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چكيده
 کاشيکاري يکي از شيوه هاي نقش پردازي آرمان گرايانه در تزيينات معماري سنتي ايران است. در دورة  قاجار، 
نقشينه کردن ديوار ابنيه عمومي وخصوصي با شمايل و مضامين مذهبي جلوه اي نوين يافت. کاشي نگاران 
قاجار در نقش پردازي، کتب ادبي، تاريخي و مذهبي، سنت هاي کهن نگارگري و اسلوب هاي غربي را منبع الهام 
قرار داده اند. سردر ورودي ها، و ديوار اندروني و بيروني ابنيه مذهبي و اماکن عمومي و خصوصي را متناسب 
با کاربري اجتماعي و فرهنگي، با چهره ها، پيکره ها و صحنه هاي حماسي، مذهبي، تاريخي و اسطوره اي آراسته 

شده اند. هدف اين مقاله شمايل شناسي حضرت محمد (ص)در خانه هاي شيراز عهد ناصري است. 
اين مقاله به بررسي مجموعه کاشي نگاره هاي موجود با شمايل مبارک حضرت محمد (ص) در خانه هاي دوره 
قاجار شيراز مي پردازد، با اين پرسش که: اين تصاوير در روند تاريخي شمايل نگاري در هنر ايران، در چه 
جايگاهي است آيا پيرو نگارگري سنتي و يا تحت نفوذ فرهنگ و هنر غرب قرار گرفته است؟ نتايج بررسي نشان 
داد که اين آثار در موضوع و تجسم از سنت شمايل نگاري و آثار خيالي نگاري پيروي مي کنند و در شيوه اجرا 
تابع سبک رايج در دورة  قاجار هستند. روش تحقيق اين مقاله توصيفي- تحليلي و شيوه جمع آوري اطالعات 

کتابخانه اي و ميداني است. 
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مقدمه
بافت قديم شهر شيراز به مساحت تقريبي ۳۶۰ هکتار در 
قلب شهر جاي دارد و حدود ۴۰۰ خانه تاريخي در آن 
قاجار  هنردوره  در  کاشي نگاري  است.۱  شناسايي شده 
استقبال  مورد  ناصري  دوره  در  و  بسيارداشته  اهميت 
عموم قرار گرفت و در اماکن عمومي و خصوصي به کار 
رفت. کاشيکاري خانه ها در ايندوره انعکاس سليقه مردم 
و نفوذ هنر سنتي از يک سو و از سويي نمايشگر نفوذ 
هنر غرب نيز است. خانه هاي بافت قديمي شيراز هر روز 
رو به تخريب است و تنها تعدادي از آن ها مرمت شده و 
اغلب داراي تزيينات معماري است. در اين ميان با بررسي 
قديمي،  بافت  خانه هاي  به  مربوط  فرهنگي  ميراث  اسناد 
تنها در چند خانه کاشيکاري با مضامين ديني مشاهده 
شده مانند خانه عطروش و خانه ضياييان، خانه پاکياري، 
خانه کازرونيان و در اين ميان معدود نگاره هايي از چهره 
پيامبر(ص) جامعه آماري در دسترس اين تحقيق است. بر 
اين کاشي نگاره ها موضوعات ديني و داستانهاي حماسي 
دول  سران  حتي  و  باستان  پادشاهان  برخي  چهره  و 
فرنگ مانند ملکه اليزايت نقاشي شده، همچنين در نگاره ها 
و  چهره  و  منظره پردازي ها  در  غرب  هنر  نفوذ  پاي  رد 
لباس افراد به وضوح ديده مي شود، لذا سؤال هاي اصلي 
عبارت اند از: تأثير نگارگري و شمايل نگاري دوران گذشته 
فرهنگي  واردات  به  توجه  با  چيست؟  کاشي نگاره ها  بر 

غرب، نفوذ هنر غرب بر اين تصاوير کدام اند؟
هدف از اين پژوهش شمايل شناسي سيماي حضرت 
محمد(ص) در بناهاي ذکر شده است. از اين رو در اين 
مقاله با استناد به کاشي نگاره ها با شمايل پيامبر (ص در 
پي شناخت نفوذ نگارگري سنتي و تاثير هنر غرب براين 

نگاره ها هستيم. 

روش تحقيق
جمع  روش  و  است  توصيفي-تحليلي  تحقيق  اين  روش 
روش  در  است.  ميداني  و  اي  کتابخانه  اطالعات  آوري 
در  شده  ثبت  قديمي  خانه   ۱۵۰ حدود  اطالعات  ميداني 
فهرست ميراث فرهنگي از دوره قاجار که برخي تا کنون 
تزييني  از ميان هنرهاي  تخريب شده است مطالعه شد. 
معرق  گچبري،  کاري،  آينه  آجرکاري،  جمله  از  مختلف 
و خاتم کاري، نقاشي ديواري و کاشيکاري، نورگيرهاي 
پنجره هاي  و  چيني  گره  و  زيبا  حجاري هاي  و  مشبک 
و  انساني  نقوش  با  کاشي نگاره ها  در جستجوي  رنگين 
به ويژه شمايل نگاري، از خانه عکاسي شد لذا کاشي هاي 
و  تحليل  مورد  مقاله  اين  در  پيامبر(ص)  شمايل نگاري 

کنکاش قرار گرفته است. 

