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چکیده

بیان مسئله :تنگبری یکی از عناصر وابسته به معماری در ایران عصر صفوی و هند گورکانی است .روابط
فرهنگی و سیاسی صفویان و گورکانیان نقش بسزایی در تعامل و نفوذ هنر بین دو کشور داشته است،
بهطوری که بسیاری از هنرها از جمله هنر تزئینی «تنگبری» که در هند با نام «چینیخانه» شناخته
میشود ،بر اثر همین تبادالت رونق یافته است .بر این اساس انجام مطالعۀ تطبیقی جهت بررسی این آثار
به لحاظ ویژگیهای شکلی و کاربرد آن در فضاسازی معماری ایران دورۀ صفوی و هند دورۀ گورکانی،
مسئلۀ اصلی این پژوهش است .این پژوهش با بررسی ویژگیهای فرمی ،نقوش و تکنیکهای اجرای
تنگبری ،نگرش متفاوت هنرمندان در شیوههای بهکارگیری این تزئین در بناهای دو سرزمین را مشخص
میکند.
هدف پژوهش :بررسی تأثیر مراودات فرهنگی ایران دورۀ صفوی و هند دورۀ گورکانی بر روند تحول عنصر
تنگبری ،شناخت ویژگیهای شکلی و چگونگی بهکارگیری این تزئین در بناهای دو کشور از اهداف
اصلی پژوهش است .هدف ثانویۀ پژوهش استفاده از دانش بهدستآمده از موضوع در طراحی زیورآالت و
صنایعدستی است که البته در این مقاله به این موضوع پرداخته نشده است.
روش پژوهش :پژوهش حاضر بر اساس تحلیل یافتههای تاریخی و توصیف نقوش بر مبنای دانش نظری و
بصری شکل گرفته است و شیوههای گردآوری اطالعات شامل پیمایش میدانی بناها ،مطالعۀ منابع داخلی
و خارجی معتبر و کسب اطالع از اشخاص صاحبنظر است.
نتیجهگیری :این بررسی نشان میدهد عنصر تزئینی چینیخانه تحت تأثیر تنگبریهای ایران و طی
روابط فرهنگی ایران و هند در دورۀ صفوی وارد هنر هندوستان شده است و به لحاظ گونهشناسی ،به
کلی «محرابی»« ،ظرفی» و «کتیبهای» در تزئینات تنگبری هر دو دورۀ صفوی و گورکانی قابل
سه فرم ِ
دستهبندی است .تکنیکها و مصالح بهکاررفته در نمونههای ایرانی و هندی دارای تفاوتهایی با یکدیگر
بوده لیکن بهصورت کلی تنگبریهای ایرانی با تنوع شکلی بیشتر ،در فضاسازی داخلی کاربرد داشتهاند.
در مقابل نمونههای موجود در هند از تنوع در تکنیکهای ساخت برخوردار بوده و بیشتر در نماسازی
سطوح خارجی مورد استفاده قرار گرفتهاند.
واژگان کلیدی :تزئینات ﻣﻌﻤﺎری ،تنگبری ،چینیخانه ،صفوی ،گورکانی.
* این مقاله برگرفته از پایاننامۀ کارشناسی ارشد «مهرنوش
سلطانی» با عنوان «ﻣﻄﺎﻟﻌۀ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ آﺛﺎر ﺗﻨﮓﺑﺮی در تزئینات واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان دورۀ ﺻﻔﻮی و ﻫﻨﺪ دورۀ ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ» است که به
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مقدمه و بیان مسئله

مطالعات تاریخی نشان از تأثیرات متقابل ایران و هند در طی
دورههای مختلف دارند اما گستردگی این مناسبات در دوران
گورکانی هند که همزمان با دورۀ صفوی در ایران است
بیشتر به چشم میخورد .بررسیها نیز نشان میدهند تأثیر
و نفوذ سیاسی و فرهنگی ایران بیش از تأثیر هندوستان بر
سرزمینهای فالت ایران بوده است ،چنانچه اسالم در هند
رنگ ایرانی به خود گرفته و شیوۀ تفکر اندیشۀ ایرانی جامۀ
نوینی بر پیکر هند مسلمان پوشاند .معماری هندو-اسالمی
یا هندو-ایرانی نیز حاصل تأثیرگذاری فرهنگ ایرانی-
اسالمی بر این سرزمین است که دو سنت را باهم ترکیب
کرد (جوانمردی و غفوریان3 ،1396 ،؛ احمدی)2 ،1396 ،
و میتوان نشانههای آن را در باغها ،مقبرهها و بناهای این
دوره مشاهده کرد .همچنین در بسیاری از هنرها ازجمله
نگارگری و قلمکارسازی ،تأثیر هنر و نقشمایههای ایرانی بر
هند دیده میشود .آرایۀ تنگبری نیز از این قاعده مستثنی
نیست .تشابه اشکال تنگبری و کاربرد آنها در معماری این
دوره از هند با آذین تنگبری در ایران عصر صفوی این سؤال
را مطرح میکند که روند تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این
هنر در پی روابطی که در این دوره بین دو کشور حکمفرما
بوده ،چگونه رخ داده و تمایزهای موجود در نمونههای دو
کشور در چه مواردی هستند؟ از طرفی با تطبیق اشکال و
فرمهای تنگبری در بناهای این دو دوره میتوان میزان و
نحوۀ کاربرد و کارکرد آنها را شناخت و نگاه جامعتری به
آذین تنگبری و تفاوتهای آن در معماری دو کشور داشت.
بنابراین در این مقاله آثار تنگبری ایران و هند ،همچنین
نقوش و فرمهای دربردارندۀ آنها مورد مطالعه قرار میگیرند.
بررسی نحوۀ تأثیرگذاری این آرایهها برهم ،ویژگیها ،اشکال
و مصالح بهکاررفته در آنها از جمله اهدافی است که در
این مقاله دنبال میشود .برای این منظور ابتدا تعدادی از
بناهای ایران و هند که آثار برجستۀ تنگبری در آنها به
چشم میخورد شناسایی شده و با گردآوری فرمها و اشکال
تنگبریها ،تطبیق تحلیلی صورت میگیرد .با توجه به
آنچه بیان شد ،سؤاالت مرتبط با مقالۀ حاضر به شرح زیر
است:
 .1تأثیر و تأثر و نحوۀ بهکارگیری آذین تنگبری در بناهای
مربوط به دو دورۀ گورکانی و صفوی چگونه بوده است؟
 .2آثار تنگبری ایران و هند دربردارندۀ چه فرمها و نقوشی
هستند و ارتباط شكلی و تكنیكی میان آنها چیست؟

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

بررسیها نشان میدهند که «هنر تنگبری پیشینهای قبل
از دورۀ صفوی در ایران دارد و حتی نمونههایی از وجود

..............................................................................
18

نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

تنگبری مربوط به دورۀ آلمظفر در یزد شناسایی شده که
البته نیاز به تحقیقات بیشتری دارد ،اما آنچه قطعی است
وجود تزئینات تنگبری مربوط به دورۀ تیموری در برخی بناهای
مربوط به قرن نهم قمری در ایران است (حمزوی .)1388 ،به نظر
میرسد این هنر بعدها در دورۀ صفوی و طی مراوداتی که بین ایران
و هند در این دوره برقرار میشود ،وارد تزئینات معماری
اسالمی این دوره از هند شده و ویژگیهای خاص خود را
مییابد .در مطالعات شناسایی شده از طرحهای غیرایرانی
به مبحث تنگبری که در هند با نام چینیخانه 1شناخته
میشود اشاراتی شده است و در برخی از این مقاالت ،این
آذین تزئینی را عنصری ایرانی میدانند که وارد هنر هند
شده است ( .)Khan & Imdad, 2011, 7در پژوهشی از
چیدا رزوی ( ،)Chida-Razvi, 2019تزئینات تنگبری در
ایران و هند از لحاظ کاربرد مورد بررسی قرار گرفتهاند .این
پژوهش نشان میدهد ،تزئینات تنگبری ایران بهصورت
سهبعدی بوده است که در بنایی چون چینیخانۀ شیخ
صفیالدین اردبیلی محلی برای قراگیری ظروف و در اتاق
موسیقی عالیقاپو جنبۀ زیباییشناسانۀ آن اهمیت بیشتری
داشته است ،اما در هند این تزئینات ابتدا محلی برای
قرارگیری اشیا بوده است که بهتدریج و از دورۀ جهانگیر
رویکرد متفاوتی پیدا میکنند و جنبۀ تزئینی آنها در اولویت
قرار میگیرد .لیکن پژوهش حاضر با رویکردی متفاوت،
عالوه بر اشاره به موضوع کاربردهای عملی این آذین ،به
بررسی انواع فرمها و نقوش تنگبری در معماری ایران و
هند و گونهشناسی شکلی و تکنیکی آنها پرداخته و تأثیر
آنها را در فضاسازی بناها مورد توجه قرار میدهد .از نمونه
پژوهشهای ایرانی که به این موضوع پرداختهاند عبارتند از:
مقالهای با عنوان «تزئینات معماری آرامگاه شیخ صفیالدین
اردبیلی با تأکید برآرایههای تنگبری چینیخانه» که با
بررسی شکلی تنگبریهای چینیخانۀ بقعۀ شیخ صفیالدین
اردبیلی ،جنبۀ کاربردی آنها را صرفاً در همین مجموعه مورد
بررسی قرار داده است (ولیبیگ و سعادتی .)1390 ،در
پژوهشی دیگر با عنوان «همنشینی آرایههای تنگبری و
فرم سفالینههای دورۀ صفوی» ،نویسندگان به گونهشناسی
پرکاربردترین فرمهای تنگبری در کاخهای هشت بهشت
و عالیقاپو در اصفهان و بررسی تطبیقی فرم سفال
صفوی و تنگبریها پرداختهاند (امیرحاجلو و امیرحاجلو،
 .)1396گوشه ( )1390در پژوهشی دیگر به بررسی سیر
تحول تنگبری در ایران پرداخته است .این پژوهش نشان
میدهد ،سبک ﻣﻌﻤﺎري ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت ﮔﭽﻲ در دورۀ ﺗﻴﻤﻮري ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻘﺮﻧﺲ و در دورۀ ﺻﻔﻮي ﺑﻪ ﺻﻮرت گچبريﻫﺎي
ﻣﺠﻮف ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﻨﮓﺑﺮي ﻧﻤﻮد ﻣﻲیافته است .در مجموعه
کتابهای «هنر اسالمی» نیز به موضوع تنگبری توجهشده
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است .به طور مثال بلرو بلوم ( )483 ،1381تزئینات طبقۀ
پنجم عالیقاپو را پوشش گچی خیالانگیزی میدانند که به
شکل ظروف چینی مورد عالقۀ شاهان صفوی سوراخ شدهاند
و عالوه بر نقش پژواکی ،نقش تزئینی نیز داشتهاند .باید
یادآور شد در بین پژوهشهایی که توسط محققان صورت
گرفته تاکنون مطالعهای مستقل ،با تأکید بر تطبیق این هنر بین
ایران و هند با رویکرد و هدف گونهشناسی شکلی و تکنیکی
این تزئین و تأثیر آن بر کارکرد و فضاسازی معماری صورت
نگرفته است و کارهای مشابه ،بیشتر به بررسی تنگبریهای
ایران و هند ،با تأکید بر کاربرد و سیر تحول آنها انجام شده
است.

روش تحقیق

راهبرد تحقیق ،تحلیل یافتههای تاریخی با اتکا بر دانستههای
نظری و توصیف نقوش بر مبنای دانش بصری است .در این
راستا ،کتابها و مقاالت مربوط به هنر و معماری این دوران،
مراودات و تبادالت فرهنگی و هنری و نحوۀ شکلگیری آذین
تنگبری بررسی میشوند .مراجعه به بناهای تاریخی دارای
عنصر هنری تنگبری در ایران و هند ،مطالعۀ منابع معتبر و
کسب اطالعات از اشخاص صاحبنظر از مهم ترین مواردی
است که مورد توجه قرار میگیرند .برای انجام این تحقیق
در مجموع  11بنای ایرانی و  22بنا هندی مورد شناسایی
و بررسی قرار گرفتهاند که برخی بهواسطۀ ویژگیهای آنها
در هر دو کشور جزء بناهای شاخص محسوب شده و آثار
تنگبری موجود در آنها به لحاظ کمی و کیفی دربرگیرندۀ
کلیت شاخصههای این تزئین در دو کشور هستند و برخی
دیگر در بررسیهای میدانی مشاهده شده که دارای آثار
قابل توجهی بودهاند 2،لیکن در مقالۀ حاضر به دلیل رعایت
اختصار ،تنها به تزئینات بناهای منتخب اشاره شده و آثار
موجود در آنها بهعنوان نمونهای از دیگر آثار مورد مطالعه
ارائه میشوند .بررسی تطبیقی و مقایسۀ آثار دوکشور به
لحاظ کاربری بنا ،نقوش تنگبری و روش ساخت آنها
مهمترین جنبههای تحلیلی پژوهش حاضر را دربرمیگیرد.
تنگبری گونهای از تزئینات گچی متداول در دورۀ صفوی
است که بهصورت مجوف (توخالی) اجرا شده است« .سطح
کار در این نمونه از آمودهای گچی تراز و یکدست نیست،
بلکه جام و صراحی در زمینۀ پتکانه (چند ردیف طاقچه
که روی هم سوارند) مجوف شدهاند» (بزرگمهری،1389 ،
 .)133تنگبریها کاربردهای مختلفی دارند و میتوانند
مانند تنگبریهای تاالر چینیخانه بقعۀ شیخ صفی بهعنوان
محل نگهداری ظروف به کار روند و یا مانند تنگبریهای
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تنگبری

