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Abstract
The glass enameling is one of the artistic skills with a long 
history in Iran, which at the same time with the Qajar 
period, with the arrival of donated and custom works from 
Europe, was influenced by their techniques, designs, and 
the manifestations of these effects continue to this day. 
The combination of decorative techniques and patterns 
and similarities between domestic and imported products 
sometimes obscures whether they are Iranian or non-
Iranian. In the Qajar Museum of Tabriz, a precious 
treasure of such glassware with a wide range of colors and 
designs is kept, which has been analyzed in the present 
study. The purpose of this study is to identify the technical 
characteristics of enamel (execution methods) of the glass 
of this collection and analyze the role of the ink used on 
them. This research sought to answer the question that 
what technical characteristics (execution methods) and 
visuals (designs) do the enamel works of Tabriz Qajar 
Museum have and what message do they have in their 
visual arrays? The necessity of the forthcoming research 
arises from the fact that so far no detailed and 
comprehensive study has been done to extract and analyze 
the techniques and patterns of glazed glass in this 
collection. The purpose of this study is to identify the 
technical and artistic characteristics of glazed glass in this 
collection and analyze the pattern used on them. The 
present research is of basic-applied type and descriptive-
analytical method. The method of data collection is based 
on observations of works in museums and library studies. 
The samples examined include 30 enameled glass works of 
Qajar Museum in Tabriz. Tables and diagrams have been 
used to show the technical and decorative features of the 
works and the frequency of each of the variables. The 
results of the study and description of the variables led the 

research to analyze the data based on library resources. The 
results showed that the enamel glass of Qajar Museum of 
Tabriz has been applied on all kinds of decanters, vases, 
jewelry boxes, inks, teapots, glass bowel, hookahs, vases, 
glass candlesticks and oil lamps. The glass of this collection 
is made of opaline, Cameo glass and colorless and clear 
colored glass and their enamel is done using opaque, luster 
glaze and gold enamel paints. The director of the Qajar 
Museum in Tabriz introduced two pairs of straits in this 
collection as a gift from Napoleon Bonaparte to Fath Ali 
Shah Qajar. The high quality of the enamel of this 
collection indicates that the mentioned works were 
produced by famous factories in European countries and 
Turkey in the field of glassmaking and were sent as gifts to 
the Qajar kings or by order of Iranian merchants and 
statesmen. The main motifs of the enamels in this 
collection include human motifs (the role of European 
men and women, Qajar kings and politicians), plant motifs 
(western ivy plant, which the Iranians call Kondan, various 
leaves, rosette, medallions which the Iranians call 
bergamot, five feathers flower, pomegranate flower), the 
lion and the sun and the inscription. The works of this 
collection are luxurious, donated and imported. In some of 
them, features of Western aristocratic art styles such as 
Rococo can be seen, and in another category, according to 
the motifs of Qajar kings, politicians and the role of lions 
are onsetved. The sun has been a propaganda tool in the 
service of showing the glory of Shah Qajar and the 
discourse of government power. 
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 چکیده 
است که همزمان با دوران قاجار با  رانیدر ا ینطوال یابا سابقه یهنر یاز جمله مهارتها نهیبر آبگ یناکاریم

 نیآنها قرار گرفت و مظاهر ا یهانقوش و طرح ها،کیتکن ریاز اروپا، تحت تأث یو سفارش ییورود آثار اهدا
 ،یو واردات ینقوش در محصوالت داخل تشابهِو  ینییتز یهاکیتکن قیتا عصر حاضر ادامه دارد. تلف راتیتأث

 گونهنیاز ا یسینف نهیگنج زی. در موزه قاجار تبرکندیبودن آنها را با ابهام مواجه م یرانیا ریغ ای یرانیا یگاه
قرار  لیو تحل هیکه در پژوهش حاضر مورد تجز شودیم یاز رنگ و طرح نگهدار یعیوس فیبا ط هانهیآبگ

نقش  لیعه و تحلمجمو نیا هاینهیآبگ ینایم یاجرا هایوهیرو شناخت ش شیپ وهشگرفته است. هدف پژ
موزه قاجار  ینایپرسش بود که آثار م نیپژوهش به دنبال پاسخ به ا نیآنهاست. ا یبه کار رفته بر رو هایهیما

 یامیخود چه پ یبصر هایهی)نقوش( برخوردارند و در آرا یاجرا( و بصر هایوهی)ش یفن یهایژگیاز چه و زیتبر
 ،یادیشد. نوع پژوهش بن یمجموعه انتخاب و بررس نیاز ا هاییونهمنظور، نم نیبه هم را به همراه دارند؟

به دست آمده  جیاست. نتا یدانیو م ایاطالعات کتابخانه یو گردآور یقیتطب یکردیبا رو یلیتحل _ یفیتوص
 یهاهیانجام گرفته و آرا یاُپک، الستِر و طالکار یهامجموعه با استفاده از رنگ نیآثار ا یناینشان داد که م

)نقش زنان  ینقوش انسان انیم نیاست. در ا یرانیا یو سنت یینقوش اروپا یبه کار رفته در آنها، حاو ینیتزئ
 و رشی ،(انار گل پر،)کُندن، انواع برگ، ترنج، گل پنج یاهیقاجار(، گ یاسیشاه و رجال س ،ییو مردان اروپا

 ،یمجموعه بوده است. آثار مذکور تجمالت نیآثار انقوش به کار رفته در  نتریی(، اصلبهیو رقم )کت دیخورش
از آنها  ایدسته ینایم ناتیساخته شده و تزئ رانیبوده، که به سفارش تجار و دولتمردان ا یو واردات ییاهدا

شاهان قاجار،  ریبا توجه به تصو زین گرید ایچون روکوکو بوده و دسته ،یغرب یاشراف هنری متاثر از سبک
و گفتمان قدرت  یشوکت شاهان قاجار شیدر خدمت نما یغاتیتبل یابزار د،یو خورش رینقش شو  یاسیرجال س

 .حکومت بوده است

  واژگان کلیدی:

.شهیش ینقوش رو شه،یش ناتیتزئ ،ییاروپا شهیش ینایم ،یرانیا شهیش ینایم ز،یموزه قاجار تبر

 س نامهانیمقاله برگرفته از پا نیا شنا شد نو یکار ستندنگار»اول با عنوان  سندهیار س یم موجود در  یها نهیآبگ یلیتحل یو برر
.است دهیدانشکده هنر دانشگاه سوره به انجام رس یدوم است، که در گروه هنر اسالم سندهینو ییبه راهنما«  زیموزة قاجار تبر
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 مقدمه 
 
شده از  هیته هژیبا لعاب و شهیش نییو تز یقاشن نه،یآبگ یناکاریم

ماندن است که به منظور ثابت یفلز یهادیو اکس 1سیلیس باتیترک
پخته  گرادیسانت درجه 540یال 480با حرارت  یارنگ، در کوره

در  یمصرف یها( از رنگHosseini et al, 2000, p.48.)  شودیم
اشاره کرد.  2طال و السترها ،یپودر یهابه رنگ توانیم یناکاریم

دهنده نشان رانیدر ا شهیش ینایاز م ماندهیآثار متنوع مکشوفه و باق
تا دوره قاجار و پس از آن بوده  خیاز تار شیرونق و استمرار آن از پ

تپه حسنلو  یهایدست آمده از حفاربه آثار به توانیم نمونه یکه برا
متعلق به  ،یاشهیردنبند شبه صورت شش عدد مهره گ جانیدر آذربا

 یها( و تنگ Islami et al, 2021) الدیاز م شیپ 800 یال 900 یسالها
از  یشده مربوط به قرون سوم و چهارم هجر یناکاریم یاشهیش

به گفته  نی(. همچنGhaeni, 2004, p. 87اشاره کرد ) شابوریگرکان و ن
 رانیمساجد از ا لیو قند چراغ یبر رو یناکاریمحمد حسن هنر م یزک

 ,Hassanاست ) افتهیدمشق و حلب انتقال  ه،یمصر، سور یبه کشورها

1998, p.299یسنت یبه روشها نهیآبگ ینایدوران قاجار، م لی(. در اوا، 
 شیدوران افزا نیاست. در ا شدهیانجام م رازیدر تهران و ش ژهیوبه

 ینایم یهانهیبه ورود آبگ رمنج ییاروپا یهادربار با دولت انیروابط م
 نیشد. در ا رانیباال از آن کشورها به ا تیفیبا ک یو سفارش ییاهدا

