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های صفوی اصفهان و بازآفریني چيني کاخهای الیهارهگبازشناخت دیوارن

 جدیدتر برای کاربردهایآن 
 چکیده

 هایی از آن دیده شده است.در برخی از آثار معماری دوره صفوی نمونه نگاری است کهای از هنر دیوارچینی گونهالیه بیان مسئله:

ضمن حاضر، مقاله  .اکنون هم وجود دارندهم بهشتهشت و ستونقاپو، چهلهای اصفهان از قبیل عالیدر کاخ هااین نمونه

منظور  های تزیینی و کاربردی جدید است. بدیندر پی کارآزمایی آن در عرصه ،های اجرایی و کاربردهاروش ،این هنربازشناخت 

 شود. پاسخ داده میهای آن جدیدتر و چگونگی انجام برخی از نمونههای کاربرد این هنر در عرصه چرایی لبه سؤا

 های نو به منظور گسترش دامنه تولیدات هنرهای دستی ایران، چینی در عرصهویژه الیهبازآفرینی هنرهای کهن ایرانی به هدف:

 ف این پژوهش است.اهداز ا

برداری، با تكیه بر مطالعات میدانی چون عكس ی ارائه شده به شیوه توصیف تحلیلصورت کیفپژوهش حاضر که به :شروش پژوه

 کرده است.های خود را بیان ای یافتهمصاحبه حضوری و منابع کتابخانه

بری در دیوارنگاری کاربرد کاری، نقاشی و گچبری، آیینهدر گذشته در کنار تزیینات دیگر از جمله کشته که چینیالیه ها:یافته

به  این روش اجراییکار گرفته شده است. تزیینی به ای جدید چون دکوراسیون داخلی و تابلوهایداشته در حال حاضر در عرصه

 ترهای تازهعرصهها در جایگاه خود در و کاربرد آن با در نظرگیری شأن نقوش منظور بازآفرینی و استمرار فرهنگ بصری ایرانی

 .های تزیینی نفیس و مانند آن استها و جعبهساخت بسته ؛سازی شدهوسیله نگارندگان نمونهبهکه  آنکاربرد جدیدتر است. ادامه یافته 
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 مقدمه
که د موجب رشد و گسترش هنرها بیش از قبل ش، دار اداره کشور شدزمام، حكومت صفویه که در قرن دهم ه.ق

های مهمی را در درون این شهر که عمارت هنوز پابرجاست.در شهر اصفهان معماری  آن در عرصه هایی ازنمونه

دستور  موجبهای دوره صفویه بوده است. ارجمندی هنر نزد پادشاهان صفوی، خود جای داده از جمله پایتخت

نتیجه حمایت صفویه از هنر رشد و توسعه  .شده استآن مانند  بازارها، مساجد وها، ساخت بناهایی از قبیل کاخ

 «ستونچهل»، «قاپولیعا»توان به کاخ جمله این آثار می از ینات مرتبط با آن در آثار معماری بود.و تزیدیوارنگاری 

از  هاکاخ دراین .ها و نقوش تزیینی استمنقوش به انواع طرح بردههای نامکاخ .اشاره کرد« بهشتهشت» و

چینی الیه است. استفاده شده مانند آنبری و کاری، نقاشی، گچچینی، کاشیمختلف مانند الیه ینیتزی هایشیوه

بخش بسیاری از صورت دیوارنگاره زینت و به گرفت رونقاست که در این دوره  نات دیواریییتزنمونه از  یكی

خصوصًا  مصالح و روش انجام آنهای دوره صفویه شد. بعدها به دالیلی چون سختی و گرانی ها، کلیساها و خانهکاخ

در احیاء دوباره  مندعالقه هنرمندانبرخی از در دوره پهلوی دوم  .به فراموشی سپرده شد آرام آرام،در دوره قاجار 

ای جدید با کاربردهای نو تداوم یافته مندانی در اصفهان در عرصهوسیله معدود هنرو به چینی همت گماشتهالیه

ی آن در آن؛ در پی کارآزمای جدیدهای اجرایی و کاربردهای است. این مقاله ضمن بررسی این هنر، تكنیک

 سؤالبه  منظور بدیناست.  ماهیت خاص این شیوه اجرایی به با توجه ترینی و کاربردی جدیدهای تزیعرصه

  شود.های جدیدتر نیز پاسخ داده میچرایی کاربرد این هنر در عرصه

 

 روش پژوهش
ای و خانهکتاباین پژوهش  گردآوری اطالعات توصیفی تحلیلی است.ارائه آن شیوه  وست پژوهش حاضر کیفی

 .استبهره گرفته  هاکاران و مسئولین کاخ موزهبا مرمت هاگردآوری تصاویر و مصاحبه برایمنابع میدانی از  .میدانی است

 

 پیشینه پژوهش
شناسی شناسی و آسیبفن»نام ( به۱387« )هالکویی» نامه توان به پایانمی ،پیرامون موضوع مورد مطالعه در ایران

چینی انجام شده اشاره کرد، که با دیدگاه مرمت آثار الیه« صفوی اصفهانچینی تزیینات برخی از بناهای دوره الیه

بهشت پرداخته ستون، هشتقاپو، چهلچینی تزیینات بناهای دوره صفوی از جمله: عالینامه به فن الیهدر این پایان

 را مطالعه کرده چینیالیهر، تكنیک ساخت و اجرای تزیینات تَ های آزمایشگاهی و شیمیشده و با بررسی روش

ها از حیث به بررسی این نقاشی« تعمیرات نقاشی»نام ای به( در مقاله۱3۵۹« ) اصفهانیآقاجانی»  چنینهم است.