پيشينه تحقيق
مقاالتي  ارتدوکس  و  مسيحي  شمايل نگاري  مورد  در 

موجود است اما در مورد شمايل نگاري پيامبر (ص) تنها 
««بررسي  مقاله  آن بحث شده  در  مستقيمًا  که  موردي 
موضوعي شمايل نگاري پيامبر اسالم (ص) در نگارگري 
دوره ايلخاني و حضرت مسيح در نقاشي مذهبي بيزانس 
فر، کياني، زهره  قلم مهناز شايسته  به  متأخر» (۱۳۹۰) 
خيالي  ويژگي  نيز  مقاالت  برخي  در  است.  فر  شايسته 
نگاري ذکر شده است. از آن جمله مقاله «تأمالتي در باره 
موضوعات ملي ومذهبي در نقاشي قهوه خانه اي» (۱۳۸۹) 
از چليپا، گودرزي و شيرازي، به ذکر سابقه خيالي نگاري 
با تاکيد بر نقاشي قهوه خانه اي و دسته بندي موضوعات 
آن پرداخته است. مقاله ديگر «بررسي جنبه هاي افتراق 
و اشتراک در نقاشي خيالي نگاري و داستانهاي مصور 
دنباله دار» (۱۳۹۴) از ولي پور و قاضي زاده، را مي توان 
ذکر کرد که برخي نيز در اين مقاله استفاده شده است. 
لذا موضوع اصلي اين مقاله با توجه به اهميت کاشي کاري 
در دوره قاجار به عنوان هنر ابنيه عمومي و خصوصي و 
اهميت چهره نگاري و نقاشي دوره قاجار، به شمايل شناسي 
چهره پيامبر(ص) با توجه به کاشي نگاره هاي دوره قاجار 

در خانه هاي شيراز مي پردازد. 

کاشي  نگاري
در هيچ نقطه از جهان اسالم به اندازه ايران از کاشي نگاري 
در تزيين بناهاي ديني و غير ديني استفاده نشده است.  
«انصاف است بگوييم که کاشي کاري بهترين و عالي ترين 
چيزي است که ايرانيان براي تزيين و آرايش ابنيه ابداع 

کردند» (زکي، ۱۳۶۳: ۵۷). 
 کاشي عبارت است از»آجر و سفال لعاب دار که با 
شيوه هاي متنوع بخش بزرگي از تزيينات بناها را تشکيل 
مي دهد. قطعات سفالي که با لعاب پوشش داده شده اند و 

ثبت  گزارش  اسناد  از  برگرفته   .١
به  ملي،  آثار  فهرست  در  بناها 
کوشش هيأت بررسي و شناسايي 
مشاهدات  و  شيراز  قديم  بافت 

ميداني.

تصوير١. كاشي هفت رنگ، تزئينات طاقنما، ديوار حياط  خانه 
ضياييان، شيراز، مأخذ: نگارندگان.
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با کنار هم چيده شدن مي توانند سطوح مورد نظر را پر 
کنند» (فالح فر، ۱۳۷۹: ۱۷۰). 

انواع کاشي کاري گاه مشخصًا  طي دوران اسالمي، 
اصلي  مادة  است.  داشته  بيشتري  توسعه  و  کاربرد 
سفالگري  اصلي  مادة  که  است  گل رس  همان  کاشيکار 
نيز هست، اما هر يک با اهداف و کاربري مجزا ساخته 
رنگ  هفت  معرق  و  اي  تيشه  معرق  درحاليکه  ميشود. 
اختصاص به کاشيکاري دارد، شيوه هاي لعاب تکرنگي، 
زيرلعابي و زرفام هم در سفالگري و هم در کاشيکاري 
به کار مي رود. در ابنية قرن پنجم قديمي ترين روش مرتبط 
بود به جفت و جور کردن آجرهاي لعابدار، به شکل هاي 
مربع و مستطيل و با تکرنگ فيروزه اي بر طرحي ساده 
و سياه که به تدريج بر رنگهاي آن تا آبي افزوده گشت. 
که  آمد  بوجود  معرق  کاشيکاري  بعد  به  مرحله  اين  از 
از  اجزاء کوچک تر تجزيه مي شد و  به  طرح کلي در آن 
کاشي هاي لعابدار و رنگ خورده با تيشه کاري جدا گشته 
و پس از چيدن در کنار هم با دوغاب غليظ گچ بهم متصل 
مي شد. کاشي کاري و معرق کاري تيشه اي در دورة مغول 
رايج شد و در دروة تيموري به اوج تکامل خود رسيد و 

تا دوران صفوي، زند و قاجار ادامه يافت. در شيوة رو 
لعابي در پخت دوم نيز اسلوب مينايي از ميانة قرن ششم 
معمول و در اوايل قرن يازدهم به سرعت رواج يافت. از 
شيوه هاي ديگر کاشي زرفام ايراني است که از مراکز مهم 
توليد آن شهر ري و بويژه کاشان بود و شامل اسلوب 
رولعابي است که از نيمه قرن ششم ه. ق پاگرفت (فريه 

 .(۲۷۹-۲۷۲ :۱۳۷۴
 در همين اوقات در اصفهان شيوة ديگري که به شيوة 
هفت رنگ معروف گشت ابداع شد که ساختن آن از نظر 
وقت و هزينه بيش از شيوه معروف لعابدار صدفي و يا 
اين شيوه  در  بود.  به صرفه  مقرون  کاري  تيشه  معرق 
هفت رنگ يا بيشتر در يک قطع که ساختش بر پايه مربع 
بود جمع آوري مي شد و در آن نقوش ديگر منحصر به 
اشکال هندسي نبود و راه را براي نقوش متنوع و انساني 
در مدرسه شاهرخ  نيز  آن  نمونة  ترين  قديمي  کرد.  باز 
کار  نهم هجري) در شهر خورگرد  (اوايل قرن  تيموري 
شده است (زکي، ۱۳۶۳: ۵۹). اين فن که به کار بستن چند 
نيز معروف  به معرق خشتي  بود،  بر روي خشت  رنگ 

است. 
 از نيمة دوم قرن سيزدهم هجري، به ويژه با شروع 
به  کاشي  روي  نقاشي  قاجار،  ناصرالدين  فرمانروايي 
مفهوم هنري عام و گسترده، گذشته از تزيين نماي داخلي 
ابنية دولتي و نيز خانة اعيان  و خارجي کاخها و ساير 
و اشراف، در ساير بناهاي مردمي، همچون حسينيه ها، 
مردم، مورد  و زورخانه ها وخانه هاي  تکيه ها و حمامها 

توجه قرار مي گيرد. 
نظر  از  کاشيکاري  قاجار  دورة  در  برخي،  ديد  از   
هنري رو به افول نهاد اما مضامين تازه و نويي که بر 
گرفته از فرهنگ مردم و ساليق و اعتقادات ايشان بود به 
اين هنر سنتي حياتي مجدد بخشيد. از شيوه هاي رايج اين 
دوران کاشي هفت رنگ بود. « هفت رنگ متداول در اين 
نوع کاشي عبارتند از: سفيد ، سياه، فيروزه اي، الجوردي، 

