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  مقدمه

مهري   زمان مورد بييكه در ط اي از هنرهاي سنتي ايران زمين است  نقاشي پشت شيشه، گوشه

 نقاشيها -خطهای مختلف نقاشی پشت شيشه، شمايلها و  در ميان شيوه. است  بسيار قرار گرفته

  .اند بيش از همه مهجور مانده

توجهي انتساب اين هنر به لفظ هنر سنتي بوده و اين هنر سنتي است كه  شايد دليل اين بي  

ايستا، كهنه و   مفهوم بهشود كه همگان به اين لغت تصور مي. را ندارددر نزد مردم اعتبار الزم 

 دستي ،يك سو جا در كشورهايي نظير ايران كه از ه اين استنباط نابتصحيحبراي . نگرند تكراري مي

ميراث سنتها و  چشمي به جهان مدرن دارند شناخت ، كهن خود و از سوي ديگرةدر گذشت

  . است  ضرورت بيشتري يافته گذشتگان

هنر و فرهنگ اين  ة از ياد رفتهاي  در گوشهجستجواين شناخت بايد از طريق تفحص و   

 های گنجينهنقاشي پشت شيشه يكي از اين . مند صورت گيرد هالق هموطنان عبا كمكسرزمين و 

است   جاي داده شده) Naiveنائيو (با ارزش هنر ايراني است كه به غلط در رديف نقاشي عاميانه 
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جهت مضمون و   در دوران قاجاريه به راهاي درخشان اين هنر و اين در حالي است كه نمونه

  . بندي جاي داد  در اين ردهتوان اي كه دارد نمي محتواي ويژه

در ضمن بايد به يك نكته اشاره كرد كه بين مفاهيم نقاشي پشت شيشه در ايران و ساير   

مانده از اروپاي قرون وسطي، از نظر  جا ه آثار ب، وجود دارد و تنهااي نقاط جهان تفاوت عمده

 هرچند كه ؛ايران استمضمون و محتواي مقدسي كه دارد، قابل مقايسه با شمايلهاي پشت شيشه 

 مسيحيان از اين نقاشيها در ة استفادةنحو. تر از نوع ايراني است از نظر ساختار نقاشي بسيار ساده

بدين نحو . است  كارناوالهاي مذهبي و همچنين براي تبرك و دوري از چشم زخم مسافران بوده

انهاي مسافران  مسيح و حواريون او را پيشاپيش كاروةكه كشيشان شمايلهاي پشت شيش

 ةكردند تا از مصائب سفر و حمل العبور كوهستان آلپ حمل مي عبوركننده از راههاي صعب

 ة توليد نقاشي پشت شيشه در اروپا جنب،از قرن شانزدهم ميالدي به بعد. راهزنان در امان باشند

  .  آن روز در آمدة مرفه جامعةيني گرفت و بيشتر به خدمت اشراف و طبقئتز

  اغلبسفانه مانندأ متلیان اوج اعتالي اين هنر در دوران قاجاريه اتفاق افتاد ودر اير  

 تلخ اشتباهات سياسي و تاريخي ةشايد خاطر. ايم ذشتهگاعتنا  های هنری آن عصر از آن بی شيوه

  . است  پادشاهان قاجار بر ساحت هنر آن دوران هم سايه افكنده

تدريج از دربار  هراث باشكوه دوران صفويه بود ب هنر ايراني كه وارث ميردر سلطنت قاجا  

به ميان مردم رفت و ورود صنعت چاپ و توليد كتابهاي چاپ سنگي با طراحيهاي سياه و سفيد 

 نظير ي كتابهايو متنوع تحول عظيمي را در نقاشي آن دوران موجب شد، گسترش دسترسي به

حسين كرد نواع داستانهاي عاميانه همانند ، و احيدرنامه،  نظاميةخمس، المخلوقات شاهنامه عجايب

سواد  نزد افراد عادي و حتي بي   و غيره باعث شكوفا شدن ذوق طراحي و نقاشي،و اميرارسالن

 قابل ذكر اين است كه ةنكت. دانستند  تفنن دربارها مية هنر را وسيل،اي شد كه تا قبل از آن جامعه

 تغييرات وجود آمد كه به خرده بورژوا ة و طبقشد ساختار اجتماعي ايران دگرگوناجار  قةدر دور

ن  و بسياري از مردم كه تمكّ،شدموجب هاي گوناگون از جمله هنر   در حوزه رااي قابل مالحظه

اين تحوالت و سفارشاتي كه به . ها توجه بيشتري نشان دادند  خانهتزئينمالي داشتند به معماري و 

 قاجاريه ةمردمي در دور شد موجب رونق هنرهاي سنتي و هاي مختلف داده مي نگارگران در زمينه
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 گاه  گهاند و  از نقاط مورد توجه مردم بودهها ها، تكايا و سقاخانه اماكن مذهبي نظير امامزاده. شد

 نوروزخان در جنوب تهران كه ةكردند مانند سقاخان تابلوهاي نقاشي پشت شيشه را نذر آنها مي

که خواستار اين هنر  تدريج و درطی سالها کسانی به.  است دوران بودهگاه هنر سنتی آن  جلوهزماني 

 هنری يا از دنيا رفتند يا به اجبار روزگار، از اين کار ةبودند کاهش يافتند و نگارگران اين شيو

  . ايرانی پيوستةدست کشيدند و به مرور اين آثار هم به ديگر هنرهای از ياد رفت

داشته  يخ خود از قبل از اسالم و پس از آن تحوالت بسيار نگارگري ايراني در طي تاري  

هاي هنر ايران است  اصل پايداري و پيوستگي از اساس و پايه« پروفسور پوپ ةگفت اما بنا به. است 

  . »است  دست هنرمندان سنتي اين سرزمين پديد آمده كه به

توريستي و عوامانه آن  در اين سرزمين معنايي متفاوت با برداشت Traditionلفظ سنت يا   

 جايگاهي ازلي و جاويدان داشته و از پشتيباني معرفتي خاص و متعالي ،دارد و سنت در اين حيطه

كند  ست كه همواره فرهنگ و هنر ايراني را متمايز و درخشان مي ااست و هم اين  برخوردار بوده

ه منجر شد جمله تغيير زبان وفانهاي تاريخي كه گاه در سرزمينهاي ديگر به تغييرات عمده ازتو 

  .اند نده تناور فرهنگ ايراني گزندي نرساة، به ريشاست

دهد و از  ي و مهارت مييسنت آن چيزي است كه به انسان توانا «: هانري كربنةگفت  به  

  ي يهوديت، مسيحيت،يمعناي قرار دادن و انتقال دادن است و در اديان آسيا  التين بهTraderريشه 

ك عنصر سنتي وجود دارد كه حاكي از انتقال چيزي معين و دقيق از قرنهاي پيشين ي ييو بودا

ند، ا اي قائل العاده هاي مقدسي است كه براي آن ارزش فوق  اين عنصر شامل كتاب و نوشته.است

 ةشود جنب اي كه روي آن نوشته مي  آن نوشته شود و حتي مادهةچون كالم خداست و هرچه دربار

 سنت يعني عينيت يافتن سنت با صورت مادي ةانتقال اين نوشته مقدس از جنب. »گيرد مقدس مي

  ١.»ناقل خود

 گرانبها كه منشاء آن خداوند است و با ة مذهبي، يعني تحويل يك وديعةپس سنت از جنب  

يابد، گاهي موضوعات تاريخي و قومي نيز تابع سنن  روايات مذهبي سينه به سينه انتقال مي

