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چكيده
ـ.ق)، مجموعه متشکل از ٦ بناي  ارگ سلطنتي تهران به عنوان مقر حکومتي سلسله قاجار(١٢٠٨- ١٣٤٣ه
معظم، با کاربري هاي گوناگون است که هر يک باتزيينات معماري متنوع و ممتازي آراسته شده است. از 
جمله اين تزيينات که به طور گسترده در کليه بناهاي مجموعه کاخ گلستان به يادگار مانده، تزيينات قواره بري 
چوب است که زينت بخش درها، پنجره ها و ... است. لذا هدف اين مقاله بررسي و مطالعه ويژگي هاي هنري 
قواره بري در مجموعه کاخ گلســتان و روند تحول نقوش قواره بري هاي اين مجموعه است.سوال  اصلي 
اين پژوهش نيز چنين اســت: ١. وجوه اشــتراک و افتراق در ساختار نقوش آثار قواره بري مجموعه کاخ 
گلستان کدام است؟ و ٢. آثار اين مجموعه سلطنتي در گذر زمان چه تحوالتي داشته است؟  روش تحقيق 
اين مقاله  روش تاريخي- تحليلي است و شيوه گردآوري اطالعات، کتابخانه اي و ميداني (عکاسي) است و 
به تحليل کيفي نمونه  هاي مورد مطالعه مي پردازد. نتايج مطالعات حاکي از آن است که نوع کاربري بناها، 
سليقه باني، تأثير شاخص هاي اجتماعي و ...، سبب تحوالتي در طرح، نقش و ديگر ويژگي هاي هنري آثار 
شده است. قواره بري هاي اين مجموعه عمدتًا به صورت نقوش تکرارشونده (انعکاسي) و داراي واگيره هايي 
با فرم مستطيل و ترک هايي از دايره هستند که با نقش مايه اسليمي آراسته شده و در ارسي ها و فرم هاللي 
باالي درها (خورشيدي ها)، بيشترين کاربرد را داشته  اند. هم چنين به نظر مي رسد که تنوع و پيچيدگي نقوش 
قواره بري و تکنيک هاي اجرايي آن در بناهاي قرون اوليه قاجار نسبت به دوره متأخر آن بيشتر است و شايد 

بتوان کاخ شمس العماره را به عنوان يک استثنا در نظر گرفت.
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مقدمه
سلسـله قاجار از سال ۱۲۰۸ هـ .ق. تا ۱۳۴۳ ق. (۱۹۲۵ 
با  دوره  اين  هنر  کرد.  حکومـت  ايران  در  م.)   ۱۷۹۴ ـ 
اين که از نظر کيفي در سطح پايين تر از هنر ادوار پيشين 
و  مقايسه  قابل  و عظمت  از حيث شکوه  و  داشت  قرار 
هم سنجي با آن نبود، اما ويژگي و هويت کامًال مستقلي 
معماري  شامل  قاجار  دوره  هنر  گذاشت.  نمايش  به  را 
جلدسازي  نگارگري،  و  نقاشي  ديواري،  تزيينات  و 
قاجار،  دوران  مي باشد.   ... و  قاليبافي  قلمدان سازي،  و 
ساخت  در  جديدي  اصول  اجراي  و  نوآوري ها  دوران 
به  دوران  اين  در  مي باشد.  کاخ ها  خصوص  به  ابنيه 
پشتوانه قوانين ساختمان سازي دوره هاي قبل، اصول، 
که  آمد  دست  به  معماري  زمينه  در  ابداعاتي  و  قوانين 
تزيينات ديواري نيز از اين نوآوري ها بي بهره نبود. از 
جمله اين تزيينات ساخت و تزيين انواع پنجره به کمک 
تکنيک قواره بري چوب مي باشد، که عالوه بر تزيين بنا، 
شاخص هايي  و  خصوصيات  داراي  نيز  فني  لحاظ  از 
منحصر به فرد مي باشد. هنر منحصر به فرد قواره بري 
نقوش،  زيبايي  و  تنوع  و  نقش  و  طرح  اصالت  دليل  به 
نيز  و  دوام  و  استحکام  مانند  آن  فني  خصوصيات 
نورپردازي خاصي که در ابنيه ايجاد مي کند، در بسياري 
از بناهاي دوران قاجار و اوايل زنديه مورد استفاده قرار 
عظمت خاصي  و  زيبايي  آثار  اين  به  و  است  مي گرفته 
هنر  در  استفاده  مورد  نقش مايه هاي  است.  مي بخشيده 
قواره بري با توجه به سبک و کاريري بنا و نيز سليقه و 
جايگاه اجتماعي سفارش دهنده، داراي تنوع و گستردگي 
اين مقاله بررسي و تحليل  از نگارش  هدف  لذا  هستند. 
ويژگي هاي هنر قواره بري در مجموعه کاخ هاي گلستان 
در دوره قاجار و تحول نقوش در آنهاست.در اين راستا 
در مجموعه  قواره بري  آثار  معرفي  پژوهش ضمن  اين 
به  شاخص  آثار  روي  بر  مطالعه  و  گلستان  کاخ هاي 
جاي مانده از اين هنر در بناهاي شمس العماره، عمارت 
بادگير، تاالر الماس، ايوان تخت مرمر، کاخ ابيض، تاالر 
سالم به عنوان نمونه هاي موردي، به سؤاالت زير پاسخ 
مي دهد: : ۱. وجوه اشتراک و افتراق در ساختار نقوش 
  .۲ و  است؟  کدام  گلستان  کاخ  قواره بري مجموعه  آثار 
تحوالتي  چه  زمان  گذر  در  سلطنتي  مجموعه  اين  آثار 

داشته است؟
ضرورت و اهميت تحقيق در دوران معاصر، با تغيير 
سبک ساختـمان سازي و رويکرد و تمايل به معماري و 
تزئيـنات غربي، اسـتفاده از اصول و تکنيک هاي سنتي 
مانند تکنيک قواره بري در ساخت و تزئين ابنيه مطرود 
است  شده  بستري  نوگرايانه  جريان  اين  است.  گشته 
براي از بين رفتن اين هنرـ صنعت اصيل ايراني که شايد 
مرحله  در  و  کامل  شناخت  ابتدا  در  آن  نجات  راه  تنها 
بعدي يافتن ترجماني جديد و ارائه کاربردي نوين براي 

دوران  کاخ هاي  در  موجود  قـواره بري  آثار  باشد.  آن 
قاجار، از بهـترين و زيـباترين نمونه هاي ساخته شده ي 
موجود از اين هنر اصـيل مي باشد که داراي تـنوع نقوش 
فراوان مي باشد و همواره بهترين هنرمندان و اساتيد در 
قاجاري  کاخ هاي  بين  در  کرده اند.  هنرنمايي  آن ها  خلق 
معماري  آثار  ترين  هنرمندانه  از  گلستان  کاخ  مجموعه 
اين دوران است که زيباترين نمونه هاي تزيينات معماري 
به وجود آمده اند  اين کاخ ها  را که در طول ساليان در 
مي توان ديد. براي بقا و گسترش هنر قواره بري، بايد به 
طور کامل تکنيک ساخت و نيز نقش مايه ها مورد بررسي 

و تحليل قرار گيرند.