داخل سبب  دیتول یهانهیآبگ نییپا تیفیک ،یبه صورت کل ان،یم

در  راتییتغ جهیو در نت یواردات تیفیبه سمت آثار با ک یعموم لیتما
 دیخر یبرا یو شخص یدربار یشد. تقاضاها یسنت یناکاریم

 یحکِّ نقوش و نمادها یو سفارش برا ییاروپا ینایم یاهنهیآبگ
. کندیبودن آنها را با ابهام مواجه م یواردات ای یبر آنها، گاه داخل یرانیا

 زیموجود در موزه قاجار تبر یهانهیاز آبگ یاآثار، مجموعه نیاز جمله ا
پاسخ  لپژوهش به دنبا نیاست. ا ینییو تز یفن یغن یهایژگیبا و
 یهایژگیاز چه و زیموزه قاجار تبر ینایپرسش بود که آثار م نیبه ا
 هایهی)نقوش( برخوردارند و در آرا یاجرا( و بصر هایوهی)ش یفن

اساس هدف پژوهش  نیبر ا را به همراه دارند؟ یامیخود چه پ یبصر
مجموعه و  نیا هاینهیآبگ ینایم یاجرا هایوهیشناخت ش حاضر

آنهاست. ضرورت پژوهش  یه کار رفته بر روب هایهینقش ما لیتحل
 یبرا یو جامع قیشود تا کنون مطالعه دق یم یرو از آنجا ناش شیپ

مجموعه  نیا هاینهیآبگ ینایفنون و نقوش م لیاستخراج و تحل
از  یدر ارتباط با آگاه یارزشمند هایآثار دانسته نیصورت نگرفته و ا

هنر  گاهیجا نیو همچن یرانیا ینایبا م نآ زیو تما یرانیا ریغ ینایم
 هایحکومت قاجار دارد. توجه به سنت یاسیس غاتیتبل انیدر م نایم
را دوچندان کرده  نیضرورت ا ز،یآثار امروز ن دیآن دوران در تول ینایم

 .است

 
 
 

 . پیشینه پژوهش1
صورت  یدوران قاجار، مطالعات هاینهیو آبگ شهیش ینایدر رابطه با م

(، در مقاله 1400) یو مهرآور یلیشم ،یاسد ،یعدآبادگرفته است. س
در  »ایتکنیک تزیین مینا در آثار شیشه یفن شناس«خود با عنوان 

 یهنر اسالم هایو افق یعمران و شهرساز ،یمعمار یکنفرانس مل
شیشه، نحوه  یرو یهنر مینا یانقالب، ضمن معرف مگام دو هیانیدر ب

نامه  انی( در پا1397) زیارا رستخنموده است. س نییاجرای آن را تب
آثار  یفرهنگ یبر نشانه شناس یپژوهش»خود با عنوان  یمقطع دکتر

حاتم در  یغالمعل ییبا راهنما« دوره قاجار تا دوره معاصر ایشهیش
قاجار تا به امروز  یدوره ایشهیآثار ش ناتیدانشگاه الزهرا، فرم و تزئ

قرار داده است. زهرا  یررسمورد ب یفرهنگ شناسیرا با هدف نشانه
ارشد خود با عنوان  یمقطع کارشناس نامهانی( در پا1394) یغرو

دست ساز  هایشهیش یو هنر یفرهنگ ،یتحوالت اجتماع یبررس»
هنر تهران،  نشگاهدر دا یآشور یمحمد تق ییو راهنما« دوره قاجار 

ت. نموده اس نییتب یدست شهیش نییدوره را بر تز نیتحوالت ا ریتأث
در دوران  شهیواردات ش»با عنوان  ای( در مقاله1394آرزو خانپور )

اسناد  قیاز طر ایشهیو نـوع واردات محصـوالت ش ـزانیم« قاجار
 مذکور،موجود در دوره قاجار را مطالعه نموده اسـت. عالوه بر موارد 

ارشد خود با  یمقطع کارشناس نامهانیدر پا ز،ی( ن1391) انیزهرا موسو
 ییلوازم روشنا نییو تز دیتول یها وهیش یو طبقه بند یبررس»ان عنو

در دانشگاه  یرازیاصغر ش یعل ییو راهنما« دوران قاجار یا شهیش
 یدوران قاجار را معرف ییلوازم روشنا نییساخت و تز یهاوهیشاهد، ش
فوق به طور مجزا، پژوهش  قاتیکرده است. در تحق یبندو طبقه

 هاینهیآبگ ینایاجرا( م هایوهی)ش یفن یهایژگیو یدرباره یمستقل
نقوش آنها  ییو معنا یصور لیو تحل زیقاجار تبر یموجود در موزه

 یشده است، ضمن معرف یرو سع شیپ ینگاشته نشده است. در مقاله
به کار رفته  هایهمای اجرا و نقش هایوهیش وعه،مجم نیا ینایآثار م

 .ردیقرار گ لیدر آنها، استخراج و مورد تحل
 

 پژوهشروش . 2
نهیآبگ ینایفنون و نقوش م یجهت که با بررس نیپژوهش حاضر از ا

هم مورد توجه قرار  دیآثار جد دیدر تول تواندیم ز،یموزه قاجار تبر های
و  یلیتحل_یفیاست که به روش توص یو کاربرد یادیبن رد،یبگ
 زیاطالعات ن یجمع آور وهیش انجام گرفته است. یقیتطب یکردیرو

انجام  یاآثار در موزه و مطالعات کتابخانه میستقبر اساس مشاهده م
موجود  نه،یآبگ ینایاثر م 30مورد مطالعه،  یگرفته است. جامعه آمار

چون نام  ییرهایکه ابتدا متغ بیترت نیاست. به ا زیدر موزه قاجار تبر
سپس با و  فیو نوع نقش هر اثر توص نایم یاجرا هایوهیش اثر،
به دست  یآنها برا لیآثار، به تحل وصدر خص شتریب یپردازییجز

 یپرداخته شده است. برا ییو معنا یصور ،یفن یهایژگیآوردن و
و  یکیتکن یهایژگیو تریتک آثار و شناخت اصولمنظم تک یبررس
استفاده شد تا ضمن  ییبه کار رفته، از جداول و نمودارها هایهماینقش

سامان شود. و به یدبناطالعات طبقه ها،یدن فراواندست آوربه
 ران،یا دیمجموعه، با آثار تول نیو نقوش آثار ا یفن یهایژگیو تیدرنها

 .انجام شد یریگجهنتی منابع، اساس بر هاداده لیو پس از تحل سهیمقا
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 هاو مطالعه داده یبررس. 3
در  نهیموسوم به آبگدر تاالر  ز،یموجود در موزه قاجار تبر نهیآثار آبگ

آثار  نیاز ا یقرار دارند. بخش یاشهیش یهانیتریطبقه اول، درون و
آن از  گریو بخش د جانیاز موزه آذربا 1385در سال  سیپس از تأس

مرکز منتقل شده  نیتهران به ا یفرهنگ راثیاداره م و رانیا یموزه مل
متنوع  ینییتز یهاکیبا فرمها و تکن نهیاثر آبگ 120تاالر  نی. در اتاس

 یناکاریاز آنها م یاند که تعدادگذاشته شده شیبه نما یو متفاوت
مورد مطالعه  ینمونه از آثار مذکور به عنوان جامعه آمار 30اند و شده

 نیآنها از حوصله ا کیکای فیو توص یاند. از آنجا که معرفقرار گرفته
 کرد،یکل مواجه مرا با مش جهیو نت لیمقاله خارج بود و چه بسا تحل

 ینایمرتبط با م یهایژگیو دمانیاز جدول و نمودار و چ یریگبا بهره
 یهانمونه یتمام یانتخاب شد تا ضمن معرف ییهانهیگز نه،یآبگ

را  یاافتهیدر جدول، بتوان درصدها و اطالعات سامان  یمطالعات
 نایم یاجرا یهاوهیشامل: نام اثر، ش یانتخاب هاینهیزمشخص کرد. گ

و برجسته( و نقوش  میمستق ی)شامل رنگ اٌپک، الستر، طالکار
کُندن، انواع برگ، گل  یهانهیرگزیبا ز یاهیشاخص آنها )نقوش گ

 ،یرانیو ا ییاروپا یفرنگ ، گل پنج پر، ترنج، گل انار، نقوش انسان
جدول  لیتک آثار و تکمتک ی. بررسبود( بهیو کت دیو خورش رینقش ش
از  کیهر یرا به دست داد که فراوان ییودارهانم ک،یشماره 

