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چکیده
بیــان مســئله: حکاکــی بــر نقــره )نقــره کاری( یکــی از هنرهــای رایــج در شــهر تبریــز بــوده کــه 
شــاخه ای از هنــر فلــزکاری اســت. ایــن هنــر را نقــره کاران مهاجــر و ارمنــی ســاکن در ترکیــه بــا 
خــود بــه ایــران آورده انــد و ســابقه آن در کشــورمان بــه حــدود صدســال می رســد. به این ترتیــب 
مهم تریــن مســئله ایــن پژوهــش شناســایی پیشــینه نقــوش حکاکــی در هنــر ارامنــه و ایــران 

اســت. 
هــدف مقالــه: هــدف از ایــن مقالــه پــس از معرفــی حکاکــی بــر نقــره، شناســایی ســیر تحــول فــرم 

و نقــش رایــج در حکاکــی بــر نقــره تبریــز اســت. 
: هنــر حکاکــی بــر نقــره از نظــر تکنیــک  ســؤال مقالــه: ســؤال های اصلــی ایــن تحقیــق عبارت انــد از
ســاخت و تزییــن چــه تغییراتــی کــرده اســت؟ ســابقه اســتفاده از نقــوش در هنــر حکاکــی بــه کجــا 

می رســد؟ 
روش تحقیــق: بــرای رســیدن بــه پاســخ ایــن پرســش ها از روش تاریخی و توصیفــِی تحلیلی بهره 
گرفتــه شــده اســت. اطالعــات و داده هــای موردنیــاز ایــن تحقیــق از طریــق منابــع کتابخانــه ای و 
داده هــای حاصــل از مطالعــات میدانــی و مشــاهدات عمیــق نگارنــده بــه انجــام رســیده اســت. 

در ایــن پژوهــش روش تجزیه وتحلیــل داده هــا نیــز کیفــی اســت. 
نتیجــه: در نهایــت نتایــج حاصــل از تحقیــق نشــان می دهــد نقــره کاری بعــد از گســترش در 
ایــران تغییــر کاربــری در فــرم داده اســت و عالوه بــرآن نقــوش مورداســتفاده در ایــن هنــر نیــز 
متحــول شــده اســت. ریشــه نقــوش حکاکــی نقــره در 50 ســال اول بعــد از مهاجــرت هنرمنــدان 
تحــت تأثیــر نقــوش رایــج در هنــر ارامنــه و نقــوش فلــزکاری ایــران در دوره هــای قبــل بــوده اســت 
و در 50 ســال دوم بعــد از تثبیــت نقــره کاری در شــهر تبریــز فــرم و نقــوش آن تحــت تأثیــر هنــر 
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــود در جامع ــی موج ــی و فرهنگ ــاخص های اجتماع ــل و ش ــای قب ــزکاری دوره ه فل

اســت.
، فرم و نقش. واژگان کلیدی: نقره کاری، حکاکی، فلزکاری، هنرمندان ارامنه، تبریز
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Abstract
Engraving on silver is one of the branches of art and metalworking. This art is considered 
to be the most prominent branch of metalworking art in Tabriz and is also known as 
Tabriz style engraving among silver artists. In the silver art of Tabriz, the technique 
of engraving the surface of silver metal is used. Artists in the classification of various 
metalworking techniques refer to engraving and carving as a sub-branch of the art of 
engraving. However, there is a big difference between engraving and chasing in terms of 
execution technique. In Isfahan chasing, there is a lot of variety of pens, but the number 
of pens in the art of engraving on silver is 4, and the artist makes the pens himself. The 
artist uses a pen and hammer to place the tip of the pen on the metal surface, and the 
artist removes chips from the metal surface with the sharpness of the pens, using the force 
of his hand, without the use of a hammer.
The most important factor in the formation of Tabriz silver engraving was the presence of 
Armenian metalworkers in Iran. A group of metalworkers living in Van, Turkey, migrated 
to Iran from the northwest, first in Jolfa and then gradually to Tabriz and the central cities 
of Iran. Among them were a number of silversmiths. By living in the city of Tabriz, these 
people followed their previous profession and art and raised many people. Influenced by 
Iranian culture and art, Iranian-Armenian artists have taken common creative genres 
from Iranians and organized new artistic ideas. The history of the Armenians is so 
intertwined with the culture of modernity and prosperity of Iran that the study of the 
passage from the traditional world to the contemporary world is not without mentioning 
the names of a number of them. In various fields, because this lineage of Iranians had 
closer relations with the West due to their religious closeness to the Europeans, they made 
it possible to transfer different cultures, arts and sciences to Iran. But what made this 
art flourish in the region of Azerbaijan was the public acceptance of the art of carving 
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Armenian silver.
Thus the core of the art of engraving on silver 
metal was formed by Armenian immigrant 
artists. Of course, it is necessary to mention that 
many Armenians had settled in Tabriz before this 
date. The purpose of this article, after introducing 
engraving on silver, is to identify the evolution of 
form and the common role in engraving on silver 
in Tabriz. The main questions of this research 
are: What has changed in the art of making and 
decorating the art of silver engraving during this 
hundred years? What is the history of using motifs 
in the art of engraving? The nature of this research 
is based on descriptive-analytical method and the 
method of collecting information is library and 
field. In the field method, by referring to Tabriz 
silver engraving workshops, visiting the Qajar 
Museum and personal collectors, interviewing 
artists and experts, and taking photos of existing 
samples (old and new) to collect The information 
was collected and then the collected information 
was examined and analyzed in terms of shape, 
role, construction and decoration techniques. The 
statistical population of this research has been 
selected from 22 works engraved on Tabriz silver 
during the last one hundred years. The method of 
analysis is also qualitative. Finally, the results of 
the research show that silverwork has changed 
its use in form after its expansion in Iran. The 
works of Armenian artists have had special 
motifs and techniques from the beginning, 
and over time, there have been changes in its 
decoration and motifs. Thus, in the historical 
study, considering that about 100 years have 
passed since the migration of Armenians and 
the development of this branch of metalworking 
in Tabriz, the art of Armenian metalworking can 
be divided into earlier works (first 50 years) and 
later works (second 50 years). ) The basic forms of 
tea utensils were such as cup holder, teapot, tray, 
sugar and various cigarette boxes. But in later 
periods, depending on the lifestyle and tastes of 
the audience, different forms of dishes have been 
used. Attention to the economic discussion in the 
collection of silver objects and luxury were the 

factors that expanded the form of silver vessels.
The roots of silver engraving motifs in the first 50 
years after the migration of artists were influenced 
by common motifs in Armenian art and Iranian 
metalwork motifs in the first millennium BC 
and marginal motifs in the metalwork art of 
the Islamic period. In the second 50 years after 
the establishment of silversmithing in the city of 
Tabriz, its form and designs have been influenced 
by the metalworking art of previous periods and 
the social and cultural indicators in the society.
Keywords:Keywords: silversmithing, engraving, 
Metalworking, Armenian artists, Tabriz, form 
and motif.
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مقدمه و بیان مسئله
فلــزکاری وصنایــع  شــاخههایهنــر از یکــی نقــره  بــر حکاکــی
تبریــز فلــزکاریشــهر شــاخصترینشــاخههنــر اســت.ایــنهنــر
بــهقلمزنــی بیــنهنرمنــداننقــرهکار محســوبمیشــودودر
از نقــرهکاریتبریــز هنــر هــممعــروفاســت.در ســبکتبریــز
نقــرهاســتفادهمیشــود.متخصصــان ــز فــنحکاکــیســطحفل
از فلــزکاری، مختلــف فنهــای طبقهبنــدی  در هنرشــناس
قلمزنــی  هنــر  از زیرشــاخهای بهعنــوان کنــدهکاری و حکاکــی
ازنظــر قلمزنــی و حکاکــی بیــن درصورتیکــه میکننــد. یــاد
قلمزنــیاصفهــانتنــوع اســت.در فــناجرایــیتفــاوتبســیار
قلــموچکــش اســتوهنرمنــدبــااســتفادهاز قلمهــابســیار
کنــدهکاری هنــر میانــدازد.در ســطحفلــز نقــشنــوکقلــمرابــر
وقلمهــاینوکتیــز ضربــاتچکــش از اســتفاده بــا هنرمنــد
حتــی کــه اســت مــیداده عمیــق خراشهــای را  فلــز ســطح
مناســبجهــتنشــاندنمفتــولوصفحــاتفلــزاتباارزشتــر
حکاکــیتعــدادقلمهــا ــر هن ــودهاســت.در ــدطــالونقــرهب مانن
نیــرویدســتوتیــزینــوک محدودنــدوهنرمنــدبــااســتفادهاز
بــرادهبرمــیداردوبــههمیــندلیــلنقــوش ســطحفلــز قلمهــااز

