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سـال نهم، شماره 18، پاییز و زمستان  1399
صـاحب امـتیاز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبیر: دكـتر غالمحــسین معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونیكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانـشكده معمــاري و هنـــر، دانـــشگاه كاشــان

عكــس روی جلـــد: عباس ظــهیری فــرد                                   ویـراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
)گنبدخانة نظام الملك، مسجد جامع اصـفهان(                                 ویــراستار انــگلیسی: غــزل نـفیسه تابـنده                                        
همكار اجرایی: نغمه اسدی چیمه                                                   دورنـگـار:  031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـایگاه اینترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رایـانــامـه

شـاپـا:  2252-0635           

)RICeST( ناشر:   مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری 
انتشارات: 36468452-071             نمابر: 071-36468352

این نشریه در »ایران ژورنال« نظام نمایه سازی مركز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری )RICeST( به نشانی
http://ricest.ac.ir  و پایگاه استنادی علوم جهان اسالم )ISC( به نشانیhttp://isc.gov.ir  نمایه می شود.

الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــیب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
دكتــر ایرج اعتصام. اســتاد دانشــگاه آزاد اســالمي. واحد علــوم و تحقیقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
ــیار دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس ــاري. دانشـ دكتـــر مجتبـــي انصـ
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  جیحانـــی،  حمیدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پیـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـین  دكتـــر 
دكتـــر اصغـــر محمـــد مـــرادي. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران
دكتـــر غالمحســـین معماریـــان. اســـتاد دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نیـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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بهبود كارآیی شیوه آموزش تاریخ معماری
علی محمد رنجبر كرمانی

خوانش منظر شهراشرف البالد در دورۀ صفوی و نسبت آن با مجموعه باغ های صفوی
سمیرا منصوری رودكلی / عیسی اسفنجاری / هما ایرانی بهبهانی

بناهای تاریخی به مثابۀ مدرسه طراحی معماری: فهم رابطۀ استادكاران معمار معاصر 
اصفهان با بناهای تاریخی شهر

هادی صفایی پور
شناسایی گونه های سقف هاي تیر چوبي تخت در خانه هاي تاریخي شیراز

محمد حسن طالبیان / افسانه سلطانی
قدمگاه امام علی)ع(؛ در جست وجوی تربت خانۀ ایلخانی كاشان

محمد مشهدی نوش آبادی / حمیدرضا جیحانی
تبیین كیفیت مناظر صوتی سراهای بازار تبریز بر اساس ارزیابی های عینی و ذهنی

عباس غفاری / مرتضی میرغالمی / بیتا شفائی
سیر تحول ابنیۀ هم جوار با میدان ارگ اراک، از زمان ساخت در عصر قاجار تا به امروز

نیما دیماری / معصومه سادات میركمال
ارتقا سطح ادراک عمومی معماری با استفاده از آموزش معماری به نوجوانان )مطالعه 

موردی: یک تجربه آموزشی كوتاه مدت در دبیرستان های دامغان(
مسعود ناری قمی / سپیده مالیری / سجاد دامیار

خاستگاه و تحول نقش مایۀ شاخ فراوانی )كورنوكوپیا( در هنر و معماری عصر قاجار
حسن عزیزی / علیرضا بهارلو

معرفت ضمنی و گونه های آن در معماری بر اساس اندیشۀ هری كالینز
امید شمس / مهرداد قیومی بیدهندی

بازخوانی نقشۀ تاریخی نهر انتقال آب كرج
ذات اهلل نیك زاد

معانی لفظ معماری: جستجویی با اتكا بر آموزه های مبحث الفاظ علم اصول فقه
محمد غالمعلی فالح

راهنمای تدوین و ارسال مقاله  
بخش انگلیسی



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 18 ـ پاییز و زمستان 99
181

علمی پژوهشی

صفحات 181-198

خاستگاه و تحول نقش مایۀ شاخ فراوانی )كورنوكوپیا( 
در هنر و معماری عصر قاجار

حسن عزیزی*
علیرضا بهارلو**

چكیده
هنر در میان اقوام و تمدن های مختلف، اساساً با دو جریان یا پدیدۀ رایج مواجه بوده است: یكی حفظ داشته ها و پرورش 
دستاوردهای بومی، و دیگری اقتباس و همگون سازِی عناصِر خارجی یا وارداتی. این فرایند دوگانه در تمدن ایران هم، 
به خصوص در حوزۀ نقش و تزیین، به نوبة خود وجود داشته است، به طوری كه از ادوار پیش از اسالم تا دوران میانه و 
متأخر اسالمی، عالوه بر مجموعه   آرایه ها و نقش مایه های موجود، عناصری از فرهنگ های غیربومی نیز به این هنر راه 
یافته و در گذر زمان با تغییر و تعدیل، یا تكامل و دگردیسی مواجه شده است. كورنوكوپیا یا شاخ فراوانی یكی از این 
نقوش است كه پیشینة آن به یونان باستان و دورۀ اساطیر می رسد. این آرایه در زمان حضور جانشینان اسكندر در ایران، 
در عصر سلوكیان و اشكانیان تحت تأثیر فرهنگ هلنیستی، متداول و با یك دوره تأخیر طوالنی، در پی شیوع و تشدید 
جریان فرنگی مآبی، دوباره در هنر و معماری عصر قاجار ظاهر می شود. پژوهش حاضر با روش تاریخی و توصیفی تحلیلی 
در پی دستیابی به اهدافی از قبیل بررسی احتماِل استمراِر نقش مایة كورنوكوپیا از هنر ایراِن پیش از اسالم و تسری آن در 
تزیینات وابسته به معمارِی دورۀ متأخر اسالمی در ایران )به ویژه عصر قاجار( است. تشریح ویژگی های بصرِی این آرایه، 
نحوۀ همنشینی آن در كنار دیگر عناصر بومی و غیربومی، میزان تأثیرات غرب، و عوامل مؤثر در ترغیب هنرمند ایرانی ـ 
قاجاری به كاربست مجدد و تغییر و تعدیل احتمالی آن در حوزۀ معماری و تصویرگری، از دیگر اهداف پژوهش است. 
نتایج حاصل از این مطالعه، مبّین آن است كه كاربست نقش مایة مذكور در تزیینات وابسته به معماری قاجار )گچ بری، 
كاشی كاری، دیوارنگاری( برآیند جریان تأثیرگذاری به نام »فرنگی سازی« است كه اوج آن از نیمة دوم حكومت قاجاریه 
)سلطنت ناصری( به بعد در همة شئوِن حیات اجتماعی، فرهنگی و هنری جامعة ایرانی نمایان می شود. این نقش به دنبال 
مبادالت تجاری و ارتباطات فرهنگی با فرنگ و از پی آشنایی هنرمندان و صنعتگران بومی با گنجینة تصویرِی هنر 
غرب، در تزیینات الحاقی بناها ظاهر می شود. اما این نمود و ظهور، با توجه به حضور و حیات نسبِی سّنت ها، حال وهوایی 
همگون و هماهنگ با دیگر اجزا و عناصر تزیینِی بومی می یابد؛ چنان كه برخالف نمونه های غربی، به ندرت به صورت 
منفصل ترسیم می شود و گاه حتی در دنبالة بند اسلیمِی ایرانی و به عنوان جزئی از یك ساختار منسجم گیاهی و تجریدی 

كه مختص هنر و معماری ایران است، نمودار می شود.

كلیدواژه ها: 
هنر سلوكی و اشكانی، هنر قاجار، تزیینات معماری، كورنوكوپیا )شاخ فراوانی(.

h.azizi@hmu.ac.ir ،مربی، دانشكدۀ علوم انسانی و هنر، دانشگاه حضرت معصومه، نویسندۀ مسئول *
** دكترا، هنر اسالمی، دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ دریافت: 1399/06/17          تاریخ پذیرش: 1399/12/28
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پرسش های پژوهش
1. آیا احیا و ظهور نقش مایة كورنوكوپیا نتیجة استمرار سّنتی دیرینه از زمان سلوكیان و اشكانیان و تسری آن 

در هنر و معماری متأخر ایران، به ویژه عصر قاجار بوده است؟
2. ویژگی های خاص بصری این نقش مایه در معماری قاجار چیست و چه تفاوت هایی با نمونه های غربی دارد؟

3. چه عواملی هنرمند قاجاری را به سمت كاربرد و تعدیل احتمالِی این نقش مایه در معماری و حوزۀ نقش پردازی 
سوق داده است؟ 

مقدمه
ارتقای حس زیبایی شناسی اقوام ساكن در فالت ایران در برخورد و تعامل با سایر فرهنگ های مهاجم و مهاجر، و پذیرش 
و انتخاب آگاهانة عناصر سمبلیك و تزیینی، از ویژگی های هنرمندان ایرانی بوده است. از دیرباز و از زمانی كه اولین بناها 
و هنرهای وابسته به آن ها شكل گرفتند، نقوش و تصاویر نیز در جهت ثبت مفاهیم و باورها و انتقال خواسته های انسان، 
بر بدنة آثار، طراحی و نقاشی شدند؛ نقوشی كه ریشه در اسطوره ها و باورهای دینی، آیینی و فرهنگ های مردمان این 
دیار دارد. این اسطوره ها و نمادهای مرتبط با آن ها از گذشته های بسیار دور بر جای مانده و در ذهن و ضمیر ناخودآگاه 
افراد ثبت و ضبط شده اند؛ مثل اعتقاد به رویارویی خیر و شر، داستان آفرینش و دالوری های قهرمانان و موجودات 
افسانه ای، مرگ و حیات، باروری و ازدیاد محصول و مواردی از این قبیل. معماری و هنرهای وابسته به آن همواره عرصة 