کار ها و ابزار و مصالحی پرداخته که در دوره صفویه در ایجاد تزیینات دیواری و آثار نقاشی بهمرمت و یافتن روش

از طریق مصاحبه میدانی با  چینی،الیهاجرایی، مواد و ترکیبات ن پژوهش روشرفت. متفاوت از پیشینه در ایمی

چنین هم ودیوارنگاری  در عرصه غیر از آن ترمعدود هنرمندان این رشته پژوهش خواهد شد و کاربردهای جدید

 شود.و پیشنهاد داده میتوضیح  ،های متصور از آنکاربرد
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 صفویان

ترین حوادث اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران قرن دهم هجری است. این دوره مهمظهور سلسة صفویان یكی از 

زمان  و تاه.ق آغاز  ۹07ترین ادوار تاریخی ایران است که با به سلطنت رسیدن شاه اسماعیل در سال یكی از مهم

خود اختصاص نیم به و به دو قرنق پایان یافت. دوره صفوی نزدیک .ه ۱۱۴8 سالدر  گذاری نادرشاه افشارتاج

قدرت رسیدن صفویان دورانی تازه در ایران با به» گوینددربارة سلسلة صفویه می «هاتشتاین و دیلیس»داده است. 

پنجاه سال ازهم پاشیدگی ووجود آوردند که به حدود دویستشروع شد. آنان کشوری با سازمان نظامند و پایدار به

، ۱38۹)هاتشتاین و دیلیس، « نان و تیموریان پایان داداتوسط مغوالن، ترکمپیوسته سیاسی و حكومت بیگانگان 

 «سیوری»وقوع پیوست انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان بود. . از اقدامات بزرگی که در زمان شاه عباس به(۴۹6

م / ۱۵۵۵مانی در سال اولین پایتخت صفویان تبریز بود اما در اثر تهدید تجاوز از سوی عث» نویسدباره میدر این

چنین فشار دائمی عثمانی ه.ق، شاه تهماسب پایتخت را به قزوین منتقل کرد، تهدید شروانیان از شرق و هم ۹62

)سیوری، « ه.ق منتقل کند ۹۹7م/  ۱۵۹0از سوی غرب باعث شد که شاه عباس بار دیگر پایتخت را در دهه 

خصوص اروپایی توسعه یافت ابطه ایران با کشورهای خارجی بهدر دوره صفوی ر» «بخشتاج» گفته. به(62، ۱37۴

. سلسله صفویه (28، ۱3۴0بخش، )تاج« گران و سفیران و هنرمندان زیادی به ایران آمدندو بازرگانان و صنعت

ا نیست اند، به این معنکه صفویان در ایران دورة نوینی را بنیان گذاشتهنقطة عطفی در تاریخ هنر ایران است. با این

ادگان و حكمرانان شاهان صفوی، شاهز» نویسندمی «مختاری و اسماعیلی»اند. ای نبردهکه از میراث گذشته بهره

ای داشتند. در واقع هنر صفوی مالحظهدر پایتخت و دیگر شهرها در خلق بناهای مذهبی و غیرمذهبی فعالیت قابل

ای از براین مبنا تمایل شاهان صفوی در شكوفایی جنبه ..برآمده از ذهن حاکمان و ایدئولوژی دولت صفوی است.

« ساختسزایی داشت که عالوه بر تمایالت فردی هنرمند، ایدئولوژی حاکم بر جامعه را متجلی میهنر، نقش به

دولت صفویه با تكیه بر وحدت اجتماعی، سلطه، ، گویدمی «حبیبی»چنین . هم(۴3، ۱38۵)مختاری و اسماعیلی، 

ترین برد که به یكی از ثروتمندترین و قدرتمندجا پیش ، تا آنرا در امر تولید ضور همه جانبه خودکار و ح

ای گونهبندی ماهرانه از فلسفه، معماری و شهرسازی، هنر روزگاران کهن نیز به؛ جمعشدهای آن دوره تبدیل دولت

)حبیبی، « شود که همان مكتب اصفهان استشود که خود باعث مكتب جدیدی میکار گرفته میدر این زمان به

که با از میان رفتن این  استهنر ایران پس از اسالم  هایترین دورهپر رونق یكی از هصفوی ةدور .(۹2، ۱387

 دچار رکود شد. حكومتی، سلسله

 

 دیوارنگاری
هزار  حدود پانزده تا دوازدهبه دیواری را آغاز کردند. قدمت این هنر ایرانیان از نخستین اقوامی هستند که نقاشی

مدت  مفهوم، این استدیواری معنی با دیوارنگاره و نقاشیواژه دیوارنگاری هم ،«نژادعلوی»به گفته  رسد.میسال

این  جمع اصطالحات هنری پیوسته و از اصطالحات تخصصی و رایج در هنر معاصر است.که به نیستزیادی 

شوند. که برروی دیوار نوشته، کشیده یا برای همیشه برروی دیوار کارگذاشته می دشومربوط به آثاری می مفهوم

از دیوارنگاره یا »است  نوشته چنین ۱دیواری یا دیوارنگارهنقاشیهم درباره  «پاکباز» .(۱8، ۱387نژاد، )علوی

نقاشی  نخست اینكهتوان آن را به دو نحو اجرا کرد: می شود کهدیواری برای تزیین دیوار استفاده مینقاشی

روی  صورت دائم برنقاشی روی تخته یا بوم به دوم اینكه،واسطه برروی سطح دیوار انجام شود )مانند فرسكو(، بی
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صورت مستقیم برروی دیوار واسطه و بهدیواری، بینقاشی« »اسمیتلوسی. »(۹2، ۱37۹)پاکباز، « دیوار نصب شود