روش تحقيق
است  تحليلي  تاريخي-  روش  نوع  نظر  از  پژوهش  اين 
وشيوه جمع آوري اطالعات کتابخانه اي و ميداني است.

جامعه آماري مجموعه کاخ هاي گلستان و تعداد نمونه 
ابتدا پس  در  مورد بررسي ۶ کاخ مي باشد (جدول ۱). 
بنا  هر  در  موجود  قواره بري  آثار  بنا،  هر  معرفي  از 
نرم  کمک  با  خطي۱  طرح  و  تصاوير  و  شده اند  معرفي 
افزار Matrix، از آنان ارائه شده است. براي شـناسايي 
هرچه بيشـتر و بهتر نقش مايه هاي آثار قواره بري ، بيان 
ويژگي ها و مقايسه آنها به کمک جداول و نمودارهايي 
که خصوصيات واگيره ها را بيان مي کنند، مورد تجزيه 

و تحليل کيفي قرار مي گيرند.

پيشينه تحقيق
در رابطه با آثار قواره بري موجود در کاخ هاي قاجاري 
معماري  و  هنر  موضوع  با  منابع  از  پاره اي  در  تهران، 
دوره قاجار و نيز با موضوع معرفي آثار هنري چوبي، 
همچون  است.  شده  نگاشته  مطالبي  مختصر  طور  به 
«تاريخچه ساختمان هاي ارگ سلطنتي تهران و راهنماي 
کاخ گلستان»اثر يحيي ذکاء(۱۳۴۹) که اين اثر نخستين 
کتابي است که به تمام بخش هاي کاخ گلستان پرداخته 
ووقايع مربوط به آن رابيان کرده است. در «آيينه خيال» 
مرتضي گودرزي (۱۳۸۸) نويسنده به بررسي و تحليل 
تزيينات معماري دوره قاجار پرداخته است و در بخش 
تاالر  كريم خاني،  خلوت  مرمر،  تخت  ايوان  کتاب،  دوم 
سالم، شمس العماره و عمارت بادگير به تفصيل شرح و 
توصيف شده است.هدف نويسنده از نگارش اين كتاب 
قاجار و  از هنر و فرهنگ  آن بوده كه، گزارشي مجدد 
نام  به  ديگري  کتاب  كند.  عرضه  آن  هنرمندان  ويژگي 
«معماري در دارالخالفه ناصري» نوشته وحيد قباديان 
و  نوگرايي و سنت  تحليل عناصر  و  تجزيه  به   (۱۳۸۳)
ساختمان هاي شاخص ناصري در تهران پرداخته است 
اين موارد است. کتاب  از  نيز  که مجموعه کاخ گلستان 
 (۱۳۸۳) امرايي  مهدي  نور»  به  رو  پنجره هاي  «ارسي، 
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به  ارسي ها  درباره  که  باشد  کتابي  ترين  جامع  شايد 
رشته تحرير درآمده است. نويسنده در کتاب به معرفي 
کامل ارسي پرداخته و انواع تکنيک هاي مورد استفاده در 
ساخت ارسي ها از جمله قواره بري را به اختصار شرح و 
توضيح داده است. در مقاالتي نظير «سنندج شهر ارسي 
بررسي روند شکل گيري و گسترش هنر ارسي سازي 
محمدابراهيم  نوشته  موجود»  نمونه هاي  اساس  بر 
ايران.  معماري  مطالعات  فصلنامه  دو   ،۱۳۹۲) زارعي 
دوره ، شماره ۴: ۱۰۹-۱۳۰.) و «بررسي اهميت، فراواني 
تاريخي  خانه هاي  ارسي هاي  در  قرمز  رنگ  پراکنش  و 
ايران مورد پژوهي» نوشته مسعود وحدت طلب و امين 
نيک مرام (۱۳۹۶، هنرهاي زيبا (معماري و شهرسازي). 
دوره ۲۲، شماره ۲: ۸۷-۹۷) نيز ارسي معرفي شده و 
پايان  اند.  پرداخته  آن  ويژگي هاي  از  بخشي  تحليل  به 
با عنوان «مطالعه مباني سواد بصري در عناصر  نامه 
قواره بندي، پارچه بري و گره چيني پنجره هاي ارسي و 
طراحي و توليد وسايل روشنايي امروزي مبتني بر آن» 
سهرابي  مهين  راهنما:  استاد   ،۱۳۹۴) مصطفايي  ميترا 
دانشکده  ارشد.  کارشناسي  نامه  پايان  نصيرآبادي، 
و  چيني  گره  تکنيک هاي  کنار  در  الزهرا)  دانشگاه  هنر، 
داده  قرار  مطالعه  مورد  نيز  را  قواره بري  بري،  پارچه 
آن  ويژگي هاي  و  قواره بري  تکنيک  درباره  اما  است. 

نوشته  ايران»  تاريخي  بناهاي  در  قواره بري   » کتاب 
کاخ هاي  معرفي  ضمن  که  است   (۱۳۹۵) ميرصالحيان 
قاجاري تهران به تحليل آثار قواره بري موجود در اين 
عنوان  با  مقاله اي  همچنين  و  است  شده  پرداخته  ابنيه 
خورشيدي  فرم  در  قواره بري  تزيينات  شناسي  «گونه 
بهاره  و  کيانمهر  قباد  صديقه،  (ميرصالحيان،  درها» 
تقوي نژاد. ۱۳۹۴. گونه شناسي تزيينات قواره بري در 
بناهاي  درهاي  موردي:  (مطالعه  درها  خورشيدي  فرم 
سلطنتي دوره قاجار تهران). نگره. دوره ۱۰، شماره ۳۴: 
۸۴-۱۰۱ نيز به بررسي نقش مايه ها در خورشيدي هاي 
قاجاري  کاخ هاي  در  قواره بري  تکنيک  با  شده  ساخته 

تهران پرداخته است.