 خصوصياتي همراه با سنت براي ةتواند پديدآورند يا حتي حس مليت هم مي. شوند مذهبي مي

 كه از امامان شيعه ، مذهبيةاين جلوه از سنت را در نقاشيهاي پشت شيش ٢.قوم و ملتي شود
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اي و ملي ايراني   زيرا در اين آثار عناصر اسطوره؛خوبي مشاهده كرد هتوان ب  مي،است  كشيده شده

  . ناپذيرند  است كه از يكديگر تفكيك   با روايات مذهب شيعه درهم تنيده شدهقبل از اسالم چنان

 ة كه پديد،كند و به ايجاد عرق ملي اين نقش سنت، به آرمان ملي يك قوم كمك مي  

آميزي است كه قومي   تصور ستايش آرمان و كمال مطلوب معموالً.شود  مي منجرست ااي پيچيده

به نهادها و سمبلها تبديل كرد  توان آنها را رمانها در اين است كه مياهميت اين آ. سازد از خود مي

 ةو از آنها براي مقاومت يك سرزمين در برابر دشمن استفاده كرد و درحقيقت اين سمبلها خاطر

 قومي چراغ امانتي است كه پيشينيان به يكديگر ة اين خاطر.دهد قومي ملتها را تشكيل مي

كردند و از اين رو چراغ همواره  را فراهم مي ذكر و تفكر، سوخت آنسپردند و با پاسداري ت مي

  ٣.روشن بود

شويم  مي  قومي، متوجهةرا خاطر اگر ميراث كهن سنتها را امانت بدانيم و فضاي شكفتن آن  

 از روشن ماندن اين چراغ محافظت جنازه نيست، بلكه تشييعكه پاسداري ميراث فرهنگي فقط 

اي چنين باشكوه بست، بدين دليل است   فردوسي به اساطير كهن ايران پيرايه اگر، در اين راه.است

نحوي  دي، حكمت خسرواني را بهراگر سهرو.  قومي ايراني هنوز زنده و زاينده بودةكه خاطر

اي است كه او را در  را به اسالم و عرفان پيوند داد داللت بر حيات فياض جامعه زنده كرد و آن

 تفكر ايراني است پايه و مبناي هنر ةاين فيض الهي و روح خالقي كه سازند. ددامنش پرورانده بو

  . اين سرزمين است كه نقاشي بخش مهمي از آن است

 كارل گوستاويونگ، روانكاو مشهور سوئيسي، صرف اينكه ما سخن از ناخودآگاه ةگفت به  

ت، كه دنياي ما ديگر بعد س اآوريم گواه آن  به ميان مي)ها آركيتيپ(  كهن الگودنياي جمعي و

كنيم حاكي از آن  مان شك مي  پيوند خويش با تفكر اصليةتمثيلي و اساطيري ندارد و اگر دربار

  . چراغ امانت رو به خاموشي است است كه اين پيوند گسسته شده و

 و به خلق آثاري باشكوه و پر از شوند مي نه تنها هنرمندان از خود بيگانه وضعيتيدر چنين   

دهيم  ايم از دست مي در گذشته داشتهرا نيستند، كه ما هم قدرت ارتباط با هر آنچه قادر وار الهي ان

شويم بلكه   تهي مي، فرهنگ و هنر ايراني استة كه معجز،ويل و تفسيرأو نه تنها از قدرت ت
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ر برايمان ثار ديگآ ی ها و سمبلها ي نشانهيزيرا شناسا ؛ كنيم  ميراث فرهنگي خود ميةشروع به تخطئ

  . مقدور نيست

 به ن باستاايران كه ازنيست ي يكتيپهارآ قادر به تشخيص كهن الگوها يا ،شايد نسل جوان  

در هنر ايراني . است   مناسب رشد و شكفتگي يافتهةايران اسالمي منتقل شده و در قالب تشيع زمين

مضامين خود را ماند و  ه میهاي قومي زند  و مفهوم معنوي خاطرهاولي محتوشود  قالب عوض مي

بينيم در هنر سنتي ما  كه مي  چنان.كند اصالت و تداوم خاطره را حفظ مي ودر قالبهاي نو احيا 

اش و يكي از   وفاداري ايراني به خاطره ازلية نشان،عنصر تكرار و تداوم هميشه وجود دارد و اين

  ٤.اريخي استكن ت و عامل ماندگاري اين قوم در هجومهاي بنيانبرجسته صفات 

كار برد و مترادف  هقيدوبند ب دقت و بي توان بي ند و آنها را نميا پس سنتها امانت يك قوم  

. ند هستگوناگون حامالن اين بار امانت هنرمندان ادوار. چيزي كهنه و قديمي و متروك دانست

سند از سوي دانيم كه ايران باستان محل تالقي تمدنهاي بزرگ سومر از يك سو، و هاراپا و  مي

 و خود نيز ه است و چين بود دور ايران پل ارتباط فرهنگ غرب و خاور،ديگر بوده و از طرفي

 ، حفظ كمال و تعيين مسئوليت اخالقي استةي رسالتهاي ميترا را داشته، كه بر پاييهاي ابتدا زمينه

 زيبايي جوهر اين معتقد بودند كه پس ايرانيان هرگز اعتقاد به فضيلت اعلي را از ياد نبردند و

 تاريخ هنر ايران همبستگي ، به اين ترتيب.و تقرب به آن وجود زيبا ضروري است فضيلت است 

هاي اسالمي  يوناني با آموزه  نمونه از آميختن سنتهاي ايراني وبراي. كند مذهب را اثبات مي هنر و

هانري . درخشد شيعه ميي با نور محمدي را داريم كه بر تارك امامان ي اوستاةهمانندسازي هال

 افتخار را همان خورنه ةگويد سهروردي عارف بزرگ ايراني اين هال  مي، فيلسوف فرانسوي،كربن

 اين نور ،به توصيف او. درخشد پادشاهان حكيم مي داند كه در ايران باستان گرد سر اي مي شاهانه

اي قدسي  چهرهباب  ويل را درأتاين  سهروردي . ازلي حكمت اشراقي استةحامل خمير

 خود ةنوب ه فردوسي بة قهرمانان شاهنامةگيرد و بدينسان چهر كار مي هاي پهلواني ايران به حماسه

  ٥.شوند در قلمرو مضامين مقدس داخلي مي

 ازلي يك قوم، ة تجلي خاطر؛توان تجلي اين تلفيق دانست  مينقاشيهاي پشت شيشه را دقيقاً  

سهروردي حكيم . بينيم را از جسم شفاف شيشه مي بش آنارادت مذهبي و نوري مسلط، كه بازتا
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ي است يمعناي شرق است و شرق جا  خود برگزيد كه بهة فلسفيدن اشراق را براي نامةايراني، واژ

در تصوف ايران، خواهش . تعالي است خيزد كه همانا، ذات باري ي و نور از آنجا برمييكه روشنا

ي عارف براي خودشناسي و شناخت جستجود، نماد آي دست يافتن به نوري كه از آسمان مي

الدين كبرا، صوفي بزرگ ايراني بيشترين  هاي نجم  نور پس از سهروردي، در نوشتهةپديد. است

، خداوند است و جستجوبدان اي دوست من، كه موضوع  «:گويد او مي. برجستگي را دارد

كه بار ديگر به خاستگاهش ست  اجويد، نوري است كه از او آمده و در پي آن كه مي كسي

  ٦.»برگردد

ي از اين يها ي اين شناخت اشراقي به تصوير جلوهجستجونظير سالكان در   هنرمندان هم،  

 قبل از دست بردن به ،دانيم بسياري از نقاشان پشت شيشه كه مي چنان. پردازند نور در زمين مي