حنايي، قرمز و زرد «(افشاري، ۱۳۸۶: ۴۳؛ تصوير۱). 
«در دورة قاجار تهران از مراکز مهم کاشي سازي 
بود و اصفهان نيز به توليد کاشي هفت رنگ مي پرداخت 
شکوفا  سازي  کاشي  صنعت  در  نيز  شيراز  همچنين  و 

گشت»(فريه ۱۳۷۴: ۲۹۰). 
با موضوعات  قاجار معموًال   کاشي نگاره هاي دورة 
متنوع از قصص قرآني، به ويژه داستان حضرت يوسف 
و داستانهاي حماسي از شاهنامه و برخي چهره نگاري ها 
از پادشاهان ساساني و حتي سران دول فرنگ، مجموعه 
متنوعي از فرهنگ عامه در نگارگري است که با حمايت 
در  نگاره ها  اين  از  بسياري  نقاش  گرديد.  خلق  مردمي 

شيراز عبدالرزاق است (تصوير ۲). 
مکتبي  وجود  به  ايران  هنر  کتاب  در  گدار  آندره 
که  دارد  اشاره  در شيراز  نقاشان کاشي ساز محلي  از 

تصوير۲. کاشي نگاره با داستان حضرت يوسف، خانه عطروش
مأخذ: همان.



گل هاي سرخ و زنبق هاي بنفش در ميان سبزه ها محصول 
آن است. «مدرسه خان و مسجد وکيل از ابنيه هاي رسمي 
آن است در دورة قاجار به قول ناصرالدين شاه اقًال هنر 

کاشي سازي متجدد گشت»(گدار، ۱۳۵۸: ۴۶۳). 
زرد  قاجار سياه، سفيد،  کاشيکاري  رايج  رنگ هاي   
و فيروزه اي و قرمز است. « از جمله ابداعات جديد اين 
عهد به کار گرفتن رنگ قرمز است که تا پيش از اين در 

کاشي کاري رايج نبوده است»(ابوسعيدي، ۱۳۸۷ :۶۳). 
مضمون کاشي نگاره ها و تصاوير مختلف آن به شدت 
تحت تأثير شرايط نگرش طراحان آن و فضاي سياسي 
اجتماعي حاکم در دورة قاجار بوده است. هنر قاجار از 
يک طرف تحت تأثير غرب و از طرف ديگر در امتداد هنر 
گذشته ايران است. از آنجا که کاشيکاري هنري مردمي 
و هنرمندانش گمنام بودند و کمتر در جريان و تأثيرات 
مسائل سياسي قرار داشتند، در نتيجه  تحول در آن به 
کندي روي داده است. اين هنر تا قبل از دورة قاجار بيشتر 
در بناهاي مذهبي و عمومي به کار مي رفت؛ اما در اين 
دوره، به دليل تجمل دوستي شاهان قاجار و عالقة آنان به 
رنگين و براق بودن کاشي، دامنة استفاده اش به کاخها و 
کوشکها و خانه ها کشيد و کاشيکاري در اين دوره رونق 

گرفت. 

شمايل نگاري 
 چهره نگاري از پيامبر اعظم(ص) و ائمه معصومين(ع) 

يكي از موضوعات مورد توجه و از اصلي ترين مضامين 
چهره  از  شمايل نگاري  ترين  قديمي  است.  ديني  هنر 
شده  داده  نسبت  ايلخاني  دوره  به  اسالم،  در  مقدسين 
و  چيني  هنرمندان  از  تاثير  به  ايلخاني،  دوره  در  است. 
با  و  ميکردند  تبليغ  را  دين خود  نقاشي  به  که  بيزانسي 
توجه به منش و سهل گيري حکمرانان مغول، هنرمندان 
نقاش به خلق نگاره هايي با مضامين مذهبي چون، ميالد 
و   .  . و.  خم  غدير  عيد  آن حضرت،  مبعث  پيامبر(ص)، 
همچنين شرح قصص و روايات همت گماشتند (شايسته 

فر، ۱۳۸۶: ۹۸). 
التواريخ  جامع  کتاب  در  معراج  در  پيامبر  تصوير 
در  شمايل نگاري  نمونه هاي  نخستين  از  دوره ايلخاني 
کتاب  قرن هشتم،  اوايل  در  همچنين  است.  اسالمي  هنر 
ه. ق  در ۸۵۰  آن  نگاره هاي  و  خاوران نامه سروده شد 
يعني شش سال پس از مرگ شاعر، نقاشي شد. اين نگاره 
هااز ديد برخي به سبک ترکمان و برخي ديگر به سبک 
هرات يا تبريز متعلق مي دانند. در خاوران نامه چهره علي 

(ع) و پيامبر (ص) تصوير شده است. 
بديهي است که با ظهور سلسله صفويه واعالم مذهب 
از  شيعه به عنوان دين رسمي، تفکرات ديني و مذهبي، 
اهميت ويژه ايي برخوردار گشت و تاليف وتصوير سازي 

کتب ديني نيز قوت يافت. 
نسخه احسن الکبار از جمله نسخ مذهبي مصور دوره 
تلخيص  اول،  تهماسب  دستور شاه  به  که  است  صفويه 

تصوير٣. پيامبر (ص) در کنار حضرت علي (ع) در غدير خم از 
کتاب َاحسن الِکبار، دوره صفوي ٩٨٨ه. ق. مأخذ: کاخ گلستان. 