کاخ عالیقاپو انرژی صوتی را کنترل کنند و یا صرفاً
جنبۀ زیباییشناسانه داشته باشند ،مانند تنگبر یهای
خانۀ مارتاپیترز .این تزئینات معمو الً با رنگآمیز یها و
نقشپردازیها همراه بوده و وجه تسمیۀ آن را میتوان در
اشکالی جستوجو کرد که نقوش تنگبری از آنها ایجاد
شدهاند ،مانند نقوش تُنگ ،صراحی و گلدان.
در دورۀ گورکانیان هند ،زبان و ادبیات فارسی نفوذ زیادی
در هند یافت و نمونههای آن حتی امروزه نیز به کار میرود
که خود میتواند نشأتگرفته از همین دوران باشد .کلماتی
مانند  Kitab-khanaو  Naqqashiاز این موارد هستند.
یکی دیگر از این کلمات که به تزئینات معماری این دوره باز
میگردد« Chini-Khana ،چینیخانه» است .در مقالهای از
سمرام خان و آیشا امداد که در آن به بررسی چینیخانههای
منطقهای از پیشاور  3پاکستان پرداختهاند ،برای تعریف
چینیخانه در ابتدا معنای کلمه «  »Chini-Khanaرا در
زبان فارسی بررسی کردهاند و آن را بهصورت تورفتگی و
عقبنشینی قسمتی از سطح یک دیوار نسبت به بقیۀ دیوار
میدانند 4که بهصورت واحدهایی در کنار هم میآیند و در آنها
پرسالنهای چینی 5جهت نگهداری و نمایش گذارده میشده
است .آنها همچنین مینویسند ،چینیخانه بهصورت گسترده
در ایران استفاده میشده و یکی از عناصر مهم تزئینات
داخلی قصرها و اقامتگاههای دولتمردان را تشکیل میداده
است و عالقۀ مغوالن به فرهنگ و ثروت قابل توجه ایرانیان
در آوردن و حمایت از هنر ایرانی در هند مؤثر بوده است.
چینیخانهها توسط تورفتگیهای طاقیشکل در دیوارهای
داخلی ایجاد میشدند و یا حتی این طاقهای تزئینی روی
دیوار بدون هیچ بُعدی نقاشی میشدند (چینیخانههای
ظاهری) و در درونشان گلدانهای گل ،ظروف و موارد دیگر
نیز نقاشی میشدند ( .)Khan & Imdad, 2011, 75فرمهای
طاقی (که در ایران با نام اشکال محرابی شناخته میشوند)
یکی از عناصر تزئینی مهم به حساب میآید که وسیلهای
برای نمایش گنجینههای ارزشمند و تزئینی بود .اینگونه
اشکال محرابی درچینیخانهها سمبلی از دروازۀ باغ بهشت
است که با گلها ،گلدانهایی از دستههای گل و مواردی
مشابه تزئین میشدند ( .)Baer, 1998, 93اِبا کخ در اینباره
اینگونه مینویسد :این تزئینات ،تورفتگیهایی 6کمعمق در
دیوار هستند که اشکال ظروف همانند بطریها و گلدانها
بهصورت برجسته روی آنها کار میشدند ،اما در فرم واقعی
و عملکردی ،این طاقهای توخالی و مجوف برای نگهداری
ظروف استفاده میشدند ،که تاریخنویسان دورۀ شاهجهان از
آن با عنوان «چینیخانه» نام بردهاند .چه فرمهای تزئینی که
حالت عملکردی ندارند و بهصورت برجسته یا صاف توسط
هنر معرق سنگ ،ایجاد میشدند و چه فرمهای مجوف،
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از تزئینات مورد استقبال در معماری دورۀ جهانگیر بودند
( .)Koch, 1986, 34ا ِبا کخ این تزئینات را در معماری
مغوالن منحصربهفرد دانسته و اوج آنها را مربوط به دورۀ
شاهجهان میداند ( .)Koch, 2001, 81همچنین در مقالهای
دیگر از مِهرین چیدا-رزوی ،چینیخانه تحت عنوان «China
 »roomبه انگلیسی ترجمه شده و به طرحی رایج در
معماری مغول اشاره میکند که در آن طاقچههایی بهصورت
دوبعدی یا سهبعدی روی دیوارها ایجاد میشدند و ظروف
میتوانستند در درون آنها قرار گیرند و یا صرفاً نمایش
داده شوند .چینیخانه ،در نمای بیرونی بناها نیز ایجاد
میشده که با سنگ مرمر روی ماسۀ سنگ قرمز ترصیع
میشده است ( .)Chida-Razvi, 2017, 10نادیم ِرزوی نیز
موتیف رایج چینیخانه در دورۀ جهانگیر را شامل طاقهایی
کوتاه میداند که درونشان با نقشهای برجستۀ گلدار و
جامهای شراب و صراحی پر میشود و وی این را سمبل
ایرانیها از بهشت میداند (.)Nadeem Rezavi, 2002, 132
چینیخانهها میتوانند کاربری دیگری نیز داشته باشند،
مث ً
ال در باغهای طبقاتی 7مغوالن هند ،آبشارها در هر تغییر
طبقه ،اغلب بهصورت ورقۀ نازکی در روبروی دیواری سرازیر
میشوند ،این دیوار شامل طاقچههای کوچکی ( chini
 )khanaاست که در طول روز در درون آنها گلدانهای
کوچک گل قرار میدهند و در طول شب شمع قرار میدهند
که هر دو تأثیر بسیار زیبایی بر پشت آب در حال حرکت
میگذارند ( .)Koch, 2007, 174به طور کلی بررسی های
صورت گرفته توسط پژوهشگرانی که به عنصر تنگبری در
معماری هند پرداختهاند ،همگی از این حکایت دارند که
هنر تنگبری بهعنوان نوعی تزئین کاربردی بر اثر تعامالت
فرهنگی از معماری ایران به بناهای ساخته شده در هند
دروران گورکانی راه یافته و به شکلهای مختلفی در آنها به
چشم میخورد.

«تزئینات تنگبری در قسمت داخلی عمارت چینیخانه قرار
دارند که به تمامی نقاشی ،الیهچینی و طالاندازی شدهاند»
(مصباحی« .)24 ،1388 ،اساساً شاهان صفوی عالقۀ فراوانی
به گردآوری و نگهداری ظروف چینی و سفالینههای نفیس
داشتهاند» (بلر و بلوم« .)483 ،1381 ،این تنگبر یها
باالی ازارهها و بر روی کنهپوشها و فضای مجاور آنها در
سطوح تخت و مقعر اجرا شده است .شکل و فرمهایی که
در تزئینات تنگبریهای این بنا بهکاررفته شامل اشکال
محرابی و ظرفی است که البته درصد بهکارگیری اشکال
محرابی بیشتر است و همچنین تنوع بیشتری نیز دارند ،که
میتوان علت آن را در مقدس بودن این مکان جستوجو
کرد» (تصویر )1؛ (ولیبیگ و سعادتی.)124 ،1390 ،
•شربتخانۀ سردر بازار قیصریۀ اصفهان
این شربتخانه در قسمت فوقانی سردر بازار قیصریه قرار دارد
و از طریق پلکانی که نزدیک ورودی بازار است ،میتوان به
آن دست یافت« .مهمترین تزئینات داخلی آن تنگبریهایی
است که عالوه بر بُعد تزئیناتی ،محلی برای قراردادن ظروف
و اسباب شربتخانه بوده است» (حسینی .)52 ،1392 ،این
تنگبریها در سطوح تخت ،مقعر و محدب و در قسمت
باال و پایین ازاره ساخته شدهاند و شامل فرمهای محرابی
و ظرفی هستند که تعداد شکلهای محرابی بیشتر است
(تصویر .)2
•کاخ عالیقاپو
این کاخ در قسمت غربی میدان نقش جهان قرار دارد و
مهمترین کاخ مجموعه با غهای سلطنتی بوده است.
تنگبریهای بهکاررفته در این کاخ در تاالری موسوم به
«اتاق موسیقی» دیده میشوند ،این اتاق ویژۀ پذیرایی
رسمی پادشاه و جایگاه نوازندگان بوده است (پیرنیا،1383 ،
 .)300تزئینات تنگبری عالیقاپو در اندازههای گوناگون
هستند ،بهطوری که در برخی به دلیل کوچکی ،هیچگونه