قواره بري چوب
قواره بري در فرهنگ معماري سنتي ايران به معناي برش 
اشکال منحني از چوب و آجر مي باشد (فالح فر،۱۳۸۸: 
گونه  اين  موجود  نمونه هاي  مشاهده  براساس   .(۲۰۱
ساخت  مقدمه  و  هنر  اين  پيشينه  که  مي شود  استنباط 
آن مربوط به دوران زند مي باشد و بيشتر شامل قاب 
بندي هايي براي گره چيني چوب بوده اند. اما به تدريج در 
دوره قاجار از هنري حاشيه اي تبديل به هنري مستقل 
گشته و به طور آزاد در درها، پنجره ها و به خصوص در 

نام بنارديف
سال ساخت

(به ترتيب سال 
ساخت)

محل قرارگيري قواره بريباني

ارسي ۵ دري و درهاي شرقي و غربي و کريم خان زند۱۱۷۳ هـ.قتخت مرمر۱
اتاق تشريفات

عمارت ۲
بادگير

فتحعلي شاه 
قاجار

ارسي ۹ دري و درهاي شرقي و غربي و 
جنوبي و پاچنگ حوضخانه

فتحعلي شاه تاالر الماس۳
۵ ارسي در دو طبقهقاجار

۱۲۸۲-۱۲۸۴ شمس العماره۴
ارسي ها، پنجره ها، درها و سايرنوگيرهاناصرالدين شاههـ.ق

۱۲۹۰-۱۲۹۳ تاالر سالم۵
۳ پنجرهناصرالدين شاههـ.ق

پنجره هاي طبقه دومناصرالدين شاه۱۳۰۶ هـ.قکاخ ابيض۶

جدول ۱. بناهاي مورد مطالعه در مجموعه کاخ هاي گلستان، مأخذ: نگارندگان.



ارسي ها ديده مي شود. در قواره بري نيز مانند گره چيني 
که  مي باشند  زبانه  و  فاق  صورت  به  اتصاالت  چوب 
به علت وجود انحنا در آالت چوبي دقت و ظرافت کار 
زيادي را مي طلبد. از ديگر وجوه تمايز ميان گره چيني و 
قواره بري اين است که گره چيني گاه به صورت پوک و 
بدون لقط۱ساخته مي شود اما قواره بري همواره داراي 
لقط مي باشد که معموال از جنس شيشه و در نمونه هاي 

زيباتر با کمک ساير هنرها مانند پارچه ُبري چوب اين لقط 
را مي سازند. قواره بري چوب هنري است تکامل يافته از 
هنر زيباي ِگره چيني با اين تفاوت که در گره چيني چوب 
نقوش هندسي است و در قواره بري چوب از نقوش با 
با  تکنيک  استفاده مي گردد.اين  منحني  و  گردان  خطوط 
تزيين قسمت هاي  در  نقوش،  انواع  اجراي  باالي  قابليت 
دارند،  نورگير  کاربري  که  ارسي ها  و  درها  مختلف 

طرح خطي ٢. خورشيدي ٦ ترک در شمس العماره، مأخذ: نگارندگانطرح خطي ١. َخفتگ در ارسي نه دري عمارت بادگير،مأخذ: نگارندگان

تصوير ١. حوضخانه کاخ صاحبقرانيه با طرح هاي قاب قابي، مأخذ:  
نگارندگان

تصوير٢. خورشيدي در انگورستان ملک اصفهان با طرح گلداني، 
مأخذ:  نگارندگان

تصوير ٣. پنجره خانه سرتيپ سدهي 
خميني شهر با نقوش اسليمي، مأخذ: 

نگارندگان

تصوير٤. خورشيدي در خانه امام جمعه اصفهان با نقش 
پرنده، مأخذ: نگارندگان

تصوير ٥. پنجره عمارت شاهپوري  
شيراز با نقش اشکال منحني،   مأخذ: 

نگارندگان

در  محصور  هندسي  اشکال   .۱
آلت هاي تزيينات گره چيني (فالح فر 
اين  قواره بري  در  که   (۲۴۲ :۱۳۸۸،
اشکال برحسب نوع نقش مايه ايجاد 
شده توسط آلت ها به شکل هايي با 

خطوط منحني تبديل مي گردد.

مطالعه سيرتحول نقوش قواره بري 
درمجموعه کاخ هاي گلستان / ١١١-١٢٩ 



شماره ۵۴  تابستان۹۹
۱۱۵

فصلنامة علمي نگره

، حاشيه، باالروها و پاَچنگ۲  نظير خورشيدي ، َخفتگ۱ 
و  َخفتگ ها  قسمت ها،  اين  ميان  در  مي شود.  استفاده 
خورشيدي ها، به عنوان قابل توجه ترين بخش نماي درها 
و پنجره ها، محل اصلي اجراي تزيينات مي باشند (طرح 
خطي ۱). خفتگ بيشتر به صورت قوس هاي نيم دايره، 
نيم بيضوي و در برخي موارد به صورت مستطيلي در 
باالي درها و ارسي ها قرار گرفته است. در صورتي که 
اين پنجره ها به صورت نيم دايره و يا نيم بيضوي باشند 
را  پرتوهاي خورشيد  و  داشته  نقوش حالت شعاعي  و 
تداعي کنند، خورشـيدي ناميده مي شود (هريس،۱۳۸۵: 
۴۴۲) (طرح خطي ۲). به طور کلي مي توان گفت تفاوت 
خفتگ و خورشيدي در نوع نقوش مورد استفاده و نيز 

فرم زيرنقش در آنها مي باشد.
طرح در آثار قواره بري به طور معمول از تکرار يک واحد 
بيشتر  مايه هاي  نقش  که  مي باشد  واگيره  نام  به  اصلي 
شامل نقوش اسليمي، بته، قاب قابي، بندي، گلداني و حيواني 
مانند انواع پرندگان است و در برخي موارد به خصوص 
در آثار اواخر دوره قاجار، نقوش از نقش مايه هاي هندسي 

نظير دايره و بيضي استخراج مي گردند.

مروري بر تاريخچه مجموعه کاخ گلستان
آقا محمدخان قاجار پس از رسيدن به ميان ايل و قبيله 
يايي که در سر داشت، عده اي سوار و  خود با توجه به ر
لشکر به دور خود جمع کرده و در سال ۱۱۹۹ق. پس از 

جنگ هايي که با غفورخان حاکم تهران کرد، باالخره اين 
شهر را به تصرف خود درآورد و روز يکشنبه يازدهم 
بهار،  اول  و  نوروز  با  مصادف  ۱۲۰۰ق.  جمادي الثاني 
در همان تاالري که روزي به عنوان اسير و گروگان به 
يا  تهران  ارگ  [در  بود  خدمت وکيل الرعايا آورده شده 
ايران جلوس  به تخت سلطنت  همان مجموعه گلستان]، 
کرد و باالخره نيت وکيل الرعايا را عملي ساخته و اين 
شهر را به علت افکار دور و درازي که داشت و طالب مقام 
پايتختي  به  و  ناميده  «دارالخالفه»  بود  اسالمي  خالفت 
خود انتخاب کرد (ذکاء،۱۳۴۹: ۱۲). آقا محمد خان قاجار 
در سال ۱۲۰۶ق. ستون ها قطعات نقاشي و تزيينات کاخ 
سلطنتي کريم خان را از شيراز براي تکميل و گسترش 
ناصرالدين  مي کند.  منتقل  تهران  به  ديوان خانه  عمارت 
شاه يک بار به سال ۱۲۶۷ق. قلعه ارگ مورد تعمير قرار 
يادآوري  اين مطلب چنين  االثار  المآثر و  داد، در کتاب 
قلعه ارگ جديد دارالخالفه  مي شود:«...عمارت و تجديد 
عبداهللا  معماري  به  است  زنديه  عهد  از  اصًال  که  تهران 
خان معمارباشي سنه ۱۲۶۷هـ.ق از هجرت سال چهارم 
۲۴۵).ناصرالدين  (کريمان،۱۳۵۵:  همايون»  جلوس  از 
شاه از سال ۱۲۶۸ هـ.ق و در پنجمين سال سلطنتش به 
از سمت مشرق  باغ سلطنتي گلستان  صرافت گسترش 
افتاد و شروع به برنامه ريزي جهت ايجاد ساختمان ها و 
قصرهايي کرد و در همين رابطه بود که تاالر موزه، تاالر 
عاج، کاخ ابيض و کوشک شمس العماره ساخته شد (حسن 