ظهور و بروز این دیدگاه ها و زمینه ساز تشكیل تمدن های مختلف بوده است. 
فرهنگ سلوكیان كه در گسترۀ امپراطوری اشكانی به حیات خود ادامه داد، نمود و مصداق قابل توجهی از رشد و 
پرورِش موازِی چنین آیین ها و اعتقاداتی است. این فرهنگ خارجی در آن زمان با ایزدان و ایزدبانوان یونانی، همجواِر 
همتایاِن ایرانِی خود ستوده می شد، به گونه ای كه در برخی موارد، تشخیص بومی یا یونانی بودِن برخی ایزدان امری بسیار 
دشوار است و می توان از آن ها به عنوان تركیب بومی و هلنی یاد كرد. این جریان بیگانه طبعاً با آفرینش و انتقال عناصر 
نمادین نیز همراه بود كه برخی از آن ها امروزه به صورت حكاكی، نقش برجسته یا در قالب مسكوكات باقی مانده اند. 
مهاجمان یونانی و جانشینان هلنیست آن ها در طول چند دهه، با تحمیل فرهنگ و هنر خود، سعی در تغییر فرهنگ 
اصیل ایرانی داشتند. اشاعة هلنیسم در زمان سلوكیان و رواج الگوهای بصری یونانی مثل حجم نمایی و استفاده از نقوشی 
همچون شاخ فراوانی بر مسكوكات و مجسمه های این عصر، محصول این تفكر بوده است. در حقیقت، اعتقاد به قدرت 
باروركننده و مولد شاخ، باور به تراوش و ازدیاد نعمت و فراوانی از دهانة آن، طلسم باران خواهی و دارا بودن ارزش های 
آنیمیستی و طلسم گونة این عنصر در حفاظت از كیان خانواده از شر چشم  زخم و نیروهای اهریمنی، باعث تداوم آن در 
بین جوامع مختلف شده است. یكی از نمودهای شاخ فراوانی، شاخ قوچ است كه در بین اقوام به علت ویژگی هایی كه 

ذكر شد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
نقش شاخ با گذشت قرن های متمادی، جلوه های مختلفی به خود گرفته است. اما آیا وجود نمونه های متنوع شاخ 
از  ایران، حكایت  تاریخِی دورۀ متأخر  اماكن مذهبی، كاخ ها و خانه های  تزیینات گچ بری و كاشی كاری  فراوانی در 
ریشه های تاریخی و استمرار عالقة هنرمندان و صنعتگران نسبت به این آرایه دارد؟ و یا اینكه جریان های دیگری در 
كار بوده است؟ اگرچه ممكن است كه عالقه مندی هنرمندان ایرانی به ترسیمات متنوع شاخ فراوانی در قالب كاشی 
هفت رنگ، گچ بری و نقاشی روی گچ یا چوب، بر بدنة بناها، باغ ها، كاخ ها، مساجد و خانه های تاریخی با پیروی از 
الگوی غربی، به شكلی تخت و دوبعدی در اندیشة هنرمندان ایرانی و استقبال از نمونه های جدیدتر و وارداتی آن حاصل 
قرابت های مفهومی و مشترِك شكِل شاخ فراوانی و شاخ مقدس در ضمیر و ناخودآگاه ایرانی باشد، این مسئله و مسائل 

مرتبط، به ریشه یابی و واكاوی بیشتری نیاز دارد. 
در این پژوهش، به تجلی نقش شاخ فراوانی در حوزۀ تزیینات وابسته به معماری عصر قاجار، به خصوص كاشی كاری، 
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گچ بری و نقاشی دیواری پرداخته شده است. ازاین رو سایر رسانه های هنری، تحقیقات مستقلی می طلبند. بر این اساس، 
ابتدا جایگاه، پیشینه و ماهیت این نقش در تمدن یونان و سپس حضور و تجلی آن در فرهنگ و هنِر دوران سلوكی و 
اشكانی و بعضاً تمدن ساسانی مورد توجه قرار گرفته است. بعد از آن، باب تازه ای در خصوص معماری و فرهنگ قاجار 
و به ویژه تأثیرات تمدن غرب باز شده تا دنبالة بحث در دورۀ متأخر كه محور اصلی این پژوهش است، پیگیری شود. 
دالیل و چگونگی حضور دوبارۀ طرح مورد نظر در معماری قاجار، و ویژگی های كیفی و زیبایی شناختی آن، شاكلة بحث 

را به خود اختصاص می دهد.

۱. روش پژوهش
روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع تاریخی و توصیفی تحلیلی است و شیوۀ گردآوری اطالعات عمدتاً بر اساس 
منابع كتابخانه ای. ابتدا به منظور آشنایی با فرم و مفهوم نمادین كورنوكوپیا، با اتكا به منابع مكتوب و تصویری، شرحی 
از پیشینه و خاستگاه اولیة این آرایه كه عمدتاً روی ظروف سفالین یونانی منقوش شده اند، ارائه شده است. در بخش 
هنر پیش از اسالِم ایران )سلوكی و اشكانی( نیز سعی شده است با تكیه بر نمونه های بصرِی به جای مانده، شامل 
حكاكی ها و نقش برجسته ها، كه عمدۀ آثار تمدن های كهن و به خصوص ایران را تشكیل می دهند، ردپای حضور این 
نقش مایه دنبال شود. در بخش فرهنگ، هنر و معماری عصر قاجار، با توجه به كمیت بیشتر آثار بصری و قراین موجود، 
نمونه های متعددی از شهرهای مختلف ایران، از جمله تهران، كاشان، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز گزینش شده و 
آن هایی كه دارای طرح های اسلیمی و به طور مشخص نقش كورنوكوپیا بوده اند، عرضه شده اند. این نمونه ها از اماكن 
و ابنیة شاخص هر منطقه مانند اماكن مقدس و متبركه، عمارت های سلطنتی و درباری، و خانه های اشراف و متمولیِن 
آن دوره انتخاب شده اند. آنچه در این پژوهش مد نظر است، فقط تزیینات وابسته به معماری از جمله كاشی كاری، 
گچ بری و نقاشی دیواری بوده و دیگر رسانه های هنری )به ویژه خصوص حوزۀ فرش و بافندگی( كه به پژوهش های 
مجزا و مستقل نیاز دارند، لحاظ نشده است. بر مبنای این اطالعات اولیه، در انتهای بحث سعی شده با خوانش عوامل 
و جریان ها، و با مد نظر قرار دادن ویژگی ها و شاخصه های فرهنگی ـ هنری عصر قاجار، دالیل تجلی نقش مایة مذكور 

ریشه یابی و تحلیل شود.

۲. پیشینۀ پژوهش
در خصوص نقش شاخ فراوانی و داستان های اساطیرِی مرتبط با آن، در منابع غربی اطالعات نسبتاً مفصلی وجود دارد. 
تقریباً در تمامی فرهنگ های اساطیری و نمادشناسی غربی ـ ترجمه شده و ترجمه نشده به فارسی ـ شرح و توصیف یا 
مدخلی به این نقش و طرح كهن اختصاص یافته است )Burton 2011 ; Homer 1924; Hesiod 1914؛ گریمان 
1387؛ كوپر 1380؛ هال، 1387؛ شوالیه و گربران 1385(. در خصوص بازنمود شاخ فراوانِی غربی در هنر دورۀ اشكانی، 
دو مقالة فارسی با عنوان »كورنوكوپیا در سپهر نشانه ای عصر اشكانی« )برومند 1394( و »شاخ فراوانی در هنر و آیین 
الیمایی« )روحانی رانكوهی 1396( نگارش شده است. در این دو مقاله، اصواًل ریشه های تاریخی و اساطیرِی نقش مورد 
نظر به بحث گذاشته شده و آثار هنری و اشیائی )مانند مسكوكات، نقش برجسته ها و مجسمه  ها( كه این عنصر در آن ها 
به نمایش درآمده ، معرفی و توصیف شده اند. حوزۀ معماری عصر قاجار و نقوش و آرایه های مربوط به آن، كه بخش 
دیگری از مقالة حاضر به شمار می آید، طی سال های اخیر تا حدودی مورد مطالعه قرار گرفته و در مقاالت و پایان نامه ها 
)كه تعدادشان بسیار بیشتر از كتاب های موجود است( تالش هایی در جهت ارائه، معرفی و طبقه بندِی نقوش درون و 
بیروِن برخی بناهای شاخص و مطرِح این دوره صورت گرفته است. با وجود این، در كمتر نوشته ای )چه داخلی و چه 
خارجی( می توان سراغی از عنصر تزیینِی شاخ فراوانِی قاجاری گرفت. حتی مكتوبات و پژوهش هایی كه به طور مشخص 
سعی در طبقه بندی و شناسایی نقش مایه های قاجاری داشته اند، گذرا از كنار آن عبور كرده و این آرایه را بعضاً در زمرۀ 