....................................................................

بناهای دربردارندۀ تنگبری در ایران دورۀ صفوی
و هند دورۀ گورکانی

بناهای مزین به آذین تنگبری در ایران دورۀ صفوی بیشتر
شامل کاخها و خانههاست .تعداد زیادی از این خانهها مربوط
به دورۀ صفوی در اصفهان است .در هند دورۀ گورکانی نیز
عمده آثار تنگبری (چینیخانه) در مقبرۀ بزرگان و قلعهها
که خود مجموعۀ مختلفی از بناها را شامل میشوند ،کاربرد
داشته است که با توجه به جامعۀ آماری و شیوۀ گزینش
مورد اشاره به آنها پرداخته میشود.
•چینیخانۀ بقعۀ شیخ صفیالدین اردبیلی
بقعۀ شیخ صفیالدین اردبیلی متشکل از بناهای گوناگون
است که در طی دورههای تاریخی مختلف ساخته شدهاند.

..............................................................................
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تصویر  .1تزئینات تنگبری چینیخانۀ بقعۀ شیخ صفیالدین اردبیلی .مأخذ:
آرشیو میراث فرهنگی اصفهان.
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تصویر  .2تزئینات تنگبری شربتخانۀ بازار قیصریه اصفهان در اتاقی موسوم به
استوانهای .عکس :مهرنوش سلطانی.1397 ،

تصویر  .4تزئینات تنگبری تاالر خانۀ مارتاپیترز .مأخذ :شمسی کوپایی.35 ،1391 ،

محرابی و کتیبهی است (تصویر  .)5این تزئینات ساده بوده
و بر سطوح تخت و صاف اجرا شدهاند ،اما چینیخانههایی
که در کتابخانۀ این مجموعه آمده دارای تزئینات بسیار
زیبایی از رنگها و طالچسبانیهاست که در آنها از اشکال
محرابی و کتیبهای استفاده شده است و از این لحاظ بسیار

...................................................................

ظرفی جای نمیگیرد و از طرفی پوشش تمامی سقف و
مقرنسها با این تزئینات است ،بنابراین جنبۀ زیباییشناسانه
و آکوستیکی در بنا در درجۀ اول اهمیت قرار میگیرند.
در ساخت این آرایهها بیشتر از اشکال ظرفی شامل تنگ
و صراحی استفاده شده و دیگر اشکال اعم از محرابی و
کتبیهای کمتر دیده میشود .از آذینهای افزوده به این
تزئینات میتوان به الیهچینی و طالاندازی و رنگآمیزی
اجزای آنها اشاره کرد (تصویر )3؛ (سعادتی.)80 ،1395 ،
•خانه مارتاپیترز
از میان خانههای دورۀ صفوی تنها تنگبریهای بهکاررفته در
خانۀ مارتاپیترز به دلیل خاص بودن اشکال آن مورد بررسی
قرار میگیرد« .تزئینات تنگبری اجراشده در تاالر مرکزی
خانۀ مارتاپیترز را میتوان ظریفترین نمونۀ شناساییشدۀ
این نوع تزئین معرفی کرد .شیوۀ ساخت این تزئینات آنها را
در ردۀ تزئینات مشبک قرار میدهد .مشبکسازی استادانۀ
این تنگبریها به قدری ظریف است که احتمال هرگونه
کاربرد ،نظیر آنچه در سایر نمونهها وجود دارد را از بین برده
است .بر سطوح این تزئینات ،آثار زینت تکمیلی به وسیلۀ
رنگآمیزی و نقاشی نیز قابل مشاهده است» (تصویر )4؛
(اصالنی.)121-120 ،1393 ،
•جهانگیریمحل (هندوستان)
این بنا از جمله معدود بناهای بازمانده از دورۀ اکبر (سومین
پادشاه گورکانی هند) محسوب میشود که احتماالً برای وارث
قانونی تعیین شده بوده و به همین دلیل با این نام شناخته
میشود .ویژگیهای معماری ایرانی در جهانگیر یمحل
تأثیر بسزایی بر معماری بومی داشته است .طاقها بندکشی
شد هاند و چینیخانهها بهصورت زیبا و ماهرانهای شکل
یافتهاند (پورجعفر ،بقایی و پورجعفر .)224 ،1394،تزئینات
چینیخانه در یکی از اتاقهای جهانگیریمحل شامل نقوش

تصویر .3تزئینات تنگبری بنای عالیقاپو ،اصفهان .عکس :مهرنوش سلطانی،
.1397
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به تنگبریهای تاالرچینیخانۀ شیخ صفیالدین اردبیلی
شبیه هستند( .تصویر .)6
•دیوان عام
بسیاری از بناهای موجود در قلعۀ آگرا از جمله دیوان عام
مربوط به دورۀ شاهجهان هستند .دیوان عام همانطور که از
نامش پیداست مکانی جهت سخنرانی پادشاه با عموم دربار
بوده است .در یک جانب این بنا اتاقک « »jharokaقرار دارد،
اتاقکی که پادشاهان در آن سخنرانی میکردند (Alfieri,
 .)2000, 242تزئینات این اتاقک تماما از چینیخانه و هنر
معرق سنگ ( )pietra duraاست (Gupta & Sharma, 2013,
« .)93عبدالحمید الهوری»  8نیز در کتاب «پادشاهنامه»
(شاهجهان نامه) ،تزئینات چینیخانۀ موجود در«»jharoka
دیوان عام را محلی برای گذاشتن ظروفی میدانسته که با
سنگهای قیمتی پر شده است (تصویر .)7

تصویر  .5تزئینات چینیخانۀ یکی از اتاقهای جهانگیریمحل .مأخذ:

....................................................................

