحبه با قدمعل کرمان  ،مزرعۀ اتابک .۰811 ،
 .86ناصرالدینشاه قاجار ( ،)۰81۰سفرنامۀ خراسان ،زیر نظر ایرج افشار ،تهران :انتشارا فرهنگ ایرانزمین.
 .8۷نجمالملک ،حاج میرزا عبدالغفار ( ،)۰8۰۰سفرنامۀ خوزستان ،بهکوشش محمد دبیرسایاق  ،تهاران :انجمان
کاشانشناسی
شمارۀ ( 8پیاپی )8۷
پاییز و زمستان 5۰۴۴

آثار و مفاخر فرهنگ .
 .83الهمدان  ،رشیدالدین فضلاهلل ( ،)۰816وقفنامه ربع رشیدی ،باهکوشاش مجتبا میناوی و ایارج افشاار،
سازمان مل حفاظت آثار باستان ایران.

۰۸























دوره  ،۰9شماره ( ۲پیاپی  ،)۲۷صفحات94 :ـ۷۱
مقاله علمیترویجی

مطالعۀ نقش تدریس میرزا علیاکبرخان مزینالدوله
*

در مدرسۀ دارالفنون در دورۀ قاجار

**

الهه پنجهباشی
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دو فصلنامه علمی کاشانشناسی ،پاییز و زمستان ۰9۱۱

چکیده
در زماان قااجاار یای از هنرمنادان تاثییرگذار بر نقاشاای دوران قاجار میرزا علیاکبرخان نطنزی معروف به
مزینالدوله از اهالی شارر هنرررور کاشاان اسا  .مزینالدوله شاگرد هنرمند بزرگ دوران انگر بود و در مدرسۀ
هنرهای زیبای راریس آموزش دیده بود .با توجه به اهمی

نقش مزینالدوله و سااا ها تدریس در دارالفنون و

ررورش شااگردانی وون میرزا ابوتراب غفاری ،اساماعی جییر ،مصورالملک و کما الملک ،به زندگی و آیار
او ،تدریس در دارالفنون و معرفی شاااگردان برج ا هاش ررداخ ه میشااود .در ج ا وجوی این م ائله اب دا
آموزش نقاشای آکادمیک قاجار در دارالفنون ،نقش مزینالدوله در تدریس هنر نقاشی ،شاگردان او و بهخصوص
کماا الملک بررساای میشااود .هدف این رژوهش ری بردن به نقش تدریس میرزا علیاکبرخان مزینالدوله در
دارالفنون و هنرمندان یادشاده در دورۀ قاجار اسا  .سااا رژوهش به این شرح اس

نقش میرزا علیاکبرخان

مزینالدوله بهعنوان معلم و نقاش در مدرسۀ دارالفنون وه بود؟ روش تحقیق در این رژوهش ،توصیفیتحلیلی و
با اسا فاده از منابع ک ابخانهای و بررسای نمونههای موزهای انجام شده اس  .ن ایج این رژوهش نشان میدهد که
مدرساۀ دارالفنون و آموزش رشا ۀ نقاشای نقش مرمی در رشاد هنر این داش ه اس  .نقش مزینالدوله بهعنوان
مدیر ،معلم و هنرمندی توانا حائز اهمی

اس  .او با مدیری

قاطع و آموزش زبان و نقاشی در دارالفنون جایگاه

این هنر را ترقی بخشاایده اس ا  .در عرصااۀ نقاشاای ،منظرهسااازی و هنرمندی ،ویرهدس ا
تثییررذیری از هنرآکادمیک ارورایی ،ن الی درخشان برای هنر نقاشی ایران تربی
آکادمیک بهشایوۀ غربی در ایران قاجار را رایهگذاری کرد .سابقۀ تدریس و مدیری
ررمایۀ آموزش هنری و تربی

بوده اس ا

که با

کرده اس  .او آموزش نقاشی
قوی در دارالفنون ،هنرمندی

ن ا درخشاان نقاشای ،تدریس زبان فران اه ،موسایقی و نقاشی از این هنرمند

اسطورهای از آموزش در دوران قاجار میسازد که تارارنارذیر اس .
کلیدواژهها :قاجار ،علیاکبرخان مزینالدوله ،نقاشی ،دارالفنون ،دورنماسازی ،تدریس.
مطالعۀ نقش تدریس
* این مقاله حاصل هسلۀ پژوهشل با عنوان مطالع هنر نقاشل پیکرهنگاری دورۀ قاجار تصویبشده در دانشگاه الزهرا(س)
میرزا علیاکبرخان
است.
مزینالدوله در مدرسۀ
** دانشیار گروه نقاش  ،دانشکده هنر ،دانشگاه الزهرا(س) ،تهران ،ایرانe.panjehbashi@alzahra.ac.ir /
دارالفنون در دورۀ قاجار
تاریخ دریافت ۰۰۱۱/۷/۲ :تاریخ پذیرش۰۰۱۱/۰۱/۲۱ :
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کاشللان ا دیربا یک ا شللهرهای هنرپرور و مرکز هنرمندان در ایران بوده اسللت (ذکا.)۰۰ :۰7۷1 ،
در مینل آمو ش هنر نقلاشل ل قاجار ،یک ا افراد صلللاحبنام در این دوران میر ا عل اکبرخان
مزینالدوله نطنزی معروف به نقاشباشل اسلت که در سلا ۰۲27ق۰۲۲7/ش در نطنز کاشلان پا به
عرصل وجود گذاشت (آذری .)۷2 :۰7۰۲ ،او که تحصی کردۀ غرب بود پس ا میر ا ابوالحسنخان
غفاری مهمترین و تأثیرگذارترین معلم نقاشل دارالفنون بوده اسلت .او سلع نوود اصو نقاش را
بهشللیوهای که ا نقاشللان اروپای آموخۀه بود به کار گیرد و با دگرگون روند آمو ش صللنی الولک
غفاری و با تأثیرپذیری ا آمو ش غرب سلع داشلت الگوی نوین در آمو ش نقاش با تأثیرپذیری
ا هنر غرب و هنر با نوای به کار برد .این مدرسلله بهعنوان اولین مدرسلله با برنام درسلل اروپای
سللرآغا آمو ش نوین در هنر نقاش ل ایران رقم د که نقش مزینالدوله بهعلت سللا های طوالن
تدریس و مدیریت و هوچنین پرورش نسللل درخشللان حائز اهویت اسللت .هدف این پژوهش پ
بردن به نقش تدریس میر ا عل اکبرخان مزینالدوله در دارالفنون و هنرمندان یادشللده در دورۀ قاجار
اسلت .سلاا پژوهش به این شرح است :نقش میر ا عل اکبرخان مزینالدوله بهعنوان معلم و نقاش
در مدرسل ل دارالفنون چه بود؟ ضلللرور و اهویت تحقی در این اسلللت که نقش مزینالدوله در
دارالفنون بهلحاظ اهویت فرهنگ و هنری تدریس شلایان اهویت م باشللد .بر این مبنا تورکز اصللل
پژوهش ،نقش کلیلدی مزیناللدولله در آمو ش نقاشل ل دارالفنون و تأثیرگذاری او در آمو ش هنر
نقاشل آکادمیک ایران است .ضرور پژوهش حاضر مطالع ندگ این هنرمند و معلم دورۀ قاجار
اسللت که مۀأسللفانه بهعلت داشللۀن نقشهای مدیریۀ و موارد دیگر آثار نقاش ل

یادی ا او برجای

نوانده اسلت .ا فعالیت درسل رشلۀ نقاشل و برنامههای درس و جزوا دارالفنون در این رشۀه
اطالع دقیق در دسلت نیسلت و نحوۀ کار اساتید و شیوۀ تدریس در این مدرسه بر ما پوشیده است.
این موضللوع بهرغم اهویت تاکنون بهصللور پژوهش ل مسللۀق صللور نوذیرفۀه و بر نقش او بر
هنرمندان درخشان نس بعد توجه نشده است؛ لذا ضرور این پژوهش را نشان م دهد.
۱ـ .۱روش پژوهش

این مۀن مطالعهای با رویکرد تاریخ است؛ پژوهش به روش توصیف تحلیل و با اسۀفاده ا مناب
کۀابخانهای و فیشبرداری انجام شللده اسللت .تصللاویر آثار هنرمندان ا نوونههای مو های تهیه و
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲ریاری )۲۷
راییز و زم ان ۱۴۰۰
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تحلی شلللده اسلللت .جامع آماری پژوهش آثار مزینالدوله و شلللاگردانش در مان تدریس در
دارالفنون اسلت که برای بررس دقی تر به روش نوونهگیری خوشهای و تصادف انۀخاب صور
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 .۱مقدمه

م گیرند .شللیوۀ تحلی آثار بر اسللاس اصللو و قواعد تجسللو بهکاررفۀه در ویژگ های ظاهری
نقاشل هاسلت و بر اسلاس تحلی منطق و قیاس صور

پذیرفۀه است و مطالع نقاش و نقش

مزینالدوله بهعنوان مدرس و مدیر در مدرس دارالفنون را در بر م گیرد.
۱ـ .۲پیشینۀ پژوهش

تلاکنون تعلداد معلدودی ا پژوهشلللگران هنر به موضلللوع نقش مزینالدوله در نقاشل ل قاجار
پرداخۀهاند ،ول این پژوهشها فقط به معرف او پرداخۀه و به مروری تاریخ و اهدای نشانها به
او بسلنده شلده است .درمجووع توجه محققان به این هنرمند تأثیرگذار کم بوده و به سیر تدریس
او در دارالفنون ،نقش تأثیرگذار او در روند آمو ش نقاشلل و تربیت نسلل درخشللان هنر ایران
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گرفۀه اسللت و بهوسللیل معیارهای مرتبط و به روش منطق و قیاسلل مورد تجزیه و تحلی قرار

توجه نشلللده و آثار او و ویژگ های تجسلللو آن مدنقر قرار نگرفۀه اسلللت .هوین موضلللوع
ضلرور این پژوهش و جنب نوآوری آن را نشان م دهد .در ادامه به معرف پژوهشهای نامبرده
پرداخۀه م شلود .پیشلین پژوهش حاضر بر مطالعات که دربارۀ بخش نقری تحقی تاریخ قاجار،
دارالفنون و مزینالدوله بوده است مۀورکز م شود .ذکا ( )۰7۷1به آمو ش مدارس هنری در ایران
م پردا د ،آدمیلت ( )۰7۰1دارالفنون و اهویلت آمو ش در دورۀ قاجار را بررسل ل م کند .میر ا
آقاخان ( )۰737در مقال خود به تاریخچ دارالفنون پرداخۀه اسللت .سللعیدی ( )۰7۷1به آمو ش
کۀابهای درسلل ایران در دورۀ قاجار م پردا د .هاشللویان ( )۰713در پژوهش خود ،نخسللۀین
رئیسلان مدرسله را معرف م کند .صلفای
وظایف معلوان و مدیران و شلرح نواق

( )۰733به گزارشهای ا مدرسه م پردا د که شرح
برای ناصلرالدینشاه است .خلخال و تقدیری ()۰71۰

به اقداما امیرکبیر و تأسلللیس این مدرسللله م پردا ند .در پژوهش خوب و جام رسلللول پور
( )۰71۷به نقش عل اکبرخان مزینالدوله در آمو ش هنرهای نوین در ایران و بهخصللون نقاش
پرداخۀه شللده اسللت .در کۀابهای پاکبا ( )۰7۷1و فلور ( )۰71۰به نقاشلل قاجار و در کۀاب
کشلویرشلکن ( )۰717به جایگاه این مدرسله و نقاش قاجار و تدریس مزینالدوله اشارات شده
اسلللت .قلاضل ل ها ( )۰71۰به معرف هنر و هنرمندان و تاریخ قاجار پرداخۀه و به مزینالدوله و
ندگ او اشللارات شللده اسللت .درمجووع م توان نۀیجه گرفت که مقاال و کۀب دربارۀ این
هنرمند کم بوده و این مین پژوهش بهرغم اهویت هنری و تاریخ مورد غفلت واق شده است؛
بهخصلون در مین نقش تدریس مزینالدوله بر نس بعد در دارالفنون پژوهش صور

نگرفۀه

اسللت .بنابراین در این مقاله سللع م شللود با بهرهگیری ا مناب مرتبط و اسللۀفاده ا نوونههای
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 .۲آموزش هنر آکادمیک در دارالفنون در دوران قاجار
با روی کارآ مدن میر ا تق خان امیرکبیر و اسللۀقرار سلللطنت ناصللرالدینشللاه (۰۲2۰ق) اقداما
اصلالح هوهجانبهای در کشور آغا شد که یک ا آنها تأسیس دارالفنون و آغا آمو ش علوم
و فنون جدید در ایران بود؛ اما ابۀدا دارالفنون به سلاخۀوان ،معلم و برنامه ،کۀاب درسل و وسای
کار و بودجه نیا داشلللت که آنها را امیرکبیر برنامهریزی کرد (معۀودی .)۰۰۲ :۰71۲ ،اندیشل ل
تأسللیس دارالفنون سللاخۀ فکر و تصللویم امیرکبیر بود که نیا به کسللب تکنولو ی را درک کرد و
ایجاد دارالفنون را ضللروری و اجۀنابناپذیر تشللخی

داد .او تا مان رسللیدن به صللدار به

مأموریت سللیاسلل روسللیه ،ایروان و عثوان اعزام شللد که این سللفرها در اقدام او در تأسللیس
دارالفنون کامالً ماثر بود .مأموریت او در سلفر به روسیه ۰۲۰۰ق (در برخ مناب  ۰۲۰2ذکر شده
اسللت) که به هوراه هیئۀ بهمنقور عذرخواه ا قۀ گریبایدوف صللور گرفۀه بود .این هیئت
بیش ا دو ماه در پۀر بورگ اقامت داشت و هر رو به دیدن یک ا ماسسا علو و صنعۀ و
آمو شل روسللیه م رفت .به دیدن مدرسلهای رفۀند که اطفا مسلللوین و گرج را بان ترک و
فارسل و روسل و نقاش و سایر علوم مۀعارفه را درس م دادند (محبوب اردکان  :۰7۷۱ ،ج،7
۰۱لل ل .)۰۷در مأموریت به روسلیه فرصلت مناسلب برای وی فراهم آمد تا بهرهبرداری روسیه ا
پیشرفتهای غرب در مینههای مخۀلف فرهنگ  ،تعلیم و تربیت ،سرمایهگذاری صنعۀ  ،مدارس
نقام فن و هنری را مشاهده کند؛ هوچنین توانست با مطالع کۀاب جهاننوای جدید که با ابۀکار
و یر نقر خودش ترجوه و تدوین شللده بود ،شللرح دارالعلمهای توام کشللورهای غرب را در
رشللۀههای گوناگون علو و هنری با آمار شللاگردان آن مطالعه ،ا بنیادهای فرهنگ دنیای جدید
آگاه یابد (آدمیت .)737 :۰7۰1 ،امیرکبیر پس ا فکر تأسللیس مدرسلله ،ابۀدا مین سللاخۀوان را
نزدیک کاخهای سللطنۀ توپخانه ا هر جای دیگر مناسلبتر تشخی

داد و پس ا موافقت شاه

ا میر ا رضللاخان مهندس تبریزی خواسللت نقش ل سللاخۀوان را تهیه کند .میر ا رضللاخان نقش ل
عوار

را شلبیه سربا خانهای که در انگلیس دیده بود ،ترسیم و آماده کرد .معوار ساخۀوان ،اسۀاد

محودتق معوارباشلل  ،جد مادری کامران میر ا پسللر ناصللرالدینشللاه بود که مد

دو سللا

(۰722لل ل )۰721سلاخۀوان را به پایان رساند .امیرکبیر به پیشرفت کار ساخۀوان و تأسیس مدرسه
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲ریاری )۲۷
راییز و زم ان ۱۴۰۰
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بسللیار عالقهمند بود؛ بهطوری که هروقت فرصللۀ م یافت به سللرکش ل سللاخۀوان و کار بنّایان
م پرداخت (معۀودی .)۰۰۲ :۰71۲ ،اجرای طرح تأسلیس مدرسل دارالفنون که سله سا به طو
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موجود به بررس علو و تحلی این موضوع پرداخۀه شود.

دانشلگاه نوین را سلبب گشلت و ا اینروست که ا امیر بهعنوان بنیانگذار آمو ش عال ایران
یلاد م شلللود (هلاشلللویلان .)۲۱۱ :۰713 ،در ربی االو ۰۲21ق ،چند رو پس ا قۀ امیرکبیر،
ناصلرالدینشلاه دارالفنون ،اولین مدرسل عال در ایران ،را با حضلور چند معلم اتریش و عدهای
مۀرجم که ا میان محصلالن اعزام به فرانسه انۀخاب شده بودند افۀۀاح کرد .شاگردان این مدرسه
ا خانوادههای اعیان و اشلللراف بودند .رشلللۀههای تحصلللیل دارالفنون عبار بود ا  :پیادهنقام،
سلوارهنقام ،توپخانه ،مهندسل  ،پزشک و جراح  ،داروسا ی و کانشناس  .در توام رشۀهها بان
خارجه ،علوم طبیع و ریاضل  ،تاریخ و جغرافیا و نقاش نیز تدریس م شد .معلوان خارج در
آغا  ،کۀابهای درسل را به بان خارج (بیشلۀر فرانسله) تدریس م کردند .در هوان سا های
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انجامید شللاید بزرگترین کار ویژۀ عصللر امیرکبیر بود که موجبا

پایهگذاری نقام آمو شلل و

نخسلۀین ،معلوان و مۀرجوان ایران برای اولین بار چند کۀاب درسل را برای اسۀفادۀ دانشجویان
دارالفنون به فارسل تألیف و ترجوه کردند .با تأسلیس و ار علوم و معارف در سا ۰۲۷۲ق و
انۀصللاب علیقل میر ا اعۀضللادالسلللطنه رئیس دارالفنون به و ار علوم ،آهنگ تأسللیس مدارس
شلۀاب بیشۀری یافت (سعیدی .)۲1 :۰7۷1 ،در میان اسناد کۀابخان مجلس شورای اسالم سندی
مربوط به بودج سللا ۰7۱۲ق دارالفنون وجود دارد که ارقام آن به حقوق ماهیان این افراد اشللاره
دارد :نقاشباش و معلم بان فرانسله  ۰۱۱تومان و معلم نقاش توام کالسها  2۱تومان (خلخال
و تقدیری .)۰1۰ :۰71۰ ،اسللام برخ معلوان اروپای مدرسلل دارالفنون عبار اند ا  :کر

یز۰

اتریش معلم حساب و هندسه و اسۀاد تاریخ و جغرافیا ،گراف کارچای ۲اتریش معلم فن  ،جنگ
و نقشلهکشل  ،ات  7اتریشل معلم حساب ،هندسه و حساب و ریاضیا  ،بوهلر ۰فرانسوی معلم
حسلاب و هندسله و جبر و نقشهکش و مثلثا  ،کا رپلو 3ایۀالیای معلم نقاش (هوان .)۰1۷ :در
گزارش رؤسلای دارالفنون برای ناصلرالدینشلاه در (۰۲1۲ق) به هنر و دروس هنری نیز اشارات
شلده است...« :اینهوه فواید که االن در دولت علّیه پیدا شده که در توام رو نامههای اروپا توجید
و تحسلین ا اه ایران م شود بهسبب بنای مدرس مبارکه است مث علم تلگراف و دواسا ی که
ا آن نۀایج عکاس و بعض جوهریا و اسباب تواشاخانه گرفۀه شده و علوم هندسه و جرثقی ،
اقسام حساب و مثلثا اعل که نقشهکش م توان گفت در این علوم با مدارس بزرگ فرنگسۀان
م توان گفلت مقلابل م کند» (صلللفای  .)721 :۰733 ،در آن مان افرادی که بۀوانند در کالس
درس این اسلللۀادان آمو ش ال م را دریافت کنند وجود نداشلللت؛ نزدیک به  ۰3۱نفر جوان بین
چهارده و شلللانزدهسلللاله که توانای خواندن و نوشلللۀن داشلللۀند و اغلب ا خانوادههای اعیان و
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چند سلللا که اسلللۀادان خارج در کالسها بهطور عول تدریس کرده بودند ،مۀرجوان آنها با
اسلۀفاده ا یادداشلتهای که خود آماده ساخۀه بودند یا کۀابهای که آن اسۀادان ا خارج آورده
یا در اینجا نوشلۀه بودند فراهم آوردند .این کۀابها در چاپخان دارالفنون بهصللور

چاس سنگ

تهیه م شلد و در دسلۀرس دانشلجویان قرار م گرفت .نخسلۀین مشکل که برای تهی کۀابهای
درسل وجود داشت نداشۀن اصطالحا علو تعریفشدهای بود که بهجای وا ههای خارج به
کلار رود .نلداشلللۀن کلاغذ و مرکّب مرغوب ،فقدان اسلللۀادکار ماهر و تجهیزا
مشلللکال

ناق

ا دیگر

بود کله هو آنها با مدیریت و کوک علیقل میر ا اعۀضل لادالسللللطنه و یر علوم و

رضلاقل خان هدایت ناظم و سلرپرسلت مدرسله برطرف م شد .گفۀن است که نخسین مدیران
دارالفنون ا دانشلوندترین و آگاهترین اشلخان عصر خود بودند و هوین مدیریت آگاهانه سبب
شلد که اسلۀادان خارج هر سلا یک کۀاب بنویسلند و مۀرجوان ایران آن کۀابها را به فارس
برگردانند (معۀودی۰۰۰ :۰71۲ ،للل .)۰۰3در گزارشهای مدرسه شاگردان مرتب او رشۀ نقاش ،
میر ا اسلللواعی ولدحاج محود مان ،میر ا ابوالقاسلللم میر ا احود ،میر ا عبدالدهاب ولد میر ا
حسلین رئیس الکۀاب ،میر ا عل اکبر حجار ولد حالج محودعل  ،میر ا صلادق ولدحسین بیک
ذکر شلده اسلت .این رشلۀه ا تصحیح و نقشهکش جدا ذکر شده است (یغوای .)7۱3 :۰7۷1 ،
این موارد نشلان م دهد که در بدو تأسلیس مدرسل دارالفنون ،آمو ش هنر وجود داشۀه و به این
رشۀه ،معلوان ایران و خارج و حقوق آنها مشخصاً اشارات شده است.
 .۳میرزا علیاکبرخان مزینالدوله (۱۲۲۳ـ)۱۳۱۲
قلدیو ترین فرد ا خلاندان مزین (مزین) که سلللند رسلللو ا او در دسلللۀرس باشلللد ،میر ا
محودحسینخان کاشان ا مالکان منطق کاشان و نطنز است .وی در اواخر دورۀ ندیه تقریباً در
۰۲۱1ق مطاب ۰۷17م اده شللد و در ۷۰سللالگ در ۰۲1۰ق۰12۷/م چشللم ا جهان فروبسللت.
میر امحودحسلینخان باآنکه اسلۀطاعت مال و سلواد کاف داشللت ،برخالف رسم معوو و نیز
رویلهای کله بعلدهلا فر نلدان و نوادگلان او پیش گرفۀند ،به مشلللاغ دولۀ وارد نشلللد .میر ا
محودحسلینخان در  ۲۱ربی الثان ۰۲27ق /آوری ۰1۰۷م در نطنز صاحب فر ندی شد که او را
عل اکبر نهاد .مطاب یادداشلتهای رسلو امیر نقام گروسل (سفیر ایران در فرانسه) عل اکبر ا
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲ریاری )۲۷
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وابسلۀگان فرخخان امینالدوله کاشللان قلوداد شللده اسلت (رو نامه دولت علّیه ایران.)۷ :۰۲1۰ ،
وی ا کودک در فراگیری دروس و بهویژه نقاش اسۀعداد خوب ا خود برو داد؛ ا اینرو مان
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شلاهزادگان بودند برای آمو ش در دارالفنون انۀخاب شلدند .نخسلۀین کۀابهای درس را پس ا

هرا بهعنوان سللفیر فوقالعاده عا م پاریس شللد .بهدلی نزدیک به محودحسللینخان که عالق
مفرط به ادامهتحصی فر ند خود داشت ،عل اکبر را بهطور غیررسو هوراه خود به پاریس برد.
عل اکبر بهمد یک سا در مدرسهای در پاریس به آمو ش نقاش و بان اشۀغا داشت تا اینکه
در ۰۲۷3ق۰131/م بنا به پیشلنهاد فرخخان ۰۲ ،محصل ا سلوی دولت ایران برای تحصی عا م
اروپا شلدند و عل اکبر نیز جزو این گروه ،دوباره راه فرانسلله شللد .گروه محصلالن اعزام بین
پنج تلا نله سلللا در فرانسللله اقلامت گزیدند .او توام مد

عور طوالن خود را در تدریس در

دارالفنون و نقار بر امور فرهنگ کشلور گذراند و تحوال چشوگیری در فرهنگ و هنر نوین
ایران به وجود آورد .او  3۰سلا در این مدرسله به تدریس بان فرانسه ،نقاش و تئوری موسیق
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که فرخخان امینالدوله در ۰۲۷۰ق۰13۷/م ا سلوی ناصلرالدینشاه بهمنقور مذاکره و رف مسئل

اشلۀغا داشلت (رسول پور .)2۲ :۰71۷ ،میر ا عل اکبرخان چون ا کودک مای خوب ا ذوق و
سللیقه و قریح هنری داشلت ،پس ا عزیوت به اروپا در مدرس هنرهای یبا در پاریس تحصی
کرد و بهخصلون نقاشل را نزد انگر ،آخرین نقاش بزرگ و نامآور کالسلیک اروپا که فرانسوی
بود ،آمو ش دید و با پشللۀکار فراوان طب هنری خود را پرورش داد .رو نامه دولت علّیه ایران در
یک ا شللوارههای خود با اشللاره به این مطلب نوشللۀه اسللت« :آقا عل اکبر کاش ل ا وابسللۀگان
امینالدوله و مۀعلوین دولۀ است ،جوان بااسۀعداد و قابل است .بعد ا سه سا تحصی مقدما
در مدرسل دیپ به حکم و یرمخۀار ،او را به پاریس آورده به صلنعت نقاش گذاشۀند و حا دو
سلا اسلت با کوا سع و مراقبت مشغو این صنعت است و ترقیا

یاده کرده است .معلم او

یاده ا حد ا او راضل و خشنود است» (رو نامه دولت علّیه ایران ۰3 :۰۲1۰ ،ذی الحجه) .پس
ا آن نیز در دانشللگاه جنگ فرانسلله معروف به سللن سللیر نزدیک یک سللا تعلیوا

نقام را

فراگرفت و پس ا نه سللا اقامت در فرانسلله به ایران مراجعت کرد .عل اکبرخان در بدو ورود،
بهعنوان پیشخدمت مخصون ناصرالدینشاه مشغو خدمت شد و هم مان معلو

بان فرانسه و

نقاشل شلاه را به عهده گرفت و لقب خان دریافت کرد .در رمضلان ۰۲11ق با فرمان و دسۀخط
ناصلرالدینشاه به نقاشباش ملقب شد (بامداد ،۰۲2 :۰7۰۷ ،رو نامه ایران ۰۷ ،رمضان ۰۲11ق).
قب ا او صلنی الولک غفاری این عنوان و لقب را داشلت .مدت بعد در کنار مسئولیت دربار ،در
دارالفنون به تدریس رشلۀههای نقاشل  ،بان فرانسله و موسلیق نقام مشغو شد و بیش ا هر
اسلۀاد دیگری در آن مدرسله کار کرد (محبوب اردکان  :۰7۷1 ،ج .)۲17 ،۰معلم نقاش دارالفنون
قب ا او موسلیو کونسۀانس فرانسوی بود ،بعد ا آن میر ا عل اکبرخان نقاشباش مزینالدوله که
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نقاشلل و عصللرها بان فرانسلله را تدریس م کرد (میر ا آقاخان .)11۲ :۰737 ،بان فرانسلل
مزینالدوله بهقدری قوی بود که در فرانسلله او را دایرةالوعارف مۀحرک م خواندند .وی عالوه بر
نقاش  ،موسیق نیز آموخۀه بود و در دارالفنون مو یک نقام درس م داد (قاض ها.)7۷ :۰71۰ ،
وی نخسللۀین ایران بود که در مورد نقاشلل آکادمیک و پرسللوکۀیو که علم تسللطیح و ترسللیم
دورنواسللت کۀاب نوشللت و با چاس سللنگ آن را در اخۀیار شللاگردان قرار داد .در حقیقت میر ا
عل اکبرخان بان نقاشلل آکادمیک در ایران بود و بهمد

نیم قرن نقاشلل اروپای را با اصللو

علو ا آنلاتوم تلا نقاشل ل مناظر و مرایا تدریس کرد و در ایران رواج داد و پس ا او در این
رشلۀه ،آنچنان که م بایسلت تا دوران پهلوی دوم کارآمو ی نوین صلور

نگرفت (رسول پور،

 .)2۰ :۰71۷وی چند کۀاب آمو ش نقاشل نیز انۀشلار داد؛ هوچنین معلم موسیق علو و نیز ا
نخسلۀین بنیانگذاران تئاتر بود (پاکبا  .)731 :۰7۷1 ،این هنرمند تا اواخر سلطنت احودشاه قاجار
اسۀاد نقاش بود و در سا ۰1۰۰م ا طرف اموراتوری روس ،تزار روسیهلل ل نیکالی دوملل ل نشان
افۀخار گرفت .نشلان «اسلۀانیسالس» که ا مدا های پراعۀبار آن دیار به شوار م رفۀه به وی اعطا
شلده است (کریم اده تبریزی :۰727 ،ج7۷1 ،۰لل ل .)7۷1میر ا عل اکبرخان در سا ۰۲11ق لقب
نقاشباشلل را دریافت کرد .او در دارالفنون در کنار موسللیق و تئاتر به تعلیم نقاشلل پرداخت و
نقاشان چون کوا الولک ،مصورالولک و اسواعی جالیر و ابوتراب غفاری ا شاگردان او بودند.
او در دورنواسا ی و شبیهسا ی توانا بود (فلور و دیگران.)2۲ :۰71۰ ،
مزینالدوله عودتاً منقره و گ نقاشل م کرد ول در چهرهنگاری با اسلللوبپردا نیز دسللت
داشت (پاکبا  .)731 :۰7۷1 ،در مان که مقفرالدینشاه به سلطنت رسید ،تعلیم و سرپرسۀ پسر
او ملک منصلور میر ا (شلعاعالسللطنه) را به عهده داشت و در شوا ۰7۰3ق لقب مزینالدوله به
وی اعطا شلد (افضل الولک .)۰11 :۰72۰ ،او در تدریس سلختگیر و بسیار بادقت بود (عویدی
نوری :۰71۰ ،ج .)۰7 ،۰مرگ وی به سللا ۰7۰7ش برابر ۰72۰ق اتفاق افۀاده اسللت (سللرمدی،
 .)۰71 :۰7۷1احۀواالً تحصی او در مدرس نقام بر آمو ش سختگیرانه و مسۀبدان او تأثیرگذار
بوده اسللت .با توجه به این موارد ،مزینالدوله نقاشل غرب  ،سللیسللۀم آکادمیک هنر فرانسلله را در
ایران پیلاده کرد .روش تلدریس او در دارالفنون بعلدها در صلللنای مسلللۀقرفه ،هنرکدۀ تزیین و
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲ریاری )۲۷
راییز و زم ان ۱۴۰۰
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هنرهای یبای دانشللگاه تهران به دسللت شللاگردانش نسل بهنسل در ایران ادامه پیدا کرد و اولین
پلههای آمو ش آکادمیک نقاش ایران بهشیوۀ غرب را شک داد.
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در اروپا نقاشل را تکوی و بان فرانسله را خیل عال م دانست به تدریس پرداخت؛ او صبحها
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تصویر  :۱تصویر نقاشی میرزا عبدالوهاب

تصویر  :۲ناصرالدینشاه ایر مزینالدوله،

خواجه نوری ،نظامالملک ،ایر مزینالدوله،

۱1۱۲ق ،مداد روی کاغذ ،رقم جاننثار علیاکبر،

۱1۱۱ق (رسولیرور)3۴ :۱13۷ ،

نگارخانه کاخ گل ان (کشمیرشان)13 :۱131 ،

تصویر  :1نمونهای از نقاشی مزینالدوله ،کشیشان ،کاخ موزۀ سعدآباد ،سا ( ۱1۱۱رسولیرور)31 :۱13۷ ،

ا مزینالدوله بهدلی مشلغلههای حساس و سا ها ریاست دارالفنون آثار هنری اندک برجای
مانده اسلت .در آثار او نخسلۀین مورد دقت باال و جزئیا

در نقاش ها ،ساخت و پرداخت دقی ،

رنگپردا ی و پرسلوکۀیو مۀناسلب اسلت .سلع در نشلان دادن فلزا  ،سنگ و یراق آال
بهخوب و دقت ا ویژگ های کار اوسلت .با مطالع آثار مزینالدوله مشخ

لباس

م شود که او شیوۀ
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هنرمند ا عکاس ل برای تکوی نقاش ل های خود اسللۀفاده م کرده اسللت یا خیر ،بر ما مشللخ
نیسللت ول با توجه به دقت در اجرای جزئیا و تدریس این هنر در مدرسلله به نقر م رسللد
مزینالدوله در نقاشل های خود و آمو ش به هنرجویان ،ا این هنر بهره م برده است .در تصاویر
 ۰و  ۲طراح هلای مزیناللدولله ،دقت در جزئیا
مشلخ

و با نوای قوی ،کیفیت پردا و حالت چهره

است .او در فرم چهره و با نوای شخصیت در تصویر ،دقی عو کرده است .پرداخۀن

به بافت پارچه و اسلۀفاده ا نقوش ،حاشی پوست یا خز و نوایش جنسیت آن ،جنسیت چوب در
عصلای نقامالولک ا قدر این هنرمند نشلان دارد .تصلویر  ۲که نوونهای درخشان و ب نقیر ا
چهرۀ ناصلرالدینشلاه اسلت ،با نوای حالت چهره با توجه به نوونههای تصلاویر عکاس مۀعدد
موجود ا ناصللرالدینشللاه نشللان م دهد که مزینالدوله به مفهوم با نوای روانشللناسللانه آگاه
داشلۀه و در تصلاویر  ۲ ،۰و  7نیز این مورد مشللخ

م شلود .تصلاویر  ۰و  ۲با نوای ا مد

نده یا عکاسلل و تصللویر  7احۀواالً کو برداری م باشللد که دارای طنزی تلخ اسللت .مطالعا
چهره و با نوای جزئیا چینوچروک لباس در این تصلللاویر نشلللان م دهد هنرمند به سلللبک
شخص با تأثیرپذیری ا هنر عکاس و روانشناس دست یافۀه است .هوچنین مطالعه در تصاویر
 ۰و  ۲مشلخ

م شلود مزینالدوله با طراح های صنی الولک ا رجا آشنای داشۀه و رد پای

طراح های روانشللناخۀ او در آثار مزینالدوله قاب با یاب اسللت .در آثار مزینالدوله ،طراح
دقی  ،اندا هها ،نسلبت و اویهها نشلان م دهد هنرمند به شیوۀ نقاش با نوای بهخوب آشنا بوده
است .او در پرترهسا ی و شبیهسا ی ،نوایش حاال و روحیا  ،ا مهار

و هنرمندی ا قدر

باالی برخوردار بوده اسلت .فاصلل مان این آثار نشان م دهد که او در طراح و نقاش فردی
پرکار بوده اسلت .شلیوۀ طراح گون تصلاویر  ۰و  ۲به نوع نقاش با م گردد که با سفیداب و
طل کار شلده و بسلیار شلفاف است .این تکنیک در آثار در اویش جالیر نیز مشاهده م شود که
احۀواالً به تأثیر ا مزینالدوله اسللت .این شللیوۀ نقاشل در آثار سللیاه و سللفید ابوتراب غفاری نیز
دیده م شود .در سندهای تاریخ ذکر شده است که او ا چهرۀ شعاعالسلطنه پسر مقفرالدینشاه
نیز با این شلیوه نقاشل داشلۀه اسللت که تصلویری ا آن موجود نیسلت .این موارد در جدو ۰
جو بندی م شود.
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲ریاری )۲۷
راییز و زم ان ۱۴۰۰

05























جدو  :۱مطالعۀ ویژگی آیار علیاکبرخان مزینالدوله

10.22052/KASHAN.2022.243039.1017

نقاشل ل واق گرایانه ،طراح قوی و پرداخۀن به جزئیا

را در با نوای رعایت م کند .اینکه این

مزینالدوله نطنزی

سا
تانیک
ویژگی ایر
موضوع

۰7۰۰ق

۰7۰۲ق

۰7۰۰ق

طراح

طراح با مداد روی

احۀواالً سفیداب و طل

کاغد

با نوای دقی

با نوای دقی ا روی

با نوای دقی  ،کیفیت اجرای

دید روانشناسانه

عکس دید روانشناسانه

عال  ،دید روانشناسانه

نقاش فیگوراتیو

نقاش فیگوراتیو

رنگ و روغن
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علیاکبرخان

نقاش فیگوراتیو
کو ا روی عکس

(منب )۰۰۱۱ :
 .۴شاگردان مزینالدوله در دارالفنون
مزینالدوله را م توان یک ا مهمترین شلخصیتهای هنری دورۀ دوم قاجار دانست که مۀأسفانه
در یر سلای نام کوا الولک و اخۀالف که با این هنرمند داشت و یادداشتهای او درست یا غلط
کوۀر دیده شلده اسلت .اخۀالف او با کوا الولک و نوشلۀن حساد او به کوا الولک توسط وی
جنب منف به شخصیت هنری او داده است .ا او بیشۀر بهعنوان یک معلم و مدیر هنری سختگیر
در دارالفنون یاد م شود .او نس مهو ا هنرمندان در دورۀ دوم قاجار مانند جالیر ،مصورالولک،
ابوتراب غفاری و محود غفاری را آمو ش داده است .در این بخش به معرف شاگردان و آثارشان
پرداخۀه م شود.
۴ـ .۱مهدی مصورالملک

به لقب مصورالولک شهره بود و ا چهرهپردا ان و تصویرگران اوای قرن ۰۰ق به حساب م آمد.
او در آبرنگ و سللیاهقلم و نقوش رنگ و روغن دسللت داشللت .در چهرهسللا ی ،منقرهسللا ی ا
طبیعت و کو هر سلله دسللت داشللت؛ تصللاویر رو نام شللرافت به قلم او بود .میر ا مهدی در
شلبیهسا ی و چهرهپردا ی و ارائ مناظر یبا و فرحانگیز دست قدرتوندی داشت و عالقهمند بود
که صحنههای مخۀلف ندگ و حاال مردم عادی را ثبت کند .شبیهپردا یهای وی که ا رجا
عهد ناصلللری و مقفری ،به قلم ماهران خود مصل لور سلللاخۀه ،معرف بردسلللۀ نقاش در امر

چهرهپردا ی بود که به قلم سلیاه و هاشلور ماهرانه ترسللیم نووده و در رو نام ماهیان شللرافت
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را خوب م دانسللللت و در آثللار خود ا آن بهره م یللافللت (کریم اده تبریزی ،۰7۷۱ ،ج:7
۰۲۰۷ل .)۰۲3۱مهدیخان مصورالولک در واق گرای و رعایت قوانین پرسوکۀیو و رنگپردا ی ا
هنرمندان بزرگ مشللهور بوده و ا دانشآموخۀگان دارالفنون و ا شللاگردان مزینالدوله اسللت .او
مۀأثر ا مزینالدوله بوده و شلیوۀ نقاش او در واق گرای و چهرهنگاری و بهخصون در طراح ،
پیرو اسۀاد خود بوده است.