شماره 
طرح 
خطي

فرم زيرنقشنوع کاربريبرگردانواگيره
شيوه 
تکرار

نوع 
نقشمايه

نوع لقط

هم 
نشيني 
رنگ ها 

در 
شيشه 

ها

هنرهاي 
تلفيق شده 

با قواره 
بري

خفتگ ارسي3
مثلث 

متساوي 
الساقين

انعكاسي 
با محور 
تقارن 
شعاعي

گره چينيقاب قابي

قرمز، 
آبي، 
سبز، 
زرد، 
شفاف

گره چيني
پارچه بري
آينه كاري

خورشيدي 4
در

ترك
۱/۲۸
دايره

انعكاسي 
با محور 
تقارن 
شعاعي

دوكي 
شكل

شيشه 
رنگي

قرمز، 
آبي، 
شفاف

خاتم مربع 
روي آالت 

قواره بري

خورشيدي 5
در

ترك
۱/۲۸
دايره

انعكاسي 
با محور 
تقارن 
شعاعي

دوكي 
شكل

شيشه 
رنگي

قرمز، 
آبي، 
شفاف

----

جدول ۲. ويژگي واگيره هاي آثار قواره بري تخت مرمر در مجموعه کاخ هاي گلستان، مأخذ: همان.

۱. پنجره هاي مشبک شيشـه دار يا 
بدون شيشـه است که باالي درها 
به  کافي  نور  تا  مي شوند  نصب 
پنجره ها  نوع  اين  برسد.  بنا  داخل 
به طور معمول ثابت بوده و باز و 
بسته نمي شوند (رفيعي سرشکي و 

ديگران،۱۳۸۱: ذيل «خفتگ»).
۲. به پنجره هاي زيرزمين ميانسرا 
گويند که در گذشته به گونه شبکه 
از سنگ، آجر، کاشي و چوب ساخته 
و  سرشکي  (رفيعي  مي شده اند 

ديگران، ۱۳۸۱: ذيل«پاَچنگ»).



عمارات  بر  عالوه  ۱۲۷۵هـ.ق  سال  در   .(۷۱ بيگي،۱۳۶۶: 
سلطنتي از حرم خانه، تخت مرمر، خزانه، عمارات دولتي، 
توپخانه،  اصطبل  انبار،  دفترخانه،  ارگ،  ميدان  دارالفنون، 
اصطبل کالسکه خانه، ديوان خانه عدالت، انبار غله خالصه، 
مدرسه مهدعليا، مجمع الصنايع و حتي محل سفارت خانه 
روس و خانه وزير مختار دولت روسيه و خانه عده اي از 
رجال و درباران نيز در داخل حصار ارگ بود ولي بعدها 
از جمله در سال هاي ۱۲۸۰ و ۱۲۹۳ ق. تغييراتي در وضع 
داخله ارگ داده شد (ذکاء،۱۳۴۹: ۲۲). در ذيل پس از معرفي 
شش بناي به يادگار مانده در اين مجموعه، آثار قواره بري 

هر کدام از ابنيه معرفي و تحليل خواهند شد. 

ايوان تخت مرمر (ديوان خانه)
مجموعه  شمالي  قسمت  در  مرمر  تخت  ايوان  بناي 
گلستان يکي از بناهاي کهن و تاريخي شهر تهران است 
که خوشبختانه سالم و پابرجا مانده است. عمر و سابقه 

تاريخي برخي از قسمت هاي آن از همه قسمت هاي ارگ 
سلطنتي تهران بيشتر و کهن تر است. در تاريخچه شهر 
۱۱۷۳ق.  سال  تابستان  در  که  است  شده  گفته  تهران 
به  آذربايجان  کار  تصفيه  براي  وکيل الرعايا  هنگامي که 
طرف چمن سلطانيه حرکت کرد، دستور داد يک دست 
ساساني  سبک  به  بزرگ  ديوان خانه  و  خاصه  عمارت 
و باغي در جنب آن بنا کنند. بنابراين بنياد ايوان تخت 
ايوان  يا  «ديوان خانه  گفته اند  سابقًا  چنان که  يا  مرمر 
دارالعماره» از عمارات کريم خاني و از بناهاي عهد زنديه 
(ذکاء،۱۳۴۹:  مي رود  شمار  به  سلطنتي  ارگ  داخل  در 
محمدخان  آقا  را  کريم خاني  ديوان خانه  ۴۱).ساختمان 
دگرگوني هاي  هم  بعد  به  او  زمان  از  کرد.  دستکاري 
دگرگون  آن  ارسي هاي  بارها  است.  شده  ديده  ديگري 
و  در  شکل  است.  شده  تبديل  پنجره  و  در  به  و  شده 
پنجره هم تغيير کرده است ولي نگارگري هاي آن هنوز 
که  تاالري   .(۴۱۶ (معماريان،۱۳۹۰:  است  مانده  برجا 

تصوير ٦. ارسي ايوان تخت مرمر، مأخذ: 
نگارندگان

تصوير ٧. در ضلع غربي و 
شرقي ايوان تخت مرمر، مأخذ: 

نگارندگان

اتاق هاي  در  نمونه   :٨ تصوير 
تشريفات،مأخذ: نگارندگان

طرح خطي٣. ارسی ايوان تخت مرمر ، مأخذ: 
نگارندگان

غربي  درضلع  خطي٤.  طرح 
مرمر،  تخت  ايوان  وشرقي 

مأخذ: نگارندگان

طرح خطي ٥ .نمونه دراتاق هاي 
تشريفات، مأخذ: نگارندگان

مطالعه سيرتحول نقوش قواره بري 
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تخت در آن نصب شده است به ۳ قسمت تقسيم شده 
است. در وسط ايوان شاهي و در طرفين آن ۲ اتاق براي 
تشريفات و پذيرائي است. اين اتاق ها با پنجره هاي خاتم 
دارند.  رنگارنگ  شيشه هاي  و  شده اند  تزيين  نقاشي  و 
ايوان يک ارسي ۵ دري مي باشد که  ارسي موجود در 
در قسمت بااليي و ثابت آن قواره بري با ترکيبي از ديگر 

شرقي  سمت  در  مي شود.  ديده  گره چيني  نظير  هنرها 
تکنيک  از  با خورشيدي هايي  در  دو  نيز  ايوان  غربي  و 
هنرها  ديگر  کمک  به  نيز  آنها  که  دارد  قرار  قواره بري 
نيز  تشريفات  اتاق هاي  يافته اند.  زينت  مربع  خاتم  مانند 
هر کدام داراي ۳ در مي باشند که نقشي ساده در همه 

آنها تکرار شده است.