و در  فیتوص رهایمورد مطالعه را مشخص نمود. سپس متغ یهابخش
. مجموع اطالعات و دیها با مطالعه منابع انجام گردداده لیتحل تینها

تشابه نوع  لتدرج شده که به ع لیارائه شده در جدول ذ فاتیتوص
قرار  فیرد کیاز آثار در  یخو نقوش، اطالعات بر نایم کیظرف، تکن

 .گرفته است

  
 )نگارندگان( آثار میناکاری شده موزه قاجار تبریز توصیفی مشخصات .1جدول 

Table 1: Descriptive details of the enameled works of Qajar Museum of Tabriz (photo: writers photo Archive) 
 اطالعات اثر    

Artwork information 
 اطالعات میناکاری

Enamel information جزئی از تصویر اثر 

Part of the image 

 آنالیز خطی )نگارندگان(

Linear analysis 
(Source: Authors) ردیف 

Row 
 نام و تصویر      

Name and image 

 ی اجراشیوه

Execution 
method 

 انواع نقوش
types of motifs  

1 

 

 
 ، فرانسهای اُپالینرنیزهستنگ 

Opaline Decanter, France 

 

رنگ اُپک، 
طالکاری 

 مستقیم
Opaque 
Color, 
Gilding 

 

-پنج گلکُندن، رنج، ت

-و نقطه چین برگ، پر

 های مرواریدی
Medallion, Ivy 

lines, five feathers 
flower, Leaves and 

Pearl strands   

2 

 
 تنگ، فرانسه

Decanter, France 

 

رنگ اُپک، 
طالکاری 

 مستقیم

Opaque 
Color, 

Gilding  

 

گل فرنگ، کُندن و 
 برگ

Rosette, Ivy lines 
and leaves 

 
 

3 

 
 ای، فرانسههای سرنیزهتنگ 

Decanters, France 

رنگ اُپک، 
طالکاری 
مستقیم، 
طالکاری 

 برجسته

Opaque 
Color, 

Gilding, 
Embossed 

Gilding  

زنان کُندن و نقش 
 اروپایی

Ivy lines and The 
image of European 

women 
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4 

 
 ای، فرانسهتنگ سرنیزه

Decanter, France 

رنگ اُپک، 
الستر، 

طالکاری 
 مستقیم

Opaque 
Color, 
Luster, 
Gilding 

 

کُندن، نقش زنان 
فرنگ، گل اروپایی،

برگ، شیر و خورشید و 
 رقم

Ivy lines, 
European women, 
Rosette, The lion 
and the sun and 
the inscription 

  

5 

 
 پوست، بوهمیاتنگ سه

Cameo glass Decanter, 
bohemia 

 رنگ اُپک
Opaque 
Color 
 

کُندن، گل فرنگ و 
 برگ

Ivy lines, Rosette 
and leaves 

 

 

6 

 
 پوست، فرانسهتنگ سه

Cameo glass Decanter, 
France 

رنگ اُپک، 
 طالکاری
 برجسته

Opaque 
Color, 

Embossed 
Gilding  

 کُندن

Ivy lines 

  

7 
 

 ، بوهمیاالینجواهرات اُپ جعبه

Opaline Jewelry Box, 
Bohemia 

رنگ اُپک، 
طالکاری 

 مستقیم
Opaque 
Color, 

Gilding  

کُندن، گل فرنگ و 
 برگ

Ivy lines, Rosette 
and leaves 

 

 

8 
 

 فرانسه ، الینجواهرات اُپ جعبه
Opaline Jewelry Box, 

France 

رنگ اُپک، 
طالکاری 

 برجسته
Opaque 
Color, 

Embossed 
Gilding  

 پر وگل پنج کُندن،
 برگ

Ivy lines, five 
feathers flower and 

Leaves 
 

 

9 
 

 ، فرانسه الینجواهرات اُپ جعبه
Opaline Jewelry Box, 

France 

رنگ اُپک، 
طالکاری 

 ممستقی
Opaque 
Color, 

Gilding  

گل فرنگ،  کُندن،
های برگ و نقطه چین

 مرواریدی

 Ivy lines, Rosette, 
Leaves and Pearl 

strands  
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10 
 

 جواهرات، احتماال بوهمیاجعبه

Jewelry Box, Probably, 
Bohemia 

رنگ اُپک، 
طالکاری 

 برجسته
Opaque 
Color, 

Embossed 
Gilding  

برگ، نقطه گل انار، 
 های مرواریدیچین

pomegranate 
flower Leaves, 
Pearl strands   

11 

 جوهردان بارفتن، ترکیه

Ink, Turkey 

رنگ اُپک، 
طالکاری 

 مستقیم
Opaque 
Color, 

Gilding  

 پر و برگگل پنج

five feathers 
flower and Leaves 

 
 

12 
 

 جوهردان بارفتن، ترکیه

Ink, Turkey 

ری طالکا
 مستقیم

Gilding  

 خطوط پولکی شکل
Decorative sequin 

lines 
  

13 

 
  دان، فرانسهچای

tea preserving jar, France 

رنگ اُپک، 
 الستر

Opaque 
Color, 
Luster 

 

 گل فرنگ و برگ

Rosette and leaves 

  

14 

 
  دان، احتماال بوهمیاچای

tea preserving jar, 
Bohemia Probably  

 رنگ الستر

Luster 

برگ مو، تصویر 
 مظفرالدین شاه

Grape leaf, image 
of Muzaffar al-Din 

Shah 

  

15 

 
 پوست، بوهمیاسه دانچای

Cameo glass tea preserving 
jar, Bohemia 

 رنگ اُپک

Opaque 
Color 
 
 

کُندن، گل فرنگ و 
 برگ

Ivy lines, Rosette 
and leaves  

 
  

16 

 
 پوست، بوهمیایه قلیان سهپا  

Cameo glass Hookah base, 
Bohemia 

طالکاری 
 مستقیم

Gilding 

 کُندن پیچکی

Ivy lines 
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17 

 
 پوست، بوهمیاگلدان سه

Cameo glass Vase, 
Bohemia  

 رنگ اُپک

Opaque 
Color 

کُندن، گل فرنگ و 
 برگ

Ivy lines, Rosette 
and leaves 

  

18 

 
 نسهگلدان، فرا

Vase, France 

رنگ اُپک، 
طالکاری 

 مستقیم

Opaque 
Color, 
Gilding 

کُندن، گل فرنگ، 
برگ، نقش زنان و 

 مردان اروپایی
Ivy lines, Rosette, 
leaves, European 
men and women 

 

 

19 

 
 گلدان بوهمیا

Vase, Bohemia 

رنگ اُپک، 
طالکاری 

 مستقیم

Opaque 
Color, 
Gilding 

ئینی و گل، خطوط تز
های چین نقطه

 مرواریدی

Flowers, 
decorative lines 

and Pearl strands  

 

20 

 
 پوست، بوهمیاسهخوریشکالت

Cameo glass bowel, 
Bohemia 

طالکاری 
 مستقیم

Gilding 

 کُندن پیچکی

Ivy lines 

 
 

21 

 
 نوروزی(، بوهمیاشمعدان )الله

Candle Stick, Bohemia 

رنگ اُپک، 
کاری طال

 برجسته

Opaque 
Color, 

Embossed 
Gilding  

پر و ترنج، گل پنج
تصویر ناصرالدین شاه 

 و امین السلطان

Medallion, five 
feathers flower, 

Picture of Nasser 
al-Din Shah and 
Amin al-Sultan  

 

 

22 

 
 نوروزی(، فرانسهشمعدان )الله

Candle Stick, France 

رنگ اُپک، 
تر، الس

طالکاری 
 برجسته

Opaque 
Color, 
Luster, 

Embossed 
Gilding  

کُندن، ترنج، برگ، 
شیر و خورشید و نقطه 

 های مرواریدیچین

Ivy lines, 
Medallion, Leaves, 
Pearl strands and 

Pearl strands 
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 آثار:  فیو توص ی. معرف1-3

 یبر رو زیموجود در موزه قاجار تبر یناهایبر طبق آثار مورد مطالعه، م
شفاف(،  رنگیب شهیو ش 4، سه پوست3نیها )از جنس اُپالانواع تنگ

شفاف(، جوهردانها  نیرنگ شهیو ش نیجواهرات )از جنس اُپال یهاجعبه
پوست و سه ن،یاُپال شهی)از ش دانهای(، چا5بارفتن شهی)از جنس ش

سه پوست(، گلدانها )از جنس  شهی)از ش هاانیقل هیرنگ شفاف(، پایب
 شهی)از ش هایشفاف(، شکالت خور رنگیب شهیپوست و شسه ن،یرنگ
( و چراغ نیبارفتن و رنگ هی)با پا یاشهیش یپوست( و شمعدانهاسه
دو جفت  انیم نیاست. در ا شفاف( اجرا شده رنگیب شهی)با ش ینفت

به  زیمجموعه را، کارشناس موزه قاجار تبر نیا نیزئپر ت یهااز تنگ
ناپلئون  هی( هدرانیا یشناس)پدر سکه ییطباطبا ینقل از مرحوم تراب

 .Mrs (.1قاجار دانسته است )شکل  شاهیفتحعل بناپارت به

Abolfathzade (personal communication Nowember22, 

2021). 
 