تصویر  :۴ررترۀ کما الملک ،مردی مصورالملک ،روزنامۀ شراف  ،ترران ،ش۱3۰۱ ،0۰م
ک ابخانۀ دانشگاه ررین ون ()Diba, 1999: 273

۴ـ .۲میرزا ابوتراب غفاری

ابوتراب غفاری ،نقاش و چاپگر ایران ۰۲1۱/۰127 ،قللللل ۰7۱۷/۰111ق یک ا پیشللگامان هنر
گرافیک در ایران به شللوار م آید .او برادر بزرگ کوا الولک بود .ابوتراب در مدرسلل دارالفنون
مشغو به تحصی علوم مۀداو و بان فرانسه شد و به تکوی هنر نقاش پرداخت که حرفه و
پیشل خاندانش بود .وی تحت تعلیم اسلۀادان چون میر ا عبدالوطلب اصلفهان  ،نقاشباش و
کارمند دارالطباع دولۀ و میر ا عل اکبرخان مزینالدوله نطنزی قرار گرفت .محودحسلللنخان
صللنی الدوله که بعدها لقب اعۀوادالسلللطنه گرفت ،ابوتراب غفاری را به اسللۀخدام دارالطباع
دولۀ درآورد و مقفراللدین میر ا ولیعهلد ابوتراب را بلهعنوان نقلاشبلاشللل خود برگزید .با
موافقت ناصلرالدینشلاه مح خدمت ابوتراب دارالطباع پایۀخت تعیین شد و لقب نقاشباش
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲ریاری )۲۷
راییز و زم ان ۱۴۰۰
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حضللور ولیعهد برای او در نقر گرفۀه شللد (پورثان ۰۲ :۰711 ،للللل .)۰7قدر

دسللت او در

شلبیهسا ی قاب توجه است .تعدادی تکچهرۀ آبرنگ نیز ا او بهجای مانده است (پاکبا :۰7۷1 ،
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(چاس ا سا ۰7۰۰ق) این طرحهای خط انۀشار م یافۀه است .این هنرمند قوانین مناظر و مرایا

نقاشل و بان فرانسله پرداخت .او نقاشل چیرهدسلت بود و چندین نشان دریافت کرد .ابوتراب
غفاری در فن چاس سللنگ مهار

داشللت و تکچهرههای عکسگون برای رو نام شللرف و

شلرافت تهیه م کرد .بعد ا وی ،میر ا موسل و مهدی مصللورالولک تصللویرسا یهای رو نام
شلرف و شلرافت را ادامه دادند و به رواج چاس سلنگ و مصورسا ی کۀابهای چاپ پرداخۀند
(ریاضلل  .)1۰ :۰713 ،او در رجب ۰7۱۷ق در ۲۷سللالگ درگذشللت (کریم اده تبریزی:۰727 ،
ج .)۰1 ،۰او یک ا مهمترین هنرمندان دانشآموخۀ دارالفنون اسلت که مۀأسفانه آثار یادی ا او
برجای نوانده است و مکان برخ ا آثار مشخ

نیست .او دارای دست طراح قوی م باشد و

در شیوۀ پردا ایران اسۀاد بوده است .ذوق هنری در چهرهنگاری با پردا و طراح های درخشان
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 .)۰او در حوال سا ۷۷/۰۲17للل ۰1۷2به تهران رفت و وارد دارالفنون شد و در آنجا به فراگیری

سللیاه و سللفید برای چاس سللنگ در آثار او دیده م شللود که مۀأثر ا روش طراح مزینالدوله
است.

تصویر  :5مج مۀ همایونی ناصرالدینشاه،

تصویر  :0حاج میرزا سلیمانخان روحالملک،

ابوتراب غفاری ۱93۰م ،روزنامۀ شرف ،ترران،

ابوتراب غفاری ۱99۰ا۱993م آبرنگ روی

ش  ،5۰ک ابخانۀ دانشگاه ررین ون ،نیوجرسی

کاغذ ،موزۀ لوور راریس ()Diba, 1999: 254

آمریاا ()Diba, 1999: 265

۴ـ .۳اسماعیل جالیر
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دارالفنون آموخت .در چهرهنگاری و نقاشلل موضللوعهای مذهب دسللت داشللت .او اسلللوبهای
مخۀلف نقاشل طبیعتگرایانه را تجربه م کرد و به خوشنویس توأم با رنگآمیزی و قلوداننگاری
نیز م پرداخت .در شللوای های که به دسللت جالیر کار شللدهاند ،دلبسللۀگ او به نوایش حاال
درون چهره مشلهود است (پاکبا  .)۲1 :۰7۷1 ،او در نقاش رنگ و روغن  ،آبرنگ و سیاهقلم دست
داشلۀه و به منقرهپردا ی نیز م پرداخۀه اسلت .جالیر خط نسۀعلی را خوش م نوشۀه و در این هنر
ا شلیوۀ میر ا غالمرضا پیروی م کرده است (سرمدی .)17 :۰7۷1 ،او ا شاگردان مزینالدوله است
که خود به تعلیم شلاگردان نیز مشلغو است (معیرالووالک .)۲۷۷ :۰72۰ ،جالیر در اغلب رشۀههای
هنری ا قبی آبرنگ و سللیاهقلم و نقطهپردا و شللبیهسللا ی پراسللۀعداد بود و در نقاشلل های رنگ
وروغن و قلودانسلا ی نیز دسللت پرمهار داشللت .عوده آثار شللیوای جالیر به سللبک خان او،
سلیاهقلو است .رنگ سفیدی را در بطن سیاه سایهها جلوهگر م کرده و در نوع خود مۀوایز بوده
است .بیشۀرین و موۀا ترین اثر او شوای های مۀعدد در اندا ه و سبکهای مخۀلف است .او به التین
نیز امضا م کرده است (کریم اده تبریزی ۰727 ،ج۷۷ :۰لل ل .)۷1شیوۀ پردا یا نقطهگذاری اسواعی
جالیر بهلحاظ ریزنقشل ل و نامرئ بودن حیر آور اسلللت و فقط با دقت در نقطهپردا یها معلوم
م شللود که هنرمند ا چه مهارت برخوردار بوده اسللت .بعضلل معۀقدند که وی کارهای خود را با
چشلم مسللح کار کرده اسلت و در هنگام کار عینک به چشم داشۀه است .حضور این شیوۀ غریب
در آثار وی را ا مصلداقهای حس و رفۀارهای وسلواسل او برشوردهاند؛ طوری که ساعتها روی
اثر کلار م کرده و مد ها بدان خیره م شلللده و اگر پسلللند طبعش نو افۀاده ،پاره م کرده و دور
م ریخۀه است .بیشۀر آثار وی با اسلوب سیاهقلم در اجرا پردا شده است.
ا ویژگ های آثار با مانده ا او شلفافیت و براق بودن آنهاست .او در آثار خود ا سفیدکنندهای
بهره م جسلۀه که هنو پس ا گذشلت سالیان شفافیت خود را ا دست نداده و هوچون مرواریدی
درخشلان برق م ند .بعض معۀقدند که این مادۀ سفیدکننده ا اسۀحال مادۀ طل یا مادهای نقیر آن
به دسللت آمده و سللفیداب نامیده م شللده اسللت .ا اینرو در سللایهروشللن آثار جالیر سللایه ا
نقطهچینکاری یا شللیوۀ پردا پدید آمده و روشللن ا سللفیداب اسللت که برای جالی آن به کار رفۀه
اسلت (آ ند .)۰۰ :۰71۰ ،نقاشل های اسلواعی جالیر را م توان ا چند بُعد مورد بررس قرار داد.
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وی در بیشلۀر مضامین این نقاش ها تحتتأثیر آمو ههای دوران کودک ا معان و مضامین صوفیانه
و مذهب قرار داشلۀه و این آمو هها را با جهت و دید جدیدی کار کرده است .پیداست که وی روی
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نقاش و خوشنویس ایران  ،نقاشلل را یر نقر اسللۀادان عهد ناصللری و مزینالدوله در مدرسلل

به این مفاهیم است که توسط پدرش در دوران کودک به وی القا و جزئ ا فرهنگ وی شده است
(هوان .)۰۷ :این هنرمند در مین چهرهنگاری مذهب و ا درویشللان به سللبک شللخ

خود دسللت

یافۀه بود .در چهرۀ درویشلان و کارهای مذهب او نشلان دادن حاال درون دراویش ،معصومیت و
مقلومیت دیده م شلود .روش نقاشل او که مانند طراح سیاه و سفید با طل و سفیداب کار شده،
دارای کنۀراسلت شلدید در تصویر م باشد که به جلوه و یبای کار افزوده است .احۀواالً این روش
را ا اسۀادش در دارالفنون آموخۀه بوده و به شیوۀ شخص در این روش دست یافۀه است.
۴ـ .۴محمد غفاری ملقب به کمالالملک

محوللد غفللاری ،مشلللهورترین و پرنفوذترین
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موضلوعا صلوفیانه و اندیش عارفان غاف نبوده است .این آثار مذهب نشاندهندۀ تعل خاطر وی

شلخصلیت در تاریخ هنر معاصلر ایران به شوار
م آید .با نقاشلل های او جریان دویسللتسللال
تلفی سلللنلتهلای ایران و اروپلای بله پایان
م رسلد و سنت طبیعتگرای اروپای در قالب
نوع هنر آکادمیک تثبیت م شلود .او سا های
کودک را در کلاشلللان گذرانید ،در نوجوان به
تهران آمد و به مدرس دارالفنون رفت و یر نقر
مزینالدوله نقاشل را آموخت (سرمدی:۰7۷1 ،
 .)۰1۰فعلالیلت هنری کوا الولک بخش مۀأخر
دوران قلاجللار و اوایل دورۀ پهلوی را در بر م گیرد .او برخالف دیگر مۀقللدملان و حۀ
برخ هنرمندان همعصلر خود تردیدی در پذیرش اصو و نقاش واق نوای پسارنسانس

تصویر  :۷نورعلیشاه ،اسماعی جییر ،ترران
حدود ۱950م ،رنگ و روغن روی بوم،
 99/3×03/۲سان یم ر ()Diba, 1999: 259

اروپای به خود راه نو دهد .با بررسلل خط سللیر هنری وی ،ا کارهای آغا ین تا دورههای مۀأخر،
م توان تالش پیگیر او را در شللناخت و اعوا این نقام در آثارش دریافت (کشللویرشللکن:۰717 ،
.)۰۰

مطالعۀ نقش تدریس
میرزا علیاکبرخان
مزینالدوله در مدرسۀ
دارالفنون در دورۀ قاجار

55























موزۀ ملک ،اهداکننده :عزتالملوک ملک

رنگ روغن۱3۰۰ ،م ،موزه ملک ،ترران

(سودآور) شماره اموالی

()Diba, 1999: 274

۱1310۰۰۰۰0۲URL1

مهدی بامداد ضلون آنکه ا عل اکبرخان مزینالدوله اسلۀاد نقاش کوا الولک نام برده معۀقد
است او اولین بار کوا الولک را به ناصرالدینشاه معرف کرد .م توان او و کوا الولک را در یک
حلدودی به لوپرو ن ( )Le Peruginو رافائی ( )Raphaelنقاشلللان ایۀالیای تشلللبیه کرد (بامداد،
 .)۲2۰ :۰7۷۰قبو چنین مقایسللهای جای درنگ اسللت؛ یرا مزینالدوله پیرو انگر و رافائی بود
درحلال کله کوا الولک ا مکۀب نقاشل ل رامبراند تقلید م کرده و بر اسلللاس یادداشلللتهای
بهجایمانده ا او به وی ارادا

م ور یده اسلللت (یادنام کوا الولک .)۲3 :۰7۷1 ،مزینالدوله

اغلب تعریف ذوق و اسلۀعداد شلاگرد خود یعن کوا الولک را نزد شاه م کرد و شاه اغلب او را
تشللوی م نوود (رسللول پور .)2۰ :۰71۷ ،دکۀر اعلمالدوله ثقف نیز در ذکر نام مردان بزرگ قرن
 ۰7خورشلیدی ا کوا الولک و مزینالدوله یاد م کند و م نویسلد« :کوا الولک مدرسل نقاش
جدید را که مزینالدوله در جادۀ تکوین آن پیشقدم و دکۀر ابراهیمخان حکیم الووالک ماسلللس
آن است ترق داد (رو نام خاطرا

عینالسلطنه سالور.)2772 :۰7۷۰ ،

 .۵مطالعۀ نقش تأثیرگذار تدریس مزینالدوله در دارالفنون
میر ا عل اکبرخلان مزینالدوله معلو که  3۰سلللا در دارالفنون تدریس م کرده و به بداخالق و
جدیت معروف بوده ،بیشللۀر ا البهالی کۀابهای تاریخ شللناخۀه م شللود و صللحبتهای که در
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲ریاری )۲۷
راییز و زم ان ۱۴۰۰
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گریزی ا اتفاق در این مورد نوشلۀه شلده است .منب مشخص در مورد مدرس دارالفنون ،آمو ش
نقاشل در این مدرسه و نحوۀ تدریس ،شیوۀ امۀحان گرفۀن و مناب درس موجود نیست .در بررس
این موارد م توان ا البهالی موضلوعا تاریخ مربوط به مدرسه به این دسۀاوردها دست یافت که
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تصویر  :9ناصرالدینشاه ایر کما الملک۱۲39 ،ق،

تصویر  :3تابلوی جنگیر ،کما الملک ،ترران،

ابوالحسلنخان غفاری مهمترین هنرمند نقاشباشل دربار قاجار بوده اسلت و پس ا موسللیوکنسۀان
فرانسلوی که در فاصل چندسال بین ریاست صنی الولک و مزینالدوله در دارالفنون تدریس م کرد،
نقم و هواهنگ را به مدرسلله با گرداند .هم میر ا ابوالحسللنخان و هم مزینالدوله شللیوۀ آمو ش
غرب را در مدرسله در پیش گرفۀه ول تفاو های در این مورد وجود دارد :او آنکه دورۀ ریاست
و عور ابوالحسلنخان بسلیار کوتاهتر ا میر ا عل اکبرخان بوده است .ابوالحسنخان شغ های دولۀ
بیشلۀری داشلۀه و مهمترین فعالیت او کۀاب هزارویک شب بوده که وقت بسیاری ا او گرفۀه است؛
در صلورت که شغ های میر اعل اکبرخان کوۀر بوده است و وقت بیشۀری را در مدرسه م گذرانده
و تدوین برنام درسل دارالفنون بیشۀر در راسۀای تفکر او بوده است .هرچند که در سا های ابۀدای
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میر ا عل اکبرخلان هنرمنلدی بود جلدی ،سلللخلتگیر و بسلللیلار سلللختکوش .او پس ا میر ا

روش میر ا ابوالحسن خان را دنبا م کرده ،روش که هر دو بهواسط آموخۀن هنر نقاش در غرب
ا مدارس اروپای الگوبرداری کرده بودند ،ول تفاو دیدگاه ایران ابوالحسللنخان و وفاداری او به
هویلت و اصلللالللت ایران راه او را ا میر ا عل اکبرخللان جللدا م کنللد .دیللدگللاه عل اکبر خللان،
طبیعتپردا انه و غرب اسلت و ا فضای توثیل و شرق و ایران ابوالحسنخان جداست و این امر
بهمرور در آمو ش ،برنام درسلل و تدریس به دانشآموخۀگان در ماحصلل کار دیده م شللود که
واق گرای امۀیا ی اسللت که در هنرهای این دوره ا اهویت یادی برخوردار اسللت و در نهایت در
آثلار عکسگونل کوا الولک ا هنر ایران جدا م شلللود و به انۀها م رسلللد .کو برداری ا روی
تندیسها برای درس طراح و کو ا روی آثار نقاش ل هنرمندان اروپای جزو تکالیف دانشللجویان
بوده اسلت .مطالع آثار هنرمندان ایران و نگارگری در هیچجا نوشلۀه نشلده و به آن اشلارهای نشده
است و این مطلب نشان م دهد که جزو اولویتها نبوده است.
آنچه ا تدریس مزینالدوله نوشلۀه شلده ،عالق او به هنر غرب  ،جدیت و سلختگیری اوست.
آنچه مسلللم اسللت این معلم با درایت خود و بهواسللط نفوذی که در دربار و آمو ش شللاهزادگان
بهخصلون شلعاعالسللطنه داشلۀه است و تأییدی که بر روش تدریس او بهعنوان نقاشباش دربار
بهعنوان هنرمندی آمو شدیده در فرنگ بوده اسلللت .اخۀالف کوا الولک با مزینالدوله ،حسلللاد
مزینالدوله به کوا الولک و آنچه کوا الولک معۀقد اسلت آموخۀهای ا معلوانش نداشۀه و بیشۀر به
خانواده و تالش خود اشلاره داشلۀه اسلت ،موجب شده آمو ش این معلم کورنگتر دیده شود .این
در حال اسلت که مزینالدوله نس درخشان ا هنرمندان فارغ الۀحصی دارالفنون هوچون اسواعی
جالیر ،مهدی مصلللورالولک و میر اابوتراب غفاری و کوا الولک را تحوی جامع هنری قاجار داده
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جالیر و ابوتراب غفاری هنو دیده م شللود ،ول در آثار کوا الولک این ریشللهها حذف شللده و
بهسللوی غربگرای صللرف پیش م رود .تدریس مزینالدوله به این هنرمندان بر مبنای سللیسللۀم
اسللۀادشللاگردی ایران در دورههای گذشللۀه بوده اسللت؛ او آمو ش سللنۀ ایران را با نگاه غرب در
دارالفنون پیاده کرده اسللت .او در تدریس نقاشلل موف و هنرمندی برجسللۀه و تأثیرگذار و مدیری
موف و آگاه به بان فرانسلله ،نقاشلل و موسللیق بوده اسللت .تفاو دیدگاه او با میر ا ابوالحسللن
غفاری ،نورداخۀن به هنر ایران و هویت آن در مسللیر تدریس هنری م باشللد ،و اگر این امر در آثار
ابوتراب غفاری دیده م شلود و نسبت به آثار باق شاگردان مزینالدوله پررنگتر است شاید بهسبب
اندوخۀ خانوادگ تحتتأثیر صنی الولک باشد.
اسلواعی جالیر شلیوهای ا سفیداب و طل در نقاش خود به کار م برد که تکرار راه اسۀادش
اسلت .در آثار ابوتراب غفاری و جالیر روحی ایران نسلبت به آثار غرب پررنگتر است که در میان
این سله نفر ،ابوتراب احۀواالً با تأثیرپذیری بیشلۀری ا صلنی الولک برخوردار است .آخرین هنرمند
دارالفنون که بعدها نقاشباشل اصلل دربار قاجار و معلم شلاه م شود کوا الولک است که در آثار
او روحیه و نگاه نقاشلل ایران حذف م شللود ،نگاه غرب و عکس گونه حاکم م شللود و به نقر
م رسلد این امربیشلۀر به سللیقه خود محودغفاری مربوط است .شاگردی که با اسۀادش مزینالدوله
رقابت م کند ،او را قبو ندارد و معۀقد اسلت مزینالدوله شلخصل حسلود ،بدون صنعت و دارای
طب کوچک اسلللت .حلا اینکه مزینالدوله اولین بار شلللاگردش را به شلللاه معرف م کند ،اینکه
کوا الولک چرا با اسلۀادش بعد ا نقاشباشل شلدن برخالف احۀرام رابط اسۀادشاگردی سنۀ در
ایران ارتباط کوۀری دارد ،تدریسلل در دارالفنون ندارد و عدم ارتباط که شللاید بهعلت کوبود مناب
اسلت جای ساا است .با هو این موارد به نقر م رسد مزینالدوله هنرمندی درخشان بهخصون
در عرصلل چهرهنگاری اسللت که هرچند بهعلت فعالیت یادش در دارالفنون آثار کو ا او برجای
مانده اسللت ،در هوین آثار اندک م توان قدر دسللت اسللۀاد ،رنگپردا ی و درسللت بودن علم
پرسلوکۀیو و توای به هنر غرب و طبیعتپردا ی را مشللاهده کرد .هو این موارد در آثار کوا الولک
نیز دیده م شللود .او دانشآموخۀ دارالفنون اسللت و تأثیرا آمو ش غرب مزینالدوله درسللت یا
غلط در آثار او دیده م شلود .مزینالدوله معلو جدی ،سختگیر و هنرمندی آمو شدیدۀ آکادمیک
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲ریاری )۲۷
راییز و زم ان ۱۴۰۰
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اروپای بوده که توانسللۀه اقۀدار و تأثیرا آمو ش غرب را در این مدرسلله اجرا کند .او در آمو ش
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اسللت که هریک و نهای در هنر این دوران م باشللد .روحی ایران و تأثیرا نقاشلل ایران در آثار

ایران و قاجار تحوی داده است .او مسیر هنر نقاش ایران بهشیوۀ آکادمیک را پایهگذاری م کند.
جدو ( :)۲مطالعۀ بررسی تثییررذیری ویژگی بصری شاگردان از مزینالدوله در وررهنگاری

علیاکبرخان

ابوتراب غفاری

اسماعی جییر

مصورالملک

محمد غفاری

طراح مداد

آبرنگ

رنگ روغن

طراح مداد

رنگ و روغن

با نوای دقی

با نوای دقی

ارتباط با روانشناس

با نوای دقی

با نوای دقی

ارتباط با

ارتباط با

چهره

مۀأثر ا عکاس

مۀأثر ا عکاس

روانشناس چهره

روانشناس چهره
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هنری با توجه به شللرایط و امکانا آن مان درسللت عو کرده و هنرمندان قابل را به عرصلل هنر

شباهت با هنر اروپای
(نگارنده)۱۴۰۰ :

با مطالع جدو  ۲مشخ

م شود هنرمندان فارغالۀحصی دارالفنون در مین چهرهنگاری ا

اسلللۀلاد خود عل اکبرخلان مزیناللدولله مۀأثر بودهاند؛ اگرچه تکنیکهای مخۀلف به کار بردهاند
تلأثیرپلذیری ا نوع اجرا و نگاه روانشلللناسلللانه در آثار با نوایان ابوتراب غفاری و جالیر دیده
م شلود .در اثر مصورالولک با نوای واق گرایانه بهسوت عکس م رود که نشان م دهد با توجه
به سا اجرا که قدیو تر است نوع نگاه به پرترهنگاری اروپای تر شده است .در اثر محود غفاری
نیز واق گرای ا بلاق هنرمنلدان دقی تر و بله هنر اروپای مۀوای تر شلللده اسلللت .در باق آثار
هنرمندان ،ایران بودن در شلیوۀ اجرا و نوع با نوای ملووستر است ول در اثر کوا الولک نگاه
اروپای و اجرای سو ه مۀأثر ا هنر طبیعتگرای غرب است.
 .۶نتیجهگیری
در رابطه با جایگاه عل اکبرخان مزینالدوله ،این هنرمند و معلم تأثیرگذار دوران قاجار ،باید مقام
او را در میان مشللاهیر دورۀ قاجار ا دیار کاشللان و معلو تأثیرگذار بر نسلل بعد نقاشلل ایران
معرف کرد .با بررس روند عولکرد او در  3۰سا تدریس در دارالفنون م توان دریافت وی یک
مدیر الی  ،هنرمندی توانا ،آشنا به بان فرانسه ،هنر نقاش  ،موسیق و تئاتر بوده است .در آمو ش
هنر نقاشل مۀأثر ا واق گرای اروپای و ا شلاگردان انگر بوده است .او سا های طوالن مدیر و

مطالعۀ نقش تدریس
میرزا علیاکبرخان
مزینالدوله در مدرسۀ
دارالفنون در دورۀ قاجار

5۷























آمو ش او بلا الگوبرداری ا ملدارس اروپلا بوده اسلللت .نگاه طبیعتپردا انه و غرب در آمو ش
نقاشل در دارالفنون در نس بعد دانشآموخۀگان این مدرسه مانند اسواعی جالیر ،میر ا ابوتراب
غفاری ،مهدی مصلللورالولک و محود غفاری بهخوب دیده م شلللود .در دوران ریاسلللت او در
دارالفنون ،شلللیوههلای نوین آمو ش هنر بلا توجله بله امکلانلا

بهخوب اجرا شلللده ول نگاه

ار شگذارانه به هنر ایران بهآرام حذف و یبای شللناسلل عکاسللان اروپای در هنر نقاشلل
جایگزین م شلود .این امر در مطالع آثار دانشآموخۀگان این مدرسلله دیده م شللود که بیشۀر ا
هوه در آثار محود غفاری جلوه م کند و او این مسللیر را در صللنای مسللۀقرفه نیز ادامه م دهد.
جایگاه مزینالدوله بهعنوان مدیریت مدرسللله نقش مهو در تولید آثار هنری و تربیت هنرمندان
درخشلان در عرصل نقاشل داشۀه است .او در هنرهای نقاش موسیق و تئاتر و بان فرانسه نیز
سرآمد بود و بهعنوان مدیری توانوند و باسواد و مدبر و آگاه شناخۀه م شود.
پینوشتها
1. Kriziz
2. Graf Karnczay
3. Zatti
4. Buhler
5. Gay Replo

منابع
 .۰آدمیت ،فریدون ( ،)۰7۰1امیرکبیر و ایران ،تهران :خوار م .
 .۲افضل الولک ،غالمحسلین ( ،)۰72۰افضل الۀواریخ ،منصلوره اتحادیه (نقام ماف ) و سلیروس سعدوندیان،
تهران :تاریخ ایران.
 .7آ ند ،یعقوب ( ،)۰71۲نگارگری ایران ،ج ،۲تهران :سوت.
 .۰للللللل ( ،)۰71۰اسواعی جالیر (گلسۀان هنر  ،)7تهران :پیکره.
 .3بامداد ،مهدی ( ،)۰7۰۷شرح حا رجا ایران در قرن  ۰7 ،۰۲و ۰۰ق ،تهران :وار.
 .2پاکبا  ،رویین ( ،)۰7۷1نقاش ایران ا دیربا تا امرو  ،تهران :نارسۀان.
 .۷پورثان  ،مریم ( ،)۰711مشاهیر کۀابآرای ایران میر ا ابوتراب غفاری کاشان  ،تهران :خان کۀاب.
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲ریاری )۲۷
راییز و زم ان ۱۴۰۰
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 .1خلخال  ،سلید مح الدین و تقدیری ،سلعید (« ،)۰71۰مقدمهای بر معرف دارالفنون و اقداما امیرکبیر» ،پیام
بهارسۀان ،سا پنجم ،شوارۀ ۰۷1 ،۰1ل.3۰۰
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مدرس مدرسل دارالفنون بوده است .روند آمو ش هنر در این مدرسه مۀأثر ا نحوۀ تفکر و شیوۀ

شوارۀ 33۲ ،2۷ل.332

 .۰۱رو نام خاطرا

عینالسلطنه سالور ( ،)۰7۷۰ایرج افشار و مسعود سالور ،تهران :اساطیر.

 .۰۰رو نام دولت علّیه ایران ،شوارۀ  ،32۷۱مورخ  ۰3ذیالحجه  ،۰۲1۰ن.۷
 .۰۲ریاض  ،محودرضا ( ،)۰713کاش کاری قاجاری ،تهران :یساول .
 .۰7رسلول پور ،مرتض (« ،)۰71۷میراث عل اکبرخان نقاشباش (مزینالدوله) در آمو ش ،فرهنگ و هنرهای
نوین ایران» ،آرشیو مل  ،سا چهارم ،شوارۀ 2۱ ،۰7ل.۰۱۱
 .۰۰سرمدی ،عباس ( ،)۰7۷1دانشنامه هنرمندان ایران و اسالم ،تهران :هیرمند.
 .۰3سعیدی ،حوریه (« ،)۰7۷1مقدمهای بر سیر تحو تدوین کۀابهای تاریخ در مدارس ا تأسیس دارالفنون تا
پایان دورۀ پهلوی او  ۰7۲۱ش» ،تاریخ معاصر ایران ،شوارۀ ۰۲ل2۲ ،۰7ل.23
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 .1ذکا ،یحی

(« ،)۰7۷1میر ا ابوالحسلنخان غفاری کاشلان ماسس نخسۀین هنرسۀان نقاش ایران» ،ایراننامه،

 .۰2صفای  ،ابراهیم ( ،)۰733گزارش ا دارالفنون ،شوارۀ ۷ل72۰ ،1ل.7۷۰
 .۰۷عویدی نوری ،ابوالحسلن ( ،)۰71۰یادداشتهای یک رو نامهنگار (تحوال

نیم قرن تاریخ معاصر ایران ا

نگاه ابوالحسن عویدی) ،مخۀار حدیدی و جال فرهوند ،تهران :ماسسه مطالعا تاریخ معاصر ایران.
 .۰1فلور ،ویلم و دیگران ( ،)۰71۰نقاشلل و نقاشللان دورۀ قاجار ،ترجو یعقوب آ ند ،تهران :ای شللاهسللون
بغدادی.
 .۰1قاض ها ،فاطوه ( ،)۰71۰ناصرالدینشاه قاجار و نقاش  ،تهران :سا مان اسناد و کۀابخان مل ایران.
 .۲۱کشویرشکن ،حوید ( ،)۰717کنکاش در هنر معاصر ایران ،تهران :نقر.

 .۲۰کریم اده تبریزی ،محودعل ( ،)۰727احوا و آثار نقاشللان قدیم ایران و برخ ا مشللاهیر نگارگر هند و
عثوان  ،لندن :مسۀوف .
 .۲۲لللللللللللل ( ،)۰7۷۱احوا و آثار نقاشان قدیم ایران و برخ ا مشاهیر نگارگر هند و عثوان  ،ج ،7لندن:
مسۀوف .
 .۲7محبوب اردکان  ،حسین ( ،)۰7۷1تاریخ ماسسا تودن جدید ایران ،ج ،۰تهران :دانشگاه تهران.
 .۲۰للللللل ( ،)۰7۷۱تاریخ ماسسا تودن جدید در ایران ،ج ،7تهران :دانشگاه تهران.
 .۲3معۀودی ،اسفندیار (« ،)۰71۲کۀابهای درس در ایران ا تأسیس دارالفنون تا انقالب اسالم ۰۲7۱لل ل،»۰73۷
تاریخ معاصر ایران ،شوارۀ ۰۰۰ ،۲۷ل.۰71
 .۲2میر ا آقاخان (« ،)۰737تاریخچهای ا دارالفنون» ،وحید ،شوارۀ 1۷1 ،۰73ل.11۷
 .۲۷معیرالووالک ،دوسۀعل خان ( ،)۰72۰رجا عهد ناصری ،تهران :تاریخ ایران.
 .۲1هاشویان ،احود (« ،)۰713نخسۀین رئیسان مدرس دارالفنون» ،گنجین اسناد ،دورۀ  ،۰2شوارۀ ۲۱۱ ،۲ل.۲۱۷
مطالعۀ نقش تدریس
 .۲1یادنامه کوا الولک ( ،)۰7۷1عل دهباش  ،تهران :بهدید.
میرزا علیاکبرخان
 .7۱یغوای  ،اقبا ( ،)۰7۷1مدرس دارالفنون ،تهران :سروا.
مزینالدوله در مدرسۀ
(با یاب شده در تاریخ  31. URL1:www.malekmuseum.org)۰711/۰۰/۲1دارالفنون در دورۀ قاجار
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32. Diba, Layla and Maryam S-Ekhtiar (1999), Royal Persian Paintings: The Qajar Epoch 17851925 Hardcover, NewYork: Broklyn Museum of Art

کاشانشناسی
)۲۷  (ریاری۲ شمارۀ
۱۴۰۰ راییز و زم ان
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دو فصلنامه علمی کاشانشناسی ،پاییز و زمستان 7۰۱۱
دوره  ،7۰شماره ( ۲پیاپی  ،)۲1صفحات17 :ـ7۱۱
مقاله علمیپژوهشی

گرافیتیهای شهر کاشان ،رسانهای هدفمند
*

سعیده رسولی

**

امیرحسین چیتسازیان
چکیده

هنر گرافیتی را میتوان وسییی های ارتباطی و یک رسییان هدفمند ق مداد کرد که بهرغم وجود محدودیتها در
مکانهای عمومی اجرا شید و ما را ا ننهه در ییههای یرین ندگی شهری جریان دارد نگا میکند .نوشتهها
و تصاویری ا وقایع و جریانات نیم دوم قرن چهاردهم شمسی در ایران ،هنو بر دیوارهای شهر باقی ماند که
ا طریق ننها با اعتقادات و باورهای مردم ،فعالیت گرو های سییاسی و مههبی نن دور نشنا میشویم .این نثار
دیواری امرو

یرمجموعهای ا سیبک گرافیتی به سسیام مینیند .پژوهش ساضر به بررسی گرافیتیهای شهر

کاشیان پرداتته که ا سیا های پایانی ده پنجا هجری شیمسیی تا سا های اتیر بهجا ماند است .هدف این
پژوهش توسیعهای،ضیمن معرفی و مسیتندسا ی گرافیتیهای شهر کاشان ؛ در پی پاسخ به این سؤا هاست :نیا
گرافیتیها در سیح شیهر تأثیراتی بر جامعه داشته است؟ و چه میزان توانسته ا تحویت پیرامونش تأثیر بگیرد.
لها با رویکرد توصییی یتح ی ی و با داد اندو ی اطالعات به دو صییورت کتابنانهای و میدانی به تجزیه و تح یل
ننها پرداتته اسیت .یافتههای تحقیق بیانگر این اسیت که گرافیتیهای مورد بررسی ،محتواهای گوناگونی را ا
باورها ،رویکردهای فرهنگی ،سییاسیی و مههبی شامل میشوند که متأثر ا جریانات معاصرشان بود و تأثیراتی
متقابل در جامعه داشتهاند که به دور های مبار ات انقالم اسالمی ،جنگ تحمی ی و معاصر قابل تقسیم است.
کلیدواژهها :هنرگرافیتی ،رسانه هدفمند ،دورۀ انقالم اسالمی ،دیوارنگاری ،شهر کاشان.

* دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران1393rasuli@gmail.com /
** دانشیار گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران ،نویسنده مسئولchitsazian@kashanu.ac.ir /
تاریخ دریافت۲۰۱۱/۸/۱۲ :

گرافیتیهای شهر کاشان،
رسانهای هدفمند

تاریخ پذیرش۲۰۱۱/۲۱/۸ :
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 .۱مقدمه
گرافیتی نوعی نشاان گذاری هدفمند روی ساطو متتف

اسات ک در مطی های شتصی یا در

اماکن عمومی توس انسان انجام میگیرد .واژۀ گرافیتی در ادبیات تاریخ هنر ب آثاری اطالق شده
اسات ک ب روش خراش دادن روی سطو پدید آمدهاند .این پدیده ب شکل اثری هنری ،امضا یا
نوشت ای خاص ظاهر میشود .وقتی این عمل برخالف رضایت صاحب مفک یا مسئولِ نگهداری
آن مطل یا سااطا انجام گیرد ،جنبۀ وندالیس ا  ۲یا «اوباشااگری» پیدا میکند .از همین روساات ک
عدهای آن را جرم تفقی میکنند .تاریخ ظهور این پدیده دستک ب یونان باستان و امپراتوری روم
بازمیگردد (رشاااد .)۲1۸1 ،البت در دیوارۀ کوهها وغارهای ساانگیِ دوران باسااتان ایران نیب قابل
مشااهده اسات .گرافیتی را نوعی مساتندساازی تاریتی ،وسایف ای ارتباطی و یک رسان میتوان
قفماداد کرد کا باا وجود مطادودیاتها در جامع انجام می گیرد .هنر گرافیتی ما را از آنچ در
الی های زیرین زندگی شهری جریان دارد آگاه میکند و اطالعاتی نظیر باورها و اعتقادات مذهبی
تودۀ مردم ،فعالیت گروههای سیاسی و اجتماعی زمان و همچنین دیدگاهها ،آرمانها و شعارها در
دورههای متتف

تاریتی یک کشاور یا شاهر اراه میدهد .همچنین روایتگر افکار و احساااسات

شااتصاای مردمان شااهر اساات ک ب شااکل هنری و غیرهنری در قالب جمالت اعتراضاای یا با
مطتواهای دیگر بر دیوار شاهر قرار دارد .دیوارها حامل پیامها و گبارشهایی از دورهای است ک
در آن خفق شادهاند ک روایت تاریخ زمان خود بوده و ب آیندگان منتقل میشااود .شروع این هنر
در ایران ،بیشااتر از زمان مبارزات انقالبی اساات ک ب صااورت یکپارچ از پایتتت ب شااهرهای
ببرگ و بعد ب شااهرسااتانهای دیگر نفوذ کرد .گرافیتی بعد از انقالب و در زمان جنگ تطمیفی
درون شااهرها و حتی مناطق جنگی جریان داشاات .امروزه این هنر ب شااکل متنوع و متفاوتی از
لطاظ اجرا و مفاهی در سااطا شااهر ب حیات خود ادام میدهد .هدف این مقال این اساات ک
گرافیتیهای شااهر کاشااان را در دورههای متتف

معرفی ،دساات بندی و ب صااورت کفی شاار و

تطفیل و مس اتندسااازی کند .شااهر کاشااان از قدیمیترین مناطق شااهرنشااینی اساات ک با بناها و
خان های تاریتی و هنرهای صاناعی ب همگان معرفی شاده ،اما هنر کمتر شاناخت شدۀ این شهر،
گرافیتی اسات .هنری جدید با قدمتی بیش از چهل سال .گرافیتی در کاشان ه زمان با جنبشهای
انقالبی در پایتتت آغاز شاد و در زمان هشت سال دفاع مقد
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و مستان ۱۴۰۰
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ادام داشت و امروزه همچنان بر

دیوارهاای شاااهر در حال اجراسااات .در این پژوهش برای جم آوری دادهها از روش میدانی و
کتابتان ای اساتفاده شده و ب صورت تطفیفیتوصیفی ارزیابی میشوند .بیشتر گرافیتیها در بافت

قدیمی و برخی ب صاورت پراکنده در حومۀ شاهر اجرا شاده اسات .شاایان ذکر است ک در حد
مقدورات دساترسای ب گرافیتیهای کاشاان ممکن گردید و چ بسا مواردی ک در آینده بتوان ب
آنها دساترسای یافت .ضامن اینک موارد مطر شاده صارفا در ساطا شااهر و ن در روستاها و
بتشهای اطراف است.
۱ـ .۱پیشینۀ تحقیق

بیشتر پژوهشهای انجامشده در خصوص گرافیتی ،مربوط ب دورۀ معاصر است .در رابط با
گرافیتیهای اولی یعنی از دوران پهفوی ،انقالب و جنگ تطقیقات کمتری صورت گرفت است.
بنابراین مناب مکتوب کمی در اختیار پژوهشگران قرار دارد .در مقالۀ «دیوارنوشت های انقالب»
(ببرگزاده شهدادی و فرهادی )۲13۸ ،ک در سالهای اولیۀ انقالب اسالمی انجام شده مجموع ای
از دیوارنوشت ها و تصاویر موجود در خیابانها و کوچ های تهران را جم آوری و بر اسا

موضوع

و مطتوا دست بندی کرده است .همچنین در مقالۀ «جامع شناسی :بررسی دیوارنوشت های دوران
انقالب» (مطسنیان راد )۲131 ،دیوارنوشت های شهر تهران از لطاظ تکنیک اجرا ،رنگها و مضامین
دست بندی شدهاند.
گرافیتی زیرمجموعاۀ هنر دیوارنگاااری اسااات .با دلیاال نوظهور بودن این هنر در ایران مناااب
مطدودی در مورد گرافیتی وجود دارد .بنابراین در برخی منابعی ک مربوط ب موضاااوع دیوارنگاری
اساات ،مطالب مربوط ب هنر گرافیتی در زیرمجموعۀ مطالب بتش دیوارنگاری معاصاار مورد توج

قرار گرفتا اسااات .از جمفا تطقیقااتی کا در مورد گرافیتی صاااورت گرفت کتابهای گرافیتی:
رودیکردی انتقادی (کوثری ،)۲11۱ ،جامع شااناساای دیوارنگاری معاصاار ایران (زنگی )۲113 ،و
کارکردهای رساان ای و ارتباطی دیوارنگاری معاصار ایران (همو )۲11۰ ،است .در بررسی انجامشده
مشتص شد ک در خصوص گرافیتی شهر کاشان تطقیقی تاکنون صورت نگرفت است.
 .۲شهر کاشان
کاشاان شهری تاریتی و دارای بیش از  ۰3۱۱سال قدمت شهرنشینی است .مشهور ب دارالمؤمنین
و دارای شتصیتهای مه مذهبی ،سیاسی ،عفمی ،ادبی و هنری زیادی است .این شهر در شمال
استان اصفهان و در فاصفۀ  ۱1۱کیفومتری جنوب غربی تهران قرار دارد .حدود غربی و جنوبی آن
ب ارتفاعات ساافسااف جبال مرکبی (کوه رود) منتهی میشااود .از جانب شاامال و مشاارق ک ب
زمینهای شااورهزار کویر مرکبی ایران اتصااال پیدا میکند ،هوای آن ب تدریج گرم و خشااک و
سااوزان میگردد (نراقی .)۱ :۲1۸۱ ،بنابراین صاانعت کشاااورزی نقش کمرنگتری در این نواحی
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دارد؛ ب همین دلیل مردم این ناحی بیشاتر از طریق صانای دسااتی و فعالیتهای هنری و صنعتی
امرار معاش میکنند .ب همین سابب مهد هنرهای سنتی گوناگونی است ک قدمت دیرین ای دارند
و نقش بساابایی در صاانعت گردشااگری کشااور ایفا میکند .اما یکی از هنرهای معاصاار و کمتر
شاناخت شادۀ شاهر کاشان ،هنر گرافیتی است .گرافیتی در کاشان ه زمان با جنبشهای انقالبی در
پایتتت آغاز شااد ،در زمان هشاات سااال دفاع مقد

ادام داشاات و امروزه همچنان بر دیوارها

پابرجاسات .با توج ب اینک هنوز بتشی از بافت قدیمی شهر کاشان باقی مانده است ،نمون های
گرافیتی باا تمرکب بر منااطق آن بافت انتتاب شا اد؛ از جمف خیابانهای امام خمینی ،مطتشا ا
کاشاانی ،فاضال نراقی ،عفوی ،باباافضال ،بازار ببرگ ،تیمچ صباغ و مطف ها و کوچ های پاپک،
ضرابتان  ،پنج شاه ،دروازه دولت ،زاوی  ،گذر میرآفتاب ،گذر تقیخان ،پشت مشهد ،مشکی ،فرخ
و ساوریجان .گرافیتیهای معاصار عالوه بر داخل شهر ب صورت پراکنده در حومۀ شهر نیب اجرا
شاده اسات ک دسترسی ب آنها مشکل بوده و تعدادی از تصاویر از طریق فضای مجازی با ذکر
منب ب تطقیق اضااف شاد .گرافیتیهای شهر کاشان ب س دست قابل تقسی بندیاند :گرافیتیهای
دورۀ مبارزات انقالبی ،گرافیتیهای دورۀ دفاع مقد

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
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و گرافیتیهای دورۀ معاصر.