دیواری نقاشی «لونناصدرالسادات و ای. »(۱02، ۱380اسمیت، )لوسی« شوداجرا یا برای همیشه به دیوار نصب می

دیواری( از دوران قدیم باب بوده و دارای )نقاشی 3یا آفرسكو 2نقاشی معروف به فرسک» اند:اینگونه تعریف کردهرا 

از قبل از اسالم رایج بوده و تا دوران اسالمی در این سرزمین دیواری در ایران هم نقاشی ..است. ای طوالنیپیشینه

 .(67، ۱367 لو،ننایا)صدرالسادات و « ادامه داشته است

 

 چینیالیه

 گفتهبه شود.ها، چون طالکاری زیبایی آن مضاعف میتلفیق دیگر روش باای دیوارنگاری است که گونه چینیالیه

حساب آورد که آن تزیینات معموالً گیری تزییناتی بهعنوان بستری برای قرارتوان بهچینی را میالیه« هالکویی»

روان با باره یک مایعچینی قراردادن چندینشده است. الیهعنوان آخرین الیه از یک مجموعة تزیینی اجرا به

برجسته نقش برجسته است. اینمنظور ایجاد یک نقشمو در چند مرحله روی یک سطح صاف، بهاستفاده از قلم

شده که های فلزی )عموماً در ایران ورق طال( بوده و باعث میورقهای برای قرارگیری )که قرمز رنگ بوده( زمینه

های تاریخی قبل چینی در دورهالیهبه گفته وی های فلزی برای اهداف ویژه تغییر کند های بصری این ورقهویژگی

در دوره صفوی از آن اما در مجموع  معماری کاربرد داشته تزیینات وابسته بهو  از دودمان صفوی در فن طالکاری

بهشت، ستون، هشتقاپو، چهلکاخ عالی،در تزیینات وابسته به معماری های آننمونه استفاده بیشتری شده است.

دیگر از بناهای دورة زادگان و تعدادی زاده اسماعیل، کلیسای وانک، کلیسای بیدخم، بقعة شاهتاالر اشرف، امام

چینی برای این هنر گذاری الیهنام» «خادم خراسانی»به گفته  (.ث -ت ،۱387، الکوییه) استاصفهان  صفوی

خراسانی، مصاحبه، )خادم« شود.ایجاد می قبلی شدن الیه بعد از خشک یعنی هر الیه است.ها دلیل تكرار الیهبه

های مورد نظر با چینی طرحدر الیه بیان کرده است:گونه را این چینیالیهنحوه انجام  «اصفهانیآقاجانی». (۱3۹۹

 ،خوردنگیری از ترکبرای پیشچین کنند. در این فرآیند الیهایجاد می روشنقرمز هایزیاد با رنگضخامتی نسبتاً 

 .کندرا طال چسبانی می ها، آنها و فرورفتگیایجاد برجستگی و پس از دهدنقش می و طرح را الیه به الیه شكل

ای است که از چین یا ظرف چینی چینی مادهاند که الیهها ندانسته فكر کردهبعضی، گفته استهمچنین  وی

چینی همان الیه ؛گفته استچینی هم دربارة الیه «اصالنی». (۱7۴، ۱3۵۹اصفهانی، )آقاجانیوجود آمده است به

های تمپرای از طرح و طالچسبانی روی آن است. بررسی دیوارنگاره هاییاجرای الیه تدارکاتی طال در قسمت

شده آمیزی انجام میچینی همیشه قبل از اجرای رنگدهد که الیهنگاری نشان میمكتب اصفهان و مطالعات الیه

ین چنطال و همو دلیل این تقدم جلوگیری از ایجاد لكه در الیه رنگ نقاشی در اثر نفوذ روغن چسباننده ورق

ها در قدرت پوشانندگی رنگ سطح کار، با توجه بهطال یا روغن چكه کرده برهای اضافی ورقامكان تصحیح بخش

 .(332، ۱386، )اصالنی استشیوة تمپرا 

 

 های اصفهانچینی در کاخالیه
قاپو، چون، عالیهایی کار رفته و مكانبه ها و کلیساهای اصفهانتر در تزیین کاخبیش در اصفهان چینیالیه

 نحوی شایسته به قاپو بهدر کاخ عالی این فن. ۴بهشت و کلیسای وانک را زینت بخشیده استهشتستون، چهل

اند. طبقه سوم چینی و طالچسبانی اجرا شدهشیوة الیههای این کاخ بهها و دوالآمده است. طاق قوسنمایش در
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از تزیینات  هم ستونهای مختلف کاخ چهل. در قسمتاستچینی الیه اوج استفاده از ،قاپوو طبقه آخر کاخ عالی

ها و سقف ایوان های شمالی، جنوبی و غربی، اتاقسالن مرکزی و ایواناستفاده شده است.  یچسبانچینی و طالالیه

در کاخ  است.چینی قرمز رنگ و چسباندن ورق طال روی آن( تزیین شده این کاخ با استفاده از این تكنیک )الیه

 «تائبی»شده است.  استفادهچینی و طالکاری الیه از قاپو(ستون و عالیها )چهلبهشت هم مانند سایر کاخهشت

ها ، روی درهای چوبی، نقاشی«برهاتنگ»هایی از بنا مانند تر بخشدر بیش»گوید چینی این کاخ مینیز دربارة الیه

چینی و الیه .(78، ۱3۹3، )مشتاقیان «اندطالکاری برای تزیین استفاده کردهچینی و ، از الیه«هابریکپ» و

 یرواتص در. بهشت وجود داردطالکاری روی چوب سقف ایوان شرقی، سقف اصلی و سرتاسر دیوارهای کاخ هشت

 .شودیم مشاهده اصفهان در هااین کاخ ینیچهیال یهانمونه از یبرخ( 6تا  ۱)

