
  

  

  

  

  

  هاي قاجاري آذربايجان تذهيب در ديوارنگاريهاي خانه

 

 رحيم چرخي

  

  

  مقدمه

 ةهاي خان تطبيق ديوارنگاره«اي است از پژوهشي تحت عنوان  اي كه پيش رو داريد گزيده مقاله

 ةهاي سنتي دور كه بر روي ده خانه از خانه»  زند و قاجارةبهنام تبريز با ديگر نقوش مربوط به دور

 صورت پذيرفته) غربي و استان اردبيل شرقي، آذربايجان آذربايجان( آذربايجان ةه در منطققاجاري

هاي تاريخي بهنام، حريري، سلماسي، نوبري،  هاي ديواري خانه  اين پژوهش نگارهرد. است 

 سيد هاشم ابراهيمي، ةاي در ميدان چوپور خيابان ماراالن شهر تبريز، خان ، خانه)پدر(زاده  يي گنجه

 سردار ماكو در باخچه جوق ماكو ة كبيري در شهر خوي و خانةتاالر حكمت در شهر اردبيل، خان

 اين هنر ةمنظور بازشناخت ارزشهاي فراموش شد شناسي نگارگري ايراني و به از منظر سبك

 ةهاي خان  نگارهةتوضيح اينكه تفضيل پژوهش دربار. ت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتنددقّ هب

  . شددر اثر مستقلي تدوين و به دانشگاه هنر اسالمي تبريز ارائه مذكور 

 ة مرمت نقاشي روي گچ در منطقة بهنام در تبريز اولين تجربةهاي ديواري خان مرمت نگاره  

 شمسي مورد مطالعه، ١٣٧٦ از سال  راهاي ديواري آن نگارهنگارنده غرب كشور بود كه  شمال

 پاسداشت هنر نگارگري ايراني و ة در عرص،اقدام مرمتياين . دادپژوهش و سپس مرمت قرار 



 

  

107   هاي قاجاري آذربايجان تذهيب در ديوارنگاريهاي خانه

  

دنبال داشت كه ذكر تمامي آنها مجال  بهثمرات مختلفي خصوص احياي نگارگري بر روي گچ  هب

  . طلبد ديگري مي

. آنچه در اينجا گردآوري شده، برداشتهاي آزاد ولي متكي به نتايج پژوهش مذكور است  

و بررسي » تذهيب «ة نگارگري ايراني، يعني شيوةكي از سه شيومطالب اين مقاله در ارتباط با ي

  . هاي ديواري بناهاي مذكور خواهد بود جايگاه آن در مفاهيم بصري نگاره

  

   قاجارة جايگاه تذهيب در ديوارنگاري دور-1

، كه هركدام از آنها ت مختلف از هنر نگارگري ايراني اسةتذهيب، گل و مرغ و مينياتور سه شيو

هاي  در ديوارنگاري خانه. اند فرود را تجربه كرده و  فراز و نشيبي را سپري و مراتب اوجرپ تاريخ

 ديگر كامالً ة قاجار در آذربايجان حضور مؤثر و بيشتر تذهيب را نسبت به دو شيوةسنتي دور

 در  ديگر يعني مينياتور و گل و مرغةو البته اين بدان معنا نيست كه از دو شيو كنيم؛ احساس مي

بندي طرح را تشكيل  آنچه بيشتر رايج بوده و سطح غالب تركيب. است  ها غفلت شده اين نگاره

 ديگر به ة و دو شيواست» تذهيب «ة، شيوبوده و مدنظر هنرمندان نگارگر ه استداد مي

بندي كلي   عمدتاً بخش اندكي از تركيباند و قرار گرفتههاي مختلف در كنار تذهيب  صورت

  .اند داده يل ميطرح را تشك

  

  ها  تطور نقوش تذهيب در ديوار نگاره-2

 و نگار دادن اوراق كتابهاي خطي با آب طال، زراندود تزئينمعني هنر  تذهيب در ادب فارسي به

شناسي كلي، به  دانيم در تذهيب، نقوش از نظر فرم گونه كه مي همان .است  كردن و طالكاري آمده

هاي  طرح اسليمي برداشتي انتزاعي از برخي آفريده. شوند  ميتقسيم ها ها و ختايي  اسليميةدو دست

طبيعي مانند طرح درختان با تمام پيچ و خمهاي آنها، فرم حركت ارگانيك برخي از خزندگان 