نقوش اسلیمی و گلدانی بررسی كرده اند. مقالة حاضر از این حیث، پژوهشی پیشگام محسوب می شود.
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۳. پیشینه و ماهیت شاخ فراوانی در اساطیر و هنر تمدن های كهن
شاخ فراوانی، در هنر و تمدن یونان باستان، موسوم به »كورنوكوپیا«، از دو واژۀ corn، به معنی شاخ، و copy به معنی 
تكثیر و فراوانی تشكیل شده است. دربارۀ منشأ شاخ فراوانی در اساطیر یونان و روم، روایت های مختلفی وجود دارد؛ 
در یكی از آن ها آمده است هنگامی كه زئوس نوزاد بوده، مادرش برای در امان ماندن از صدمه های احتمالی پدرش، 
كرونوس )ایزد زمان(، او را به غاری در كوه های آیدا در كرت برد و در آنجا عده ای ایزدبانو تیمارگری او را بر عهده 
گرفتند. وظیفة شیر دادن زئوس بر عهدۀ آمالته گذاشته شد. برخی آمالته را بزی دانسته كه زئوس را شیر داده و برخی وی 
را ایزدبانویی می دانند كه به این كار مبادرت كرده است. می گویند روزی هنگام بازی كردن، زئوس یكی از شاخ های بز 
را شكست و آن را به آمالته هدیه داد و بیان كرد كه شاخ مورد نظر از هر میوه ای كه هوس كند، به طرزی معجزه آسا پر 
خواهد شد )Hesiod 1914, 455-490; Homer 1924, 18-27؛ گریمان 1387، 62(. در روایتی دیگر، چنین ذكر شده 
كه روزی هراكلس )هركول( بر سر ازدواج با دئانیرا )الهه( با ایزد آخیلوس )ایزد بزرگ ترین رود یونان(، كه خود را به شكل 
گاو نری درآورده بود، به نبرد پرداخت. در این نبرد، هراكلس یكی از شاخ های گاو را كند. آخیلوس كه شكست خورده بود، 
از هراكلس خواست شاخش را به او پس دهد و در مقابل، شاخ آمالته )بز كوه آیدا( را بگیرد. همین شاخ به شاخ فراوانی 
تبدیل شد )Diodorus Siculus 1935؛ اسمیت 1383، 265(.1 عالوه بر این موارد، كورنوكوپیا در كنار دیگر اساطیر، 
از جمله هیدس، پلوتوس، آیرین و تیشه نیز به چشم می خورد؛ مثاًل هیدس )پسر بزرگ كرونوس، برادر زئوس و ایزد 
جهان زیرین و ثروت های نهفته در آن(، بـا كرونوكوپیای بزرگی مجسم می شود كه سرشار از برگ و میوه بوده و خود 
نشانه و ضامن غنای زمین و كشاورزی است )Burton 2011, 2(. ریشه و منشأ این روایات و چگونگی پیدایش شاخ 
فراوانی هرچه باشد، همة آن ها در یك مضمون مشترك اند و آن هم منبع خیر و بركت بودِن این عنصر اسطوره ای است.

قدیمی ترین تصاویری كه به كرونوكوپیا مربوط می شود، از سفالینه های یونانِی متعلق به قرون ششم و پنجم پیش از 
میالد به دست آمده است. در این تصاویر، نقش شاخ به صورت شكسته و در نبرد خدایان ترسیم شده است )تصویر 1(. 
اما نمودهای بعدِی این نقش مایه، كه به شكل یك شیپور با فضایی میان تهی است، جنبة تزیینِی بیشتری به خود گرفته 
و خود شاخ معمواًل با مأكوالت زمینی كه نماد نعمت و بركت هستند، پر می شود. محتویات این كرونوكوپیاها عمومًا 

شامل میوه )كدو تنبل، انار، انگور، سیب(، گل و گیاه، و گاه خشكبار و غالت است )تصاویر 2 و 3(.

۴. تداوم و تسّری عنصر شاخ در فرهنگ مشرق زمین
از هزارۀ سوم تا هزارۀ اول قبل از میالد، شاخ عنصری مقدس و به عنوان یكی از نشانه های فّرهی، به شكلی نمادین و 
به طور مستمر در ادوار مختلِف تاریخ هنر و تمدن های مناطق مختلف بر سر خدایان و ایزدان قرار گرفته است. خدایان 
شاخ دار در نقاطی از فالت ایران مثل تمدن عیالم، جیرفت، لرستان و... تا قبل از ورود اقوام آریایی، به شكلی فرهمند، 
بروز و ظهور یافته اند. قداست حیوانات شاخ دار، همانند گاو، بزكوهی و قوچ، و اعتقاد به قدرت باروركننده و مولد شاخ، 

تصویر 1: كشتی گرفتن هركول با آخیلوس، ظرف 
سفالین، حدود 520 ق.م، موزۀ بریتانیا )برومند 1394، 8(

تصویر 2: نقش برجستة یكی از ایزدان با شاخ فراوانی در دست، اِِفسوس، از شهرهای 
 (www.metmuseum.org) ایونیا در آناتولی )آسیای صغیر(، معبد هادریان
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باور به تراوش و ازدیاد نعمت و فراوانی از دهانة شاخ، طلسم باران خواهی و برخورداری از ارزش های آنیمیستی در انتقال 
قدرت و حفاظت از كیان خانواده از شر چشم زخم و نیروهای اهریمنی و مواردی اینچنین، موجب تداوم استفاده از این 

عنصر در بین جوامع مختلف، به خصوص در فرهنگ و هنر ایرانی شده است )تصویر 5(.

تصویر 3: قاب تزیینی با نقش كودك فرشتة )كوپید( ایستاده 
روی كورنوكوپیا، چاپ نقش حكاكی شده، 1530ـ1560م، به 

(www.metmuseum.org) سبك پرینو ِدلواگا

تصویر 4: نقش مایة كورنوكوپیا، بخشی از تصویر قبل

تصویر 5: ظروف یافت شده از تمدن جیرفت با نقش خدایان شاخ دار، 3000 ق.م )قائمی 1394، 153(
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نقش جانوران شاخ دار از همان آغاز، موضوع هنر ایرانی بوده و نمایش این جانوران عالوه بر اینكه نماد باروری 
بوده اند، به سبب تأثیر عقاید جادویی یا مذهبی نیز انجام می گرفته است. »شاخ به مفهوم رفعت و بلندی است« و این 
مفهوم »به نحوی به خاطر حیوان های شاخ دار برای شاخ منظور شده است« )شوالیه و گربران 1385، ج. 4: 1( مثاًل 
شاخ قوچ را نماد آفرینش و شعاع نور دانسته اند. نشانه های زیادی از قوچ و شاخ های آن از دوران باستان بر جای مانده، 

همچنان كه در سفالینه های به دست آمده از مارلیك، مجسمه های قوچ زیادی وجود دارد )پوپ 1388، 21ـ22(. 
شاخ جام شكل نیز در ادوار تاریخی قبل از اسالم در ایران، به خصوص دوران حكومت هخامنشیان، سلوكیان و 
پارت ها به اشكال مختلف و بیشتر در قالب تكوك )ریتون( كاربرد داشته است. تاریخچة تكوك به شش هزار سال 
قبل بازمی گردد. این عنصر در زمان مادها پیشرفت بسیاری كرد و در دوران هخامنشیان به اوج خود رسید )محسنی 
و سروقدی 1375، 80(. با این حال، تاریخچة تكوك ها آنجا متوقف نشد، به طوری كه از دوران اشكانی، ساسانی و 
اسالمی نیز نمونه های بسیاری از آن ها می توان دید )Bakker 2020(. تكوك ها در طول تاریخ و با توجه به هر دوره، 
مشخصات خاص و منحصری داشته اند )تصویر 6(، اما آنچه احتمااًل ریتون و كورنوكوپیا را از هم مجزا می سازد، نحوۀ 
كاربری آن هاست؛ به این معنا كه ریتون، مخصوص نوشیدن مایعات بوده و كاربرد مشربه داشته، اما كورنوكوپیا برای 
جای دادن میوه و گل و گیاه به كار می رفته است. ضمن آنكه ریتون ها كاربرد واقعی داشته اند، اما شاخ های فراوانی اكثراً 
جنبة تزیینی و نمادین. مضاف بر این، انتها یا رأس ریتون ها به نقش یا پیكرۀ حیوانی واقعی یا خیالی ختم می شود و 
یا اینكه خود ریتون اساساً در قالب یك حیوان ساخته و پرداخته شده است، درحالی كه كورنوكوپیا اصواًل فاقد این گونه 

حجم پردازی هاست و فقط روی بدنة آن برخی تزیینات درج شده است.
شاخ نعمت و فراوانی، چنان كه گفته شد، برگرفته از اساطیر یونانی است. این آرایة نمادین پس از حملة اسكندر به 
ایران و حضور سلوكیان در شرق، به تدریج وارد فرهنگ خاورنشینان شد. نقش كورنوكوپیا در عصر جانشینان اسكندر، 
به خصوص در زمان سلوكیان، در نقش برجسته ها و روی سكه ها در دست پادشاهان، ایزدان و الهگان قرار گرفت. برای 
مثال، در منطقة الیمایی )خوزستان كنونی، دورۀ اشكانی( در تَنگ َسرَوك و بَرد بُت تینا، نقوش برجسته ای یافت شده 
كه در آن ها افراد، عناصری شبیه كورنوكوپیا در دست دارند )Rose 2006, 183(. در جایی دیگر، در یك نقش برجستة 
بازمانده از دورۀ اشكانی )مربوط به قرن دوم و سوم میالدی( كه از تاالر 13 معبد هركول در مسجد سلیمان به دست 
آمده، شاه یا شاهزاده ای در حال انجام مراسم مذهبی برای ایزد هركول ـ ورثرغنه )حامی دودمان های سلطنتی و نماد 
قدرت و پیروزی( است و یك كورنوكوپیا را در دست چپ نگاه داشته است )تصویر 7( )واندنبرگ و شیپمان 1386، 80 
و 81(. سكه های الیمایی نیز از دیگر موارد كاربرد نقش شاخ فراوانی در منطقة ایالم هستند. این نقش روی سكه های 
در سكه های شاهان  به عالوه،  دیده می شود.  دوم  الكساندر  و  اول  دمتریوس  اول،  آنتیوخوس  مثل  شاهان سلوكی 
اشكانی، مثل فرهاد دوم )تصویر 8(، اردوان سوم، اشك دهم و سایرین هم، مانند سكه های برخی از شاهان سلوكی 