 

   
 . 1تصویر 

قاپو. با استفاده از نقوش چینی کاخ عالیالیه

 ارندگانگنصورت برجسته. منبع: اسلیمی و به

 .2تصویر 
قاپو. با استفاده از نقوش چینی کاخ عالیالیه

 نگارندگانصورت فرورفته. منبع: اسلیمی و به

 . 3تصویر 
چینی ستون. گاها الیهچینی کاخ چهلالیه

 نگارندگانشود.منبع: طال هم دیده می

   
 . 4تصویر 

 ستون.چینی کاخ چهلالیه

 نگارندگانمنبع: 

  .5تصویر 
بهشت. با استفاده از چینی کاخ هشتالیه

 نگارندگانمنبع:  .نقوش گیاهی و حیوانی

 . 6تصویر 
بهشت. با استفاده از چینی کاخ هشتالیه

 نگارندگاننقوش اسلیمی و هندسی. منبع: 

 در الیه چینی طال پودر و ورقکاربرد 

شود. این ورق از های متفاوت تهیه میابعاد گوناگون و ضخامت ،طال باتوجه به کاربردهایی که دارد در عیارورق

کاربرد داشته است. برای جزئیات نقاشی هم از  ها و اماکن فرهنگی، هنری و مذهبیقدیم تاکنون برای تزیین کاخ

هزارة سوم  مایه است که قدمت آن بهطالکاری، هنری گران» «ادی»عقیدة شود. بهورق یا پودر طال استفاده می

النهرین ابداع شده و اند، این هنر در بینهایی که تا امروز یافت شدهترین نمونهکهن گردد. با توجه بهق.م برمی

« دیده شده است ۵براکهزار سال پیش است، گواه این ادعا در شمال سوریه در تل  ۵000هایی که متعلق به نمونه

(Oddy, 1981, 75) .«ترین و طال از نرم» دننویسطال میهم دربارة تهیه ورق «و جوانی اصفهانیآقاجانی

های بسیار نازک تهیه کرد و سطوح گسترده را با آن توان از آن ورقهخورترین فلزات است، بنابراین میچكش

الیه پارشمن که موسوم به )پوست طال را بین دواهمیت است. ورقپوشاند که این امر از نظر اقتصادی حائز 

طال اندازة دلخواه درآید. در قرون وسطی برای تهیة ورقکوبند تا بهقدر میدهند و آنطالکوبی( است، قرار می

ک سكه ای بود که از یشد و مالک محاسبة درجة نازکی هر ورق، تعداد ورقههای طال استفاده میتر از سكهبیش

 6آبی و روغنی به دو نوع طالکاریبه گفته هالکویی، . (27، ۱386اصفهانی و جوانی، )آقاجانی« آمددست میطال به



 

 ده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهوازنامه، دانشکفصل

 کاربردهای جدیدترهای صفوی اصفهان و بازآفریني آن برای چيني کاخهای الیهبازشناخت دیوارنگاره

  ۱۴۰۰بهار، 2۳، شمارهدهمدوره 

65 

 
 

طال روی سطح زمینه وسیله آب، ورقدر طالکاری آبی با فعال شدن بست زمینه طالکاری بهشود. تقسیم می

های شده که ناهمواریطال باعث میکردن ورقمهره کردند؛طال را مهره میچسبد و در مرحله بعد سطح ورقمی

در  .کندتری پیدا طال، سطح طالکاری درخشش بیشسطحی ورق طال کاهش یافته و در اثر افزایش صافی ورق

شد. در این مورد وقتی که روغن سطح زمینة طالکاری چسبانده میطال توسط روغن بهطالکاری روغنی ورق

شد شد. سطوحی که با طالکاری روغنی تزیین میطال روی آن چسبانده میید، ورقرسحالت نیمه خشک میبه

روی سطح طالکاری است. در در اثر کشیده شدن پارچه  . ضعف طالکاری آبی آسیب دیدن آنکردندرا مهره نمی

 ه شدن مشكل آن عدم مهر. تنها های روغنی این مشكل وجود ندارد و از پایداری خوبی برخودار استطالکاری

شیوة اجرای طالکاری روغنی را چنین شرح  جوانیو  اصفهانی. آقاجانی(83، ۱387ویی، ک)هالاستسطح آن 

صورت بوده که در مرحله اول طرح سمبه  ها بدینروش خلق این تزیینات و طالکاری روغنی روی آن»د ندهمی

سازی کردند و بعد اقدام به برجستهمختصر گرده میگیری شده )سوراخ سوراخ شده( روی دیوار را با اندود گچ و قلم

کردند و گُل سرخ )نوعی قرمز موجود در طبیعت( با بست سریشم استفاده می. برای این کار از گِلکردندنقوش می

ای از نمودند، سپس با قرار دادن الیهمتر( تهیه میمیلی 2تا  ۱صورت برجسته )و بته و سایر نقوش مورد نظر را به

گرفت، خود میچینی شده( در موقع مناسب که روغن حالتی چسبناک بهروی قسمت برجسته )الیه 7کمانروغن

کار طال وجود دارد. برای اینهای مختلفی برای تهیه پودرروش...کردندطال روی آن اقدام مینصب ورق نسبت به

در قرون  .توان استفاده کردسایش مستقیم نمیاز شیوة کوبیدن یا پذیر است به دلیل این که طال نرم و شكل

سان با خروج وسیلة حرارت بود. بدیناز آن جدا کردن جیوه بهوسطی روش رایج آلیاژ کردن طال و جیوه و پس 

ساییدن  های دیگرروش ماند )احتماالً کاربرد جیوه و طال مربوط به تزیینات کاشی استطال برجای میجیوه، پودر