بندي و نامگذاري   تقسيم.است) اسليمي دهن اژدري و فيلي(، اندامهاي حيواني )اسليمي ماري(

بندي و نوع اجرا، با   در مواردي از نظر تركيب.ري آنهاستها هم ملهم از شكل ظاه اسليمي

  . شوند  معرفي مي ...نامهاي ديگري مانند اسليمي توپر، اسليمي توخالي، اسليمي گلدار و
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برگ مو، انجير، ( گياهان، برگها ةختايي صرفاً ملهم از برخي فرمهاي گياهي است، مانند ساق  

كار   هها ب همراه انواع اسليمي صورت ساده و مستقل يا به هكه ب) ...گل انار، نيلوفر و (و گلها ) كنگر

  . روند مي

 قاجار اگرچه ة جغرافيايي مورد پژوهش در دورةكار رفته در ديوارنگاري محدود نقوش به  

 عمومي نگارگري ايراني صورتي انتزاعي ةگرفته؛ در قرنها به تبعيت از شيو براساس طبيعت شكل

 بعدي دچار دواراند؛ ليكن برخالف مسير تاريخي خود در ا خود گرفته راني به هويت اياند و يافته

ها به   و مثالً اسليميه استباختتدريج رنگ  ه و متأسفانه هويت ايراني آنها باند شدهساماني  بي

م ه قاجار كه ملةهاي دور  كه اين نوع اسليميها را همواره در گچبرياند شدهفرمهاي فرنگي نزديك 

اند  هاي قبلي خود را از دست داده  نقوش ختايي هم تركيب دوره.بينيم ي است ميياي اروپااز فرمه

  .شوند تري اجرا مي مراتب با ظرافت كمتر و شكل ساده  بهو

  
 

   سلماسية مقصوديه، خانةتبريز، محل: موقعيت، قسمتي از تذهيب بر روي شومينه: ١تصوير         
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  هاي تذهيب با گل و مرغ و مينياتور ارهگ همجواري نة تأملي بر نحو-3

هاي گل و مرغ و مينياتور   نگاره از حضور غالببندي د در تركيبشگونه كه متذكر   همان

  . است  نظر شده صرف

. هاي اين سه شيوه در كنار هم است  همجواري نگارهةنحوشود  بدان توجه ميآنچه در اينجا   

، گرچه ساختار كلي طرح از هويت و انسجام اند شدههاي مختلفي كه بررسي و تحليل  در نمونه

هريك از  رسد، نظر مي مند است و تركيب نهايي طرح، موزون و كامالً هماهنگ به واحدي بهره

. اند ي با وحدت كلي حفظ كردهيآوا رغم هم به نگارگري ايراني هويت مستقل خود را ةسه شيو

  .  هنر ايراني استاز مصاديق وجود وحدت در عين كثرت در موارداين 

   همجواري گل و مرغ يا گل و بوته با تذهيب 3-1

 هاي مورد مطالعه، گل و مرغ و گل و بوته اغلب به چند روش در كنار تذهيب اجرا شده در خانه

  .است 

   تابلوهاي گل و مرغ يا گل و بوته را دربرگرفته و كادربندي نمودهةصورت حاشي  تذهيب به-١

  .است

ها موتيفهاي مورد  اند كه در اين نمونه بندي شده ا گل و بوته با نقوش تذهيب قاب گل و مرغ ي-٢

  .)٢ ةتصوير شمار(هاي فرنگي است  بندي اغلب از انواع اسليمي استفاده در قاب

 تذهيب اجرا ةاي به موازات حاشي صورت حاشيه  در مواردي گل و مرغ يا گل و بوته به-٣

 ةتصوير شمار(صورت افقي يا عمودي است  عموالً حركت حاشيه به م،ها اند كه در اين نمونه شده

٣(.  