كه در باال از آنان یاد شد، این نقش مایه تكرار شده است.2

تصویر6: ریتون سیمیِن شاخ مانند با بخش هایی 
از طال به شكل گریفین، دورۀ هخامنشی، 

 (Simpson ارتفاع: 23 سانتی متر؛ موزۀ بریتانیا
2005, 122)

تصویر 7: نقش برجسته ای از معبد هركول در 
تخت سلیمان، مردی با كورنوكوپیا در دست در 
حال انجام مراسم مذهبی، قرن 2 و 3 میالدی، 
موزۀ لوور )برومند 1394، 14(

تصویر 8: چهاردرهمی از فرهاد دوم اشكانی با نقش مرد كورنوكوپیا در دست 
در پشت سكه )روحانی رانكوهی 1396، 65(
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۵. فرهنگ و هنر عصر قاجار در سایۀ تأثیرات غرب
ایراِن عصر قاجار به واسطة رویدادهایی كه در قرن نوزدهم میالدی جهان را دستخوش تحول كرده بود، ارتباطات 
تازه ای با دنیای خارج، به ویژه غرب، برقرار كرد و غرب هم بنا به دالیل سیاسی، اقتصادی، منطقه ای و نظامی )كه 
درمجموع ذیل پدیدۀ استعمارطلبی جای می گرفت( راغب به این مراوده بود. از طرفی، شكست های سنگیِن ایران در دو 
جنگ با روسیه، ذهن مقامات ایرانی را به این سمت سوق داده بود كه راه جبران نقصان نظامی و تكنولوژیك، توسل 
جستن به دانش و دستاوردهای غرب و ایجاد مراودات گسترده است. پایه ریزی و انطباق ارتش با معیارهای نوین، اعزام 
دانشجو به فرنگ، تأسیس مدارس جدیدی مثل دارالفنون، به كارگیری معلمان و مستشاران غربی، توسعة صنعت چاپ، 
تحول در نظم و نثر فارسی، ترجمة متون، و اقداماتی اینچنین، همه از تعامل و توسعة روابط با جهانی نو خبر می داد. 
البته این روابط، ریشه ها و علل پیدا و پنهاِن دیگری هم داشت كه عده ای نیروی محركة آن را در الیه های زیرین 
جامعه، در عدم یكپارچگی ملت و دولت دانسته و دربارۀ آن نوشته اند: »ضعف ساختارِی حكومت قاجار، فساد درونی و 
خیانت دیوانیان، و نیز نارضایتی مردم ایران از دستگاه حكومت، امكان دخالت خارجیان را میسر می ساخت. پادشاهان 
قاجار و بسیاری از مقامات بلندپایه، از ربع دوم قرن نوزدهم به بعد، برای جبران حمایِت رو به نقصاِن مردم از ایشان وادار 
شدند به پشتیبانی خارجی تكیه كنند« )امانت 1385، 57(. از دیگر علل و عواملی كه در این دوره موجبات تعامل ایران 
را با غرب فراهم می كرد، انقالب كبیر فرانسه بود. این رویداد تأثیر مهمی در تاریخ جهان و ایران داشت. در واقع فرانسه 
كه به قدرتی حاكم در اروپا تبدیل شده بود، از سوی كشورهای دیگر تهدید می شد. یكی از این كشورها انگلستان بود. 
در نتیجه فرانسه به فكر تسخیر مستعمرات انگلستان در آسیا و آفریقا افتاد. یكی از این مستعمرات هندوستان بود كه 
جایگاه ویژه ای نزد انگلستان داشت. فرانسه برای دستیابی به هند می بایست از طریق ایران و عثمانی اقدام می كرد 
)Amanat 1998, 14-29(. با این اقدامات، ایران در مركز كانون توجه كشورهای اروپایی قرار گرفت و از این زمان 

به بعد، فصلی جدید از تحوالت سیاسی و اجتماعی رقم خورد كه به نوبة خود بر فرهنگ ایران تأثیر زیادی گذاشت. 
در این میان، جریان هنر نیز از این تأثیرات بی بهره نماند؛ زیرا تقویت روابط سیاسی مذكور، طبیعتاً موجب تسهیل 
روند واردات برخی محصوالت و تولیدات غربی، به خصوص اشیا و آثار هنری می شد كه این مهم، آشنایی هنرمندان 
و مخاطبان آنان با فرم ها و مضامین جدید را به دنبال داشت. از نقطه نظر محققان غربی، »هنر دورۀ قاجار نشانگر سه 
مشخصه و ویژگی بنیادی بود: 1. جدایی روزافزون فرهنگ ایرانی از سّنت عظیم اسالمی در نتیجة پیروزی تشیع و رقابت 
با امپراطوری عثمانی؛ 2. ورود دم افزون عناصر هنر مردمی و عامیانه؛ 3. وابستگی رشدیابنده به تأثیرات هنر غربی« 
)اسكارچیا 1376، 35(. مشخصة آخر، یعنی وابستگِی فزاینده به مظاهر هنر غرب، در این دوره خود را به صورت های 
مختلف نمایان ساخت و اهمیت آن به حدی است كه تقسیم بندِی كلیِت هنر و حتی فرهنگ قاجار را عمدتاً بر همین 
معیار و عامل گذاشته اند؛ یعنی در آنجا كه هنر و نقاشی عصر قاجار به دو دورۀ كلی تقسیم می شود: دورۀ اول مصادف با 
سلطنت فتحعلی شاه و محمدشاه تا به قدرت رسیدن ناصرالدین شاه، و دورۀ دوم مقارن با سلطنت ناصری و بعد از آن؛ در 
حقیقت عاملی مهم در كار است. این عامل همان نفوذ و رسوخ نگرش و دستاوردهای تمدن غرب است كه در نهایت 
به جریانی اثرگذار در هنر منتهی می گردد كه از آن به »فرنگی سازی« تعبیر می كنند. نمود آشكارتر این جریان، در نیمة 
دوم سلطنت قاجارها )عصر ناصری به بعد( بیش از پیش با ورود و كاربسِت عناصر و آرایه های وام گرفته شده از هنر غرب 
مشهود بوده و به انحای مختلف در حوزۀ تصویرگری و معماری نمایان شده است. به همین دلیل، دو بازۀ زمانِی یادشده 
بر اساس میزان و شدت »تأثیرات غرب«، تفكیك و تقسیم بندی شده اند و مهم ترین و بارزترین شاخصة آن در هنر، 

»طبیعت گرایی« )فاصله گیری از نظام تصویرگرِی آرمانی و مثالِی گذشته( است.
شیوع جریان فرنگی در هنر و معماری عصر قاجار، حتی در دورۀ دوم سلطنت قاجاریه نیز بسته به نوع رسانه، میزان 
آگاهی هنرمند، خواست حامی هنری، و محل و موقعیت اجرای كار )دارالخالفه یا سایر والیات( متغیر بود. در واقع 
هنرمند قاجاری با پشتوانه های فكری و مهارت های فنِی خود، در مسیری قرار گرفته بود كه از یك سو به سّنت های 
گذشته نظر داشت و از سوی دیگر به مظاهر و جلوه های نوظهور و وارداتی. ماحصل این برخورِد تاریخی و فرهنگی، 
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هنری را رقم می زد كه مایه ها و گرایش هایی از هر دو حوزه )سّنت و تجدد( در آن پیداست. تلفیق این دو نظام فكری، 
چه به صورت خودآگاه و چه ناخودآگاه، ماهیت و سرشت هنر قاجار را از نگاه امروز ما شكل داده و می توان از آن تحت 

عنوان »التقاط گرایی« یا »دورگه سازی« نام برد )امیرابراهیمی 1395، 71(. 
هنر قاجار تحت تأثیر جریان فرنگی سازی، عالوه بر تمسك به بینش و دستاوردهای هنری غرب، در گزینش مواد، 
مصالح، عناصر و آرایه ها نیز تا حد زیادی غربی شد؛ برای مثال، مصالح نقاشی اروپایی، از جمله رنگ روغنی و بوم های 
پارچه ای و كتانی )به جای رنگ های طبیعی و كاغذ( از مغرب زمین به عاریت گرفته شد تا تزیین اندرونی ها به شیوه ای 
انجام پذیرد كه به سبك مرسوم فرنگیان نزدیك تر باشد. در این دوره حتی از باسمه ها برای تسهیل تزیینات داخلی 
عمارات و خانه های اعیان استفاده می كردند و معمواًل تصاویری كه به كار می بردند چاپ نقش های اروپایی بود. »این 
گونه اشاعه و انتشار باسمه ها و چاپ های سنگی )لیتوگراف(، دست در دست ساخِت و تهیة دیوارنگاره های مدرن پیش 
می رفت. این آثار، یا به ثبت سفرهای ناصرالدین شاه به فرنگ مربوط می شد، یا صحنه هایی از زندگی اروپایی را نشان 
می داد، یا دست كم بیان می كرد چگونه هنرمند ایرانی یا حامی اش زندگی را تفسیر می نمودند« )فلور 1395، 59(. در 
واقع، هنرهای مرتبط با چاپ دستی در غرب، از لحاظ تاریخی، چندین قرن پیش در دورۀ رنسانس رونق گرفته بود و 
بعضی هنرمندان از این طریق آثار هنری شان را عرضه می كردند. این تكنیك به تدریج در هنرهای تجسمی باب شد و 
در انواع حكاكی با تیزاب برای تولید گراور و باسمه، توجه نقاشان و طراحان را به خود جلب كرد. تولید این گونه تصاویر 
چاپی رفته رفته رو به افزایش گذاشت و به كشورهای دیگر، از جمله ایران، هم راه یافت و با استقبال مواجه شد. این 
قبیل آثار، زمینه را برای بسط و گسترش شیوه ای به نام فرنگی سازی كه پایه های آن پیش تر گذاشته شده بود، فراهم 
كرد )آژند 1393، 131(. رسانه های دیگری كه در كنار باسمه بر تطور این روند نقش داشتند، عكس، كارت پستال و 
دیگر مصنوعات منقوش بود كه توجه بسیاری از هنرمندان را به نقوش طبیعت گرایانة اروپایی جلب كرد و دامنة جنبِش 
پدیدآمده را بیش از پیش امتداد داد. تجلی این گرایش ها، در تزیینات وابسته به معماری، شامل كاشی كاری، گچ بری و 

دیوارنگاری، مشهود و قابل بررسی است.