نقش پراکندگی برتی مناطق مورد تحقیق با نقح قرمز مشنص شد است (.)www.google map.com

 .۳گرافیتی
لغت گرافیتی از واژۀ گرافیتو ۱در زبان ایتالیایی مشاااتق شاااده ک ب معنی خراشااایدن ساااطو و
اثرگذاری سااری یا خ خطی اساات؛ اصاال این واژه ب «گرافایر» (نوشااتن با قف ففبی) در التین
عامیان بازمیگردد .از نظر تاریتی ،گرافیتی ب آن نوشات ها و نشاانها یا نقوشای گفت میشود ک
روی دیوارههاای امااکن بااساااتاانی یاا خرابا هاا نقش بسااات اند مثل آثار موجود در دخم های
(کااتااکامبها1ی) رومی یا کتیب ها و دیوار نوشااات ها در پومپی .۰این واژه در گذر زمان ب آثاری
اطالق شد ک ب شکفی شتصی و بدون اجازه ،روی دیوارها و سطو موجود در اماکن عمومی و
ب خصاوص بر دیوار پیادهروها کشایده میشاد (رشاد .)۲1۸1 ،شیوع گرافیتی ب صورت جدی و
با عنوان یکی از همراهان فرهنگ هیپ-هاپ 3ب دهۀ  ۲1۰۱در نیویورک بازمیگردد .از این زمان
همواره نوعی تناقض در تفساایر آن وجود داشاات اساات .از همان ابتدا گرافیتی در میان خودیها
ب عنوان یک قالب هنری مطترم پذیرفت شااد .درحالیک برای دیگران ب منبلۀ جرمی آزاردهنده ب
شااامار میرفت؛ از شااایکاگو تا دتروییت و تا پراگ .در هنگامۀ فروپاشااای کمونیسا ا  ،گرافیتی
نقشهای گوناگونِ دشامن مالکیت خصاوصای و دوسات مردمان ب حاشی راندهشده را ب خود
گرفت .در جنگی ک عفی ماهیت اصافی گرافیتی برپا شد ،این جنگافبار قانونگذاران شهر بود ک
ب میبان قابل توجهی ،برنده را تعیین میکرد (کورول.)۱۲۰ :۲11۱ ،
گرافیتی بر اساااا

تفااوت دالیل وجودی و نیب امکانات ارتباطی ک ایجاد میکند ب دو نوع

عمده تقسی میشوند :گرافیتیهای نوشتاری (دستت ) و گرافیتیهای نمایشی (نقاشی دیواری).
الف .گرافیتی نوشتاری

هنرمنادانِ این شااایوۀ گرافیتی ،خود را هنرمناد نمیدانناد بفکا میل دارند تا «گرافیتینویس»
معرفی شاوند ،مهارتهای فنی برای نویساندگان گرافیتی بسایار ارزشامند است .سبک و تکنیک
بساایار بیشااتر از نگرش نویسااندگان ب هنر یا جایگاه آنها در فرهنگ معاصاار مورد بطق قرار
میگیرد .گرافیتیهای نوشاتاری ب سابکهای گوناگونی تقسای شدهاند و شامل موارد زیر است:
پرتاپ ( ،)Throw-Upتابفوقطع ( ،)Panelامضا و عالمت زدن ( ،)Tagقطع ( ،)Pieceتابفوچسب
( )Heaven( ،)Stickersبهشات ،سابک وحشی ( ،)Wild styleبمب (( )Blockbusterاسفندیاری،
 .)۲۱3 :۲11۱نوشااتارهایی ک با دسااتت عادی بدون تکنیکهای هنری ب وساایفۀ اسااپری ،زغال،
گچ یا خراش با شااایء نوک تیب روی دیوارها هساااتند ،جبء گرافیتیهای نوشاااتاری مطساااوب
میشوند.
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م .گرافیتیهای نمایشی (نقاشی دیواری)

این هنر در کشاااورهاا و جوام متتف

دالیل وجودی و کاربردهای متتففی یافت و راهها و

روشهای گوناگونی را تجرب کرده اسات .گرافیتیهای نمایشی شامل تصاویری میشوند ک برای
انتقال احساا

و پیام ب بیننده ب بهترین وج ممکن ،از مشاتصا های دیوارها و سطو استفاده

میکنند .روشهای اجرای گرافیتی نمایشای شامل نشانها و خودچسبان ،کات اوت[تک چسبان]،
پوستر یا شابفون ( )stencilهستند (همانا).
اگر بتواهی دید کفی ب تاریخ دیوارنگاری داشاات باشاای صاارفنظر از روشهای اجرایی و
مضمون و سایر موارد وج مشترک آنها را بستری از دیوار در نظر بگیری و گرافیتی را نیب در این
مجموع قرار دهی باید گفت :ابتدا انساان های باستان شروع ب کشیدن تصاویر حیوانات یا عاله
جادویی و اعتقادی بر روی دیوارههای غارها یا کوهها کردند .با یکجانشاینی و متمدن شاادن بشاار
دیوارنگاری وارد فضااهای مساکونی از جمف کاخها ،ساختمانهای مذهبی و بناهای اشرافی شد.
بعد از آن وارد خان های اعیان و طبق های باالی اجتماع شد و دیرتر ب خان های طبقۀ متوس راه
پیدا کرد .دیوارنگارهها از فضاای تاریک و بستۀ غارها ،ساختمانهای اعیانی و فضاهای خصوصی
ب میان مردم عادی و درون کوچ ها نفوذ کرده است .بست بودن برای دیوارنگاری از ابتدا از غارها
تا سدههای قبل نقطۀ مشترک این هنر است .دیوارنگارهها امروزه از داخل بناها ب بیرون ساختمانها
آمده اند و فضای بست ک وج مشترک دیوارنگاریهای گذشت بود امروزه در زمانۀ خودش معنای
دیگری ب خود میگیرد .گرافیتی ک نوعی دیوارنگاری معاصاار اساات ،با ساایاسااتگذاریها و
نظارت های حکومت و دولتها مطصاور و مطدود شده است؛ یعنی گرافیتی فق در چهارچوب
قوانین و مقررات میتواند عرض اندام کند .در غیر این صاااورت مطکوم بوده و یک وندالیساا
مطسوب میشود .پس باید کوچ میکرد ،میرفت در پایینترین نقط در دل تاریکیها ب زیر پلها
و مناطق پایین شاهر ،ب سمت دیوارهای نیم متروبۀ حومۀ شهر و ب صورت متفیان و شبان اجرا
میشاد .غربت و دورافتادگی گرافیتی گویی شبی همان نگاره هایی است ک در تاریکی غار توس
انساان های باستان کشیده می شد .این هنر در شهرهای کوچک رو ب انبواست .بست بودن فضا در
گرافیتی معاصاار ،بساات بودن فیبیکی مطی نیساات بفک ممکن اساات بساات بودن افکار و برخی
سایاساتها؛ مطدودیت آزادی بیان باشاد؛ نوشت هایی است ک احساسات واقعی انسانی از وض
کاشانشناسی
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موجود را روایت میکند و الی های پنهان جامع را آشکار میسازد؛ ب نوعی اتفاقات تاریخ معاصر
را تصویرسازی میکند .گرافیتی مردمی ترین هنر است ،زیرا مطصور در فضاهای متصوص اعیان

و اشراف نیست ،متصوص و مطصول گالریها و گالریداران نیست ،در عمومی ترین مکانها در
هر زمان بدون مطدودیتِ بازدید و مراقبتی ،در اختیار تمام اقشاااار جامع قرار دارد .البت این هنر
فق در زمان انقالبها و تطوالت سایاسای میتواند در اوج مردمی بودن و همبستگی مورد تأیید
طبقات و گروههای متتف

جامع قرار بگیرد و تأثیرات گستردهای داشت باشد اما ب مرور زمان با

دور شدن از آرمانها از اوج آن کاست میشود.
در ایران اشاکال عام گرافیتی پیشاین ای طوالنی ،حداقل قدمتی ب اندازۀ سابقۀ شهرنشینی دارد.
نوشاات هایی ک دربارۀ رواب عاشااقان بر روی دیوار نوشاات یا بر روی درختان حکاکی شااده،
نمون هایی از آنهاسااات .همچنین باید ب عبارتهایی ک دربارۀ اقوام متفاوت در مد یا ذم آنان
نوشات شده است اشاره کرد (کوثری .)۸3 :۲1۸1 ،از دیگر نمون ها ب نوشت ها و تصاویر باج های
تففن ،نیمکت مدار

و دانشگاهها میتوان اشاره کرد .همچنین نوشت های دستشوییهای عمومی،

ک واژۀ الترینالیا 3در مورد آنها ب کار میرود .مطتوای این نوشاتارها اغفب عاشاقان  ،سایاسی و
انتقادی اسات .دیوارنگاری در ایران از بطبوحۀ انقالب سال  3۰شکل جدیدی ب خود گرفت و با
تطول روناد خفق این آثاار در ساااالهاای پس از انقالب ،با عنوان یاک اببار اجتمااعی مؤثر بر
رویدادهای سایاسای و موافق سایاساتهای حاک اساتفاده شاد .دیوارنوشات ها ب واسطۀ رساندن
پیامهای اجتماعی خالصا شادۀ سافبی «مرگ بر شااه» و ایجابی «درود بر خمینی» ک در س ماهۀ
آخر ساال  33تا رسایدن ب ساال  3۰ب گفتار برتر شعارهای انقالبی تبدیل شده بود ،ه حامل و
عامل کنشی انقالبی بود و ه در جایگاه رسان ای همگانی قرار داشت (زنگی.)۲۰۰ :۲113 ،
سابک گرافیتی انقالبی با تکنیک دیوارنویسای و شابفون در کوچ های شهرها تکثیر میشد .پس
از دوران انقالب همین ساابک و تکنیک با مضاامونی دیگر روند خود را ادام داد؛ تصاااویر شااهدا
ب جای تصااویر مبارزان آمدند ،شعارهایی برای پاسداشت شهدا و مقاومت ،دیوارهای شهرها را تغییر
داد .اما گرافیتی معاصااار ک ب هنر خیابانی ه معروف شاااده با موضااوعات و تکنیکهای متتف
وتنوع رنگی باال در سااطا شااهر یا خارج از آن اجرا میشااود .گرافیتی ایران را میتوان ب دورههای
انقالب و پس از آن تقسااای بنادی کرد .البتا با طور جبهیتر شاااامال ساااالهاای قبل از انقالب
(۲1۱۱ااا۲133ش) ،دورۀ انقالب (۲133ااا۲131ش) ،سالهای جنگ تطمیفی (۲131ااا۲13۰ش) و
سالهای پس از جنگ یا دورۀ معاصر ک از اواخر دهۀ  ۰۱تا  1۱شمسی میشود (همان.)۲۲1 :
۳ـ .۱گرافیتی قبل از انقالب (۱۳۲1ـ۱۳31ش)

در ایران اساتفاده از دیوارها برای پیامدهی ب صورت «پردهداری» ریشۀ کهن دارد .در تاریخ معاصر
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نیب نگارش شااعار بر دیوارها (ن شااعارها و جمف های تبفیغاتی برای فروش کاال) در سااالهایی
چون ۲1۱۱و  ۲11۱صااورت گرفت (مطساانیان راد .)۱۰ :۲131 ،با گسااترش دامنۀ جنگ جهانی
دوم و برکناری رضاااخان و ب قدرت رساایدن مطمدرضااا پهفوی ،دیوارنگاری عالوه بر تبفیغات
تجااری کاارکردهاای تازهتری ب خود میگیرد .در دهۀ  1۱شااامسااای شاااکل جدیدی ب هنر
دیوارنگاری راه مییابد ک در واق  ،شاعارنویسیهای احباب و گروههای متال

نظام شاهنشاهی

اسات و اینگون برخورد با دیوارنگاری ب مثابۀ ابباری برای اعالم متالفتهای ساایاسی و مذهبی
و نیب شاکفی از مبارزه تا سالهای نتست انقالب اسالمی ادام پیدا میکند (زنگی.)۲۲1 :۲113 ،
تاریخ گرافیتی ایران از زمان پهفوی دوم شاروع میشود .در کنار شکل رسمی هنر دیوارنگاری در
زمان پهفوی دوم ک همساو با حکومت بود ،شاکل اعتراضای آثار دیواری نیب از سالهای واپسین
دورۀ پهفوی شادت گرفت و ب موازات گساترش اعتراضات انقالبی توج بیشتری ب آن شد .این
خصوصیت اعتراضی هنر دیوارنگاری ک میتوان آن را ب نوعی گرافیتی تعبیر کرد ،ب ابباری برای
اعتراض و تبفیغ شاعارهای انقالبی تبدیل شاده و با اساتفاده از شاعارنویسای و تصاویر کفیش ای
دستساز بر روی دیوارها نقش میبست (همان.)۲۲۰ :
۳ـ .۲گرافیتی دورۀ انقالب (۱۳3۱ـ۱۳3۱ش)

از ابتدای ساال  ،۲13۰دیوار شاهرها و حتی روساتاهای ایران نقش وسایل ارتباط جمعی سنتی را
ایفا کرد و هباران شااعار با قف مو ،رنگ ،اسااپری ،ماژیک ،گچ ،زغال .مداد و خودکار و حتی خون
بر آنها نقش بسات؛ چراک مردم ب وسایل ارتباط جمعی مدرن برای رسیدن ب قصد و نیت خود
دساترسای نداشتند .شاید با اطمینان بتوان گفت ک در تمام طول تاریخ این کشور ،هرگب در چنین
سااطا وساایعی و با چنین حجمی ،دیوارها جایی برای پیام دادن ب مردم نشااده بود .در آن سااال
دیوارهاای سااااختمانها ،کیوساااکهای تففن ،در و تابفوی مغازهها و حتی تابفوهای راهنمایی و
رانندگی ،جاهای ثابتی بود ک ب وسایفۀ مردم روی آنها پیام نوشت میشد .گاهی نیب شعارها روی
وسایل نقفی و حتی آمبوالنسها نقش میبست (مطسنیان راد.)۱۰ :۲131 ،
پیام اصفی آثار دیواری این دوره ،اصول و آرمانهای انقالب و تبفیغ ایدهولوژی اسالمی است.
رویدادهایی نظیر سقوط نظام شاهنشاهی و پیروزی انقالب ،ترورها ،تظاهرات خیابانی ،جریانهای
سااایاسااای ،مطورهای اصااافی مضاااامین دیوارنگاری این دوره را تشاااکیل میدهند .ب طور کفی
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دیوارنوشت های انقالب اغفب ب رنگ مشکی هستند .در شعارها و تصاویر مذهبی رنگ قرمب اکثرا
برای ببرگداشت شهدا و روزهای کشتار و آنچ رنگ و بویی از خون داشت ب کار گرفت میشد.

آبی رنگ آرامی است و از جمف رنگهایی است ک در دورههای آخر انقالب و مبارزات بیشتر ب
کار رفت است .سبب نیب رنگی است مذهبی و ب مقدار ک در دیوارنوشت ها ب کار گرفت شده است.
رنگهای دیگر از قبیل زرد ،ارغوانی ،قهوهای و بنفش ب میبان ک و در اواخر دورۀ انقالب ب کار
رفت اساات (ببرگزاده .)۱3 :۲13۸ :در بیشااتر دیوارنوشاات ها خ عادی (بدون شاایوههای منظ
خوشنویسای) اساتفاده شاده زیرا آساان و صاریا و ساری نوشات میشود .شیوۀ خ نسخ در
شاابفوننویسای ب کار گرفت شاده و ب لطاظ خصوصیات تکنیکی و لطن خبری (روزنام ای) این
شایوه بوده اسات .شیوۀ نستعفیق ک لطن ادبی و آرام دارد در دورههای آرامتر انقالب ب کار رفت
است (همان.)۱۰ :
نقش مردم کاشاان در تطوالت سایاسی کشور از دوران جنگ ایران و رو

و سپس انقالب

مشاروط اسات .فعاالن سایاسی و مذهبی چون آیتاهلل نراقی و مال عبدالرسول مدنی کاشانی در
دورۀ قاجار را میتوان نام برد .در دوران پهفوی نیب نهضاات اسااالمی در کاشااان درگیر با بهاهیت،
مبارزه با الطاد و حبب توده و شاه بود .عالوه بر آیتاهلل حسین امامی و آیتاهلل غروی ،مرکب ثقل
مبارزان این دورۀ آیتاهلل صابوری ،حجتالسالم گفسرخی ،حجتاالسالم تسفطی ،حجتاالسالم
مشاکینی و حاجآقا مطمد رسولزاده و شهیدحاج جواد یبدانی بودند (ابن رسول .)11 :۲1۸1 ،در
دورۀ پهفوی گروه منصاورون ۰عفی حکومت شاهنشاهی فعالیت میکرد .این گروه در کاشان نیب با
فعالیتهای آقایان [ساید عفیاصغر ابن الرسول ،شهید مهدی هنردار] ،مطمد شاطری ،حسین عابد
و اصاغر گرانمای پور با همراهی مبارزان خوزساتان از جمف شهید مطسن صفاتی ،مطمد جهانآرا
و مطسان رضایی در شهر کاشان تشکیل شد .مبارزات ب صورت متفی از خان های تیمی با اس
مساتعار صاورت میگرفت (همانجا) .مردم این شاهر مانند سایر شهرهای ایران با تأثیرپذیری از
اعتراضااات در ق و پایتتت ب اعتراض عفی حکومت پرداختند .هدف از این فعالیتها براندازی
حکومت پهفوی ،استقرار حکومت اسالمی و مردمی و مبارزه با فساد بود .این اعتراضات در قالب
شابنام  ،اعالمی و گرافیتیهای نوشتاری و تصویری ب صورت متفیان در کوچ های شهر انجام
میگرفات کا با آگااهساااازی عموم مردم از اهاداف انقالب کمک فراوانی کرد .گرافیتیهای با
موضااوع انقالب در شااهر کاشااان شااامل شااعارنوشاات های انقالبی و تصاااویر مربوط ب تبفیغات
دورههای انتتابات ریاسااتجمهوری ،رهبران انقالب اسااالمی و فعاالن ساایاساای دهۀ  ۰۱و 3۱
شمسی هستند (تصاویر ۲ا ،)۲۲ک بیشتر در کوچ های فرعی قرار دارند.
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نمونهگرافیتیهای تصویری فعاالن سیاسی دورۀ انقالب

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و مستان ۱۴۰۰
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تصویر  :۱نیتاهلل م ت  ،جنب دیوار نرامگا

تصویر  :۲نیتاهلل نوام ص وی ،کوچههای

محتشم کاشانی (عکس :رسولی)

فرعی تیابان فاضل نراقی (عکس :رسولی)

تصویر  :3نیتاهلل منترری ،تیابان مال سبیباهلل

تصویر  :۴امام تمینی ،تیابان میرعماد

شریف (عکس :رسولی)

(عکس :رسولی)

تصویر  :5امام تمینی ،تیابان مال سبیباهلل

تصویر  :6امام تمینی ،تیابان بنارایی ،کوچه

شریف (عکس :رسولی)

شجاعت یکم (عکس :رسولی)

تصویر  :۷نیتاهلل شهید بهشتی ،سوالی مسجد

تصویر  :8نیتاهلل طالقانی ،تیابان میرعماد،

نقابزرگ (عکس :رسولی)

کوچه وارسته (عکس :رسولی)

تصویر  :9نیتاهلل

تصویر  :۱۰شهید رجایی،

تصویر  :۱۱نیتاهلل

تامنهای ،کوچ

تیابان میرعماد

مصح ی تمینی ،جنب

ضرابنانه ،جنب با ار

(عکس :رسولی)

دیوار نرامگا محتشم

سنتی (عکس :رسولی)

کاشانی (عکس :رسولی)

عفت کمبود گرافیتی در خیابان و معابر اصاافی و پررفتوآمد کاشاااان میتواند ب دلیل احتیاط
اجراکنندگان آنها بوده ک در حین کار مورد دید مأموران شااهنشاهی قرار نگیرند و دلیل امروزی
آن شااید اجرای طر های زیباساازی شهر و تغییرات معماری شهری باشد .تصاویر مربوط ب س
دورۀ اولیۀ انتتابات ریاساتجمهوری هنوز بر دیوارهای شاهر پابرجاست .تصویر سید ابوالطسن
بنیصاادر نتسااتین رهیسجمهور ایران در تاریخ  ۲3بهمن  ۲13۸تا  ۲تیر  ۲13۱در حوالی میدان
دروازه دولت قرار داشاات ک حتی برخی کساابۀ مجاور از حضااور این تصااویر بیاطالع بودند.
تصویر مطمدعفی رجایی دومین رهیسجمهور ایران در تاریخ  ۲۲مرداد  ۲13۱تا  ۸شهریور ۲13۱
در اکثر کوچ ها و حتی در بازار تاریتی وجود دارد .همچنین تصاویر حضارت آیتاهلل سید عفی
خامن ای ساااومین رهیسجمهور ایران در تاریخ  ۲۰مهر  ۲13۱تا  ۱3مرداد  ۲13۸در یک کوچۀ
فرعی در مطفۀ س سوک قابل مشاهده است (تصاویر ۲۱ا.)۱۸
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ـ تصاویر مربوط به دورههای اولیۀ ریاستجمهوری

تصویر  :۱۲شهید رجایی،

تصویر  :۱3شهید رجایی،

تصویر  :۱۴شهید رجایی ،تیابان محتشم

تیابان بنارایی ،کوچه شجاعت

تیابان نیتاهلل مدنی ،کوچه

کاشانی ،مح سرپ ه ،دیوار مسجد قاسم

یکم (عکس :رسولی)

فرخ چهارم (عکس :رسولی)

بن الحسن (عکس :رسولی)

تصویر  :۱5ابوالحسن بنی صدر ،دروا
دولت (عکس :رسولی)
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تصویر  :۱6تصویر نیتاهلل تامنهای ،تیابان
محتشم کاشانی ،گهر سهسوک (عکس :رسولی)

تصویر  :۱۷شهید رجایی،

تصویر  :۱8نیتاهلل تامنهای و شهید

تصویر  :۱9شهید رجایی،

تیابان میرعماد ،کوچه اویه

رجایی ،تیابان باباافضل ،جنب

تیابان مال فت اهلل ،کوچههای

(عکس :رسولی)

مسجدجامع (عکس :رسولی)

فرعی ،سوالی (عکس :رسولی)

تصویر  :۲۰شهید رجایی ،تیابان مال

تصویر  :۲۱شهید رجایی ،تیابان شهید

سبیباهلل شریف ،گهر میرنفتام

بهشتی ،کوچ  ۱8ن ادی

(عکس :رسولی)

(عکس :رسولی)

تصویر  :۲۲شهید رجایی ،سوالی تیابان

تصویر  :۲3شهید رجایی ،تیابان مال

محتشم کاشانی (عکس :رسولی)

سبیباهلل شریف (عکس :رسولی)

تصویر  :۲۴شهید رجایی ،تیابان میرعماد ،کوچه

تصویر  :۲5شهید رجایی ،تیابان فاضل نراقی،

تبریزیها (عکس :رسولی)

کوچه شهیدان صانعی (عکس :رسولی)
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تصویر  :۲6شهید رجایی ،با ار ،تیمهه بنشی

تصویر  :۲۷شهید رجایی ،تیابان مال فت اهلل،

(عکس :رسولی)

کوچههای فرعی (عکس :رسولی)

شااعارنویساایهای آن دوران مانند «مرگ بر شاااه»« ،مرگ بر بتتیار» و «مرگ بر آمریکا» هنوز بر
دیوار کوچ ها باقی ماندهاند .انقالبیون در طول سااالهای مبارزه با رژی پهفوی از دیوارنویساای برای
انتقال مفاهی و پیامهای ایدهولوژیک اساتفاده کردند .گاهی مردم از طریق این دیوارنوشت ها یا نصب
اعالمیا هاای متتف

در جریاان آخرین رویادادهاای انقالب از قبیال رهنمودهای امام خمینی(ره)،

تجمعات و راهپیماییها و اخبار مربوط ب شاهادت یا وضعیت یاران انقالب قرار میگرفتند (تصاویر
۱۸ا.)۰۲
ـ دیوارنوشتههای انقالبی

تصویر  :۲8تیابان فاضل نراقی ،مح
گ هقانه (عکس :رسولی)

کاشانشناسی
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تصویر  :۲9تیابان فاضل نراقی ،کوچ شهیدان صانعی
(شعارنوشته :مرگ بر بنتیار) (عکس :رسولی)

تصویر  :3۰تیابان باباافضل ،کوچههای

تصویر  :3۱تیابان محتشم کاشانی ،گهر پاقپّان ،میر

فرعی مح پنجهشا (عکس :رسولی)

نشانه ،دیوار مسجد امام سسین(ع) (عکس :رسولی)

تصویر :3۲تیابان فاضل نراقی،کوچ شهید

تصویر  :33کوچهای در سوالی تیابان محتشم کاشانی

صانعی ،مرگ بر شا (عکس :رسولی)

(عکس :رسولی)

تصویر  :3۴راست :تیابان مال سبیباهلل شریف ،کوچه

تصویر  :35تیابان فاضل

شهید محمد یوسفپور (عکس :رسولی)

نراقی ،کوچه قاسمبیک
(عکس :رسولی)

تصویر  :36تیابان محتشم کاشانی ،کوچه

تصویر  :3۷تیابان میرعماد ،کوچه اویه

پارچهباف (عکس :رسولی)

(عکس :رسولی)

تصویر  :38کوچهای فرعی در تیابان مال فت اهلل

تصویر  :39تیابان فاضل نراقی ،کوچه نیتاهلل

(عکس :رسولی)

غروی (عکس :رسولی)
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تصویر  :۴۰تیابان محتشم کاشانی ،مح ه سرپ ه

تصویر  :۴۱گرافیتی نیتاهلل تامنهای ،تیابان

(دیوار مسجد امام سسین) (عکس :رسولی)

محتشم کاشانی ،گهر سهسوک (عکس :رسولی)

تصویر  :۴۲اثر شهید ع یاکبر نقاد موقع اصابت گ وله ،قسمت بای (نرشیو :محمد کریم اد )

دیوارهای شاهر با تطوالت اجتماعی ،انقالبی و سیاسی زمان خود پیوند خورده است؛ زیرا
باا تغییر اوضااااع و احوال جامع و وقوع رخدادهایی نظیر انتتابات ریاساااتجمهوری ،ترور
شااتصاایتهای انقالبی همسااو بوده و راوی وقای زمان خود میشااود .بنابراین دیوارها حک
رسان ای مردمی را داشتند ک بیانی ها ،پیام و شعارهای انقالب توس هنرمندان انقالبی ب منظور
آگاهساازی ب مردم منتقل میشاد .اغفب تصااویر شاتصیتها س رخ هستند و برخی تمامرخ
ب دلیل مطدودیت در تکنیک شااابفون تصاااویر جبهیات زیادی ندارد .تصااویر شااهید رجایی با
وجود فراوانی ک دارد با شاااابفونهای متفاوتی طراحی شاااده اسااات .از  ۲۱۲مورد تصا اویر
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ثبتشاده ،موضاوعات انقالبی  3۱مورد است .از این تعداد  ۱3درصد مربوط ب تصاویر فعاالن
انقالبی 3۲ ،درصاد تبفیغات ریاستجمهوری و  ۱۰درصد دیوارنوشت هایی همسو با آرمانهای
انقالب است.

۳ـ .۳گرافیتی سالهای جنگ تحمیلی (۱۳3۱ـ۱۳1۱ش)

دیوارنگاری دورۀ جنگ نسابت ب دورۀ انقالب از نظر مضامون دارای یکپارچگی بیشاتری است؛
زیرا موضوع جنگ و شهدا تنها موضوع مورد توج در این آثار است .از نظر تکثر و پراکندگی نیب
ب دلیل درگیری تمام کشاور با موضاوع دفاع مقد  ،آثار دیواری ب تمام شاهرهای کشور [و اکثر
روساتاها] گسترش پیدا کرد .یکی از ویژگیهای این دوره هم گیری و فراگیری آن است (زنگی،
 .)۲۲3 :۲11۰از دیگر گرافیتیهای معروف پس از انقالب ک در مناطق درگیر جنگ و در جبه ها
شاکل گرفت اسات ،شاابفونهای «مساجدجام خرمشهر»« ،خرمشهر  ۲۱کیفومتر» و «خرمشهر را
خدا آزاد کرد» هساتند (خبازی .)۱3 :۲11۰ ،دیوارنگارههای شاهدا را با تمام کاستیهایش میتوان
حرکتی بدی و مردمی در عرصۀ هنر دیواری پس از انقالب قفمداد نمود؛ زیرا این جریان توانست
بادون پشاااتوانا های عفمی هنر جدید ،با فرهنگ و زمانۀ خود ارتباط یافت و متاطب خود را ب
تناساااب وابساااتگیهای فرهنگی و بومی و نگرش تتصاااصااایاش ب هنر تطتتأثیر قرار دهد
(کفشچیان مقدم .)۱3 :۲1۸3 ،ساالهای دهۀ شصت و دوران دفاع مقد

نقطۀ عط

در استفاده

از دیوارنویسااای با عنوان یاک رسااااناۀ فراگیر مردمی برای انتقاال مفاهی فرهنگ پایداری بود.
دیوارنویسی و ساخت کفیش (شابفون) در آن سالها توس گروههای مردمی ،ب صورت داوطفبان
در قالب نیروهای مردمی یا بسیجی ،در مساجد یا دیگر مراکب فرهنگی انجام میشد .دیوارنوشت ها
و تصااویر گرافیتی برخالف گذشات بدون تر

و واهم از حکومت اجرا میشد؛ در این دوره با

حمایت دولت و نهادهای دولتی صورت میگرفت (تصاویر ۰1ا.)33
ـ تصاویر شهدای دورۀ جنگ تحمیلی

تصویر  :۴3شهید امیر درودگر ،تیابان

تصویر  :۴۴شهید امیر درودگر ،تیابان فاضل

محتشم کاشانی (عکس :رسولی)

نراقی ،کوچه نیتاهلل غروی روبهرو بقعه
تواجه تاجالدین (عکس :رسولی)
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تصویر  :۴5شهید شعبانزاد  ،تیابان فاضل

تصویر  :۴6شهید سسین واسدپور ،کوچه پنجهشا

نراقی ،کوچه نیتاهلل غروی (عکس :رسولی)

(عکس :رسولی)

تصویر  :۴۷شهید جواد شعار ،کوچه

تصویر  :۴8شهید رضا رکار ،کوچه شهید

پنجهشا (عکس :رسولی)

پارچهباف (عکس :رسولی)

تصویر  :۴9تیابان محتشم کاشانی،
کوچه قدر دوم (عکس :رسولی)

تصویر  :5۰شهید محمد شا
یدی ،تیابان محتشم کاشانی،

تصویر  :5۱کوچه ضرابنانه جنب
با ار سنتی (عکس :رسولی)

کوچه قدر دوم (عکس :رسولی)

برخی تصاویر مربوط ب شهدای دورۀ جنگ تطمیفی ک بر دیوار کوچ ها نقش بست  ،در همان
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و مستان ۱۴۰۰
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مطل زندگی وی قرار دارد و کوچ ب نام آن شهید است و در برخی دیگر ارتباطی با مطل زندگی
شهید ندارد .شابفونهای ساخت شده از تصاویر شهدا ب شکل س رخ یا تمامرخ طراحی شدهاند.
تصاویر ب همراه نام شهید یا با گل الل ترکیب شدهاند .پیام اصفی آثار دیواری این دوره ؛ موضوع

شهدا و جنگ است .تقویت روحیۀ مردم و رزمندگان ،گرامیداشت شهدا ،نویدبتشی پیروزی و
اشاعۀ فرهنگ جهاد در راه خدا از اهدافی بود ک هنرمندان از طریق اجرای آن بر دیوارهای شهر
ب مردم انتقال میدادند .این تصاویر یادآور خاطرات دوران جنگ با تأکید بر ارزش واالی ایثار و
شهادت و قدردانی از سربازان وطن است .همچنین این حرکت در نوع خود منطصرب فرد بود؛
چراک قبل از آن در ایران یا سایر نقاط دنیا اینچنین پاسداشت از مدافعان وطن بر روی دیوارها
نقش نمیبست .از طریق گرافیتیها تصاویر شهدا در سرتاسر شهر ب نوعی جاودان میشدند و
مورد تجفیل قرار میگرفتند؛ در واق این تأثیری است ک گرافیتی بر جامع میگذاشت.

تصویر  :5۲شهید رضا چیتسا یان ،مح سرپ ه،

تصویر  :53کوچه شهید پاکطینت

دیوار مسجد قاسم بن الحسن (عکس :رسولی)

(عکس :رسولی)

تصویر  :5۴شهید سسین محمدی،

تصویر  :55شهید اسسان صانعی ،تیابان فاضل نراقی،

تیابان شهید رجایی (عکس :رسولی)

کوچه شهیدان صانعی (عکس :رسولی)
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تصویر  :56کوچه شهید مجید محتشمی (عکس :رسولی)

 .۴ویژگیهای مشترک گرافیتیهای دورۀ انقالب و جنگ در شهر کاشان
گرافیتیهای نوشتاری و تصویری زمان انقالب و دفاع مقد

در شهر کاشان نقاط مشترکی دارد و

ویژگیهای کفی آنها ب طور خالص ب شر زیر است:
۰اااا .۲موقعیت قرارگیری :مطل فعالیتهای اجرایی این دوره در مرکب شااهر و بیشااتر درون
کوچ ها و مطف های قدیمی منتهی ب مساجد ک پایگاه مبارزاتی بودند ،قرار گرفت است.
۰ا .۱زمین  :شعارها و تصاویر بر روی دیوارهای کاهگفی و آجری و بیشتر روی دیوارهایی از
جنس سایمان ساافید قرار دارند؛ ک احتماال مصااالا پرکاربرد آن زمان بوده و دلیل دیگر صااافی و
یکدستی و روشن بودن رنگ زمینۀ نوشتارها ک در خوانایی آنها تأثیر داشت است.
۰اا ا .1سابک گرافیتیها :نوشاتاری (دیوارنویسای) و تصاویری با اساتفاده از شاابفون است.
شابفونها از جنس تتت  ،آهن ،مقوا ،تفق و عکسهای رادیولوژی ساخت میشدند.
۰ا .۰اببار :اسپری و قف مو ب دلیل سرعت در اجرا ،بیشترین کاربرد را داشتند.
۰اا ا .3رنگ :سایاه ،قرمب ،سبب و سفید رنگهای ب کار رفت بودند .سیاه عمومیترین رنگ در
کاربرد دیوارنویسای بود و نشاانی از استواری و ثبات و وقار داشت .رنگ قرمب ب شعارها قدرت
میبتشد و مفهوم مقاومت ،هیجان ،امید ب پیروزی ب همراه داشت.
۰ا .3نوع خ  :خ کاربردی در شعارنویسیها ،خ عادی با اسپری بود و خ نسخ در
شابفوننویسی ب کار میرفت و مضامین آن شامل اسامی شهدا و مبارزان انقالبی است .نوع سوم،
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و مستان ۱۴۰۰
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خ نستعفیق است برای اسامی ریاستجمهوری و احادیق ب کار رفت است.
 .۰-۰مطتوا و مضمونهای گرافیتیها ب طور کفی سیاسی و مذهبی است و ب صورت جبهیتر

ب س دوره تقسی بندی میشوند .۲ :قبل از انقالب :شعار نویسیهای ضد حکومت و شاه؛  .۱زمان
انقالب :تصاویری از امام خمینی و فعاالن انقالبی؛  .1بعد از انقالب :تبفیغات ریاستجمهوری و
شهدای جنگ تطمیفی.
دیوارنوشت ها گویاترین زبان مبارزان و خواستهای آنان و معتبرترین اسناد و مدارک انقالبی
مردمی و دفاع مقد

هستند.