اســت. عمــقکمــیبرخــوردار از
تبریــز نقــره  بــر شــکلگیریحکاکــی مهمتریــنعامــلدر
از گروهــی بــود. ایــران  در ارامنــه  فلــزکار هنرمنــدان  حضــور
ســمت وان1ترکیــهزندگــیمیکردنــداز کــهدر هنرمنــدانفلــزکار
جلفــاوســپس شــمالغــرببــهایــرانهجــرتکردنــد،ابتــدادر
بیــن وشــهرهایمرکــزیایــرانرســیدند.در کمکــمبــهتبریــز
وجــودداشــتند.ایــنافــراد نیــز اینــانتعــدادیهنرمنــدنقــرهکار
قبلــیخــودرادنبــال حرفــهوهنــر تبریــز شــهر بــاســاکنشــدندر
پــرورشدادنــد.بهاینترتیــبهســتۀ کردنــدوافــرادزیــادیرانیــز
ارمنی نقــره،توســطهنرمنــدانمهاجــر فلز حکاکــیبــر اولیــههنــر

ایــنتاریــخ شــکلگرفــت.البتــهبنــابــهمطالــبذکرشــدهقبــلاز
ســکنیگزیــدهبودنــد.اینــانحــدودچهــار تبریــز ارامنــهزیــادیدر
اوایــلقــرنهفدهــممیــالدی)1604م(بــهعلــت قــرنپیــشودر
ــرانآوردهشــدند ــهای کــوچاجبــاریارامنــهتوســطشــاهعباسب
ــه ــدوبعدهــاب ــوســکنیگزیدن ــهجلفــاین اصفهــانومحل ودر
مهمــی نقــش ارامنــه کردنــد. نقلمــکان  نیــز  تبریــز و تهــران
وصنایــعازجملــهآهنگــری،طالســازی، رشــدوتوســعههنــر در
نقــرهکاری،مینــاکاریایفــاکــردهوتوانســتندجایــگاهواحتــرام
بــهســزاییدر ویــژهایمیــانایرانیــانبــهدســتآورنــدوتأثیــر
نقــرهکاری داشــتهباشــند.اینــانعــالوهبــر رشــداقتصــادکشــور
هنرمنــدانارامنــهبــا داشــتند.دوتــناز طالســازیهــمتبحــر در
ســال بگلریــان«در »کاراپــت و ژامحاریــان« »پانــوس نامهــای
محــلمغازههــایســنگیاقــدامبــه 1339هجــری)1921م(در
خویشنــاموانرا ودیــار تأســیسزرگرخانــهکــردهوبــهیــادشــهر
آننهادنــد.تعــدادزیــادیجــوانعالقهمنــدبــهیادگیــریایــن بــر
فــنپرداختنــدوســپساســتادانبرجســتةایــنفــنشــدند،
رونــقگرفــت. تبریــز شــهر در دیگــر بــار بدیــنترتیــبایــنهنــر
در نقــرهکاری  هنــر پایهگــذاران اولیــن ازجملــه اســتادان ایــن
بودنــدوآنرابــههمــانشــیوهوســبکخــاصکــه تبریــز شــهر
ادامــهدادنــد. بــود دنبالــةشــیوهوســبکهنرمنــدان»وان«
نقــره،شناســایی معرفــیحکاکــیبــر ایــنمقالــهپــساز هــدفاز
اســت. نقــرهتبریــز حکاکــیبــر تحــولفــرمونقــشرایــجدر ســیر
نقــرهکاری :هنــر از ایــنتحقیــقعبارتانــد ســؤالهایاصلــی
تکنیــکســاختوتزییــنچــهتغییراتــیکــردهاســت؟ نظــر از
حکاکــیبــهکجــامیرســد؟ هنــر نقــوشدر ســابقهاســتفادهاز
ــز نقــرهتبری ــر حکاکــیب ــر ــارههن ازآنجاییکــهکتابهایــیکــهدرب
بــودهوبهنوعــیخودآمــوز چــاپشــدهاســتتکنیــکمحــور
فنــونحکاکــیبــرایهنرآمــوزانمحســوبمیشــود،پژوهــش
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تحــول دربــارهشناســاییســابقهونقــوشمورداســتفادهوســیر
دوران در فلــزکاریتبریــز هنــر آنمیتوانــدبــهشــناختبهتــر

شــود. منجــر معاصــر

روش تحقیق:
تحلیلــی توصیفــی- روش اســاس  بــر تحقیــق ایــن ماهیــت
میدانــی و کتابخانــهای اطالعــات گــردآوری شــیوه و بــوده
ــر ــیب ــهکارگاههــایحکاک ــامراجعــهب ــیب روشمیدان اســت.در
ومجموعــهدارانشــخصی مــوزهقاجــار از بازدیــد ، تبریــز نقــره
از تهیــهعکــس و اهلفــن افــراد و بــاهنرمنــدان ومصاحبــه
جمــعآوری بــه اقــدام جدیــد( و )قدیمــی موجــود نمونههــای
نظــر از اطالعــاتگردیــدوســپساطالعــاتجمــعآوریشــده
شــکل،نقــش،تکنیــکســاختوتزیینمــوردبررســیوتحلیل
ــهتعــداد22عــدداز گرفــت.جامعــهآمــاریایــنپژوهــشب قــرار
طــییــکصدســالاخیــر در نقــرهتبریــز حکاکــیبــر میــانآثــار
تجزیهوتحلیــل روش شــدهاند. گزینــش انتخابــی بهصــورت

کیفیاســت.  نیــز

پیشینه تحقیق
مختصــر تحقیقهــایبســیار نقــرهتبریــز حکاکــیبــر دربــارههنــر
وحیــد جملــه:حســنتقیپــور واندکــیصورتگرفتــهاســتاز
انتشــارات کــهتوســط نقــره« حکاکــی کتــاب»هنــر نویســنده
خــود نویســنده اســت. شــده چــاپ 1390 ســال  در یــاران
کتــاب ایــن  در اســت، تبریــزی  فلــزکار بنــام هنرمنــدان  از
تحــولآنهــاو فلــزاتوســیر کوچــکابتــداســابقهاســتفادهاز
چنــدصفحــهبهطــور همچنیــنتاریخچــهفلــزکاریوحکاکــیرادر
حکاکــی)کــه کار ادامــهدربــارهابــزار توضیــحدادهودر اختصــار
مــیرود(ومراحــلکار بــهشــمار شــاخصفلــزکاریتبریــز هنــر
ــن ــهای فقــطب ــاِبفــنمحــور ــنکت ای ــردهاســت.در صحبــتک
شــهر از ــهمهاجــر راارامن ــر ــنهن ــهای ــهاشارهشــدهاســتک نکت

ً
ایــنکتــابعمومــا وانترکیــهبــهایــرانآوردهانــد.نویســندهدر
نقــرهپرداختــهاســت. بــهمباحــثفنــیوتکنیــکحکاکــیبــر
توســط کــه نقــرهکاری  هنــر کتــاب  در  نیــز نظمــی جــواد -
پیشــگفتار ســال1390چــاپشــدهبعــداز در انتشــاراتتایمــاز
و آذربایجــانشــرقی بــا آشــنایی بــه اول فصــل  در مقدمــه، و
فصــلدوممــروریبــه صنایعدســتیاســتانپرداختــهاســت.در
پیشــینهفلــزکاری،خــواصفلــزات،خــواصنقــره،ترکیبــات،عیــار
ــه فصــلســومب وســبکنقــرهکاریاختصاصیافتــهاســت.در