ند يا با ا گل و بوته به صورتي درهم آميخته با نقوش تذهيب در گردشو  ، گل و مرغ-٤

  ).٤ ةتصوير شمار(شوند   تذهيب تكرار ميةبندي خاصي در يك واگير تركيب

كند و يكي از  دوره جلب توجه ميهاي اجرا شده در اين  آنچه از گل و مرغ يا گل و بوته  

گل رز تنها گل مشتركي . است» گل رز «ةمل نمود استفاده از بوتأمواردي است كه بايد در آن ت

 ي تابلوةدهند تشكيلاصلي است و اين گل از عناصر   است كه در اكثر تابلوها از آن استفاده شده

  .دهد گل و مرغ يا گل و بوته خود را نشان مي
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   ديوار طنبيةبدن،  كبيريةخوي، خان: موقعيت: ٢صوير ت
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  قسمتي از شومينه،  كبيريةخوي، خان: موقعيت :٣تصوير 
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   نيم هشتة داخل طاقچ، سلماسية مقصوديه، خانةموقعيت تبريز، محل: ٤تصوير 
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   همجواري مينياتور با تذهيب3-2

هاي ياد شده،  در خانه. معناي طبيعت كوچك اي است فرانسوي به  كلمه(Miniature)مينياتور 

 البته الزم به توضيح است كه در طنبي اين نوع ؛اند اجرا شده ١تابلوهاي مينياتور بر ديوارهاي طنبي

ها به شكلهاي  ين طاقچهيدر رديف پا. است  ها در دو رديف تعريف و تعبيه شده  طاقچه،ها خانه

  . هستندصورت محرابي   و در رديف باال با عمق كمتر و به٢شته مربع مستطيل و نيم

هاي مربع مستطيل  صورت كتيبه در باال و داخل طاقچه  اغلب به،تابلوهاي مينياتور در طنبيها  

 يا در ٣ها هاي محرابي رديف باال، در ازاره ين، داخل طاقچهيهشت رديف پا هاي نيم و باالي طاقچه

  :شرح زير است بندي آن به شوند كه تيپ سقف ديده مي

بندي افقي بهره  ها اجرا شده، نگارگر از تركيب صورت كتيبه در باالي طاقچه  ه در تابلوهايي كه ب-١

بندي تابلوها از  است و در حاشيه   اغلب از تذهيب استفاده نشده، كه در اين موارده استجست

  .است  چند خط موازي با رنگهاي متفاوت كمك گرفته شده

دليل بزرگي و كشيده بودن،  به) محرابي(هاي رديف باال  ينياتورهاي اجرا شده در طاقچه م-٢

 تذهيب در ،در اين نوع تابلوها. صورت عمودي است  هبندي آنها ب تابلوها در ابعاد بزرگ و تركيب

  .)٥ ةتصوير شمار. (دهد صورت دولچك خود را نشان مي ، به)سرطاقچه(فضاي باالي طاقچه 

تشكيل گرديده، اجرا ) ها اسليمي(ها در داخل قابهايي با استفاده از عناصر تذهيب  تور ازاره مينيا-٣

بندي كلي،  اين قابها معموالً به شكلهاي دايره، بيضي يا مستطيل هستند و در تركيب. ه استشد

  .)٦ ةتصوير شمار(است    اين تابلوها را دربرگرفته،نقوش تذهيب

اند كه نقوش تذهيب در اين نوع فرمها  ل قابهاي بزرگي اجرا شده مينياتورهاي سقفها، داخ-٤

انسان، (ها عناصري از مينياتور  نمايد و در بعضي نمونه  تابلو عمل ميةعنوان حاشيه يا محدود به

صورت آزاد و بدون حاشيه يا  و بعضاً گل و بوته به) تذهيب(بندي اصلي  در تركيب) ...حيوان، 

  .)٧ ةتصوير شمار. (اند  قوسهاي حلزوني در گردشكادربندي خاصي در مسير

خوريم كه هم از نظر  هاي مذكور به تابلوهايي بر مي در تابلوهاي مينياتور اجرا شده در خانه  

صورت منظره كار شده  اين تابلوها به. توجه است  بندي قابل تكنيكهاي اجرايي و هم از نظر تركيب

صورت شماتيك نشان داده شده و از  ناصري از طبيعت بهو در آنها انسانها، حيوانات يا عاست 
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بندي و اغلب   اجرا، نوع تركيب،در اين نوع تابلوها. اند پرداختن به جزئيات تابلو خودداري نموده

  .)٨ ةتصوير شمار(ها كامالً فرنگي است  موضوع

م خود را در  زنديه آرام آراةد كه اين شيوه از اواخر دورش، معلوم اه  بررسي اين نمونهدر  

اي  صورت شيوه  قاجاري منطقه بهةهاي دور  و در خانهاست داده ها نشان  هاي خانه ديوار نگاره