تصوير٤. صحنه اي از معراج، دوره قاجار، چاپ سنگي ١٢٦٥ ه. 
ق، مأخذ: مارزلف، ١٣٩٠: ٢٤١.
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وجوه كشف ناشده روح ملي و جهان بيني را بازسازي 
بناهاي  در  شمايل نگاري   .(۱۴۶  :۱۳۷۲ كنيم»(کيپنبرگ، 
تاريخي-  واقعيتهاي  از  انگاره هايي  شامل  قاجار  دوره 
ديني و داستانهاي اسطوره اي - حماسي فرهنگ ايران را 
در نظر بينندگان نسلها در توالي زمان مجسم مي سازد. 
کاشيکاري هفت رنگ بويژه در دوران قاجار راه مناسبي 

براي ديوارنگاري شد. 
برداشت  و  خيال  اساس  بر  مقدسين  شمايل نگاري 
خيالي  زمره  در  از  ميتوان  انرا  و  است  هنرمند  شخصي 
نگاري برشمرد. خيالي نگاري در ادبيات و اعتقادات ديني و 
گاه فرهنگ و باورهاي عاميانه ريشه دارد. اولين پرده هاي 
مذهبي به شيوه نقاشي خيالي نگاري در دوران آل بويه 
براي مراسم عزاداري ساالر شهيدان و سپس در دوره 
صفوي و در زمان سلطنت شاه اسماعيل اول پرده هايي از 
واقعه عاشورا نقاشي شد. (چليپا وهمکاران ۱۳۸۹: ۷۰). بنا 
بقول استادبلوک باشي نقاش قهوه خانه ايي، نقاشي خيالي 
نگاري يک نوع نقاشي ذهني، خيالي و متکي بر احساس و 
برداشتهاي هنرمند از داستانهاي حماسي، ملي و مذهبي و 
واقعة تاريخي روز عاشورا در صحراي کربالست. (ولي 
پور، قاضي زاده ۱۳۹۴ : ۸۲). اين آثار شامل نقاشي قهوه 
خانه ايي، برخي تصاوير در کتب چاپ سنگي، نقاشي پشت 
شيشه و يا حتي نقاشي خيالي بر روي کاشي است که 
موضوع اين تحقيق است. با اين تفاوت که ؛ نقاشي خيالي 
نگاري روي کاشي در دوره ناصري و نقاشي قهوه خانه 

اي در دوره پهلوي اول به اوج خود رسيد. 

شمايل نگاري پيامبر (ص) در خانه ضياييان
در شمايل نگاري خانه ضياييان، تصوير ۵ چهرة نوجواني 

گرديده و داراي ۱۷ نقاشي از رويدادهاي اسالمي است. 
ازآن جمله شمايل پيامبر(ص) با نقاب در ماجراي غدير خم 

در کنار حضرت علي (ع) تصوير شده است (تصوير ۳). 
شمايل نگاري در دوره قاجار به دليل ارتباط روزافزون 
شد،  باب  نقاشي  و  هنر  در  جديدي  روش هاي  غرب  با 
پرده هاي  قهوه خانه اي،  نقاشي  سازي،  عيدي  همچون: 
رنگ و روغني، نقاشي پشت شيشه و همچنين گسترش 
و رواج چاپ سنگي و کاشي نگاره ها که در آنها عالوه بر 
تصاوير رزمي و بزمي، تصاوير مذهبي و شمايل نگاري 
نيز مشاهده مي شود. که هر کدام از ويژگي هاي متفاوتي 

برخوردارند(اخوان بزاز). 
تصويرپيامبر(ص) در واقعه غدير خم و معراج ايشان 
از سوژه هاي رايج تصوير سازي از پيامبر (ص) در طي 
دوران بوده است که گاهي در آن، تمثال مبارک حضرت 
با  گاه  و  آشکارا  وکامًال  پوشي  پرده  بدون  محمد(ص) 
نقاب ديده مي شود. در دورة قاجار نيز موضوعات ديني 
بسيار باب شد و کتابهايي چون توفان البکا، اعتبار نامه، 
النجات چاپ  الذاکرين، وسيله  تحفه  حيدري،  افتخارنامه 
شد اما در اغلب نسخ چاپ سنگي (مانند حمله حيدري) 
تصوير پيامبر (ص) و ائمة اطهار(ع) با پوششي بر چهره 

نقاشي مي شد(تصوير۴). 
حضرت  شمايل  شد  نيز  موارد  برخي  در  البته 
محمد(ص) و حضرت علي(ع) بدون نقاب ترسيم شد که 
با  گندمگون  زيبا، صورتي  و  متناسب  تصويري  عمومًا 

محاسني سياه ترسيم مي کردند (پوپ، ۱۳۸۹: ۱۴۹). 
بنا بر نظر كيپنبرگ شمايل نگاري توصيفي از چگونگي 
قرائت تصاوير موجود در فرهنگها به كمك خود تصاوير 
است. «شمايل نگاري ما را قادر مي سازد كه بر اين اساس، 

شيراز،   خانه ضياييان،  محمد(ص)،  شمايل حضرت  تصوير٥. 
مأخذ: نگارندگان.

تصوير٦. شمايل حضرت محمد(ص)، سقاخانه مشير، شيراز، 
مأخذ: همان.



نوشته شده: «خير  آن  تصوير شده و در سمت راست 
خلق اهللا»، که بي شک در توصيف پيامبر(ص) است، زيرا 
در برخي از زيارت نامه ها از جمله زيارت نامه حضرت 
َالُم َعَليِك يا  زهرا (س) در وصف ايشان آمده است: السَّ

َالُم َعَليِك يا بِْنَت َخيِر َخْلِق اهللاَِّ .  ِ السَّ بِْنَت َأِميِن اهللاَّ
در اين شمايل نگاري، پيامبر (ص) با شنلي به رنگ 
آبي بر دوش و قبايي به رنگ سبز بر تن و شال سبزي 
به کمر ترسيم شده است. عمامه و سربند پيامبر(ص) به 
تزيين کاله  قرمز است(مانند  تزيين جقه  با  و  رنگ سبز 
خود  چپ  دست  به  َعلمي  حضرت  قاجار).  پادشاهان 
گرفته اند که رنگ پارچة اين علم نيز سبز است. سبز رنگ 
تعقل، تفکر و آرامش خردمندانه است. « قرآن مجيد رنگ 
بر  الهي  واليت  رنگ  مي داند. سبز  بهشتي  رنگ  را  سبز 
زمين و واليت اهل بيت عصمت و طهارت و در يک عبارت 
رنگ «صبغه اهللا» است»(آيت الهي، ۱۳۷۶: ۵۷). همراهي 
رنگ سبز با پيامبر (ص) در گنبد سبز مسجد النبي نيز 
اوليا  نمادين  براي مسلمانان سبز رنگ  و  ديده مي شود 
و اسالم است. از سويي ترکيب بندي عمودي تصوير که 
تقريبا در يک سوم آن دايره هاله نور در آن ديده ميشود 