حکاکــی،شــرایطکارگاه هنــر حکاکــی،تاریخچــهمختصــریاز هنــر
فصــل  در اســت. پرداختــه حکاکــی  کار روش و آن ایمنــی و
صحبــت کار چهــارمدربــارهقلمزنــیســبکاصفهــانوروش
کــردهاســت.فصــلپنجــمبــهملیلــهکاریپرداختــهاســت.فصل
فصــل ششــمبــهکارهــایریختهگــریاختصاصیافتــهاســت.در
حکاکــیآوردهشــدهاســت. هنــر هفتــمنمونــهطرحهــایرایــجدر
کشــیده حکاکــیبــهتصویــر فصــلنهــمنمونــهکارهــایهنــر در
شــدهاســت.نویســندهحکاکــیراجــزءقلمزنــیبرشــمردهاســت
ایــرانانجــاممیشــودرابــهدوشــاخه وکلفــنقلمزنــیکــهدر
اصفهــان ســبک قلمزنــی و )حکاکــی(  تبریــز ســبک قلمزنــی
تقســیمکــردهاســت.ایــنکتــاببــاعنــوانحکاکــینقــرهبــه
ســایر دررابطهبــا نویســنده امــا اســت، درآمــده  تحریــر رشــته
ریختهگــری و ملیلــهکاری قلمزنــی،  نظیــر فلــزکاری رشــتههای
مناطــقایــراناســت،بــااشــتباهاتزیــاد کــهمربــوطبــهســایر
و عنــوانکتــابنیــاز فنــیپراکندهگویــیکــردهاســتکــهبنــابــر
ماننــد نبــودهاســت.ایــنکتــابنیــز ضرورتــیبــهانجــامایــنکار
ارامنــهوان را  کــهایــنهنــر کــردهاســت کتــابپیشــینقیــد
خصــوص ترکیــهبــهایــرانانتقــالدادنــدواطالعــاتدیگــریدر

تحلیــلفــرمونقــشبــهخواننــدهنمیدهــد.
هنــر کتابهــایخودآمــوز

ً
شــدهعمومــا دوکتــابذکــر هــر

میتــوان نقــرهمحســوبمیشــوندودلیــلآنرانیــز حکاکــیبــر
ایــنحــوزهدانســت. دونویســندهدر هنرمنــدبــودنهــر

در  نیــز ترکیــه اهــل نویســنده گوزلاوغلــو ســلجوق -
ترکیــهوبــهزبــانترکــیاســتانبولی وان«کــهدر کتــاب»یــادگار
وانترکیــه شــهر حکاکــینقــرهدر چــاپشــدهاســتبــههنــر
و تاریــخ دربــاره کتــاب ایــن اول بخــش  در اســت. پرداختــه
بخــش وانصحبــتشــدهاســت،در باستانشناســیشــهر
پرداختــهاســت،بخــشدیگــر بعــدیبــهحکاکــینقرهایــنشــهر
ونمونــهآثــار تبریــز شــهر نقــرهدر حکاکــیبــر ایــنکتــاببــههنــر

راارائــهکــردهاســت. ایــنشــهر هنرمنــدانبهنــامارمنــیدر

سابقه حکاکی بر نقره تبریز
حضـور نقـرهتبریـز شـکلگیریحکاکـیبـر مهمتریـنعامـلدر
هنرمنـدان  از گروهـی بـود. ایـران  در ارامنـه  فلـزکار هنرمنـدان
شـمال سـمت  از میکردنـد زندگـی ترکیـه وان2  در کـه  فلـزکار
جلفـاوسـپسکمکـمبه غـرببـهایـرانهجـرتکردنـد،ابتـدادر
بیـناینـانتعدادی وشـهرهایمرکـزیایـرانرسـیدند.در تبریـز
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وجـودداشـتند.ایـنافـرادباسـاکنشـدن نیـز هنرمنـدنقـرهکار
قبلـیخـودرادنبـالکردنـدوافـراد حرفـهوهنـر تبریـز شـهر در
هنـر اولیـه هسـتۀ بهاینترتیـب دادنـد. پـرورش  نیـز را زیـادی
ارمنـیشـکل  مهاجـر هنرمنـدان توسـط نقـره،  فلـز  بـر حکاکـی
ایـنتاریخ ایننکتهضروریاسـتکـهقبلاز گرفـت.البتـهذکـر
سـال1285ق سـکنیگزیـدهبودنـد.»در تبریـز ارامنـهزیـادیدر
هـزار 5  تبریـز  در را ارمنیـان تعـداد فرانسـه کنسـول )1868م(3
قرن گزارشداد«)عیسـوی،1362، 88(.اینانحـدودچهار نفـر
اوایـلقـرنهفدهـممیـالدی)1604م(بـهعلـتکـوچ پیـشودر
در و شـدند آورده ایـران بـه شـاهعباس توسـط ارامنـه اجبـاری
اصفهـانومحلـهجلفـاینـوسـکنیگزیدنـدوبعدهـابـهتهـران
رشـدو ارامنـهنقـشمهمـیدر کردنـد. نقلمـکان نیـز  تبریـز و
جملـهآهنگـری،طالسـازی،نقـرهکاری، وصنایـعاز توسـعههنـر
مینـاکاریایفـاکـردهوتوانسـتندجایـگاهواحتـرامویـژهایمیـان
رشـداقتصادکشـور بهسـزاییدر ایرانیانبهدسـتآورندوتأثیر
نقرهکاری داشـتهباشـند)الزاریـان،1382، 452(.اینـانعـالوهبـر
برجسـته هنرمنـدان ایـن  از داشـتند  تبحـر هـم طالسـازی  در
میتـوانبـه»مانـوکپالیـان4«،»گئـورکگالجیـان5«اشـاره تبریـز

)همـان، 453(. کـرد
در بگلریـان7« »کاراپـت و ژامحاریـان6« »پانـوس ابتـدا  در
محـلمغازههـایسـنگی9اقدام سـال1339هجـری)1921م8(در
خویـشناموان ودیار بـهتأسـیسزرگرخانـهکردهوبهیادشـهر
آننهادنـد.تعـدادزیـادیجـوانعالقهمنـدبهیادگیـریاین رابـر
گشـتند فـن ایـن برجسـتۀ اسـتادان وسـپس پرداختنـد فـن
جملـهایـنافـرادمیتـوانبه»هـراچاسـتپانیان10«،»آغاسـی کـهاز
تأتـر وکارگـردانمشـهور آرامیـان11«،»آرزرونبربریـان12«،وبازیگـر
»آرامائیـسآقامالیـان13«اشـارهکـرد)همان(،بدیـنترتیباین

رونـقگرفـت. تبریـز شـهر در دیگـر بـار هنـر
»ایــران« زرگــری کارگاه )1924م14( هجــری 1342 ســال  در
توســط»گالوســتدرزاکیــان15«،»هامایــاکومیــرانآیوازیــان16«
فرزنــدان ســپس کــه شــد تأســیس امیریــان17« »مینــاس و
اقامــت تهــران  در واهــان18« و »وارطــان درزاکیــان، گالوســت
هامایــاک فرزنــد و گشــتند  پــدر راه ادامهدهنــدة و کردنــد
کارگاه»ایراندوســت«رادایــر تبریــز در آیوازیــان،»گورگــن19«نیــز
جملــهاولیــنپایهگــذارانایــن نمــود)همــان(.ایــناســتاداناز
آنرابــههمــانشــیوهوســبک بودنــدو تبریــز شــهر در هنــر
خــاصکــهدنبالــۀشــیوهوســبکهنرمنــدان»وان«بــودادامــه

.)49 )نظمــی،1390،  دادنــد
اسـت، نقـره  بـر حکاکـی ارامنـه هنرمنـدان  کار تکنیـک
فـالتایـرانکـهبـهبیـشاز در باتوجهبـهپیشـینۀفرهنـگوهنـر
بهجامانـده فـراوانوچشـمگیر سـالمیرسـدوآثـار هشـتهـزار
دورانپیشازتاریخمیتوانادعاکردکهکندهکاری،نخسـتین از