. Klingelhofer 1988, 160

تصویر .6تزئینات چینیخانۀ موجود در کتابخانۀ جهانگیریمحل .عکس :مهرنوش
سلطانی.1398 ،

..............................................................................
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تصویر  .7دیوان عام در قلعۀ آگرا و تزئینات چینیخانه بهکار رفته در اتاقک آن.
عکس :مهرنوش سلطانی.1398 ،

•قلعۀ (کاخ) عامر
این قلعه در راجستان محل اقامت پادشاهان هندو قرار دارد و
اکثر تزئینات چینیخانۀ بهکاررفته در آن توسط هنرمندان و
آینهکاران ایرانی که در عصر شاهعباس صفوی به هند آمدند،
انجام شده است .ششمحل یا همان تاالر آینه در طبقۀ اول
دیوان خاص قرار دارد که با نام «جای ماندیر» 9نیز شناخته
میشود .تزئینات چینیخانه در قسمتهای مختلفی از دیوان
خاص بهکاررفته است .از جمله فضای ورودی که تماماً با آینه
و گچ و اشکال تنگ و صراحی تزئین شده است .به طور کلی،
طرح ابریقهایی با گردنهای کشیده بسیار متداول بوده و عموماً
بهصورت عمیق روی سطوح گچی ایجاد میشدند تا بتوانند
نشانی از ظروفی واقعی از شیشه و برنج باشند ،حتی گاهی اوقات
صرفاً بهصورت کارهای کمعمق و برجسته کار میشوند (تصویر
)8؛ (.)Michell, 2007, 30 - 36
بنای «سوخنیواس» 10در روبروی عمارت ششمحل قرار دارد.
این بناکاخ خصوصی است که به هنگام استراحت مورد استفاده
قرار میگرفته است .تزئینات چینیخانه با نقوش ظرفی چون
گلدانها و قندانها برروی سطوح گچی دیوار اجرا و رنگآمیزی
شدهاند اما تزئینات چینیخانۀ باالی ازاره با اشکال محرابی و
بهصورت مجوف و سهبعدی دیده میشوند (تصویر .)9
•باغ-مقبرۀ اعتمادالدوله در آگرا
تمامی نقشمایههای بهکاررفته در مقبرۀ «اعتمادالدوله» از
نمونههای ایرانی الهام گرفته شدهاند .در دورۀ جهانگیر بسیاری
از هنرمندان صفوی مانند آقارضا و غالم از ایران به دربار
جهانگیر مهاجرت کردند (.)Gupta & Sharma, 2013, 113
درحقیقت نقوشی که شامل جامهای بهشتی و میوهها و درختان
است همان موتیف چینیخانه است که در دیوارهای داخلی
مقبره بهصورت نقاشی درون طاقچههای اطراف کار شدهاند و
در دیوارهای خارجی نمای مقبره بهصورت معرق سنگ اجرا
شدهاند .این نقوش حتی در سطوح دروازههای ورودی به
مجموعه توسط سنگ مرمر بر روی ماسهسنگ قرمز اجرا
شدهاند (تصویر .)10
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تصویر  .8تزئینات چینیخانه بهصورت آینهکاری در فضای ورودی به ششمحل.
عکس :مهرنوش سلطانی.1398 ،

تصویر .9تزئینات چینیخانه در بنای سوخنیواس به صورت سهبعدی و
رنگآمیزی شده .عکس :مهرنوش سلطانی.1398 ،

•مقبرۀمریمالزمانی
یکی از آخرین ساختمانهایی که توسط جهانگیر بنا شد ،مقبره
مادرش بود که در سکندرا واقع است .نمای بیرونی بنا شامل
تزئینات چینیخانه است ،این تزئینات با اشکال جام و صراحی

بحث

پس از بررسی آثار تنگبری در ایران و هند و مطالعۀ نمونههای
موردی بناها ،بحث پیرامون دادههایی ضرورت مییابد که
پژوهش را در جهت نیل به سوی اهدافش رهنمون میکند .این
دادهها آثارتنگبری را از لحاظ نقوش فرمی ،آذینهای افزوده و
تکنیکهای بهکار رفته مورد کنکاش قرار میدهند و ارتباطات
شکلی و گونهای آنها را مقایسه میکنند .بنابراین فاکتورهای مورد
نظر بررسی میتوانند به شرح زیر باشند:
•اشکال بهکاررفته در تزئینات تنگبری ایران و هند
با توجه به بررسیهای صورتگرفته در خصوص بناهای منتخب
که در قالب جدول  1بدان پرداخته شده ،تزئینات تنگبری ایران
و هند در سه گروه و قالب کلی قابل بررسی هستند .گروه اول
شامل اشکال با الگوی «محرابی» است ،این شکل جزء اشکال
پرکاربرد در هنر اسالمی است که عالوه برتنگبری در سایر
هنرها مانند قالیچههای نماز و پارچههای قلمکار نیز کاربرد داشته
است و نمونههای بارز آن را میتوان در معماری بناهای دورۀ
اسالمی تحت عنوان طاق و قوس ،به وفور یافت .گروه دوم شامل
تنگبریهایی است که شکل آنها برگرفته از انواع ظروف ،ابریقها،

...................................................................

تصویر .10تزئینات چینیخانه در نمای درونی مقبرۀ اعتمادالدوله .عکس :مهرنوش
سلطانی.1398 ،

بهصورت برجسته کار شده است و نمونۀ عینی تزئیناتی است که
خانم اِبا کخ در مقاله خود به آنها اشاره کرده بود و این تزئینات را
تورفتگیهای کمعمقی میدانست که اشکال تنگها و صراحیها
در آن اجرا شدهاند (تصویر )11؛ (.)Koch, 1986, 34
•مقبرۀبیبیکا
این مقبره به دستور اورنگزیب و برای همسرش «ربیعا دورانی»
ساخته شد و یک تقلید آشکار از تاجمحل است که درون
یک باغ قرار دارد .دروازههای ورودی منتهی به باغ ،مزین به
تزئینات گچکاری چندرنگ هستند (.)Alfieri, 2000, 271-272
دیوارهای داخلی این ورودیها تماماً با تزئینات چینیخانه بر روی
سطوح مسطح گچی کار شده است که در قسمتهای پایینتر
دیوار بهصورت سهبعدی نمایان است و در قسمتهای باالیی
دیوار بهصورت دوبعدی همراه با کشیدن تنگها و ظروف درون
اشکال محرابی آرایش یافته است ،تزئینات چینیخانه در نمای
بیرونی دروازه نیز همچون داخل کار شدهاند (تصویر .)12
•باغ شالیمار در سرینگر
11
باغ شالیمار باغ سلطنتی مشهور « سرینگر» (ایالتی در کشمیر)
به حساب میآید .این باغ به خاطر تزئینات چینیخانۀ آن معروف
است که در پشت آبشارها یا جایی که آب از سطح باالتر به
پایین سرازیر میشود ،ایجاد شدهاند .این تزئینات که زمانی
چراغهای نفتی را نگه داشتهاند ،در حال حاضر گلدانهای گل
در آنها میگذارند ،به طوری که رنگ آنها در پشت آب جاری
منعکس میشود .امروزه این باغ یک پارک عمومی است (تصویر
)13؛ (.)Shalimar Bagh, n.d

..............................................................................
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تصویر  .11تزئینات چینیخانه بر نمای بیرونی مقبرۀ مریمالزمانی .مأخذwww. :
.anandbharat.com

تصویر  .12تزئینات چینیخانه در دروازۀ ورودی به مقبرۀ بیبیکا .مأخذwww. :
.indiathatwas.com

....................................................................

