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  چکیده

فرهنگی کاخ گلستان نه تنها به عنوان قدیمی ترین و مهمترین بنای قاجاری پایتخت بلکه اوّلین اثر تاریخی  –مجموعۀ تاریخی    

کاری از کاشیمرجع بااصالت و بکری  منبع و  این مجموعهاست که در پایتخت ایران به ثبت جهانی در سازمان یونسکو رسیده است، 

 مقالهبدین منظور این ای هفت رنگی که منحصر به آن دوران می باشد را در خود جای داده است. دورۀ قاجار و به خصوص کاشی ه

و تداوم  شناسایی، اقدام موثّری در کاشی های دیوارۀ شرقی مجموعۀ کاخ گلستان تهرانطرح ظاهری  بررسیبا سعی نمود است 

 .انجام دهد پا برجای تهرانقدیمی ترین بنای  حفاظت از این کاشیکاری های

 

 واژه های کلیدی

 قاجار، کاخ گلستان، نقش، کاشی
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  مقدّمه

شود، تزئینات کاشی در این مجموعه عالوه بر قاب های کوچك و بزرگ مستقل در نماها بصورت کفپوش فرش عمارت ها دیده می    

 باشد.قاب و طرح فرش میکه طرح این کف فرش ها بصورت تکرار یك نقش در کل سطح کف و یا بصورت 

ق با نقوش هندسی و کاشی برجسته و گل و بته و می باشد. معرّ طرح های زمینه کاشی در کاخ گلستان عمدتاٌ  کاشی هفت رنگ،     

 ازیهای اروپایی در حاشیه سازی و مینیاتور ایرانی را در چهره س در این تابلوها می توان نوآوری استاد فن را که آمیزه ای از سبك

تابلوها مشاهده کرد. و در فرم قرار گرفتن تابلوها سعی کرده تا از تکرار موتیف های ساده و تقارن در محل قرار گرفتن تابلو استفاده 

های الجورد ، قزمز، بنفش، سبز، فیروزه ای، زرد، سیاه، بادمجانی و اکلیلی و...  کند. در رنگ تزئینات کاشی این مجموعه از رنگ

 (9431)ذکاء،  است.هاستفاده شد

 وی درمعمار ناقص هرچندی تحول روز، آنی مترق دول و اروپا بهی قاجار شاهزادگان و شاهانی سفرها شیافزا با دوره نیدرا     

 نوع با متناسب و شد انجام بعد به  (ق.  ه 9823) شاه نیناصرالد ازحکومت تحوالت نیا عمده آمدکه دیپد آن به وابسته ناتیتزئ

 (9431)ذکاء،  .درآمد اجرا به و انتخاب آنهای برا هماهنگ نقوش بنا،ی کاربر

 

 

  پژوهشروش 

مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته است، که به صورت رجوع به منابع تاریخی موجود، کتب فن به صورت  مقالهدر این      

شناسی و آسیب شناسی و  فیش برداری به بررسی و مطالعه رویدادها و اتفاقاتی که در طول تاریخ  بر روی این بنا به وجود آمده 

 استوار می باشد. 

وش تحلیل و مقایسه مستندات گردآوری شده جهت اثبات فرضیه ها و برای پاسخ دادن به سواالت تجزیه و تحلیل اطالعات به ر     

بت ، مستند نگاری و ثبه روش تحلیل مقایسههمچنین گردیده و موجود در پژوهش با استفاده از استدالل قیاسی و استنتاجی انجام 

 شناسی و باستان شناسی و تاریخی می باشد .مشاهدات موجود در بنا از دیدگاه معماری و بصری و زیبایی 

 

 

 پیشینۀ پژوهشاهمیّت و 

در خصوص تاریخچه  و وقایع بوجود آمده در کاخ گلستان تحقیقات، مقاله ، مجله و کتب بسیار زیادی در دست میباشد اما در      

پژوهشی انجام نشده است. تمامی اقدامات خصوص تزئینات و فنون معماری  این مجموعه خصوصا کاشیکاری هیچ گونه سند، تحقیق،و 

با عنایت به اینکه مجموعه کاخ موزه      انجام شده بر روی کاشی های ای بنا در حد تهیه کارت پستال ، عکس و پوستر میباشد.