)جـدی، 1387، 13(. اثـرهنـریانسـانبـدویاسـت
برخــیاســنادوشــواهدتاریخــیگویــایایــنواقعیــتاســت
آفریننــدۀارزشهــایفرهنگــیو ، دیربــاز از ایــران کــهارمنیــان
ایــنارزشهــاراآنــانبــاخــوداز هنــریزیــادیبودهانــد.بخشــیاز
رشــدوتوســعهونگهــداریآنهــا ارمنســتانبــهایــرانآوردهودر
از آنهــا تأثیرپذیــری حاصــل  دیگــر بخــش نمودهانــد. تــالش
محصــول نیــز ایرانزمیــنبــودهوبخــشدیگــر فرهنــگوهنــر
آنــانبــودهاســتبهطوریکــهفرهنــگ ذهــنخــالقوتالشگــر
ایــرانبنــاکــردهوســالیقوســبکهاینویــی جدیــدیدر وهنــر
فرهنــگو از ســاختند.هنرمنــدانارمنــیایرانــی،بــاتأثیــر پدیــدار
ایرانیــانبرگرفتــه ایرانــی،گونههــایمشــترکخالقانــهرااز هنــر
ایدههــایهنــریجدیــدیشــدهاند. و وســازماندهندةفکــر
ســابقۀارمنیــانبــافرهنــگتجــددوشــکوفاییایــرانآنچنــان
جهــانســنتبــه از گــذر گرهخــوردهاســتکــهبررســیمســیر
ایشــان،ورقنمیخورد. نــامشــماریاز ،بــدونذکــر عالــممعاصــر
ایرانیــان  از دودمــان ایــن ازآنجاکــه مختلــف، حوزههــای  در
بــهســببقرابــتمذهبــیبــااروپاییــانروابــطنزدیکتــریبــا
وعلــوم مغربزمیــنداشــتند،امــکانانتقــالفرهنــگوهنــر
مختلــفرابــهایــرانفراهــمکردنــد.امــاآنچــهکــهباعــثرونــق
هنــر منطقــهآذربایجــانگردیــداســتقبالجامعــهاز در ایــنهنــر

نقــرهارامنــهبــود.20 حکاکــیبــر
ابتــداداراینقــوشوتکنیکهایــی هنرمنــدانارامنــهاز آثــار
تزئیــنونقــوشآن زمــانتحوالتــیدر گــذر خــاصبــودهکــهدر

رخدادهاســت.
بررســیتاریخــیباتوجهبــهاینکــهحــدود بدیــنترتیــبدر
هنــر  از شــاخه ایــن توســعه و ارامنــه مهاجــرت  از ســال 100
فلــزکاریارامنــه میگــذردمیتــوانهنــر تبریــز شــهر فلــزکاریدر
)50ســالدوم( متأخــر متقــدم)50ســالاول(وآثــار رابــهآثــار

تقســیمکــرد.
دودورهبــه هــر ادامــهبــهبررســیســبکشــناختیآثــار در
تکنیکهــایســاختوتزییــنونقــوشرایــج نظــر تفکیــکاز

دورهپرداختــهخواهــدشــد. هــر در
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ثار متقدم در هنر نقره  کاری  بررسی سبک  شناختی آ
ثار 50 سال اول( ارامنه )آ
تکنیک ساخت و تزیین:

رابــادســتوبهوســیلهچکشکاری هنرمنــدانارامنــهبدنــهآثــار
هــممحــدودوشــاملظــروفچایخــوری، میســاختند،فــرمآثــار
شــده حــک نقــوش میشــد. بشــقاب انــواع و  جعبهســیگار
مــواردمحــدودی، ایــناشــیا،شــاملنقــوشگیاهــیودر بــر
متقــدم)تصویــر 1( ــار آث ــدهمیشــد.در دی ــز ــینی نقــوشحیوان
تکنیــکسیمســوختهوبهاصطــالحرایــج از هنرمنــدانفلــزکار
اســتفاده  کار تزییــن بــرای ســیاهقلم، دوره ایــن نقرهکارهــای
نقــشبــرگبــههمــراهگل ایــنقاشــقهنرمنــداز میکردنــد.در

اســتفادهکــردهاســت. ــر چهارپ

خانوادهخواجهنصیری( 1.قاشقنقرهسیاهقلم)محفوظدر تصویر
Pic1. Niello silver Spoon 

حکاکــی، شــامل تزییــن رایــج تکنیکهــای بهطورکلــی
ایــندورهبــهعلــتارزان ســیاهقلم21ومشــبککاریبــود.در

نقــرهوگاهــیبــاعیــار فلــز دســترسبــودنهنرمنــداناز ودر
پاییــن22اســتفادهمیکردنــد.بــههمیــندلیــلصاحبــانایــن

مینامیدنــد.  نقــرهکار را  هنــر
،ســایه،جزقلــی)چیزگلــی23(وقلــم 4قلــممــادر هنرمنــداناز
امــروزه آن کاربــرد ) )ِترِتــر رورو قلــم میکردنــد، اســتفاده رورو
دورهمتقــدمهنرمنــدان آثــار منســوخشــدهاســت.در

ً
تقریبــا

ایــنقلــمکــهاثــریزیگزاگگونــهداردجهــتدورگیــری از فلــزکار
اســتفاده منفــی زمینــه  در اســتفاده جهــت یــا و نقشهــا

.)2 )تصویــر  کردهانــد

ثار متقدم )50 سال  نقش  های مورداستفاده در آ
اول(:

ارمنــیاســت. هنــر پرکاربردتریــننقشهــادر نقــوشگیاهــیاز
هنراســالمیبــهاســلیمیمعــروفاســت، ایــننقــوشکــهدر
ــاصــورتعــامدرخــتبــه تجریــدی»درخــتزندگــی«وی نمــودار
بــاگردشهــاوپیچشهــایپــی کــه ویــژهدرختتاکاســت
ــمبرگهــا ــهبرگهــاونی پــیوهماهنــگشــاخههایآراســتهب در
میشــود، اســلیمیخوانده کهبنــد پایــهای  از آن گرههــای و
کــهمیــاناجــزاء میرویــدوبــانظمــیخــاصوشــکلیچشــمنواز

درخــتراارائــهمیدهــد. آنوجــوددارد،طرحــیویــژهاز
گــذر درختــاننمــادیبــرایگــردشزندگــی،مــرگومعــراجدر
میوههــایزمیــن، چهارفصــلاســت.درخــتبهعنــوانیکــیاز
نســلجدیــدومتوالــی هــر )مثــلگلهــاوگیاهــان(حــاویبــذر
رشــد،قــدرتخالــقوبقــاو بــودهاســت.یــکدرخــتنمایانگــر
ارتبــاطمیــانزمیــنو فناناپذیــریوحرکــتعمــودیآنحاکــیاز
مســیحی،درختــانفقط هنــر آســمان)بهشــت(بــودهاســت.در
ــیگاهیــکدرخــتمشــخص،یــک ــیداشــتند.ول ــتتزئین حال
بــود.برای رســاندنمعنــایالهــیتصویــر اساســیواصلــیدر جــز
ودرختــان پــدر بلــوطمشــخصکنندهخــدای مثــال،درخــت
اســت. بــوده کــرده معــراج مســیح  از نمــادی  ســبز همیشــه
داســتانهایانجیلــی،کتابهــای درختــاننقــشحساســیدر
روز وداســتانهایافســانهایدارنــد.درختــانکــهدر غیرمعتبــر
اســاسشــرایطفیزیکــیخــود ســومآفرینــشخلــقشــدهاند،بــر
معانــیمتفاوتــیداشــتهاند،طــوریکــهدرختــانشــکوفهکننده
امیــد، زندگــی، مثبــت ارزشهــای  نمایانگــر رشــدکننده و
مقــدسبــودنوســالمتیبــودهدرحالیکــهدرختــانخشــک
قدرتهــای و منفــی ارزشهــای  از حاکــی مــرده و پژمــرده و خانواده پایهاستکان)محفوظدر قلمرورودر 2.استفادهاز تصویر

خواجهنصیری(
Pic2. Use the Roro Punch at the base of the cup

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education 

92

شماره سوم
زمستان 1399



درخــت .)45 )زهرابیــان،1381،  بودهانــد مــرگ و نابودکننــده
ابدیــتاســت.درخــت زندگــییــکنمــادتزیینــیکــهنشــانگر
وگلنمایــشدادهمیشــود.بنابــر زندگــیبــابرگهــایســبز
درخــت ــرایســاختنصلیــبعیســیمســیحاز عمومــیب ــاور ب
مســیحیتایــندرخــت هنــر زندگــیاســتفادهشــدهاســت.در
در ســمبلیبــرایبهشــتوزندگــیجاودانــیاســت.فضــایاثــر
نقــرهکاریبــهقســمتهایمختلــفتقســیممیشــودکــه هنــر

شــاملنقــوشاصلــی،نقــوشزمینــه،نقــوشحاشــیهاصلــیو
فرعــیمیشــود.