۶. معماری قاجار و آرایه های وابسته
معماری قاجار، همچون بسیاری از شئون، هنجارها و جنبه های فرهنگی ـ هنری این دوره، برآمِد تقابل بین دو حوزۀ 
تجددطلبی و سّنت گرایی است. این معماری سعی می كند ضمن پایبندی به سّنت های ایرانی، نگاهی نیز به دستاوردهای 
فنی و فرهنگی غرب داشته باشد و آن ها را تا حد توان دست مایة كار خود سازد. آشنایی با تمدن غرب در این برهه، طبعًا 
با ورود اسباب، تولیدات، دانش های جدید و فناوری های نوین نیز همراه بود كه همگی باواسطه یا بی واسطه، بر معماری 
ایراِن قرن نوزدهم و به خصوص تزییناِت وابسته به آن اثرگذار بودند؛ از جمله مواردی كه این حیطه را بسیار تحت تأثیر 

قرار داد، رسانه هایی چون عكاسی، تمبرهای پستی، كارت پستال و باسمه بود )تصویر 9(.

تصویر 9: رابطة هنر و معماری قاجار با تحوالت و تكنولوژی روز
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آرایه بندی می توان گفت در  تأثیرش بر حوزۀ تزیین و  ایران و  برای مثال، در مورد عكاسی و گسترش آن در 
بناها، پرتره ها و نگاره های موجودات جاندار، حالت واقع گرا دارند و  الحاقی  كاشی های این دوره، به عنوان تزیینات 
اصول پرسپكتیو و سایه روشن در آن ها تا حدودی دیده می شود. برگردان عكس شخصیت های سیاسی و درباری و 
استفاده از تصاویر ابنیه و مناظر و چشم اندازها، از دیگر اثرات عكاسی بر این حوزه )تزیین( است. همچنین سیاه و سفید 
بودن برخی نگاره ها، دلیل دیگری است كه نشان می دهد بسیاری از كاشی نگاره ها از روی عكس های آن دوره الگو 
برداشته اند )ذكاء 1376، 4ـ14(. تأثیر تمبر و كارت پستال نیز به نوبة خود، در كنار فن عكاسی، حائز اهمیت بوده است. 
نقش  بستن تصویر ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه و همچنین اماكن و ابنیه بر تمبرها كه خود بعضاً از 
نمونه های غربی اقتباس شده بود و از طرفی، ورود كارت پستال های فرنگی در اواسط قرن سیزدهم قمری و اثرگذاری 
آن ها بر نگاره ها، به خصوص، كاشی كاری ها و برخی نقوش دیواری، از تجلیات فنون و فرهنگ غرب بر هنر ایران در 

این دوره به حساب می آید )نك: نوین فرح بخش 1379، 7، 9 و 106؛ افشارمهاجر 1384، 76(.
در تحول معماری قاجار، به طور كلی، عوامل متعددی دخیل بوده اند. در این باره، از آمد و  رفت اروپاییان به ایران 
و حضور كنسول گری های ایران در كشورهای اروپایی می توان یاد كرد كه باعث آشنایی با مفاهیم نوین معماری شد 
و نوعی از معماری و شهرسازِی آرمانی را در ذهن و اندیشة هیئت حاكمه و شخص شاه شكل داد كه در انبوهی از 
تصاویر و مناظری كه از غرب همراه می آوردند به وضوح قابل مشاهده است )افشار اصل و خسروی 1377، 121(. 
معمارباشی های قاجاری كه اغلب در فرنگ تحصیل كرده بودند نیز در تحول معماری این دوره تأثیر بسزایی داشتند. 
از جملة این افراد می توان به میرزا مهدی خان  شقاقی اشاره كرد كه به دستور ناصرالدین شاه، قصر فیروزه را طرح ریزی 

كرد و بعد از بازگشت به ایران به عنوان معمارباشی دربار مشغول به كار شد )همان، 123(. 
درمجموع، تكوین و تحول معماری قاجار را می توان حاصل دو دسته عوامل، یكی داخلی و دیگری خارجی دانست. 
عوامل داخلی در واقع برگرفته از همان معماری سّنتی ایران، به خصوص معماری عصر صفویه بود. اما عامل مهم 
خارجی در این بین نقش تعیین كننده و متفاوتی داشت. عوامل دستة دوم، از كشورهای بیگانه، به خصوص از اروپا و 
روسیه، وام گرفته شده بود. برخی از این عوامل، چنان كه به بعضی از آن ها در باال اشاره شد، عبارت بودند از تردد و 
حضور سفرا و هیئت های خارجی به ایران، اعزام دانشجو و تحصیل آن ها در اروپا، حضور مستشاران و معلمان فرنگی 
در ایران همراه با تأسیس دارالفنون، حضور معماران روسی و ارمنی )نك: اعتصام 1374، 292ـ293(، و البته برخی 
پدیده های دیگر مثل ورود كالسكه و اتومبیل در اواخر عصر قاجار، كه تحولی در سیستم حمل ونقل شهری به وجود 

آورد و مسبب پیدایش سبك خاصی از معماری به نام »معماری خیابانی« شد )تصویر 10(. 

تصویر 10: عوامل مؤثر بر روند تحول معماری قاجار
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بنابراین گذشته از هویت رسانة معماری و عوامل تأثیرگذار بر آن، تزیینات نیز به عنوان یك حوزۀ وابسته و مكمل، 
به ویژه در دورۀ قاجار، قابل تأمل و بررسی است. كاشی كاری )به خصوص انواع هفت رنگ(، گچ بری، حّجاری، نقاشی 
روی گچ و چوب، آینه كاری و شیشه های رنگی، عمدۀ تزیینات معماری قاجار را تشكیل می دهند. اكثر آرایه بندی های 
این دوره، همچون سایر زمینه ها و به نوبة خود، تحت تأثیر غرب قرار دارند و از لحاظ رنگ و تنوع موضوع، تحول نسبی 
در آن ها پدید می آید. نقوش تزیینِی هنِر قاجار شامل اشكال تجریدی، انواع گیاهی )اسلیمی و ختایی، گل فرنگی یا گل 
لندنی، گلدان های مملو از گل و مرغ(، مناظر و شكارگاه، تصاویر شاهان و درباریان و شاهزادگان، نقش شیر و خورشید 
و فرشتگان است. جنبه های طبیعت گرایانه و تجمل گرایی در نقش ونگارهای این دوره همراه با رنگ های تند، فضاهایی 
كاماًل دنیوی و متفاوت با ادوار قبل ایجاد می كند و آن حالت روحانی و معنوی كه در هنر اعصار پیشین وجود داشت، 
در این آثار كمرنگ می شود. در این معماری به منظور صرفه  جویی در وقت و هزینه، راه هایی كوتاه شده برای تزیین پدید 
می آید و به همین علت، نوعی سطحی نگری نیز باب می شود. ارجحیت رنگ بر فرم، تراكم باالی اجزا و عناصر، و در 

نگاهی كلی تر، اهمیت جزء بر كل، از خصوصیات ماهوی این معماری است. 
بر این اساس، نقش مایه های مورد استفاده در معماری قاجار، طیف نسبتاً گسترده ای را شامل می شود كه شماری 
از آن ها در ادامة سّنت های پیشین به حیات خود ادامه می دهند. برخی دیگر به شكل استحاله شده و پاره ای موارد نیز 
مستقیم از گنجینة تصویرِی هنر غرب به عاریت گرفته شده اند. نقش كورنوكوپیا یكی از این موارد است؛ هرچند رنگ و 

بو و هویِت ایرانی شده از بعضی جهات، در آن مشهود و قابل بررسی است. 