شماره 
طرح 
خطي

نوع کاربريبرگردانواگيره
فرم 

زيرنقش
شيوه تکرار

نوع 
نقشمايه

نوع لقط
هم نشيني 
رنگ ها در 
شيشه ها

هنرهاي 
تلفيق شده 

با قواره 
بري

خورشيدي 6
ارسي

۱/۴
بيضي

انعکاسي 
با محور 
تقارن 
عمودي

قرمز، آبي، پارچه برياسليمي
شفاف

گره چيني
پارچه بري
آينه کاري

7

خفتگ ارسي
مثلث 

متساوي 
الساقين

انعکاسي 
با محور 
تقارن 
شعاعي

گره چينياسليمي
پارچه بري

قرمز، آبي، 
سبز، زرد، 
قهوه اي، 

شفاف

گره چيني
پارچه بري
آينه کاري

حاشيه 
مستطيلخفتگ ارسي

انعکاسي 
با محور 
تقارن 
عمودي

گره چينيقاب قابي
پارچه بري

قرمز، آبي، 
سبز، زرد، 
قهوه اي، 

شفاف

گره چيني
پارچه بري
آينه کاري

قاب بزرگ 
در باالرو 

ارسي
مستطيل

انعکاسي 
با محور 
تقارن 
عمودي

گره چينيمحرابي
پارچه بري

قرمز، آبي، 
سبز، زرد، 

شفاف

پارچه بري
آينه کاري

خورشيدي 8
در

ترک
۱/۳۲
 دايره

انعکاسي 
با محور 
تقارن 
شعاعي

شيشه قاب قابي
رنگي

قرمز، آبي، 
----سبز، شفاف

خورشيدي 9
در

ترک

 ۱/۱۶
دايره

انعکاسي 
با محور 
تقارن 
شعاعي

اسليمي
گره چيني
شيشه 
رنگي

قرمز، آبي، 
سبز، زرد، 

شفاف
گره چيني

خورشيدي 10
در

ترک 
۱/۱۶
دايره

انعکاسي 
با محور 
تقارن 
شعاعي

اسليمي
گره چيني
شيشه 
رنگي

قرمز، آبي، 
سبز، زرد، 

شفاف
گره چيني

حاشيه 11
مستطيلپاچنگ

انعکاسي 
با محور 
تقارن 
عمودي

شيشه قاب قابي
----زرد، شفافرنگي

جدول ۳. ويژگي واگيره هاي آثار قواره بري عمارت بادگير در مجموعه کاخ هاي گلستان، مأخذ: همان.



 
عمارت بادگير

از  گلستان  مجموعه  محوطه  جنوب  در  بادگير  عمارت 
ناصرالدين  زمان  در  که  است  شاهي  فتحعلي  بناهاي 
شاه تغييرات زيادي در آن به عمل آوردند. دو بادگير 
سبب  بدين  و  بود  جلوه گر  آن  باالي  زرين  قبه هاي  با 
آن را عمارت بادگير نام نهاده بودند. حياطي کوچک و 
تاالري بزرگ دارد که ارسي و در و ديوار و سقفش به 
حوضخانه  تاالر  زير  است.  يافته  زينت  الجورد  و  طال 
مانندي است که نهري از وسط آن مي گذرد.هنوز آثاري 
مي شود.  يافت  ساختمان  اين  در  صفـويان  روزگار  از 
مانند گلجام، پنـجره ها و روزن هايي که از اتاق گوشوار 
به تاالر باز مي شده است. سرتاسر ساختمان داراي يک 
افزوده  بادگير   ۴ و  راهرو   ۴ بعدها  که  است  زيرزمين 
ناميده اند  بادگير  کاخ  را  آن  همين  براي  است.  شده 
تاالر  داراي  بادگير  عمارت   .(۴۱۳ (معماريان،۱۳۹۰: 
بزرگي است که ارسي، ستون ها و ديواره و سقف آن 
آيينه کاري و گچ بري و  نقاشي و زرنگاري و  با  تمامًا 
منبت کاري و مرمر پوشيده شده است و از اين نظر يکي 
دوره  در  سلطنتي  عمارات  جالب  و  پرکار  تاالرهاي  از 

قاجاريه به شمار مي رود (گودرزي،۱۳۸۸: ۱۹۹).

که  دارد  وجود  ارسي  بادگير  عمارت  شمالي  ضلع  در 
پرکارترين اثر قواره بري مجموعه کاخ گلستان است و با 
۹ باال رو بزرگ ترين آنها نيز به شمار مي آيد. اين ارسي 
پارچه بري  گره چيني،  قواره بري،  هنرهاي  از  ترکيبي 
چوب و نيز آينه کاري مي باشد. در ضلع شرقي و غربي 
قرار  هم  روي  روبه  شکل  يک  در  جفت  يک  تاالر  اين 
در  است.  قواره بري  از  زيبا  اثري  آنها  تاج  که  گرفته اند 
دو  به  دو  که  دارد  در وجود   ۴ نيز  ارسي  مقابل  طرف 
با هم مشابهند. اين درها نمونه اي بسيار زيبا از ترکيب 

قواره بري و گره چيني را نشان مي دهند.

تاالر الماس
در سمت جنوبي محوطه باغ کاخ گلستان بعد از عمارت 
الماس قرار دارد که از قسمت هاي قديمي  بادگير، تاالر 
و کهن ارگ سلطنتي است. بنياد و اساس اين تاالر در 
زمان فتحعلي شاه نهاده شده و شکل و تقسيمات و درها 
ساختمان هاي  شيوه  آن  مقرنس کاري هاي  و  پله ها  و 
زمان او را دارد، ولي در زمان ناصرالدين شاه تغييراتي 
مناسبت  به  بنا  اين  داده اند.  آن  تزيينات  و  ظاهر  در 
و  شده  خوانده  الماس  نام  به  داخليش  آينه کاري هاي 
اتاق هاي گوشواره و دهليزها  شامل يک تاالر بزرگ و 

بادگير،مأخذ:  عمارت  پنجره  تصوير ٩. 
نگارندگان

تصوير ١١. در ورودي تاالر تصوير ١٠. ارسي ٩ دري عمارت بادگير، مأخذ: نگارندگان
نگارندگان عمارت،مأخذ: 

بادگير،مأخذ:  عمارت  پنجره   .٩ تصوير 
نگارندگان  

طرح خطي ٨.  درورودي طرح خطي ٧: ارسي ٩ دريعمارتبادگير، مأخذ: نگارندگان
تاالر عمارتبادگير، مأخذ: 