زدند و گاهي با خون خود  گرفتند و با نيت تقرب به آستان دوست طرح مي مو وضو مي قلم

 آن انوار   اينان انسانهاي مخلصي بودند كه پرتوي از.ساختند بت كربال را رنگين مييهاي مص صحنه

شدند كه نظير سيدكاظم  را در خود داشتند و از نقل روايات شهيدان كربال چنان دگرگون مي

  . كردند شيرازي، با خون خود رنگ سرخ را بر شيشه نقش مي

گفته  ه عطف شمار زيادي از تابلوهاي مذهبي است، بة عاشورا كه نقطةو حادثشهادت   

 يادآور نقش ، آئينةي آن در عرصيبسياري از انديشمندان، ستيز بين خير و شر است و بازنما

 شهادت، نيروي معنوي وجود با فرد ،در اين برداشت. انسان در شكست دادن بديها و پليديهاست

 دليل و صحت حق كند و  ميساند و خود را از آلودگيهايي زميني پالودهر خويش را به كمال مي

شود و بنا   كربال مية خون اين شهيدان موجب استمرار و ماندگاري حادث،حال  عين در. گردد مي

كربن اعتقاد دارد . ماند ريزد و ميان زمين و آسمان مي ن اين خون به خاك نميب هانري كرةگفت  هب

  ٧.است   به عقل سرخ و نور شفق از اين نكته برآمده سهرورديةكه اشار

 بزرگ عاشورا را بر شيشه و ة و با اخالص حادث شيعيان اين اعتقاد را وفادارانه پاس داشته  

اي از آن نور  انتقال ذره   زمينه و بستر نقاشي،براياند و شايد دليل انتخاب شيشه  بوم نقش كرده

و نقاش در سطح لغزنده و شفاف شيشه و در  مطلق است اي از كمال  آسماني بوده، كه جلوه

  . است  نقاشي بدون سايه روشن آن، فقط در راه انتقال اين نور به بيننده كوشيده
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تواند وحدت هنر اسالمي را منكر  كس نمي  فيلسوف معاصر، هيچ، تيتوس بوركهارتةگفت  به  

جا گويي   و بديهي است و همه زيرا اين وحدت بسي آشكارن؛شود چه در زمان و چه در مكا

  ٨. و فقط يك نور در تمام اين آثار هنري متجلي است يك نور

اي از فيض الهي  د جلوهشوي ندارد و آنچه بايد تقليد يي جايگرا در نقاشي ايراني طبيعت  

وسعت عمل و آزادي نقاش تا حدي است كه گاهي اشيا را . خواند است كه همه را به وحدت مي

 آنها را تعيين ة انداز، و بنا بر اهميت اشخاصبرد ميي و چارچوب نقاشي فراتر از كادر اصل

اين خصوصيات از ويژگيهاي اساسي . كند و تمام سطح شيشه ميدان بيان او از روايات است مي

 ٩؛شود  كه در آن پيوستگي و ارتباط تنگاتنگ با ادبيات ديده مي استنقاشي ايراني پس از اسالم

آرايي رشد كرده و اين ميراث به نقاشان پشت شيشه نيز   هنر كتابةيراني در عرصزيرا نگارگري ا

  . است  رسيده

هاي  ست ملهم از وقايع مذهبي و اسطوره ااي درحقيقت هريك از اين شمايلها، كتاب گشوده  

توان  ي از آنها اثر تغييرات اجتماعي و سياسي همزمان را هم مييها كه حتي در نمونه  ايراني،

  . شود خصوص در دوران پهلوي اول بسيار ديده مي هاهده كرد و از اين دسته آثار بمش

  

  نقاشي پشت شيشه در ايران 

روايت . چگونگي ورود نقاشي پشت شيشه به ايران و تعيين تاريخ دقيق آن چندان روشن نيست

 جهان صادر شده كار از طريق بندر ونيز در ايتاليا به نقاط ديگر ةپذيرفتني آن است كه اين شيو

است، و   ات مربوط به آن بودهتزئينگري و  زيرا اين شهر قرنها محل و مركز پر رونق شيشه ؛ است 

ستد كاالهاي گوناگون از كشورهاي مختلف جهان هم در اين شهر رواج  و  داد،حال درعين

  . است  داشته

كردند، به   ونيز كاال وارد مي شايد بتوان گفت كه اين هنر همراه با بازرگاناني كه از،بنابراين  

 تخت در زمان صفويه در ةشيش. است  بنادر جنوبي ايران رسيده و مورد توجه مردم قرار گرفته

كيد بر توليد ا ت،هاي متعدد دليل فقدان نمونه هاما ب است  شده خصوص در اصفهان تهيه مي هايران و ب

ي فراوان جستجوتوان پس از   تنها مي،در اين مورد. نقاشي پشت شيشه در آن دوران ميسر نيست
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مند به هنرهاي نمايشي  ه محقق عالق١٠ پيتر چلكووسكيةيكي اشار.  بسنده كردنمونهبه ذكر دو 

 سوگواري ماه محرم و تئاتر قرون وسطي اروپا به ةخصوص تعزيه است كه در مقايس هايران و ب

يران هم نقاالن با استفاده از پردازد كه همانند مراسم سوگ عيسي مسيح، در ا اين نكته مي

 او عقيده .كردند را نقل ميالشهدا روايات رنج شهداي كربال  ضةي نظير رويداستانهاي مذهبي كتابها

  ١١.است   سنت نقاشيهاي مذهبي از همان دوران آغاز شدهدارد كه احتماالً

اي در  ادهدر امامز) ع( شمايل حضرت علي ةمورد ديگري كه بايد به آن اشاره كرد نمون  

  ١٢.هجري قمري دارد ١١٧٠و تاريخ  است  بويراحمد است كه در گچ كار گذارده شده

اولين نقاشيهاي پشت شيشه در ايران قطعات زيباي گل و مرغ است كه در گچ سقفها و   

هاي  بهترين نمونه. ديرس شد و تاريخ آن به دوران زنديه مي  اعياني كار گذاشته ميةديوارهاي خان

اين . است   زنديه آفريده شدهة نقاش مشهور شيرازي و در دور،صادق دست آقا شيها بهاين نقا

  . است   نقاش بنام قرن دوازدهم هجري قمري بوده،هنرمند از شاگردان علي اشرف

 استفاده از نقاشي پشت شيشه و آئينه با نقش گل و مرغ رواج بيشتري ،با گذشت زمان  

 به آن اضافه هاي و همچنين دورنمايان جوان با لباسهاي اروپا دخترةتدريج طرح چهر هيافت، و ب

هاي فرنگي در ايران و تقليد آنهاست كه   رواج باسمه،يكي از عوامل موثر اين تغييرات. دش

  .ه بودموردپسند مردم قرار گرفت

  

  نقاشي پشت شيشه در دوران قاجار 

شاه  عليا شروع سلطنت فتح، و ب) ميالدی۱۸۰۰حدود  ( نخستين قرن سيزدهم هجريةاز نيم

از . شود خصوص بين نقاشان درباري رايج مي هكشي در ايران ب  نقاشي صورت يا شبيهةقاجار شيو

است كه بهترين آنها در مجموعه نقاشيهاي كاخ گلستان   مانده باقيهاي زيادي   نمونه،اين دوره

شاه است كه  ر فتحعلي حسنعلي ميرزا پسة نقاشي پشت شيشه از چهرمثالً. شود نگهداري مي

در اواخر قرن سيزدهم و اوايل قرن . است   كشيده شده، نقاش مشهور آن دوره،دست مهرعلي به