بررسی نقوش اصلی:
یــاکلفضــا حاشــیۀکار قدیمیتــر هنرمنــداننقــرهکار آثــار  در
شــدهاســت)تصویــر 6(،شــبیهاســلیمیهایی ــااســلیمیپــر ب
آنهســتیم.باستانشناســانو اســالمیشــاهد هنــر کــهدر
ــا اســالمی،چــونب ــر ــگامبررســیهن ــههن ــیب پژوهشــگرانغرب
ــیاســالمی ســرزمینهایغرب در نقــشاســلیمینخســتینبار
چونفلســطینروبهروشــدند،ایــننقــوشراعربــیپنداشــته،

3.سمتراست:گنبدکلیسایسنتاستپانوسباتزئیناتنقاشیگیاهی)اسلیمی()نگارنده( تصویر
)58،1397،Durnovo کتابآراییارامنه)ابراهیمیگرکانیومراثیبهنقلاز هنر نقوشتزیینیگیاهی)اسلیمی(در 4.سمتچپ:استفادهاز تصویر

Pic3. Right: The dome of St. Stephen’s Church is decorated with plant paintings (Islamic)

Pic4. Left: The use of plant (Islamic) decorative motifs in the art of Armenian book decoration

کارهایاولیهارامنههنرمند 5.قورینقرهباتزیینحکاکیوسیمسوختهاز تصویر
آرشیوآقایزاره( از نامعلوم)تصویر

Pic5. Silver teapot decorated with engraved and burnt wire from the 
original Armenian works of an unknown artist

نقرهسازیسوان(، 6.بشقابنقرهمربوطبهدورهمتقدم،)از تصویر
Pic6. The silver plate belongs to the earlier period
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مدتــی از را»اربســک=عربانــه«خواندنــد.درحالیکــهپــس آن
دریافتنــدکــهایــنطرحهــاهیچگونــهارتباطــیبــاعــربنداشــته،
از متأثــر همــهبیشــتر ملــلواز دیگــر هنــر وسرچشــمهگرفتــهاز
ساســانی،هلنیوبیزانساســت)ویلســون،1377، 136(. هنر

کتابآرایــیوتزیینــاتوابســتهبــه هنــر در ایــننقــشبهوفــور
ــر 3 و 4(. ــدهمیشــود)تصاوی ــهدی معمــاریارامن

نقــشاســلیمی از هنرمنــدانقدیمــیواســتادکارهایماهــر
بــههمــراهتکنیــکتزییــنســیاهقلم بهعنــواننقــشاصلــی
زمــانایــننقــش گــذر اثــر ودر اســتفادهکردهانــدکــهبهمــرور
»پیچــک و » قلمپــر به»پیچکهــای را خــود جــای اســلیمی
ایــندورهنقــوشاصلــی قلمشــبکه«دادهاســت.همچنیــندر
گرفتهانــد،بهطوریکــهنقــوش زمینــهمنفــیبزرگتــریقــرار در
خودنمایــی ســاده زمینــه  در  بیشــتر بزرگنمایــی بــا گیاهــی

)تصویــر 6(. میکنــد
شــاملگلهایــینظیــر گلُرز نقــوشایــندورهعــالوهبــر
اســتکــهبــاقلــمســایه)شــوت( شاهعباســیوگلهــایچندپــر
مــوارد بهصــورتمــوربســایهپردازیشــدهاند.هنرمنــداندر
اســتفاده نقــوشحیوانــیماننــدنقــشگــوزننیــز معــدودیاز
ایــننکتــهضــروریاســتکــه»در کردهانــد)تصویــر 7(.ذکــر
آراینــدهترکیبــاتبودنــد« مســیحیحیوانــاتفقــطعناصــر هنــر
طــرح شــده  ذکــر نقــوش  بــر 47(.عــالوه )زهرابیــان،1381، 
گذشــته آثــار بهعنــوانطــرحاصلــی َکنــَدک24بهوفــور حاشــیۀ
8فقــطبــاحاشــیه تصویــر آثــارینظیــر دیــدهمیشــود.حتــی

کنــدکتزئیــنشــدهاســت.

بررسی نقوش حاشیه
نقــشاصلــی، کــهگفتــهشــدنقــشکنــدکعــالوهبــر همانطــور
اســت.خطــوطاصلــیایــن رایجتریــننقــشبــرایحاشــیهکار
(کنــدهوبعــدبــا قلــمخــط)مــادر طــرحراابتــدابــااســتفادهاز
قلــمِجزِقلــی)ریــش(نقــوشاصلــیخلــقمیگــردد اســتفادهاز

)تصویــر 9(.

هنرمندآقازادیان،تبریز سینی،اثر 7.نقشگوزنبر تصویر
(164.p,2015,Güzeloğlu)

Pic7. The motif  of a deer on a tray, by the artist Aghazadian, Tabriz

) باطرحکندک)نگارنده،موزهقاجار 8.گیالسهایپایهدار تصویر
Pic8. Glasses with kandak Design

9.طرحخطیحاشیهکندک تصویر
Pic9. Kandak Design

10.طرحخطیحاشیهزنجیر تصویر
Pic10. Zanjir Design  ــردوس ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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بیــن در دومیــنحاشــیۀمورداســتفادهبــهحاشــیهزنجیــر
ابتــداخطــوطاصلــی ایــنطــرحنیــز هنرمنــدانمعــروفاســت.در
قلــم )خــط(اجــرامیشــودوســپسبــااســتفادهاز بــاقلــممــادر
جزقلــی)ریــش(مربعهــایکوچــکبیــنطــرحکنــدهمیشــود

)تصویــر 10(.
کــه اســت گیسبــاف حاشــیه رایــج حاشــیه  دیگــر نــوع
کردهانــد اســتفاده آن  از اصلــی طــرح  دور و  کار زمینــه  در
)تصویــر 13(.ایــنحاشــیهشــباهتزیــادیبــهحاشــیهزنجیــر
اســت. ماننــدنقــشزنجیــر داردونحــوۀاجــرایایــنطــرحنیــز
وگیسبــافبــه نقــشحاشــیهایزنجیــر ســابقهاســتفادهاز
مارلیــک( فلــزی )ظــروف میــالد از پیــش اول فلــزکاریهــزاره
میرســد اســالمی دوره فلــزکاری آن  از بعــد و تاریخــی دوره

فلــزکاریایــران هنــر رایجتریــننقــوشدر )تصویــر 11 و 12(کــهاز
مــیرود.  بهشــمار

بررسی نقش زمینه
طــرح  از یــا و اســت نقــش بــدون و ســاده یــا طرحهــا زمینــه
شــطرنجیمناســبتکنیــکســیاهقلماســت،اســتفادهشــده
اســتکــهبــاتضــادرنگــیایجــادشــدهبــهزمینــهنقــشمیدهــد.
وموطــناصلیخودشــان دیــار ایــنحاشــیهونقــش،یــادگاریاز
اســتفاده ایــنطــرحبســیار واناســت،هنرمنــدانواناز شــهر

کردهانــد)تصویــر 13(.
نقــوشاســلیمیوتکنیــکتزیینــیســیاهقلم اســتفادهاز
ســاکن رایــجبــودهاســت.هنرمنــدانمهاجــر روســیهنیــز هنــر در
نقــوشوتکنیــکتزییــنهنرمنــدانروسالهــام از تبریــز در

،موزهملیایران،نگارنده حاشیهاثر وگیسبافدر نقشزنجیر 11.سمتراست:شمعدانبرنجی،نقرهکوب،نیمهاولسدههفتمهجری،استفادهاز تصویر
جامهایمارلیک)نگهبان،229،1368( وگیسبافدر 12:سمتچپ:نقوشتزیینیزنجیر تصویر

Pic11. Right: Brass candlestick, silver gilding, first half of the seventh century AH, the use of zanjir and gisbaf in the margins of the work

Pic12. Left: zanjir and gisbaf motive Decoration in The Marlik Bowl

حاشیهوزمینه وطرحگیسبافدر مرکز بانقشگلوبرگفرنگی،پشت:گلفرنگدر ،رویکار 13.جعبهسیگار تصویر
)آرشیونقرهسازیسوان( هنرمندانارامنهتبریز شطرنجی،سیاهقلم،اثر

Pic13. Cigarette box, on work: with the motif of flowers and leaves, back: flowers in the center and Gisbaf 
design in the border and checkered background, black pen, by Armenian artists of Tabriz

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
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ــر 14 و 15(. ــد.)تصاوی ــیکردن ــدوبازآفرین ــهوآنراتقلی گرفت
جــدول1فــرم،نقــوشمختلــف،نــوعقلــم،جنــسفلــز در
نقــره50ســالاول ــر حکاکــیب ــار وتکنیــکســاختوتزییــنآث

آمــدهاســت.