۷. بازتاب نقش مایۀ كورنوكوپیا در تزیینات وابسته به معماری قاجار
نقش كورنوكوپیا یا شاخ فراوانی، در جریان تبادالت و تعامالتی كه ایراِن عصر قاجار در قرن نوزدهم با غرب برقرار كرد 
و در باال اشاره شد، در كنار عناصر و نقوش غیربومِی دیگر، به عرصة تزیینات معماری راه پیدا كرد. این طرح یا آرایه، 
بازنمودهای متعددی در هنر قاجار دارد. گسترۀ كاربرد آن نه فقط محدود به دارالخالفه )تهران(، بلكه در مسیر تجدد 
و جریان فرنگی مآبی، در شهرهای عمدۀ دیگر مانند كاشان، اصفهان، شیراز و مشهد و تبریز قابل ردیابی است. ظهور 
شاخ فراوانی، محدود و منحصر به مكانی خاص نیز نمی شود و دامنة استفاده از آن، چه در اماكن مذهبی )امامزاده ها، 
آرامگاه ها و مقابر(، چه اعیانی و سلطنتی )كاخ ها و عمارت ها( و چه خانه های شخصی )عموماً تجار و طبقات باالدست(، 
روی سقف یا دیوار )داخل و خارج( نمایان است. این نقش مایه در قالب رسانه های مختلفی چون گچ بری، كاشی كاری 
و دیوارنگاری پدیدار می شود )تصاویر 11ـ17( و در حوزۀ فرش و بافندگی هم نمود فراوان دارد. كورنوكوپیای ایرانی 
اصواًل به صورت جفِت متصل )پشت به پشت( ترسیم می شود )به خصوص در خانه ها و عمارت های شیراز( و چنانچه 
متصل نباشد، اصل قرینگی در آن رعایت شده است. این نقش معمواًل به شكل منفرد و منفصل به نمایش درنمی آید و 
همواره در كنار سایر آرایه ها و در میان تراكم باالی اجزای دیگری كه معمواًل گل و شاخ و برگ های تجریدی هستند، 

در امتداد بندها نمودار می شود. 
تراكم اجزا و آرایه ها، با غلبة عنصر رنگ و اهمیت جزء به كل، چنان كه گفته شد، از مختصات معماری قاجار 
به حساب می آید. بخش عمده ای از تراكم مذكور، مرهون كاربست طرح ها و نقوش گیاهانی است كه دیگر كاماًل 
وابسته به دستاوردهای بومی و سّنتی نیستند. در نگاهی كلی می توان اظهار كرد كه در طرح های گیاهی دورۀ قاجار، 
تحوالتی نسبت به قبل رخ داده است؛ مثاًل گل های سرِخ طبیعت گرایانه در قالبی درشت، جایگزین غنچه های ظریف 
و خیالِی دورۀ صفویه شده اند. گلدان های ُپرگل و یا گل های پنج پری كه از درون گلدان بیرون ریخته، توأم با اسلیمی 
و نقش مایه هایی كه از درون گل ها منشعب می شود و طرح هایی شامل پیچك، چنگ و سرچنگ كه الهام گرفته از 
طرح های فرنگی هستند، نیز موارد دیگر را شامل می شوند. همچنین طرح شاخه های پرانگور درخت مو كه پیچشی 
درهم تنیده دارند و بسیاری گل ها و گیاهان دیگر كه در طبیعت دیده می شوند، مجموعة طرح های گیاهی این دوره را 
تشكیل می دهند. اگر نقش مایه های هنر و معماری ایران را ذیل چهار دستة مرسوم و عمده، شامل انسانی، حیوانی، 
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تصویر 12: نقش مایة كورنوكوپیا، نقاشی روی سقف چوبی، تصویر 11: نقش مایة كورنوكوپیا، قاب كاشی كاری، كاخ گلستان، تهران
عمارت نارنجستان، شیراز

تصویر 14: نقش برجستة گچِی شاخ فراوانی، تصویر 13: نقش مایة كورنوكوپیا، گچ بری، خانة بروجردی ها، كاشان
خانة طباطبایی ها، كاشان، دورۀ قاجار

تصویر 15: نقش مایة كورنوكوپیای منقوش بر 
كاشی هفت رنگ، كاخ گلستان

تصویر 16: نقش مایة كورنوكوپیا، گچ بری، خانة اما م جمعه، تهران 
)گودرزی 1384، 241(

تصویر 17: طرح خطی نقش مایة كورنوكوپیا، 
خانة امام جمعه )گودرزی 1384، 242(
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گیاهی و هندسی )و گاه كتیبه( بررسی كنیم، كورنوكوپیای ایرانی )قاجاری( را می توان در زمرۀ نقوش گیاهی جای داد. 
درست است كه این آرایه در فرهنگ غرب به شكل وسیله ای مخروطی و حلزونی شكل مجسم شده، در هنر ایران، 
فقط یك وسیله یا محفظة میان تهی نیست و اصواًل در تركیب با نقش گل و برگ یا اسلیمی های گل دار، ماهیتی نسبتًا 
بومی یافته است. این مسئله نشان از انطباق، تعدیل و همگون سازی در آرایه های فرنگی دارد كه خصلت بارز هنر 
ایرانی به شمار می آید. ضمن آنكه در نمونه های ایرانی ـ قاجاری، برخالف نمونه های غربی، میوه یا غالت و حبوبات 

به ندرت از دهانة شاخ بیرون جسته است.
فرهنگ بصری عصر قاجار، عالوه بر تعدیل و سازگارِی نسبِی آرایه ای چون شاخ فراوانِی فرنگی با فرهنگ بومی، 
بعضاً و در مواردی، به ابتكاراتی نیز مبادرت ورزیده و طرح ها و نقوشی دیگری را كه به نوعی گونه های تكامل یافتة 
مصادیق پیشین محسوب می شوند، به گنجینة تصویری خود افزوده است. یكی از طرح هایی كه شباهت زیادی به 
"برگ چدنی"  آن  به  است كه »در اصطالح كرمان  فرنگی«  به »برگ  نقش مایة موسوم  دارد،  فراوانی  نقش شاخ 
می گویند« )سلطانی گوكی و كشاورز افشار 1395، 54( )تصایر 18 و 19(. از این طرح در اصل در تزییناِت در و پنجره 
استفاده می كردند كه در واقع برگرفته از حفاظ ها و نرده های كشورهای فرانسه و انگلستان بود كه از چدن ساخته 
می شدند. این طرح در گلدان های سنگی كه در خانه های قدیمی در كنار باغچه ها بود استفاده می شد، به طوری كه 
از طرح برگ چدنی به عنوان دستة گلدان استفاده می كردند. همچنین، در تزیینات داخلی خانه های تاریخی نیز بسیار 
كاربرد داشته است. قالب كلی این نقش به نوعی به شاخ فراوانِی مورد استفاده در فرش های فرانسه شباهت دارد. این 
عنصر نیز همانند سایر نقوش فرنگی در آغاز در تزیینات كاشی كاری و گچ بری های بناهای قاجاری به كار گرفته شد 
و پس از این، با رواج همگون سازی طرح سقف ها با فرش ها در اواسط این دوره، ابتدا تعدیل پیدا كرد و سپس با تلفیق 

اسلیمی گل دار به فرش های ایران )به ویژه كاشان( راه یافت.

تصویر 19: نقوش گچ برِی برگ چدنی، خانة عباسی ها، كاشانتصویر 18: نقوش گچ برِی برگ چدنی، خانة عباسی ها، كاشان

یكی دیگر از نقش مایه های گیاهی و فرنگی، به »برگ كنگری« )آكانتوس( معروف است. این آرایه با آنكه ارتباطی 
با سیر تحول و دگردیسی برگ فرنگی و كورنوكوپیا ندارد و مستقل استفاده می شود، اصواًل در همنشینی و تركیب با این 
دو آرایه به كار می رود و بار فرنگی مآبانة فضا را دوچندان می كند. نمونه هایی از طرح های برگ كنگری كه معمواًل از 
درون گلدان هایی با شاخ و برگ های درهم تنیده بیرون آمده و در مجاورت نقش برگ چدنی و شاخ فراوانی نشسته، در 

پیش طرح های گچ بری خانه ها و عمارت های ایرانی و فرنگی مشاهده می شود )تصاویر 20 و 21(.

۸. بحث، تحلیل و ریشه یابی
اگرچه عصر قاجار و فرهنگ و هنِر این دوره را حاصل تالقِی تمدن ایرانی ـ اسالمی با جهان غرب و متعاقباً ورود یا هجوم 
دانش، اندیشه، عناصر و دستاوردهای آن تمدن به شرق می دانند، نكتة مهم، در مقدار بهره وری و میزان اتكای هنرمندان 
به این عرصة نوظهور است. به عبارتی، آنچه جای تأمل و تفحص دارد، گذشته از اصل موضوِع مواجهه و گرایش به غرب 
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از آنجا كه هنر ایران به   دلیل برخورداری از تاریخ غنی و پشتوانه های فرهنگِی خود دارای خصلت های پایدار بومی 
بوده، همواره در برخورد با هنر اقوام دیگر، ویژگی ها و عناصر اقتباسی را با روح خود درآمیخته و به مفهومی تحت عنوان 
»ازآنِ خودسازی«3 دست یافته است. این مسئله سابقه ای مدید دارد؛ چنان كه »هرودوت، موّرخ یونانی )485 تا 424 
ق.م(، به صراحت از استعداد بارز ایرانیان به انطباق پذیری با محیط و وام گیری های فرهنگی از اقوام بیگانه یاد كرده 
است« )به  نقل از فریه 1374، 6(. »اصل فرنگ« هم كه بنیادش در زمان ایلخانان گذاشته شد و در عصر تیموری و 
صفوی تداوم یافت4، از این قاعده مستثنا نبوده است. اما هنگامی كه در دورۀ معاصر به طور مشخص دربارۀ هنر ایراِن 
سدۀ سیزده هجری قمری )نوزده میالدی( بحث می شود، اقتباسات برون مرزی و فرامنطقه ای ـ با فراز و فرودهای 
مقطعی ـ بیشتر نمایان می گردد و در این میان، آهنگ و شتاب تحوالت و ورود عناصر غربی، امكان انطباق پذیری 
كامل را ـ برخالف سابق ـ تا حد زیادی سلب می كند. در واقع سرعت ورود و رسوخ اندیشه های غربی در جامعة نه چندان 
توسعه یافته ای مثل قاجار كه كماكان با همان سازوكارهای سّنتی و بعضاً كهنه پیش می رود، مجال و ظرفیت كافی 

تصویر 20: طراحی ایرانی برای اجرای گچ كاری روی 
دیوار، از مجموعه  طرح های میرزا اكبر، دورۀ قاجار، ح 

1840ـ1875م، با نقوش متعدد فرنگی شامل كورنوكوپیا، 
(Carey 2017, 52) برگ چدنی و برگ كنگری