 
 های سرنیزه ای، ساخت فرانسه )نگارندگان(تنگ :1شکل 

Fig. 1: decanters, made in France (photo: writers photo 
Archive) 

 

 نایم یاجرا هایوهی. ش2-3
 یبه سه روش با رنگها آثار یناکاریمطابق با مطالعات انجام شده، م

رنگ  یبیترک هیت. مواد اولاُپک، طال و الستر انجام گرفته اس یلعاب
از سیلیکات، سودا، پتاس، اسید بوریک، مقداری اکسید سرب،  نایم

فالکس، آلومینا ، الجورد، طال و رنگهای آن از اکسیدهای فلزی 
پس از  نهیآبگ ینای( .در مTaubes, 1970) شودیم جادیمختلف ا

 540_480 یبا دما یا-اثر مورد نظر، در کوره ینقش بر رو یاجرا
نوع رنگ و  نه،یزم یشهیکه با توجه به جنس ش ردیگ یدرجه قرار م

در آثار  1پخت متفاوت است. طبق نمودار  یاجرا شده، دما کیتکن
را داشته است. رنگ مذکور  ی، فراوان%43اُپک یمجموعه، رنگها نیا

بوده و جهت  یودرپ صورت به هارنگ نیدارد. ا یحالت مات و پوشش
جهت  نیدارند، که رز 7نریو ت 6نیرز یبه مقدار ازین یآماده ساز

غلظت رنگ بکار  نیینمودن و تع قیبه منظور رق نریکردن و ت یریخم
 یبرجستگو  یتوان به حالت پوشش می هارنگ نیا یژگیاز و رود. یم

ها متنوع و اغلب مجموعه رنگ نیقابل لمس آن اشاره کرد. در آثار ا
است. رنگ  یزرد، سبز و کرم ،یصورتبنفش،  ،ینارنج ،یآب د،یسف

 8طال دیکلر بیاست، که از ترک %12 شهیش ینایمرغوب در م یطال
(. Speel et all, 2001) دیآ یگوگرد دار به دست م یآل یهاو روغن

 یبا فراوان میمستق یطالکار وهیمجموعه به دو ش نیدر ا رنگ نیا
رفته است و مجموعًا به کار  %13 یبرجسته با فراوان یو طالکار 35%

 میمستق یرا به خود اختصاص داده است. در طالکار یفراوان نیشتریب
ساخته شده از طال که غالبا  هیمااز رنگ یریگطرح مورد نظر با بهره

برجسته ابتدا طرح  یاما در طالکار شود؛یم پختهاجرا و در کوره  رنگ
اجرا و پس  شهیش یبر رو یصورت جسممورد نظر را با رنگ اُپک به

بار  نیدوم یشده و برا یطالگذار هیطرح اول یبر رو ه،یاز پخت اول
روش به رنگ الستِر  نیمجموعه، سوم نی. در اردیگیدر کوره قرار م

رنگ به کار  نی(. الستر کمتر1داراختصاص داشت )نمو %9 یبا فراوان
 مجموعه بود. رنگ الستر که قبل از پخت و پس از نیرفته در آثار ا

درخشان است  یشکل نقره و مس به طال رییتغ آن حالت براق دارد،
 شودینازک و درخشان م یهاهیبه ال لیو پخت، تبد یدماده یکه ط

(Akbari, 2013, p.43رنگ مذکور، ط . )دارد که در  یوتمتفا یهافی
نمونه  2کار رفته است. در جدول  مجموعه به رنگ قرمز به نیآثار ا

 مجموعه آمده است. نیا ینایم یاجرا هایوهیش یها
 

 
بررسی فراوانی روش های میناکاری موزه قاجار تبریز  : 1نمودار 

 )نگارندگان(

Chart 2: A study of the frequency of enameling methods of 
Qajar Museum in Tabriz (Source: Authors) 

 

 
 

43%

35%

13%
9%

رنگ اُپَک

یمطالکاری مستق

طالکاری 
برجسته

الستر

23 

 
 چراغ نفتی، فرانسه

Oil lamp, France 

طالکاری 
 مستقیم

Gilding 

 کُندن

Ivy lines 
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 )نگارندگان( ه قاجار تبریزموز هایآبگینه یکارمیناهای . انواع روش2جدول 
Table 2: Methods of enamel glassware of Qajar Museum of Tabriz (photo: writers photo Archive) 

 
 یناکاری. نقوش م3-3
مجموعه، نقوش  نیا هاینهیآبگ ینایکار رفته در منقوش به نیمهمتر

عالوه، نقوش )رقم( است. به بهیو کت دیو خورش ریش ،یانسان ،یاهیگ
 یدیمروار هاینیچشکل و نقطه یپولک ینییمانند خطوط تز یفرع

 کار رفته است.ز آثار بها یدر برخ یدر کنار نقوش اصل
 

 یاهی. نقوش گ1-3-3
شده، نقوش  یبررس هاینمونه یناینقوش به کار رفته در م انیدر م

کُندن با  یِآنها نقش غرب نیکاربرد را داشت و در ب نیشتریب یاهیگ
 نیو گل انار با طال کمتر یفراوان زانیم نیشتریرنگ اُپک و طال ب

انواع برگها با رنگ  بیآن به ترت را داشته و پس از یفراوان زانیم
متنوع اُپک به  یبا رنگ ها زنی فرنگالسِتر و طال، گل ،اُپک یینایم

و بنفش اجرا شده است. نقش  یصورت ،یزرد، نارنج د،یصورت سف
سه ترنج(، با رنگ طال و  ایدار و تودرتو )دو ترنج به صورت کنگره
 یخالها از آثار با یخها در برترنج نیب یخال یاُپک اجرا شده و فضا

و  ریشاهان قاجار و ش ریو تصاو یاهیبا نقوش گ پر و مرکز آن یزیر
 د،یبا رنگ اُپک به صورت سف زیشده است.گل پنج پر ن نییتز دیخورش

 .زرد و قرمز اجرا شده است.

 

 انسانی. نقوش2-3-3
 میمورد مطالعه، به دو دسته تقس یهانهیموجود بر آبگ ینقوش انسان

 یفراوان %7با  ییزنان و مردان اروپا ری: دسته نخست تصاوشوندیم
نقوش  میها و گلدان حک شده است. در ترستنگ یاست که بر رو

 لکیچاپ چاپ س وهیاز آثار از ش یاز رنگ اُپک و در برخ یانسان
استفاده شده که به نظر  برگردان()عکس9نتیرترانسفر پ ای نیاسکر

 ریتصو وه،یش نیبوده است. در ا نیدر امرِ تزئ عیتسر یبرا رسدیم
درون  هیثان 10خود، حدود  نیریجدا شدن از کاغذ ز یمورد نظر برا

 ،یتا از کاغذ متصل به آن جداشود، پس از جدا ساز ردگییآب قرار م

 540حدود  ییکوره در دما درمنتقل و سپس  شهیش یبر رو ریتصو
ثابت  شهیش یو بر رو دهی( حرارت دنایم یپخت رنگها یدرجه )دما

 یضیب یدر قاب ییاروپا ری(. تصاوMousavian, 2012, p.33) شودیم
 وهیکُندن به ش یاهیآن با نقوش گ رامونیپ یو فضا میشکل ترس

 صورتآثار به  یها در برخنقش نیشده است. تجسم ا نییتز یطالکار
ها با لباسکار رفته و به صورت اندام کامل به گرید یو در بعض تنهمین

نقوش  نی. در بشودیم دهیو بنفش د ینارنج ،یآب ،یصورت یهارنگ
 نیقاجار شامل: ناصرالد یاسیشاهان و رجال س ریبه تصاو %4 یانسان

شاه و  نیشاه، مظفرالد نیالسلطان )صدر اعظم ناصرالد نیشاه، ام
 هادانیشمعدان و چا یشاه بر رو نی( و مظفرالدشاهیعلمحمد 