قزوين و تهران از قطعات نقاشي پشت شيشه   كاشان،   هجري قمري در شيراز، اصفهان،مچهارده
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 در عمارتها، اين تزئينبا شده و همزمان و همراه  كاريهاي منازل اعيان استفاده مي در گچبريها و آينه

  . است  صورت مستقل هم اجرا شده ههنر ب

 و مضمون به دو دسته ا نقاشيهاي پشت شيشه و آئينه در ايران از نظر محتو،طور كلي هب  

  :شود تقسيم مي

  . شمايلهاست نقاشيها و -نقاشيهاي مذهبي كه شامل خط) ١

ها و همچنين آثاري با محتواي  دورنما و منظره ،ها پرتره  ي مركب از گل و مرغ،تزئيننقاشيهاي ) ٢

 چهل ةحدود دهبه  است كه تاريخ پيدايش اين نوع اخير، اي هخان تقليدي از نقاشيهاي قهوه

  . گردد و تا به امروز هم توليد آن ادامه دارد هجري باز مي

  

  نقاشيهاي مذهبي پشت شيشه

وليد نقاشيهاي مذهبي، با مقصود و هدف توان گفت كه پيدايش و ت بندي به يقين مي در اين طبقه

 متعالي و درخشان ةجلو. كند  گروهها متمايز ميةاست كه آنها را از بقي  واالتري همراه بوده

نشان آنها  نام و شمايلهاي مذهبي براي مخاطبي كه دل را پذيراي پاكي و صفاي باطن نقاشان بي

  . طلبد مي مل و تعمق بيشتريأو ت است  دهكند، چنان چشمگير است كه باعث تمايز اين آثار ش مي

دست نقاشان فروتن و عاشق در  ويش و بهاخصوص در همند ب هاين آثار به سفارش افراد عالق  

 محل تجمع ،ها از دوران صفويه به بعد خانه قهوه. است  وجود آمده هها و اماكن مذهبي ب خانه قهوه

نگاري  است و حاصل اين جمعها شمايل  ه بودهافراد مختلف و همچنين نقاالن داستانهاي شاهنام

اي ايران با   كربال و نقاشي داستانهاي اسطورهةخصوص واقع هامامان معصوم، روايات مذهبي و ب

 يعني ؛هاست  فردوسي و همچنين پيدايش خوشنويسي و خط بر پشت شيشهةالهام از شاهنام

 با برپايي مجالس مناظره و شعرخواني خواني، و سخنوران  از راه داستانسرايي و شاهنامهننقاال

 فرهنگي و سنتي خود در دوران پيش و پس از اسالم ايفا ةي مردم با پيشينينقشي بزرگ در آشنا

بسياري از اين هنرمندان از ميان نقاشان ساختماني سربرآوردند كه در خدمت صاحبان . اند نموده

حال تهيدستي بودند كه هنر   دلسوخته و درعيناين افراد انسانهايي با اخالص،. ها بودند خانه قهوه
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اي از نقاشي پشت شيشه را  گرفتند و شيوه كار مي هب مذهبی خود را در خدمت اعتقادات و ارادات

  .ترين بخش بررسي اين آثار است وجود آوردند كه به يقين مهم هپس از گل و مرغ ب

  

  بررسي شمايلهاي پشت شيشه

مال صفت اساسي خداوند  زيرا ج؛شوند  بسيار زيبا تصوير ميدر شمايلهاي پشت شيشه، صورتها

عنوان انساني  تجلي اين جمال به  و پيامبردبين  زيبايي، انسان، مثال آسماني را ميةينياست و در آ

 آنان را در نهايت دقت و ةسپس فرزندان او هستند كه نقاشان پشت شيشه چهر. ملكوتي است

 سنتها و فرهنگ تصويري ايراني و انعكاس آن در نقاشيهاي ة ادامدر بيان. اند ي ترسيم كردهيزيبا

آرايي   ترسيم و صفةخوريم كه نحو پشت شيشه، به تصاويري از بانوان عزادار كربال برمي

هاي آن در  اندازد كه ديواره نگاره  سوگ سياوش مية را به ياد يادگار زريران و حماسها صحنه

اين نقاشيها متعلق به . است   شدهيافت ، زرافشان تاجيكستانة واقع در در،حفاريهاي شهر پنجكند

هاي كاخ و  قرن دوم و سوم ميالدي است و داستان رزم رستم و آئين سوگ سياوش، بر ديواره

 اي خوابانده شده  شبيه سياوش بر اريكه، در يكي از تصاوير.است  ها نقاشي شده معبد و خانه

 نام او  در ايران باستان دارد ومنشاء سوگ سياوش ١٣.ندهست و مردم عزادار از پي او رواناست  

زمين، هرساله اين سوگ را گرامي   است و مردم ايران  كرات در اوستا ذكر شده سياورشن به

 جا افتاده بود و مراسم در آسياي ميانه رسمي كامالً  سوگ سياوش تا قرن دهم ميالدي،. داشتند مي

كردند   مراسم را برگزار مي اينبار  سالي يك،مردم سغد هم. شد يواز برگزار مآگراميداشت آن با 

 كه در گراميداشت يك شهيد برگزار ،استمرار اين سنت سوگواري عاطفي در دوران اسالمي

 اين رسم در دوران صفويه به ١٤.يابد  مسلمانان شيعي تجلي مية به بهترين وجه در تعزي،شد مي

ي را در مراسم يدر آن زمان دراويش و نقاالن شمايلها  ووسكي، چلكةگفت رسد و بنا به اوج خود مي

 دورانها با نقالي و ة فرهنگ سنتي ايران در هم١٥.گرداندند عزاداري محرم در شهرها و روستاها مي

 يالن كاكل  برگري قول دكتر جابر عناصري، مويه ذكر مصائب امامان معصوم يا بهنی و خوا شاهنامه

پا ه سوخته ب  همين روايتها و نقلها چنان آتشي در جان اين قوم دل١٦.تاس  بريده همراه بوده
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هايي يگانه در نقاشي، كاشي و  نگار را با چشم اشكبار به خلق نمونه كرد، كه هنرمند خيالي مي

  . داشت مي هاي هنر ايراني وا ديگر شاخه

گيرد، يكسان  ام ميپردازي نقاشيهاي پشت شيشه تا حدود زيادي با آنچه در تعزيه انج چهره  

دهندگان آنان در نهايت وجاهت و صورت دشمنان و لشكريان آنان در   امامان و يارية چهر.است

سوار بر اسبي سفيد در ) ع( العباس  تصوير ابوالفضل،در اكثر نقاشيها. شد نهايت كراهت رسم مي

 كربال نقش ةادثين نقاشي وقايع مهم ديگر حي و در قسمت باال و پاشد مي كار نقاشي ةميان

  . بست مي

آلود از  اكبر با چهره و بدن خون در غالب كارها در قسمت باالي شيشه، تصوير حضرت علي  

ها و  شد و تصاوير خيمه است رسم مي  كه سر بر دامان امام حسين گذارده تيرهاي اشقياء درحالي

وسي قاسم فرزند امام حسن انگيز عر بانوان عزادار كربال، يا اسارت دو طفالن مسلم يا روايت غم

  . شد در اطراف شخصيت اصلي نقاشي مي) ع(

ها و لباس اولياء و معصومين،   كه براي خيمهشويم مواجه مي مواردي ا ب آثاردر برخي از  

است و اين قبل از ابداع روش كالژ توسط كوبيستها   جاي رنگ از كالف ابريشم استفاده شده هب

كارها، هنرمند براي احترام به معصومين و همچنين بهتر نشان دادن در اين . است  در اروپا بوده