تصویر .13تزیینات چینی خانه در باغ شالیمار.

مأخذ.www.archnet.org :

صراحیها و گلدانهاست و میتوان آنها را تنگبریهای «ظرفی»
نامید .گروه سوم شامل اشکال «کتیبهای» هستند .این نامگذاری
بدین دلیل صورت گرفته که شکل کلی آنها برگرفته از کتیبههایی
است که در معماری دوران اسالمی بر بدنۀ بناها نقش میبستند
و نمونههای بارز آن در بناهای اسالمی ایران و هند بسیار کاربرد
داشته است .در تزئینات تنگبری ایران بهغیر از اشکال نامبرده،
شاهد نقوشی از حیوانات ،گیاهان و انسان هستیم که در بنایی
چون خانۀ مارتاپیترز از خانههای ارامنۀ اصفهان بهصورت مشبک

..............................................................................
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کار شده که این شیوه در هیچ یک از تنگبریهای هند دیده
نمیشود .نقوش تنگبری در بسیاری از بناهای ارامنۀ ساکن
اصفهان و به همان شیوۀ بناهای اسالمی عصر صفوی کاربرد
داشته است که نمونههایی از آن در خانۀ میناس و خانۀ هراتیان
نیز به چشم میخورند .استفاده از عنصر تنگبری برای تزئین
و فضاسازی داخلی خانه ،یکی از ویژگیهای آن در ایران عصر
صفوی است که این شکل استفاده در دیگر بناهای ایرانی نیز قبل
مشاهده است و ادامه بدان اشاره میشود.
•مقایسۀ بناهای دربردارندۀ عناصر تنگبری در ایران و
هند
کاربری بناهایی که آذین تنگبری در آنها بهکاررفته است ،در
ایران و هند بسیار متنوع است .در هند این نقوش بیشتر در کاخها
(قلعهها) ،مقابر و باغ-مقبرهها و بعضی از کاروانسراها ،مساجد و
باغها کاربرد داشتهاند .در مقابل در ایران مجموعۀ این نقوش
بیشتر در کاخها ،خانهها و بعضی از بناهای عمومی خاصی چون
شربتخانه ،چینیخانه (موزه) به چشم میخورد .موارد مشترک
بیشتر معطوف به کاخ است .به نظر میرسد استفاده از تنگبری
در ایران بیشتر در بناهایی با کاربرد زندگی روزمره و تظاهر مادی
همراه با ایجاد نشاط در ارتباط است .کاربرد خاص تنگبری در
فضاهای طبقات فوقانی کاخ عالیقاپو و اتاقهای موسیقی آن و
کاخ هشت بهشت بهعنوان تفرجگاه اختصاصی نیز مؤید موضوع
است .بنای چینیخانه نیز بعدها به مجموعۀ شیخ صفی اقزوده
شده و کاربرد موزهای برای برخی اقشار داشته است .شیال بلر
و جاناتان بلوم عنوان کاخ هشت بهشت را که دارای تزئینات
زیبایی از عناصر تنگبری است حاکی از آن میدانند که این
کاخ برای التذاذ از شادخواریهای بهشتی در روی زمین برپاشده
است (بلر و بلوم .)490 ،1381 ،اما در هند مقبرهها و مساجد و
برخی کاخها بیشترین تعداد عناصر تنگبری را دارند .شاید علت
اینکه این نقوش از جامها ،میوهها و درختان در مقابر این دوره
کاربرد فراوان داشته بیارتباط با مفهوم بهشت و آرزوی جایگاهی
بهشتی و بهرهمندی از نعمات بهشتی برای شخص مدفونشده
نباشد ،بهخصوص که اکثر این مقبرهها درون باغی بنا میشوند
که خود نمادی از بهشت بر روی زمین است .در کاخهای هند
که بهصورت قلعههایی با کاربردهای متعدد حکومتی بنا شدهاند
نیز نقوش تنگبری در بخشهای عمومی و فضاهای باز مورد
استفاده قرار گرفتهاند و لذا میتوان آنها را همچون سایر نگارههای
هنری آن سرزمین ،در ارتباط با آرمانهای معنوی جامعه دانست.
نکتۀ دیگر اینکه تنگبری در بناهای غیر اسالمی هر دو کشور
نیز کاربرد داشته است .در مجموعه بناهای قلعۀ عامر راجستان
که مربوط به پادشاهان هندو است ،نقوش تنگبری به وفور دیده
میشوند و در ایران نیز مجموعهای متنوع از نقوش تنگبری در
خانههای ارامنۀ ساکن اصفهان وجود دارد و حتی در بنایی چون
کلیسای بیتاللحم در اصفهان نقوش محرابی تنگبری در فضاهای
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جدول .1مقایسۀ نقوش و فرمهای بهکاررفته در تنگبریهای ایران و هند .مأخذ :نگارندگان.
نقوش مشترک

کاربری بنا

نام بنا (هند)

شماره

نام بنا (ایران)

کاربری بنا

مقبرۀ اعتمادالدوله

1

تاالر چینیخانۀ بقعۀ شیخ
صفیالدین اردبیلی

محل نگهداری ظروف

مقبره

2

عالیقاپو

کاخ

کاخ آینه

ششمحل (قلعۀ عامر)

کاخ خصوصی

سوخنیواس (قلعۀ عامر)

3

عالیقاپو

کاخ

کاخ آینه

ششمحل (قلعۀ عامر)

مارتاپیترز

خانه

4

تاالر چینیخانۀ بقعۀ شیخ
صفیالدین اردبیلی

محلی برای نگهداری
ظروف

مقبره

مقبرۀ اعتمادالدوله

5

عالیقاپو

کاخ

مقبره

مقبرۀ اعتمادالدوله

6

عالیقاپو

کاخ

کاخ آینه

ششمحل (قلعۀ عامر)

7

عالیقاپو

کاخ

کاخ خصوصی

سوخنیواس (قلعۀ عامر)

8

عالیقاپو

کاخ

کاخ آینه

ششمحل (قلعۀ عامر)

9

عالیقاپو

کاخ

مقبره

مقبرۀ اعتمادالدوله

مارتاپیترز

خانه

11

شربتخانۀ بازار قیصریه

شربتخانه

کاخ آینه

ششمحل (قلعۀ عامر)

12

تاالر چینیخانه

محلی برای نگهداری
ظروف

کاخ آینه

ششمحل (قلعۀ عامر)

...................................................................

11

شربتخانۀ بازار قیصریه

شربتخانه

کاخ آینه

ششمحل (قلعۀ عامر)

..............................................................................
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ادامۀ جدول .1

....................................................................