بر اقتدار و شکوه تصوير مي افزايد. 
 «به کاربردن نقش جقه قرمز در هنر دورة قاجار بر 
قدرت و شوکت  نشانگر شخصيت،  بزرگان  و  سر شاه 
است که در تصوير حضرت محمد(ص) بازتاب يافته است 
و بنا بر اعتقادات، آنان را از چشم بد مصون مي داشته 
است»(نادري، ۱۳۹۰: ۶۰). نشان «هالل ماه» هم بر روي 
هالل  مي شود.  ديده  علم  باالي  در  هم  و  پيامبر  جامة 
پيراهن سفيد و هالل علم به رنگ زرد است. عالمت هالل 
اسالم،  مذهب  به  اعتقاد  نشانة  اسالمي  تصاوير  در  ماه 

ايشان  است.  اسالمي   - عربي  کشورهاي  نماد  همچنين 
دست راست خود را بر شال کمر نهاده اند. در پايين کادر 
تصوير دستة شمشيري ديده مي شود. هالة پيامبري در 
اطراف سر مبارک قرار دارد. هاله نماد نور الهي و نيروي 
ترکيبي آتش و طالي شمسي يا نيروي الهي است؛ نور 
ساطع از ناحيه قدس خداوند، نيروي معنوي و قدرت نور، 
قوه  صدور  فضيلت،  نبوغ،  شکوهمند،  دايره  فّر،  تقدس، 
حياتي موجود در سر، نيروي حياتي فرد و نور متعالي 
در  الگوي تصويري  معرفت»(کوپر، ۱۳۸۰: ۳۷۸). همين 
شمايل نگاري سقاخانه مشير - تصوير ۶ ديده مي شود، با 
اين تفاوت که هاله دور سر آن به شکل نور منتشر و به 

رنگ مهتابي است. 
«عنصر اولية قرص نور در روند شکل گيري شمايل ها، 
کم کم جاي خود را به «هالة منتشره» داد و عنصر جديد به 
عنوان نمادي اختصاصي براي متمايز کردن افراد مقدس 
به کار گرفته شد. استفاده از هالة منتشره يا شعلة منتشره 
به دور سر مقدسين بيشتر مورد اقبال نگارگران بود، زيرا 
اين حالت ويژگي فرا زميني تري به چهره ها مي داد، بدون 
اين که خصوصيات متمايزي براي آن ها در نظر گرفته 
شود. اين عنصر با توجه به قابليت شکل پذيري و تنوع 
تصويري بسيار زياد خود به عنوان يک عنصر بصري 
نمادين و تزييني وارد نگارگري شد و تا امروز ارزش خود 

را حفظ کرده است»(افشاري، ۱۳۸۹: ۴۳؛  تصوير۷)
 در تصوير شماره ۷ همان چهره با تمرکز بر داوير 
مختلف، شامل کادر اطراف و هاله و گردي صورت، حالتي 
روحاني و متنفذ را داراست و ترکيب بندي اثر با توجه به 
دواير تو در تو و برش هاي مثلثي (نيم تنه و علم) بسيار 

موجز و منسجم مي نمايد. 
به نظر مي رسد تصوير شماره ۷- به تمثال معروفي 
از پيامبر (ص) که در دوران حاضر نيز عرضه مي شود 
شباهت دارد. شمايل مذکور بنا بر تحقيق حاضر و با استناد 
 The story of picture Shiite Depiction» مقاله  به 
of Muhammad» شبيه به عکس شرق گراي اوايل قرن 

عکاس   ،(۱۹۸۷-۱۹۴۸) «رودلف فرانتس لنرت۱  بيستم، 
مجاري است که عکس هاي سياه و سفيد بسياري از مناطق 
و مردم کشورهاي تونس، فلسطين، الجزيره و مصر دارد. 
او به سال ۱۹۰۴ از تونس برگشت و با مديريت و همکاري 
ارنست هاينريش الندارك۲  موسسه عکاسي داير کرد که 
با توجه به جنگ جهاني اول در سال ۱۹۲۴ به قاهره در 
مصر انتقال يافت. در سال ۱۹۸۲ توسط ادوارد لمبرت۳  
يکبار ديگر غبار از کارت پستال ها و عکس هاي سياه و 
سفيد اين موسسه پاک کرد و عکس هاي هنرمند توسط 
مجامع هنري مختلف مورد استقبال قرار گرفت و از سال 
۱۹۹۸-۲۰۰۵ نمايشگاه هاي متعددي از آثار او برپا گشت 

(سنتليورز، ۲۰۰۶: ۱۸-۱۹). 
 The story of picture Shiite » نويسندگان مقاله

تصوير٧. تک چهره حضرت محمد(ص)، خانه ضياييان، شيراز، 
مأخذ: همان. 

1.Radolf Franz Lehnret 

2.Ernest Heinrich Landrock. 

3.Albert Edward Lambert
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مي گذاشت (موهاي سر را از وسط به دوقسمت تقسيم 
مي کرد). رنگ (پوست) او بسيار درخشان بود. پيشاني 
گشاده اي داشت. ابروهاي او پر مو، کشيده و ناپيوسته 
بود. رگي بين دو ابروي او بود که به گاه خشم برجسته 
و پرخون مي شد. بيني او داراي برجستگي خاصي بود». 
پيوسته  را  ايشان  ابروان  نيز  روايات  برخي  در  البته 
در دو شمايل  (مجلسي، ۱۳۹۲: ۱۴۷).  توصيف کرده اند 
کار شده (شماره ۵و۷ بجز شمايل سقاخانه مشير) ابروان 