تصویر 21: طراحی فرنگی برای اجرای تزیینات داخلی، به سبك گوتیك، 
منسوب به بِرن )هنرمند آلمانی؟(، قرن 19م، با نقوش برگ كنگری 
(www.metmuseum.org) آكانوتوس( و نقوش گیاهِی درهم تافته(
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برای تحلیل و جذب این مقدار فن و دانش را در اختیار نمی گذارد. از طرفی، سایة سنگین سّنت، كماكان بر اركان جامعه 
حكمفرماست و هنر و معماری در این بحبوحه است كه رشد می كند. به عقیدۀ بعضی محققان، تحت این شرایِط نورسیده، 
»هنر جدید پیوند با هنر تصویری قدیم را نمی بَُرد؛ زیرا این نقاشی ]و به طور كل، حوزۀ تصویرگری و تزیینات[ هنوز نه 
در بینش به كمال رسیده و نه در تكنیك« )مسكوب 1392، 159(. به همین علت است كه از هنر قاجار به عنوان هنری 
»التقاطی« یاد می شود. در واقع »مهم ترین ویژگی نقاشی ]و نقش پردازِی[ دورۀ قاجار این بود كه مانند تمام مظاهر 
اجتماعی فرهنگی عصر ناصری نه كاماًل ایرانی و نه كاماًل اروپایی، بلكه پدیده ای دورگه )هیبرید( بود« )امیرابراهیمی 
1395، 71(. بدین ترتیب از تالقی دو امر مهم، یعنی پایبندی نسبی هنرمند به آداب و سنن، و همچنین آزمودن شیوه ها 
و شگردهای نو، نقاشی قاجار تقریباً در همة اقسام موضوعی، ویژگی های متفاوتی را نسبت به گذشته كسب كرد. تركیب 
و همنشینِی عناصر ناهمگون با استفاده از شیوه های جدید، ساده سازی آرایه ها و فرم ها، و نوسان میان ایجاد فضای 

دوبُعدی و سه بُعدی از خصایص عمدۀ این هنر محسوب می شود.
اما در خصوص موضوع اصلی، یعنی ظهور و كاربرد شاخ فراوانی در ارتباط با پیشینة آن در فرهنگ ایرانی و احیای آن 
در دورۀ متأخر، باید اذعان داشت با اینكه این نقش مایه ریشة یونانی ـ رومی دارد و در دورۀ سلوكی و اشكانی كاربرد پیدا 
می كند، بعید به نظر می رسد كه كاربرد آن در دورۀ قاجار، نتیجة استمرار و دگرش این عنصر در دوران بعد از سلوكیان 
و رسوخ تدریخی آن در گنجینة نقوِش هنِر ایرانی ـ اسالمی و سپس هنر و معماری عصر قاجار باشد. هرچند در عصر 
قاجار رجعتی آگاهانه به سنن و دستاوردهای فرهنگی هنرِی سلسله های پیش از اسالم در دستور كار قرار گرفت )اندیشة 
ایران شهری( كه امروزه از آن به »باستان گرایی« یاد می شود، این رجعت تا حد زیادی معطوف به بهره گیری از خط 
مشی و دستاوردهای پادشاهِی هخامنشی و ساسانی بود )آن هم فقط به شكل گرته برداری از آثار و اماكن باستانی یا 
خلق چهره های خیالی و آرمانی از پادشاهان اساطیری(، و كمتر نشانه ای از تأثیر استمرار حضور فرهنگ پارتی یا اشكانی 
را می توان مشاهده كرد؛ زیرا اصواًل دانش و شناختی نسبت به آثار و مصنوعات هنرِی باقی مانده از این دوره )اشكانی( 
در عصر مورد نظر )قاجار( وجود نداشت و هنرمند و موّرِخ این دوره حتی شاید به ندرت به وجود و ماهیت تاریخِی چنین 
دوره و سلسله ای آگاه بود. ضمن آنكه مدارك و مستندات خاصی هم دال بر وجود چنین ارتباطی در دست نیست. در 
واقع تخریب های عامدانه و گسترده ای كه ساسانیان، به عنوان میراث داران هخامنشیان، بر تمدن اشكانی وارد كرده 
بودند، كمتر مجالی برای بازشناسِی معدود آثار پراكنده در قلمرِو قاجاریه باقی می گذاشت. به همین دلیل، ظهور و نموِد 
یكباره و فراگیر این عنصر در حوزۀ تزیینات وابسته به معماری، و به طور كلی نقش پردازی قاجار، به خصوص در دورۀ دوم 
سلطنت قاجارها، نشان از حضور جریان مهم دیگری دارد كه از آن نه به »باستان گرایی« و نه تداوم سّنت ها، بلكه به 
»فرنگی سازی« تعبیر می شود. اما این فرنگی سازی پدیده ای تماماً جبری و قهری نبوده، بلكه دارای حدود و میزان است 
و چنان كه گفته شد، چگونگی و كیفیت مواجهه با آن محلی از اعراب دارد. به عبارت دیگر، آنچه در مورد حضور نقش 

كورنوكوپیا در تزیینات معماری قاجار بیشتر مطرح است، در حقیقت مسئلة تعدیل و همگون سازی است.
عالوه بر این استدالل كه در رّد احتماِل استمراِر نقش مایة مورد نظر از گذشته های ایران تا دوران اخیر مطرح شد، 
نكتة قابل ذكر دیگر این است كه تا پیش از اوج گیری مراودات دولت قاجار با غرب كه عصر ناصری و بعد از آن باشد، 
در دوران متقدم تر در عصر محمدشاه و قبل تر از آن، یعنی دوران زمامداری فتحعلی شاه و آقامحمدخان، كه هنوز سیطرۀ 
فرهنگی غربی شدت نگرفته و هنوز ردپای سّنت و فضاسازی ایرانی در معماری و نقش پردازی مشهود است، نقش 
كورنوكوپیا چندان رایج و مشهود نیست. ضمن آنكه در هنِر دوران پیش از قاجاریه نیز با چنین نقشی در چنین قالبی 
به ندرت مواجهیم. به همین دلیل بار دیگر می توان چنین نتیجه گرفت كه پدیدار شدن این آرایه در معماری قاجار، از 

برآیند تعامل با غرب و تشدید این روابط بوده است.
كورنوكوپیا نقش تكامل یافته یا تعدیل شدۀ ریتون های ایران باستان هم نمی تواند باشد، چون كه دگردیسی یك 
موتیف مستلزم بینش، آگاهی، جریان های خاص و گذر زمان است )مثل سیر تحول اسلیمی(؛ اما در شتابزدگی های عصر 
قاجار، اصواًل بستر و مجالی برای چنین تحولی وجود ندارد. ضمن آنكه ریتون ها ظروف مخصوص نوشیدن مایعات و 
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وسیله ای كاربردی ـ و نه نمادین و زینتی ـ بودند و ساختار نسبتاً متفاوتی هم از شاخ فراوانی داشتند. ازاین رو نقش مورد 
نظر قاجاری، همان شاخ فراوانِی وارداتِی غربی است، اما به صورت متحول، و از جهاتی هم بومی سازی شده. در واقع 
می توان چنین گفت كه هنرمند قاجاری تحت تأثیر غرب و جاذبه های آن است كه دست به استفاده از این آرایه ها می زد؛ 
مثاًل وقتی در عمارت های سلطنتی یا خانه های اشراف، چشم اندازهای اروپایی، تصویر زنان فرنگی، برهنه نگاری و به طور 
كلی آرایه های غریب غربی راه می یابند، نقش كورنوكوپیا هم در كنار آن ها مشاهده می شود كه این به معنی ورود یك 

جریان جدیِد غیربومی است.
اما در خصوص »دگردیسی«، یا به بیان معقول تر، »تغییرات صوری« در این نقش مایه، از واژگانی چون »تكامل یافته« 
یا »تعدیل یافته«، و »همگون سازی شده« یا »بومی  شده« استفاده شد كه نیاز به توضیح بیشتری دارد. در این خصوص 
باید اشاره كرد جایی كه در نقل  قول باال )مسكوب 1392، 159( گفته شد »هنر جدید پیوند با هنر تصویری قدیم را 
نمی بَُرد« و آنجا كه از سّنت گرایی، دورگه سازی و التقاطی گری سخن به میان آمد، مصادیق شامل حال آرایة كورنوكوپیا 
هم می شود. از باب مثال، اسلیمی به عنوان یك نقش مایة كهن و اصیل ایرانی در تزیینات، در نقش كورنوكوپیا ادغام 
شده و از شدت و رنگ و بوی غربی آن كاسته است؛ زیرا در طرح اصلی و غربِی شاخ فراوانی، اصواًل میوه و غالت و 
گاهی گل و برگ هست، اما صورت تعدیل یافتة آن در هنر قاجار، نقوش گیاهی را ترجیح می دهد و گاه حتی در دنبالة 
بند اسلیمی ظاهر می شود )تصاویر 22 و 23(. كورنوكوپیای ایرانی شده، برخالف نمونه های فرنگی، به ندرت به صورت 
منفرد و مستقل ترسیم می شود )احتمااًل به دلیل عدم برخورداری از هویت الزم( و همواره خود را در همنشینی با دیگر 
آرایه ها كه اساساً گیاهی هستند، می یابد. همة این موارد، مصداق عدم گسست قطعی از موازین و معیارهای هنِر تصویرِی 

قدیم در كاربست یك عنصر خارجی است.