ثار متأخر در هنر نقره  کاری  بررسی سبک  شناختی آ
ارامنه )50 سال دوم(

تکنیک ساخت و تزیین
عمــوم اســتقبال مــورد ســال چنــد  از بعــد نقــرهکاری  هنــر
ــرای گرفــتوبــهعلــتتقاضــایزیــادیکــهب مــردممنطقــهقــرار
وجــودداشــت،هنرجویــانمســلماننیــز آثــار ایــن ســفارش
ــهرا ــهایــنحرف ــدانارامن ــزدهنرمن ــدون رویآوردن ــر ــهایــنهن ب
براقیــتوجالیــیکــه نظیــر آموختنــد.ویژگــیخــاصایــنآثــار
ــد. ــدباعــثاســتقبالعمــومگردی ــدامیکن پی ــانکار پای بعــداز
وارتبــاطاقتصــادیوفرهنگــی همســایگیبــاکشــورهایدیگــر
بیــنمــردم فرهنــگزندگــیدر ایجــادشــدهباعــثتأثیرپذیــریاز
ایــنظــروفرانشــانی اســتفادهاز منطقــهگردیــد.مــردمتبریــز

تجمــلوتجــددمیداننــد.عمومیــتیافتــنایــنشــغلدر از
ایــنظــروفراتشــدیدکــردو اقبــالاســتفادهاز نیــز ســطحشــهر

ایــنظــروف ــوادهدســتکمیکــیاز خان هــر
ً
ــا باعــثشــدتقریب

منــزلداشــتهباشــدوحتــیجهیزیــهدادنظــروف نقــرهرادر
مرســومشــد. دورهمعاصــر نقــرهدر

بــه بنــا و گردیــد  متنوعتــر دوران ایــن  در  آثــار فــرم
آینــهوشــمعدان، تجملگرایــیمــردمشــاملانــواعبشــقاب،
قــاب کشــکول، چنــگال، و قاشــق ســاعت، جعبــه، انــواع
فــرم بهاینترتیــب گردیــد. کاغــذی دســتمال جــای عکــس،
بــادستســاختهمیشــود، کــه مــواردمعــدودی  جــز بــه  آثــار
دســتگاهخــمکاریاجــرامیگــردد. بــااســتفادهاز فرمهــایمــدور
ِجزِقلــی ســایه، ، مــادر قلــم: ســه  از  معاصــر هنرمنــدان
) رورو)ِترِتــر قلــم  از اســتفاده میکننــد. اســتفاده )چیزگلــی(

اســت. شــده منســوخ
اتحادیــه طــرف  از کــه کنترلــی بهعلــت دوران ایــن  در

مجموعهآقای هنرمندانروسیه)نگارنده،از 14.بشقابشیرینی،حکاکیوسیاهقلم،اثر تصویر
نورمحمدی(

Pic14. Plate of sweets, engraving and niello, by Russian artists15.قاشقنقره،باتزئیناتحکاکیوسیمسوختهونقش تصویر
هنرمندانروسی)نگارنده،آرشیونقرهسازیسوان( اسلیمیاز

Pic15. Silver spoon, with engraved and niello 
ornaments and Islamic motifs by Russian artists 

اولیهارامنه آثار جدول1.طرحونقشدر

نقش نقش حاشیهنقش اصلیفرم
زمینه

تکنیک تکنیک ساختجنسنوع قلم
تزئین

سینی،پایه
استکانو

قاشق،قندان،
جعبهسیگار

شاهعباسی، گلهایینظیر
گلفرنگوبرگ،حاشیه
کندک،اسلیمی،نقوش
حیوانیخیلیمحدودبا

سایههایمورب

، کندک،زنجیر
گیسباف،

اسلیمی

ساده،
شطرنجی

،سایه، مادر
جزقلی،

رورو

نقرهگاهی
باعیارهای

پایین

ساختبدنه
بادستو
چکشکاری

حکاکی،
سیاهقلم،

مشبککاری
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ــه میگــرددهنرمنــدانملــزمب ــار آث نقرهســازاننســبتبــهعیــار
نقــرهمربوطــه ثابــت84هســتندوبایــدعیــار رعایــتنقــرهبــاعیــار
چنــدســالگذشــتهبــهعلــت حــککننــد.در پشــتکار رادر
افزایــشقیمــتنقــرهوپاییــنآمــدنتــوانخریــد،هنرمنــداناز
مــسجالینقــرهرا مــساســتفادهمیکننــدوبــاآبکاریبــر فلــز
بــودندرجــهســختیمــسنســبت آنایجــادمیکننــد.باالتــر بــر
بــهنقــرهباعــثکاهــشکیفیــتحکاکــیشــدهونقــوشعمــق
مســیبهعلــت کمتــرینســبتبــهکارهــاینقــرهدارد.البتــهآثــار
مــادینســبتبــهنقــرهمــورداقبــالعمــومقــرار ــر ارزشپایینت

نگرفــت.
هنرمنــدان بیــن  در  نیــز ســیاهقلم تکنیــک  از اســتفاده
بــرای عمــده دلیــل ســه اســت. ازیادرفتــه و شــده منســوخ
منســوخشــدنتکنیــکســیاهقلممیتــوانیافــت:مهمتریــن
و ســمی مــواد  از اســتفاده و  کار ایــن بــودن ســخت دلیــل
و میکــرد وارد هنرمنــد بــه جــدی آســیبهای کــه خطرنــاک
مصرفکننــده خلقوخــوی بــه مربــوط کــه دلیــل ســومین
ــۀتجملگرایــیوفخرفروشــیمــردمایــن اســت،داشــتنروحی
را  آثــار بــودن درخشــان و بــراق مــردم عمــوم اســت. منطقــه
ــرایکارهــاینقــرهمیداننــد.ایــندالیــلباعــث نشــانبرتــریب
تنهــا شــد، ســیاهقلم تکنیــک  از اســتفاده افتــادن رونــق  از
ــن ای ــداز دارن ــریفاخــر ــقاث ــرهکاریکــهقصــدخل ــداننق هنرمن

میکننــد. اســتفاده تکنیــک
تکنیــکمشــبککارینســبتبــه ایــناســتفادهاز عــالوهبــر
مهمتریــندلیــل دیــدهمیشــود.یکــیاز دورهقبــلبیشــتر آثــار
و بــودنقیمــتکار کاهــشوزننقــرهوبالطبــعارزانتــر ایــنکار

بــاالبــودنتــوانخریــدبــرایمصرفکننــدهاســت.

ثار متأخر )50 سال  نقش های مورداستفاده در آ
دوم(

نقوش اصلی
الهــام طبیعــت  از  بیشــتر  نقــرهکار هنرمنــدان  متأخــر  آثــار  در
گرفتهانــدونقــوشاصلــیشــاملانــواعگلفرنــگوگلهــای
طبیعــتدیــدهمیشــود.منبــع وگلهــایواقعــیکــهدر چندپــر
ــهای ــهبهگون الهــامگلفرنــگ،گلهــایســرخطبیعــیاســتک
نقــوشســنتیایــران نقــوشغــرببــر ایــننقــشتزئینــیتأثیــر
دورۀقاجــار نــگاههنرمنــددر نشــانمیدهــد. دورۀقاجــار در
غربــی،طبیعتگرایانــهوانعــکاسواقعــیوعین هنــر مبتنــیبــر

نتیجــه،ظرافــتوجزئیــاتوریزهکاریهــای بــهعیــناســتودر
مــیرود)مکی  نــژاد، 1388، 51(. نقــوشبــهکار بیشــتریدر

ســایةطبیعتگرایــیوطبیعتنــگاری »نقــوشگیاهــیدر
ــی)گلهــای ــایلندن ــاگلهــ ــاورودگلفرنــگی ایــندورانوبــ
ســرخپرگلبرگــیشــبیهبــهگلصدتومانــی(متحــولشــــدهاندو
ــهنقــوشگیاهــی گــهگاهاســلیمیهاوختاییهــاجــایخــودرابــ
،میخــــک، (وواقعگرایانــــه)گلرز )گلهــــایچندپــر ســــادهتر
زنبــــقواقاقیــا(دادهانــد)اتینگهــاوزن و یارشــاطر، 1379، 112(.
ــا ــدازهکوچــکب ان ــوودر ــندوراننقــشگلهــاتودرت ای در
ــههمــراهپیچکهــای میشــود،نقــشبرگهــاب تعــدادبیشــتر
وپیچــکقلمشــبکهکــهجایگزیــناســلیمیهایدوران قلمُپــر