  .است   نقاشي پشت شيشه كردهةجنسيت پارچه، ابريشم را وارد حيط

از شمايل معصومين در ايام محرم و همچنين براي تبرك در مراسم گوناگون، از جمله زمان   

استفاده ) وال ريختن گندماصطالحي براي در ج(چه كردن ادرو كردن و خرمن كردن و سپس ت

وري محصول، درويشان، وضو آ فصل جمع كه دراست    رسم بر اين بودهمعموالً. است  شده مي

رفتند و براي   بر سر خرمنها ميانداختند مي چرمي به گردن ة و سپس شمايل را با تسمگرفتند مي

.  از آن زمين دور باشدكردند كه آفت و قحطي خواندند و دعا مي بركت دادن به زمين اشعاري مي

 خواني بوده نام اين رسم سرخرمن. كرد  آنان را از گندم پر ميةصاحب خرمن توبرپايان مراسم در 

 براي برآوردن حاجات خود به اين  همو گاهي بانواناند  هاست كه مردم اعتقاد زيادي به آن داشت 

و حتي داشتند   میه نامحرمان دوردراويش اين شمايلها را از نگا. بستند شمايلها نخ و پارچه مي

  . كشيدند روي آنها پرده مي
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 اين .گفتند  مي»لوا« كه به آن ه استنوع ديگري از قابهاي مخصوص شمايل  نيز وجود داشت  

 شمايل حضرت علي ،ئينه و در طرف ديگرآ ،قاب از دو قسمت ساخته شده بود كه در يك طرف

در قسمت . است   داشته شباهتها و به قاب آئينهرفت گ و گاهي حضرت ابوالفضل قرار مي) ع(

ويش ادر مراسم مذهبي، در. آوري آب تعبيه شده بود ين اين قاب، محلي شبيه ناودان براي جمعيپا

مردم روي اين شمايلها . رفتند  و به ميان جمعيت ميآويختند ميوار به گردن  اين شمايلها را حمايل

شود كه   گفته مي.نوشيدند  تبرك ميرايين قاب را بيا و سپس آب جمع شده در پريختند ميآب 

  .اند جان لوا بوده گيالنيها از مرو

  

   بررسي رنگ، روايت و پوشش در شمايلهاي پشت شيشه

  رنگ 

شود كه مطلب بسيار پرمعني است و  يادآوری بايد. ه استرنگ براي اين نگارگران حرمت داشت

، سبز و آبي فقط براي مثالً. است  ر برده نشدهكا ههيچ رنگي بدون مقصود و منظور مشخصي ب

 اهل توبه، زرد براي اهل وسوسه، مانند نقاب زرد حر رياحي كه برایرود و سفيد  كار مي هاولياء ب

 ترديد اوست، و پر سرخ پررنگ مايل به سياه براي كالهخود و همچنين رنگ سرخ ةنشان

  .  شقاوت اوستةالجوشن كه نشان ذي هاي شمر چكمه

 رنگ قرمز و كاربرد آن بايد گفته شود كه براي لباس و پر كالهخود حضرت دربارة  

ولي رنگ سرخ خاصي موسوم به قرمز . است  شده العباس هم اين رنگ مصرف مي ابوالفضل

 و آمادگي ايشان را براي جنگ با است مختص لباس آن حضرت است كه كامالً  خونريز بوده

  ١٧.دهد اميه نشان مي بني

 خداوند است و اگر در موارد ديگر ي لباس انبياء و اوليا مخصوصكه گفته شد ز چنانسب  

 برودكنند تا شفافيت و خلوص آن از دست  را چرك مي  رنگ آنكار رود قطعاً هبراي لباس اشقيا ب

  . شوند  زنان اهل بيت هميشه با لباس سياه عزا و نقاب سفيد ترسيم مي١٨.و مناسب دشمنان گردد

دقت کنند و  میهاي رنگي توجه  به نشانه  نگاران حتي در ترسيم اسب اولياء و اشقياء شمايل  

ت اسب حضر ،همچون براق مركب اولياء. برند كار مي هخاصي در مصور كردن پيكر اسبها ب
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 ،و عقاب ، )ع(  اسب امام حسين، و ذوالجناح،)ع(  اسب حضرت علي،و دلدل، )ص( محمد

  ١٩.دادند كشيدند و اسب اشقيا را سياه و ابلق نشان مي  سفيد ميموماً را ع،اكبر اسب حضرت علي

اي استفاده شده كه جالي  نقره  ويي در بعضي تابلوها از كاغذهاي طال، كارةبراي زمين  

 پس از ورود اين كاغذها به ايران و ،اين اتفاق. است   نقاشي داده شدهةزمين مخصوصي به پس

 اين نقاشيها از ةزمين است و هنرمندان براي پس  صورت گرفتههمچنين ورود شكالتهاي فرنگي 

و  اي داشتند  اغلب وسايل و ابزار كار ساده،نگار نقاشان خيالي. اند لفاف اين شكالتها استفاده كرده

 ينات و نقاشي ساختمانها برعهده آنان بودهئو انجام تزاند  چون اغلب آنان در خدمت معماران بوده

كردند و رنگ و روغن مورد  موهاي كار خود براي نقاشي شمايلها استفاده مي حتي از قلم. است 

ها را براي نقاشان،   رنگاند كه مستقالً ساختند يا كساني بوده  مياستفاده را هم يا شخصاً

گويند معيار رنگ  مي .گذاردند كردند و در اختيار اين هنرمندان مي بافان تهيه مي كاشيكارها، و قالي

كه از    رنگهاي طيف رنگ سفيد است، و آن٢٠.است  نان رنگهاي علم مرتضي علي بودهدر نظر آ

آسمان    بين زمين وشود و ميكمان حاصل   اثر تابش نور خورشيد در رنگينبربارش باران و 

  . درخشد مي

 اصفهان بوده در ٢١اسليمیبيگم   يكي از افراد باذوق در اين حرفه مرحوم حاجيه صديقه  

 رنگهاي طبيعي داشته و مورد احترام ةدر اواخر قاجاريه و اوايل پهلوي دستي توانا در تهياست كه  

 قاليهاي نفيسي است كه ة اين بانوي باذوق خود بافند.است ه هنرمندان و صنعتگران آن عصر بود

 مانده جا  بهقاليهاي. هاي خصوصي است بخش مجموعه مانده از آنها زينت  چند عدد باقي،امروزه

همين نام مشهور است و اين لقبي است كه رضاشاه براي   دارد و به»مام وطن«ز او امضاي ا

  . است  بزرگداشت اين بانوي هنرمند به او اهدا كرده

گراني كه عاشقانه در راه كشف و ثبت رنگهاي طبيعي جستجوسازان و  از ديگر رنگ  

السطان حاكم   احمدبيگ مباشر ظلتوان از محمدكاظم مجنوني نام برد كه فرزند اند مي كوشيده

احمدبيگ در هفتاد سالگي رداي درباري را از تن بيرون كرد و پاي دار قالي  ٢٢.است  اصفهان بوده

 او در هنگام مرگ به .دانست مياو دار قالي را محراب خدا و گره بر گره زدن را ذكر   ،نشست

تواند  الي، و ديگر آنكه هر آنچه مي يكي عبادي ديدن دار ق:كردفرزند خود محمدكاظم دو وصيت 
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 كه در آن ،گويد كه استفاده از رنگهاي شيميايي در راه تهيه و ثبت رنگهاي طبيعي بكوشد و مي

محمدكاظم در راه . همراه خواهد داشت  نفرين ابدي او را به،تازگي وارد ايران شده بود هدوران ب

اي  به كوههاي بختياري رفت و رنگهاي تازهاجراي وصيت پدر براي يافتن رنگ از گلها و گياهان 