 نهیزمشکل با پس یضیب یدرون کادر ریتصاو نیارد. ااختصاص د
جواهر  یبا لباس فاخر، همراه با کاله تنه،میرنگ به صورت ن دیسف

 میسالح ترس یاز آثار دست بر رو یپنج پر و در برخ ینشان، دارا
 یفضا نییقدرت و عظمت شاه و حکومت است. در تز نیاند که مبشده

  استفاده شده است. یاهینقوش گو  یاز طالکار زیشکل ن رامونیپ
 

 دیو خورش ری. نقش ش3-3-3
را به خود اختصاص داده  یاز فراوان %4 دیو خورش ریش نینقش نماد

کار رفته است. به ایزهیسرن هایو تنگ یاشهیشمعدان ش یو بر رو
به باال و  دهیبر سر، دُمِ جه یشده بر شمعدان با تاج ینقاش یرهایش

با رنگ اُپک با چشم و  دیخورش ال و چهرهدر دست با ط یریشمش
 یبر رو ریشده است. نقش ش ینقاش ینور یهاشعاعو دهان با  ینیب

تر و با پر پشت یهاالیو با  کِرِمی اُپک رنگ از استفاده با هاتنگ
به رنگ  زین دیو نقش خورش ترانهیگراو واقع قیدق یهایپردازهیسا

 است. شده ینور نقاش یزرد و با پرتوها

 
 )رقم( بهی. کت4-3-3

 یبا فراوان به،یمجموعه، کت نیا یناکاریکار رفته در منقوش به انیدر م

 انواع رنگ

Types of 
colors 

های موزه نمونه مینای آبگینه
 قاجار تبریز

Sample enamel glassware 
of Qajar Museum, Tabriz 

 جزئی از تصویر

Part of the image 

 انواع رنگ

Types of 
colors 

های موزه نمونه مینای آبگینه
 قاجار تبریز

Sample enamel glassware 
of Qajar Museum, Tabriz 

 جزئی از تصویر

Part of the 
image 

 اُپک

Opaque  

 
 

طالکاری 
غیر مستقیم 
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embossed 
gilding  

 
 

 طالکاری 

 مستقیم
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 نوشته بر بدنه نیسهم را به خود اختصاص داده است. ا نیکمتر 1%
تراش  کیشکل با تکن یضیآن، هشت قاب ب یاست که بر رو یتنگ

و شکل زنان  دیو خورش ریو ش یاهیاز آنها نقوش گ کیو درون هر 
 دیس"قابها نامِ  نیاز ا یکیاجرا شده است. در  پکبا رنگ اُ ییاروپا

گفته  نیبا طال حک شده که با توجه به ا یبه خط فارس "نیعبدالحس
دوره قاجار از  یواردات نهیآبگ یناهایاز م یبرخ یکه بر رو انیموسو

دهنده به همراه سال سفارش نگاشته نام سفارش ه،یفرانسه و روس
نام  زیمذکور ن یبهی( احتماالً کتMousavian,2012, p.121) شدیم

 دهنده باشد.سفارش
 

در دوران  یبا داخل یواردات ینهیآبگ ینایم یسهی. مقا4

  قاجار با توجه به آثار مورد مطالعه
وجود دارند که شامل  تنیدر موزه متروپول ،یرانیا هاینهیاز آبگ یتعداد
مختلف و متعلق به قرن دوازدهم  هایبه اندازه و گلدان قیابر ،یبطر
 یو طالکار ینقاش یقطعات دارا نیاز ا یه.ق. بوده و بعض زدهمیو س

ی(. طبق بررسDeymand, 1982, p. 231است ) خشن )بدون ظرافت(
 رانیا هایموجود در اکثرا موزه یناکاریم یها نهیشده، آبگ مانجا های
در چند موزه و مجموعه یتعداد کمتر یبوده و از آثار داخل یواردات
 صیو تشخ سازیشفاف یکه برا شودیم ینگهدار یشخص های

قرار گرفته است.  یبخش مورد بررس نیدر ا یرانیاز ا ییاروپا ینایم
آثار با استفاده از رنگ  ینایمطالعه، م وردم هاینمونه یبر طبق بررس

ستر اجرا شده و و برجسته و ال میمستق یاُپک، طالکار یلعاب یها
 اریکمتر و بس یبا آثار واردات سهیبه کار رفته در مقا ینیتزئ یها هیآرا

 یاهیآثار نقوش گ نای در رفته کار به شاخص نقوش .است ترساده
گل چهارپر، گل فرنگ و خطوط  ر،شامل : ترنج، برگ مو، گل پنج پ

(. به 9تا  2شاه است )اشکال نیناصرالد ریشکل و تصو یپولک ینیتزئ
 یدر اواخر دوره قاجار با الگو بردار یاهیاز نقوش گ یبرخ رسدینظر م

یم نیچن بارهنیدر ا بایشده است. د ینقاش یواردات یاز نمونه ها
شاه، در  نیمظفرالد طنتدر اواخر دوران قاجار و دوران سل»:  سدنوی
 هاییالگوبردار یواردات نهیآبگ یها یاز نقاش یرانیآثار ا ینایم

« مانند گل و برگ بود  یاهیکه غالبا نقوش گ شدیانجام م یفیعض
(Diba, 1993بر اساس مستندات، در اوائل ا .)دوران، ساخت  نی

مرسوم بوده است که به  رانیمختلف ا یدر شهرها یمحل یهانهیآبگ
 نیداشتند. ا ینییپا تیفیک یمذاب و حباب زدگ یوجود ناخالص لیدل

است  شدهیم دیو به عنوان ظرف تول یبردوجوه کار دارای هاساخته
(Floor, 2003, p. 89در نت .)استنباط نمود که در  نیچن توانیم جهی

نهیآبگ دیبه سبب فقدان تول نه،یآبگ ینایدوران قاجار عدم رشد م لیاوا
چون  یو بستر مناسب و عالوه بر آن با عوامل نهیخال زم غوب،مر های

 دیجد هایکیبا تکن یرانیهنرمندان ا ییعدم آشنا نا،یم یکمبود رنگها
شاه به اروپا و واردات  نیدر ارتباط بوده است. پس از سفر ناصرالد

احداث  یبرا یادیز یهادولت قاجار تالش ن،یپرتزئ یهانهیآبگ
شد نسبت  دیکه تول ینمود و آثار گریشهیش هنررونق  یهاکارخانه

 ,Khanpour et all) داشت یباالتر تیفیقاجار ک یبه آثار اوائل دوره

آنها  یبر رو نهیآبگ ینایهنرمندان م ینیامر باعث هنرآفر نی( و ا2012
 .دیگرد

 

 

 
 

 

گالبپاش با نقش برگ  :2شکل 
 مو، رنگ اُپک و طالکاری 

Fig. 2: Ewer with Grape 
leaves motifs, Opapue color 

and gilding 

(www.saddleflasks.com) 
 
 

: گالبدان با نقش گل 3شکل 
پر و رنگ اُپک و طالکاری، پنج

  و سفالینه ایران موزه آبگینه
Fig. 3: Decanter with flower 
motifs, Opapue color and 

gilding, Glassware and 
Ceramic Museum of Iran 

(photo: writers photo 
Archive)  

: گالبدان با نقش گل 4کل ش
و  اُپک، موزه آبگینه پر و رنگپنج

  سفالینه ایران
Fig. 4: Decanter with, flower 

motifs, Opapue color, 
Glassware and Ceramic 
Museum of Iran (photo: 
writers photo Archive)  

: گالبپاش با نقش خطوط 5کل ش
تزئینی، رنگ اُپک و طالکاری، 

  موزه آبگینه و سفالینه ایران
Fig. 5: Ewer decorative 

lines, Opapue Color and 
gilding, Glassware and 

Ceramic Museum of Iran 
(photo: writers photo 

Archive)  
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  هاافتهی لیو تحل هی. تجز5
مجموعه شاملِ ظروف  نیا یناهایمطابق با مطالعات انجام شده، م

گلدان،  ان،قلیهیپا دان،چای جوهردان، جواهرات،متنوِع تنگ، جعبه
آثار از  نیکه ا دهدینشان م یشمعدان و چراغ نفت ،یخورشکالت
 نیو رنگ نگریچند پوست، بارفَتن، شفاف ب ن،یاُپال یهاشهیجنس ش

 ینایفنون و نقوش م نیباالست. تنوع فرم، جنس و همچن تیفیبا ک
مانند  ییاروپا یاست بر ورود آثار مذکور از کشورها یلیمجموعه دل نیا