حضرت کشيده و اندکي ميان دو ابرو پر است. 
گفتني است که کارت پستالهاي اروپايي در دورة قاجار 
به ايران وارد شد و همچنين نقش برخي از موضوعات 
آن اعم از مناظر دورنماي اروپايي و برخي چهره ها در 
کاشيکاري اين دوره ديده مي شود. از سويي به زعم هادي 
شادروان  کاشي»،  روي  «نقاشي  کتاب  نويسنده  سيف 
اماکن  کاشي هاي  اکثر  که  کاشي سازي  عبدالرزاق  ميرزا 
شيراز ازجمله کاشي نگاره خانه ضياييان(تصوير۱۱) نام 
او را در خود ثبت کرده است، در سال ۱۳۱۶ شمسي دار 

فاني را وداع گفت. 
شيراز  نام  صاحب  نقاشان  ميان  عبدالرزاق  «ميرزا 
دست،  چيره  نقاش  الدولة شيرازي-  فرصت  مرحوم  به 
فيلسوف و انديشمند- ارادتي خاص داشت. هميشة اوقات 
يک جلد آثار عجم تأليف مرحوم فرصت، در کنارش بود. 
تاريخي  بناهاي  از  که  فرصت  نقاشيهاي  روي  از  مدام 
فارس و نقوش باستاني اين خطه کشيده بود، طرح و نقش 
براي پياده کردن روي کاشي بر مي داشت. مدتي نيز با 
سيد صدرالدين شايسته شيرازي از شاگردان فرصت الدوله 
و کمال الملک همکاري داشته است. عبدالرزاق براي دست 
يافتن به منابع تصويري فردي کوشا و پرکار بوده و به 
نسخ قديمي نيز مراجعه مي کرد» (سيف، ۱۳۷۶: ۳۰). از 
اينرو با توجه به فضاي حاکم و آثارش احتمال دارد در 
نيز  به کارت پستال هاي وارداتي  نمونه و تصاوير،  اخذ 

تصوير  که  مدعي اند   «Depiction of Muhammad

را  پيامبر (ص)  از  اخير  در سال هاي  رايج  تمثال  اصلي 
در نمايشگاه سال ۲۰۰۴ در پاريس ديده اند. مجموعه ايي 
در  در سال ۱۹۲۰  پستال  کارت  به صورت  از عکس ها 
آلمان منتشر شده است. تصويرشماره ۸، با شمارة ۱۰۶ 
Ahmad در سايت موسسه L&L در قسمت عکس هاي 

تونس موجود است و بارها با عناوين، احمد، جوان عرب 
با گل و غيره منتشر شده است. اين تصوير سياه و سفيد 
چهره نوجوان عرب با لبخندي بر لب است که عمامه به 
سر دارد و شالي به دور شانه هايش پيچيده است. به نظر 
مي رسد اين تصوير الگوي اولية شمايل منتشر شده در 
سالهاي اخير با عنوان نوجواني پيامبر (ص) است که به 
زعم مدعيان از روي شمايلي که توسط کشيشي مسيحي 

ترسيم شده، کپي شده است (تصاوير ۹و۸). 
شمايل نگاري بر کاشي خانه ضياييان، با عمامة سبز 
پيامبر (ص) را نشان ميدهد که علي رغم  نيز نوجواني 
ويژگي هاي قاجاري، مي تواند ياد آور عکس جوان تونسي 

باشد. 
با توجه به  به نظر مي رسد در نقاشي شمايل فوق، 
احاديث  در  ذکر شده  ويژگي هاي  برخي  و  زمان  سليقة 
از چهرة محمد رسول اهللا (ص) خيالي نگاري شده است. 
چهرة  و  وخو  خلق  اندام،  براي  مشخصاتي  احاديث  در 
پيامبر(ص) ذکر شده است برخي مصاديق آن در شمايل 
ميرزا عبدالرزاق ديده مي شود. از جمله آن که بنابه روايتي 
ابي هاله در مورد  ابن  از هند  نقل  به  (ع)  امام حسن  از 
ايشان چنين ذکر شده است: «چهره اش همانند ماه در 
شب تمام خود، مي درخشيد. نه دراز قدي الغر بود و نه 
کوتاه قامتي چاق. سري بزرگ داشت و موهاي آن موج 

دار (نه صاف نه مجعد) بود. 
و  کرد  نمي  تجاوز  گوشش  لبه  از  سرش  موهاي 
اگر فراتر مي رفت (موهاي او زياد مي شد) فرق سر باز 

موزة  مجموعة  لنرت،  رادولف  تونسي،  جوان  پرتره  تصوير٨. 
اليزه، لوزان، مأخذ: سنتليورز، ٢٠٠٦: ١٨.

تصوير٩. نقاشي از جواني حضرت محمد(ص)، چاپ تهران، از 
مجموعة سنتليورز، مأخذ: همان، ١٩.



کارت  که  ميرسد  نظر  به  بعيد  اما  است.  داشته  مراجعه 
ديده  را  به جوان عرب  تونسي معروف  نوجوان  پستال 
باشد. زيرا کارت پستال فوق در سال ۱۹۲۰م. چاپ شده 
ق  ه.  ۱۹۲۱م/۱۳۳۹  سال  ضياييان  خانه  کاشيکاري  و 

بروي کاشي ديوار حياط ثبت شده است. 
شمايل ديگري از تمثال پيامبر (ص) در خانه ضياييان 
در نماي بيروني ستون پلکان منتهي به اتاقهاي طبقه باال 
نقش بسته است که الگوي چهرة آن متمايز از دو تصوير 
ديگر است. (تصوير ۱۰) در اين شمايل حضرت با قامتي 
تمام ايستاده و دستاني گشوده در حال دعا و با چهره اي با 

محاسن سياه، در سنين ميان سالي ديده مي شود. 