شی کا"گلستان به عنوان اولین اثر معماری تاریخی هنری در پایتخت به ثبت جهانی رسیده است و یکی از بخش های شاخص آن 

آن جهت آسیب شناسی و ارائه طرح مرمت برای حفظ و  شناختی رویمی باشد، لذا در وهله اوّل مطالعات  "کاری های دیوارۀ شرقی

 (9423)قبادیان،  بسیار حائز اهمیّت خواهد بود.به خصوص کاشی های هفت رنگ روی آن آثار این نگهداری بهتر 
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اگر خطائی در حین مرمت صورت پذیرد منجر به از بین رفتن یك اثر تاریخی و فرهنگی می گردد که در بسیاری از موارد ضایعه      

جبران ناپذیری بوده زیرا بسیاری از آثار تاریخی در نقاط مختلف جهان متعلق به کل بشریت بوده و منحصر به فرد هستند که دوباره 

 (9433)کاتب،  یسر نبوده و لیکن بازگرداندن روح تاریخی به آنها غیر ممکن است.سازی آنها نه اینکه م

      

 نگاهی به نقوش کاشی ها در کاخ گلستان 

 ـ تصاویر انسانی 1

های متعددی به دول اروپایی در صدد بر آمد در اندرون کاخ ناصرالدین شاه پس از مسافرت     

بیشتر خود را به فرهنگ و نحوه زندگی اروپائیان نزدیك  گلستان تغییراتی انجام دهد تا هر چه

های آن های اروپایی بر دیوار عمارتنماید. همین امر باعث گردید تا تصاویری از زنان با پوشش

 دوره نقش گردد. 

هنرمندان این دوره سعی بر آن داشتند تا با تلفیق هنر ایرانی و اروپایی تصاویر جدیدی را      

های مدور و تزئین شده با نقوش های قاجاری در قابابداع کنند و همچنین زنان با صورت

اند.از دیگر تصاویر انسانی نقش شده در کاخ گلستان، های گلسرخ در کنار هم قرار گرفتهگلدان

 (9431)ذکاء،  اند.تصاویر تمام قد و یا نیم تنه از شاهزادگان قاجاری است که به شیوه ایرانی کشیده شده

 

 ـ تصاویر اساطیری2

دهند که اساطیر ایرانی به خصوص در روستاهای کویری و شناسی نشان میهای مردممطالعات و داده     

صبح توسط شیری قوی پنجه و نیرومند از خاور تا حاشیه کویر این باور حاکم است که خورشید هر روز 

شود. عالوه بر آن امثال شود. این کار هر روز تکرار شده و باعث پدید آمدن شب و روز میباختر حمل می

شماری وجود دارند که به نوعی با شیر و خورشید در ارتباط هستند و بررسی آنها در اینجا های بیو افسانه

 پذیر نیست. امکان

سازان و طراحان کاشی با اطالع و آگاهی در هر حال، کاشی     

های  اند به شکلها سعی نمودهکامل از تاریخ کهن ایران و اسطوره

مختلف تصاویر و نقوشی از آنها را رسم نموده و ماندگار سازند. با 

گیری از استفاده از این همین افکار بود که شاهان نیز به فکر بهره

ر جهت منافع خود شدند زیرا وجود پادشاهان این نمادها د

قدرتمند، مقتدر و مستبد در ادوار مختلف باعث شده تا هنرمندان 

برای نشان دادن قدرت پادشاهان دوره خود شیر را همواره مغلوب 

های قدرت شاه نشان دهند و نیروی شاه را واالتر از تمام قدرت

 (9423)قبادیان،  موجود قلمداد نمایند.

گیری عالوه بر آن یکی دیگر از عللی که شاهان توانستند با بهره     

از این نقش به سلطه و اقتدار خود قدرت بخشند استفاده از نقش شیر و خورشید به عنوان نماد عدل و عدالت برای دستیابی به اهداف 
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های قبل شیر و خورشید به عنوان حامل همانند دوره و مقاصد خود یعنی رخنه در افکار عمومی و اذهان مردم بود. در دوره قاجار نیز

 (9429)خزایی،  رفت.عدالت و داد در جامعه به کار می

 

 

 ـ تصاویر بناهای ایرانی و خارجی3

های مستطیلی شکل این گونه تصاویر در کنار تصاویر انسانی به صورت یکی در میان در قاب     

این تصاویر شامل نقشهایی از بناهای  شوند.ها دیده مینقوش گل سرخو محصور در میان 

هایی از آب، باشد که در تمام آنها نشانهها، آسیاب و پل میمذهبی، حکومتی، بقاع متبرکه، قلعه