بنا به سفارش  ایو  ییبه صورت اهدا هیو ترک 10ایفرانسه، بوهم
ساس است. بر ا شدهیم ریسراز رانیا یبازرگانان در آن زمان به بازارها

و بر اساس مستندات در دوران قاجار، فرم  انجام شده هاییبررس
 ان،قلیهیبلند، اشکدان، پاگردن یهاشامل: تنگ رانیا دیتول یهاشهیش

 تیفی)محافظ چراغ( بود که ک مردنگی و حباب گالبدان، پاش،گالب
ذکر است که  انیدارد. شا یادیمجموعه تفاوت ز نیو با آثار ا نتریپائ

و  رانیروابط ا شیشاه قاجار، با افزا نیحکومت ناصر الد یطدر 
( به اروپا یالدیم 1873او ) یو آغاز سفرها یخارج یکشورها

تحوالت، تفاخر  نیهمزمان با ا .دیگرد جادیدر جامعه ا یادیتحوالت ز
 .Avery et al, 2002, pدر جامعه مشاهده شد ) زین پرستیو تجمل

 یمصرف جوهو یدارا یداخل هایکارگاه هاینهیکه آبگ یی(؛ از آنجا188
 یپاسخگو گریشد، د ینم تیدر آنها رعا ینیتزئ یبوده و جنبه

و  ینیتزئ یکاالها ینرخ تقاضا جه،یجامعه نبود. در نت یازهاین
 هیو ترک ییاروپا یاز کشورها نهیواردات آبگ سرعت گرفت و یتجمالت

آن دوران، بدان  احانیساز  یاریبس ی-انجام گرفت که در سفرنامه
 1823بار حدود سال  نینخست نینمونه نام اُپال ی. برااستاشاره شده 

کار رفت. در فرانسه به 11معروف باکارات یگرشهیدر کارگاه ش یالدیم
 یدر کارگاهها ستمینوزدهم و ب یهاسده یط شهینوع ش نیا دیتول
 یتجمل اءیه اشو محصوالت آنها از جمل افتیفرانسه رواج  یگرشهیش

صادر  نیبه مشرق زم یاروزهیف یو آب یگلپشت د،یسف یهابه رنگ
منقوش  یهاشهیدوران ش نی(. در اMelhman,1982, p.216) شدیم

 ,Isaviمانند فرانسه بود .) ییاروپا یاز کشورها یواردات یجزء کاالها

1983, p.408قیو از طر ریمانند ازم یعثمان یساحل ی( که از شهرها 

مجموعه  نیموجود در ا نیاُپال ارآث (Diba, 2001)شد.میارسال  زیتبر
 19پس از قرن  زیچند پوست ن یهاشهیاز آنهاست. ساخت ش یانمونه

 یهاشهیش نیاز ا یا. گونهافتیگسترش  ایتانیدر بر یالدیم
مکتب  شگامانیکه از پ 12گاله لیچندپوست در فرانسه توسط ام

 ایو بوهم نها بعدها در آلمانمونه نی. از اشدیم دیبود تول 13نووآرت
 زین یناکاریآنها عالوه بر تراش از م نییتز یکرد که برا دایرواج پ

 یاکارخانه چیدوران ه نی(. در اMackey, 2002است ) شدهیاستفاده م
ظروف از  نیو ا کردینم دیظروف چندپوست مرغوب تول رانیدر ا

 شدیم رانیو فرانسه وارد ا ایهممانند بو ییاروپا یکشورها
(Mousavian,2012, p.17.) مجموعه  نیبارفتن موجود در ا یهانهیآبگ

 شهیکارخانه ش» دوران  نیاست. در ا هیترک 14کوزیمحصول کارخانه ب
 یمحصوالت ییاروپا یهانهیاز آبگ دیاستانبول به تقل یکیدر نزد کوزیب

آثار مورد  یناهای(. مDiba, 1993)« نمود که از جمله بارفتن بود  دیتول
مجموعه با استفاده از رنگ اُپک، طال و الستر اجرا شده  نیا یمطالعه

دهنده است، که نشان یمربوط به طالکار یفراوان زانیم نیشتریو ب
در  بایدوران است. د نیدر ا نییپر تز یبه کاالها انیرانیعالقه وافر ا

واردشده به  یِالدیم 19رن ق یهاستالیکر نیخصوص به اول نیا
بود  شدهیخورده و طالکارکه تراش کندیاز جانب اوپا اشاره م رانیا

 (1993Diba, تار .)در مشاهده  زین 15یدالمان یهنر ،ینگار فرانسو خی
 اءیپر زرق و برق و اش یبه کاالها انیرانیا یبازار تهران به دلدادگ

خورده اشاره کرده است راشو ت یطالکار ناتییبا تز یواردات نیبلور
(D'Allemagne,1999, p.577وفور تکن .)یناهایدر م یطالکار کی 
 یافراط یاست که طالکار هایینهیمجموعه، به علت وجود آبگ نیا

فرانسه بوده است، روکوکو  16یروکوکو یآنها متاثر از سبک اشراف
در  رنگ ییطال ناتیغرب است که تزئ یایدن نگرایتزئ یهنر یدوره

هنر  خیرا در تار ندورا نیا شود؛یم دهیو هنر آن به وفور د یمعمار
مجموعه،  نیغرب خواند. در ا ینگرایدوره اوج هنر تزئ توانیفرانسه م

 انگریقاجار بوده، نما شاهیناپلئون بنا پارت به فتحعل ییکه اهدا یتنگ
ظرف با  یرونیکل سطح ب کهیسبک است، بطور نیا ریشاخص تاث

 شدهپوشانده  یبا طالکار ییچرخان و دوّار روکوکو ینیتزئنقوش 

 

 

 
 

: گالبپان با نقش گل، 6شکل
رنگ اُپک و طالکاری، موزه 

  و سفالینه ایران آبگینه
Fig. 6: Ewer with flower, 
Opapue color and gilding, 

Glassware and Ceramic 
Museum of Iran (photo: 
writers photo Archive) 

 

: پایه قلیان با نقش گل 7شکل 
  پنج پر درشت، رنگ الستر

Fig. 7: Hookah base with 
flower, luster color 

(www.saddleflasks.com)  

: پایه قلیان با نقش ترنج، 8کل ش
گل فرنگ و تصویر ناصرالدین 

  اه، رنگ اُپکش
Fig. 8: hookah base with 

bergamot, Rosette and the 
image of Nasser al-Din 

Shah, Opapue color 

(www.saddleflasks.com) 

: اشکدان با نقش گل و 9کل ش
 برگ، رنگ اُپک 

Fig. 9: ashkdan with Rosette 
and leaves, Opapue color 

(www.saddleflasks.com) 
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نقوش  ،یفراوان بیمجموعه را به ترت نیا یهاهیآرا نیشتریاست. ب
پر و گل انار ُکندن، انواع برگ، گل فرنگ، ترنج، گل پنج یِاهیگ

 دکنندگانیبوده و تول انیرانیاز آنها مورد عالقه ا یداده که برخ لیتشک
 یاهیگ یهانقش یاند. اگرچه برخمهم توجه کرده نیبه ا زین یغرب

بوده، اما تالش  هانیآن سرزم یمانند کُندن، به ظاهر بوم
آنها را وادار  ،یرانیجلب توجه سفارش دهندگان ا یبرا دکنندگانیتول

مِلمن یهم نموده است. به گفته یرانیا یاهیگ یهاینیبه نقش آفر
را با گل  نیمشرق زم یهانهیآبگ یصادرات یها، در فرانسه نمونه 17

نقوش  نی( در بMelhman, 1982, p.216.) آراستندیو بوته و منظره م
هنرها  رینقش که در سا نیکار رفته بود. ابه هیاز بق شیکُندن ب ،یاهیگ

 یشود؛ در دوران قاجار در آثار واردات یخوانده م 18یمیاسل -ییروکوکو
توان از دوره ینقش را م نیخاستگاه ا. شودیم دهیاز اروپا به وفور د

 دهیدر هم تن یاهینقوش گ ینیشاد قزو یفتهروکوکو دانست؛ به گ ی
 التیوارد هنر اروپا شد و با تما رانیدوران از هنر ا نیدر ا یمیاسل

 یو در هنرها افتی گرایاشراف یو وجه ختیفرانسه درهم آم یفرهنگ
 نی(. اshadghazvini et al, 2017, 20به کار رفت ) یو معمار ینیتزئ

کرد و در هنر  دایظهور پ زین وآرت نو ینقش بعدها در سبک هنر
 نیبه کار رفت. در ا زین ایچون بوهم گرید یکشورها شهیش ینایم

 زین ایدر آثار بوهم یآثار فرانسو ینایمجموعه نقش مذکور عالوه بر م
زمانده از هنر غرب، با یاهینقش کُندن به عنوان آرا به کار رفته است.