شماره

نام بنا (ایران)

کاربری بنا

1

تاالر چینیخانۀ بقعۀ شیخ
مارتاپیترز
صفیالدین اردبیلی

محل نگهداری ظروف
خانه

مقبره

13

کاخ

عالیقاپو

مقبره

مقبرۀ بیبیکا

2
14

عالیقاپو
تاالر چینیخانه

15

شربتخانه

کاخ
محلی برای نگهداری
ظروف
شربتخانۀ بازار قیصریه

کاخ آینه
مقبره

ششمحل (قلعۀ عامر)
مقبرۀ بیبیکا

باغ
کاخ خصوصی

باغ شالیمار
سوخنیواس (قلعۀ عامر)

متنوع و متفاوت
قاپوکه همگی بر دامنۀ
است
داخی کلیسا بهکاررفته
کاخ
عالی
3
کاربردهای این عنصر در بناهای دو سرزمین اشاره دارد.
•تنوع و گوناگونی اشکال بهکاررفته در تزئینات تنگبری
خانه
مارتاپیترز
ایران و هند
با آنکه به طور کلی تعداد بناهای مزین به آذین تنگبری در هند
کاررفته
اشکال به
بیشتر است اما
صفوی
تاالر ایران
گورکانی نسبت به
نگهداری
محلی برای
بقعۀ شیخ
چینیخانۀ
4
ظروف هندوستان
تنوع بیشتری نسبت به
صفیایران
در تزئینات تنگبری
الدین ازاردبیلی
برخوردار هستند .مث ً
ال در بنایی چون دیوان عام در قلعۀ آگرا تنها
کاخ
عالیقاپو
سه 5
شکل تنگبری کلیۀ سطوح بنا را پوشانده است اما در بنایی
کاخدیوارهای بنا
بهشت اصفهان کلیۀ سطوح
چون عالیقاپو و هشت
عالیقاپو
6
با اشکال متنوعی از تنگبریها پوشانده شده است .میتوان علت
این امر را در توجه به کمیت و تعدد بناها در دورۀ گورکانی و الزمۀ
ساخت پر تعداد و تزئین آنها بهعنوان یک نظام حاکم و فرهنگ وارد
جسقاپو
به زمینۀ متفاوت عالی
شده 7
کاخدلیل کاربرد
توجو کرد .اما در ایران به
خاص آن ،تعدد بناهای مزین به این آذین محدودتر بوده و در عوض
این عناصر توانستهاند با تکیه بر قدمت هنر تزئین و نقوش متنوع
کاخ
عالیقاپو
8
هندسۀ ایرانی از شکل و آذین متنوعتری برخوردار باشند .همچنین
از بین نمونههای موجود در هند ،تنگبریهای ظرفی به گونهای
دیده میشوند .اینگونهکاخاشکال اکثرا ً با
متفاوت از نمونههای ایرانی
عالیقاپو
9
یک نقش محرابی ترکیب شده و در واقع و بهصورت شکلی از یک
خانه
برگرفته ،دیده
مارتاپیترزنقش محرابی آن را در
ظرف ،تنگ و یا صراحی که
خانه
شربت
قیصریه
بازار
شربتخانۀ
می 11
بنای مقبرۀ بیبیکا و مجموعه بناهای قلعۀ
شوند .تنها در دو
عامر شاهد اشکال تنگبری از نوع ظرفی هستیم که به تنهایی و
قیصریه بهکاررفتهاند.شربتخانه
درونخانۀ بازار
بدون11قرارگیری شربت
استفاده از شکل
شکلی دیگر
محرابی در ایران و هند دارای یک وجه تمایز است ،به گونهای که
در بیشتر نمونههای محرابی هند شاهد قوسهایی مازهدار با لبههای
نگهداری
محلیبهبرای
چینی
دالبری شده هستیم.تاالر
12
عمومی
استفادۀ
خانه علت این امر را
بتوان
شاید
ظروف
معماری اسالمی هند از قوسهای مازهدار دالبری شده نسبت داد.
در مقابل در تنگبریهای محرابی ایران دورۀ صفوی شاهد کاربرد
بیشتر قوسهای دالبری با فرم جناغی هستیم که باز میتوان علت
آن را معماری بناهای ایران و استفادۀ بیشتر از طاقهای جناغی
و تیزهدار این دوره دانست.

..............................................................................
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نقوش مشترک