 .3گرافیتیهای معاصر
با پایان جنگ ،نقش خودجوش مردم بر دیوارنگاریها ک رنگتر میشود .ناظران و دستگاههای
متصدی بر دیوارنگاریها از نهادهای انقالبی و نظامی و کانونهای مردمنهاد ب سازمان زیباسازی
شهر ،بتش فرهنگی شهرداری ،سازمان تبفیغات اسالمی ،بنیاد شهید و امور ایثارگران تغییر میکند.
دیوارنوشت ها نیب در سالهای بعد از جنگ بر اسا

سنت شعارنویسی ب شکفی تازه بر دیوارها راه

مییابند .این دیوارنوشت ها ک شامل پیامهای مذهبی ،سیاسی و آموزشی هستند .بتشی از آنها
چنان هویت گنگی دارند ک در زمرۀ شعارنویسی و دیوارنگاری نمیتوان قرار داد و جدا از همۀ
اینها کارکرد قابل مالحظ ای برای این دست از آثار نمیتوان در نظر گرفت .در این دوره ب تدریج
پس از فروکش کردن التهابات ناشی از جنگ ،پیامهای آثار دیوارنگاری ب سمت سایر موضوعات
فرهنگی و اجتماعی نیب سوق پیدا میکند (زنگی .)۲۱۰ :۲113 ،گرافیتی پس از جنگ ک سالهای
آخر دهۀ  ۰۱و ده های  ۸۱و  1۱را شامل میشود ،ب دلیل طوالنی بودن این دوره از یک سو و
توسع و تنوع موضوعی ،کاربردی و تکنیکی آن از سوی دیگر طیفی از روشها و مضامین را در
بر میگیرد .گفت میشود اولین نمونۀ گرافیتی نوین در ایران مربوط ب سال  ۲1۰1است و فردی ب
نام «اسنس» آن را اجرا کرده است .با این حال ،ب نظر برخی از مطققان ،گرافیتی نوین و امروزی
در ایران ب صورت رسمی از سال  ۲1۸۱و با هنرمندی ب اس مستعارِ «تنها» ک دانشجوی هنر بود
آغاز شد .گرافیتیهای «تنها»  ،ابتدا در شهرکهای غرب تهران ،بیشتر شهرک آپادانا ،دیده میشد و
بعد از گذشت مدت کوتاهی افراد دیگری ب او پیوستند :الد نیک ،سالوم  ،سی.کی.وان[ ،الونسوت،
آیسی ،خاموش] و دیگران (کوثری.)۸۰ :۲1۸1 ،
گرافیتی ده های اخیر شهر کاشان توس هنرمندان یا عالق مندان ب گرافیتی انجام شده است.
فعالیتهای این دوره را ب س دست میتوان تقسی کرد :نوع اول گرافیتی رسمی و قانونی است
یعنی شهرداری مان حضور آنها بر دیوارها نمیشود؛ زیرا جبنۀ انتقادی و اعتراضی ندارد و همسو
با مناف دولت است .این آثار مضمون مذهبی و فرهنگی دارند و بیانگر فعالیت گروههای مذهبی
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در مطف ها وکوچ های شهر است .تصاویر شهدای معاصر ،آیات قرآنی ،احادیق ،اسامی متبرک ،
نام هیئات مذهبی ک بیشتر ب رنگ مشکی و با کمک شابفون توس جوانان عضو هیئتهای مذهبی
یا پایگاههای بسیج اجرا میشوند (تصاویر 3۰ا.)3۱

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و مستان ۱۴۰۰
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تصویر  :5۷تصویر سردار شهید ساج قاسم س یمانی،

تصویر  :58تیابان مال سبیباهلل شریف ،کوچه

ساتتمانی در میدان پانزد ترداد (عکس :رسولی)

شهید محمد یوسفپور (عکس :رسولی)

تصویر  :59کوچه سوالی تیابان محتشم کاشانی

تصویر  :6۰تیابان باباافضل ،مح ه پنجهشا

(عکس :رسولی)

(عکس :رسولی)

تصویر  :6۱تیابان نیتاهلل سعیدی ،کوچه

تصویر  :6۲تیابان مال سبیباهلل شریف کوچه

ستایش یا دهم (عکس :رسولی)

مشکی (عکس :رسولی)

نوع دوم گرافیتیها ،وندالیس نوشتاری و خرابکاران هستند ک شامل تبفیغات ،هرزهنویسی،
یادگارنویسی ،دلنوشت  ،شعر یا کفمات اعتراضی و حروف و اشکال بیرب و ناخواناست ک توس
رهگذران ب وسیفۀ ماژیک ،مداد ،اشیای نوکتیب ،زغال و گچ نوشت شده و از لطاظ تاریتی گاهی

میتوانند ب دورههای جنگ تطمیفی یا انقالب نیب تعفق داشت باشد .حضور این نوشت ها بر روی
دیوارهای شهر و بناهای تاریتی جنبۀ وندالیس دارد و از دید فرهنگی و جامع شناختی میتوان
اینگون دیوارنوشت ها را بررسی کرد (تصاویر 31ا.)3۰

تصویر  :63تیابان مال سبیباهلل شریف گهر

تصویر  :6۴تیابان را نهن ،کوچه شهید

تقیتان (عکس :رسولی)

پاکطینت (عکس :رسولی)

تصویر  :65تیابان محتشم کاشانی ،مح ه

تصویر  :66مسجدجامع (عکس :رسولی)

سرپ ه (عکس :رسولی)

تصویر  :6۷تان تارینی طباطباییها (عکس :رسولی)

نوع سوم گرافیتیهای این شهر هنری هستند ک ب صورت حرف ای با تکنیکها و اصول رایج
در طراحی ،نقاشی ،گرافیک و خوشنویسی اجرا شدهاند و از دید هنری ارزشمند هستند .این افراد
با استفاده از انواع قف مو و اسپری با طی

رنگی متنوع ب سبکهای متتف

نظیر :تروآپ ،استنسیل،

برچسبزنی و ،...بر روی دیوارهای متروبۀ شهر و گاهی در داخل شهر ،ایدههای خود را اجرا
میکنند .آنها با امضا یا تگ ( )Tagاقدام ب شتصیسازی اثر خود میکنند .این نوع گرافیتی در
کاشان نسبت ب شهرهای دیگر مطدودتر و مطافظ کاران تر انجام میپذیرد (تصاویر 3۰ا.)31
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درمجموع تصاویر و نوشتار دیوارها با مضامین مذهبی بیشتر بوده ب عفت اینک کاشان شهری
مذهبی است .تبفیغات و هرزهنویسیها نسبت ب گرافیتیهای حرف ای بیشتر است.

تصویر  :68تیابان میرعماد

تصویر  :69ب وار قحب راوندی

(عکس :رسولی)

(عکس :رسولی)

در سااالهای اخیر گون هایی از گرافیتی در تقابل با رویکردهای
وندالیسااتی و خرابکارانۀ گرافیتی باب شااده اساات ک میکوشااد
گرافیتی را ن مترب فضاااای شاااهری ک ب عنوان روشااای جهت
پاکساازی آلودگیهای شاهر نشان دهد .گویا گرافیتی حتی با خود
نیب در ساتیب است .از جمف آنها گرافیتی سبب ۸و گرافیتی معکو

1

اساات (مطساانینژاد .)۲1 :۲11۱ ،یکی دیگر از راهکارهای برخورد
با وندالیس  ،دیوار آزاد ۲۱است؛ این دیوارها معموال در بتش پشتی
یا حاشااایۀ پارکها یا مطف های ک رفت و آمد واق شااادهاند ک
توساا شااهرداری انتتاب و آزاد اعالم میشااوند تا گرافیتیکاران

تصویر  :۷۰امضا نی (،)Tag
تیابان مال سبیباهلل شریف
(عکس :رسولی)

آزادان و بیدردسااار روی آن کار اجرا کنند ،اما در مطلهایی غیر از آن ،مورد برخورد قرار میگیرند
یا کار آنها پاک میشاود .دیوارهای آزاد از راهحل هایی برای کنترل گسترش گرافیتی در سطا شهر
اسات .از طرفی مطفی اسات برای جذب توریست و استفادۀ کنترلشده از رسانۀ گرافیتی (نیکبتت،
 .)۲111در همین راساتا مجفۀ گرافیتی با همکاری سازمان زیباسازی کاشان در سال  ۲11۰دیوارهایی
را در اختیار فعاالن در این هنر با موضاوع مطی زیست قرار داد .گرافیتیکاران از شهرهای متتف
در این گردهمایی شاارکت کردند .افرادی مانند  min ، jozaو  wosاز رشاات ،گرب از مشااهد ،وه ،
راوی  ،گویان  ،کب ،نور از تهران و  rioterاز کاشاااان در این رویداد خفق اثر کردند .هدف از برپایی
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و مستان ۱۴۰۰
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این گردهماایی ،گساااترش هادفمند گرافیتی و افبایش آگاهی و شاااناخت دربارۀ آن ،خارج کردن
فعالیتهای عمدۀ گرافیتی از مطوریت پایتتت و همین طور ارتباط مساتقی و بیواسط با مردم بود
(.)www. graffitiiranmagazin.com

یکی از فعاالن در زمینۀ گرافیتی شهر کاشان ،رضا ریتور « » reza_rioterاست .رضا از سال
 ۲1۸3فعالیت خود را در این زمینۀ هنری آغاز کرده و ب صورت جدی از سال  ۲11۱مشغول این
حرف شده و سبکهای متتففی نظیر کالیگرافی ،نقاشی دیواری ،تروآپ و برچسبزنی را داخل
و خارج شهر اجرا کرده است .وی با اس «مجنون» کارهایش را امضا میکند .مطتوا و مضامین
آثارش اجتماعی و گاهی سیاسی و انتقادی است .رضا در اینستاگرام صفطۀ شتصی دارد ک یکی
از اهدافش معرفی هنر گرافیتی ب مردم است (تصاویر ۰۲ا.)۰3

تصویر  :۷۱سوم شهر اثر رضا

تصویر  :۷۲ب وار قحب راوندی اثر رضا ریتور.

ریتور (عکس :ص حه اینستاگرام

کالیگرافی« :بد نگوییم به مهتام اگر تب داریم»

)raza_rioter

(عکس :رسولی)

تصویر « :۷3هیچ تیابانی در کاشان به نام سهرام

تصویر  :۷۴امضا «مجنون» اثر رضا ریتور،

سپهری نیست» اثر رضا ریتور (عکس :ص حه

تیابان ع وی (عکس :رسولی)

اینستاگرام )raza_rioter

تصویر  :۷5کالیگرافی اثر رضا ریتور ،ب وار قحب راوندی (عکس :رسولی)

گرافیتیهای شهر کاشان،
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ساادهترین شاکل گرافیتی ک در جریان و دوران انقالب تولید شاد ،اساتنسل کردن بود؛ زیرا
تولیدآن ب سادگی امکانپذیر است و یکی از اشکال شناخت شدۀ گرافیتی در جهان ب شمار میرود.
این کار در ایران با استفاده از تفق فیف های رادیوگرافی ،ک تصویر مورد نظر درون آن بریده میشد
صورت میگرفت .کار با این استنسلها با استفاده از قف موی رنگی یا اسپری رنگ امکانپذیر بود،
هنوز برخی نمون های این تصااویر از آن روزگار بر در و دیوار شهرها باقی مانده است .نوع دیگر
گرافیتی ب صورت نقاشیهای دیواری ببرگی است ک بر روی دیوارهای شهر خودنمایی میکند و
در واق شابی پوساترهای سایاسای در مقیا

ببرگ اسات (کوثری .)۸3 :۲1۸1 ،ب طور خالص

گرافیتیهای یافتشده در شهر کاشان ب س گروه قابل تقسی بندی است (جدول :)۲
الف .گرافیتیهای نوشتاری
دیوارنوشات های انقالبی یافتشاده مرتب با شاعارهای این دوره اسات ک با خ دستنویس،
نسخ و نستعفیق ب وسیفۀ زغال ،اسپری رنگ ب صورت دستی یا با کمک شابفون نوشت شده است.
نوشااتاری مربوط ب دوران جنگ تطمیفی در مطف های مورد پژوهش یافت نشااد .دیوارنویساای
معاصار با سابکها ،رنگ ها و اببار متنوعی اجرا شده است .نوشتارهایی ک مضمون مذهبی دارند
اغفب با خ نستعفیق و رنگ سیاه ب وسیفۀ شابفون اجرا شده است .هرزهنویسیها با زغال ،اشیای
نوکتیب و گچ ب صااورت دسااتی کشاایده شاادهاند .گرافیتیهای حرف ای ب صااورت کالیگرافی یا
سابکهای نوشاتاری ابداعی و رایج بین فعاالن گرافیتی ب زبان التین و فارسی با اسپری و قف مو
در رنگهای متنوع اجرا میشااود .درمجموع نوع خ مورد اسااتفاده بر دیوارها  3۱ :درصااد خ
نساتعفیق و خ نساخ  1۱درصاد اسات ک با شاابفون اجرا شده و  ۲۱درصد خ معمولی ک با
اساپری ،زغال و اشایای نوکتیب نوشت شدهاند .طول شعارنوشت های انقالبی بیش از یک متر بوده
و طول نوشت های تبفیغات ریاستجمهوری کمتر از یک متر است .نوشتارهای معاصر درون شهر
حدود  3۱سانتیمتر بوده و در حومۀ شهر بیش از یک متر است.
م .گرافیتیهای نمایشی (تصویری)
تصااویر مربوط ب فعاالن انقالب نسابت ب تصاویر ریاستجمهوری در اندازههای ببرگتری
سااخت شادهاند و تصاویر امام خمینی و شهید رجایی بیشترین فراوانی را دارد .تصاویر مربوط ب
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و مستان ۱۴۰۰
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جنگ تطمیفی متتص ب شااهدای این دوره اساات و اکثر آنها در یک اندازه هسااتند .موضااوع
گرافیتیهای نمایشااای دورۀ معاصااار نسااابت ب دورههای قبل متنوعتر بوده و در ابعاد ببرگ بر
دیوارها نقش بست است.

ج .ت یق نوشتار با تصویر
نوشاتارهای متعفق ب دورۀ انقالب و جنگ در پایین یا در کنار تصاویر اشتاص قرار گرفت و
ب صاورت خوشنویسای با شاابفون شاکل گرفت اند .تصااویر متعفق ب دورۀ معاصار نوشتارهای
کمتری ب همراه دارد و در اندازۀ کوچک هستند و بیشتر تصویرها خودنمایی میکند.
جدو  :۱انواع گرافیتی در سه دورۀ منت ف
گروه

تصاویر (نمایشی)

نوشتار

تففیق نوشتار با تصویر

مجموع

دوره
انقالب

۲1

۲3

۸

۰1

جنگ

۰

-

۰

۲۰

معاصر

۱

۲3

۲

۲۸
۰3

تعداد کل تصاویر ثبتشده

 ۰3درصد گرافیتیهای دورۀ انقالب ب رنگ مشکی است؛ این رنگ نشانۀ وقار ،صالبت و
استواری است .همچنین  ۲۸درصد رنگ قرمب است ک نشان از اعتراض و خش جامع ب حکومت
وقت دارد ۰۰ .درصد گرافیتیهای دورۀ جنگ تطمیفی ب رنگ مشکی است و  ۰۱درصد رنگ قرمب
ک نماد شهادت و ایثار است ۰3 .درصد گرافیتیهای دورۀ معاصر ب رنگ مشکی است ۲1 .درصد
رنگ قرمب و  ۸درصد سایر رنگهاست .ب نظر میرسد رنگ مشکی قابل دستر

و مورد پسند و

خواناتر است .درمجموع از  ۲۱۲مورد ثبتشده  3۲درصد دیوارنوشت های هر س دوره با رنگ مشکی،
 ۱۲درصد قرمب 3 ،درصد رنگ سبب و  3درصد سفید و بقیۀ رنگهاست (جدول .)۱
جدو  :۲تنوع رنگ در گرافیتیها در سه دورۀ منت ف
دوره
رنگ
مشکی
قرمب
سبب
سفید
سایر

انقالب

جنگ

معاصر

%۰3
%۲۸
%3
%۲۱
-

%۰۰
%۰۱
%۲۲
-

%۰3
%۲1
%۲۱
%۸

 .1نتیجهگیری
گرافیتیهای اولی در شاهر کاشاان ،با جنبشهای انقالبی آغاز شاد و مطتوای سایاسی و مبارزاتی
داشت و دعوتکنندۀ مردم ب قیام عفی ظف طاغوت بوده است .با بررسیهای میدانی صورتگرفت
گرافیتیها بیشااتر ،متعفق ب دورۀ انقالب اساات و پرتکرارترین تصااویر یافتشااده مربوط ب امام
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خمینی و شاهید رجایی است .این آثار نشانگر وحدت ،آرمانخواهی و استبدادستیبی هستند .پیام
گرافیتیهای دوران جنگ تطمیفی نساابت ب دورۀ انقالب ب صااورت یکپارچ و منظ تر اساات
وحول مطور مقاومت و اساالم اسات .ارزشمندی مقام شهادت ،جهاد در راه حق ،تمرکب بر بسیج
مردمی برای شاکسات دادن دشامن از اهداف دیوارنگاره های تصویری دوران دفاع مقد

بود و

باعق ایجاد همبساتگی و امیدبتشی ب جامع و مردمی بود ک هرروزه از کنار آنها میگذشتند و
برایشان یادآوری و تکرار می شد و درعین حال احسا
در دفااع مقاد

دین نسبت ب شهیدان وضرورت حضور

را مطر مینمود .رناگهاای ب کاررفت در گرافیتی های دوران انقالب و جنگ

اغفب با رنگ مشاکی ،قرمب و گاهی رنگ سابب است .دستنوشت هایی ب خ نسخ و نستعفیق با
قف مو یا ب وسیفۀ اسپری ب روش استنسل اجرا شدهاند.
گرافیتیهای معاصااری ک همسااو با دولت هسااتند مانند تصاااویر شااهدای ده های اخیر و
دیوارنویسایهایی با مطتوای فرهنگی و مذهبی درون شهر اجرا میشوند .گرافیتی حرف ای معاصر
ک وندالیساا تفقی می شااود و دارای مفاهی اعتراضاای اساات ،اغفب در حومۀ شااهر بر روی
ساااختمانهای متروب اجرا میشااوند .هنر گرافیتی وساایف ای ارتباطی و عامفی برای ایجاد ارتباط
هنرمناد با جامع و مردم با دولت اسااات .ایجاد اتطاد در دورههای پرچالش مانند دورۀ انقالب و
جنگ و آگاهبتشاای ب مردم از برخی وقای و جریانهای ساایاساای و اجتماعی از کارکردهای این
هنر اسات .با وجود تعدد در رساان های سمعیبصری ،گرافیتی با مطدودیتهای اجرایی ک دارد،
هنوز یک رسااانۀ مردمی در بطن جامع ب حساااب می آید .گرافیتی های انقالبی و جنگ متأثر از
تطوالت جاامع و جنبش های اکثریت مردم بود ،در مقابل گرافیتی ه  ،بر آحاد مردم نفوذ کرد و
ب نوعی آگاهی و یکپارچگی بین مردم ایجاد کرد .بنابراین رابطۀ تأثیرگذاری دوسااوی اساات .اما
گرافیتی معاصار در پی یک خواساتۀ جمعی نیست و طی

وسیعی را در بر نمیگیرد؛ درحالیک

گرافیتی دوران قبل متمرکب بر یک هدف و خواسات در سراسر شهرها و کشور ب صورت هماهنگ
اجرا میشاااد .گرافیتی در واق از تطوالت پیرامونش تاأثیر بیشاااتری گرفت و متاطبان کمی را
تطتتأثیر قرار میدهد؛ زیرا برخی موضاوعات گرافیتی ها شتصی است و دلیل دیگر اینک بیشتر
در خارج از مطدودۀ مرکب شهر شکل میگیرد.
امروزه جامع با مسااهل گوناگونی مواج میشود و این اتفاقات با سرعت در حال گذر است
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
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و ماانناد پدیدۀ جنگ ک یک اتفاق طوالنیمدت بود و همۀ کشاااور را درگیر کرده بود نمیتواند
باشاد .در واق دو مؤلفۀ استمرار و درگیر شدن توده یا گروهی از مردم را در بر نمیگیرد؛ بنابراین

تاأثیر آن انادک اسااات .گرافیتی گاذشااات را میتوان هنر و ابباری برای تقابل با قدرت و منطق
اجتماعی ،ساایاساای و فرهنگی حاک تفقی نمود؛ مانند مبارزات مردمی در زمان انقالب .گاهی نیب
ممکن است مانند دورۀ جنگ ب ابباری برای خدمت ب آرمان نظام و حکومت تبدیل شود.
دیوارها ب نوعی راوی وقای گذشاات هسااتند .هنری ک بیش از چهل سااال توانساات بر روی
دیوارهای شاااهر همچنان پیام ها و اهداف مبارزاتی خود را بیان کند چ بساااا بهتر باشاااد برای
نسل های بعد ماندگاری و تداوم بیشتری داشت باشد؛ چنانک دیوارنگاره های باستانی اطالعاتی در
مورد زمانهای دور ب ما می رساند .حفظ این آثار نیب برای آیندگان و سؤاالتی ک در مورد گذشتۀ
تاریتی ایران خواهند داشات بسایار پرفایده است .ب منظور مستندنگاری تاریخ و هنر معاصر شهر
کاشاان میتوان گرافیتیهای باقیمانده بر دیوارها را شناسایی کرده و برایشان شناسنام تهی کرد
و عالوه بر ثبت در مناب مکتوب ،آنها را از آسااایبهای مطیطی در امان نگ داشااات .ب عنوان
پیشانهاد ،با نصاب صفطات پفکسی گفس (ترکیب شیش و پالستیک) ب صورت یک قاب مطافظ
روی گرافیتیهای ارزشاامند و درج مطالب کوتاه در مورد تصااویر مورد نظر ،میشااود از این هنر
زمان حفاظت و حمایت کرد .این پیشاانهادات و طر ها ب همت سااازمان میراف فرهنگی ،بنیاد
شااهید و امور ایثارگران با همکاری شااهرداری و سااازمان زیباسااازی شااهر قابل اجرا خواهد بود.
همچنین در رابط با گرافیتیهای سااالهای اخیر باید توج بیشااتری از سااوی مساائوالن شاهر بر
هنرمندان باشد تا ایدهها واعتقادات خود را بیان و هنرشان را اجرا کنند.
پینوشتها
 .۲وندالیس ( ،)Vandalismتتریبگرایی یا خرابکاری :ب معنای تتریب کنترلنشدۀ اشیا و آثار فرهنگی باارزش
یا اموال عمومی است ک یک ناهنجاری اجتماعی ب حساب میآید و دالیل متعددی برای آن عنوان میکنند (نک:
ویکی پدیا)« .وندال» ب معنای خرابکار و «وندالیس » شتصی است ک ب تتریب اموال عومی مبادرت کند .وندال
نام قومی از اقوام ژرمن -اسالو در قرن پنج میالدی بوده ک روحیۀ ویرانگر آنها باعق شد همۀ رفتارهای
ببهکاران ای ک ب منظور تتریب اموال و تعفقات عمومی صورت میگیرد ،ب وندالیس تعبیر شود (نک :مطسنی:
 .)۱۲ :۲1۸1همچنین اصطال « »Graffiti Vandalisاشاره دارد ب دیوارنوشت هایی ک در مکانهای عمومی یا
خصوصی اجرا و باعق نازیبا شدن دیوارها میشود.
2. Graffito

 Catacombs .1گوردخم هایی متعفق ب رم باستان.
 .۰شهر پمپی ( )Pompeiiمعروف ب شهر سوخت یکی از شهرهای باستانی کشور ایتالیاست و در قرن  3و  ۰پیش
از میالد بنا نهاده شده است.
 .3هیپهاپ ( :)hip_hopخردهفرهنگ شهری مدرنیستی برای جوانان است ک در اکثر موارد هنری اعتراضی

گرافیتیهای شهر کاشان،
مطسوب میشود .در آن عناصری چون موزیک دی جی ،حرکات موزون اروبیک ،قافی سازی و بداه سرایی در
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شعر و گرافیتی چهار شاخص اصفی هستند .بعضا ب هنر زیرزمینی ه مشهور میشوند.
 .3الترینالیا ( :)Latrinaliaطر یا نقاشااای کوچک یا نوشااات  ،شااامارهتففن ،قطع شاااعر بر روی در و دیوار
دستشوییهای عمومی گفت میشود (برای اطالعات بیشتر ،نک :رشاد.)۰۱ :۲11۰ ،
 .۰گروه مذهبی منصاااورون گروهی چریکی در ایران بود ک در ده های  ۲1۰۱و  ۲13۱ب عنوان تشاااکیالتی
سایاسیفرهنگی در استان خوزستان و برخی مناطق دیگر مثل کاشان ،عفی دودمان پهفوی فعالیت میکرد( .نک:
ابن رسول.)۲1۸1 ،
 .۸گرافیتی سبب ،طر ها ب وسیفۀ خبه بر روی دیوار نگاشت میشوند.
 .1گرافیتی معکو

برخالف دیگر روشهای گرافیتی ،با تمیب کردن دیوارهای کثی

و آلوده طر مورد نظر را

حک میکند.
 .۲۱دیوار آزاد یا  Free wallب دیواری گفت میشود ک اجرای گرافیتی روی آن من قانونی ندارد (برای اطالعات
بیشتر ،نک.)https: //graffitiiranmagazine.com/page/news/freewall :

منابع
 .۲اسفندیاری ،آمن (« ،)۲11۱گرافیتی؛ هنر عصیانگر» ،فصفنامۀ پژوهش هنر ،سال اول ،شمارۀ ۲۱1 ،۲ا.۲۱۸
 .۱ابن رسول ،سید اصغر ( ،)۲1۸1انقالب اسالمی در کاشان ،تهران :مرکب اسناد انقالب اسالمی.
 .1ببرگ زاده شاهدادی ،نفیس و فرهادی آردپاکان ،امراهلل (« ،)۲13۸دیوارنوشت های انقالب» ،نام نور ،شمارۀ 3
و ۲۰ ،۰ا.11
 .۰رشاد ،کارن

( ،)۲1۸1گرافیتی چیست؟ ۲و ۱قابل دسترسی در سایت www.kolahstudio.com

 .3ااااا ( ،)۲11۰گرافیتی چیست؟ نگارشی در باب شیوههای نگرش ب هنر خیابانی ،آلمان :انتشارات کاله استدیو.
 .3زنگی ،بهنام ( ،)۲11۰کارکردهای رسان ای و ارتباطی دیوارنگاری معاصر ایران ،تهران :مهر نوروز.
 .۰ااااااااا ( ،)۲113جامع شناسی دیوارنگاری معاصر ایران ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات.

 .۸کفشچیان مقدم ،اصاااغر (« ،)۲1۸3چگون یک نقاشااای دیواری را ساااازماندهی کنی » ،مطالعات هنرهای
تجسمی ،شمارۀ ۰۱ ،۱3ا.۰1
 .1کوثری ،مساعود (« ،)۲1۸1گرافیتی ب منبلۀ هنر اعتراض» ،جامع شاناسای هنر و ادبیات ،سال دوم ،شمارۀ ،۲
33ا.۲۱۱
 .۲۱اااااااا ( ،)۲11۱گرافیتی :رویکردی انتقادی ،تهران :دریچۀ نو.
 .۲۲کورول ،مارگاریتا ( ،)۲11۱هنرمند در برابر نظام ،ترجمۀ رضاا مرزانی ،ماهنام ساورۀ اندیشا  ،شمارۀ  3۱و
۱۲۰ ،31ا.۱۱۱
 .۲۱مطسنینژاد ،فرید و اکبری ،عبا

(« ،)۲11۱گرافیتی ،هنر اعتراضی یا اعتراض هنری» ،نقشمای  ،سال هفت ،

شمارۀ ۲۰ ،۲۰ا.۱۱
 .۲1مطسنیان راد ،مهدی (« ،)۲131جامع شناسی :بررسی دیوارنوشت های دوران انقالب» ،رسان زمستان ،شمارۀ
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و مستان ۱۴۰۰

۱۰ ،۰ا.۰1
 .۲۰نراقی ،حسن ( ،)۲1۸۱آثار تاریتی کاشان و نطنب ،تهران :انتشارات عفمی و فرهنگی.
 .۲3نیکبتت ،عفیرضا ( ،)۲111مجفۀ اینترنتی www.graffitiiranmagazine.com

7۱۱









دوره  ،1۰شماره ( ۲پیاپی  ،)۲۷صفحات101 :ـ11۸
مقاله علمیترویجی

بررسی و مطالعه نمونه سفالینههای زرینفام شهر کاشان محفوظ
*

در موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران

**

اسماعیل نصری

10.22052/KASHAN.2021.243098.1020

دو فصلنامه علمی کاشانشناسی ،پاییز و زمستان 1۰00

چکیده
موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران واقع در خیابان سی تیر تهران یکی از غنیترین مجموعههای موجوود در کووور
است که آثار آبگینه و سفالینه از دورههای مختلف را در دل خود جای داده است .این موزه متوکل از پنج تاالر
نمایش آثار هنری است .در این بین سفالینههایی که در تاالر زرین این مجموعه نگهداری مویشووند از جایگواه
ویژهای برخوردارند .از میان آنها با تعداد شش نمونه از سفالینههای زرینفامی مواجهیم که هوی گونوه تحییو
مستیلی دربارۀ این آثار صورت نگرفته است .شواهد نوان میدهد مسئلۀ انتساب خاستگاه و تاریخ ساخت ایون
آثار بهدرستی تبیین نوده است .بودین ترتیو

بوا توجوه بوه اهمیوت ایون آثوارش پوژوهش ا ور بوه روش

توصیفیتاریخی با استناد به منابع کتابخانهای و با ارجاع موردی به سایر نمونههای همانند در تارنموای اینترنتوی
موزههایی که آثار آنها توسط پژوهوگران و متخصصان برجسته تاریخگذاری شده و از کاوشهوای علموی بوه
دست آمدهش از طری تجزیه و تحلیل و انطباق موابهتهای فرم و نیوش تزیینی به کمو
استفاده از جداول میایسهای به بازنگری گاهنگاری این ظروف میپردازد .بدین ترتی

رویکورد تطبییوی بوا

مهومتورین پرسوشهوای

مطرح این پژوهش در ارتباط با دورۀ زمانی و مرکز تولیدی این آثار است .بر اساس یافتوههوای تحییو نمونوه
ظروف سفالی زرینفام موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران از منظر تاریخی و مکانیش معرف سوب

و تکنیو

آثوار

ساختهشده در کاشان طی بازۀ زمانی اواخر قرن شوم هجری قمری تا اوایل سدۀ هفتم هجری قمری هستند.
کلیدواژهها :کاشانش سفال زرینفامش موزۀ آبگینهش مرکز ساختش تاریخگذاری.

* این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسیارشد نگارنده با عنوان مطالعه و شناخت سفالینههای زرینفام منتسب

ببه

قرون ششم ،هفتم و هشتم هب  .ق موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران به راهنمایی دکتر احمد صالحی کاخکی و استاد
بررسی و مطالعۀ
مشاور نادر شایگانفر در دانشگاه هنر اصفهان است.
نمونه سفالینههای
** دانشآموختۀ کارشناسیارشد ،رشتۀ باستانشناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسالمی ایران و سرزمینهای دیگبر،
زرینفام شهر کاشان
دانشکده حفاظت و مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایرانesmaielnasri@gmail.com /
محفوظ در موزۀ...
تاریخ دریافت۰۰۱۱/۷/۴۰ :

تاریخ پذیرش۰۰۱۱/۰۱/۸ :
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سفالینههای زرینفام یکی از مهمتبرین گونبههبای سبفالی لعبا دار دوران اسبالمی هسبتند کبه
اطالعا

فراوانی را در اختیار ما قرار میدهند .در سدههبای پبنمم تبا هفبتم همبری قمبری ببه

موازا

تولید و ساخت گونههای مختلف ظروف سفالین لعا دار ،تولید ظروف زرینفام توسبعه

یافت .دقت در پخت ،اشکال و نقوشی که با ترکیبی از رنگها و اکسیدهای فلزی بر بدنۀ ظبروف
خودنمایی میکند موج

شد که این سفال جنبۀ کاالیی ارزشمند و تمباری پیبدا کنبد و در پهنبۀ

وسیعی از مناطق مرکزی ،حاشیۀ دریای خزر و شمال غبر
مکتو

ایبران روای یاببد .ببر اسبا

منباب

و شواهد باستانشناسی ،در درون مرزهای کنونی ایران مقارن سبدههبای پبنمم تبا هفبتم

همری قمری شهر کاشان یکی از مراکز اصلی و عمدۀ تولیدکنندۀ ظروف و سفالینههای زرینفبام
به شمار رفته است که شواهد آن را میتوان در بسبیاری از آابار موجبود در مبوزههبای داخبو و
خاری از ایران مشاهده کرد .در این رهگذر بهرغم تبالشهبای بسبیار ببرای معرفبی و شناسبایی
سفالینههای زرینفام ساختهشده در کاشان همچنبان نمونبههبای زیببا ببا تزیینبا

شبمنبواز از

اینگونه سفالها وجود دارد که در مورد زمان و مکبان پیبدایش آنهبا تردیبد وجبود دارد .از آن
جمله اشیایی است که در موزۀ آبگینه و سفالینههای ایبران نگهبداری مبیشبوند .مبوزۀ آبگینبه و
سفالینههای ایران یکی از مهمترین موزههای آبگینه و سفالینه است که در شبهر تهبران قبرار دارد.
در تاالر زرینفام این موزه نمونههای کمنظیر از سفالینههای زرینفام وجود دارد که تبداعیکننبدۀ
ظروف زرینفام ساختهشده در کاشان است .ظروف مذکور اگر ه در ویترینهای موزۀ آبگینه ببه
نمایش درآمدهاند ،تاکنون پژوهش مستقلی دربارۀ آنها انمام نشده است .با توجه به اهمیبت ایبن
آاار در این پژوهش سعی شده با مطالعۀ تطبیقی فرم و عناصر تزیینی این ظبروف ببا نمونبههبایی
مشابه در ممموعههای موجود داخو کشور و آاار به نمایش گذاشتهشده در و سایت مبوزههبای
خارجی ،به بازبینی تاریخ و محو ساخت این ظروف بپبردازیم .بنبابراین هبدف اصبلی پبژوهش
حاضر تبیین گاهنگاری این ظروف است .بدین ترتی

سؤاال اصلی این پژوهش نیبز در ارتببا

با محدودۀ زمانی ساخت و منطقۀ تولید آنهاست .لذا در این پژوهش ابتدا نظری اجمالی بر سفال
زرینفام کاشان خواهیم داشت .پس از آن به معرفی نمونههای انتخابی از سبفالینههبای زریبنفبام
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۲
پاییز و زمستان ۰۰۱۱

10۲
















موزۀ آبگینه پرداخته خواهد شد و سپس با نمونههای مشابه در قالب
داده خواهند شد .بر همین اسا

جبداول مقایسبهای ،تطبیبق

در این نوشتار تالش مبیشبود بخشبی از ابهامبا

خصوص این ظروف برطرف گردد.

موجبود در

10.22052/KASHAN.2021.243098.1020

 .1مقدمه

موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران شامو گنمینهای نفیس از زیباترین سفالینههای زرینفام اسبت .ببا
وجود زیبایی ،درخشش و ترکی

بررسیهای انمامشده میتبوان

شمنواز این ظروف ،بر اسا

گفت تاکنون در خصوص ظروف زرینفام موزۀ آبگینه و سبفالینههبای ایبران پژوهشبی صبور
نگرفته است؛ تنها در کتا موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران (قائینی )۰1۸1 ،ضبمن معرفبی برخبی
از سفالین موجود در این موزه نمونههایی از سفالینههای زرینفام با نمبایش تصباویری همبراه ببا
توضحیا

مختصر به تصویر کشیده شده است .همچنین برخی از کتیبهها و اشعار موجود در ایبن

آاار به دست زندهیاد عبداهلل قو انی مورد بازخوانی قرار گرفتبهانبد (۰111؛  .)۰1۷1ببا ایبنهمبه
تاکنون تحقیق مستقلی دربارۀ این آاار صور

نپذیرفته است .ازایبنرو در پبژوهش حاضبر ببرای

10.22052/KASHAN.2021.243098.1020

1ـ .1پیشینۀ پژوهش

نخستین بار به مطالعۀ سفالینههای زرینفام موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران پرداخته شده است .ببر
اسا

آنچه گفته شد ،در این مقاله آرایههای تزیینی و فرم این ظروف با نمونههای مشبابه تطبیبق

داده شده و از این رهگذر ،گاهنگاری این ظروف تبیین شده است.
1ـ .2روش پژوهش

روش پژوهش در این مقاله توصیفیتاریخی است .دادههای پژوهش با بررسی و مشاهدۀ مستقیم
آاار از موزۀ آبگینه و سفالینههای و مطالعۀ کتابخانهای فراهم آمده است .پس از معرفی نمونههای
مطالعاتی به تطبیق عناصر مشترک فرم تزیین میان ظروف زرینفام موزۀ آبگینه با سایر نمونههای
مشابه زرینفام در ممموعههای داخو و خاری کشور پرداخته شده است .همچنین ضمن مطالعۀ
تطبیقی هر اار با نمونههای مشابه در قال
قال

جداول تطبیقی ،نمایی کلی از نمونههایی مطالعاتی در

جدول ( )۰ارائه شده است.

 .2مروری بر سفال زرینفام سدههای پنجم تا هفتم هجری قمری کاشان
محققان سفالینههای دوران سلموقی تا ایلخانی را ببه دو گبروه اصبلی ،سبفالینههبای لعبا دار و
سفالینههای بیلعا

تقسیمبندی کردهاند (آلن۰ :۰1۸1 ،؛ توحیدی۴5۸ :۰1۸۷ ،بب۴1۱؛ فهبرواری،

۴۷ :۰1۸۸؛ کریمی و کیانی .)9 :۰11۰ ،در زیرممموعۀ هرکدام از این نوع سفالینههبا ،گونبههبای
مختلفی بر پایۀ ویژگیهای مشخص طبقهبندی شده است .از مهمترین گونههای سبفالینههبای ببا
نقاشی روی لعا  ،سفالینههای زرینفام است که موج

تغییرا

تاریخی و پیدایش تواناییهبای

تازهای در دنیای سفالگری و سرامیکسازی شد و به تولید یکبی از زیبباترین گونبههبای ظبروف
سفالین دوران اسالمی منمر گردید .توزی گستردۀ انواع شناختهشدۀ این نوع سفال ،تعداد ظبروف

بررسی و مطالعۀ
نمونه سفالینههای
زرینفام شهر کاشان
محفوظ در موزۀ...
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مراکزی مانند کاشان ،ری ،ساوه ،تختسلیمان و سلطانآباد) تولید میشده و در شرق دنیای اسالم
مورد تقلید ببوده اسبت (گبرا  .)۰۴9 :۰1۸۰ ،لبیکن بررسبیهبا و کباوشهبای باسبتانشناسبی
انمامشده نشان میدهد این تکنیک در ایران عمدتاً در کاشبان مبورد توجبه ببوده و روای داشبته
است (آلن .)5 :۰1۸1 ،در کاوشهای شهر کاشان پارهسفالینههای زرینفام از کورههای سفالپبزی
بهوفور یافت شده است (راجرز .)۴51 :۰1۷۰ ،بهطور کلی در سبدههبای ششبم و هفبتم همبری
قمری این شهر همچون مرکزی تقریباً انحصاری برای ساختن ظروف سفالین نفیس شهر

یافت

(همان)۴51 :؛ نانکه ظروف سفالی از کاشان به شهرهای دیگر صادر میشبده اسبت (قو بانی،
 .)1۴ :۰111بر اسا

اطالعا

منتشرشده سبفال زریبنفبام کاشبان خبو

پختبه شبده و دارای

ضخامت و استحکام کافی است و از نظر هنری در کمال دقت طراحی شده است؛ زیرا هنرمنبدان
و نقاشانی که به تزیین سفال کاشان میپرداختند به ریزهکباریهبا بیشبتر توجبه داشبته و رعایبت
اندازه و تناس

نقوش را از نظر دور نداشتهاند .شکو ظروف کاشان عموماً کاسه ،آبخوری ،تنبگ

کوزه و ممسمههای تزیینی است (توحیدی .)۴۷5 :۰1۸۷ ،در ظروف زرینفام کاشان نقش اصلی،
نقوش انسانی است که با هرههای گرد مغولی و شمان بادامی نقاشی مبیشبوند (کیبان:۰1۸۷ ،
 .)1۱هنرمندان کاشان هرۀ اشخاص را درشت و جزئیا

آن را کامالً واضح نموده و ببه نمبایش

زیبایی آنها توجه خاصی معطبوف داشبتهانبد (بهرامبی .)۷1 :۰1۴1 ،ببهعبالوه در سبفالینههبای
زرینفام کاشان ،پیکرههای انسانی اغل
منظره هم مرک

در برابر یک منظره ،بهگونۀ نمادین و رمزی قرار دارنبد و

از درخت و نقشمایههای منقوش اانویه است .گاهی نیبز روی سبفالینههبا یبک

پیکره (بعدها بهطور قرینه افزایش یافت) یا دو پیکره میآمد که در حالت نشسته در حال صبحبت
با یکدیگر بودند؛ شمان کشیدۀ پیکرهها را خم سیاه ابروها شفافتر میکبرد (کباتلی و هبامبلی،
 .)11 :۰1۷1گذشته از اینها ،هنرمندان ببه ترسبیم شبا وببرگهبای گیباهی پیوسبته (اربسبک)۰
بهصورتی دقیق که بیشتر زمینه را میپوشاند ،توجه داشته و بیشتر آبگیرهای پر از ماهی را تصبویر
کردهاند .در میان موضوعهای تزیینی گیاهی به ترسیم برگهای درختبان کبه در آنهبا نقطبههبای
نزدیک به هم بهصور
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۲
پاییز و زمستان ۰۰۱۱

10۰
















صفهایی انحنادار درآمده و ترسیم درخت سبروی کبه در بیشبتر مبوارد

تصویر پرندهای معروف به بوتیمار بر آن به شم میخورد گرایش دارند ،اما مهمتبرین پرنبدگانی
که در نقشونگارهایشان به ترسبیم آنهبا مبیپردازنبد ،بوتیمبار ،مرغبابی ،سبهره و کببوتر اسبت
(محمدحسن .)۰۷9 :۰1۸۸ ،همچنین اشعار فارسی و کتیببههبا نیبز در تبزیین سبفالینۀ زریبنفبام
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یافتشده و کشف ضایعا

و گاه کورهها نشان میدهد که این نبوع سبفال در سراسبر ایبران (در

 .3معرفی نمونهها
در میان آاار بهنمایشآمده در ویترینهای متعدد موزۀ آبگینه و سفالینههای ایبران ،در تباالر زریبن
این موزه سفالینههای زرینفامی دیده میشود که از جنبههای زیباشناسبی و هنبری حبائز اهمیبت
فراوان هستند .در این آاار تنوع تزیینا  ،رنگهای خیرهکننده و ترکی بنبدیهبای جبذا

مبوی

میزند .اشیای مذکور در بدو تأسیس موزۀ آبگینه خریداری شدهاند .لذا ببا توجبه ببه اینکبه آابار
مورد مطالعه از کاوش باستانشناسی یافت نشدهاند این امر موج

شده در برخی از ایبن ظبروف

یک شیء به دو مرکز سفالگری مختلف نسبت داده شده که این امبر صبحت تباریخگبذاری ایبن
نمونهها را با تردید مواجه کرده است .بنابراین در این پبژوهش ضبمن معرفبی ایبن اشبیا تبالش
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کاشان ،سهم اساسی و عمدهای را به خود اختصاص داده است (کریمی و کیانی.)5۴ :۰11۰ ،

میشود تا با قرار نهادن مستقو هر نمونه با اقالم مشابه ،پیشینۀ زمان و مکان تولید آنها مشبخص
شود.
3ـ .1تنگ با تزیین زرینفام به شماره ثبت  .88سین .تاریخ پیشنهادی موزه :سدههای
ششم و هفتم هجری قمری ،مرکز ساخت پیشنهادی موزه :ش :2طارم و :3گرگان (تصویر
)1

تصویر  :۰تنگ سفالی زرینفامش کاشانش اوایل قرن هفتم هجری قمری (موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران)

بررسی و مطالعۀ
نمونه سفالینههای
زرینفام شهر کاشان
محفوظ در موزۀ...