های توان از انواع روشطال میشوی عسل با آب بود. امروزه برای تهیه پودرواز آن شستهاون و بعد عسل و طال در

در دوران صفوی از »خراسانیگفته خادمبه .(27، ۱386اصفهانی و جوانی، )آقاجانی احیا و الكترلیستیک بهره برد

روش طالچسبان: در این روش ابتدا قطعات  .۱شده است: استفاده می چینیدو روش جهت طالکاری سطوح الیه

چینی را آغشته نموده و سپس نسبت کمان سطوح الیهشكل ورق آماده نموده و سپس با استفاده از روغنطال را به

در این روش نیز پودرطال را با صمغ  ،روش طالکاری با استفاده از پودرطال .2کردند. طال اقدام میبه چسباندن ورق

خراسانی، مصاحبه، )خادم« کردندچینی شده را طالکاری میمو سطوح الیهنموده و با استفاده از قلمعربی مخلوط 

کار چنین تزیین اشیاء و کتب نفیس به. ایرانیان طالکاری را با هنرمندی بسیار، در تزیینات معماری و هم(۱3۹۹

غیره آرایی و چینی، دیوارنگاری و کتابالیه صورت طالچسبانی درتوان بهاند. فن طالکاری را در ایران میبرده

بهشت با طالاندازی قاپو و هشتستون، عالیهای چهلهایی از دیوارنگاری کاخمشاهده نمود. در زمان صفوی قسمت

 طال کار شده است.روغنی و ورق

 

 چینی در دوره معاصرالیه

دالیل صفوی بود در دوره قاجار تداوم نیافت و دچار تغییراتی شد. این روش به هگونه که در دورچینی آنالیه

آرامی روبه فراموشی رفت، اما  کار بهمختلفی چون سخت بودن تكنیک اجرا و پرهزینه بودن طالکاری روی سطح

بناهای دوران معاصر  چینی دراولین اثر الیه. احیا شددر دوره معاصر با تالش تعدادی از هنرمندان بزرگ مجدداً 

کاران از جمله توسط تعدادی از استاد ۱3۵0توان در هتل عباسی اصفهان مشاهده کرد که در ابتدای دهه را می

در دورة پهلوی، هتل شاه »گوید باره میدر این «پوپ»است. فاخر امروزه جزء آثار  کهمهدی ابراهیمیان اجرا شده 
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چینی و طالکاری تزیین شد. مهدی ابراهیمیان با از یاد رفته، با الیه هایعباس اصفهان با نگرش احیای هنر

خانه هتل شاه عباس اصفهان اثری آفرید که از بسیاری استفاده از این هنر عصر صفوی و احیای آن در مهمان

ر کار روی و اغراق دلحاظ نظیر اصل خودش است. ابراهیمیان برعكس هنرمندان دورة صفوی، هوشمندانه از زیاده

چینی کمک فراوانی هنرمندانی که امروزه به احیای الیه جمله دیگر . از(2۵3۵)پوپ، « کرده استجلوگیری 

گران با سابقه کاخ اشاره کرد که هر دو از مرمت «منصور زیرک»و  «خراسانیمنصور خادم»توان به اند میکرده

  ستون اصفهان هستند.موزه چهل

 

 خراسانیمنصور خادم
چینی پرداخته و آثار زیبایی با این جمله نخستین و معدود افرادی است که به احیای دوباره الیه خراسانی ازخادم

وارد  ۵۴-۵۵در سال تحصیلی در اصفهان است که  ۱33۹لد بهمن ماه . ایشان متو(7)تصویر هنر خلق کرده است 

. ان میراث فرهنگی اصفهان شروع کردازمکار خود را در س ۱362و در سال  هنرستان هنرهای زیبای اصفهان شد

موفق به طراحی  ۱37۹ستون بوده است. در سال های دیواری کاخ موزه چهلروی نقاشیهای ایشان براکثر فعالیت

چینی شدند و تاکنون تابلوهای متعددی را با این شیوه طراحی و با تكنیک الیه «نشانماه»خط جدیدی با عنوان 

دست آورده است. المللی شرکت کرده و عناوینی را نیز بههای مختلف ملی و بیندر نمایشگاه یو .انداجرا نموده

به « المللی هنر و صناعات در فرهنگ تمدن ایران اسالمینخستین همایش بین»در  ۱3۹۵خراسانی در سال خادم

 د. ش شناخته چینی با تأکید بر هنرهای روبه فراموشیعنوان چهره ماندگار رشته الیه

 

 

 
 .7صویر ت
 چینی،الیه  سوره حمد، خط ماه نشان، 

  خراسانی.اثر منصور خادم 
 ۱3۹۹ خراسانی،خادممنبع: 

 .8تصویر 
 ۱3۹۹زیرک، چینی، اثر منصور زیرک. منبع: الیه 

 منصور زیرک
 سال متولد چینی نقش مؤثری داشته است. ایشانمنصور زیرک هم از جمله هنرمندانی است که در احیای الیه

کار خود را در سازمان میراث فرهنگی اصفهان آغاز کرد. آشنایی این هنرمند با هنر  ۱370است و از سال  ۱3۴3

چینی با سبک مدرن الیه ی ازآثاروی  شروع شد ۱370چینی تاالر اشرف در سال چینی، با مرمت تزیینات الیهالیه

نمایش گذاشته است. از تعددی در داخل و خارج از کشور بههای مو نمایشگاه( 8)تصویر و سنتی پدید آورده 
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نمایشگاه هفته فرهنگی ایران و صربستان در بلگراد با کسب منشور صلح و دوستی در  ،های ایشانهجمله نمایشگا

آباد ترکمنستان و کسب دیپلم افتخار در زمینه هنرهای (، نمایشگاه شاهكارهای جهانی در شهر عشق۱38۱سال )