تصویر 22: نقش كورنوكوپیای ایرانی شده در امتداد و انتهای چرخش های 
حلزونی شبه اسلیمی، كاخ گلستان

تصویر 23: نقش كورنوكوپیای ایرانی شده در امتداد و 
انتهای چرخش های حلزونی شبه اسلیمی، كاخ گلستان

اما در مورد اینكه هنرمند قاجاری بدون آگاهی به پیشینة این نقش از آن استفاده می كرده یا اینكه چه دالیل یا 
قرابت هایی در صنعتگران و هنرمنداِن حوزه های كاشی كاری و گچ بری منجر به ایجاد تمایل برای كاربرد شاخ فراوانی 

شده، دو فرضیه مطرح است: 
به  اسلیمی  بازمی گردد.  اسالم  از  پیش  هنر  به  ایران،  هنر  در  »اسلیمی ها«  انواع  كاربست  سابقة  اینكه  نخست 
نقش مایه هایی تزیینی گفته می شود كه شاخه یا بندی با حركت منحنی خود حول محور مركزی، مسیری حلزونی را 
می سازد كه در این مسیر بندها، با دو بازوی بته مانند و در دو جهت جداگانه و مخالف یكدیگر، تغییر مسیر می دهند و 
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اتصال عناصر تزیینی به بند اسلیمی، مانند گره، پنجه و سراسلیمی ها می توانند حركت را به پایان برسانند و یا در ادامة 
چرخش ها، سراسلیمی های دیگری به مسیر اضافه و اسلیمِی سرهم سوار ایجاد شود. این نقش مایة مسلط در هنر ایرانی ـ 
اسالمی همانند یك سازه، وظیفة تفكیك و تقسیم فضاها را در یك متن بصری را ایفا می كند. ازاین رو شباهت شاخ 
فراوانی با دهانة باز اسلیمی ها احتمااًل منجر به كاربرد این عنصر بیگانه در هنر ایرانی شده است. الزم به یادآوری است 
كه شاخ فراوانی به موازات جریان فرنگی سازی )اواسط عصر صفویه( وارد تزیینات ایرانی نشد، بلكه در زمان اوج این 
جریان و در اواسط عصر قاجار و به مرور، به همراه سایر عناصر غربی مثل برگ كنگری و برگ چدنی، گل های سرخ 
معروف به گل لندنی، انواع قاب آینه و تصاویری از مناظر و كاخ های اروپایی و زنان عصر ویكتوریایی به هنر نقاشی، 

كاشی كاری و گچ بری راه یافت. 
مورد دیگر اینكه یكی از عناصر مورد عالقة هنرمندان ایرانی در حوزۀ هنرهای وابسته به معماری و هنرهای تزیینی، 
نقش »گلدان« بوده است. در فرهنگ نمادها، گلدان مظهر زهدان، رحم و محل ویژه ای برای حفظ و نگهداری از 
هسته و بذر كاشته شده است. شباهت شاخ فراوانی به گلدانی خمیده كه در دهانة خود انواع گل ها را نگهداری و نمایش 
می دهد، می تواند مابه ازای فرمِی گلدان، یا به عبارتی، دگرگشِت )واریاسیون( آن باشد. مضاف بر اینكه حركت چرخشی 
و پیوستة شاخ فراوانی، تداعی كنندۀ جوشش و ازدیاد نعمت و فراوانی از دهانة شاخ است. این همگونی یا قرابت فرمی 

به حدی است كه در برخی منابع به هنگام شناسایی نقوش تزیینی، از شاخ فراوانی ـ سهواًـ به عنوان گلدان یاد كرده اند.

نتیجه  
هنر دورۀ قاجار، هنری است كه در بستر حمایت دربار رشد كرد و به واسطة تعامالت روزافزون با غرب، تحوالتی در 
آن پدید آمد. این تعامالت و تحوالت، از شاخصه های عمدۀ این هنر به شمار می آید. آثار هنرمندان این دوره كه اغلب 
با پشتوانه های زیبایی شناختِی نه چندان عمیق و آگاهانه ای توأم است، گاه به صورت گرته برداری مستقیم و گاه همراه 
با اندیشه ای نو و ابتكار عمل، در برخی موارد به نوآوری هایی منجر شده است. به هر صورت، نگاه های گوناگون و 
متنوع از فضای درباری، سّنت های گذشته، تمایالت دینی و ملی تا گرایش های دنیوی و جاذبه های غربی، همه به 
میزان و به نوعی در آثار هنری دورۀ قاجار بازتاب می یابند. یكی از حوزه های مهم و عمدۀ بروز این تحوالت، عرصة 
ارتباطات گسترده با غرب، عناصر تزیینی غربی، به ویژه  با آغاز  معماری و تزیینات وابسته است. در واقع هم زمان 
تحت تأثیر جریان باروك و روكوكو، ازر كشورهایی چون فرانسه، اتریش، انگلستان و البته روسیه، وارد ایران شدند و 
برای آراستن فضاهای مختلِف كاخ ها، عمارت ها، ابنیه و خانه ها مورد استفاده قرار گرفتند. اگرچه گاهی تمسك های 
افراطی و ناآگاهانه به این جریان ها سبب شد كه تزیینات معماری در موارد و مقاطعی تا مرز اغراق پیش بروند، همچنان 
هویت و حكمت عناصر و تركیب ها ـ حتی ناخواسته و ناخودآگاه ـ تا حدودی حفظ شده است. در نتیجه به تدریج، عناصر 
وارداتی در هنر بومی و سّنتی ایران استحاله شدند و فضای معقول و متناسبی را شكل دادند. هرچند این تعدیل و 
همگون سازی به لحاظ تاریخی و كیفی، روند و روالی متفاوت از اعصار قبل را می پیماید، باید اذعان داشت كه با توجه 
به سرعت تحوالت و وارداِت فكری و فرهنگی، و نظر به شتاب زدگی ها و سطحی نگری ها، همین میزان انطباق تا حد 

زیادی یك دستاورد محسوب می شود.
شاخ فراوانی یا شاخ نعمت یكی از عناصر فرنگی مآبی است كه از هنر غرب نشئت گرفته و در دوران پرفرازونشیب 
قاجار وارد معماری و فرش ایران شد و در راستای همین جریاِن بومی سازی، تحوالتی هرچند سطحی در آن پدید آمد. 
نقش شاخ فراوانی ریشه در اسطوره های یونانی و هلنی دارد، به همین دلیل در سكه های اشكانی و سلوكی كه تحت تأثیر 
هنر یونانی بودند، به وفور دیده می شود. كورنوكوپیای فرنگی در ایران، نه در امتداد و استمرار سّنت های پیش از اسالم، 
بلكه به یكباره در كنار سایر آرایه ها و مضامین غربی، از نیمة دوم سلطنت قاجارها رفته رفته حضورش را در هنرهای 
وابسته به معماری، از جمله گچ بری، كاشی كاری و دیوارنگاری تثبیت می كند. این گونه كاربست آرایه ها، به واسطة 
مواجهه و مشاهدۀ باسمه ها، عكس ها، كارت پستال ها، تمبرها و ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم هنرمندان با گنجینة نقوش 
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اروپا تقویت شده بود. اما نكتة حائز اهمیت اینكه شاخ فراوانی، آرایه و عنصری صرفاً فرنگی باقی نماند و در تركیب و 
تلفیق با نقوش همجوار خود در قاب بست های تزیینی، در بین تراكم اجزای گیاهی صحنه، ممزوج و عجین شد؛ چنان كه 
شاخ گل هایی كه اكثراً گل رز و یا گل فرنگ هستند، از دهانة نقوش اسلیمی خارج و نمادی از نقش شاخ فراوانی یا 

نعمت می شوند. 
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Cornucopia Motif in Qajar Art and Architecture: Origin 
and Evolution

 Hasan ‘Azizi
Instructor, Faculty of Humanities and Art, Hazrat-e Ma‘soumeh University

 Ali-reza Baharlou‘
 Ph.D., Islamic Art, Tarbiat Modarres University

Two common trends in the arts of different cultures and civilizations have principally 
been, first, preserving and developing native accomplishments, and second, adopting 
from foreign and imported elements. This dual function existed in Persian civilization 
from the pre-Islamic to the middle and late Islamic periods, wherein non-native 
elements found their way into the culture and were adopted or transformed over the 
course of time. Cornucopia or Horn of Plenty is among such non-native designs, the 
origin of which dates back to ancient Greek mythology. Cornucopia first appeared 
in the art of successors of Alexander in Iran, i.e., the Seleucids and the Parthians. 
After a long absence, it reappeared in the art and architecture of the Qajar period as 
a result of Europeanization. The present research studies the probable continuation of 
this decorative motif from pre-Islamic Persian art to the architecture of the late Qajar 
era, employing a historical method and descriptive-analytical approach. Investigating 
the visual characteristics of cornucopia, its juxtaposition with native and non-native 
elements, as well as the contributory factors in motivating artists and artisans of the 
Qajar period in applying this motif are among the aims to be pursued. The results 
demonstrate that the use of cornucopia in Qajar architectural decoration (stuccowork, 
tilework, wall painting) was the outcome of a trend of farangi-sazi (Europeanization), 
the extreme manifestation of which could be seen from the second half of the Qajar 
period (Nasserid reign) in all aspects of the social, cultural, and artistic life in Iran. 
This motif appeared in architectural decorations following the commercial and cultural 
interactions Iran established with European countries, which led to an acquaintance with 
western visual motifs. However, this motif was integrated into indigenous decorative 
artwork in the atmosphere of Persian deep-rooted traditions. The result of this native 
transformation appears in a harmonious composition with other Persian decorative 
elements. Persianized cornucopia never appears singularly, but as an element of 
stylized floral motifs or arabesques as are the defining characteristic of Persian art and 
architecture. 

Keywords: Seleucid and Parthian art, Qajar art, architectural decoration, cornucopia
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