شمايل نگاري معراج، خانه پاکياري
از مهمترين مجالسي كه در مورد حضرت محمد(ص)   
تصوير شده تصاوير معراج است. بر اساس آيه۱سوره 
اسراء، خداوند پيامبر(ص) را در يک شب از مسجد الحرام 
به مسجد االقصي سير داد، تا اسرار غيب را به او بنمايد. 
التواريخ  جامع  کتاب  در  معراج  نقاشي  قديمي ترين 
رشيدالدين ديده مي شود، در اين نقاشي ها که گذر رسول 

خدا را از ازسرزمين هاي مختلف و از بهشت و جهنم بيان 
مي کند پيامبر (ص) سوار بر براق است. در تصاوير به جا 
مانده براق معموال چهره زنانه دارد و تاجي بر سر داشته 
با دو بال اندامي کشيده و بي مو و همچون اسب در حال 

تاختن است (سگاي، ۱۳۸۵: ۱۱؛ تصوير ۱۲)
«براق در جهان بيني ايرانيان چنان جايگاهي مي يابد 
که از محدودة روايت داستان معراج بسي فراتر مي رود و 
به نمادي از بهترين و چاالک ترين مرکب براي هرسفر- 
به ويژه سفرهاي روحاني و عاشقانه- تبديل مي شود. به 
گونه اي که در ميان انديشمنداني همچون ابن سينا نماد 
عقل رو به رشد و کمال است و در نظر عارفاني چون 
ابن عربي، براق صوفيان را به سوي خدا مي برد و نماد 

اخالص است»(دشتگل، ۱۳۸۹: ۱۵۷). 
در شمايل عبدالرزاق از معراج پيامبر (ص) در خانه 
پاکياري کاشي نگاره اي به جا مانده است که بخشي از آن 
در قسمت پايين تخريب شده است. اين اثر پيامبر (ص) را 
سوار بر ُبراق نشان مي دهد که، چهرة براق کامًال زنانه 
که  قاجار  دورة  نگاري  چهره  خصوصيات  از  و  است 
چشمان درشت، لب و دهان کوچک و ابروان کماني است 

 تصوير١٠. تمثال مبارک حضرت محمد(ص)، خانه ضياييان، 
شيراز، مأخذ: همان .

را  سازنده  که  ضياييان  خانه  کاشي  از  بخشي  تصوير١١. 
ميرعبدالرزاق معرفي مي کند. مأخذ: همان 

١٢. معراج پيامبر (ص) سوار بر براق، جامع التواريخ رشيدي، 
١٣٠٧م. مأخذ:  کتابخانه دانشگاه ادينبورگ، اسکاتلند. 

شمايل حضرت محمد(ص) در 
کاشي  نگاره هاي خانه هاي شيراز



شماره۴۱  بهار۹۶
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پيروي مي کند و موهاي بلندي دارد. در بيشتر تصاوير 
شده  تصوير  کامل  يا  رخ  سه  صورت  به  ُبراق  چهرة 
است. بالهاي او دو طرف گردنش بوده و دمش شبيه دم 
طاووس است. تناسب سر و بدن براق رعايت نشده و سر 

او کوچک تر از بدن است. رنگ بدن براق قرمز است. 
در برخي از تصاوير معراج نامه که در دوران مختلف 
کار شده شيري در پايين پاي پيامبر ديده مي شود. شير 
يا  و  است  و شوکت  قدرت  از  نمادي  فرهنگها،  اکثر  در 
ايزدان و الهه ها همراه بوده، نقش نگهبان و حامي را دارد 
(افضل طوسي ۱۳۹۲: ۱۰۳). در ادبيات و آثار هنر دوران 
 » يا  عنوان «شير حق»  با  (ع)  علي  از حضرت  اسالمي 

اسداهللا » به کرات ياد شده است. 
«از مهم ترين آثاري که حضرت علي(ع) را در هيئت  
شير نقاشي کرده است، تصويرگري صحنه هايي از معراج  
پيامبر(ص)  صحنه ها  اين  در  است.  اسالم(ص)  پيامبر 
در  شير  صورت  به  علي(ع)  حضرت  و  ُبراق  بر  سوار 
پايين پاي ايشان ديده مي شوند. اين صحنه در بسياري 
از معراج نامه ها و کتاب ها در دورة صفويه و قاجار به 
چشم مي خورد»(خزايي، ۱۳۸۰: ۳۷). جايگاه اکثر نقوش 
شير در مجالس معراج از جمله در تصوير صحنة معراج 

و  است  براق  پاي  پايين  در  پاکياري،  خانه  کاشي نگارة 
اشاره اي ضمني به حضور حضرت علي (ع) در واقعة 

معراج پيامبر(ص) دارد (تصوير۱۴).
 

پيامبر  شمايل  تصاوير  شناختي  زيبايي  تحليل 
اکرم(ص) 

 موضوع اصلي مکتب شمايل نگاري دورة قاجار ، انسان 
است و نقاش او را در دنيايي مطرح مي کند که حاکي از 
گاهي  و  زيبايي، عشق و سرور  و  تجسم شکوه، عشق 
در  طبيعت  عناصر  ترتيب  اين  به  و  است  افسانه ها  نيز 
اهميت ثانوي قرار مي گيرد. «در نگارگري ايراني چهره ها 
با بهره گيري  گرد چون قرص کامل ماه و خورشيد و 
که  سايه هايي  و  تيرگي  حضور  بدون  روشن  رنگ  از 
شده  تصوير  بوده،  متعارف  و  معمول  غرب  نقاشي  در 
است»(عليمحمدي اردکاني، ۱۳۹۰: ۶۶). وضوح کامل در 
به نمايش گذاردن چهرة پيامبر اکرم(ص) و چهره هاي ُپر 
و گرد از مؤلفه هاي مشخص نقاشي ايراني تا نيمه نخست 
دورة قاجار در قرن ۱۳ هجري بوده است. علي رغم آنکه 
در شمايل نگاري دروه قاجار اغلب چهره پيامبر(ص) با 
خانه هاي  کاشي نگاره هاي  در  مي شد،  داده  نمايش  نقاب 

تصوير١٣, معراج پيامبر (ص) سوار بر ُبراق، مأخذ: کتابخانه ملي 
پاريس. 