نگارندگان 

مطالعه سيرتحول نقوش قواره بري 
درمجموعه کاخ هاي گلستان / ١١١-١٢٩ 



شماره ۵۴  تابستان۹۹
۱۱۹

فصلنامة علمي نگره

شماره طرح 
خطي

شيوه تکرارفرم زيرنقشنوع کاربريبرگردانواگيره
نوع 

نقشمايه
نوع لقط

هم نشيني 
رنگ ها در 
شيشه ها

هنرهاي تلفيق 
شده با قواره 

بري

۱۲
و
۱۳

مستطيلخفتگ ارسي
انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
شيشه اسليمي

رنگي

قرمز، آبي، 
سبز، نارنجي، 

شفاف
----

مستطيلخفتگ ارسي
انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
شيشه اسليمي

رنگي

قرمز، 
صورتي، 

سبز، نارنجي، 
شفاف

----

پشت بغل 
ذوزنقهخفتگ ارسي

انعکاسي با 
محور تقارن 

شعاعي
شيشه اسليمي

رنگي
قرمز، آبي، 
----زرد، شفاف

خورشيدي 
ارسي

ترک
۱/۱۶
دايره

انعکاسي با 
محور تقارن 

شعاعي
شيشه اسليمي

رنگي

قرمز، آبي، 
سبز، نارنجي، 

شفاف
----

مستطيلحاشيه ارسي
انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
شيشه اسليمي

رنگي

قرمز، آبي، 
سبز، زرد، 

شفاف
----

قاب بزرگ در 
باالرو
ارسي

مستطيل
انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
شيشه محرابي

رنگي
آبي، نارنجي، 

----شفاف

۱۴

مستطيلخفتگ ارسي
انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
شيشه اسليمي

رنگي

قرمز، آبي، 
سبز، زرد، 

شفاف
----

خفتگ ارسي
مثلث 

متساوي 
الساقين

انعکاسي با 
محور تقارن 

شعاعي
شيشه اسليمي

رنگي

قرمز، آبي، 
سبز، زرد، 

شفاف
----

مستطيلحاشيه ارسي
انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
شيشه اسليمي

رنگي

قرمز، آبي، 
سبز، زرد، 

شفاف
----

قاب بزرگ در 
باالرو
ارسي

مستطيل
انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
شيشه محرابي

رنگي
آبي، نارنجي، 

----شفاف

۱۵

خفتگ ارسي
مثلث 

متساوي 
الساقين

انعکاسي با 
محور تقارن 

شعاعي
شيشه اسليمي

رنگي

قرمز، آبي، 
سبز، زرد، 

شفاف
----

خورشيدي
در باالرو 

ارسي
۱/۴
بيضي

انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
شيشه اسليمي

رنگي

قرمز، آبي، 
سبز، نارنجي، 

شفاف
----

پشت بغل 
ذوزنقهخفتگ ارسي

انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
شيشه اسليمي

رنگي

قرمز، آبي، 
سبز، زرد، 

شفاف
----

قاب بزرگ در 
باالرو
ارسي

مستطيل
انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
----شفافشيشهمحرابي

مستطيلحاشيه ارسي
انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
شيشه قاب قابي

رنگي

سبز، 
صورتي، 

شفاف
----

جدول ۴. ويژگي واگيره هاي آثار قواره بري تاالر الماس در مجموعه کاخ هاي گلستان، مأخذ: همان.



و باالخانه ها و پستوهاي متعددي است. در زير تاالر نيز 
سمت  در  دارد.  وجود  وسيعي  زيرزمين  يا  حوضخانه 
شيشه هاي  داري  که  بزرگ  ارسي هاي  با  تاالر  شمالي 
قديمي ترين  است.  شده  پوشيده  است،  زيبايي  رنگين 
سمت  ايوانچه  آينه کاري شده  مقرنس هاي   تاالر،  در  اثر 
جنوبي تاالر است که از بقاياي عهد فتحعلي شاه است. 

(ذکاء،۱۳۴۹: ۲۸۲)
ارسي  جز  به  که  مي باشد  ارسي  پنج  داراي  تاالر  اين 
يکسان  نقش  هم  با  دو  به  دو  ديگر  ارسي  مياني چهار 
دارند. نکته قابل توجه در اين تاالر دو جداره بودن سه 
ارسي مياني است. بدين معنا که قسمت ثابت ارسي ها 
داراي دو اليه مي باشد که نقشي که از داخل تاالر ديده 
کامًال  بيرون مشاهده مي شود  از  که  نقشي  با  مي شود 
مشابه  نقوشي  داراي  ارسي  سه  اين  است.  متفاوت 
دو  و  دري  سه  مياني  ارسي  که  تفاوت  اين  با  هستند 

ارسي کناري آن دو دري مي باشند.

شمس العماره
باقي  قاجاريه  دوران  از  که  آثاري  و  بناها  از  بسياري 
مانده، تحت تأثير اسلوب و سيستم عمارت ها و قصور 
اين  و  است  شده  بنا  اروپايي  ممالک  ساختمان هاي  و 
دلبستگي و عشق و عالقه پادشاهان قاجار نتيجه چندين 
مسافرتي بود که به فرنگستان نموده بودند. در عصر 
ناصري نيز چند هيئت از مهندسان و معماران فرانسوي 
آن ها  و  آمدند  ما  به کشور  ايران  دعوت  به  اتريشي  و 
همان کساني بودند که طرح و پروژه ي چندين ساختمان 
و کاخ باشکوه را ريختند. از جمله اين کاخ ها و قصرهايي 
شده  پرداخته  و  ساخته  اروپايي  کاخ هاي  سبک  به  که 
چندين  از  که  بود  کاخ شمس العماره  يا  و  کوشک  بود، 
قسمت مجزا و متمايز تشکيل شده بود و اين ساختمان 