شوند. در تصاویری که زار، درخت و آسمان صاف یا ابری دیده میزار، سبزهرودخانه، چمن

ره قایقی در آب روان است و قایقران بادبان را بر افراشته و در امواج رودخانه ترسیم شده هموا

 (9418)نجفی،  کند.خروشان آب طی مسیر می

 

 ـ نقوش پرندگان4

های اسلیمی  شود: یا در البالی طرحاین نوع نقوش در کاخ گلستان به دو صورت دیده می     

 می شود.و یا به صورت نقشی در تلفیق با تصاویر انسانی دیده 

توان از طوطی، ها نقش بسته است میاز جمله پرندگانی که تصویر آنها بر روی کاشی     

های طرحهای اسلیمی حواصیل، کبك، طاووس، کبوتر و پرندگان کوچك رنگی که بر شاخه

 (9424)کریمی،  اند نام برد.نشسته

 ـ تصاویر مبارزه حیوانات5

کند و بیش از همه گوزن و آهو شکار این درندگان بدنی شیر و پلنگ بیش از همه خودنمایی میدر میان حیوانات وحشی قدرت      

گیری از نقش شیر در این تصاویر نماد و نشان از اتمام فصل سرد سال است و غلبه شیر بر گوزن نشان از پایان زمستان باشند. بهرهمی

 (9429)خزایی،  و آغاز سال جدید است.

 

 

 

 

 بناهای اروپایی
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 گل و گلدانـ نقوش 6

شود توسعه شهرها و کمبود فضای سبز باعث نفوذ تصاویر و نقوش گل و گلدان و تصور می     

اند به این شکل درخت و چمنزار در نقوش کاشی گردیده و هنرمندان کاشی کار سعی داشته

 پیوند میان زندگی شهری و طبیعت را از گسستگی نجات دهند.

تصاویری هستند که در اکثر کاخ گلستان به اشکال مختلف دیده  نقوش گل و گلدان از جمله     

 ها مشاهده شوند.شوند. انواع گل سرخ و زنبق از جمله نقوشی هستند که در همه قسمتمی

 (9424)کیانی، 
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 رسم شاهانه -7

شاهان قجری که در صحنه کارزار قافیه را به رقبا باخته بودند. در شکار به دنبال اثبات شایستگی هایش بودند. شکار، رسم شاهانه      

ای بود که سالطین قاجاری در اجرای آن سنگ تمام گذاشتند. هر چند شکار و شکارگاه موضوع سنتی تصویرسازی های ایرانی هم 

اجاری برای اولین بار، پای چنین موضوعی را به کاشی باز کردند. هر کدام از کاشی های این مجلس می هست اما نقاشان کاشی ق

تواند مستقل از این ترکیب بندی در جایی دیگری استفاده شود. اما تمامی آنها در کنار هم جمع شده اند تا مجلس شکار ناصرالدین 

 (9429)خزایی،  شاه هر چه باشکوه تر به نظر برسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری :

طرح های استفاده شده در کاشی های فضاهای داخلی وخارجی کاخ گلستان تلفیقی از هنر ایرانی و هنر اروپا است که به واسطه      

 .وارد هنر قاجار شده اند ... آن موضوعات جدیدی چون بناهای اروپایی، فرشتگان بالدار، ماهیگیری و

باتوجه به نفوذ شیوه زندگی و فرهنگ اروپا در هنرکاشی کاری، واضح است که هنرمندان آن زمان، نفوذ عمیق فرهنگ و شیوه      

ی های با توجه به مجموعه کاش زندگی اروپایی را تجربه میکرده اندکه منجر به ایجاد هنری تلفیقی از عناصر بومی ایران و اروپا گردید.

یه را قاجار ۀدیده می شود به قطع می توان گفت تاریخ و صنعت کاشی دور مجموعۀ کاخ گلستان تهرانهفت رنگ که در سراسر این 

با هایتاً نکه  شده استهایی به تصویر می کشد که شایسته مطالعه می باشد. کاشی های هفت رنگ این مجموعه دچار آسیب دیدگی 

لعه فن و آسیب شناسی کاشی ها می توان به راهکار حفاظتی و مرمتی برای حذف عوامل آسیب رسان وحفظ ویژگی های تاریخی مطا

 و زیبایی اثر دست یافت.
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