(، نمایشگاه ۱38۹(، نمایشگاه سیر تحول هنرهای اسالمی در شهر مونیخ آلمان در سال )۱388ی در سال )تجسم

 ( است.۱38۹اختصاصی در شهر وین اتریش در سال )(، نمایشگاه ۱38۹اختصاصی در شهر استكهلم سوئد در سال )

 

 ی و ابراز آن در دوره معاصر با کاربردهای جدیدنیچهیال اجرای
که تری مانند اینکاری آن در مطالب قبلی توضیح داده شد. اما  اطالعات دقیقچینی و طالاجرای کلی الیهشیوه 

اند، در دست نیست. اکنون کردهدر گذشته هنرمندان این رشته از چه موادی با چه میزانی ترکیب استفاده می

استادکار اصفهانی که قبالً اشاره شد، در کاری دو چینی با توجه به زمینهالیه حدود سه دهه است از شیوه

 شود. گیری میکاربردهای جدید چون دکوراسیون داخلی و نیز ساخت تابلو بهره

 

 ینیچهیال در استفاده مورد زاراب
 داده شده است. شانچینی و توضیحات آن نالیهاصلی های ابزار (۱۱ تا۹) تصاویردر 

 .هستنداستفاده  قابلدیگر مانند شیشه، گچ، سنگ و ... هم  مصالح. شوداستفاده میچوب برای سطح زیر کار نیز از انواع 

 

 چینیمراحل اجرای کار الیه
. دست آیدآن به تا حالت پودری از کردهوسیله یک تكه پارچه صاف برای آماده کردن گِل سرخ ابتدا خاک را به

و در  خیساندهمدت یک الی دو روز گِل را . بهشودمی مِل اضافه به نسبت سه به یک به آن بعد از صاف کردن گِل

. برای جلوگیری از خشک شدن گِل باید مقداری آب روی سطح آن شودمیبه هم زده این مدت چند بار کامالً 

و به آن  ریخته شدهنشین شده در ظرف جداگانه در مرحله بعد برای شروع کار به اندازة نیاز از گِل ته بماند.

به هم و  شدهتر و جلوگیری از ترک خوردن گِل( اضافه حكم شدن و چسبندگی بیشچوب )برای ممقداری چسب

 شد. در قدیم از چسب سِریشٌم استفاده می .شودمیزده 

 .(23تا  ۱2 تصویر)شود صورت تصویری توضیح داده میدر ادامه مراحل مختلف اِجرا با گِل سرخ به

 

   
 .9تصویر 

 موی چینی: برای روی هم گذاریقلم

 نگارندگانشود. منبع: ها استفاده میالیه 

 .10تصویر 
 گذاری و پاشیدن فوتک: برای رنگ

 نگارندگانشود. منبع: رنگ استفاده می

 .11تصویر 
 های ترلینگ: برای ایجاد خط

 نگارندگانشود. منبع: باریک استفاده می
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 . 12تصویر 

ابتدا طرح مورد نظر روی چوب انتقال داده مرحله اول: 

 ۱3۹۹خراسانی، خادممنبع:  .شودمی
 

 . 13 تصویر

ها را با ترلینگ )برای نقوش گِرد از طرح و نوشته مرحله دوم:

 کنیم.کنیم( دورگیری میدار استفاده میپرگار ترلینگ

 ۱3۹۹خراسانی، خادممنبع:  
   

 

 

 
 .14تصویر

در این مرحله، شروع  های گِل،الیه گذاشتن مرحله سوم:

شود و پس از خشک شدن، چندین گذاشتن الیه اول گِل میبه
شود تا برجستگی مورد نظر به دست گذاری انجام میبار الیه

شود یعنی گِل را روی نشاندن گفته میچینی گِلدر الیهآید )

 . شود(کشیم بلكه گِل گذاشته میکار نمیسطح

 ۱3۹۹سانی، خراخادممنبع: 

 

 .15تصویر 

 ۱3۹۹خراسانی، خادمهای گِل. منبع: گذاشتن الیه
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 .16تصویر 

در مرحله استفاده از سشوار برای ایجاد بافت،  مرحله چهارم:

. شودهای متنوع از سشوار استفاده میچهارم، برای ایجاد بافت

زمانی که الیه آخر گِل گذاشته شد با سشوار روی قسمت 
 ۱3۹۹خراسانی، خادممنبع: شود. نظر بافت ایجاد میمورد 

 

 .17تصویر 
 ایجاد بافت روی گِل با استفاده از سشوار 

 ۱3۹۹خراسانی، خادممنبع: 

   

 

 

 
 .18تصویر 

پودر اکلیل. پس از اتمام کار و خشک شدن  مرحله پنجم:

-جای ورقجا بهکامل گِل، روی سطح کار پودر اکلیل )در این

برای تهیه  .شودشود( زده میپودر اکلیل استفاده می طال از

کنیم تا حالت اکلیل پودر اکلیل را با گلیسیرین مخلوط می

 ۱3۹۹خراسانی، خادمخمیری پیدا کند. منبع: 

 

 .19تصویر 

 اضافه کردن روغن گلیسیرین به پودر اکلیل.
  ۱3۹۹خراسانی، خادممنبع: 
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 . 20تصویر 

 مخلوط کردن روغن گلیسیرین با پودر اکلیل. 
 ۱3۹۹خراسانی، خادممنبع: 

 
 .21تصویر 

خراسانی، خادممالیدن پودر اکلیل روی سطح کار. منبع: 
۱3۹۹ 

   

 

 

 
 .22ر تصوی

در این مرحله کار آماده  آمیزی کار،رنگ مرحله ششم:

پودری های جا با استفاده از رنگباشد. در اینآمیزی میرنگ

-خادممنبع:  .شودو فوتک رنگ برروی کار انتقال داده می

 ۱3۹۹خراسانی، 

 

 .23تصویر 
 ۱3۹۹خراسانی، خادمآمیزی. منبع: اتمام رنگ

 

 قدیم و جدید چینیالیه شناسیزیبا و بصری ،ساختاری تحلیل

 این روش گی خاصهویژ ،دهدنشان می (6تا  ۱)تصویر  های اصفهانچینی کاخهای الیهدیوارنگاریاجمالی  بررسی

اما  ،دارد کارکردی بری هم چنیننگاری بر پهنه دیوار است. گرچه گچی برجستههای اجراینسبت به سایر روش

دیگر داشته و روش اجرایی، جنسیت مواد و در نهایت خروجی و کیفیت بصری این دو تفاوت آشكاری با یک

کاری برجستهدر  چینیالیه روش ویژه اهمیتیت نمایشی بهتری دارد. هرکدام در فضا و بستر خاص خود کیف

های آن برای انواع طرح مناسب کاربرد های کار شده در ایران،بر اساس نمونهو  های برجستهمالیم بودن قسمت

 است. ها با گل و مرغهای اسلیمی، گیاهی و ترکیب آنبا خطوط نازک و تا حدود زیادی پیچ در پیچ، مانند طرح
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مناسب چینی با وسعت کم برای اجرا با روش الیه حو نیز سطو دارخطی، بافتهای طرح برایهمچنین این شیوه 

 نقش و بافت و زمینه اثر بستگی دارد.، است. اما کیفیت اجرایی و کاربرد آن مانند هر چیز دیگر به ادراک بصری

چینی برای سه ویژگی خاص و کیفی بصری الیه، چینیالیهآثار  ،به گمان نگارندگانمشاهدات میدانی، اساس  بر

گیری از رنگ در سطوح تخت میان عناصر طالکاری سطوح برجسته و بهره ،کاریبرجسته؛ های داخلیدیوارنگاری

گل  ،ینی چونیهای تزاز انواع شیوه ،های اصفهانچینی کاخ موزههای الیهدیوارنگاریهای در طرحطرح است. 

 با سازیارزش برجسته (۱تصویر)چینی درالیه خطی اجرایبهره گرفته شده است.  ،نگارگری ی واسلیم ،مرغ

 (6تصویر)چنین کیفیت رنگی آن در اثری مانند است. هم داده نشان خاک چینی و کیفیت بصری آن را باالیه

است. با توجه به چند نمونه آثار دست داده بهرا حسی از تفاخر از این نوع نقاشی در بخش فضای داخلی سقف 

ینات مانند کاری نقوش و تزیاجرایی در برجستهباالترین کیفیت بصری این روش  نگارندگان چینی به گمانالیه

 طورینی استفاده شده همانتابلوهای تزیچینی که برای کاربردهای جدید الیهچنین در شده است. هم (۱تصویر)

 ترکیبی از سطح و خط است.  ،هاطرح شد،دیده قبلی  که در چند نمونه تصویر

 

 برای محصول جدیدتر از نظر نگارندگان پژوهش چینیی کاربرد الیهچرای
ینات خطی نسبتًا کاری نقوش و تزیچینی در برجستههقبلی گفته شد، باالترین کیفیت بصری روش الی در بخش

گیری از تجربه اساتید با بهره گانههمین دلیل نگارندسطح فضای منفی کمتر است. به شلوغ و با ،پیچ در پیچ

ینات نسبتاً ظریف صوالت جدید در اندازه کوچک با تزیکاربرد این روش را در محچینی معاصر و آثار موجود الیه

 با در نظرگیری کاربرد  نگ بصری ایرانیانداز بازآفرینی فرهدر این پژوهش با چشم با همین نگاهاند. مناسب دیده

ش اجرایی این رو ،جدید بستر محصولی با کیفیتی بهتر در ها در جایگاه مناسب خودشأن نقوش یا بازآفرینی آن

های هنری و نیز وسعت بخشیدن التحصیالن رشتهزایی فارغاشتغال چنین کارآفرینی وهم شد.برای کار انتخاب 

رو نگارندگان باور ین پژوهش بوده است. از اینانداز ادستی فاخر ایرانی بخشی دیگری از چشمبه گستره صنایع

برای آن  و اشكال دیگردر ابعاد  یدارند که این روش قابلیت تلفیق با مواد جدید را داشته و کاربردهای دیگر

 متصور است.

 

 چینی در جعبه به عنوان محصول جدیدتر روش کار الیه

چینی توضیح داده شد. در این قسمت به توضیح اجرای الیهچینی در قالب تابلو های قبلی شیوة اجرای الیهدر بخش

شود. باید در نظر وسیله یكی از نگارندگان این پژوهش انجام شده پرداخته میهایی که بهنجام شده برای جعبها

 تر است درچینی راحتها اجرای الیهآن تخت بودنینی با توجه به چینی برای تابلوهای تزیداشت در کاربرد الیه

دقت اجرا ضروری است. با توجه گاه به منظور وجود تكیهبرای سطح اتكاء دست برای کار بر روی جعبه  که حالی

خاص خود  ،چینی بر روی اضالع جعبه در نظرگرفته شده، انجام کار بر اضالع مختلف جعبه تجربهکه الیهبه این

زا تر است، اما در تولید انبوه این مسئله، مشكلطلبد. در چنین آثاری زمان کاری بر روی یک جعبه طوالنیرا می

گذاری متعدد است که با توجه به وسعت سطح اجرا و انداره قلم و نیست. در فرآیند اجرای این روش تكرار الیه