101
















105

این شیء بسیار عمی

است ،نوع پرداخت بدنۀ اصلی خاص است .نین شکلی در ظروف زرینفام نادر و هبی نمونبۀ
سفالین دیگری از این شیء دیده نشده است و این تنها نمونه با تزیینا

زرینفبام در نمونبههبای

مطالعاتی است .اشیای قابو مقایسۀ دیگر ،همگی با بدنۀ کروی آبستره و آذینهای برجسته تبزیین
شده است؛ لیکن از نظر فرم کرویشکو بدنه و لولهای بلند که متصو به بدنبه و دهانبه آن اسبت،
مشابه آااری محفوظ در موزههای فیتز) ،(1پورتلنبد) ،(2رضباعباسبی) ،(3متروپبولیتن) ،(4ویکتوریبا و
آلبر ) (5و هنر آسیا) (6است که در اوایو سدۀ هفتم همری قمری در شهر کاشبان تولیبد شبدهانبد
(جدول  .)۰درممموع با توجه به وجود تشابها

ذکرشده ،مرکز ساخت این اابر احتمباالً کاشبان

در اوایو سدۀ هفتم همری قمری است.
جدول  :۰انواع آثار ساختهشده موابه با نمونه مطالعاتی شمارۀ 3و ۰در سایر موزهها

)(2

)(1

Fitzmuseum No: C.154-1935

)(4

Metmuseum.org No: 66.175.1

Portlandartmuseum.us No:
2013.128.6

)(5

Vam.ac.k. No: B60P468

)(3

Reza Abasi Museum No: 1995

)(6

Asianart.org No: B60P468

(نگارنده)

3ـ( .2قاب) قدح بزرگ با تزیین زرینفام به شماره ثبت  88سین .تاریخ پیشنهادی موزه:
ش :سدۀ هفتم هجری قمری؛ و :سدههـای ششـم و هفـتم هجـری قمـری ،مرکـز سـاخت
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۲
پاییز و زمستان ۰۰۱۱

101
















پیشنهادی موزه :ش :ری؛ و :طارم (تصویر )2

سطح داخلی این سفالینه با قا های تزیینی شعاعی به رنگ الجوردی به هشبت قسبمت تقسبیم
شده و در هر بخش بهصور یکدرمیان تصویر یک زن با هالهای به دور سر که پسزمینبۀ آنهبا
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است با اینکه فرم گردن شبیه به نمونبههبای سبفال زریبنفبام کاشبان

بسته ،تزیین شده است .سبطح بیرونبی آن عباری از هرگونبه نقبش و تبزیین اسبت و ببا لعبا
الجوردی رنگآمیزی شده است .عناصر تزیینی ،ترکی بندی و فرم این اار نمونههایی موجبود در
موزههای فیالدلفیا) ،(1ممموعه مکایلنی) ،(2آشمولین) ،(3هنرهبای زیببای مبونترال) (4و فیتبز) ،(5کبه
اواخر سدۀ ششم همری قمری در کاشان تولید شدهاند قابو مقایسه است (جدول  .)۴بنابراین ببه
نظر میرسد نمونه مطالعاتی نیز احتماالً در کاشان مصادف با اواخر قرن ششم همری قمری تولید
شده است.

تصویر  :۲قاب سفالی زرینفامش کاشانش اواخر سدۀ شوم هجری قمری (موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران)
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با گوهای اسلیمی و نقوش هندسی پوشانده شده و در باالی سر هریک تصبویر خورشبید نقبش

بررسی و مطالعۀ
نمونه سفالینههای
زرینفام شهر کاشان
محفوظ در موزۀ...

10۷
















107

)(1

Philamuseum.org No: 1943-41-7

(پوپ :۰1۸۷ ،ی9؛ تصویر شماره
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جدول  :۲انواع آثار ساختهشده موابه با نمونه مطالعاتی شمارۀ 3و ۲در سایر موزهها

)(3

Ashmolean.org No: Ea
1950.50

)(2

)1۰۸

)(4

Mbam.qc.ca No: 1934.Ea.3

)(5

Fitzmuseum. No: C.114-1935

)(5

Fitzmuseum. No: C.111-1935

(نگارنده)

3ـ .3کاسۀ نیمکروی با تزیین زرینفام بـه شـماره ثبـت  121سـین .تـاریخ پیشـنهادی
موزه :سدۀ هفتم هجری قمری ،مرکز ساخت پیشنهادی موزه :سلطانآباد (تصویر )3

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۲
پاییز و زمستان ۰۰۱۱

10۸
















تصویر  :3کاسۀ سفالی زرینفامش کاشانش اواخر قرن هفتم هجری قمری (موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران)

نوارهایی الجوردی به دوازده بخش تقسیم شده که داخو هریبک ببا نقبوش اسبلیمی زینبت داده
شده است .سطح خارجی در زیر لبه نیز با نوارهایی به رنبگ قهبوهای ببراق ببهصبور
متقارن با کتیبه و تزیینا

مبنظم و

اسلیمی مزین شده است .این کاسه بهسبب

ترکیب بنبدیهبای مشبابه،

اشکال هندسی و باندهای شعاعی متقارن مشابه گروهی از محصوال

زرینفام متعلبق ببه اواخبر

سدۀ هفتم همری قمری در موزههای متروپولیتن) ،(1ویکتوریا و آلبر ) ،(2و هنر آََسیا) (3اسبت کبه
در کاشان ساخته شدهاند .فرم بدنۀ نیمکرویشکو آن نیز با ظروفی در موزۀ آشبمولین) (4مطابقبت
دارد (جدول  .)1لذا میتوان نین نتیمه گرفت که کاسۀ مورد بررسبی نیبز احتمباالً از تولیبدا
کاشان در اواخر سدۀ هفتم همری قمری است.
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در سطح داخلی و خارجی این کاسه هی گونه نقش جانداری دیده نمیشود .سطح داخلی ببا

جدول  :3انواع آثار ساختهشده موابه با نمونه مطالعاتی شمارۀ 3و 3در سایر موزهها

)(1

Metmuseum.org No: 21.26.3

)(2

Vam.ac.k. No: C1955-1910

)(4

)(3

Asianart.org No: B60P1873

Ashmolean No: EA1978.1686

)(3

Asianart.org No: B60P1999

)(4

Ashmolean No: EA1992.75

(نگارنده)

3ـ .4قاب با تزیین زرینفام به شماره ثبت  19سین .تاریخ پیشنهادی موزه :سـدۀ هفـتم
هجری قمری ،مرکز ساخت پیشنهادی موزه :کاشان (تصویر .)4

در دایرۀ کف ظرف ،پیکرۀ یک مرد با جامی در دست دیده میشود کبه در مقاببو او تصباویر زنبانی
ترسیم شده و در کنار آنها برکۀ آبی با ماهیانی شناور در آن نشبان داده شبده اسبت .پیرامبون نقبش
اصلی در حد فاصلۀ لبۀ بیرونی و نقش مرکزی ظرف نیز درون دوایری نقش زویهای روبهروی هم
تزیین شده و سرتاسر لبۀ بیرونی آن با ردیفی از کتیبه احاطبه شبده اسبت .طبر هبای ایبن سبفالینه

بررسی و مطالعۀ
نمونه سفالینههای
زرینفام شهر کاشان
محفوظ در موزۀ...

101
















109

10.22052/KASHAN.2021.243098.1020

بهلحاظ داشتن عناصر تزیینی یکسان نظیر آابار
زرینفام موجود در موزههای آشمولین) ،(1ملبی
ایران) ،(2متروپولیتن) ،(3و ویکتوریبا و آلببر

)(4

است که در اواخر سدۀ ششم در شبهر کاشبان
به وجود آمدهاند (جدول  .)۰بیبرون آن ببدون
تزیین بوده و تمامی سطح خارجی آن را لعا
الجوردی احاطه کرده است .در نتیمه با توجبه
به نمونههای تاریخدار ،این ظبرف احتمباالً در
کاشان مقبارن ببا اواخبر سبدۀ ششبم همبری
قمری ساخته شده است.

تصویر  :۰قاب سفالی زرینفامش کاشانش اواخر
سدۀ شوم هجری قمری (موزۀ آبگینه و
سفالینههای ایران)
جدول  :۰انواع آثار ساختهشده موابه با نمونه مطالعاتی شمارۀ 3و ۰در سایر موزهها

)(2

)(1

Ashmolean.org No:
EA1956.183

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۲
پاییز و زمستان ۰۰۱۱

Nationlmuseum of iran.ir No:
3181

)(3

Metmuseum.org No: 48.113.21

)(3

Metmuseum.org No: 41.199.3

)(3

Metmuseum.org No: 32.53.2

)(4

Vam.ac.K No: C.125-1931

(نگارنده)

110
















هجری قمری ،مرکز ساخت پیشنهادی موزه :کاشان (تصویر .)9

نقشمایۀ اصلی این ظرف مشتمو بر نقوش و تزیینا

اسلیمی است که بهنحبوی متبراکم ،تمبامی

کف ظرف را احاطه کرده است .فضای بیرونی آن نیز بدون تبزیین رهبا نشبده و فضبای جبدارۀ
بیرونی را با شبکهای از خط کوفی بر پایۀ تکرار کلمۀ «العز» پر کردهاند .طر هبایی تزیینبی زمینبۀ
گببودی ایببن کاسببه ،مشببابه تزیینببا سببفالینههببای ممموعببههببای ویکتوریببا و آلبببر ) (1و هنببر
لسآنملس) (2است .همچنین فرم لبههای دالبری آن با همانند ظروفی در مبوزههبای آشبمولین)،(3
فیتز) (4و دو نمونه در ممموعۀ خلیلی) (5است که مصادف با اواخر سدۀ ششبم همبری قمبری در
کاشان تولیده شدهاند (جدول  .)5ازایبنرو ببا مالحظبۀ مشبابهتهبای فبرم و نقبش نمونبههبای
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3ـ .9کاسه با تزیین زرینفام به شماره ثبت  2سین .تاریخ پیشنهادی موزه :سـدۀ هفـتم

تاریخدار با نمونۀ مورد مطالعه ،این ظروف نیز احتماالً اواخر سدۀ ششم همری قمبری در کاشبان
ساخته شده است.

تصویر  :5کاسۀ سفالی زرینفامش کاشانش اواخر قرن شوم هجری قمری (موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران)

بررسی و مطالعۀ
نمونه سفالینههای
زرینفام شهر کاشان
محفوظ در موزۀ...

111
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)(3

Ashmolean. No: EA1975.2258
)(1

Vam.ac.k. No: C.161-1977

Lacma.org No: M.73.5.327

)(2

)(4

Fitzmuseum. No: C.122-1935

(مورگان :۰1۸۰ ،تصویر شماره
)(5

)۴55

(مورگان :۰1۸۰ ،تصویر شماره
)(5

)۴5۰

(نگارنده)

3ـ .6کاسه با تزیین زرینفام به شماره ثبت  103سین .تـاریخ پیشـنهادی مـوزه :سـدۀ
هفتم هجری قمری ،مرکز ساخت پیشنهادی موزه :کاشان (تصویر )6

روی بدنۀ داخلی ،پنج سوارکار در حال تاخت که در فواصو هریک نقش درخت سرو شبطرنمی
زینت شده و کف ظرف نیز با تصویر یک سوار در میبان اسبلیمیهبا نقبش شبده اسبت .تصبویر
سوارکاران در حال حرکت پشتسرهم ،همانند آاار موجود در موزههبای آشبمولین) ،(1ویکتوریبا،
آلبر ) (2و رضا عباسی) (3است .بدنۀ خارجی با نقوش هندسی بر زمینۀ سفید نقاشی شبده اسبت.
عالوه بر مشابهتهای پیکرههای تزیینی ،از نظبر فبرم بدنبۀ آن نیبز ببا کاسبههبایی زریبنفبام در
موزههای رضا عباسی) (4و هاروارد) (5که از تولیدا
است مطابقت دارد (جدول  .)1بدین سبب
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۲
پاییز و زمستان ۰۰۱۱

11۲
















کاشان در اواخر سبدۀ ششبم همبری قمبری

ببا توجبه ببه مصبادیق ذکرشبده در جبدول تطبیقبی

میتوان دریافت کاسۀ مورد بحث احتماالً همزمان با اواخر سدۀ ششبم همبری قمبری در کاشبان
تولید شده است.
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جدول  :5انواع آثار ساختهشده موابه با نمونۀ مطالعاتی شمارۀ 3و 5در سایر موزهها
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تصویر  :6کاسۀ سفالی زرینفامش کاشانش ربع آخر قرن شوم هجری قمری (موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران)
جدول  :6انواع آثار ساختهشده موابه با نمونۀ مطالعاتی شمارۀ 3و 6در سایر موزهها

)(1

Ashmolean No: G.236

)(1

Ashmolean No: No: G.238

)(2

Vam.ac.k. No: C.1952-1910

)(4

)(3

Reza Abasi Museum No: 955

)(3

Reza Abasi Museum No: 291

Harvardartmuseums.org No:
2002.50.64

(نگارنده)

بررسی و مطالعۀ
نمونه سفالینههای
زرینفام شهر کاشان
محفوظ در موزۀ...
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پیونهادی موزه و محل نگهداری)
مرکز
ردیف

نمونه

گونه

و عیت

تاریخ پیونهادی

ساخت

محل

فعلی اثر

موزه (ه .ق)

پیونهادی

نگهداری

موزه

موزۀ
۰

زرینفام

۴

زرینفام

1

زرینفام

شکسته،

سدههای ششم

طارم،

آبگینه و

وصالیشده

و هفتم

گرگان

سفالینههای
ایران

شکسته،
وصالیشده،
کسردار

سدههای ششم
و هفتم

ری،
طارم

موزۀ
آبگینه و
سفالینههای
ایران

موزۀ
مرمتشده

سدۀ هفتم

سلطانآ

آبگینه و

باد

سفالینههای
ایران

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۲
پاییز و زمستان ۰۰۱۱
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جدول  :۰موخصات سفالهای مورد مطالعه (گونهش و عیت فعلی اثرش تاریخ پیونهادی موزهش مرکز ساخت

شکسته،
۰

زرینفام

5

زرینفام

کسردار،

سدۀ هفتم

کاشان

وصالیشده

آبگینه و
سفالینههای
ایران

موزۀ

شکسته،
کسردار،
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موزۀ

سدۀ هفتم

کاشان

وصالیشده

آبگینه و
سفالینههای
ایران

موزۀ
1

مرمتشده

سدۀ هفتم

کاشان

آبگینه و
سفالینههای
ایران

(نگارنده)
بررسی و مطالعۀ
نمونه سفالینههای
زرینفام شهر کاشان
محفوظ در موزۀ...
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از جذا ترین گونههای سفالینههای لعا دار باقیمانده از دوران اسالمی سبفالینههبای زریبنفبام
است .سفال زرینفام اگر ه ابتدا در طی سدههبای سبوم و هبارم همبری قمبری روای یافبت،
درممموع طی سدههای پنمم تا هفتم همری قمری بهحد کافی متکامو و پیچیده شد؛ ببهنحبوی
که در سدههای پنمم تا هفتم همری قمری تحولی شگرف در امر صور بندی تزیینا  ،پیکرهها
و اشکال ظروف زرینفام پدید آمد؛ نانکه بر مبنای آاار یافتشده در نبواحی مختلفبی از ایبران
(شهرهای کاشان ،ری ،گرگان ،ساوه ،سلطانآباد و تختسلیمان) سباخت سبفالینههبای زریبنفبام
متداول بوده است .اما بر اسا

شواهد و اطالعا موجود در میان مراکز مبذکور ،کاشبان در ایبن

دوران موقعیتی برجسته در زمینۀ ساخت و تولید سفال ،کاشی و محرا های زرینفام پیدا کبرد و
بهعنوان یکی از مراکز تولیدی عظیم سفالینههای زرینفام جلوهگر شد .همبین امبر موجب

شبده

امروزه شمار فراوانی از آاار سفالین زرینفام این شهر را میتوان در مبوزههبای سراسبر جهبان از
جمله موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران مشاهده کرد .بنابراین پژوهش حاضبر ببا تمرکبز ببر تعبداد
شش عدد از سفالینههای زرینفام محفوظ در موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران بهعنوان نمونههبایی
نفیس از صنعت سفالسازی کاشان و با تأکید بر دو موضوع مهم در ارتبا با دورۀ زمانی و مرکبز
تولیدی این آاار به روش توصیفیتاریخی صور

پذیرفتبه اسبت .نتبایج مطالعبه کبه ببا انطبباق

نمونههای مشابه در درگاه اینترنتی موزههای معتبر داخلبی و خبارجی انمبام شبده ،حباکی از آن
است این آاار متعلق به قرون میانی اسالمی (سدههای ششم و هفتم همری قمری) تعلق دارنبد و
در کاشان ساخته شدهاند .بر این اسا

از نظر زمان ساخت ،بهتفکیک هر اار نمونبههبای شبمارۀ

دوم ،هارم ،پنمم و ششم در اواخر سدۀ ششم همری قمری ،نمونۀ شماره یکبم در اوایبو سبدۀ
هفتم و نمونۀ شمارۀ سوم در اواخر سدۀ هفتم همری قمری تولید شدهاند .همچنین دربارۀ مکبان
تولید این آاار یافتههبای تحقیبق نشبان داد ببا توجبه ببه مشبابهتهبای ایبن ظبروف ببا اشبیای
بهدستآمده از کاشان ممموعه نمونههای مطالعاتی این پژوهش نیز در کارگاههای کاشبان سباخته
شدهاند.
سپاسگزاری
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۲
پاییز و زمستان ۰۰۱۱
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از همکاری مدیر محترم وقت موزۀ آبگینه و سفالینههای ایران سرکار خانم شبهربانو جهبانآرایبی،
همچنین جنا آقایان مهدی کارخانی و هادی حسنزاده که زمینۀ تحقیقا
آبگینه را فراهم آوردند ،کمال تشکر و امتنان را دارم.

آابار زریبنفبام مبوزۀ
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 .4نتیجهگیری

 .۰اربسک ( )Arabesqueو اسلیمی کلماتی فرنگی و عربی هستند که معنی عربی «منسو
دومی اسالمی «منسو

ببه عبر » و معنبی

به اسالم» است .بنابراین طر اربسک و اسلیمی یعنی طرحی که منسو

مسلمانان یا اختراع آنان یا مورد استفادۀ آنان است .این طر تزیینی ،اغل

ببه اعبرا

و

گیاهی ،تقریبباً در همبۀ آابار دوران

اسالمی به کار رفته است و میتواند عامو اشتراک و اتحاد هنری در عالم اسالم شمرده و در مقامی نظیبر مقبام
خط عربی گذارده شود .در عین حال این طر  ،موضوع تزیینی صرفاً عربی یا اسالمی نیست بلکه قبو از ظهور
اسالم نیز در کشورهای مختلف بهخصوص ایران معمول بوده است (زمانی.)۰۷ :۰15۴ ،
 .۴شناسنامه تخصصی شیء در موزه
 .1اتیکت ویترین
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پینوشتها

منابع
 .۰آلن ،جیمز ویلسن ( ،)۰1۸1سفالگری اسالمی ،ترجمۀ مهناز شایستهفر ،تهران :مؤسسۀ مطالعا هنر اسالمی.
 .۴بهرامی ،مهدی (« ،)۰1۴1آاار باستان :کاسه سفالین زرینفام» ،ممله یادگار ،شمارۀ ۷۴ ،1ب.۷۷
 .1پوپ ،آرتور اپهام (« ،)۰1۸۷تاریخچه» در سیری در هنر ایران از دوران پیش از تباریخ تبا امبروز ،زیبر نظبر
آکتور پوپ ،ترجمۀ نمف دریابندری و همکاران ،تهران :شرکت انتشارا

علمی و فرهنگی.

 .۰توحیدی ،فائق ( ،)۰1۸۷فن و هنر سفالگری ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کت

علوم انسبانی دانشبگاههبا

(سمت).
 .5راجرز ،ام (« ،)۰1۷۰سفالگری» در هنرهای ایران ،ر .دبیلو .فریه (گردآوری) ،ترجمبۀ پرویبز مرزببان ،تهبران:
نشر و پژوهش فرزانروز.
 .1زمانی ،عبا

(« ،)۰15۴طر اربسک و اسلیمی در آاار تاریخی اسالمی» ،ممله هنبر و مبردم ،شبمارۀ ،۰۴1

۰۷ب.1۰

 .۷فهرواری ،گزا ( ،)۰1۸۸سفالگری جهان اسالم در موزه طارق رج

کویت ،ترجمۀ مهناز شایستهفبر ،تهبران:

مؤسسۀ مطالعا هنر اسالمی.
 .۸قائینی ،فرزانه ( ،)۰1۸1موزۀ آبگینه و سفالینههبای ایبران ،تهبران :ادارهکبو آمبوزش ،انتشبارا

و تولیبدا

فرهنگی.
 .9قو انی ،عبداهلل (« ،)۰111سفالینههای زرینفام و نقاشیشدۀ زیرلعا » ،مملۀ باستانشناسبی و تباریخ ،سبال
اول ،شمارۀ 1۱ ،۴ب.۰۰
 .۰۱بببببب (« ،)۰1۷1سفالگران کاشان و شعر فارسی» ،مملۀ نشر دانش ،سال هاردهم ،شمارۀ 1۰ ،1ب.19
 .۰۰کاتلی ،مارگریتا و هامبلی ،لوئی ( ،)۰1۷1هنر سلموقی و خوارزمشاهی ،ترجمۀ یعقو

آژند ،تهران :مولی.

 .۰۴کیان ،مریم ( ،)۰1۸۷سفال ایران ،تهران :دایره.
 .۰1کریمی ،فاطمبه و کیبانی ،محمدیوسبف ( ،)۰11۰هنبر سبفالگری دورۀ اسبالمی ،تهبران :انتشبارا

مرکبز

بررسی و مطالعۀ
نمونه سفالینههای
زرینفام شهر کاشان
محفوظ در موزۀ...
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 .۰۰گرا  ،ارنست جی (« ،)۰1۸۰سفال ایرانی خمیر سنگی دوران سلموقی» در ممموعبه هنبر اسبالمی [ی]۷
سفال اسالمی ،ناصر خلیلی (گردآوری) ،ترجمۀ فرناز حایری ،تهران :نشر کارنگ.
 .۰5محمدحسن ،زکی ( ،)۰1۸۸هنر ایران در روزگار اسبالمی ،ترجمبۀ محمبدابراهیم اقلیبدی ،تهبران :صبدای
معاصر.

 .۰1مورگان ،پیتر (« ،)۰1۸۰سفال خمیر سنگی ایرانی دوران سلموقی ،انواع و تکنیک» در ممموعه هنر اسالمی
[ی ]۷سفال اسالمی ،ناصر خلیلی (گردآوری) ،ترجمۀ فرناز حایری ،تهران :نشر کارنگ.
17. http://ashmolean.org (access date: 2016/10/09).
18. http://asianart.org (access date: 2016/10/02).
19. http://fitzmuseum.cam.ac.uk (access date: 2016/06/24).
20. http://www.harvardartmuseums.org (access date: 2016/12/22).
21. http://lacma.org (access date: 2016/12/28).
22. https://www.mbam.qc.ca (access date: 2016/12/17).
23. http://www.metmuseum.org (2016/03/03).
24. http://www. Nationlmuseum of iran .ir (access date: 2017/10/05).
25. http://www.philamuseum.org (access date: 2016/06/24).
26. http://www.portlandartmuseum (access date: 2016/10/13).
27. http://www.Reza Abasi Museum (access date: 2017/10/05).
28. http://vam.ac.uk (access date: 2016/03/03).

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۲
پاییز و زمستان ۰۰۱۱
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باستانشناسی ایران.
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دو فصلنامه علمی کاشانشناسی ،پاییز و زمستان 1۰۱۱
دوره  ،1۰شماره ( ۲پیاپی  ،)۲۲صفحات111 :ـ1۱۰
مقاله علمیترویجی

تحلیل مبانی فکری و گرایشهای اندیشگی فیض كاشانی
فروغ پارسا

*

چکیده
محمد بن مرتضی معروف به مولی محسن فیض کاشانی از مشاهیر شهر کاشان در سدۀ یازدهم و دوران صفویان
است .زندگی فیض کاشانی مقارن با نهادینه شدن مذهب شیعه در ایران بوده و وی در جهت گسترش آموزههای
شیییعی آثار گرانسیینگی در فلسییفه ،عرفان ،اخالق ،فقه ،تفسیییر و حدیث تألیف کرده اسییت .فیض کاشییانی
تحتتأثیر دیدگاههای حکمی (فلسفی ،عرفانی) و نیز اخباریگری استادان خود قرار داشته همچنین از سنّتهای
رایج در بوم کیاشییان بهره برده اسییت .این جسییتار آثار فیض کاشییانی را با روش کتابنانهای و با رویکرد
تحلیلیتارینی مورد پژوهش قرار داده اسییت .تتبد در شییرایر تارینی و اجتماعی و آثار فیض نشییان میدهد
فیض کاشیانی برخالف برخی گزارشها اخباری نبوده است .در واقد فیض کاشانی بهگونۀ خالقانهای در آثارش
موفق شیده دیدگاههای حکمی و اخباری اسیتادان خود را تلفیق کند .از نگاه فیض ،عقل و وحی و عرفان با هم
سیازگاری دارند و همهگونه آموزههای فلسفی و عرفانی در خالل حدیث امامان شیعه قابل دستیابی است .فیض
کاشییانی بر اسییای نتی ۀ این جسییتار ،برای حل تعارض اخباریگری و حکمتگرایی رهیافت تأویلگرایی را
برگزیده است.
کلیدواژهها :فیض کاشانی ،کاشان ،اخباریگری ،حکمتگرایی ،تأویلگرایی.

* دانشیار پژوهشکده مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران ،ایرانf.parsa@ihcs.ac.ir /
تاریخ دریافت۰۰۱۱/۷/۰۱ :

تحلیل مبانی فکری و
گرایشهای اندیشگی
فیض کاشانی

تاریخ پذیرش۰۰۱۱/۰۱/۰۱ :
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محمد بن مرتضیی معروف به مولی محسین فیض کاشانی در شمار برجستهترین و تأثیرگذارترین
دانشیمندان سید یازدهم هجری است .فیض کاشانی که آموزشهای عمیق و درازمدتی نزد حلقۀ
فیلسوفان همعصر خود داشت بهنحو قابل مالحظهای از آموزشهای استادان خود در حیدی

و

فقه و دیگر محافل اخباریان نیز تأثیر پذیرفته اسیت .در واقع نظام اندیشیگی فیض کاشانی حاصل
تلفیق نوآورانه و خالقانهای از محیط تاریخی و مکتبها و مشیر های فکری عالمان شیعی سد
یازدهم هجری اسییت که فیض در طی حیات علمی خود بدان دسییت یافته اسییت .مبانی فکری و
رویکردهای اندیشیگی فیض کاشیانی بهرغم اهمیت این شیخصیت علمی هنوز بهدرستی تبیین و
تدقیق نشیده ننانکه برخی از صیاحبنظران بر آناند که فیض عالمی اخباری اسیت و در سوی
دیگر ،برخی وی را حکیم و عییارف میداننیید .در واقع تبیین مبییانی فکری و نگونگی تلفیق
حکمتگرایی و اخبارگرایی در اندیشیۀ فیض ،مسیللۀ این جستار است و مقالۀ حاضر بر آن است
تییا از خال تحلیییل شیییرایط تییاریخی زنییدگی فیض و نیز آثییار و تییألیفییات وی بییا رویکردی
تحلیلیتاریخی ،اندیشههای فیض را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد .دیدگاههای عرفانی ،فلسفی،
قرآنی ،حدیثی و فقهی فیض کاشیانی در دهها مقاله مورد بررسیی قرار گرفته که مجا بازشماری
آنها در این جسیتار نیسیت لکن در رابطه با مسیللۀ مورد پژوهش آثار زیادی یافت نشد .علیرضا
فیض ( )۰۸۳۱در مقالۀ «شرح احوا و آثار فیض کاشانی» و محمدصادق کامالن ( )۰۸۳۷در مقالۀ
«سیلو فکری فیض کاشیانی» و نیز در مجموعۀ فیضپژوهی بهکوشیش شهناز شایانفر ()۰۸۳۱
مطالبی دربار نگونگی همگرایی حدی

با عقل و عرفان در اندیشیۀ فیض مطرح شده است .این

مقاله به هر روی با رویکرد دیگری به حل و تبیین مسییلله پرداخته اسییت .در واقع نوآوری مقاله
مربوط به تبیین رهیافت فیض در همگرایی بین مبانی اندیشیییههایش اسیییت که در آثار پیشگفته
مطرح نشده است.
 .۲حیات علمی فیض کاشانی
محمد بن مرتضیی معروف به مال محسن فیض در سا  ۰۱۱۷هجری قمری در کاشان به دنیا آمد
(آقابزرگ طهرانی :۰۸۱۱ ،ج1 ،۰1؛ زرکلی۰۳۳۱ ،م :ج .)۱۳۱ ،1مال محسین وابسته به خاندانی در
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

1۲۱














کاشیان است که از حدود نهار سد پیش ،همگی به علم و دانشوری معروف بوده آثار و تألیفاتی
داشیتهاند .پدر وی رضیالدین شاه مرتضی از استادان فقه ،کالم ،تفسیر و ادبیات در کاشان بوده و
مادرش بانویی عالم و شیاعر بوده است (موسوی خوانساری :۰۸۳۱ ،ج۷۳ ،۱؛ قمی۰۸۱۷ ،ق :ج،۱
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 .1مقدمه و بیان مسئله

گزارشهای خود وی و دیگران ،مولی محسین عالوه بر پدر و داییاش در محضیر استادان نامدار
دوران خود آموزش دیده اسیت .در واقع وی تا حدود بیسیتسیالگی در وطن خود کاشان و نزد
بسیتگانش مقدمات علوم دینی را فراگرفته و پس از آن برای آموزش و تخصص در علوم مختلف
سفرهای گوناگونی داشته است (فیض کاشانی۰۸۷۰ ،الف1۳ ،ی.)۱۱
شییییخ سیییلیمان ماحوزی ،مولی محمدطاهر قمی ،مولی محمدصیییال مازندرانی ،میرداماد،
میرفندرسییکی ،مولی خلیل قزوینی ،محمد بن حس یین بن عبدالصییمد عاملی (ش ییخ بهایی) را در
شیمار استادان او نام بردهاند (موسوی خوانساری ،۰۸۳۱ ،ج۳۸ ،۱؛ آزاد کشمیری .)۰۱۳ :۰۸۳۸ ،با
اینهمه به نظر میرسید مهمترین اسیتادان فیض ،صیدرالدین محمد شییرازی (مالصیدرا) و سید
ماجد بحرانی (ف۰۱۱۳ .ق) بودهاند .مولی محسین فقه و حدی
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 .)۱۰۸فیض کاشییانی از معدود دانشییمندان اسییالمی اسییت که زندگینامۀ خودنوشییت دارد .بنا بر

و علوم شرعیه را نزد سید ماجد

بحرانی و فلسییفه و عرفان و علوم باطنی را نزد مالصییدرا آموخت (آزاد کشییمیری۰۱۳ :۰۸۳۸ ،؛
مدرس تبریزی :۰۸۰۳ ،ج۸۱۳ ،۰یی ی۸۷۱؛ تنکابنی .)۰۰۳ :۰۸۳۸ ،آموزش فلسفه و عرفان سا های
زیادی به درازا کشیید و مولی محسن شایستگیهای ویژهای از خود بروز داد ننانکه مالصدرا به
وی لقب فیض داد و دخترش

را به ازدواج وی درآورد.

فیض در زمینههای مختلف علوم دینی تسیلط و تخصص پیدا کرد (نراقی۰۱۰ :۰۸۰1 ،؛ امینی
نجفی :۰۸۷۰ ،ج .)۸۱۱ ،۰۰محمدباقر مجلسی (ف ۰۰۰۰ق) ،سید نعمتاهلل جزایری (ف ۰۰۰۱ق)
و قاضیی سیعید قمی (ف ۰۰۱۸ق) در شیمار شیاگردان فیض هستند (علم الهدی ،بیتا :ج ۳ ،۰و
ج۱۱ ،۰۱ی۸۱؛ فیض کاشانی۰۰۱۱ ،ق :ج.)۱۸ ،۰
گسیتر دانش و تخصیصهای فیض در شیمار بسییار زیاد تألیفات و آثار وی بهخوبی آشکار
اسیت .آثار فیض در موضیوعات فقه ،حدی  ،تفسیر ،اصو عقاید و کالم ،فلسفه ،عرفان ،اخالق،
ادبیات و شیعر نگاشیته شیدهاند .خود وی تصری کرده که رسالههایش در دو سط برای عوام و
خواص تألیف شدهاند .برخی از این آثار به زبان فارسی و برخی به زبان عربی هستند.
فهرسییتهای مختلفی از تألیفات وی وجود دارد (اردبیلی غروی حائری۰۰۱۸ ،ق :ج۰۱ ،۱؛
کالنترضییرابی۰۳۳ :۰۸۸1 ،؛ نراقی۰۱۰ :۰۸۰1 ،؛ زعیم۳۱ :۰۸۸۱ ،؛ موسییوی خوانسییاری:۰۸۳۱ ،
ج۳۷ ،۱یی ۳۳و ۳۰ی۳۸؛ حرّ عاملی :۰۸۳1 ،ج۸۱1 ،۱؛ قمی۰۸۱۷ ،ق ،ج۱۸1 ،۱ی۱۸۷؛ همو:۰۸۳۷ ،
ج۸۳ ،۸ی )۰۱و تا حدود دویست اثر به وی منسو شده است (تنکابنی۰۰۳ :۰۸۳۸ ،ی .)۰۱۱خود
فیض در نند نوبت فهرسیتهای طبقهبندیشدهای از آثارش را ارائه داده و شمار آنها را  ۰۰۱تا

تحلیل مبانی فکری و
گرایشهای اندیشگی
فیض کاشانی

1۲1














فیض کاشییانی بهدلیل تخصییص در دانشهای اسییالمی و نیز اد و عرفان مورد توجه عموم
مردم بهویژه شیاهان صیفو بوده اسیت (فیض کاشیان ۰۸۷۰ ،الف .)۸1 :ظاهراً در بین سا های
 ۰۱۰۱تا  ۰۱1۰از وی برای همکاری با دربار درخواست شد که ایشان نپذیرفت (ناجی نصرآبادی،
 :۰۸۳۷ج۸۰ ،۱؛ وحید قزوینی۰۳1 :۰۸۱۳ ،ییییی)۰۳۱؛ ننانکه در برخی مجالس شییاهانه از وی
دعوت میشیید و از سییو شییاهعباس دوم نیز مأمور اقامۀ نمازجمعه در اصییفهان گردید (فیض
کاشانی۰۸۷۰ ،الف۸۱ :؛ نراقی۰۸۳ :۰۸۰1 ،؛ کالنترضرابی1۱۱ :۰۸۸1 ،ییی .)1۱۰ولی پس از نندی
مورد سیعایت قرار گرفت و به کاشان بازگشت (ناجی نصرآبادی :۰۸۳۷ ،ج .)۸1 ،۱در واقع فیض
کاشیانی در شمار دانشمندانی بود که به همکاری با شاهان صفوی اعتقاد داشت و ظاهراً دو رسالۀ
آیینه شاهی (به زبان فارسی) و ضیاء القلب (به زبان عربی) را برای رهنمود دادن به شاهعباس دوم
تألیف کرده است .با اینهمه بهدلیل ارتباط با برخی محافل مغضو

دربار شد.