کاربری بنا

نام بنا (هند)
مقبرۀ اعتمادالدوله

ها
کاررفته در ساخت تنگبری
•مصالح و تکنیک به
ششمحل (قلعۀ عامر)
کاخ آینه
تنگبریها در ایران دورۀ صفوی بهصورت توخالی و با گچ ساخته
میشدند به گونهای که ابتدا فضای مناسب جهت اجرای تزئینات
بهوسیلۀ تختههای گچی به شکل موردنظر تقسیمبندی شده و
سپس دو حالت کلی پیشساخته و یا درجا (تراشیدن اشکال
گچ بهکار
مقبرۀصفحات
اجرای اشکال بر روی
در محل نصب) برای
اعتمادالدوله
مقبره
گرفته میشد .اما در هند از انواع مصالح برای اجرای تنگبریها
استفاده شده است که معمولترین آنها سنگ است .در آثاری که
مقبرۀ اعتمادالدوله
مقبره
گاهی برای
هستند (مانند مقبرۀ اعتمادالدوله)
بهصورت دوبعدی
عامر)گهای
(قلعۀ سن
گیری از
معرق سنگ با بهره
اجرای نقوش از شیوۀ
ششمحل
کاخ آینه
رنگی استفاده شده و گاهی نیز مانند دیوارهای بیرونی مقبرۀ
جهانگیر ،سنگ مرمرسفید در ماسهسنگ قرمز معرق شده است.
اینکه از سنگ در این آثار به وفور استفاده شده است را میتوان
داد .اول اینکه سوخ
خصوصی
از به دو موضوع کاخ
عامر)فراوانی
(قلعۀ به
نیواس هند
سنگ در
نسبت
یافت میشود و آثار معماری سنگی نیز در بناهای سایر ادیان
به کرات قابل مشاهده است ،همچنین چون تزئینات تنگبری
ششمحل (قلعۀ عامر)
کاخ آینه
در هند عالوه بر داخل بناها در نمای بیرونی نیز کار میشدهاند،
سنگ میتوانست یکی از بهترین مصالح در مقایسه با گچ برای
ایران چون
مقبرۀ اما در
شرایط جوی بیرون باشد.
اعتمادالدوله
شرایط فضای باز و مقبره
تمامی عناصر تنگبری در نماهای داخلی بهکارفتهاند ،بهترین
مصالح جهت ساخت و شکلدهی گچ بوده و استفاده از گچ
طرفی(قلعۀ
ششمحل
کاخراآینه
عامر)فراوانی
گچ به
نیز میسر نموده و از
ایجاد تنوع در نقوش
در ایران در دسترس است و از قدیم مورد توجه معماران در
محل (قلعۀ
شش
کاخ آینه
عامر)در هند
موجود
های
است .از دیگر تکنیک
کارهای تزئینی بوده
برجستهکاری اشکال ظرفی بر روی سنگ ،در برخی بناهاست.
همچنین در حاالت معدودی مانند دروازۀ ورودی به مقبرۀ اکبر
نقاشی(قلعۀ
ششمحل
ه آینه
کاخ
رویعامر)گچ و یا
صورت رنگآمیزی و
نیز آذین تنگبری ب
با کاشیکاری دیوارها به وجود آمده است .در این میان بعضی از
عناصر تنگبری هند نیز با بهرهگیری از شیشههای رنگی و آینه
تزئین میشدند که نمونۀ اینگونه تزئینات را در ششمحلها و
قلعۀ عامر میتوان مشاهده کرد .بنابراین عناصر تنگبری در هند
گاه بهصورت سهبعدی و اغلب بهصورت دوبعدی مشاهده میشوند.
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اگرچه در ایران دورۀ صفوی نیز تزئینات دوبعدی با اشکال محرابی
که بهصورت کاشیکاری اجرا شدهاند ،وجود دارند اما در تعریف،
عنوان تنگبری به آنها تعلق نمیگیرد و یکی از شروط اصلی ایجاد
آثار تنگبری ایران ،مجوف و سهبعدی بودن آنهاست .یکی دیگر
از تفاوتهای بارز عناصر تنگبری ایران و هند ،محل بهکاررفتن
این عناصر در سطوح دیوارهاست ،در ایران تنگبریها فقط در
فضاهای داخلی و بر روی سطوح تخت و مقعر در زیر طاقها و یا
مقرنسهای سقف بهکاررفتهاند ،اما در هندوستان استفاده از این
آذین در نمای بیرونی بناها بیش از نمونههای موجود در فضاهای
داخلی به چشم میخورند و بر خالف نمونههای ایرانی همگی
بروی سطوح تخت اجرا شدهاند.
•آذینهای افزوده
از جمله تزئینات رایج بهکاررفته در تنگبریهای دورۀ صفوی در
ایران رنگآمیزی داخل تنگبریها ،الیهچینی و طالچسبانی است
که نمونههای آن در دو بنای تاالر چینیخانۀ بقعۀ شیخ صفی و
کاخ عالیقاپو به چشم میخورد .در عناصر تنگبری هندوستان
به خصوص در کتابخانۀ جهانگیریمحل تزئیناتی از قبیل
طالچسبانیها و رنگآمیزیها دیده میشود اما در دیگر عناصر
تنگبری که با مصالح سنگی بهصورت دوبعدی و یا سهبعدی کار
شدهاند و یا حتی آنهایی که نقاشی شدهاند آذین افزودۀ دیگری
مشاهده نمیشود که شاید علت آن تنوع رنگ های بهکاررفته در
آنها بوده و نیازی به تزئینات تکمیلی دیگر نداشته است.
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تنگبری یکی از تزئینات رایج در عصر صفوی بوده که با توجه به
ارتباط وسیع فرهنگی ایرانیان با هندوستان در آن دوره و عالقۀ
حاکمان سلسلۀ مسلمان گورکانی به فرهنگ و هنر ایرانی ،وارد
معماری هند شده و تحت عنوان «چینیخانه» ()Chini-khana
از آن یاد شده است .با بررسی فرمهای مختلف تنگبری در ایران
و هند و بررسی شباهتهای موجود در اشکال بهکاررفته ،میتوان
آنها را در سه دستۀ کلی تنگبریهای «محرابی»« ،ظرفی» و
«کتیبهای» مورد شناسایی قرار داد که عالوه بر آن در نمونههای
ایرانی برخی دیگر از اشکال نیز به چشم میخورد .نمونههای
تنگبری در ایران و هند در بناهایی با کاربریهای متنوع بناها
مالحظه میشوند ،لیکن در هند این عنصر در فضاهای عمومی و
بیرونی حضور چشمگیرتری دارند و شواهدی موجود نشانگر این
است که تنگبری همچون سایر هنرهای تزئینی سرزمین هند
برای بازنمود آرمانها و باورهای دینی و اجتماعی مورد استفاده
قرار گرفته است .اما در ایران نمونههای تنگبری در فضاهای
داخلی و اختصاصی خانهها ،کاخها و برخی کاربریهای خاص قابل
مشاهده است که به نظر میرسد ارتباط بیشتری با ایجاد زیبایی و
نشاط در جریان زندگی روزمره و تظاهر مادی آن دارد.
بررسی تطبیقی بناها و نمونه آثار برجای مانده مشخص مینماید

آثار تنگبری هندی از تنوع کمتری در نقوش نسبت به نمونههای
ایرانی برخوردارند .به نظر میرسد این امر بهواسطۀ استفادۀ
گسترده از این تزئین در نماسازی بیرونی بناهای متعدد دورۀ
گورکانی و لزوم تسریع و تسهیل اجرای تزئینات بوده است و از
سوی دیگر استفادۀ محدودتر از این تزئین در فضاهای خاص با
پشتوانۀ کاربرد نقوش متنوع هندسۀ ایرانی در تزئینات معماری،
بر تنوع نقوش تنگبری در بناهای ایرانی افزوده است .همچنین
یکی از مهمترین ویژگیهای هنر تنگبری در ایران دورۀ صفوی
را میتوان در استفاده از این عناصر در فضاسازی داخلی ،با تأکید
بر فرمهای سهبعدی و کار در سطوح مقعر و منحنی برشمرد
که در مجموع عالوه بر کاربردهایی همچون محل قرارگیری
ظروف و تنظیم اصوات ،باعث پیچیدگیهای فرمی و خلق زیبایی
مضائف در فضا میشود .در مقابل نمونههای هندی با استفاده از
تکنیکهای متنوعتر اجرا و استفاده از معرقکاری سنگهای رنگی
به زیبایی بنا افزودهاند و بهجز برخی موارد ،بیشتر بهصورت دو
بعدی در نماسازی سطوح صاف و خارجی بناها کاربرد داشتهاند.
لذا در یک سو تزئین تنگبری با تکیه بر تکنیکهای مختلف
اجرا و تنوع مصالح باعث زیبایی آفرینی در نماها و سطوح بیرونی
بناهای عمومی هندوستان شده است و در سوی دیگر فرمهای
سهبعدی متنوع و نقوش متکثر تنگبری ایرانی در دورۀ صفوی
کاربرد ویژهای در فضاسازی داخلی بناها و خلق آثار زیبای هنری
در فضای زندگی ایرانی داشته است .بنابراین اگرچه بر اساس
شواهد موجود ،تزئین تنگبری بهعنوان یکی از دستاوردهای
مراودات فرهنگی از بستر معماری ایران صفوی به بناهای هند
دورۀ گورکانی راه یافته است ،لیکن با توجه به وجود زمینههای
متفاوت فرهنگی و جغرافیایی و صرف نظر از اشتراکات موجود،
روند تحول این عنصر در معماری دو کشور ،هم در حوزۀ فرمی و
تکنیکهای اجرا و هم به لحاظ نقش و کاربرد آن در فضاسازی،
راههای جداگانهای را پیموده و هر یک پاسخ نیازهای مخاطب خود
را برآورده کردهاند.
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