تصوير ١٢. نمونه در ضلع مقابل، 
مأخذ: نگارندگان 

تصوير ١٣.  نمونه در ضلع 
مقابل ارسي، مأخذ: نگارندگان

بادگير،  عمارت  پنجره حوضخانه  تصوير ١٤. 
مأخذ: نگارندگان 

ضلع  در  نمونه  خطي٩.  طرح 
مقابل ارسي، مأخذ: نگارندگان 

طرح خطي١٠. نمونه درضلع 
مقابل ارسي، مأخذ: نگارندگان 

مأخذ:  بادگير،  عمارت  حوضخانه  پنجره   .١١ خطي  طرح 
نگارندگان 

مطالعه سيرتحول نقوش قواره بري 
درمجموعه کاخ هاي گلستان / ١١١-١٢٩ 



شماره ۵۴  تابستان۹۹
۱۲۱

فصلنامة علمي نگره

شماره 
طرح 
خطي

برگردانواگيره
نوع 

کاربري
فرم 

زيرنقش
شيوه تکرار

نوع 
نقشمايه

نوع لقط
هم نشيني 
رنگ ها در 
شيشه ها

هنرهاي 
تلفيق شده 

با قواره 
بري

۱۶

خورشيدي 
ارسي

ترک 

 ۱/۴
دايره

انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
شيشه اسليمي

رنگي

قرمز، آبي، 
سبز، نارنجي، 

شفاف
خاتم مربع

خورشيدي 
ارسي

ترک 
۱/۱۶
دايره

انعکاسي با 
محور تقارن 

شعاعي
شيشه اسليمي

رنگي
قرمز، آبي، 
سبز، زرد

گره چيني
خاتم مربع

حاشيه 
مستطيلارسي

انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
شيشه قاب قابي

خاتم مربعقرمز، آبيرنگي

قاب بزرگ 
در باالرو

ارسي
مستطيل

انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
شيشه محرابي

رنگي
قرمز، آبي، 
خاتم مربعسبز، شفاف

۱۷

خورشيدي 
ارسي

ترک
۱/۲۴
دايره

انعکاسي با 
محور تقارن 

شعاعي

دوکي 
شکل

شيشه 
رنگي

قرمز، آبي، 
سبز، زرد، 

شفاف
خاتم کاري

قاب بزرگ 
در باالرو

ارسي
مستطيل

انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
شيشه محرابي

رنگي
قرمز، سبز، 

خاتم کاريشفاف

۱۸

خورشيدي 
ارسي

مثلث 
متساوي 
الساقين

انعکاسي با 
محور تقارن 

شعاعي
شيشه اسليمي

رنگي

قرمز، آبي، 
سبز، صورتي، 

شفاف
آينه کاري

قاب بزرگ 
در باالرو

ارسي
مستطيل

انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
شيشه محرابي

----قرمز، شفافرنگي

حاشيه 
ذوزنقهارسي

انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
قاب قابي

آينه 
کاري، 
شيشه

----شفاف

حاشيه 
ارسي

مثلث 
متساوي 
الساقين

انعکاسي با 
محور تقارن 

شعاعي
شيشه قاب قابي

----قرمز، شفافرنگي

جدول ۵. ويژگي واگيره هاي آثار قواره بري شمس العماره در مجموعه کاخ هاي گلستان، مأخذ:  همان.



۱۹

خورشيدي 
ارسي

ترک

دايره

انعکاسي 
با محور 
تقارن 
شعاعي

شيشه اسليمي
رنگي

قرمز، آبي، 
سبز، زرد، 

صورتي
آينه کاري

قاب بزرگ 
در باالرو

ارسي
مستطيل

انعکاسي 
با محور 
تقارن 
عمودي

شيشه محرابي
----قرمز، شفافرنگي

حاشيه 
مستطيلارسي

انعکاسي 
با محور 
تقارن 
عمودي

قاب قابي
آينه 

کاري، 
شيشه

----شفاف

خورشيدي ۲۰
در

ترک

دايره

انعکاسي 
با محور 
تقارن 
شعاعي

دوکي 
شکل

شيشه 
----قرمز، شفافرنگي

خورشيدي ۲۱
در

ترک

دايره

انعکاسي 
با محور 
تقارن 
شعاعي

دوکي 
شکل

شيشه 
رنگي

قرمز، سبز، 
خاتم کاريشفاف

۲۲

خورشيدي 
در

ترک

دايره

انعکاسي 
با محور 
تقارن 
شعاعي

دوکي 
شکل

شيشه 
----شفافرنگي

حاشيه 
ارسي

مثلث 
متساوي 
الساقين

انعکاسي 
با محور 
تقارن 
شعاعي

شيشه قاب قابي
----قرمز، شفافرنگي

خورشيدي ۲۳
در

ترک

دايره

انعکاسي 
با محور 
تقارن 
شعاعي

دوکي 
شکل

شيشه 
رنگي

قرمز، آبي، 
سبز، زرد، 

شفاف
----

خورشيدي ۲۴
در

ترک

دايره

انعکاسي 
با محور 
تقارن 
عمودي

تاج 
آبي، سبز، شيشهدرويشي

----نارنجي

ادامه جدول ۵ . 

مطالعه سيرتحول نقوش قواره بري 
درمجموعه کاخ هاي گلستان / ١١١-١٢٩ 



شماره ۵۴  تابستان۹۹
۱۲۳

فصلنامة علمي نگره

تصوير ١٥. ارسي مياني 
تاالر الماس، مأخذ: نگارندگان

دو  ارسي   .١٦ تصوير 
مأخذ:  الماس،  تاالر  دري 

نگارندگان

بيروني  نماي   .١٧ تصوير 
مأخذ:  مياني،  ارسي 

نگارندگان

الماس،  تاالر  ارسي طبقه دوم  تصوير ١٨. 
مأخذ: نگارندگان

مياني ارسي   .١٢ خطي  طرح 
تاالر الماس، مأخذ: نگارندگان

طرح خطي ١٣. ارسي دو 
الماس،مأخذ:  تاالر  دري 

نگارندگان

بيروني  نماي  طرح خطي ١٤. 
ارسي مياني، مأخذ: نگارندگان 

طرح خطي ١٥. ارسي طبقه دوم 
تاالر الماس، مأخذ: نگارندگان

تصوير ١٩. ارسي طبقه اول 
عمارت، مأخذ: نگارندگان

طرح خطي ١٦. ارسي طبقه 
اول،مأخذ: نگارندگان

اول  طبقه  ارسي   .٢٠ تصوير 
عمارت، مأخذ:  نگارندگان

طرح خطي ١٧. ارسي طبقه اول 
عمارت، مأخذ: نگارندگان

بنايي ممتاز به  بزرگ که در نوع خود و عصر خويش 
معيرالممالک  خان  دوستعلي  وسيله  به  مي رفت  شمار 
شمس العماره  کاخ  (نجمي،۱۳۷۰:۸۷).  گرديد  طرح ريزي 
در سمت شرقي باغ مجموعه گلستان شاخص ترين بناي 
مرتفع ترين ساختمان  و  ارگ حکومتي  در  ساخته شده 
در  اين ساختمان  احداث  کار  است.  ناصري  دارالخالفه 
سال ۱۲۸۲ق. به دستور ناصرالدين شاه آغاز و پس از 

دو سال پايان پذيرفت.
عملکرد اصلي اين بناي مرتفع جهت تماشاي شهر تهران 

و اطراف آن از باالي ساختمان توسط ناصرالدين شاه و 
مهمانان وي و اهل حرم بوده است. عملکرد ديگر اين بنا 
جنبه تشريفاتي آن بنا بوده است و در ايوان و سالن هاي 
سرشناسان  و  مقامات  از  آن  باشکوه  و  تزيين  از  پر 
پذيرائي مي شده است. البته اين ساختمان به لحاظ آن که 
مرتفع ترين ساختمان تهران بوده و از بسياري از نقاط 
به  پادشاه بوده،  قابل رؤيت توسط رعاياي  شهر تهران 
صورت نماد و جلوه اي از قدرت و تجمل و در عين حال 
(قباديان،۱۳۸۳:  است  بوده  پادشاه  فرنگي  مآب  ذهنيت 



تصوير ٢١. ارسي طبقه سوم، مأخذ: 
نگارندگان 

چهارم،  طبقه  ارسي   .٢٢ تصوير 
مأخذ: نگارندگان 

مأخذ:  چهارم،  طبقه  خورشيدي   .٢٣ تصوير 
نگارندگان

طرح خطي ١٩. ارسي طبقه چهارم، 
مأخذ: نگارندگان

طرح خطي ١٨. ارسي طبقه سوم، 
مأخذ: نگارندگان 

مأخذ:  طبقه چهارم،  طرح خطي ٢٠. خورشيدي 
نگارندگان 

۱۵۹).اين عمارت مجموعه اي غني از آثار ساخته شده با 
تکنيک قواره بري است که در شامل انواع در، پنجره، ارسي  
و نيز خورشيدي مي باشد. تعداد زياد آثار قواره بري، تنوع 
نقوش، فرم و نيز هنرهاي ترکيب شده با قواره بري در اين 
آثار همگي نشان دهنده ي عظم باالي سازنده در راستاي 

ساخت يک اثر چشمگير و منحصر به فرد است.