فیض کاشییانی سییرانجام در ۳۰سییالگی در  ۱۱ربیعالثانی  ۰۱۳۰هجری قمری وفات یافت.
رویکردهای عرفانی و صیوفیانۀ او باع
او را در باغی خارج از کاشیییان به خا

شد متشرعان اجازه ندهند در قبرستان عمومی دفن شود.
سیییپردند که بعدها به مقبر کرامت معروف شییید

(کالنترضرابی.)۰۳۳ :۰۸۸1 ،
مقبر وی در قرن سییزدهم هجری قمری به تقاضای ابونصر فت اهلل خان شیبانی ،شاعر بزرگ
عصییر قاجار توسییط فرهاد میرزای قاجار احداث شییده اسییت (قرائتی۰۷ :۰۸۳۳ ،؛ نراقی:۰۸۰1 ،
.)۰۳۷
 .۳اوضاع تاریخی و فرهنگی حیات فیض کاشانی
زندگی مولی محسن فیض کاشانی (۰۱۱۷ی )۰۱۳۰مقارن دوران اقتدار و استقرار حاکمیت صفویان
و نهادینه شیدن اندیشیههای شییعی در محافل فرهنگیمذهبی ایران است (صفتگل.)۳۰ :۰۸۳۰ ،
در واقع سیی سیا او زندگی فیض در ایام سییلطنت شییاهعباس او (۳۳۱یییی )۰۱۸۳مقتدرترین
پادشاه صفوی سپری شد و پس از آن شاهصفی (۰۱۸۳ی )۰۱1۱و شاهعباس دوم (۰۱1۱ی )۰۱۷۷و
شاه سلیمان (۰۱۷۷ی )۰۰۱1به حاکمیت رسیدند .این پادشاهان به پیروی از اسالف خود به تقویت
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

1۲۲














و ترویج مذهب تشیییع عالقهمند بوده و دانشییمندان را حمایت میکردند .عالمان شیییعی نیز با
امکاناتی که حاکمیت در اختیارشییان قرار داده بود در مدارس علمی و دینی به آموزش و ترویج
مبانی اعتقادی شییعه اهتمام داشیتند .بیش از آن ،عالمان شییعی دوران صفویه موفق شده بودند با
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 ۰۰1بیان کرده است (ناجی نصرآبادی :۰۸۳۷ ،ج۸۳ ،۱ی.)۰۱

همچون شییخاالسیالم ،صیدر ،قاضیی ،پیشنماز و مدرس بهگونۀ سیلسلهمراتبی وجود داشت که
هریك وظایف خاصی را به عهده داشتند (تذکرة الملو  .)۱ :۰۸۸۱ ،از سوی دیگر آزادی مذهبی
که برای شیییعیان به وجود آمده بود ،عوامل پیدایی مکتبهای فکری و گرایشهای مختلف در
اندیشۀ عالمان شیعی را فراهم کرد.

۳ـ .1اخباریگری

مهمترین و قدرتمندترین گرایش فکری علمای شییعی معاصیر فیض همانا اخباریگری است .در
واقع اخباریان گروهی از فقهای امامی هسییتند که به پیروی از اخبار و احادی

اعتقاد دارند و

روشهای اجتهادی و اصیییو فقه را نمیپسیییندند .در مقابلِ آنها فقیهان طرفدار اجتهاد قرار
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پشیتوانۀ نهاد سییاسیی ،نهاد دینی قدرتمندی را شیکل بدهند .در سییاختار نهاد دینی منصییبهایی

میگیرند که با عنوان «اصیولی» شیناخته شدهاند .خاستگاه این دو گونه نگرش به فقه شیعه ،ریشه
در سیدههای نخستین اسالمی دارد (قیصری :۰۸۷۷ ،ج .)۰۱۱ ،۷بر اساس گزارش منابع ،اصطالح
اخباری نخسیتین بار در نیمۀ نخسیت سد ششم ،در ملل و نحل شهرستانی (۰۸1۷ق :ج)۰۰۷ ،۰
اسیتفاده شده است؛ اگرنه عنوان اخباری به معنی اصطالح امروزی آن از سد یازدهم قمری و با
ظهور محمدامین استرآبادی (ف ۰۱۸۸ .یا  )۰۱۸۱رواج پیدا کرد.
اندیشییۀ اهمیت و لزوم پیروی از حدی

البته همواره در بین بسییاری از عالمان شییعی وجود

داشیته اسیت .درویش محمد بن حسین ،احتماالً نخستین کسی بود که در دور صفویان به نشر و
گسییترش حدی

شییعی عالقه نشییان داد و حجیت ظواهر قرآن را انکار کرد .پس از وی قاضیی

نوراهلل شییوشییتری (ف )۰۱۰۳ .و س یید محمد صییاحب مدار (ف )۰۱۱۳ .و ش ییخ حسیین بن
زینالدین (ف )۰۱۰۰ .و بهویژه ماجد بحرانی (ف )۰۱۱۳ .که در شیییراز حوز درس حدی
داشییت و نیز میرزا محمد اسییترآبادی (ف ۰۱۱۱ .یا  )۰۱۱۳محدث و رجالی معروف ،اندیشییۀ
اخبارگرایی را گسیترش دادند .در واقع محمدامین استرآبادی شاگرد میرزا محمد استرآبادی بوده و
خود وی تأکید میکند که استادش وی را به احیای طریقۀ اخباریگری و پاسخ به شبهات مخالفان
تشویق کرده است (االسترآبادی ،بیتا[ ].)۱ :
مهمترین اثر اسییترآبادی الفوائد المدنیه اسییت که مبانی تفکر اخبارگرایی خود را در آن بیان
کرده و نیز دانشینامۀ شیاهی که به زبان فارسیی نوشته شده و نکید همان فوائد است .دیگر آثار
وی کتابی با عنوان فوائد الدقایق حاوی نهل مسییلله از علوم مختلف اسییت و نیز کتابی با عنوان
رسییالة فی طهارة الخمر که در مکه نوشییته و بهقولی در  ۰۱۸۰برای شییاه صییفی فرسییتاده اسییت

تحلیل مبانی فکری و
گرایشهای اندیشگی
فیض کاشانی

1۲۱














اسیترآبادی در تعریف اخباریان میگوید کسیانی که «تحصییل این مقام (خداشناسی) از روی
کالم اصیحا

عصمت کردهاند و الزام این کردهاند که در هر مسلله که ممکن باشد که عادتاً عقل

درو غلط کند ،متمسیك به احادی

عصیمت شیوند ،ایشیان را اخباریین میگویند و اصحا ائمۀ

طاهره علیهم الصلوات و السالم همگی این طریقه داشتهاند و ائمه علیهمالسالم ایشان را نهی کرده
بودند از فن کالم و فن اصیو فقه که از روی افکار عقلیه تدوین شده و همچنین از فن فقه که از
روی اسیتنادات ظنیه تدوین شده از این جهت که عاصم از خطا منحصر است در تمسك به کالم
اصیحا عصمت» (االسترآبادی ،بیتا[ ] .)۸ :استرآبادی معتقد بود برای اخذ احکام دینی باید به
سیرنشیمههای اصیلی آن یعنی کتا

و سینت رجوع کرد .و استفاده از ظن در استنباط احکام را

مردود میدانست (همو ،بیتا[الف]۳۸ ،ی ۳۰و جاهای دیگر) از دیدگاه او مالصدرا و دوانی هر دو
عقاید فاسید داشیتند و آموختن دیدگاهها و عقاید آنها شرعاً و عقالً حرام است (همو ،بیتا[ ]:
 .)۱۳عناصییر اصییلی دیدگاه اخباریان نفی و نقد اجتهاد و مجتهدین و مخالفت با حجیت ظن در
اسییتنباط احکام شییرعی بود .برخی پژوهشییگران معتقدند اخبارگرایی برای به نالش کشیییدن
روششیناسی فقهی حاکم در دوران صفویان و کاهش اقتدار فقها پدید آمد (.)Gleave, 2007: 31
در واقع اخبارگرایی که با حرکت محمدامین اسییترآبادی قوّت گرفت بهتدریج در سییاختار نهاد
دینی غلبه و حاکمیت پیدا کرد .ننانکه محمدباقر مجلسییی ،شیییخاالسییالم اصییفهان ،حر عاملی
شیخاالسالم مشهد و محمدطاهر قمی ،شیخاالسالم قم یعنی باالترین مقام دینی در سه شهر بزرگ
ایران آن روز ،هر سه تمایالت اخبارگرایی داشتهاند.
2ـ .2حکمتگرایی

حیات فیض کاشیییانی بهغیر از اخباریان با فعالیت حلقهای از عالمان حکمتگرا و مشیییر های
حکمی نیز تالقی داشیت که از همه مهمتر حکیمان مکتب اصفهان هستند .در واقع فلسفۀ اسالمی
که فیلسوفانی نون ابنسینا (۸۷۱یی )۰۱۳و ابن رشد (1۱۱ی )1۳1آن را بارور کرده بودند در عصر
صیفویان با پیدایی مکتب اصیفهان ادامه پیدا کرد .برخی مورخان معتقدند در دور شاهعباس او
برخی از عناصیر سیاختار سییاسیی که از نفوذ فزایند فقها د ِ خوشی نداشتند احتماالً به نیرومند
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

1۲۰














شدن جریان خردگرایی و حلقههای فلسفی کمك کردهاند (هاینس۰۱۳ :۰۸۳1 ،ی.)۰۷۱
به هر روی ،مکتب اصفهان که بهتعبیری مروج حکمت (عرفان و فلسفه) است عالوه بر اصفهان
در شییراز و کاشیان و قزوین و تبریز و نیز در عراق و سیوریه و هندوسیتان هوادارانی داشیته اسییت
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(موسوی خوانساری ۸۳ :۰۸۳۱ ،بهنقل از حر عاملی.)۰۸۳1 ،

از دانشمندان جبل عامل بود که در ساختار دینی و سیاسی ایران موقعیت ویژهای داشت.
از دیگر شییخصیییتهای مؤثر این مکتب محمد باقر داماد معروف به میرداماد (ف)۰۱۰۰ .
است .میرداماد پس از مرگ شیخ بهایی در زمان شاهصفی به منصب شیخاالسالمی رسید (المهاجر،
۰۰۰۱ق .)۰۳۸ :صیدرالدین محمد شیرازی معروف به مالصدرا (۳۷۳یی ی )۰۱۰1یکی از مهمترین
فیلسیوفان مکتب اصفهان و از شاگردان مشهور میرداماد است .نظریه و ابداع معروف مالصدرا در
فلسیفه ،حرکت جوهری و اصیالت وجود اسیت که تا به امروز همۀ فالسفۀ اسالمی را تحتتأثیر
قرار داده اسیت .از دسیتاوردهای مهم اندیشۀ مالصدرا ،ایجاد هماهنگی و اتحاد بین علوم عقلی و
نقلی است.
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(نصر :۰۸۱1 ،ج .)۰۰1 ،۱شاید بتوان گفت بنیانگذار این مکتب شیخ بهاءالدین عاملی (۳۸1ییی)۰۱۸۱

 .۴مبانی و خاستگاههای اندیشهای فیض کاشانی
خاستگاههای اندیشۀ فیض را باید در دیدگاههای استادان او یعنی گرایشهای فکری معاصر فیض
کاشیانی جسیتوجو کرد .بوم کاشیان بهمثابۀ زادگاه و محل نشو ونما و پرورش فیض نیز اهمیت
ویژهای دارد .این شیهر بر اثر سیوابق تاریخی در مذهب شییعه ،مورد توجه و بهرهبرداری سیاسی
پادشیاهان صیفوی قرار گرفت .در عهد شیاهطهماسب این شهر مرکز علمی و مرجع امور دینی و
نظارت کلی بر محافل و مشییاغل شییرعی کشییور گردید و بهدنبا آن نیز نهضییت بزرگ علمی در
آنجا پدید آمد که تا اوایل سیید  ۰۰همچنان ادامه یافت و دانشییمندان بس ییاری در علوم و فنون
مختلف از آن دیار برخاستهاند (نراقی.)۰۱۰ :۰۸۰1 ،
مبیانی فکری فیض کاشیییانی به هر روی از آموزشها و گرایشهای فکری اسیییتادانش تأثیر
پذیرفته اسیت .مالصدرا مبدع حکمت متعالیه و حکیم معروف مکتب اصفهان محبو ترین استاد
فیض اسییت که همو سییلو عرفانی و تهذیب نفس را نیز به فیض آموزش داده اسییت .اسییتادان
دیگر فیض در حدی

و تفسیییر بهویژه سییید ماجد بحرانی (ف )۰۱۱۳ .وابسییتگی عمیقی با

اخباریگری دارند.
۳ـ .1حکمتگرایی (دیدگاههای حکمی) فیض کاشانی

فیض کاشیانی مقاالت و تألیفات بسیاری در زمینۀ حکمت (عرفان و فلسفه) داشته ننانکه وی را
در شییمار هواداران اندیشییههای حکیمانه دانس یتهاند (آشییتیانی ،بیتا .)۱ :فیض در آثاری همچون
عین الیقین ،علم الیقین ،معارف ،اصییو المعارف و انوار الحکمه بح های فلسییفی عمیقی دربار
حقیقت وجود ،وحدت وجود ،حرکت جوهری ،رابطۀ وجود و عدم و شییأن ماهیات مطرح کرده

تحلیل مبانی فکری و
گرایشهای اندیشگی
فیض کاشانی

1۲1














نیز احاطۀ وی به حکمت صییدرایی را بهخوبی نشییان میدهد .اما بیش از همه دیدگاههای عرفانی
فیض جالب توجه است .در واقع همۀ نگاشتههای فیض بهنوعی رنگ و بوی عارفانه دارد .از آنجا
که حکمت مالصدرا (استاد فیض) اساساً فلسفهای آمیخته به عرفان تلقی شده این رویکرد نندان
هم بیدلیل

نیست.

بهاعتقاد فیض دانش و پرسیتش مبنای همۀ امور عالم است .او تأکید میکند که بر اساس آیات
و روایات بهویژه آیۀ اللَّهُ الَّذی خَلَقَ سیببعدب سبماواتٍ وب مِنَ الْأَرعضِ مِثْلَهُنَّ یبتَنَزَّلُ الْأَمعرُ ببیعنَهُنَّ لِتَععلَمُوا أَنَّ اللَّهب

عبلی کُلِّ شیَیعءٍ قَدیرٌ وب أَنَّ اللَّهب قَدع أَحاطَ بِکُلِّ شیَیعءٍ عِلْماً خدا آن کسی است که هفت آسمان را آفرید و
مانند آن آسیمانها از (هفت طبقه) زمین خلق فرمود؛ امر نافذ او در بین هفت آسمان و زمین ناز میشود
تا بدانید که خدا بر هر نیز توانا و به احاطۀ علمی بر همۀ امور عالم آگاه اسییت (طالق )۰۱ :و وب ما

خَلَقْتُ الْجِنَّ وب الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ( ذاریات ،)1۱ :همۀ هسییتی برای پاسییداشییت مقام علم و دانش و
پرسییتش حق آفریده شییده اسییت (فیض کاشییانی۰۰۰۳ ،ق :ج .)۱ ،۰فیض اما به تأسیی از غزالی،
دانش را به دو گونۀ دنیایی و آخرتی تقس ییم میکند؛ درحالیکه دانشِ دنیا به پسییندیده و ناپسییند
تقسییم میشود ،دانش آخرت در هر صورت نیکو و پسندیده است .در عین حا فیض به ماهیت
نوری علم اعتقاد دارد .وی تأکید میکند که فقط با پیراسییتن د از صییفات بد و پاکیزه سییاختن
نفس اسییت که نور علم در انسییان ایجاد میشییود و به شییناخت حقیقی دسییت پیدا میکند(فیض
کاشانی۰۰۱۷ ،ق۰۳ :ی ی۱۱؛ همو۱1 :۰۸۳۷ ،ی ی .)۱۷معرفت حقیقی از دیدگاه فیض همانا رسیدن به
باطن اسییت .او میگوید مردمان عالوه بر دو نشییم ظاهر ،در باطن نیز دو نشییم دارند که با آن
عالم غیب را میتوانند دید ولی اکثر مردم از آنها اسییتفاده نمیکنند .فیض درمان همۀ دردهای
انسیان را در گشیودن این نشیمهای باطنی میداند که با توسل به آنها دیگر نیازی به استدال و
برهان نیسیت (همو۰۰۰۳ ،ق :مقدمۀ ج .)۰۱۰ ،۰در پی گشیوده شیدن این نشم باطنی همۀ عالم
غیب از جمله ذات حق برای سییالك مرئی و محسییوس میگردد؛ ننانکه امیر مؤمنان علی(ع)
فرمودند خدای را پیش و پس و با همهنیز مشییاهده کردم« :ما رأیت شیییلأ اال و رأیت اهلل قبله و
بعده و معه» (همو۰۸۱۱ ،ق.)۸ :
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

1۲1














از منظر فیض و از نگاه باطنگرایانۀ او فقط خداوند اسییت که ظهور همیشییگی دارد و پنهان
نمیشیود و این دنیاست که در غیب و نهان است؛ درحالیکه مردم بهدلیل شدت ظهور خداوند و
نداشتن نشم باطنی عکس این معنا را میفهمند (همان.)۸۱ :

10.22052/KASHAN.2022.243057.1019

اسیت .بح های فیض دربار خاستگاه وجود ،نگونگی افاضۀ وجود ،تجرد نفس و جبر و اختیار

سییایر اش ییا مجاز و بدو هویداسییت؛ ننانکه م فرماید :اللَّهُ نُورُ الس یاماواتِ وب الْأَرعضِ ،نه نور
نیز را گویند که به خود پیدا و پیدا کنند

سایر اشیا باشد.

همیه عالم به نور اوسیییت پیدا

کیجییا او گردد از عییالم هویییدا

زه نادان که او خورشییید تابان

به نور شیییمع جوید در بیابان»
(همان)۸1 :

فیض به همگان توص ییه میکند تا در مس ییر شییناخت باطنی گام به پیش گذارند تا به یقین
متوجه شییوند که هیچنیز به جز ذات و صییفات و افعا خداوند وجود حقیقی ندارد و در گام
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«هسیت او پیداتر از هسیت سیایر اشییاسیت؛ زیراکه هست او حقیق و به خود پیدا و هست

بعدی نیز مشاهده کنند که «هیچنیزی نیست مگر او :لیس اال هو؛
نندین برو این ره که دوی برخیزد
تو او نشیییو

ول اگر جهیید کن

ور هسییت دوی بر هر و برخیزد
جییای برسی ی کز تو توی برخیزد

در هرنه او نباشیید آن نیز نباشیید،

و در هرنه او باشد هم آن نیز نباشد

هر نیز کییه در حیّز امکییان دیییدم

با او همه هیچ بود و ب او همه هیچ

همه هیچند هیچ اوسییت که اوسییت

نون همه هسیت ها ز هست اوست»
(همان)۸۱ :

این سییخن از امام سییجاد(ع) که میفرماید «إنّی ألکتم من علمی جواهره /کیال یر الحقّ ذو
جهل فیفتننا؛ من گوهرهای دانش خود را از نادانان پنهان کردم» بارها و بارها در آثار فیض تکرار
شییده اسییت (فیض کاشییانی۰۰۱۱ ،ق :ج ۰۰ ،۰و ۱۱1؛ همو۰۰۱1 ،ق :ج۰۱1 ،۰؛ همو۰۰۰۷ ،ق:
ج۱1 ،۰؛ همو۰1 :۱۱۱۱ ،یی ی۰۳؛ همو۰۸۳۱ ،ق[الف]۱۳ :؛ همو۰۰۱۳ ،ق :ج۸۳ ،۰؛ همو ،بیتا[ ]:
۱۳؛ همو ،بیتا[الف].)۱۰۱ :
از نگاه فیض ،دانش حقیقی سیرّی اسیت که در نزد امامان شیعه پنهان شده است و خداوند از
دانایان بدین س یرّ پیمان گرفته که آن را بر نادانان آشییکار نکنند (فیض کاشییانی :۰۸۳۷ ،ج.)۸۰ ،۱
تأکید فیض به رمزآلود بودن آیات و روایات و الیههای باطنی آنها موجب شییده که فیض به
تأویل نصوص بپردازد.
فیض ذیل آیۀ أَنْزَلَ مِنَ السیاماءِ ماءً فَسیالَتع أَوعدِیة بِقَدبرِها فَاحعتَمبلَ السایلُ زبببداً رابِیاً( رعد)۰۷ :
میگوید« :منظور خداوند از ماءً (آ ) همانا علم و دانش اسییت و اودیه (ظروف) همان قلو

تحلیل مبانی فکری و
گرایشهای اندیشگی
فیض کاشانی

1۲۲














ماءٍ غَیرِ آسیِن وب أَنْهارٌ مِنْ لَببن لَمع یتَغَیرْ طَععمُهُ وب أَنْهارٌ مِنْ خَمعر لَذَّة لِلشَّارِبِینَ وب أَنْهارٌ مِنْ عبسبل مُصبفًّى وب

لَهُمع فِیها مِنْ کُلِ الثَّمبراتِ( محمد )۰1 :میگوید« :آ

مایۀ حیات کافۀ اصییناف نباتات و حیوانات

اسیت مانند نصای و مواعظ که عموم مردم را به آن انتفاع باشد ولیکن بعض از آن اجاج است و
بعض آسن و بعض غیر آسن و بهترین غیر آسن است؛ و شیر ماد تربیت اصناف حیوانات است
و از آ

خاصتر اسیت نه نباتات و بعض حیوانات را از آن نصیب نباشد و خاصّ غذا بعض

حیوانات بود در ایام طفولیت ،مانند مباد و ظواهر علوم که سییبب ارشییاد مبتدیان باشیید ،و از آن
نیز بعضی مستحیل و بعض متغیر و بعض غیر متغیر باشد ،و بهترین غیر متغیر است؛ و عسل از
شییر خاصتر اسیت نه غذا بعض انواع حیوانات اسیت و سبب شفای بعض اصناف در بعض
احوا  ،و موافق همۀ امزجه در همۀ احوا نیسییت ،مانند حقایق و غوامض علوم اسییت که انتفاع
بدان خاصالخواص و محققان را باشید ،و از آن نیز بعضی کدر است و بعض متوسط و بعض
مصیفا ،و بهترین مصیفاسیت؛ و خمر از عسیل خاصتر است نه خاص به نوع انسان است و از
ایشیان نیز به بعضی اصناف در بعض احوا  ،بر اهل دنیا حرام است و ایشان را رجس و بر اهل
بهشیت حال و ایشیان را طهور ،و از آن بعضی موذ اسیت و بعضی متوسط و بعض ملذّ ،و
بهترین ملذّ است پس طهور .پس آ

خالص است از تشنگ و شیر از نقصان و عسل از بیمار

و خمر از اندوه ،و نون اهل بهشیت اهل کما اند تمتع ایشیان عام است این نهار را بر وجه اتم
از آن جهت یاد کرد نه آنچه ناقص را به آن انتفاع بود کامل را نیز انتفاع بود و ال ینعکس» (فیض
کاشانی :۰۸۳۷ ،میزان القیامه.)۳۱ ،
دیدگاههای عرفانی فیض در کلمات مکنونه و خالصیۀ آن کلمات مخزونه و نیز اشییعار فیض
بهخوبی تبیین شیده؛ اگرنه عرفان عملی فیض در کتا
این کتا

ترجمۀ کتا

حمجة البیضیا مطرح شیده است .در واقع

احیاء علوم دین غزالی اسییت که با اسییتفاده از روایات اهل بیت رنگ و

لعابی شییعی پیدا کرده اسییت .برخی صییاحبنظران معتقدند رویکردهای عرفانی و جایگاه فکری
مولی محسن شباهت بسیار زیادی با امام محمد غزالی (ف1۱1 .ق) در عصر سلجوقیان دارد.
در این میان برخی گزارشهای تاریخی به ارتباط فیض با حلقۀ درویشیییان اشیییاره کرده و
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

1۲1














گفتهاند شیاهعباس دوم دسیتور داد «تکیۀ دراویش» را برای فیض در سا ۰۱۷۳ق بنا کنند (وحید
قزوینی ۱1۱ :۰۸۱۳ ،و  .)۸۱۰این ارتباط احتماالً مربوط به ویژگیهای سیینّتی زادگاه وی شییهر
کاشیان و تعلیماتی اسیت که فیض نزد پدرش دیده است .در واقع عنوان شاهمرتضی (نام پدرش)
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ْ
مردم و زبد (کف) گمراهی و ضیال اسیت ».و ذیل آیۀ مبثَلُ ال َجنَّة الَّتِی وُعِدب الْمُتَّقُونَ فِیها أَنْهارٌ مِنْ

کار میگرفتهاند .در برخی پژوهشهای غربی نیز به مدارکی دا بر صیییوفی بودن فیض کاشیییانی
اسیتناد شیده است .از جمله آنکه نام فیض در شمار صوفیان در کتابی متعلق به سلسلۀ نوربخشیه
تحت عنوان طرائق الحدائق نوشیتۀ محمد معصیوم شیرازی (۰۸۰۷ق۰۳۱۱/م) آمده است (نیومن،
.)۰۸۳۳
به هر روی دیدگاههای عرفانی مولی محسن مورد حمالت شدید برخی از فقها و عناصر نهاد
دینی آن دوران قرار گرفت بهگونهای که این دیدگاهها را نشیانۀ کفر و گمراهی میدانستند .این در
حالی بود که تمایالت عرفانی فیض مشیخصیاً از نوع عرفان زاهدان پشمینهپوش آن دوران نبود و
فیض در بسییاری جاها تأکید کرده که سییلو و رفتار درویشییان از قبیل رقص و سییماع و هوهو
کشییدن را جایز نمیداند؛ زیرا در قرآن و حدی
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و نیز شیاهمحسین که به خود وی داده شیده از عناوینی است که فرقههای درویشان و متصوفه به

سیخنی در مشیروعیت این امور نیامده اما تکفیر

آنها را نیز جایز نمیداند (فیض کاشیانی .)۰۱۱-۳۷ :۰۸۸۱ ،به نظر میرسید فیض کاشانی به هر
روی جانب صییوفیان و عارفان را گرفته و در رسییالۀ شییرح صییدر خود بر عالمانی که با عارفان
حقیقی مخالفت میکنند خرده میگیرد .وی در آنجا تأکید میکند که «سییالکان این طریق ،غریق
دریا یقیناند ،هرنه شینوند و بینند حق شینوند و حق بینند ،صیفحۀ ادرا ایشان از حرف غیر
پا  ،و سیرِ ایشان در قدمِ هر ب سروپا خا باشد ،آیینۀ [د ] ایشان زنگ و باد توحیدشان رنگ
ندارد» (همو[۰۸۷۰ ،الف] :ج.)۰۳ ،۰
۳ـ .2اخباریگری در اندیشۀ فیض

فیض کاشیانی در همۀ آثار خود اعم از موضوعات عقلی و فلسفی و کالمی و قرآنی از احادی

و

اخبار امامان شیعه استفاد زیادی داشته و همین امر موجب شده بسیاری وی را در شمار اخباریان
طبقهبندی کنند .فیض با تألیف کتابی با عنوان وافی در نهار جلد ،همۀ احادی

نهار کتا

معتبر

شییعه (کافی ،تهذیب ،اسیتبصار و من الیحضره الفقیه) را در آن جمعآوری کرده است .تألیف این
کتا

مربوط به سییا ۰۱۱۳ق اسییت و فیض با ترتیب و طبقهبندی دقیقی احادی

تکراریهای آنها را حذف کرده اسییت .فیض خالصییۀ این کتا
شیافی نوشته است .فیض همچنین احادی

را بیان و

را بعدها (۰۱۳۱ق) با عنوان

ویژهای را در کتابی با عنوان نوادر الحکمه جمعآوری

کرده؛ نوادر به حدی هایی گفته میشیود که در کتا های معتبر نیامده اسیت .فیض کاشانی دیگر
آثار خود را نیز با تأسیی از آموزشهای اسیتادانش ،بهویژه سید ماجد بحرانی ،بر اساس حدی

و

آموزههای اهل بیت(ع) نوشیته است .در واقع مالصدرا استاد عقلگرا و حکیم فیض نیز در آثارش

تحلیل مبانی فکری و
گرایشهای اندیشگی
فیض کاشانی

1۲1














واقع اخباریگری در دوران حیات فیض کاشییانی به یك معنا در حوزههای علمی و فرهنگی و در
سییاختار نهاد دینی غلبه و حاکمیت داشییته اسییت؛ ننانکه در اواخر دوران صییفویان ،محمدباقر
مجلسی (۰۱۸۷ییی ،)۰۰۰۱شیخاالسالم اصفهان ،حر عاملی (۰۱۸۸ییی ،)۰۰۱۰شیخاالسالم مشهد و
محمدطاهر قمی (ف ،)۰۱۳۳ .شییخاالسییالم قم یعنی باالترین مقامهای دینی در سییه شییهر بزرگ
ایران آن روز هر سه تمایالت اخباریگری داشتهاند (نك :صفتگل.)۰۸۳۰ ،
فیض کاشییانی خودش در ابتدای وافی خود را اخباری معرفی میکند .بیش از آن ،عدم اعتقاد
فیض به اجتهاد و لزوم تبعیت محض از اخبار ،شیائبۀ اخباری بودن فیض را تقویت کرده است .به
هر روی ،حدی

بهمثابۀ تراث اهل بیت(ع) در نگاه فیض مانند دیگر اخباریان ،تقدس و اهمیت

بیبدیلی دارد و تالش کرده همۀ ایدهها و دیدگاههای علمی خود را از احادی

استنباط نماید.

بررسیی دیدگاهها و روششیناسیی فیض نشیان میدهد تفاوتهایی بین اخباریگری فیض و
دیگر اخباریان وجود دارد .بسیییاری از اخباریان معتقد به تحریف قرآن هسییتند .از نگاه آنها در
همۀ مواضیعی که مسیللۀ والیت مطرح است و اسم علی(ع) و امامان برده نشده در واقع تحریف
صییورت گرفته اسییت .فیض کاشییانی اما دالیل آنها را قابل قبو نمیداند و معتقد اسییت امکان
ندارد قرآن تحریف شییده باشیید (فیض کاشییانی۰۰۰1 ،ق :ج .)۱۰-۰۱ ،۰از سییوی دیگر فیض
برخالف بسیییاری از اخباریان به حجیت ظواهر قرآن اعتقاد دارد و حتی در مواردی آیات را بر
اساس قرآن تفسیر میکند .فیض در مقدمۀ تفسیرش با عنوان الصافی اعالم میکند در موارد اندکی
همچون شییرح و معن واژهها و اعرا  ،م توان اظهار نظر کرد اما برای دریافت تأویل ،سییبب
نزو  ،ناسخ و منسوخ ،خاص و عام و مسائل دیگر باید سراغ معصوم(ع) رفت (همان۱۳ :ییی.)۷۰
با این تعبیر ،راه خود را از برخ اخبار ها که این مقدار تفسی ییر را هم جایز نمیدانسیییتند
(استرآبادی ،بیتا[الف] )۳۱ :جدا م کند .بهاعتقاد فیض ،میتوان از آیات محکم برا تفسیر آیات
متشابه استفاده کرد اگرنه خود وی بهندرت از این روش استفاده کرده است.
فیض مانند اسیترآبادی با فلسفه و عرفان مخالف نیست و این طایفه را کافر نمیداند .از سوی
دیگر وی برخالف دیگر اخباریان که همۀ روایات را صیحی میدانند (بهشتی .)۰۳۳ :۰۸۳۱ ،برای
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
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اسییتنباط حکم فقهی روایات را مورد بررسییی عقلی قرار میدهد و به صییحت همۀ روایات قائل
نیسیییت .فیض در رسیییالۀ الحق المبین ف تحقیق كیفیة التفقه ف الدین ،تأثیرپذیری خود از

محمدامین اسیییترآبادی را بیان کرده ولی همانجا تأکید کرده که افراط وی در اخباریگری و
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به حدی

و اخبار پایبند اسییت و کتابی را در شییرح احادی

اصییو کافی تألیف کرده اسییت .در

صییحی دانسییتن همه احادی

دربار فسیاد مجتهدان را قبو ندارد (۰۸۳۱ق[ ] .)۱۰۷-۱۰1 :فیض کاشیانی در رساله االنصاف
فی بیان الفرق بین الحق واالعتسیاف ماجرای تحوالت اندیشهای خویش را بیان میکند و از اینکه
مدتها بر مذاق فالسیفه و متصوفه بوده و در آن راه قلم زده است عذرخواهی میکند و سرانجام
بهصییراحت میگوید« :من نه متکلمم و نه متفلسییفم و نه متصییوفم و متکلف ،بلکه مقلد قرآن و
حدی

و پیغمبر و اهل بیتم» (همو[۰۸۷۰ ،د].)۰۳۱ :

 .۴تحلیل نهایی و نتی هگیری
فیض کاشیانی ننانکه گذشیت وارث نند جریان فکری بوده است .آموزشهای درازمدت فیض
کاشییانی در مکتب حِکمی مالصییدرا که فلسییفهای آمیخته با عرفان بود گرایشهای حِکمی را در
وی نهادینه کرد .تألیف رسیالههایی در مباح
و اسیتدال در مباح
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کتب اربعه را قبو ندارد .همچنین اعالم کرده که اتهام اسییترآبادی

فلسیفی و کالمی نشان میدهد فیض به عقلگرایی

دینی اهمیت میداده است .وابستگی و توجه فیض کاشانی به حلقۀ عارفان

و درویشیان نیز در خاندان فیض موروثی بوده است .اهتمام و وابستگی فکری فیض به احادی

و

اخبار امامان شیییعه و به یك معنا اخباریگری وی نیز امری انکارناپذیر اسییت .در واقع فیض در
دهههای او زندگی خود و حتی تا سنین ۱۱سالگی ،شیفتگی بیشتری به عقل و عرفان داشت ،اما
پس از آن تا حدود زیادی از این جریان دور شییده اسییت؛ ننانکه آثار فلسییفی و عرفانی فیض
همگی در دهههای نهل و پنجاه سید یازدهم تألیف شدهاند و خود وی در رسالۀ االنصاف که به
سا  ۰۱۳۸نگاشته ،از نوشتن آنها ابراز

پشیمانی کرده است.

درمجموع در خصییوص تحلیل اندیشییههای فیض میتوان به این ایده رسییید که دو ویژگی
عمده ،یعنی اخباریگری و گرایشهای حِکمی (فلسییفه و عرفان) ،اسییاس تفکر فیض را سییامان
میداده اسییت .درحالیکه بسیییاری این دو ویژگی را در تعارض و تقابل میبینند ،بهاعتقاد فیض
عقل و وحی و عرفان با هم هماهنگی دارند .به همین دلیل وی تالش کرده حقایق فلسییفی و
عرفانی را نیز از د احادی

اهل بیت(ع) بیرون کشید .بهاعتقاد او امامان معصیوم شیعه در واقع با

عقل کلی متحدند و فقط با اتحاد با آنان است که انسان به معرفت نهایی دست پیدا میکند.
بهنظر میرسید این رویکردی اسیت که استاد وی مالصدرا نیز در مواجهه با مسائل حکمی به
کار برده؛ ننانکه در شیرح اصو کافی و تفسیرهای مالصدرا این رویکرد بهخوبی مشهود است.
راهکار فیض برای جمع و ترکیب این دو گرایش ،تأویلگرایی یا باطننگری اوسییت .بهاعتقاد
فیض ،سخنان قدسی اعم از آیات و روایات الیههای معنایی مختلفی دارند که هر گروه و طبقهای

تحلیل مبانی فکری و
گرایشهای اندیشگی
فیض کاشانی
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این الیههای معنایی همان ظاهر و باطن نصییوص هسییتند که فیض بهویژه به باطن اهمیت
میدهد و معتقد اسییت فقط صییاحبان خرد آنها را در میکنند .در واقع فیض در آثارش تالش
کرده با تأویلگرایی مطالب فلسییفی و عرفانی را از د احادی

و اخبار اهل بیت(ع) بیرون آورد.

اما اخباریان همعصر فیض تأویلگرایی وی را بهشدت مورد انتقاد قرار دادهاند؛ زیرا از نظر ایشان،
تأویلگرایی در حلقۀ صیوفیان اهل سنت رواج دارد .فیض کاشانی مانند بسیاری از اندیشمندان و
عیالمیان نیابغیۀ تیاریخ در زمیان حیات مورد بیمهری بسییییاری قرار گرفت و قدر و منزلت وی
ناشناخته ماند.
پینوشتها
 .۰خدا آن کسیی است که هفت آسمان را آفرید و مانند آن آسمانها از (هفت طبقه) زمین خلق فرمود؛ امر نافذ
او در بین هفت آسییمان و زمین ناز میشییود تا بدانید که خدا بر هر نیز توانا و به احاطۀ علمی بر همۀ امور
عالم آگاه است (طالق)۰۱ :
 .۱جن و انس را جز برای پرستش نیافریدم.

منابع
 .۰االسترآبادی ،محمدامین (بیتا[الف]) ،الفوائد المدنیه ،دار النشر الهل البیت(ع) ،بیجا :بینا.
 .۱یییییییییی (بیتا[ ]) ،دانشنامه شاهی ،نسخۀ خطی کتابخانه ،مجلس شورای اسالمی (بهارستان).
 .۸آزاد کشمیری ،محمدعلی ،نجوم السماء فی تراجم العلما ،تهران :امیرکبیر۰۸۳۸ ،ش.
 .۰آشتیانی ،سید جال الدین ،شرح حا و آرای فلسفی مالصدرا ،مشهد :کتا فروشی زوار ،بیتا.

 .1آقابزرگ طهرانی ،محمد محسن ،الذریعة الی تصانیف الشیعه ،چ ،۱تهران ،املكتبة االسالمیه.۰۸۱۱ ،

 .۱اردبیلی غروی حائری ،محمد (۰۰۱۸ق) ،جامع الرّواة و إزاحة االشییتباهات عن الطریق و االسییناد ،بیروت :دار
االضواء.

 .۷امینی نجفی ،عبدالحسین ( ،)۰۸۷۰الغدیر فی الکتا و السنة و االد  ،چ ،۱تهران :دار الکتب االسالمیه.
 .۳بهشیتی ،ابراهیم ( ،)۰۸۳۱اخباریگری (تاریخ و عقاید) ،قم :مؤسیسۀ علمی و فرهنگی دار الحدی

ادیان و مذاهب.
 .۳تذکرة الملو ( ،)۰۸۸۱بهکوشش محمد دبیرسیاقی ،تهران :بینا.
 .۰۱تنکابنی ،محمد بن سلیمان ( ،)۰۸۳۸قصص العلماء ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
 .۰۰حر عاملی ،محمد بن حسن ( ،)۰۸۳1امل اآلمل ،بغداد :مكتبة االندلس.
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

 .۰۱زرکلی ،خیرالدین ( ،)۰۳۳۱االعالم ،چ ،1بیروت :دار العلم للمالیین.
 .۰۸زعیم ،کوروش ( ،)۰۸۸۱مردان بزرگ کاشان ،بیجا :نشر هرآیین.
 .۰۰شایانفر ،شهناز ( ،)۰۸۳۱فیضپژوهی ،تهران :خانۀ کتا .

1۱۲














و دانشگاه
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از مردم تا حدودی میتوانند آنها را بفهمند.

 .۰۱صیفتگل ،منصیور ( ،)۰۸۳۰ساختار نهاد و اندیشۀ دینی ایران در عصر صفوی (تاریخ تحوالت دینی ایران
سدههای دهم تا دوازدهم قمری) ،تهران :خدمات فرهنگی رسا.

 .۰۷علم الهدی ،محمد بن فیض کاشانی (بیتا) ،معادن احلكمة فی مکاتیب االئمه ،قم :انتشارات جامعۀ مدرسین

حوز علمیۀ قم.
 .۰۳فیض ،علیرضا (« ،)۰۸۳۱شرح احوا واثار فیض کاشانی» ،نشریه رهنمون ،شمار  ۱۸و ۷ ،۱۰ی.۸۰
 .۰۳فیض کاشانی ،محسن (۰۰۰۳ق) ،علم الیقین ،قم :انتشارات بیدار.
 .۱۱ییییییییییییی ([۰۸۷۰الف]) ،رساله شرح صدر (ده رساله محقق بزرگ فیض کاشانی) ،چ ،۰اصفهان :مرکز
تحقیقات علمی و دینی امام امیرالمؤمنین علی(ع).
 .۱۰ییییییی (۰۰۰1ق) ،تفسیر الصافی ،چ ،۱تهران :انتشارات الصدر.
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 .۰1شهرستانی ،محمد (۰۸1۷ق۰۳۸۱/م) ،الملل و النحل ،بهکوشش محمد بن فت اهلل بدرانی ،قاهره :بینا.