او عالوه بر اين ميراث گرانبها، درسي بزرگ به . گذاشتبر وصيت پدر از خود باقي  آفريد و بنا

برند و از بازگويي   به آنان كه اسرار هنر خود را به گور ميداد،عصر خود  بعضي از هنرمندان هم

 گفته . كشته شدق١٣٢٠اظم مجنوني، در حدود محمدك. ورزند دريغ مي  آن حتي به فرزندشان،

  . است  واردكنندگان رنگهاي شيميايي در آن زمان بودهة  توطئ باشود كه مرگ او مي

 عبدالرزاق زندگي ةپزخان كه در كاشي  گل است سازان معروف آقامهدي از ديگر رنگ  

اي رنگين به صحرا گرفت و در پي يافتن گله گذراند و از رنگرزان و نقاشان دستمزدي مي مي

  . آورد گل مي ،سازي روي نقاشي كاشي و پشت شيشه  رنگبرايرفت و  مي

  

  روايتها 

 يبنديهاي مكرر  شاهد روايتها و همچنين تركيب، گفته شد در شمايلهاي پشت شيشهكه قبالً چنان

طور   بهدر زير.  نقاشي بايد به اين مضامين توجه بيشتري كردةهستيم، و براي درك بهتر اين شيو

ترين روايت نقاشهاي پشت شيشه   گفته شد مهمكه قبالً چنان. شود مختصر به اين موارد اشاره مي

 كربالست و در اكثر تابلوهاي نقاشي پشت شيشه، شخصيت مسلط و چشمگيري كه در ةواقع

است كه سوار بر ) ع(العباس  كند تصوير حضرت ابوالفضل خود جلب مي ه توجه بيننده را بابتدا

 اصلي نقاشي ةاسب سپيد قسمت اعظم فضاي اثر را پر كرده و مضامين ديگر در اطراف اين سوژ

بن علي است و روايت است كه سعي   العباس، پرچمدار يا علمدار حسين  ابوالفضل٢٣.است  شده

  .شود داشته، آب فرات را به لشكر امام حسين برساند و در اين راه هر دو دستش قطع مي

، ترسيم زيباترين چهره براي اين ه استنگار مشترك بود بين هنرمندان شيشهاي كه  نكته  

ين لباس و رنگهاي درخشان آن و همچنين سپيدي و تناسب بدن اسب و ئتز. شهيد معصوم است

گذارد كه در نهايت،  ثير عميقي برجاي ميأنده تنعكاس نور بر روي شيشه، در چشم بي اننهايتاً

  . است  نگار بوده كمال مطلوب هنرمند شيشه
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 با) ع( ديگري كه اغلب همراه شمايلهاي مذهبي است عروسي قاسم پسر امام حسن ةواقع  

در . شداست كه در حين برگزاري آن قاسم به جنگ فرا خوانده و كشته ) ع(دختر امام حسين 

اي رنگين ه علم را با پر و پارچه. ترين نماد است بينيم كه مقدس  تصوير علم را مي،بعضي از آثار

 علم، ةپنج شاخ. است )ع( حضرت عباس ة تارك آن نشاني از دست بريدجةپن كنند و ين ميئتز

و ) ع(حسن   ،)ع( علي  ،)س(، فاطمه )ص(محمد حضرت  اسالم يعني ةپنج تن شخصيت برجست

  . هستند) ع(حسين 

كه اين   دند و پرچم در نقوش اسالمي، محققان بر اين اعتقا٢٤ ريشه و خاستگاه علمدربارة  

گيرد و  خود مي ههاي هويتي است كه نمايندگي و قلمرو معيني دارد و گاه رنگ ديني ب  نشانه،دو

چه    مظهر ماندگاري و پيروزي است،،شود، در هر دو صورت گاه رمز قومي و خويشاوندي مي

ز ابراز وجود، و اي ا چه بعد از اسالم و همواره پرچم، علم يا بيرق نشانه در دوران ايران باستان و

  .فراز و نشيبهاست ةهم ماندگاري يك قوم در

 ةشود كه نشان هميشه پرچمي بر سر نيزه ديده مي) ع(العباس  در تصاوير حضرت ابوالفضل  

كه بيهقي در تاريخ خود به آن اشاره دارد كه چون حضرت رضا   چنان؛ بودن استهشيع

 ةچند نمون. ينداخت و آنها را به رنگ سبز در آوردمون شد بيرقهاي سياه را بأالسالم وليعهد م عليه

دارد كه ) ع(اكبر   مذهبي، اختصاص به ترسيم مجلس سوگواري عليةدرخشان نقاشي پشت شيش

در اين . شود  او نيز در تصوير ديده ميةاست و اسب تير خورد  نهاده) ع(سر بر دامان امام حسين 

توان ديد كه قرنها يكي  عش فرزندش، سهراب را مي رستم بر نةي از موييها  تراژيك، نشانهةصحن

اي  اين دو ديدگاه مذهبي و اسطورهتلفيق خوان بوده و   نقاالن شاهنامهةاز موضوعات مورد عالق

  . است منجر شده تاريخ نقاشي ايران  بديل در منجر به پيدايش تصاويري بي

 آن را كه ٢٥شود يده ميشد مضمون يا ضامن آهو د  كه در مشهد ساخته مييدر شمايلهاي  

نقل است كه گيالنيها از قزوين به مشهد . دكراسماعيل گيالني از نقاشان شمال ايران متداول 

گرفتند و  جمعي از زائران سفارش مي صورت دسته و به) ع( در اطراف حرم امام رضاو  اند رفته

در . كردند ها را آماده ميدر همان زمان اندك شمايلو گاهي تحويل آن را به بعد از زيارت موكول 

  . شد اي از تابلوها نقاشي مي هم در گوشه) ع( تصوير قدمگاه حضرت رضا ،اين نوع آثار
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اند و در اين شهر نهضت يا ضامن آهو را ادامه دادند  رفتهشود كه گيالنيها به قم هم  گفته مي  

را ) ع( امام رضا وارد نقاشي پشت شيشه نشد، و همچنان بارگاه) ع(ولي صحن حضرت معصومه 

) ع( و امام حسين) ع( با طرح مرقد حضرت علي تنها چند نمونه از شمايلها كردند و نقاشي مي

شد كه در  هم نقاشي مي) ع(در تعدادي از نقاشيها تصوير حضرت سجاد . است  نقاشي شده

، و به اند تهاست و چند تن از بانوان اهل بيت در اطراف او نشس  اي در بستر بيماري آرميده خيمه

  .ند هستزاري مشغول

سمت كوفه روان  ه كه از كربال ب،هاي اسارت بانوان عزادار اهل بيت، و كاروان آنان صحنه  

عنوان ارمغان جنگي   كه به،ها و ياران او بر سر نيزه) ع( امام حسين ة يا سرهاي قطع شد،است

قل، در نقاشي پشت شيشه اجرا  مركزي يا مستةشود در اطراف سوژ براي يزيد به دمشق برده مي

  .است  شده

  كه براي بردن اسيران به كوفه از آنها استفاده شده،گاه شتر  و،پاكي و معصوميت اهل بيت  

 شجاعت و لقب ةكه از طرفي نشان  تر از همه شير يا اسد است، خورد و مهم چشم ميه  ب،است 

 كارزار كربال و شمشير ة ميانكه در  حال شيري است و درعين) ع( العباس حضرت ابوالفضل

شتابد و پس از شهادت معصومين از پيكرهاي آنها محافظت   به ياري سيدالشهدا مي،دست به

 شوند و گاه لشكريان اشقيا و همچنين سپاهيان حر رياحي در نقاشي پشت شيشه نقش مي. كند مي