مأخذ:  شيراز،  پاکياري،  خانه  پيامبر(ص)،  معراج  تصوير١٤.   
همان 



نتيجه
از اواخر دورة زنديه و آغاز دورة قاجاريه گونة جديدي از نقاشي مذهبي شكل گرفت كه به شمايل نگاري 
مشهور شد و به عرصة کاشي کاري نيز وارد گشت. نقاشي ايران، به دنبال اين نهضت مردمي در 
عرصة کاشي، پيونددهندة مباني مذهبي و ملي و سنتي با چشم و دل مردم مي شود. نقاشي روي کاشي 
در دورة قاجار شيوة ديگري از ديوارنگاري بود که بهترين نمونه هاي آن را مي توان در ابنية شيراز 
مشاهده کرد. در کاشي نگاره هاي بناهاي ياد شده، نقاشي عاميانه گذشته و حال را به هم پيوند زده است 
و شخصيتهاي به کار رفته در فضا و لباس قاجاري ظهور مي يابند. شمايل نگاري از موضوعات برخي 
کاشي نگاره هاي خانه شيراز است که در ادامه سنت شمايل نگاري ايران، که در معراجنامه و... وجود 
داشت، جلوه اي جديد در کاشيکاري مي يابد. به نظر مي رسد موضوع اين شمايل ها مانند موضوعات 
رايج در سنت شمايل نگاري است اما نقاشي آن با توجه به کار روي کاشي و شيوه عاميانه نقاشي 
خيالي نگاري داراي ويژگي هاي هنر دوره قاجار است. در اين کاشي نگاره ها، شمايل پيامبر (ص)با بياني 
عاميانه، ساده و روان با حفظ ويژگي هاي خيالي نگاري بويژه در ترکيب بندي تصوير شده است وعلي 
رغم وجود برخي تاثيرات غرب در هنر قاجار، کمتر نفوذ عوامل فرهنگي غرب در اين شمايل نگاري ها 
مشهود است. بلکه موضوع معراج مانند سنت نگارگري در کاشي نگاره ها نيز موضوع شمايل نگاري 

است و حتي در آن مانند برخي نگاره ها حضرت علي (ع) را به شکل شير نشان داده اند. 
ائمه (ع)، برغناي تصويري  ورود مضامين نو در کاشيکاري از جمله شمايل نگاري پيامبر(ص) و 
کاشيکاري افزوده و بازتابي از ذوق و خالقيت هنرمنداني است که ميان مردم و آفرينش هنري شان 
آنچنان پيوند و الفتي برقرار ساختند که کمتر تکيه و گذرگاهي، زورخانه وخانه و حمام، بازارچه 
و سقاخانه  فاقد کاشيکاري است. مي توان گفت شمايل نگاري چهره پيامبر (ص) در خانه هاي شيراز 
عاري نفوذ هنر غرب بوده و مي توان آنرا پيرو سنت خيالي نگاري دانست که توسط روان شاد ميرزا 

عبدالرزاق، نقاش مکتب نديده ايي دانست که کوشيده ميان اعتقادات ديني و سليقه دوران پيوند زند. 
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١٠٧و ١٠٨: ٣٨-٤٤. 

شيراز تصوير ايده الي از پيامبر با شکوه و وقار معنوي 
در کادري عمودي و در ترکيب بندي مرکزي نشان داده 

شده است. 
و  رنگانگ  برق،  و  ُپر زرق  هنري  که  قاجار  هنر  در 
گوناگون است، رنگ ها اهميت ويژه اي دارند. کاشي کاري 
دوره هاي  در  گرم  رنگ هاي  از  استفاده  لحاظ  به  قاجار 
ايران کامًال متمايز است. رنگ غالب کاشي هاي  تاريخي 
قرمز  و  غير مذهبي زرد  و  مذهبي  اماکن  در  هفت رنگ 
است، استفاده از اين دو رنگ به حدي است که مشخصة 
ويژة هنر کاشيکاري قاجار است. (آيت اللهي، ۱۳۷۶: ۱۳۹). 
با اين همه در تصوير شماره ۱۰ از چهره پيامبر (ص)، 

رنگ لباس ايشان سفيد است و دستهاي حضرت به حالت 
ايشان قرار گرفته است. طراحي پيکره ها  دعا در جلوي 
فاقد آناتومي و اصول حجمي و تناسبات دقيق انساني است. 
با اين حال طرحها نشان دهندة قدرت تخيل و تجسم بسيار 
قوي هنرمند است که اين نقص را پوشانده است؛ و به همين 
خاطر به سبک کارشان «خيالي سازي» مي گفتند و همانند 
ديگر خيالي نگاري ها «در يک مرکزيت ديداري قرار دارند که 
با جهت دهي حرکت پيکره ها يا نگاه شان در تصوير به بيننده 
القا مي شود. از سويي، اين حرکت با تزيين لباسها و هاله هاي 
تشديد  پيکره ها  کشيدن  بزرگ  و  معصومين  ائمه  نوراني 

ميشود». (ولي پور، قاضي زاده ۱۳۹۴: ۸۵). 

شمايل حضرت محمد(ص) در 
کاشي  نگاره هاي خانه هاي شيراز
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Tiling is one of the ways of idealistic imagery in traditional Iranian architectural ornaments. 

In the Qajarera, architectural ornaments found a new effect throughreligious icons and 

themes. Tile designers in the Qajarerahave considered literary, historical and religious 

books, ancient traditions of Persian painting and Western stylesas sources of inspiration for 

imagery. Entrance portals, walls inside and outside of religious buildings and public and 

private places have been ornamented in accordance with social and cultural function, with 

epic, religious, historical and mythological faces, figures and scenes. The purpose of this 

paper isto examine theiconology of Prophet Muhammad (PBUH) in the Naserid era houses 

in Shiraz.

In the old part of Shiraz, a number of houses have been identified by the Heritage Foundation 

of Fars province and National Heritage Organization of Iran, in which various architectural 

ornaments including brick work, tile work, stucco, wall paintings, mirror work, painting on 

wood are seen. The subjects of the works of epic stories are originated from Shahnameh, 

Quranic stories and Iranian and sometimes foreign historical characters, and iconography of 

Shia imams and Prophet Muhammad (PBUH). Many of these houses have beendestroyed or 

their functionhas been changed .So, this study seeks to examine theiconographyof Prophet 

Muhammad in these buildings. Regarding the questions,what is the position of these images 

in the historical courseof iconography in Iranian art? Is it following traditional Persian 

painting or is it under the influence of westernculture and art? The results showed thatthe 

works with regard to the subject and visualization follow the tradition of iconography and 

works of Coffee-house painting (KhialiNegari),and with regard to the procedurefollow the 

common style of Qajarera. The research methodology of this studyis descriptive-analytical 

and the data were collected through field work and library research.
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