 مند و نیز کاربرد آن بستگی دارد.نظر به تجربه بصری هنرمیزان برجستگی متفاوت است. کسب برجستگی مورد 

گیری از باد کردن یا برای پیش متر برای جعبهتر از پنج میلیهای چوب بیشبراساس تجربه نگارندگان ضخامت
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علت گذاشته شده به شدن کامل الیهگذاری روی یک سطح خشکشود. برای الیهدادن آن توصیه میتغییر شكل

وسیله و خراش آن به هاچینی اصالح خرابیهای الیهاز شره کردن الیه ضروری است. یكی از ویژگیگیری پیش

دقت ویژه و خاص  که شودمیاز مرحله طالکاری جعبه برای رنگ زدن آماده  تیغ پس از خشک شدن است. پس

سطح  ،شدنو پس از خشک رنگ شوند صورت جداگانهبهباید گذاری سطوح جعبه رنگ هنگامخود را می طلبد. 

و پایداری  گذاری بهتر است دور سطوح با چسب کاغذی پوشانده شود. دوام و ثباتدیگر رنگ شود. برای رنگ

چینی بستگی دارد. و ساخت ماده الیه کاربرد زیاد، به کیفیت اجراء ره باکاربردی روزم هایچینی برای جعبهالیه

 بر روی جعبه هستند. شده به شیوه گفته شدهدونمونه ساخته  (2۵و  2۴) تصاویر

  
 .24تصویر 

 . جعبه جواهرات )با متریال چوب، اکلیل مسی و طالیی، رنگ پودری سبز به صورت درب بسته و در باز(

 نگارندگانی، منبع: یار: نادیا اسفندساخت

  
 .25تصویر 

 نگارندگان، منبع: ییار: نادیا اسفندساخت. آبی(جا قلمی )با متریال چوب، اکلیل مسی و طالیی، رنگ پودری 

 

 نتیجه
 اسناد بنابر .بومی همان کشور انجام شده است که در برخی از کشورها با مصالح نوعی دیوارنگاری است ینیچالیه

آن به علت توجه به هیصفو دورة در ایران کاربرد داشته اماروش دیوارنگاری پیش از صفویه هم در  نیا موجود

استفاده  بوده جامعه مرفه افراد به متعلق که هاخانه یبرخ و ساهایکل ها،کاخ نییتز در و رونق قابل توجهی یافت

 مواد جمله ازکاربرد داشته است.  یبرگچ و ینقاش ،یکارنهییآ ،یبرکشته جمله از ناتییتز گرید کنار در و شده

کرده  صاف را آن پارچه از استفاده با و دهسانیخ آب در را آن روز دو مدت به که بوده سرخ خاک ینیچهیال یاصل

 شكر و قیرق شمیسر محلول از آن چسبندگی بهتر یبرا نیچنهم .کردندیم مخلوط گچ یمقدار با و سپس

منظور به شده است. و شكر شمیسر محلول نیگزیجا چوبچسب و مل پودر از استفاده امروزه. شدیم استفاده
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 یرو بر طرحواد آن م شدن آماده از بعدمورد نیاز به آن آب اضافه شده و  هبه انداز اجرا یبراسرخ رقیق کردن گل

 کارنیا. شدشته میاگذ یبعد هیال آن شدن خشک و سرخ گل گذاشتنبا هر بار وشده   داده انتقال نظر مورد سطح

با  ترزبیایی بیش منظور جلوه وبه پس از اتمام کارشد. می تكرارتا رسیدن به برجستگی مورد نظر  بارنیچند

 .شدیمچسبانده  ینیچهیال آثار یرو طالورق ،مانند روغن کمان ینیاستفاده از رز

بری در دیوارنگاری کاری، نقاشی و گچبری، آیینهدر گذشته در کنار تزیینات دیگر از جمله کشته که چینیالیه

کار گرفته شده است. ای جدید چون دکوراسیون داخلی و تابلوهای تزیینی بهحاضر در عرصهکاربرد داشته در حال 

ها و کاربرد آن با در نظرگیری شأن نقوش به منظور بازآفرینی و استمرار فرهنگ بصری ایرانی این روش اجرایی

 سازی شده،نمونه سیله نگارندگانوکه به آنکاربرد جدیدتر است. ادامه یافته  ترهای تازهعرصهدر جایگاه خود در 

 .های تزیینی نفیس و مانند آن استها و جعبهساخت بسته

 

 تشکر و قدردانی
 تمام مندیوتبا سخا خراسانی و منصور زیرک کهارجمند جناب آقای، منصورخادماساتید و هنرمندان در پایان از 

 شود. قدردانی میتشكر و اند گان گذاشتهتجربه خود را در اختیار نگارنده

 

 نوشتپی
1.Mural 
2. Fresco 
3. Affresco 

چینی کار شده است ولی نگارندگان عكس و مطلبی در ها در برخی بناهای شهرهای تبریز، اردبیل و مشهد الیهبنا به برخی از گفته. ۴

 اند.دست نیاوردهاین باره به
5. Tell Brak 
6. Oil Gilding 

نسبت مساوی که در معرض حرارت قرار گرفته است و روغن بزرک و سندروس )صمغ درخت سرو کوهی( بهکمان از ترکیب  روغن 7

 .(3۵، ۱386و جوانی،  اصفهانی )آقاجانی شدکار گرفته میپس از قوام یافتن کامل رنگ با مخلوط کردن با نفت جهت میزان غلظت به

 

 منابع
 فرهنگستان هنر. :. تهرانستون(دیوارنگاری عصر صفویه در اصفهان)کاخ چهل(. ۱386اصفهانی، حسین و جوانی، اصغر. )آقاجانی -
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