نقش  نیا نکهیکاربرد دارد ؛غافل از ا رانیا ینهیآبگ ینایهنوز هم در م
 شیمجددا به اصل خو ییاروپا یاز کشورها ریمس یپس از ط

 .اندرهنمون شده یرانیا یسنت ریفراخوانده شده و هنرمندان در مس
گل یهیمجموعه نقش ما نیدر ا یغرب یاهیاز نقوش گ گرید یکی

و  کینزد یعیبه گل رز طب یادزی حد تا که مذکور نقش. است فرنگ
 افتهیبه گل هفت رنگ شهرت  یرانیا ناکارانیم نیاست، در ب هیشب

درباره شود؛یم دهید ایاز فرانسه و بوهم یواردات هاینهیاست؛ در آبگ
باور  نیپرهام بر ا روسیوجود دارد؛ س ینقش نظرات متفاوت نیا ی

گل  ای یدر اصل، بوته گل سرخ محمد»گلفرنگ  هیاست که نقش ما
 یآن از روزگار صفو هایاست و گل بوته رانیا یاست که بوم یسور

« و گاه همراه با بلبل ییکاربرد داشته، گاه به تنها یرانیا یدر هنرها
(Gharavi, 2016, p.80در ا .)یاستفاده ینهیشیبا توجه به پ انیم نی 
استنباط  نیچن توانیم یسنت یدر هنرها یاز نقش گل محمد انیرانیا

 ییاروپا یمقبول بوده و کشورها انیرانیا نیبنمود که نقش مذکور در 
مهم توجه داشتند. از  نیمحصوالتشان به ا شتریفروش ب یبرا زین
 ادی پراز نقش ترنج و گل پنج دیمجموعه، با نیا یاهینقوش گ گرید

 نیعنصر تزئ دیآیه نظر مبوده است. ب انیرانیکرد که مورد توجه ا
 یقشر سنت یبودنش باب ذائقه یاتبا وجود وارد نهیآبگ یرو نایم ینقاش

دارد  یدر هنر سنت شهیچون ترنج که ر یبوده، چرا که نقوش زین رانیا
 به که پرنقش گل پنج زیمرتبط است و ن یعرفان اسالم میو با مفاه

از پنج تن، پنج )نشان  عهیمذهب ش میبا مفاه انیتسازیچ یگفته
مورد  لپنج اص یانگشت دست حضرت فاطمه )س( و در موارد

(؛ در Chitsazian, 2007, p.45( در ارتباط است )عهیمذهب ش رشیپذ
با  زیرستخ ی. به گفتهشودیم دهیبه وفور د یواردات هاینهیآبگ ینایم

و بازار  یرا برا نهیکه در دوران قاجار آثار آبگ یافراد نکهیتوجه به ا
 یآگاه یولبوده اند،  رانای فرهنگ از خارج اندکرده دیفرهنگ مردم تول

 رانیا یشناس ییبایز یو ارزش ها یفکر یو اشراف کامل به فضا

نمونه از فرم ترنج  ی( براRastkhiz, 019, p.124) انددر آن زمان داشته
مانند ترنج تودرتو  یعیاشکال بد ،یرانیدر طول زمان توسط هنرمندان ا

 نی( است و در اDaneshgar, 1997,158) آمده دیکنگره پدلبه و
 یآب نیاُپال هایتنگ یفرم ترنج تودرتو و کنگره دار بر رو جموعهم
عرفان  دگاهیبوده و از د انیرانیا یکه رنگ مورد عالقه ایروزهیف

و  یازل ،یابد یو رنگ گریجهان و جهان د نیا نیاست ب یپل یاسالم
( نقش شده Gharavi, 2016, p.86) مان،یمفهوم ا ینشان دهنده

 ییمجموعه را چهره و اندام زنان و مردان اروپا نیا یاست. نقوش انسان
داده است. تجسم مردان با  لیتشک یقاجار یاسیو شاهان و رجال س

سر و گردن  یطراح ،یضیب ای رهیدا یو نقش زنان در قاب ییلباس اروپا
 یهااز برگ یاو حلقه یدیمروار بستن گردنبند بدون پوشش و

 ییاروپا ینقوش انسان یهایژگیآنها از و یبه دور موها دهیچیپ
دختران جوان  میترس رسدیمورد مطالعه است. به نظر م یهانهیآبگ

مجموعه متاثر از سبک روکوکو بوده است؛ در  نیا یدر آثار فرانسو
زنانه بود و از  هایشهیافکار و اند یرایفرانسه پذ ،یخیتار یبرهه نیا

 دیشکل و ذوق رس یتگو آراس یبرکت وجود زنان، هنر فرانسه به پاک
(Durant, 2004 در نت .)سبک روکوکو در  نوازیبه خاطر زن جهی

 ینایو هنر م شودیم دهیزن به وفور د ریدوران، تصو نیا هایینقاش
، ارتباط نقش بهره گرفته است. چنانچه گفته شد نیدر از ا زیدوره ن نیا

 جادیا باعثبود که  یادیو بن عیتحول سر کیبا غرب در دوران قاجار، 
نهیورود آبگ رسدیو تجمل در جامعه شد؛ به نظر م ییبه نوگرا لیتما
به  یپادشاهان قاجار لیاز تما ینمود یزنان غرب هایهمایبا نقش ها

 یاوانفر ینقوش انسان نیبود. در ب رانیا یسنت یجامعه رییتجدد و تغ
است و  ییقاجار کمتر از نقوش اروپا یاسیشاهان و رجال س ریتصو

نقش کمتر مورد استفاده  نیکه ا کندیم جادیرا ا تیذهن نینخست ا
 ینییتز هایهیبوده است. بر اساس منابع موجود، نقش مذکور از آرا

به وفور  زین یو داخل یبوده و در آثار واردات هانهیو پرکاربرد آبگ جیرا
به رواج نقش کردن تمثال  ایمراغه بارهنیاست. در ا شدهیتفاده ماس

دوران  نیدر ا ایشهیش ایاش یبر رو دیو خورش ریشاه و ش نیناصرالد
دوران، شاه  نیدر ا (.Maraghei, 1979, 210_211اشاره نموده است )

تا شاه را  دکوشییمسلط م یدئولوژیهرم قدرت بود و ا قاجار در راس
افاضه  کیمردم  انیدر م یکند که رتبه و مقام شاه یبرتر معرف یبشر
 ی((. به گفتهEtemad al Saltanah, 1971, 141شود  محسوب یاله

 لیقدرت خود از وسا دنیبه رخ کش یحکومت قاجار برا زیآژند ن
 ,Azhand, 2011)  جستیو هنر بهره م یگوناگون از جمله معمار

P.779شاه  نیناصرالد ریکه چاپ تصو رسدیمبه نظر  انیم نی(. در ا
 کیآن با استفاده از تکن عیدوران و نشر سر نیا هاینهیآبگ یبر رو

وهیقدرت او به ش رشیمردم، پذ انیحضور شاه م یبرا ایچاپ، رسانه
جامعه بوده است. سنت  یفرهنگ ریناخودآگاه در اذهان مردم و ضم ای

 نگاریکرهیدر مکتب پ شهیپادشاهان قاجار، ر یکردن چهره ریتصو
پادشاهان و رجال  یدهچاپ ش ریکه در تصاو ایدوره دارد؛ نکته نیا

است که بر خالف پادشاهان  نیوجود دارد، ا هانهیآبگ یبر رو یاسیس
 شیآرا وهیش نیدارند و احتماال ا لیبیتنها س شیر یبه جا نیشیپ

بوده  انیاروپائ ریتحت تاث زیپوشش آنها ن یوهیش نیصورت و همچن
در  یاسیشاه و رجال س نیناصرالد ریمجموعه تصاو نیاست. در آثار ا

 میمفاه رسد،یبه نظر م که شودیم دهید ییطال هایمرکز ترنج
و  هانهیآبگ یبر رو ریتصاو یریمتناسب با اهداف شاهان با نوع قرارگ
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 فینقوش مرتبط بوده است. با توجه به تعر ریآنها با سا یبند-بیترک
« از آفتاب عالم تاب است هیترنج زر کنا»از ترنج :  زیهخدا ند
(Dehkhoda,1999, p.6675؛ م)نیاستنباط نمود که ا نیچن توانی 