ه در روز عاشورا به است ك  جنيان هم نشان داده شده در چند تابلو تصوير زعفر جني و لشكر

  . آيند ياري امام حسين مي

 كه سمبل شجاعت ، و شمشير و خنجر، كه مظهر مبارزات شيعي و خانقاهي است،نقش تبر  

مرغ رخ يا اسب براق كه حضرت محمد . شود  نيز در بعضي تابلوها مشاهده مي،و مبارزه است

. است   نقاشان پشت شيشه بودهةقاند هم از مضمونهاي مورد عال ن به معراج رفتهآسوار بر ) ص(

بينيم كه سمبل نبرد نيكي و بدي است و همچنين تصاويري از  ثار تصوير اژدها را ميآدر برخي از 

ي از بهشت و يها مقابل گوشه  مجازات بدكاران و داستان عاق والدين و درةروز قيامت و نحو

  . اند پشت شيشه بودهتصاوير فرشتگان مقرب كه اينها هم از موضوعات رايج نقاشي 
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  پوشش

گردانها يا   طراحي لباسهاي مورد استفاده در نقاشيهاي پشت شيشه بايد توجه داشت كه شبيهةدربار

 ة اطالعات خود را دربار،دادند و از اين رو گرايي اهميت مي گردانها در ايام مذهبي به واقع شمايل

ران و زوار عراق و عربستان كامل خوانها از طريق مراجعه به مساف شكل و طرح لباس شبيه

آمد محدود و مربوط به زمان معاصر  دست مي هپيداست اطالعاتي كه از اين راه ب. كردند مي

هر .  منابع ديگري هم مورد نياز بود، و از اين حيث،است و نه تاريخ وقوع حادثه  گردانها بوده شبيه

گردانهاي قبل از خود اطالعاتي   شبيهةات و سليقيگردان درصورت دسترسي به سنتها و نظر شبيه

 اگر به يك تصوير مينياتور يا يك كتاب مصور  لباسهاي تعزيه هم در اختيار داشت و احياناًةدربار

  ٢٦.گرفت الهام مي از آنها هم كرد نيز برخورد مي

گرداني   زيرا شمايل؛گرداني بعد از پيدايش تعزيه رايج شده توان حدس زد كه شمايل مي  

ين تفاوت كه در يك پرده قابل حمل، خود  ااست با  هاي تعزيه بوده قت نقل برنامهدرحقي

. كند  جمعيت، حركت و نقل مصيبت ميةهاي پراكند  ميان گروهرصورت سيار د گردان به شمايل

 كار رفته هعنوان منبع جديدي براي طراحي لباسهاي مراسم تعزيه ب  خود بهةنوب  اين شمايلها به

هاي تعزيه و شمايلهاي مذهبي از نظر طراحي لباس، نسبت به يكديگر   برنامه،ن ترتيب به اي.است 

از تصاوير شاهنامه هم در ترسيم مناظر، و طراحي لباسهاي رزم و دربار . اند  متقابل بودهتأثيرداراي 

  . است  شده سالطين استفاده مي

شامل   لباسهاي رزمي،: شود  لباسهاي رزمي و لباسهاي عادي تقسيم ميةپوششها به دو دست  

شكل كاسه است كه يك يا چند پر بلند به آن وصل  زره، و چكمه بوده كه كالهخود به  كالهخود،

هاي ريز آهن يا  پوشاندند كه از حلقه به شخصيتهاي مهم نقاشي شده در شمايلها زره مي. است

 مي براي آويختن شمشير وكمربند چر. اند كه با ظرافت به هم متصل شدهاست  تشكيل شده پوالد 

است و در زير زره يك پيراهن   شده اي روي آن بسته مي خنجر بوده و گاهي شال يا كمربند پارچه

 بارةدر (ه استسفيد و براي گروه باطل قرمز بوداوليا ن براي آپوشيدند كه رنگ  يا قباي بلند مي

) ع(العباس  ضرت ابوالفضل گفته شد كه گاهي از قرمز خونريز براي لباس حرنگ قرمز قبالً
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 است،  در ترسيم لباسهاي غيررزمي سه گروه لباس مورد توجه بوده. )است  شده استفاده مي

  . لباس گروه باطل و لباسهاي مردم غيرمسلمان  لباسهاي گروه حق، 

 كه عباي نازكي روي آنها ،قباي بلند، شال كمر و شلوار  ن از عمامه، پيراهن،الباس مقدس  

اين . كردند ميجاي عمامه نقاشي  ه عقال را بةو گاهي چفي است   تشكيل شده،شد ميپوشيده 

ن اكردند، براي بانو  و رنگ زرد را براي نعلين انتخاب مياستسفيد و سياه    سبز،يلباسها به رنگها

شد و نقاب سفيد از قسمتهاي مهم پوشش   استفاده مي پاتا  مشكي از سراهل بيت هم عموماً

  . شد ست كه براي همه به يك شكل نقاشي ميبانوان ا

 توري سفيد رنگ با رنگهاي ماليم و تاج بر سر ةفرشتگان و حوريان، از پشت يك پارچ  

 عزرائيل كه گاهي در يك روپوش سراسري بلند و سياه در بعضي يبه استنثا. شدند نقش مي

. شدند اي طرح مي  و قهوهاغلب در لباسهاي قرمز و سياه  گروه باطل،. شود شمايلها متجلي مي

 ،است از لباس عادي مردم عرب و لباس راهزنان، تا به اين ترتيب  گاهي لباس اشقيا تركيبي بوده

  . تري براي برانگيختن احساس تنفر تماشاگران فراهم شود  مناسبةزمين

يان يگاه شبيه لباس اروپا است،  هلباس گروه غيرمسلمان، بستگي به نقش و موقعيت آنها داشت  

براي . هاي فرنگي الهام گرفته شده بود مثل لباس دختر فرنگي، كه از روي باسمه ؛ شد نقاشي مي

شد و آخرين لباس  دارندگان مشاغل و كسب و كار عادي لباسهاي معمول آن زمان انتخاب مي

 آلود است، كه شود سفيد، تميز و گاهي خون آدمي يعني كفن كه در بسياري از نقاشيها ديده مي

  ٢٧.شود تفسير گلگون كفن شامل آن مي

  

   نقاشيهاي پشت شيشه-خط

 خط نوشتن بر پشت شيشه، قدمتي برابر با پيدايش شمايلهاي مذهبي دارد و با يقين ةاين شيو

ش چند تن از  چهل ةكه در آغاز دهرا  مهم هنري ةتوان گفت كه پايه و اساس يك شيو مي

 دوران ة نقاشيهاي پشت شيش- نام گرفت بر خط»سقاخانههنر «، و ندهنرمندان ايراني بنيان نهاد

مسعود عربشاهي، قندريز و ديگران با   رودي، فرامرز پيالرام، حسين زنده. است  شده قاجار بنا

  . استفاده از خط و الفباي فارسي در نقاشي شاهكارهاي فراوان آفريدند
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 كلمات اغلب .نوشتند  مي بر پشت شيشه و هم بر پشت آئينه،در دوران قاجار خط را هم  

 پشت .شد  ميتزئينتن و نقاشي گل و مرغ  شكل طغراهاي دو طرفه و با حاشيه و اسامي پنج هب

  . پوشاندند اي مي ي يا نقرهي با كاغذهاي طالكار را معموالً

توان نام  از بهترين نقاشان خط پشت شيشه، عظيمي، غالمعلي نقاش قمي و محمدعلي را مي  

پرداخت ميرزا محمد معروفي، درويشي از اهالي  خرين افرادي كه به اين كار مييكي از آ. برد