قبــلشــدهاســتترســیممیشــود)تصویــر 16 و 17(.
گل و فرنگــی گلهــای اصلــیشــامل نقــوش بهطورکلــی
قلمشــبکه و  قلمپــر پیچــک و مختلــف برگهــای و  چندپــر

ســایهزنی )شــوت(، ســایه قلــم  از اســتفاده بــا کــه میشــود

ً
عمومــا برگهــا میگــردد. اجــرا صــاف خطــوط بهصــورت
کنــار  در و  کنگــرهدار بهصــورت یــا و ســاده تکــی بهصــورت
انــواع  در گلهــا میشــوند. اجــرا گلهــا البــهالی  یکدیگــر
،گلهــایچنــدبــرگ)مینــا،بابونــه مختلــفگلشــیپوری،گلرز
مختلــف حالتهــای  در بنفشــه، گل صدتومانــی، گل و..(،
غنچــه،نیمــهشــکفتهوشــکفتهکامــلحکاکــیمیشــوند.ایــن
برگهــاو کنــار طبیعــتالهــامگرفتــهشــدهانددر گلهــاکــهاز
وقلمشــبکهکــهنقــشســاقهگلرادارنــد، ــر پیچکهــایقلمُپ

میشــوند. حکاکــی

16.طرحپیچکقلمُپر تصویر
Pic16.Pichake ghalam por Design

17.طرحپیچکقلمشبکه تصویر
Pic17. Pichake ghalam shabake Design
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ایــن رایــج نقــوش  از  دیگــر یکــی گلخورشــید نقــش
شــبیه نقــش ایــن ازآنجاییکــه میشــود، محســوب دوران
بــهگلخورشــیدیمعــروفشــدهاســت خورشــیدمیباشــد
قلمزنــیهــزارهاولپ.م آثــار )تصویــر 18 و 19(.ایــننقــشدر

.)20 )تصویــر  اســت دیــدهشــده ایــران  در

نقــوشگیاهــینقــوشپرنــدگانو ــر عــالوهب دورۀاخیــر در
روینقــرهحــکمیکننــد.البتــه بــر نقــوشایــرانباســتاننیــز
نقــوشنــداردوبــاطراحــیو ایــننقــوشهیــچســنخیتیبــاســایر
راتنــزلدادهاســت)تصویــر 21(. اجــرایخــامدســتانهارزشکار

بررسی نقوش حاشیه
،حاشــیهشــبکه ــر حاشــیهکنــدکوزنجی اســتفادهاز ــر عــالوهب
ایــندورانرواجیافــت،ایــنحاشــیههابــا بادامــیواشــکیدر
)خــط(اجــراشــدهکــهقســمتهاییاز قلــممــادر اســتفادهاز
ازنظــر حاشــیهها ایــن میشــود. مشــبک کاری اره توســط آن
حاشــیهدورهقبــلاجــرا از وســریعتر اجرایــیبهمراتــبســادهتر

میشــود)تصاویــر 22 تــا 25(.
بررسی نقوش زمینه

را ایــندورههنرمنــدانحــکاکهمــهقســمتهایظــرف  در
حکاکــیکــردهواغلــبزمینــهبــانقــوشمختلــفگلوبــرگپــر
کوچکشــدهاســت بســیار میشــود،بهاینترتیــبزمینــهاثــر
میکننــد پــر کــههنرمنــداناغلــبزمینــهرابــانقــشحصیــر

)تصویــر 26 و 27(.
نقــره  بــر حکاکــی ویژگیهــای و مشــخصات 2 جــدول  در
ســابقه 3 جــدول  در اســت. آمــده دوم ســال 50  در  تبریــز
آمــدهاســت. نقــرهتبریــز حکاکــیبــر هنــر نقــوشدر اســتفادهاز

نتیجه  گیری:
حــوزهفلــزکاریشــهر هنرهــایرایــجدر نقــرهاز حکاکــیبــر هنــر
ارمنــیســاکن محســوبمیشــودکــههنرمنــدانمهاجــر تبریــز

آوردنــد. حــدودصدســالپیــشبــاخــودبــهتبریــز ترکیــهدر
نظــر نقــرهاز حکاکــیبــر پاســخبــهســؤالاولکــههنــر در
ــوان ــیکــردهاســتمیت تکنیــکســاختوتزییــنچــهتغییرات
نقــره حکاکــیبــر ســاختوتزییــنآثــار نظــر گفــت،تحوالتــیاز
دورهمتقــدم)50 طــیایــنمــدتبــهوجــودآمــدهاســت.آثــار در
مهاجــرتارامنــه(بــهشــدتپایبنــداصــول ســالاولبعــداز
ارامنــهاســتبهطوریکــهمیتــوان هنــر اولیــهفــرمونقــشدر
ترکیــهویــاروســیهتطبیــقداد. در رابــاهنرمنــداندیگــر ایــنآثــار
ایــندورهشــاملظروفچایخوری)ســینی،پایه اشــیانقــرهایدر
اســتکان،قاشــق،قنــدان(وجعبههــایمختلــفبــودهاســت
پاییــن بــاتکنیــکچکــشکاریروینقــرهبــاعیــار

ً
کــهعمدتــا

ســاختهمیشــدهاســت.ایــنظــروفبــانقــوشاصلــیمختلفــی
ماننــداســلیمی،گلهــایمختلفــیشــبیهگلشاهعباســیو

18:طرحخطیگلخورشیدی تصویر
Pic18. Gole khorshidi Design

19:نقشگلخورشیدی)نگارنده،نقرهسازیسوان( تصویر
Pic19. Gole khorshidi motif

کفجامهایمارلیک)نگهبان،230،1368( 20:نقشگلخورشیدبر تصویر
Pic20. Gole Khorshidi motif on Marlik Bowl
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) نقرهکاری)نگارنده،آرشیوآقایعلیپور 21.نقوشایرانباستانوپرندهدر تصویر
Pic21. Ancient Iranian motifs and birds in silversmithing 

22.طرحخطیحاشیهشبکهبادامی)نگارنده( تصویر
Pic22.  Hasheye Shabake Badami Design

23.طرحخطیحاشیهاشکی)نگارنده( تصویر
Pic23. Hasheye Ashki Design

)نگارنده( 26.سمتراست:طرحخطیحصیر تصویر
) قابکاسه)نگارنده،آرشیوآقایعلیپور بر 27.سمتچپ:نقشحصیر تصویر

Pic26. Right: Hasir Design

Pic27. Left: Hasir Motif on Bowl frame

) حاشیهشبکهبادامی)نگارنده،آرشیوآقایعلیپور 24.استفادهاز تصویر
Pic24.Use Hashye shabake badami 

) حاشیهاشکی)نگارنده،آرشیوآقایعلیپور 25.استفادهاز تصویر
PIC25. Use hashye shabake ashki
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)نگارنده( نقرهکاریمتأخر آثار جدول2.طرحونقشدر

ح حاشیهنقش اصلیفرم ح طر طر
زمینه

فن تزیینفن ساختجنسنوع قلم

ظروفچایخوری،
انواعبشقاب،قاب

عکس،ساعت،جای
دستمالکاغذیو...

گلفرنگوبرگ،
گلخورشیدی،
باستان،پرندهبا

سایههایمستقیم

، کندک،زنجیر
گیسباف،

شبکه-بادامی،
اشکی

ندارد،
حصیری

، مادر
سایه،
جزقلی

،84 نقرهعیار
مسآبکارینقره

ساختبدنه
بادستو

چکشکاری،
دستگاهخمکاری

حکاکی،
مشبککاری

حکاکی)نگارنده( هنر نقوشدر جدول3.سابقهاستفادهاز

سال اول
حکاکی بر نقره 50 

سابقه استفاده از نقوش
نمونه تصاویرنقش

اسلیمی

کتابآراییارامنه،تزیینات
وابستهبهمعماری،
دوره نقوشرایجدر

ساسانیودورهاسالمی

داخلگنبدکلیسایسنتاستپانوس نقشاسلیمیدر
جلفا)نگارنده(

وگیسباف زنجیر

هزارهاولق.مودوره
جامهایمارلیکاسالمی وگیسبافدر راست:نقوشزنجیر

)نگهبان،228،1368(
سینی،قرن7ه.ق،)نگارنده،موزهملی در چپ:نقشزنجیر

ایران(

سال دوم
حکاکی بر نقره 50 

گلخورشیدی

هزارهاولپ.م)جامهای
مارلیک(

کفجامهایمارلیک)نگهبان،1368 نقشگلخورشیددر
)230،

،گیسبــافبــر گلفرنــگوبــانقــوشحاشــیهکنــدک،زنجیــر
نــوعقلــمحکاکــیمیشــد زمینــهشــطرنجییــاســادهبــاچهــار
ومشــبککاریجهــت تکنیکهــایســیاهقلم  از عالوهبــرآن
)50ســال دورهمتأخــر اســتفادهمیشــدهاســت.در تزییــنکار