نشان  یبرا بوده و یسفارش زین هانهیآبگ نیدر تزئ بندیبیترک یوهیش
چنان  گرفته،یانجام م یدادن قدرت، شوکت و جالل دولتمردان قاجار

 نندهیو ب درخشدیآسمان م یبر پهنه یه همچون آفتابپادشا ییکه گو
 انی. در مگرداندیم ضیالطاف وجود خود مستف ازرا  ءیو دارنده ش

 زانیم کیبه  یقاجار یاسیو شاه و رجال س دیو خورش ریآثار، نقش ش
نقش  انهیگرا یمل یبه کار رفته است. در دوران قاجار به علت جنبه

در  هانهیآبگ اکثر نین است که در تزئچنا تشیاهم د،یو خورش ریش

 نیدر دوره ناصرالد ی. به گفته کسرورفتیکنار نقش شاهان به کار م
 ریبار شمش نینخست یبه پا خواسته و برا ریه.ق. ش1284شاه ، از سال 

مجموعه  نیآثار ا ی(؛ بر روKasravi, 1987, 17به دست گرفته است )
کرده که  دایبروز پ الیو با  ریبه پا خواسته با شمش رینقش ش ز،ین

 دیس"عبارت  گرچهاست. ا ییهنر اروپا یینشانگر واقع گرا
از  یکینام سفارش دهنده است، صرفاً بر  نیکه مب "نیعبدالحس

نقوش نشان  ریامر در کنار سا نیظروف نقش بسته است، اما هم
 یهاو نمادها و سمبل یخط فارس قیآثار از طر شدنیرانیکه ا دهدیم
مورد توجه بوده است. اریبس دیو خورش ریچون ش یمل

 

  گیرینتیجه

 
دوران  یواردات هاینهیاست که در آبگ ییاز جمله هنرها نهیآبگ ینایم

دوران، با توجه به گسترش روابط  نی. در اشودیم دهیقاجار به وفور د
 رانیا یازهایبه کمبودها و ن یصنعت یتوجه کشورها ران،یا یاسیس

خود  یارائه کاالها یبرا یمحل مناسب را رانیا یو بازارها جلب شد
از آثار  یغن ینهیگنج زیقاجار تبر یموزه ینایم هاینهی. آبگافتندی

 نیا هاینهیها، جنس آبگ-نمونه یمذکور است. بر طبق بررس
و  نیرنگ هایشهیسه پوست، بارفتن و ش ن،یمجموعه که از اُپال

از آن  یآنها حاک ینایم یباال تیفیک نیشفاف بود و همچن رنگیب
صاحب نام  یکارخانه ها دیاست که آثار مذکور، ساخت و تول

بوده که به صورت  یساز نهیآبگ نهیدر زم هیو ترک ییاروپا یکشورها
به بازارها و دربار شاهان  رانیو سفارش تجار و دولتمردان ا ییاهدا

ن بود تا با مطالعه پژوهش به دنبال آ نیفرستاده شده است. ا یقاجار
که  دیآ لیمهم نا نیا هب ز،یموجود در موزه قاجار تبر یهانهیآبگ ینایم
 هایوهی)ش یفن یهایژگیاز چه و زیمجموعه موزه قاجار تبر یناهایم

در پاسخ به بخش  هستند؟ یامیبرخوردارند و حامل چه پ یاجرا( و بصر
برشمرد:  نگونهیا اآثار ر نیا یاجرا هایوهیش توانینخست سؤال، م

به  اد،یز تنوعاُپک و با  یپوشش یاز رنگها ،یناکاریم یهادر روش
و  یزرد، سبز و کرم ،یبنفش، صورت ،ینارنج ،یآب د،یسف یهارنگ

و برجسته استفاده شده است؛  میمستق یطالکار وهیرنگ طال به دو ش

به  مجموعه نیاستفاده شده که در آثار ا زیاز لعاب الستِر ن نیهمچن
و رنگ  نیشتریب یطالکار یوهیآنها ش انیرنگ قرمز است. در م

نقوش به کار رفته در آثار،  نتریکاربرد را دارد. شاخص نیکمتر رالستِ
نقش کُندن، انواع  بیکاربرد آنها را به ترت نیشتریو ب یاهینقوش گ

 لیبرگ، گل فرنگ )هفت رنگ(، ترنج، گل پنج پر و گل انار تشک
 ها، چهرهشامل اندام یه بر نقوش مذکور، نقوش انسان. عالودهدیم

نقش  ،یقاجار یاسیشاهان و رجال س ریو تصو یبزنان و مردان غر
به کار رفته  هایهی)رقم( به کار رفته است. آرا بهیو کت دیو خورش ریش

و  بوده یرانیا یو سنت ییاز نقوش اروپا یقیآثار مذکور، تلف ینایدر م
 ،یرانیا یجهت تسلط به بازارها یخارج یه کشورهانشانگر آن است ک

. در نمودندیاعمال م زیرا ن انیرانیا قیالمحصوالتشان س نیدر تزئ
مهم  نیانجام شده، به ا یهالیتحل زیپاسخ به بخش دوم سوال ن

بوده که در  یو اشراف یمجموعه تجمالت نیا یناهایمنجر شد که م
چون روکوکو بوده و در  یغرب یاز آنها متاثر از سبک هنر ایدسته
و  یاسیو رجال س قاجاربا توجه به نقوش شاهان  ز،ین گرید ایدسته
 شیدر خدمت نما دیو خورش ریش یوجود نماد و نشان مل نیهمچن

گفتمان  نیو مب یغاتیتبل یشکوه شاهان و دربار بوده و به عنوان ابزار
 در حکومت قاجار بوده است. یاسیس

 
  پی نوشت

 
1. Silica 
2. Luster  

 بیاست که به علت ترک ینیتزئ یشهیش ی( نوعOpalin) نیاُپال. 3
 شفاف دارد.  مهیو ن یپوشش مهیاز قلع حالت ن یادیز ریسرب و مقاد

( ابتدا با لوله Cameo Glassسه پوست ) هایشهیساخت ش یبرا. 4
و در سر آن  دارندیرنگ است بر م یکه معموال ب یمذاب یدم از کوره

 نیسپس آن را در کوره مجاور که بار رنگ کنند،یم جادیا یگو کی
 دمند،یمذاب برداشته، و در لوله دم م یدارد وارد کرده مقدار یمتفاوت

.)  ندنماییتکرار م یمتفاوت نیرا با بار رنگ سومسپس مرحله 
Hosseini et al, 2000, p.55) 

 افشفاصطالحی است که در ایران به نوعی شیشة نیمه زیبارفتن ن. 5
 ریسرب و مقاد بیبه علت ترک زین شهینوع ش نیا شودد؛می اطالق

 دهدیدارد و نور را از خود عبور نم یپوشش مهیاز قلع حالت ن یادیز
(Mousavian, 2012.) 

6.  Resin 
7.  Thinner 
8. Aucl3 
9.  Transfer print 
10.  Bohemia 

 1764بود که در سال  ی( نام کارخانه اBaccaratباکارات ). 11
آن را در  یپانزدهم، پادشاه فرانسه مجوزه راه انداز یلوئ ،یالدیم
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باکارا در شرق فرانسه صادر نمود و محصوالت آن از شهرت  یروستا
 برخوردار شد. یجهان

12. Emile Galle 

در  یالمللنیب انیجر کیدر قرن نوزدهم،  یسبک هنر نیا .13
هیماقشنو تاب،  جیپر پ یبود که صور نبات ینیتزئ یو هنرها یمعمار

استفاده  شهیش نییو تز ییآراکه در کتاب دادیم لیآن را تشک یاصل ی
 (.Pakbaz, 2011, p.17) شدیم

14.  Beykoz 
15.  D'Allemagne 

مختلف  یها نهیدر زم ینیهنر تزئ فیاست در توص یاصطالح. 16
پانزدهم که در  یلوئ یو...(، مربوط به دوره ینتیز یایاش ،ی)معمار

  کرد ریآمد و سراسر اروپا را تسخ دیدر فرانسه پد 1720حدود سال 
(.Pakbaz, 2011, p.256) 

17. Mehlman 

و  ینیتزئ یروکوکو وجه یکه در دوره وارچکیپ یاهینقوش گ. 18
مورد استفاده  ینیتزئ یهنرها ریو سا یو در معمار افتی گرایاشراف

(.shadghazvini et al, 2017, 23قرار گرفت )
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