 نقاشيها -از اين خط ٢٨. فوت كردش١٣٤٧مشهد بود كه سالها در اصفهان اقامت داشت و در سال 

شد  استفاده مياست،  ه خواني بود  كه محل روضه،هاي اعيان  خانهی و تبرك در پنج درتزئينبراي 

  . كردند ها پيشكش مي ها و سقاخانه نذر آنها را به امامزادهيا مردم براي 

يا پشت شيشه را جيوه ؛ است  شده صورت اجرا مي  نوشتن خط بر پشت آئينه به دوةشيو  

 و با رنگهاي تراشيدند ميكردند و سپس طرح اصلي را روي سطح جيوه طراحي و آن سطح را  مي

. كردند شد و سپس پشت شيشه را جيوه مي  و رنگ مييا ابتدا طرح پياده. كردند ين ميئمختلف تز

) طالكاري(آن را زرك    و در انتها،شد مي شيشه دورگيري ، پس از آنوگاهي در آغاز خط نوشته 

  . كردند مي

يا ) سرنج( شيشه به رنگهاي سياه، قرمز ةشود كه زمين  نقاشيها مشاهده مي-در بعضي از خط  

امروز  .ساختند مي و از آنها آئينه كردند ميآن خطوط را جيوه شد و پس از  ميآبي الجوردي رنگ 

  سطح راةپوشانند و سپس بقي است با چسب مي   سطحي را كه طراحي شده،نگار هنرمندان شيشه

  . نشيند  رنگ بهتر روي سطح مي، به اين ترتيب.كنند الست ميبسند 

شده   بناها استفاده ميتزئيندر ) گل و مرغ( تزئينی ةقبالً گفته شد که از نقاشيهای پشت شيش  

در  .توان ديد باغ ارم مي  زيباترين نمونه اين هنر را در شيراز در عمارت نارنجستان قوام واست، 

دست دالالن خراب   كه هنوز به،هاي قديمي شهر بعضي از خانهدر ي ي آثار بسيار زيبا،اصفهان هم

نقاشي از هم ) خانه ساالر سعيد(له سنندج در نواحي ديگر ايران از جم.  وجود دارد،اند نشده

  . است  ين عمارت استفاده شدهئپشت شيشه براي تز
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كاري ديوارها  از نقاشيهاي پشت شيشه در آئينهقاجار  هنرمندان عصر ،در كاخ گلستان تهران  

هاي شاهزادگان قاجاري نقش شده بر پشت  ين اين مكان با پرترهئ تز.اند و سقف استفاده كرده

  . است  زيبا دادهعمارت ماندني به اين  ياده ، شكوهي بشيشه

است تأثير هاي دوران قاجار  و منظره  دورنماهاپشت شيشه، کهانواع ديگر نقاشيهاي در   

ي هم يزيرا در برخي از اين آثار پرسپكتيو رعايت شده و عمارتها ؛خوبي پيداست هنقاشي غربي ب

شده  استفاده میين منازل ئ تزهم برایقاشيها از اين ن .است  ثير معماري غربي نقاشي شدهأت تحت

  .است 

  

   نقاشي پشت شيشه در ايران روش اجراي

است و براي   شده هاي تخت يا آئينه استفاده مي  نقاشي پشت شيشه از قطعات شيشهةبراي زمين

 اً اين دقيق.شد كار برده مي هبکردن گرته  يا طراحي روي شيشه روش چرمه كردن، سمبه كردن

 بدين شكل كه ابتدا طرح بر روي كاغذ ؛است  شده روشي بود كه در اروپاي قرون وسطي اجرا مي

گيرد و  شود و در آخر روي شيشه قرار مي  نوك تيزي حدود آن سوراخ ميةرسم و سپس با وسيل

  آنراه ديگر. كنند  طرح را بر روي شيشه منتقل مي،كند با پودر زغال نرم، كه از سوراخها عبور مي

 و از روي آن روي شيشه طراحي دهند ميست كه طرح رسم شده روي كاغذ را زير شيشه قرار ا

  . شود ترسيم ميكنند كه در اين روش تمام طرح برعكس شكل اوليه  مي

كشي   و نقش گل و مرغ و ماهي و شمايل٢٩اصفهان يكي از مراكز مهم اين هنر اصيل بوده  

كاري سقفها و ديوارها   نقاشيهاي گل و مرغ پشت شيشه در گچاز. است  در اين شهر متداول بوده

طور جداگانه صورت  هچسبان ب دست گچبر و شيشه شده و كار در نهايت مهارت و به استفاده مي

 كه دخلهاي چوبي داشتند، روي دخلها را با نقاشيهاي پشت ،در قصابيها و بقاليها. است  گرفته مي

 بركت ةآنها را ماي  دادند و تن بر آنها نقش شده بود زينت مي پنجن و اسامي آهاي قر يهآشيشه كه 

  . دانستند كسب و كار خود مي

 است براي مثال،  هاي مشخص بوده نقاشي پشت شيشه در انحصار خانواده صفهان هنرر اد  

 ة پاقلعةاست كه در محل  هي بودهلال  نعمتةهاي مذهبي در انحصار خانواده يا طايف توليد شمايل 
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كردن با دوده و خاكه زغال  اصفهان سكونت داشتند و براي طراحي روي شيشه از روش سمبه

شاه در اصفهان  يلعخصوص از زمان فتح هطراحي صورت هم از دوران قاجار ب. كردند استفاده مي

ق ١٢٤٥ ة قاجار در دهةعلي از نقاشان مشهور در دور شود كه آقا نجف گفته مي. يابد رواج مي

  ٣٠.است   گاهي به نقاشي پشت شيشه هم پرداخته)ديميال ١٨٣٠(

 چكشي ةبه توليد شيششروع سازي   صفويه در اصفهان كارگاههاي شيشهةدر اواخر دور  

 خواني بوده رفته، كه در ايام محرم محل روضه كار مي هدريهاي منازل اعيان ب  جكه در پن  كنند، مي

تن بوده در  خصوص پنج هي معصومين و بخطوط نقاشي پشت شيشه را كه همگي اسام است و 

 گل و مرغ و ةين از نقاشيهاي پشت شيشئبراي تز اقهاي ديگر خانه، تدر ا. گذارند اين مكانها مي

  .است شده  دوزی استفاده مي هاي پولك پرده

بندي تنباكو استفاده  براي پوشاندن پشت كار از كاغذ بستهدر بعضی از تابلوهای پشت شيشه   

آوري  ها جمع است و نگارگران آنها را از خانه  ين كاغذها كاهي و زردرنگ بوده ا،شده مي

زدند و   خطهاي نوشته شده بر پشت شيشه پشت كار را روغن كمان ميمحافظتبراي  .كردند مي

پوشاندند،  نقاشيها را پس از اتمام كار و خشك شدن رنگ، با حلبي مي  كاري، سپس براي محكم

هاي ون ناياب بود و اغلب از فروشندگان خرما كه براي حمل كاالي خود از دلاين حلبيها در ايرا

 نقاشي از محافظتپوشاندن پشت كار با حلبي براي . شد كردند خريداري مي حلبي استفاده مي

   .است   حشرات هم مفيد بودهةحمل

ل ب ايرانی در مقاةاي است که نقاشی پشت شيش آنچه گفته شد تصويری از بهشت گمشده  

همه زيبايی را بايد درك كرد و دور از هياهوی جهان معاصر امروز  اين. گشايد چشمان بيننده می

  .ای در پناه آن آرام گرفت لحظه

  

  ها نوشت پي
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