آمــوزشدیــدنهنرجویــان مهاجــرتارامنــه(بعــداز دومبعــداز
مــواردقبلــیانــواع شــدوعــالوهبــر تبریــزیفــرمظــروفمتنوعتــر
دســتمال جــای و عکــس قــاب ســاعت، آشــپزخانه، ظــروف
)مخصــوص خــمکاری و چکــشکاری تکنیــک بــا کاغــذی
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آبــکاری یــامــس 84و بــاعیــار روینقــره بــر ) فرمهــایمــدور
متنوعتــر مورداســتفاده نقــوش دوره ایــن  در شــد. ســاخته
شــدوشــاملانــواعگلفرنــگوبــرگ،گلخورشــیدی،نقــوش
، باســتانیوپرنــدگانمختلــفوبــانقوشحاشــیهکنــدک،زنجیر
طــرحزمینــهحصیــرییــا گیسبــاف،شــبکهبادامــیواشــکیبــر
بــدونطــرحزمینــهبــاســهنــوعقلــمحکاکــیمیشــود.اســتفاده
تکنیــکســیاهقلمبــهعلــتســمیبــودنمــوادمورداســتفاده از
ــدانوارد ــهســالمتهنرمن ــهب ــریک وآســیبهایجبرانناپذی
ســبک و دهنــدگان ســفارش ســلیقه  تغییــر  نیــز و میکــرد
منســوخشــدهاســت.بــهعلــتگــران

ً
زندگــیاجتماعــیتقریبــا

شــدنقیمــتنقــره،هنرمنــدانســعیکردنــدوزننقــرهراکمتــر
مشــبککاریجهــتپاییــن کننــدبــههمیــندلیــلاســتفادهاز

شــد. آوردنقیمــتظــروفحکاکــیشــدهبیشــتر
نقــوش  از اســتفاده کــهســابقه بــهســؤالدوم پاســخ  در
پیشــینه گفــت میتــوان میرســد کجــا بــه حکاکــی  هنــر  در
نقــرهرامیتــواندر حکاکــیبــر هنــر نقــوشمورداســتفادهدر
هنرهــابررســیکــرد. ایــرانوســایر قبــلدر فلــزکاریادوار هنــر

نقــوش هنرمنــدانارامنــهایکــهبــهایــرانمهاجــرتکردنــداز
کتابآرایــیارامنــه)تذهیــب(ونقــوشگیاهــیکــهبــر رایــجدر
ایــن کلیســاهانقاشــیمیشــدبهــرهگرفتنــد.عــالوهبــر دیــوار
را پیشــینهنقــوشحاشــیهایمورداســتفادههنرمنداننقــرهکار
ایــرانونقــوش نقــوشفلــزکاریهــزارهاولق.مدر میتــواندر
حاشــیهایفلــزکاریدوراناســالمیایــرانجســتجوکــردکــهاز
اســالم فلــزکاریایــرانپیشوپــساز هنــر نقشهــایرایــجدر
)50ســالدوم(همیــننقــوش اســتوهنرمنــداندورهمتأخــر
دادنــد.نقــوشگیاهــیبهویــژهگلفرنــگ رامورداســتفادهقــرار
نقــرهدورهمتقــدمدارد  بــر حکاکــی هنــر کــهریشــهدر بــرگ و
حکاکــی50ســالدوم هنــر رایجتریــننقــوشمورداســتفادهدر
در نقــوشحیوانــیونقــوشباســتانینیــز اســت.اســتفادهاز
ایــندورهبــهچشــممیخــوردکــههیــچســنخیتیبــانقــوش آثــار

نــدارد. ــار وفــرمآث دیگــر
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پی  نوشت:
1. Van
2. Van

با1247شمسی.3 برابر
4. Manouk Palian
5. George Galgian
6. Panos Jamharian
7. Karapet Beglarian

1300شمسی.8
اینکــهنمــای.9 واقــعشــدهوبخاطــر خیابــانشــریعتیتبریــز (،ایــنســاختمانهادر ــر مغازههــایســنگی)بــهآذریداشمغــازهل

ــد. ــهآنمغازههــایســنگیمیگوین ســنگاســتب ایــنمغازههــااز
10. Hrach Stepanian
11. Aghasi Aramian
12. Arzroun Berberian
13. Aramais Aghamalian

1303شمسی.14
15. Galoust Derzakian
16. Hamayak & Miran Ayvazian
17. Minas Amirian
18. Vartan & Vahan
19. Goorgen

ایــنعنــواناســتفادهکــرده.20 ارامنــهســیاهقلممیباشــدنگارنــدهاز بیــنهنرمنــدنقــرهکار آنجــاکــهاصطــالحرایــجایــنتکنیــکدر از
است.

بیــننقــرهکارانبــهنقــرهپنبــهمعــروفاســت،وچــونایــن.21 99/9بــهحالــتگوارســهفروختــهمیشــودکــهدر بــاعیــار بــازار نقــرهدر
مــساضافــه میکننــدیعنــیبراســاسفرمــولمشــخصیبــهآنفلــز نــرممیباشــدبســتهبــهنــوعاســتفادهآنراعیــار نقــرهبســیار
84اســتفادهمیکننــدیعنــی نقــرهبــاعیــار حکاکــیاز هنــر میکننــدتــاســختیالزمرابهدســتآورد.بــرایســاختظــروفواشــیاءدر
مــسبیشــتری هــممیشــدیعنــیمقــدار پاییــنتــر گاهــیایــنعیــار کارهــایقدیمیتــر 16قســمتبــهآنمــساضافــهمیکننــد.در

رنــگکدرتــریدارنــد. باالتــر ه70هــممیرســید.ایــننقرههــانســبتبــهکارهــایبــاعیــار بــهنقــرهاضافــهکردهانــد،گاهــیایــنعیــار
زبانترکیاستانبولیبهمعنیخطانداختناست..22 چیزگلدر
نقرهکاریرواجدارد..23 یکنوعحاشیهتزئینیکهدر
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منابع و مآخذ:
ــی ــاتذهیبهــایقرآن ــهاصفهــانب ــیارامن تذهیــبمتــونمذهب ــر ــی،محســن،مطالعــهتطبیقــیهن ــه،مراث ــی،پون ابراهیمــیگرکان

،1397،دوره8،شــماره70-55،15. دورهیصفــوی،دوفصلنامــهمطالعــاتتطبیقــیهنــر مکتــباصفهــاندر
گاه. ،تهران،آ عبداللهیورویینپاکباز ایران،هرمز ،احسان،1379،اوجهایدرخشانهنر اتینگهاوزن،ریچاردویارشاطر

. ایران،چاپاول،تهران،انتشاراتفرهنگستانهنر جدی،محمدجواد،1387،مهروحکاکیدر
در مشــاهده شــماره20. ،6 ســال ،1381 پیمــان، فصلنامــه مســیحیت،  هنــر  در ســمبولها و نمادهــا دیکــران، آدنــا زهرابیــان،

طریــق  از دسترســی تاریــخ)96/2/20(،
 http://www.paymanonline.com/article.aspx?id=3699BAD-3BCF4-0D9B-B2-558CE17F97476C 

،1362،تاریخاقتصادیایران،یعقوبآژند.تهران،انتشاراتگستره. عیسوی،چارلز
الزاریان،ژانت.دیگرانوهی،1382،دانشنامهایرانیانارمنی،تهران،انتشاراتهیرمند.

دورهاسالمی)تزییناتمعماری(،تهران،انتشاراتسمت. ایراندر مکینژاد،مهدی،1395،تاریخهنر
. ،انتشاراتتایماز نقرهکاری،تبریز نظمی،جواد،1390،هنر

نگهبان،عزتاهلل،1368،ظروففلزیمارلیک،تهران،انتشاراتعلمیفرهنگی.
ویلسون،اوا،1377،طرحهایاسالمی،محمدرضاریاضی،تهران،انتشاراتسمت.

Güzeloğlu, S,2015, Yadigâr-ğ Van, Ankara, Strazburg Caddesi.
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