اين نوع . كند است جلب توجه مي   قاجار متداول بودهةمتفاوت و متمايز از آنچه در نگارگري دور

اجرا ) ري ديواريبخا (٦ها ها و شومينه  ازاره،٥ سقف، مقرنسها٤تابلوها بر روي قطاربنديهاي

  .اند شده

 

  كار برده شده در تذهيب ه رنگهاي ب-4

  علميديدگاهابراز احساسات در نقاشي است و از مهم دانيم يكي از عوامل  گونه كه مي  رنگ همان

  . گردد عبارت است از برگشت امواج نور كه به كمك چشم انسان قابل رويت مي

                             
   محرابي رديف باالة داخل طاقچ، حريريةتبريز، خيابان تربيت، خان: موقعيت :٥تصوير 
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   طنبية ازار، بهنامة مقصوديه، خانةتبريز، محل: موقعيت :٦تصوير 
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  حريريةتبريز، خيابان تربيت، قسمتي از سقف خان:  موقعيت:٧تصوير 

 
  

  
 
 

   طنبية قسمتي از ازار،اي در ميدان چوپور موقعيت تبريز، خيابان ماراالن، خانه :٨تصوير 

  

 كه از تركيب آنها انواع ، زرد-٣ ، قرمز-٢ ، آبي-١: ند ازا بندي، رنگهاي اصلي عبارت از نظر طبقه

  .آيند دست مي هرنگها ب
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هايي از رنگهاي  ي، توناليتهيهاي مورد بررسي عمدتاً به رنگهاي طال در تذهيبهاي خانه  

خوريم كه اين رنگها به دو صورت، يكي در نقوش  متمايل به زرد برميالجورد، پيازي و سبز 

  .اند كار برده شده و ديگري در زمينه يا متن به) يياسليمي ختا(تذهيب 

ي در نقوش و از رنگهاي الجورد، پيازي و سبز متمايل به زرد در ياساساً از رنگ طال  

خود اختصاص  اي را به ي نقش عمدهيهاي تذهيب استفاده شده كه رنگهاي الجورد و طال زمينه

 البته در د؛شو اند رنگ سفيد نيز ديده مي هايي كه به فرمهاي ايراني اجرا شده  و در اسليمياند داده

ندرت از سبز متمايل به زرد  همواردي نيز در اجراي تذهيب از رنگهاي الجوردي و پيازي و ب

كه معموالً اين موارد را در است    سفيد گچ استفاده شدهةرنگ بر روي زمين صورت تك به

  .قطاربنديها يا مقرنسها شاهد هستيم

  

   نتيجه -5

هاي  هاي ديواري خانه  نگارهةنشد ي از ابعاد ناشناخته و مطالعهعدبمقاله در تالش بود كه اين 

  از اركان پايدار در هنجار هنر بوميكه تذهيب ةثير شيوأت .قاجاري منطقه را مورد توجه قرار دهد

 تجلي ...بري، طراحي كاشي، طراحي قالي و  ها مانند طراحي گچ  در بسياري از شاخهاست و

توانند اطالعات ارزشمند و  هاي ديواري مورد بحث مي  و نگاره استيافته، انكارناپذير

  .ن ارائه نمايندا محققهزمينه ب فردي دراين همنحصرب

 

  ها نوشت پي
  . است  هاي قاجاري تبريز را گويند كه محل پذيرايي ميهمانان بوده الن خانه پةترين اتاق در هندس بزرگ: طنبي. ۱
  .ضلعي شكل نصف يك هرم هشت اي به طاقچه: هشت  نيمةطاقچ. ۲
  . هاي رديف پايين را ازاره گويند از كف اتاق تا سطح طاقچه: ازاره. ۳
 كمك گچ يا آجر با طرحهاي مختلف اجرا  گنبدها، سقف طنبيها باةي كه دورتادور پايتزئين ةحاشي: قطاربندي. ۴

  . پاي قطاربندي به عكس مقرنس آويخته نيست. شود مي
خش بااليي باي براي  عنوان پايه هها و اجزاي آويخته كه هريك ب ي متشكل از چندضلعيتزئيننوعي سقف : مقرنس. ۵

  .كنند عمل مي
  .است  شده  اتاق استفاده مية تهويراين بهاي سنتي از آ همان بخاري ديواري است كه در خانه: شومينه. ۶