 .۱۱ییییییی (بیتا[الف]) ،رساله ضیاء القلب ،بشارة الشیعه ،منهاج النجاة و نند رسالۀ دیگر ،ناپ سنگی.
 .۱۸ییییییی (۰۰۱۱ق) ،الوافی ،چ ،۰اصفهان :مکتبة االمام امیرالمومنین علی(ع).

 .۱۰ییییییییییی (۰۸۱۱ق) ،کلمات مکنونه من علوم اهل احلکمة و المعرفه ،تحقیق شیخ عزیزاهلل عطاری ،تهران:
انتشارات فراهانی.
 .۱1ییییییی (۰۰۱1ق) ،انوار الحکمه ،چ ،۰قم :انتشارات بیدار.

 .۱۱ییییییی (بیتا[ج]) ،سفینة النجاة ،ترجمۀ سید محمدرضا التفرشی النقوسانی ،بیجا :بینا.

 .۱۷ییییییی (۰۰۰۷ق) ،احملجة البیضاء ،چ ،۰قم :مجاعة المدرسین بقم ،مؤسسة النشر االسالمی.
 .۱۳ییییییی (۰۰۱۰ق[الف]) ،مفاتی الشرائع ،تحقیق مهدی رجای  ،چ ،۰قم :کتابخانۀ آیتاهلل مرعش نجف .

 .۱۳یییییییییییی (۰۰۱۳ق) ،معتصم الشیعة فی احکام الشریعه ،تحقیق /تصحی مسی توحید  ،چ ،۰املدرسة العلیا
للشهید المطهری.
 .۸۱ییییییی (۰۰۱۰ق[ ]) ،الشها الثاقب ،چ ،۱بیروت :مؤسسة االعلمی للمطبوعات.
 .۸۰ییییییی (۰۸۳۱ق[الف] ،)،االصو االصیله (ناپ قدیم) ،چ ،۰تهران :سازمان ناپ دانشگاه.
 .۸۱ییییییی (۰۰۱۸ق) ،الحقائقی قرة العیون ،چ ،۱قم :مؤسسه دار الکتا االسالمی.
 .۸۸ییییییی (۰۸۳۱ق[ ]) ،الحق المبین ،چ ،۰تهران :دانشگاه تهران.
 .۸۰ییییییی (۰۰۱۳ق ،)،عین الیقین ،چ ،۰بیروت :دار الحوراء.
 .۸1ییییییی ( ،)۰۸۷1اصو المعارف ،تحقیق /تصحی سید جال الدین آشتیان  ،چ ،۸قم :دفتر تبلیغات اسالم
حوز علمیه قم.

 .۸۱یییییییییی ( ،)۰۸۳۷ترمجة الحقایق ،رسائل فیض کاشان  ،تحقیق /تصحی بهراد جعفر  ،چ ،۰تهران :مدرسۀ
عال شهید مطهر (کنگر فیض کاشان ).

تحلیل مبانی فکری و
 .۸۷یییییییییییی ( ،)] [۰۸۷۰آینۀ شاهی (ده رساله محقق بزرگ فیض کاشانی) ،چ ،۰اصفهان :مرکز تحقیقات گرایشهای اندیشگی
فیض کاشانی

علم و دین امیرالمؤمنین عل (ع).

1۱۱














دین امیرالمؤمنین عل (ع).
 .۸۳ییییییی ([۰۸۷۰د]) ،االنصاف (ده رساله محقق بزرگ فیض کاشانی) ،چ ،۰اصفهان ،مرکز تحقیقات علمی و
دینی امیرالمؤمنین علی(ع).
 .۰۱یییییییییی ی (« ،)۰۸۸۱رساالة حماكمة بني املتصاف ة و غريهم» ،نشیریه دانشیکده ادبیات تبریز ،سا نهم ،شمار ،۱
۰۰۳ی.۰۱1

 .۰۰ییییییییی (۰۰۱1ق) ،الشافی فی العقاید و االخالق و االحکام ،قم :دار اللوح المحفوظ.
 .۰۱ییییییییی (۰۰۱۷ق) ،الحقایق فی محاسن االخالق :قم ،دار الکتا االسالمی.
 .۰۸قرائتی ،حامد (« ،)۰۸۳۳تحلیل اجمالی تاریخ اجتماعی کاشان با تکیه بر یافتههای قبرستان مال محسن فیض
کاشانی» ،نشریه سخن تاریخ ،شماره ۰۰ ،۷ی.1۷

 .۰۰قمی ،شیخ عباس (۰۸۳۷ق) ،الکنی و االلقا  ،چ ،۰تهران :مكتبة الصدر.

 .۰1ییییییی (۰۸۱۷ق) ،فوائد الرضویة فی احوا علماء المذهب الجعفریه ،بیجا :بینا.
 .۰۱قیصیری ،احسان« ،اخباریان» ،در دایرةالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،۷زیر نظر محمدکاظم موسوی بجنوردی،
تهران :مرکز نشر دایرةالمعارف بزرگ اسالمی۰۱۱ ،ی.۰۱۸
 .۰۷کامالن ،محمدصیادق (« )۰۸۳۷سیلو فکری فیض کاشیانی» ،نشریه کاشانشناسی ،دور  ،۸شمار  ۰و ،1
۱1۰ی.۱۳۱
 .۰۳کالنترضرابی ،عبدالرحیم (سهیل کاشانی) ( ،)۰۸۸1تاریخ کاشان ،تهران :انتشارات فرهنگ ایرانزمین.

 .۰۳مدرس تبریزی ،محمدعلی ( ،)۰۸۰۳ریحانة االد فی تراجم المعروفین بالکنیة و اللقب ،تهران :ناپخانۀ علمی.

 .1۱المهاجر ،جعفر (۰۰۰۱ق) ،الهجرة العاملیة الی ایران فی العصیر الصیفوی ،اسبابها التارخییة و نتایجها الثقا یة و

السیاسیه ،بیروت :دار الروضة للطباعة و النشر۰۰۰۱ ،ق.

 .1۰موسوی خوانساری ،محمدباقر ( ،)۰۸۳۱روضات الجنات فی احوا العلماء و السادات ،قم :مکتبة اسماعیلیان.
 .1۱ناجی نصیرآبادی ،محسین ( ،)۰۸۳۷کتا شیناسیی فیض کاشیانی ،مشیهد :بنیاد پژوهشهای آسیتان قدس
رضوی.
 .1۸هانیس ،هالم ( ،)۰۸۳1تشیع ،ترجمکۀ محمدتقی اکبری ،قم :نشر ادیان.
 .1۰وحید قزوینی ،محمدطاهر ( ،)۰۸۱۳عباسیینامه ،تصییحی و تحشیییۀ ابراهیم دهگان ،ارا  :کتا فروشییی
داوودی.
 .11نراقی ،حسن ( ،)۰۸۰1تاریخ اجتماعی کاشان ،تهران :انتشارات مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
 .1۱نصیر ،سیید حسیین (« ،)۰۸۱1مکتب اصفهان» ،تاریخ فلسفه در اسالم اثر میان محمد شریف ،تهران :مرکز
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

1۱۰














نشر دانشگاهی۰۰۸ ،ی.۰۷1
 .1۷نیومن ،اندرو (« ،)۰۸۳۳میراث ناتمام فیض کاشانی برای جهان غر » ،تاریخ اسالم ،شمار ( ۸پیاپی ۱ ،)۸۳ی.۰۱
58. Gleave, Robert (2007), Scripturalist Islam, Leiden: Brill.
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 .۸۳ییییییییی ([۰۸۷۰ج]) ،اعتذار (ده رساله محقق بزرگ فیض کاشانی) ،چ ،۰اصفهان :مرکز تحقیقات علم و

دوره  ،5۰شماره ( ۲پیاپی  ،)۲۲صفحات531 :ـ5۱۲
مقاله علمیترویجی

مطالعۀ صورت و معنای نقوش گچبری خانۀ تاریخی بروجردیها (کاشان)
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دو فصلنامه علمی کاشانشناسی ،پاییز و زمستان 5۰۱۱

*

احمد نوذری فردوسیه

**

نیر طهوری
چکیده

هنر گچبری از جمله هنرهای ایران به شمار میرود که از دیرباز در معماری ایران رواج داشته است .این پژوهش
برای مطالعۀ نقوش گچبری معماری خانههای تاریخی ایران ،مشخخاخخا به خانۀ بروجردیهای کاشخخان میپردازد.
هرچند در نگاه اول چنین به نظر میرسد که این نقوش جنبۀ تزیینی دارند و صرفا جلوهگر زیبایی باری هستند،
بخا نگاهی عمیقتر به آنها میتوان دریافت که در بسخخیاری موارد بر مفاهیمی داللت دارند که نهتنها در فرهنگ
ایران جنبخۀ نمخادین یخافتخهانخد ،بلکه بیانگر باورها و اعتقادات ایرانیاسخخیمی نیز هسخختند .تنوع بهکاررفته در
گچبریهای خانۀ بروجردیها بسخیار چشخمگیر بوده و نشخاندهندۀ معماری ارزشمند عار خود در شهر کاشان
اسخت .اهدا

اصخلی پژوهش ،شخناسخایی و گونهشناسی نقوش گچبری خانۀ بروجردیها و پی بردن به مفاهیم

آنهاسخت که غالبا مبتنی بر باورهای دینی و فرهنگی ایران هستند و جنبۀ نمادین یافتهاند .بر این اساس سؤاالت
اصخخلی پژوهش عبخارتاند از .۱ :گونههای نقوش گچبری در خانۀ بروجردیها کداماند؟  .۲این نقوش بر چه
مفاهیمی داللت دارند؟ نتایج بهدسختآمده نشخان میدهد نقوش مزبور که به گونههای گیاهی ،انسانی ،حیوانی و
همچنین موجودات افسخانهای به چشخم میخورند ،بعضخا حامل مفاهیم نمادین اساطیری و مقدس هستند .روش
تحقیق ،توصخیفیتحلیلی بوده و با اسختفاده از بررسخیهای میدانی و مطالعات کتابخانهای انجام شده است ،بدین
نحو که ابتدا تاخویربرداری دقیق و مناسخبی از گچبریها انجام شده و سپس بر اساس مطالعات کتابخانهای ،هر
نقش از وجه معنایی مورد تحلیل و بررسخی قرار گرفت .در این مسیر ،موقعیت هر نقش روی نقشۀ پین معماری
خانه و همچنین روی تااویر با استفاده از نرمافزار گرافیگی مشخص شده است.
کلیدواژهها :نقوش نمادین ،هنر گچبری ،معماری ایران ،خانۀ بروجردیها ،کاشان.
* دانشجوی دکتری معماری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،ایرانahmadnozari@gmail.com /
مطالعۀ صورت و
** استادیار گروه تخصصی هنر واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران ،نویسنده مسئول ntahoori@gmail.com /معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
تاریخ پذیرش۱۰۱۱/۱۱/۱۱ :
تاریخ دریافت۱۰۱۱/۷/۱ :
(کاشان)
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 .۱مقدمه

هنر گچبری در معماری تاریخی ایران از جایگاه ویژهای برخوردار استتت و در پس صتتورت نمایان
خود ،حامل مفاهیم مختلف آیینی و باورهای فرهنگی نیز هستتت .چنین برمیآید که مضتتامین نقوش

بهکاررفته ،برگرفته از آدابورستتوم ،فرهنگ و اعتقادات دیرینه و زندگی روزمرۀ ایرانیان شتکل گرفته
استتت .هنر گچبری در دورههای مختلف در بناهای فاخر و ارزشتتمند مانند مستتاجد و فضتتاهای
مذهبی ،کاخها و خانهها از جایگاه برجستتتتهای برخوردار بوده و در فضتتتاهای درونی و بیرونی بنا

بهصتورتهای متنوعی دیده میشود .گچبری محراب تاریخی الجایتو در مسجدجامع اصفهان (دورۀ
ایلخانی) از مشتتتهورترین نمونههای هنر مذهبی و فرهنگ معماری ایران به شتتتمار میرود .توجه به
نوع گچبری و موقعیت قرارگیری آن در ستوو داخلی و خارجی بنا شایان توجه است .همچنین در
استتتفاده از نقوش ،صتتورت و معنای آنها اهمیت خاصتتی داشتتته ،صتترفای ستتلیقهای نبوده و از مبانی
خاص فرهنگی تبعیت میکرده استتت .در بررستی میدانی گچبری خانههای تاریخی شتتهر کاشتتان از
جمله خانۀ طباطبایی ،خانۀ عباست تیان و همچنین خانۀ عامریها تفاوتها و شتتتباهتهای زیادی در
انواع نقوش گچبری دیده میشتتود ،اما گچبریهای موجود در خانۀ تاریخی بروجردیها دارای تنوع
بیشتتر و استتفاده از نقوش خاص نامکرر نستبت به دیگر خانههاست .برای مثال موارد خاصی مانند
نقوش گرفتوگیر و همچنین نقوش اشتتیای کاربردی (ستتاعت-ستتماور) در این خانه ،استتتثنایی و
منحصتربهفرد استت .از دیگر نقوش منحصتربهفردی که در این خانه دیده میشود ،استفاده از نقوش
افستانهای (هارپیها و نقش جنیان) در گچبریها استت .بر این اساس پژوهش حاضر به گونهشناسی
نقوش گچبری خانۀ تاریخی بروجردیها در شتتهر کاشتتان از منظر تنوع استتتفاده از نقوش و مفاهیم
نمادین و فرهنگی آنها متمرکز شده است.
روش تحقیق ،توصتیفیتحلیلی بهشیوۀ کیفی است .در تحقیقات میدانی ،ابتدا تصویربرداری دقیق
و مناستتتبی از نقوش گچبری خانۀ بروجردیها انجام پذیرفت .با دستتتتهبندی اولیه در خصتتتوص
گونههای مختلف بهکاررفتۀ آنها و با استتتفاده از موالعات کتابخانهای و منابع مکتوب ،مفاهیم نمادین
و درونمایۀ فرهنگی آنها مورد تحلیل و بررست تی واقع شتتتد .برای درک بهتر نتایج بهدستتتتآمده،
گونههای مختلف در یک جدول بههمراه مفاهیم نمادین آنها مشخص شده است.
ضترورت پژوهش این استت که امروزه خانههای تاریخی بسیاری در شهرهای مختلف ایران ،از
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

53۱























جمله شتتهر کاشتتان مورد مرمت و بازستتازی قرار میگیرند و معموالی در آنها از گچبری و نقوش
ویژهای استتتتفاده شتتتده استتتت .اهمیت استتتتفاده از نقوش گچبری نزد پیشتتتینیان ،اهمیت توجه و
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مستتتندنگاری و نیز بررستی مفاهیم مستتتتر در آنها را بیش از پیش نشتتان میدهد .از آنجا که شتیوۀ
خاص پوشتش ستوو داخلی و خارجی بنا نظیر گچبری ،در پروژههای مرمتی صرفای از جنبۀ تزیینی
دیده شتتده و وجوه معنایی آن ،چه نمادین و چه مفهومی مورد غفلت قرار میگیرد ،در برخی موارد
بهدلیل ناآگاهی از چیستی و چرایی طر پیشین ،صورت جدیدی جایگزین میشود که با اصل نقش
و طر تفاوت مشهود دارد .همچنین در برخی از بناهای مرمتشده ،نقوش و موتیفهای غیربومی و
تا حدی بدون هماهنگی با هم به کار میرود که اصتتالت طر را زیر ستتمال میبرد .برای احتراز از

چنین مواردی ،به نظر میرستد که آاار تاریخی با تمام ررایف و ویژگیهای خاصشان ،بیش از پیش
باید مورد توجه و موالعه قرار گیرند .شتهر کاشان با قدمت تاریخی بسیار زیاد که تمدن سیلک را در
خود جای داده ،از دیرباز مورد توجه پژوهشتتتگران بوده و بناهای ارزشتتتمندی در دورههای مختلف
تاریخی در آن ساخته شده است که بنای مورد نظر از مهمترین آنها به شمار میرود.
هدف پژوهش حاضتتر ،شتتناستتایی و گونهشتتناستتی نقوش گچبری بهکاررفته در خانۀ تاریخی
بروجردیها ،از مشتهورترین بناهای قاجاری شهر کهن کاشان ،بهمنظور بررسی و پی بردن به مفاهیم
نمادین و فرهنگی آنهاستت .فرض آن است که نقوش گچبری بهکاررفته در پوشش سوو مختلف
خانههای گذشتته ،عالوه بر زیبا کردن صتورت داخلی و بیرونی بنا ،یادآور معانی و مفاهیم ارزشمند
پنهانی هستتند که بهصترف تزیین شتکل نگرفتهاند ،بلکه از درونمایههای استاطیری و بعضای مقدسی
برخوردارند که تداعیکنندۀ مضتتامین خاص تی برای مخاطبان هستتتند .بر این استتاس ،موالعۀ حاض تر
ضتتمن برخورداری از نقش مستتتندنگاری ،در مرمت و بازستتازی دیگر بناهای شتتهر نیز کاربرد دارد.
حفظ و نگهتتداری میراف فرهنگی و هنری کشتتتور در گرو آگتتاهی تمتتاموکمتتال از شتتتیوه هتتای
ساختوساز آنهاست.
۱ـ .۱پیشینۀ پژوهش

پیشتتتینۀ پژوهش را در این موالعه میتوان در دو حوزه دنبال کرد :اول به شتتتناخت استتتاطیری و
ویژگیهای نمادین صتور پرداخته میشتود و دوم به مستندات در حوزۀ گونهشناسی نقوش گچبری.

یکی از مهمترین منابع پژوهشتی در این باب ،کتاب سیری در آرایههای ایرانی سیری در هنر ایران از
دوران پیش از تاریخ تا امروز نوشتته پوپ ( )۱8۱۷است که در بخشهایی از مجلدات سوم و ششم
آن ،جنبۀ نمادین هنرهای ایران در دورههای مختلف ،از جمله هنر گچبری ،ملحوظ نظر بوده است.
ژالته آموزگتار در تتاریخ استتتاطیری ایران ( ،)۱8۷1بته تعریف استتتوورههای ایرانی ،معانی و
منبعشتناستی فرهنگ باستانی ایران پرداخته است .نیر طهوری در دو مقالۀ «جستجوی مفاهیم نمادین

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)
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کاشتی زرینفام» (۱8۱۱الف) و «کاشیهای زرینفام دورۀ ایلخانان مغول» (۱8۱۱ب) مفاهیم نمادین
طر و نقش کاشتتیهای دورۀ ایلخانی را مورد موالعه قرار داده که از جنبۀ مشتتابهت موضتتوعی و

معنایی با نقوش گچبری خانۀ بروجردیها قابل مالحظه استتتت .این پژوهشها بیانگر وجود مفاهیم
مختلف و گوناگون در نقوش بهکاررفته در بناهای تاریخی استتتت و توجه را به این امر جلب میکند
که چنین هنرهایی فقط جنبۀ تزیینی ندارند بلکه حامل معانی عمیق و ژرفی نیز هستتتند .در مقالهای با

عنوان «بررستتی و تحلیل الگوهای استتلیمی و نقوش گیاهی محراب الجایتو مستتجدجامع اصتتفهان»
(پهلوان علمتداری و همکتاران )۱83۷ ،نقوش گچبری محراب الجایتو مورد بررست تی قرار گرفته و

دستتتهبندی مناستتبی از آنها ارائه شتتده استتت .این بررستتیها نیز جنبۀ تنوع و گونهشتتناستتی نقوش
بهکاررفته بههمراه معرفی آنها را شتتامل میشتتود که پژوهش حاضتتر نیز از این شتتیوۀ بیان پیروی
میکند .مصتتبا اردکانی و لزگی ( )۱8۱۷در «موالعۀ تأایر نقشمایههای گچبری دورۀ ستتاستتانی بر
نقوش گچبری دورۀ استالمی» ،نقوش گیاهی و حیوانی گچبریهای دورۀ ساسانی را موالعه کردهاند.
مقالۀ «مقایستتتۀ توبیقی مضتتتامین مشتتتترک گیاهان مقدس در نقشمایههای گیاهی معماری پیش از
استتالم» (حیدر نتاج و همکاران )۱83۱ ،با عنوان در این خصتتوص قابل توجه استتت .مقالۀ «مفاهیم
نمادین نقوش حیوانی کاش تیکاری گنبد اهللوردیخان از دورۀ صتتفویه در حرم موهر رضتتوی» (خان
حستینآبادی و اشتراقی )۱83۷ ،نیز به بررسی نقوش بهکاررفته در گنبد اهللوردیخان پرداخته است و
دستتهبندی مناسبی از این نقوش ارائه میکند .تمامی این پژوهشها به بررسی گونهشناختی و مفاهیم
مختلف نقوش میپردازنتد ،بتهطوری که اگر در آینده لزوم استتتتفاده از این نقوش در هنر پیش آید،
صترفای جنبۀ تزیینی آنها مدنظر نباشد و به جنبههای معنایی آنها نیز توجه شود .این روشی است که
پژوهش حاضتتر آن را برای یک بنای ارزشتتمند در شتتهر کاشتتان پی گرفته استتت .در حوزۀ موالعۀ
نقوش گچبری در بنتاهتای تتاریخی ،متون بست تیاری در قالب کتاب و مقاله وجود دارد که گونههای
نقوش و همچنین مفاهیم آنها در بناهای مختلف بهعنوان مصتادیق خاص بررستی شدهاند .بر همین
استاس این پژوهش نیز به موالعۀ یکی از بناهای شتهر کاشان و معرفی گونههای تزیینات گچبری آن
(خانۀ تاریخی بروجردیها) پرداخته است.
 .۲خانۀ بروجردیها
این خانه در دورۀ قاجاریه ،نیمۀ دوم قرن ستیزدهم هجری ساخته شده و در سال  ۱83۰به شمارۀ
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
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 ۱۱۱8در فهرستتت آاار ملی کشتتور به ابت رستتیده ،و همچنین در ستتال  5۱۱3و  5۱۱1بهعنوان
جاذبۀ توریستتی محبوب توستط ستازمان یونستکو انتخاب شده است .این خانه دارای گچبری و

(میراففرهنگی.)۱۰۱۱ ،
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نقتاشت تیهتای زیبا با ررافت بست تیار و برگرفته از داستتتتانهای استتتاطیری ایران زمین استتتت
تزیینات موجود در خانۀ بروجردیها به دو دستتته گچبریها و نقاشتتیها تقستتیم میشتتوند که

پژوهش حاضر فقط به موالعۀ هنر گچبری آن پرداخته است .در بررسی میدانی ،ابتدا با مشخص کردن
فضتاهایی که در آنها ازگچبری استتفاده شتده ،موقعیت گچبریها روی نقشته مشخص میشود.
دلیل این کار ،نخستتت مستتتندستتازی از موقعیت قرارگیری این نقوش بهمنظور ابت آنهاس تت و
ستسس بررستی تنوع نقوش بهکاررفته در هر فضا .نکتۀ قابل توجه اینکه در بعضی از فضاها مانند
شاهنشین بهدلیل اهمیت و جایگاه آن ،نقوش با تراکم بسیار زیاد دیده میشوند .بهعالوه از صور و

مفاهیم لویفتری استتتفاده شتتده مانند نقش برخی حیوانات که در فرهنگ ایرانیاستتالمی معنای
خاص تی دارند؛ نظیر آهو و طاووس ،همچنین نقش گل و تاک ،گلدان و نقوش استتلیمی .همچنین
هارپیها بهصورت زوج قرار گرفتهاند .اما در فضاهای باز حیاط نقوش بهکاررفته از نقش پرندگان
شتکاری و گیاهانی مانند تاک و انگور استفاده شده و همچنین در بخشهایی نقش اشیای معمولی
مانند ستتاعت و ستتماور به چشتتم میخورد .درگچبریهای تاالر اصتتلی ،مضتتامین و روایتهای
استتتاطیری همراه با نقاشت تیها دیده میشتتتود ،درحالیکه نقوش گرفتوگیر و نبرد و شتتتکار در
گوشتتوارههای اطراف تاالر اصتتلی چشتتمگیرند .موقعیت نقشها بر استتاس مشتتاهدات میدانی ،بر
روی نقشتههای بنا نشان داده شدهاند .گچبریها در بخش پیشورودی خانه ،تاالر شاهنشین ،جبهۀ
شتمالی حیاط (متصتل به شاهنشین) ،بخش جنوبی حیاط (بخش تاج) ،گوشوارههای سمت شرقی
و غربی ایوان و گنبدخانۀ اصتتتلی قرار
گرفته و در تصتتاویر با رنگ مشتتخص
شتتدهاند؛ هرچند نشتتان دادن تکتک
گونهها در نقشههای معماری ،در حجم
ایتن متقتتالتته نمیگنجتتد و صتتترف تای
موقعیتتهتای کلی و محتتل قرارگیری
نقوش نمایش داده شده است.

تاویر  :۱خانۀ بروجردیها کاشان (وبسایت میراثفرهنگی) مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)
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تاویر  :۲پین و پرسپکتیو خانۀ بروجردیها؛ موقعیت فضاهای دارای تزیینات گچبری (مرکز اسناد میراثفرهنگی)

تاویر  :3برشهای خانۀ بروجردیها؛ موقعیت فضاهای دارای تزیینات گچبری (مرکز اسناد میراثفرهنگی)

در ادامته ،گچبری بخشها و فضتتتاهای مختلف بنا بهترتیب معرفی و در ذیل هر بخش تنوع
نقوش نیز بررسی خواهد شد.
۲ـ .۱گچبریهای تاج تاالر جبهۀ جنوبی حیاط

تتاج تاالر جنوبی حیاط ،یکی از مهمترین و نمایانترین موقعیتهای قرارگیری گچبریهاست تت.
نقوش بهکاررفته در آن ترکیبی از نقوش حیوانی ،گیاهی ،اش تیای روزمره و موجودات افستتانهای و
خیالی استت .شتایان ذکر است که استفاده از نقش اشیایی مانند ساعت و قوری و سماور از موارد
خاص و منحصتتربهفرد این نمونه گچبری در این بنای خاص استتت و در دیگر خانههای تاریخی
شتهر کاشان دیده نمیشود .بنا بر قولی ،بهدلیل تجارت این اشیا از سوی صاحب خانه ،این نقوش
در کنتار دیگر نقشهتای مرستتتوم جای گرفتهاند .این احتمال هم میرود که چون واردات چنین
اشتیایی به کشتور تازه آغاز شتده و کاالی نفیسی به شمار میرفتهاند ،از اهمیت خاصی برخوردار
بودهاند و دیدنشتان تازگی داشتته استت .نقش انستان بالدار بر روی نمای اصلی بهصورت قرینه
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

5۰۱























وجود دارد که این نیز از موارد خاص خانۀ بروجردیهاستت .صتورت شیر ،گل و گلدان ،تاک و
گالبی در ستتتبد از جمله نقوش بهکاررفته در این بخش از بناستتتت که مورد آخر نیز فقط در این
خانه دیده میشتود .برای وضتو بیشتر ،نقوش مذکور بهصورت مشخص در تصویر نمایش داده
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شت تدهاند .در ادامه ،مفاهیم نمادین و فرهنگی برخی از نقوش بهکاررفته در این بخش از دو جنبه
بیان میشتتود :بخش اول ،نقوش رایجی که در گچبری خانههای کاشتتان دیده میشتتوند ،و بخش
دوم نقوشی که منحصرای در خانۀ بروجردیها به کار رفته است.

تاویر  :۴نمای تاج خانۀ بروجردی و نقوش گچبری آن ()@HasanKhandan

۲ـ۱ـ .۱انسان بالدار

در نمای حیاط مرکزی خانۀ بروجردیها دو انستان بالدار در حالت ایستتاده در دو طرف بهشکل
قرینه ،بر میانۀ ستتتونهای نگهدارندۀ ستتقف واقع شتتدهاند که رو به یکدیگر و در اطراف تاج قرار
گرفتتهاند ،بهگونهای که حالت نگهبان و نگهدارنده ستتتتونها را دارند .این حالت نگهبانگونه در
دید اصلی و در بخش تاج اصلی بنا مورد استفاده قرار گرفته و اساسای نمادهای نگهبان در فضاهای
بیرون خانه شتکل گرفتهاند .فرم اصتلی این نقوش بهصورت انسانی نیمهبرهنه با دو بال ،با لباسی
متشکل از یک دامن است که در گونههای نقاشی یکی از بناهای مذهبی شهر کاشان به نام امامزاده
شتتاهزاده ابراهیم نیز همین نقش انستتان بالدار با چنین صتتورت مشتتخصتتی دیده میشتتود (طلوع
حسینی )8۷ :۱833 ،و راهرای تقلیدی است.
صتتتاحبنظران ،بال بر بدن انستتتان و حیوان را نماد قدرت ،حمایت و محافظت الهی تفستتتیر
کردهاند (هال)8۱ :۱8۱8 ،؛ نشتتتان الوهیت ،طبیعت نورانی ،حفارت و همۀ نیروهای فراگیرندۀ خدا،
نیروی استتتعالی جهان مادی ،خستتتگیناپذیری ،آزادی و چابکی استتت .همچنین نشتتانۀ پیک ایزدان
تیزپا و نیروی ارتباط بین ایزدان و انستتتانهاستتتت .بالهای گستتتترده بهمعنای حفارت الهی است تت

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)

5۰5
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(جعفری و همکتتاران .)۱۷ :۱8۱1 ،بتته طور
کلی میتوان گفت نشتتانی از نیروی آسمانی
و امداد غیبی دارد.
حضور بال و پر در موجودات ،نشانگر
رابوتۀ خاص آنها با خدایان استتتت که از
اصتتلیترین نقشمایههای دورۀ باستتتان چه
در ایران و چه در دیگر فرهنگهای کهن به
شمار میرود .این نماد از نقش پیکرۀ بالدار
هخامنشتیان گرفته شتده است؛ پیکرهای که
بهعنوان نماد اهورامزدا شتتناخته شتتده و در

تاویر  :5نقاشی انسان بالدار در سقف امامزاده

دورۀ ستتاستتانی با دو جفت بال به نمایش

شاهزاده ابراهیم کاشان (طلوع حسینی)۱3۱۱ ،

درآمده است (خزایی.)53 :۱8۱3 ،

تاویر  :6نمایش گچبری در تاج خانۀ تاریخی بروجردیها (نگارندگان)

۲ـ۱ـ .۲شیر

نقش شتیر یکی از پرکاربردترین نقوش در گچبری خانه استت که به اشکال مختلف دیده میشود و
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

5۰۲























در بخشهتایی متانند تاج حیاط مرکزی بهشتتتکل شتتتیرهای نر و ماده و بهصتتتورت قرینه در کنار
ستتونهای گچبری واقع شتده و معنایی از قدرت و صتالبت را به رخ میکشند .همچنین نقش شیر
در فضاهای داخلی بهصورت نقوش گرفتوگیر به کار رفته است.

ش تیر در علم نجوم مورد استتتفاده قرار
گرفته باشتد .نماد شیر بههمراه سیمرغ
در حجاریهای طاقبستتتتان نیز دیده
می شتتتود .در شتتترق بتاستتتتان نماد
شهریاری و دالوری بوده است و هینلز
آن را نماد ستتتنتی قدرت میشتتتمارد
(هینلز .)۱33 :۱8۷3 ،در هنر و کیش

تاویر  :۷نقوش شیر نگهبان در تاج خانۀ بروجردیها

هخامنشتیان ،شتیر نماد میترا محسوب

(نگارندگان)
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شتتتاید قدیمیترین مفهوم نمادین

میشتد و چهارمین مرحله از هفت مرحلۀ ستلوک در آیین تشرف در آیین مهر بوده است .تصویر
شتیری که دندان در کفل گاوی فرو برده ،از مهمترین نقوش حجاریشده بر دیوارۀ پلکان ورودی
تخت جمشتید است که بهگفتۀ جان هینلز نمادی از منطقةالبروج و تغییر فصول است (همان۱85 ،
و  .)۱83در دورۀ هخامنشتی و ستاسانی نقش شیر اهمیت ویژهای یافت و برای نشان دادن قدرت
و نیروی پادشتاه ،اغلب او را در حال مبارزه و شکار شیر نشان دادهاند .این نقش از دورۀ غزنویان
بهبعد ،گاهی در ترکیب با خورشتتید دیده میشتتود؛ بهویژه از دورۀ صتتفویه بهبعد ،چنین ترکیبی
بستیار دیده میشتود که در دورۀ قاجار به نشتان رستمی دولت تبدیل شتده استت (افشارمهاجر،
.)3۱ :۱8۷3
۲ـ۱ـ .۳کاالهای جدید (قوری و سماور)

از دیگر نقوش بهکاررفته میتوان از نقش قوری و ستماور بر دو طرف گوشههای تاجنمای اصلی
یاد کرد که بهدلیل اشتتغال صتاحب خانه به تجارت این کاال از آن استتفاده شده است (باغشیخی،
 .)۱3 :۱831در کنار ،کوزۀ آبی بر روی گلدانی قرار گرفته استتتت .نقوش این دو ستتتماور در دو
ستتوی تاج ،با یکدیگر تفاوت دارند؛ یکی از آنها از نمای روبهرو تصتتویرشتتده با دستتتگیرههایی
نمایان ،و گونۀ دوم از نمای جانبی نمایش داده شتده است که نشاندهندۀ انواع مختلف این کاالی
تجاری استتت و ستتعی شتتده تنوع را در انواع ستتماورها به نمایش بگذارد .این نقوش گچبری در
خانۀ بروجردیها نستتبت به بقیۀ خانههای تاریخی کاشتتان خاص و منحصتتربهفرد استتت .احتماالی
چون واردات ستماور در انحصتار صاحب خانه بوده ،این صور چنان اهمیتی یافتهاند که در تاج و
نمای اصلی خانه مورد استفاده قرار گرفتهاند.

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)

5۰3
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تاویر  :8نقوش سماور در اطرا

تاج اصلی جبهۀ جنوبی ()www.azizihona.com

۲ـ۱ـ .۴شاهنشین

بخش شتتاهنش تین خانۀ بروجردیها نیز دارای گچبریهای منحصتتربهفرد استتت که از جمله آنها
میتوان به نقش هارپیهای زوج در کنار هم اشتتاره کرد .در این بخش هم ،نقوش متفاوتی به کار
رفتته استتتت .بتهدلیتل اهمیت این بخش فضتتتایی ،نقوش پرکاری از گچبری را با تنوع باالیی از
گلدانها ،گیاهان و استلیمیها و همچنین نقوش پرندگان و حتی آهو و هارپی شاهد هستیم که در
ادامه به برخی داللتهای مفهومی آنها اشاره میشود.
۲ـ۱ـ .۵آهو

در جدارۀ اصلی اتاق شاهنشین نقشی از یک گلدان پر از گل دیده میشود که در دو سوی آن دو
آهو بهشکل قرینه قرار دارند .این نقش معموالی نماد زنانگی و زایش دانسته شده که بهصورت یک
آهوی ماده در حال شتیر دادن به برۀ خود تصتویر میشتود .در افسانهها ،شاهزادهخانمها گاهی به
غزال و آهو مبدل میشتتتوند .در نمادگان اقوام ترک و مغول ،آهو در ازدواج مقدس نشتتتانۀ زمین
مادر یا ممنث استت .در اساطیر ایران« ،فره کیانی به پیکر آهو» از کیکاووس میگریزد( .نک :بهار،
 .)۱38 :۱8۱۷غزال ستفید از جمله جانورانی است که با همراهی زرتشت به زبان آدمیان به سخن
درآمد تا دین را به ایشتان عرضه دارد؛ ازاینرو همچون گاو از حیوانات مقدس محسوب میشود.
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

5۰۰























در فرهنگ عبری و عربی آهو نماد پاکی ،بیگناهی ،معصتتومیت و زیبایی استتت (طهوری:۱83۱ ،
 ۰۱و ۰3؛ نیز نک :جابز .)۱۰ :۱8۷۱ ،نقش زیر ،صتتورتی از درخت زندگی و دو محافظ آن را نیز
مجسم میکند.
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تاویر  :۱نقش آهو در جدارۀ اصلی اتاق شاهنشین (نگارندگان)

۲ـ۱ـ .۶طاووس

در دیوارههای جانبی شتاهنشین ،نقوشی از پرندگان مختلف از جمله
طاووس وجود دارد .بهدلیل اهمیت این فضتتا ،این نقوش بهصتتورت
قرینه در دو جبهۀ مختلف آن شتتتکل گرفتهاند .روی دم بلندی که
بهشتتکل خاص نمایانگر طاووس استتت ،نقش چند گل بهستتادگی،
طر های زیبای پرهای دم پرنده را نمایندگی میکنند.
طاووس مظهر بیمرگی ،طول عمر ،عشتق ،نماد طبیعی ستارگان
و مظهر خداگونگی استتت (کوپر .)535 :۱8۷3 ،معنای نمادین آن بر
تجمل ،تکبر ،جالل و شتتکوه ،خودبینی ،رستتتاخیز ،زندگی درباری،
زیبایی ،ستتلونت ،مقام ،شتتهرت و غرور دنیوی ،داللت دارد (برادران

تاویر  :۱۰نقش طاووس در

حستن زاده )۱۱3 :۱835 ،و استتفاده از آن در فضتای شاهنشین خانۀ

جبهههای شاهنشین (نگارندگان)

بروجردی بیدلیل نیستت .همچنین حیوان صتد چشتم ،نشان سعادت ابدی ،دیدار رو با خداوند و
نماد تمامیت است که تمامی رنگها بر چتر دم او آمده است (شوالیه و گربران.)5۱۷ :۱8۱3 ،
۲ـ۱ـ .۷هارپی

از دیگر نقوش بهکاررفته در گچبریهای شاهنشین ،نقشمایۀ پرنده با سر انسان (هارپی) بهصورت
زوجهای مرد و زن با تاجی بر ستتر بهمنزلۀ شتتاه و ملکه تصتتویر شتتدهاند .هارپی با دم طاووس
بهعنوان نشتان ستلونتی راهر میشود .در هنرهای مدیترانهای و تمدن خاورمیانه ،این نقش قدمتی
کهن و تاریخی طوالنی دارد .پس از استتالم نیز در هنرهای ایران رواج یافت و نمونۀ آن در دورۀ
آلبویه دیده میشتود .هارپی را در دوران پیش از تاریخ ،همراه سفر مردگان به جهان دیگر تصور

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)

5۰1
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میکردند که در دوران تاریخی با مفاهیم اسوورهای
پیوند خورد و در دورۀ استتالمی به مفهوم فرشتتته
تمتایز یافت .در دوران معاصتتتر نیز جدا از مفاهیم
ستتنتیاش ،بیشتتتر معنایی روانشتتناختی یافت و با
ذهنیات هنرمندان درآمیخت .ترکیب انسان با پرنده،
بستیار مورد عالقۀ مردم بدوی بود و نشان از شوق
دستتتیابی به جایگاههای واال و همنش تینی با خدایان
را داشتتت .در ایران باستتتان ،نقش هارپی بهشتتکل
ابتدایی آن با تصوری از پرندۀ شکاری شاهین آغاز
شتتد .نقشآن بر ستتفالینهها و مهرهای استتتوانهای

تاویر  :۱۱نقش هارپیهای زوج در شاهنشین

مربوط به هزارۀ چهارم پیش از میالد در شتتوش و

(نگارندگان)

همچنین بر روی ستفالینههای مربوط به هزارۀ سوم
پیش از میالد در نهاوند و ستتیلک کاشتتتان نیز دیده
شده است (زاده بیانی.)5 :۱83۱ ،
۲ـ۱ـ .۸گل و گلدان

از دیگر نقوش بتته کتتاررفتتته در شتتتاهنشتتتین وجود

دربهای اتاق شتاهنشتتین قرار گرفتهاند .نقوش گیاهی
یکی از نقوش مورد استتتتفتتاده در تزیینتات بنتتاهتتای
استتتالمی استتتت« .بهطور معمول در ترکیبات نقوش

ستونهای شاهنشین (نگارندگان)

بخشهای مختلف و بر روی ستتتتونهای حدفاصتتتل

تاویر  :۱۲نقش گلدان گل روی

گلدانهای پر از گل با خووط استتلیمی استتت که در

گیاهی ،استتکلتبندی کار را نقوش استتلیمی تشتتکیل
میدهد که از لحاظ بصتتتری استتتتوارتر ،قویتر و ضتتتخیمترند و گل و برگهای ختایی در البهالی
نقشهتای استتتلیمی قرار میگیرنتد؛ امتا در دورۀ قاجار نقشمایههای گلدانی با محوریت عناصتتتر
طبیعتگرایانهای چون انواع میوهها ،گلها و یا حیوانات و پرندگان ترکیب اصتتلی استتت» (مممنی و
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

5۰۱























مستتعودی 3۰ :۱831؛ نیز نک :مکینژاد .)۱8۱۷ ،در این دوره اگرچه در اکثر هنرها رکود و ضتتعف
بستیار رخ داد ،در هنر گچبری شتاهد تنوعات بسیار و نقوشی تازه در فضاهای جدید هستیم .نقوش
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الهامگرفته از غرب با منشتتأ هلنیستتتی همچون برگ کنگریها ،برگهای شتتبهطبیعی و نقوش تازه از
اشتیای روزمره (ستماور ،قوری و سایر وسایل زندگی مانند آنچه در خانۀ بروجردیهای کاشان دیده
میشتود) و گل سرخ بزرگ بهصورت منفرد یا در گلدانهای مختلف با مضامین کهن ایرانی همچون

انستان و حیوان ،جنگ شتیر و گاو در باالی پنجرهها و ستردرها ،ستقف ،دیوار ،ستون و سرستون به
کار رفته است (سجادی.)5۷ :۱8۷۰ ،

تاویر  :۱3گچبری تاالر ضلع شرقی خانۀ بروجردیهای (نگارندگان)

۲ـ .۲گوشوارۀ تاالر اصلی (ضلع شرقی)

در گوشتتوارههای جانبی تاالر اصتتلی ،گچبریهای خاصتتی از جمله نقوش گرفتوگیر (نبرد
حیوان با حیوان) دیده میشود؛ این نقوش در دستههای مختلفی از جمله نبرد شیر با اژدها ،نبرد
شتیر با گاو ،نبرد پرندگان به چشتم میخورد .در این بخش نیز موضتوع شکار شیر توسط یک
سوار دیده میشود.

تاویر  :۱۴شکار شیر گوشوارۀ ضلع شرقی (نگارندگان)

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)

5۰۲
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۲ـ۲ـ .۱شکار

صتتحنۀ شتتکار بهصتتورت یک شتتکارچی
سوار بر اسب بههمراه پرندۀ شکاری همراه
اوست که نیزۀ خود را در بدن حیوانی مثل
شتتیر فرو برده استتت .نقش شتتتکار نماد
قتتدرت و توانتتایی ،ارتبتتاط بتتا طبیعتتت و
طبیعتگرایی ،متأار از ایران قبل از استتالم
در دورۀ ستتتاستتتانی ،الهامبخش هنرمندان
دورۀ قاجار بوده استتت .شتتکار در دوران
استتتالم از بهترین اعمال و جزء افتخارات
شتاهان به شتمار میرفت .شتاه میبایست
برای ادامۀ شتتاهنشاهیاش سالیانه به طرق
مختلف از جمله شتتکار قدرت خود را به
اابات برستتاند (تاجبخش .)8۷ :۱8۷۰ ،در
صحنههای شکارگاهی ،سوارکار نیزۀ خود
را در بدن جانوری فرو کرده یا سر حیوانی

تاویر  :۱5نقش شیر و اژدها گوشوارۀ ضلع شرقی

را از بدن جدا کرده استتت .در نقوش خانۀ

(نگارندگان)

بررسیشده شکار شیر با نیزه و توسط شاه قاجاری نشان داده شده است.
نقش دیگر این بخش نبرد شتیر و اژدهاستت .اژدها بهصتورتهای مختلفی نمایش داده شده
است.
۲ـ۲ـ .۲اژدها

نقش اژدها بهصورت ماری با دست و پای پیچان به دور طعمۀ خود نمایش داده شده است .روی
بدن اژدها پوشتتیده از پولک و دارای دهانی بزرگ استتت که بدن حریف خود را به دندان گرفته
استت .اژدها در اوستا ،اژدهاک ،مرکب از دو جزء اژی و دهاک ،بهمعنی مخلوق دیو سیرت و مار
سترخ آمده استت و به جانوری اهریمنی مستفاد میشود (طهوری۱8۱۱ ،الف۷۱ :؛ نیز برای اطالع
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

5۰1























بیشتتتر نک :پورداوود :۱8۰۷ ،ج .)۱۱۱ ،۱معموالی نقش اژدها را دلیلی بر نفوذ هنر و فرهنگ چین
دانستهاند ،درحالیکه با رموزی آشنا و معانی تمثیلی حاضر در ناخودآگاه جمعی ایرانیان از گذشتۀ
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دور راهر میشتتده استتت .بهگفتۀ مهرداد بهار شتتاید نقش اژدها بر درفش رستتتم از آاار دیرپای
توتمها نزد هند و ایرانیان باشتتتد (نک :بهار .)85-8۱ :۱8۷۰ ،میرچا الیاده ۱بر این نظر استتتت که

اژدهتا در استتتاطیر ودایی هرگز چیزی جز مفهوم دفتاع در برابر متجتاوز را القا نمیکرده استتتت
(همتانجا) .از نقوش دیگر این بخش از گوشتتتوارۀ تاالر ،نقش پرندگان استتتت بهگونهای که در
البهالی نقوش گرفتوگیر در روی ستونهای تاالر دیده میشوند.
۲ـ۲ـ .۳پرندگان

در نقوش جفت پرندگان ،بیشتتتتر یک پرندۀ غالب
نشتتتان داده شتتتده که منقار خود را در بدن پرندۀ
مغلوب فرو برده که بهشتکلی واژگون تصویر شده
استتت .در این صتتورت بازهم نمادی از قدرت و
پیروزی استتت .نقش پرنده در حال شتتکار در کل
نمادی از آرزو ،آستتمان ،پرواز ،الهام ،آزادی رو و
جاودانگی استت و محافظ درخت زندگی به شمار
میرود .در استتتاطیر ایرانی ،هفتمین تجستتتم ایزد
بهرام ،ایزد پیروزی ،پرندهای تیزپرواز استتتت چون
بهرام خدای جنگجویان نیز هستتت که در «اصتتل

تاویر  :۱۰6نقش پرنده در گوشوارۀ شرقی
(نگارندگان)

نمتادی از ختدای پیروزی برای همراهی یا یاری این خداستتتت» (طهوری۱8۱۱ ،الف۷۷ :؛ نیز نک:
هینلز .)۰5 :۱8۷3 ،در واقع ،بهرام در کالبد مرغ شتتاهین درمیآید که در میان مرغان ،تندپروازترین و
در میان بلندپروازان ،ستتتبکبالترین استتتت (همان۷۱ :؛ نیز نک :پورداوود :۱8۰۷ ،ج.)۱5۰-۱58 ،5
نقوش پرنده در حالتهای مختلفی در گچبریهای مورد موالعه وجود دارد ،بعضتتیها در حال پرواز
و بعضتتی در حال شتتکار و همچنین در حالت نشتتستتته که بیشتتتر به حالت نگهبان و محافظ دیده
میشوند.
۲ـ .۳گوشوارۀ تاالر اصلی (ضلع غربی)

در گوشوارۀ ضلع غربی نقوش متفاوتی نسبت به گوشوارۀ سمت شرقی وجود دارد که شامل
گرفتوگیر شیر و شتر ،و شیر و آهوست .همچنین نقش هارپی بهصورت تکی در آن دیده میشود.
نبرد حیوان و حیوان (گرفتتوگیر حیوانتات) ،چنتانکته از نتام آن پیداستتتت ،نمادی از جنگ و
قدرتطلبی بهمنظور حفظ بقا و حیات و در نهایت پیروزی یکی بر دیگری استتتت که گاه مفاهیم

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)

5۰1
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اسوورهای و نمادین دارد و گاه مضامین تمثیلی همچون نبرد نور و تاریکی یا خیر و شر را نیز در
بر میگیرد (تقوینژاد.)3۱ :۱8۱۷ ،
۲ـ۳ـ .۱شیر و شیر

در جنگ شتیر با شتیر دو حیوان بهصورت
غالب و مغلوب به تصتتویر درآمده و ستتگ
شکاری شیر غالب ،در حال گاز گرفتن شیر
مغلوب نشتان داده شتده استت .مرتبۀ شیر،
نخستتتتین مرتبته از مراتب اعلی به شتتتمار
میرفتتت (آموزگتتار .)3 :۱8۱۰ ،در نقوش
برجستتۀ هخامنشی این نبردها بهکرات دیده

تاویر  :۱۱۷گرفتوگیر شیر و شیر ،گوشوارۀ غربی
(نگارندگان)

میشود که برگرفته از اساطیر ایران باستان با گرایشی نمادین و متأار از هنرهای ایران باستان است.
۲ـ۳ـ .۲شیر و گاو

یکی از نقشمایههای گرفتوگیر نقش حملۀ شیر به
گاو استت که پیشینهاش به بینالنهرین میرسد .نبرد
شتیر با گاو را میتوان معرف اسوورۀ کهن نبرد مهر
با گاو و دریدن او و جاری شتتدن برکت دانست که
این نقش موضتوع اساسی در نگارههای مهری است
(همتان3۱ :؛ نیز نتک :بتاقری .)۱8۱3 ،آن را حتامل
مفهومی نجومی نیز دانستتهاند ،اما مدارکی نیز هست

تاویر  :۱۲8گرفتوگیر شیر و گاو ،گوشوارۀ غربی
(نگارندگان)

که حملۀ شیر به گاو را نماد قدرت سلونتی در تمدن آشور (3۱۱ق.م) میداند (همان.)3 :
۲ـ۳ـ .۳شیر و شتر

از دیگر نقوش گرفتوگیر نقش شتکار شتتر توستط شتیر است که در بخش گوشوارههای غربی
ایوان بهصورت برجسته گچبری شدهاند.
۲ـ۳ـ .۴شیر و گوزن

نقش نبرد شتیر و گوزن (آهو) با شاخهایی بلند نیز در گوشوارۀ غربی ایوان اصلی تصویر شده که
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

51۱























شتباهت بسیاری به حملۀ شیر به گاو دارد .نکتۀ قابل توجه در نقوش شکارها وجود شیر در آنها
بهصورت مشترک است.

غربی (نگارندگان)

(نگارندگان)
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تاویر  :۱۱گرفتوگیر شیر و شتر ،گوشوارۀ

تاویر  :۲۰گرفتوگیر شیر و آهو ،گوشوارۀ غربی

۲ـ۳ـ .۵هارپی

در گوشتوارۀ ضلع غربی تاالر اصلی نقش هارپی (پرنده
با ستر انستان) بهشتکل تکی با تاج شتاهی بر سر ،روی
بدن طاووس گچبری شتتده که دمی بلند دارد و پرهایش
بهصتورت برگ نمود یافته است .این نقش در دو جبهۀ
ورودی بهشتکل قرینه قرار گرفته است که تاج بزرگ بر
سر او نشان از جنس مذکر یعنی شاه دارد.
۲ـ۳ـ .۶سرباز

تاویر  :۲۱نقش هارپی در گوشوارۀ غربی
(نگارندگان)

از نقوش گچبری گوشوارههای ضلع غربی نیز باید به نقش
ستربازهای قاجاری ایستاده همراه با اسلحه و سرنیزه اشاره
کرد که در چهارگوشتته این گوشتتواره به شتتکل قرینه قرار
گرفتتهانتد .در این نقش ،صتتتورت مرد نظتامی قاجاری با
ستتتبیتلهای بلند و لباس فرم نظامی رایج با کاله و چکمه
سیاه مشخص است.
چهار سترباز هر یک بر روی گلدانی ایستاده و حالت
نگبان دارند .در دو ستتتوی آنها نیز نقوش استتتلیمی قرار
گرفته است.
تاویر  :۲۲نقش سرباز در گوشوارۀ غربی (نگارندگان)

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)
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۲ـ .۴حیاط اصلی
۲ـ۴ـ .۱نقوش گیاهی

در میان تمامی تمدنها ،مفاهیم نمادین گیاهان در باورهای اعتقادی مردم رسوخ کرده و سبب شده
که گیاهان از تقدس ویژهای برخوردار باشند .هر ملتی غالبای با توجه به اقلیم خود ،یک نوع درخت
یا گیاه را بیش از ستایر گیاهان محترم میشتمارد .در ایران درخت چنار و سرو از اهمیت بیشتری
برخوردارنتد (جوادی )۱8۱1 ،و از طرفی انگور در استتتاطیر ایران مظهر خون بود و خون نیروی
اصتلی حیات (طباییان و حبیب .)85۱ :۱8۱۱ ،نزد پادشاهان هخامنشی درخت چنار زرین بههمراه

تاک زرین آراستته به زیور نگهداری میشتده است ،شاید بتوان تاک زرین که بر چنار میپیچیده،
مظهر خون و تداوم ستلونت هخامنشتی دانستت (مبینی و شافعی .)۰3 :۱83۰ ،از این نقوش ،در
حیاط خانۀ بروجردیها استتفاده شتده استت .در نگاه اول به نظر میرسد سعی شده با استفاده از
نقوش گیاهی در گچبریها ،فضتای بهشتتگونهای در دل خانۀ کویری به تصویر کشیده شود .در
میان نقوش گیاهی بر دیوارّههای خانۀ بروجردیها ،تاک و میوۀ انگور از اهمیت خاصی برخوردار
استت که در بخشهای مختلف تاج جبهۀ جنوبی و شتمالی حیاط ،حتی در شتاهنشین بهوفور کار
شده ،لیکن در دیگر خانههای تاریخی کاشان با این وضو و فراوانی دیده نمیشود.
۲خ۴خ۱خ .۱انگور
انگور در آیین مهری ایران باستتتتان مقدس و نماد
برکت شمرده میشد .در اساطیر و افسانههای کهن
ایرانی ،انگور از خون گتاوی کته خداوند آفرید و
در حمله اهریمن کشتته شد ،پدید آمده است و در
افسانهها آمده که در محل کشته شدن این گاو33 ،
گونه دانه و  ۱5گونه گیاه دارویی رویید و از خون
او انگور پدید آمد (واشقانی فراهانی5۰8 :۱8۱3 ،؛
وارنر.)81۷ :۱8۱1 ،
پیش از اسالم در دورۀ ساسانی و بعد از اسالم
در دورۀ امویتان و عباستتتیان از این نقش بست تیار
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

51۲























استتفاده میشتده استت .خوشۀ انگور نماد عناصر
عشتتای ربانی بود .نمادی از باروری ،حیات و رنج

تاویر  :۲3درخت انگور و میوۀ آن ،خانۀ
بروجردیها (نگارندگان)
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مردمان و در برخی سنتها درخت معرفت محسوب میشود (کوپر.)۱5 :۱8۷3 ،

نمونههای بهجامانده در عصتتر اشتتکانی ،ستتاقۀ پیچوخمداری استتت که بهصتتورت متناوب

برگهای مو و خوشتههای انگور بر آن جای گرفته؛ صتورت مشابهی که در تزیینات قصر المشتی
نیز دیده میشود (اتینگهاوزن و گرابار.)8۱ :۱8۷1 ،
۲خ۴خ۱خ .۲تاک

تاک و پیچک از قدیمیترین عناصتتری استتت که در هنر قاجاری به کار رفته .نخستتتین بار هنرمندان
پتارتی از این نقش بهره بردنتد .عالوه بر خود میوۀ انگور ،تاک یا درخت انگور نیز داللت بر مفاهیم
نمادین و مقدستتی در دورۀ باستتتان داشتتته استتت .تاک گاهی در مکانها و آاار باقیمانده با درخت
پیچک ،عمدتای به قوۀ حیات و الوهیت ارتباط داده شتتتده استتتت (وارنر .)3۱3 :۱8۱1 ،همچنین در
اساطیر ایران نماد باروری و فراوانی و دارای نیروی مقدس جاودانه بوده است (ندیم.)5۱ :۱8۱1 ،

۲خ۴خ۱خ .3عقاب خ کرکس
نقش پرنتتده در حتتالتتت هتتای مختلفی در
گچبریهتا وجود دارد؛ بعضت تیهتا در حال
پرواز و بعض تی در حال شتتکار یا در حالت
نشسته ،بیشتر به حالت نگهبان و محافظ ،به
چشتتتم میخورند .در ایران باستتتتان ،نقش
شتتتاهین و بتتاز یتتا عقتتاب بر روی درفش
پادشتتاه ،نشتتان قدرت بود .بر روی یکی از
آاار بهجایمانده از دورۀ ساسانی نیز ،عقاب
نقش حتامی آنتاهیتتا (الهۀ ایرانی آبها) را

تاویر  :۱3۴آناهیتا الهۀ ایرانی آبها ()Cleveland Museum

دارد .عقاب معموالی نماد خورشتتید بود و بر

منبعWikimedia.com:

رهایی از بند و پیروزی ،غرور و حاکمیت داللت داشتتتت؛ و اگر با ماری در جنگ بود ،بر نبردی
دائمی و پیوستگی نور و رلمت حکم میکرد( 5طهوری۱8۱۱ ،الف.)۷۱ :
از نقوش خاص بهکاررفته در خانۀ بروجردیها نقش عقاب یا کرکس استتت که در هر دو جبهۀ
شتمالی و جنوبی حیاط بهشکل قرینه وجود دارد .شاید بهدلیل وجود این پرندگان در منوقۀ کاشان و
از جمله شتهر نظنز اشاره دارد که زادگاه مالک این خانه است .نقش عقاب بهنوعی نگارۀ مورد توجه
زمان خویش و رایج در خوۀ شترقی متصرفات اسالمی ،امسراتوری بیزانس و سراسر آفریقای شمالی

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)
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بوده استت .این نقش در دوران پیش از اسالم
نماد بزرگی و قدرت و در دوران بعد از اسالم
به نمادی از ستترای آخرت و مرگ مبدل ش تد
(مکداول .)۱8۷۰ ،در تمثیالت دورۀ رنسانس،
عقاب نشان تیزبینی و یکی از حواس پنجگانه
به شمار میرود (هال .)۱8۱8 ،نقش عقاب به
روی پرچم ایران بتاستتتتان ،شتتتکوه و جالل
شتاهی را به تصویر کشیده است .پرچم ایران
هخامنشتی ،عقابِ طالیی با بالهای بسته بود
که نشتتتانۀ قدرت و پیروزی ایرانیان در جنگ
استتتت (شتتتوالیته .)533 :۱8۷1 ،در ختانتتۀ
بروجردیها نقش عقاب در تاجنمای بیرون و
در پیشتانی حیاط مرکزی اصلی در دو سمت
و بتهصتتتورت قرینته قرار گرفته و در حالت
نشتتستتته بر مکانی بلند نمایش داده شتتده که
تمثیلی استتتت از آشتتتیان عقاب بر بلندترین

تاویر  :۱۴5نقش عقاب در گچبری ضلع شمالی حیاط
(نگارندگان)

نقوتۀ کوه .البته در بخشهای دیگرِ بنا عقاب
در حال شتتکار نیز وجود دارد .یادآوری میشتتود نقوش حیوانات از جمله پرندگان در گچبری این
خانه ،از توجه به طبیعت در صورت معماری آن خبر میدهد.
۲ـ۴ـ .۲نقوش افسانهای (خیالی)

از دیگر نقوش قتابل توجه در بنای خانۀ بروجردیها ،نقوش موجودات خیالی استتتت که بر دوش
خود گلدان ،یا یک ستتتون را حمل میکنند .نقوشتتی با تصتتوری از دیو یا جن به اشتتکال مختلف در
بخشهایی از حیاط و همچنین تاالر اصتلی کار شتده که بهشکل قرینه در دو سمت هر بخش جای
دارند .این صورتها در بخش شمالی حیاط با گلدانی روی سرشان تصویر شدهاند .شاید بتوان آنها
را بته همتان معنایی فهمید که بهعنوان دورکنندگان بال و نیروهای شتتتر ،همچنین محافظت از مکان
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

51۰























مقدس به شتتتکل مجستتتمه بر بام کلیستتتای نتردام پاریس قرار دارند و گارگویل ( )gargoyleنامیده
میشتتتونتد .محافظان روحانی که وریفۀ حفارت از کلیستتتا ،دفاع و جلوگیری از تهاجم را در برابر
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اروا خبیثتته بر عهتتده دارنتتد .در تفستتتیری دیگر
گارگویلها مأخوذ از دوران بتپرستتتتی استتتت که به
مستیحیت آغازین منتقل شتتده تا کلیسا برای مسیحیان
نخستتتین صتتورت آشتتنایی بیابد .همچنین در استتاطیر
یونان از دیو زنی به نام شتتیمر ( )Chimeraبا نفستتی
آتشتین ،سر شیر و بدن بز و دم مار یاد شده که بعضی
منابع مجسمهّهای بام نتردام را صورتی از او دانستهاند.
احتماالی بهدلیل رواج نسبی سفر ایرانیان به فرانسه
در میتان اعیتان و اشتتتراف در دورۀ قتاجار ،از جمله
بروجردیهتا و آشتتتنتایی آنها با بناهای معروف آن
دیار ،صتتورتهای بومی دیو و جن هم بر نمای خانه
معنای مشابهی داشته باشد .این شکل از نقوش خیالی
در دیگر بناهای شتتهر کاشتتان دیده نشتتد و این خود
خاص بودن گچبری خانۀ بروجردیها را برای انجام
این پژوهش دوچنتتدان میکن تد

تاویر  :۱56نقش اجنه در بخش شمالی حیاط
خانۀ بروجردیها (نگارندگان)

(https://whatismyspiritanimal.com/gargoyle-symbolism-

.)meaning

تاویر  :۲۷نقش شیمر در کلیسای نتردام ()https://karimzabet.com

۲ـ .۵تاالر اصلی

در تاالر اصتتتلی هم نقوش شتتتیر ،ستتتاعت ،گلدان گل و همچنین نقوش خیالی (دیو و جنیان)
بهشکل نگهبانان قرار گرفتهاند.
۲ـ۵ـ .۱موجودات خیالی ـ جنیان

نکتۀ قابل توجه اینکه در دو سمت تاالر اصلی خانۀ بروجردیها نقوش خیالی به شمایل جنیان

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)
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قرار گرفته که مشتتخصتتۀ آنها وجود دستتت و پاهایی بهشتتکل ستتم دوتایی(گاو و بز و )...و
همچنین داشتتتن شتتاخ و دم ،بازر و مشتتخص استتت که ستتتونهایی را روی دوش خود نگاه
داشتهاند .از چنین صورتی میتوان نمونۀ نقش مأمور جهنم در کلیسای نتردام را نیز مثال زد که
بتا همین شتتتکل دیده میشتتتود .نکتۀ تأملبرانگیز دیگر ،شتتتکل قرارگیری دو نمونه در خانۀ
بروجردی استت که همانند دو جنس مذکر و ممنث تصتویر شدهاند .تنوع نقوش این بخش در
مورد جنیان بهشتکلی استت که ستتونهای چهار گوشۀ تاالر اصلی را بر روی سر دارند ،گویی
نگهدارندۀ سقف هستند .در مجاورت آنها نیز نقوش گلدان و اسلیمیها همراه با درختان میوه
دیده میشود .شاید ستونها کنایه از آسمان باشند.

تاویر  :۱68نقوش اجنۀ تاالر اصلی خانۀ بروجردیها (نگارندگان)

تاویر  :۱۷۱نقش برجستۀ قضاوت نهایی کلیسای نتردام و وجود شکل فرامادی در آن
()https://karimzabet.com

۲ـ .۶دستهبندی نقوش
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

51۱























پس از مستتندستازی و تصتویربرداری از نقوش گچبری خانۀ تاریخی بروجردی ،ستعی شده که
دستتهبندی برای گونههای نقوش بر استاس وجوه مشتترک آنها صتورت گیرد که در شش گروه
بهشکل جدول  ۱انجام شده است (جدول .)۱

نقوش گیاهی

نقوش حیوان

گرفتوگیر

نقوش انسان

اشیا

نقوش فرامادی

سرو

شیر

شیر و شیر

انسان در حال شکار

سماور

انسان بالدار

تاک

آهو

شیر و شتر

انسان نگهبان

گلدان

اجنه

گلها

کرکس

پرندگان

سرباز

ساعت

اژدها

اسلیمی

طاووس

شیر و آهو

کوزۀ آب

هارپی

شیر و گاو
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جدول  :۱دستهبندی انواع نقوش گچبری خانۀ بروجردیها (نگارندگان)

در ادامه ،نقوش دستتتتهبندی شتتتده در جدول  5بههمراه مفاهیم نمادین و همچنین موقعیت

قرارگیری آنها در بنای خانۀ بروجردیها بهصتورت مجزا ارائه شده است تا بهگونهای جمعبندی
برای رسیدن به نتیجۀ دقیقتر حاصل شود.
جدول  :۲دستهبندی نقوش بهکاررفته بههمراه نماد و معنای دورنی آنها (نگارندگان)
نماد و معنای درونی

تاویر

موقعیت در بنا

تاک ت انگور
نماد برکت از باروری ،حیات و رنج
مردمان در برخی سنتها

جبهۀ شمالی حیاط و
همچنبن در اتاق شاهنشین

گل و گلدان
نمادی از ذات یگانۀ پروردگار و باغ
بهشت.
پاکی و کمال ،رشد و تعالی

جبهۀ شمالی حیاط
تاالر اصلی
اتاق شاهنشین

ترکیب دو نماد گیاه و پرنده میتواند
نمایشی از حضور انسان در باغ بهشت
باشد.
مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)

51۲























نماد قدرت و توانایی ارتباط با طبیعت

سردر ورودی
گوشوارههای اطراف تاالر
اصلی

گرفتوگیر (نبرد حیوان و حیوان)
ستیز بین فصول ،نیروی زندگانی
نماد قدرت

گوشوارههای شرقی و غربی
تاالر اصلی

شیر
نماد میترا ،خیر در مبارزه با شر ،برای
نشان دادن قدرت و نیروی پادشاه

گوشوارههای شرقی و غربی
تاالر اصلی

انسان بالدار
محافظ سلونت ،تجلی قدرت

تاج اصلی جبهۀ جنوبی حیاط

الهۀ پیروزی و فتح

آهو
نماد زنانگی
نشتتتتان تقتتدس و پتتاکی (بیگنتتاهی،
معصومیت و زیبایی)

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
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شکار

نماد اهورامزدا و ایزدان آسمان ،حیات

در نمای جبهۀ شمالی حیاط

جاودان و رستگاری
در دوران پیش از اسالم نماد بزرگی و
قدرت

هارپی
نشانه سلونت ،شاه و شکوه و جلوه
شاهی

در اتاق شاهنشین (زوج) و در
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عقاب

گوشوارۀ غربی تاالر اصلی

طاووس
مظهر بیمرگی ،طول عمر ،نماد عشق،

در اتاق شاهنشین

شکوه و تجمل ،سعادت ابدی

 .۳نتیجهگیری
هنرمنتدان و معماران با الهام از گنجینۀ فرهنگی و هنری ایران ،در دورههای مختلف تاریخی در
کنتار دیگر قالبهای هنری ،از گچبری نیز بهعنوان هنری فاخر بهره بردهاند .تداوم هنر گچبری
با نوآوری و ابتکار در طر و نقش همراه بوده و نقوش منحصربهفردی را رقم زده که با مفاهیم

مطالعۀ صورت و
معنای نقوش گچبری
خانۀ تاریخی بروجردیها
(کاشان)
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و معانی نمادین و فرهنگی خود بیانگر آیینها ،رستتوم و باورهای زیستتتبوم مردمی استتت که
آنها را در ستتکونتگاههای خود به کار بردهاند .صتتورتهای بهکاررفته در گچبری خانهها از
نقش انستان و گیاه و جانور تا موجودات افسانهای همچون انسان بالدار و جنیان ،تا اشیایی را
در بر میگیرد که از دیگر کشتورها به ایران وارد شده بود مثل سماور! نتیجۀ اانویۀ این پژوهش
موقعیت استتفاده از این نقوش در بخشهای مختلف خانه است بهگونهای که برخی با صورت
و معنای خاص برای فضتتاهایی مانند شتتاهنش تین به کار میرفته و نقوش طبیعی در محوطۀ باز
حیاط .صتورتهایی که بعضتی نمادین استت و بعضی نمایانگر زندگی عادی مردمان و اشیای
کتاربردی کته زنتدگی روزمره را بته مرتبتۀ خیتال ستتتوق میدهد .چنانکه درخت زندگی ،از
قدیمیترین استوورههای ایرانی ،با خدایان و الههگان باستتانی ایران در پیچوخمهای شاخههای
تاک و خوشتتههای انگور ،بیننده را به فضتتای روایتهای کهن ایرانی میبرد ،ناگهان ستتماور با
قوری روی آن ،افستتتانههای دیرپا را به زندگی ملموس امروز گره میزنند .انستتتانهای بالدار
مخاطب را به دنیای فراستویی میخوانند تا خیال بر بال پرندگانی چون عقاب و شتاهین ستوار
شتود و شیر و گاو و ...نمایندگان کهن قدرت و نعمت در کنار گلدانهای گل و سبدهای میوه،
زندگی خوش گیتوی را به زندگی جاودان مینوی پیوند میزنند .از یک سو محافظان و نگهبانان
الهی امداد و حمایت غیبی را یادآور میشتوند و از ستوی دیگر سربازان و نظامیان وریفۀ حفظ
امنیت را همینجا بر روی زمین بر عهده میگیرند .نگاه از زمین به آستتتمان اوج میگیرد و بار
دیگر از بهشت فراسویی به زندگی عادی بازمیگردد؛ و این روایتگری همچنان ادامه مییابد.
این پژوهش بر موالعۀ نقوش گچبری خانۀ بروجردیها ،از مهمترین خانهّهای قاجاری شتتتهر
کتاشتتتان متمرکز بود و میتوانتد بر روی دیگر ختانتههای مشتتتهور فالت مرکزی ایران در اقلیم
جغرافیایی گرم و خشک ادامه یافته و به موالعۀ توبیقی خانههای تاریخی شهرهای مهم این منوقه
مثل اصتتفهان و نونز و یزد و کرمان گستتترش یابد .یقینای هنرهای بهکاررفته در این خانهها متنوع و
متفتاوتانتد و از جنبتههتای گونتاگون میتوانند مورد بررست تی و مقایستتته قرار گیرند .معماری
شتهرکاشان و بهویژه بنای فاخر خانۀ تاریخی مورد موالعه ،آغازی برای گسترش موالعات توبیقی
اینگونه پژوهشها محسوب میشود که میتواند به تحقیقات پربارتر آینده توسعه یابد.
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
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Abstract
The art of bedding is one of the Iranian arts that have been popular in
Iranian architecture for a long time. Plaster molding patterns in the
architecture of historical houses, at first glance, have a decorative
aspect and express a visual beauty, but a deep look at these
motifsreveals their inner and symbolic meanings. The variety used in
the plaster molding of Boroujerdi House is very remarkable and
expresses Islamic-Iranian values of its time in Kashan. The main
objectives of this study are to identify and to determine the typology
of plaster molding patterns of Boroujerdi House as well as to
understand their inner symbolic meanings. Accordingly, the main
questions of the research are: 1) what are the types of plaster molding
designs in Boroujerdi House? 2) What are the symbolic meanings of
the designs used in them? The results show that these patterns, which
include plants, human figures, animals, and supernatural beings,
sometimes imply mythical and sacred symbolic meanings. The
research method is descriptive-analytical and involved field studies as
well as library studies; hence, first the accurate and appropriate
imaging of the beds was done, and then based on the library studies,
each role was analyzed and examined semantically. In this route,
through graphic software, the position of each role is specified on the
house architectural plan map as well as on the images .
Keywords: Symbolic patterns, Plaster molding, Iranian architecture,
Boroujerdi House, Kashan.

The Analysis of Fayz Kashani’s Thoughts, a Renowned
Kashani Figure in
Forough Parsa

Abstract
Mullah Mohsen Fayz Kashani is one of the famous people of Kashan
in the eleventh century duringthe Safavid era. Fayz Kashani's life
coincided with the institutionalization of the Shiite religion in Iran,
and he has tried to spread Shiite teachings. He has written many
valuable books in the field of Quran, Hadith, Fiq (Jurisprudence),
philosophy, moral, and Ethics. Fayz Kashani has been influenced by
philosophical and mystical views as well as the scripturalism of his
masters. Fayz has also deployed the common traditions of Kashan and
succeeded in combining these views significantly in his works.
According to fayz, reason, revelation, and mysticism are compatible,
and there are various kinds of philosophical and mystical teachings in
the hadiths of Shiite Imams. This research through the following the
works of Fayz has come to this conclusion that fayz has chosen the
hermeneutic approach for resolving the conflict between hadith and
mysticism.
Keywords: Fayz Kashani, Kashan, Scripturalism, Philosophy,
Hermeneutic.
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Abstract
Glassaware and Ceramic Museum in Iran locates on Si-e Tir (30th Tir)
Street in Tehran. It includes one of the richest collections in Iran and
houses glassware and pottery artworks from different eras. The
museum consists of five art exhibition halls. Among the artworks
available in this museum, the potteries which are kept in the golden
hall of this complex deserve special attention. Among these potteries,
there are six samples of lusterware which have not been independently
analyzed before. Evidences show that the origin and date of
construction of these artworks have not been properly presented.
Therefore, due to the importance of these works, the present study
aims to review the chronology of these vessels using a descriptivehistorical approach with references to library sources and case
citations to other similar samples on the website of museums, which
have been dated by prominent researchers and experts. In addition, it
tries analyze the similarities of form and motifs with through
comparative approaches via comparative tables. Hence, the most
important questions of this research are associated with the time
period and fabrication center of these works. Based on the present
findings, from a historical and spatial perspective, the lustre pottery
samples available in Glassaware and Ceramic Museum of Iran
represent the style and technique of artworks fabricated in Kashan
from the late sixth century AH to the early seventh century AH.
Keywords: Kashan, Lustre pottery, Glassaware and Ceramic Museum
of Iran, Production center, Dating.
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Abstract
Graffiti can be considered as a means of communication and a
purposeful medium which informs people of what is going on in the
lower layers of urban life, despite the restrictions having been
imposed upon public places. Writings and pictures of the events and
movements of the second half of the 14th century in Iran still remain
on the city walls, through which one can get acquainted not only with
the ideas and beliefs of people but also the activities of political and
social groups. These murals are now a subset of the graffiti style of
art. The present study examines those graffiti in Kashan which have
survived from 1977 up to the late 1390s. The purpose of this
developmental research is to introduce and document the graffiti of
Kashan and to answer these questions: Have graffiti had an impact on
Kashan’s society? How much it has been able to influence the
development around Kashan. Therefore, deploying a descriptiveanalytical approach and data collected through library studies and
field forms. The research has founded out that the graffiti studied
include a variety of contents including ideological, cultural, political,
and religious ones that can be divided into the Islamic Revolution era,
the imposed-war era, and the contemporary era.
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Mazin al-Dawla- as a manager, teacher, and talented artist- has proved
so important to this growth. He, as a master in the field of landscape
painting and artistry, has been influenced by European academic art
and accordingly trained a brilliant generation of Iranian painters. He
established the Western style of academic painting in Iran in the Qajar
era. His teaching and management experience in Dar al-Fonun as well
as his training of the brilliant generation of painters along with his
teaching of French and of music have made this artist a legendary
figure in the Qajar period that is unrepeatable.
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The Study of Mirza AliAkbar Khan Mozayan alDawlah’s Role in Darol-Fonun School in the Qajar
Period
Elahe Panjehbashi

Abstract
During the Qajar period, one of the influential painters was Mirza Ali
Akbar Khan Natanzi, known as Mazin al-Dawlah, a resident of
Kashan. Mazin al-Dawlah, a student of the great artist of the Unger
era, was educated at Paris School of Fine Arts. Due to Mazin alDawlah’s significant role and teaching in Dar al-Fonun as well as his
upbringing of students such as Mirza Abutrab Ghaffari, Ismail Jalayer,
Musur al-Molk and Kamal al-Mulk, his life and works are worth
discussing. To this end, first the teaching of academic painting in Dar
al-Fonun in the Qajar era and Mazin al-Dawlah’s role are examined.
The purpose of this study is to find out the role of Mirza Ali Akbar
Khan Mazin al-Dawla's teaching in Dar al-Fonun as well as the
mentioned artists. The research question is: what was the role of Mirza
Ali Akbar Khan Mazin al-Dawlah as a teacher and painter in the Dar
al-Fonun school? Research deploys a descriptive-analytical method
involving library resources and museum samples. The results of this
study show that the Dar al-Fonun school and the teaching of painting
have played an important role in the development of Qajar art, and
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Abstract
So far more than 40 historical farmsteads around Kashan have been
identified, 28 of which have been examined in more detail. These
farmsteads have formed small biological complexes in different
historical eras. Furthermore, Economic and productive incentives
have played an important role in their creation The main point about
these farmsteads is a lack of knowledge about their physical
characteristics and their distinctions from other biological complexes
such as villages. This research raises two questions: a) based on what
physical characteristics have historical farmsteads been formed around
Kashan? b) What was the role of dependent physical elements in the
survival of farmsteads around Kashan and on which factors their
maintenance and protection depended? The aim of this research is to
introduce the physical characteristics of farmsteads around Kashan
through analyzing a case study called Bala Abbasabad Farmsteads. To
this end, an interpretive approach and historical interpretive strategy
have been deployed..Available studies have discussed there are three
zones in each farmstead including physical, cultivation and customary
buffer. The physical zone had an area of 2 to 15 hectares, and
dependent physical elements were located in this zone. Cultivation
zones with an approximate area of 15 to 30 hectares were formed, and
the main theme was the production and creation of economic added
value. The customary area was also allocated to pastures, and its
extent was determined based on customs. Currently, these three zones
are in four conditions: destroyed, under reconstruction, rebuilt and
changed to the village.
Keywords: Historical farmsteads, World agricultural heritage,
Kashan, Bala Abbasabad.

preparation of two memorial tiles for a single minbar. The findings
show that the main reason for ordering the second tile is the
customer’s anxiety about the phrase “Hu al-A’li al-a’la” --used for
Imam Ali and some leaders of the Hurufi movement-- at the top of
Kashan’s lustre tile Since it was considered an extremist and
illegitimate slogan. Therefore, in Kuhpayeh, which was one of the
Nuqtavi centers, and some of its elders such as Abu al-Qasim Amri
were blinded by this accusation, the patron of the minbar, Haj
Iskandar, ordered another tile with a moderate content. Also, these
two tiles reveal the industrial and artistic relations of several cities
such as Kashan, Qomsheh, and Kuhpayeh in the center of Iran that are
influenced by Shiite beliefs of that time.
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Abstract
The preparation of two memorial tiles in the early Safavid era for a
tiled minbar in the Jami’ Mosque in Kuhpayeh, a small town near
Isfahan, has raised questions and leads into ambiguities. One of these
tiles is a lustre ceramic plaque which was produced in Muharram
935/September in 1528 in Kashan; the other is a blue-and-white tile
that was produced eight months later in Ramadan in 1528in Qomsheh.
The content of the first tile depicts radical (Ghulat) Shiism, and the
second indicates a moderate Islamic tendency about Ali ibn Abi Talib
and the Prophet’s Houshold. This article through an introduction of
architectural and artistic elements of the Jami’ Mosque of Kuhpayeh,
based on a field study, seeks to analyze the content of the tiles
installed in the minbar and mihrab of the mosque. Based on the
cultural and religious setting of central Iran during the reign of Shah
Tahmasb, this paper proposes a new theory about the reason for the
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