تاالر سالم (تاالر موزه)
ضلع  در  تاجگذاري،  تاالر  يا  سالم  تاالر  يا  موزه  اتاق 
شمال شرقي باغ گلستان در مشرق خلوت کريم خاني 
در  اروپا  به  مسافرت  در  شاه  ناصرالدين  است.  واقع 
۱۲۹۰ سال هـ.ق و ديدن موزه هاي آن جا، تصميم گرفت 
در ارگ سلطنتي موزه اي شبيه به موزه هاي اروپا بسازد. 
از اين رو دستور داد عمارت قديمي شمال باغ گلستان 
اتاق موزه و سرسرا و حوض خانه و  را خراب کنند و 
ضمائم آن را بسازند که همگي باقي است. ظاهرًا بناي 
پيش  پذيرفت.  پايان  هـ.ق   ۱۲۹۳ سال  به  موزه  تاالر 
است  آن  جنب  در  که  آينه  تاالر  و  تاالر  اين  که  آن  از 
الماسيه  تاالر  که  بود  عمارتي  آن ها  محل  در  بنا شود، 
که  پيداست  چنين   .(۲۴۶ (کريمان۱۳۵۵،  مي شد  خوانده 

بناي تاالر موزه و ديگر قسمت هاي آن در سال ۱۲۹۳ق. 
اتمام يافته است.

آثار قواره بري اين تاالر در عين سادگي داراي زيبايي 
کاخ  اين  در  قواره بري موجود  اثر   ۳ خاصي مي باشند. 
تشابه نقش دارند، با اين تفاوت که پنجره مياني داراي 
سه در و دو پنجره کنار آن دو در دارند و تنها از نظر 

اندازه با هم تفاوت دارند.

کاخ ابيض
عبدالحميد  سلطان  شاه  ناصرالدين  سلطنت  اواخر  در 
براي  گران بها  و  عالي  اثاثيه  مقداري  عثماني  پادشاه 
شاه ايران هديه فرستاد. چون در آن هنگام تقريبًا همه 
کاخ ها و تاالرهاي سلطنتي از تابلوها و اثاثيه متعدد پر و 
آراسته شده و جايي براي نهادن هداياي سلطان عثماني 
تصميم  شاه  ناصرالدين  رو  اين  از  بود،  نمانده  باقي 
که  گلستان  محوطه  غربي  جنوب  گوشه  در  که  گرفت 
کاخ  بود،  آقامحمدخاني  برج  يا  فرنگي  سابقًا محل کاله 
دهد  جاي  آن  در  را  سلطان  هداياي  نموده،  بنا  جديدي 
به  بنا  ق.   ۱۳۰۶ سال  در  ابيض  ۳۱۶).کاخ  (ذکاء۱۳۴۹، 
دستور ناصرالدين شاه ساخته شده است. وجه تسميه 

مطالعه سيرتحول نقوش قواره بري 
درمجموعه کاخ هاي گلستان / ١١١-١٢٩ 



شماره ۵۴  تابستان۹۹
۱۲۵

فصلنامة علمي نگره

دوم،  طبقه  خورشيدي   .٢٤ تصوير 
مأخذ: نگارندگان 

تصوير ٢٥. خورشيدي 
طبقه سوم، مأخذ: 

نگارندگان

طبقه  پنجره   .٢٦ تصوير 
اول، مأخذ: نگارندگان 

اول،  پنجره طبقه  تصوير ٢٧. 
مأخذ: نگارندگان

طبقه  خورشيدي   .٢١ خطي  طرح 
دوم، مأخذ: نگارندگان 

طرح خطي ٢٢. خورشيدي 
طبقه سوم، مأخذ: نگارندگان

طرح خطي ٢٣. پنجره طبقه 
اول، مأخذ: نگارندگان 

طرح خطي ٢٤. پنجره طبقه اول، 
مأخذ: نگارندگان

شماره 

طرح 

خطي

برگردانواگيره
نوع

 کاربري

فرم 

زيرنقش

شيوه 

تکرار

نوع 

نقشمايه
نوع لقط

هم 

نشيني 

رنگ ها در 

شيشه ها

هنرهاي 

تلفيق شده 

با قواره 

بري

خورشيدي ۲۵
در

ترک
۱/۴
دايره

انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
----شفافشيشهتاج درويشي

خورشيدي ۲۶
در

ترک
۱/۴
دايره

انعکاسي با 
محور تقارن 

عمودي
----شفافشيشهتاج درويشي

جدول ۶. ويژگي واگيره هاي آثار قواره بري تاالر سالم در مجموعه کاخ هاي گلستان، مأخذ:  همان.

بود  رفته  کار  به  کاخ  نماي  در  که  بود  آن،گچ بري هايي 
کاخ  ساختمان هاي  ساير  برخالف   .(۸۳ (نجمي۱۳۷۰، 
گلستان که در زمان ناصرالدين شاه ساخته شد و همگي 
به سبک تلفيقي بودند، دو ساختمان عمارت خوابگاه و 
کاخ ابيض که در زمان وي در کاخ گلستان ساخته شدند 
به سبک معماري نئوکالسيک اروپا بودند و کامًال نماي 
پياده  ساختمان  دو  اين  روي  بر  فرنگي  ساختمان هاي 

شده است ولي از نظر مصالح و ساختار با شيوه هاي 
(قباديان۱۳۸۳،  گرديده اند  اجرا  ايران  سنتي  معماري 
۱۳۴).استفاده از تزيينات ساده تر و نيز نفوذ آرايه هاي 
کاخ  که  است  شده  سبب  قاجار  دوره  اواخر  در  غربي 
ابيض تنها داراي يک نمونه بسيار ساده و در عين حال 
زيبا از هنر قواره بري باشد که به تعداد در ضلع غربي 

طبقه دوم عمارت کار گذاشته شده اند. 



طرح خطي ٢٧. پنجره قواره بري کاخ ابيض، تصوير ٢٩. پنجره هاي قواره بري نماي غربي کاخ ابيض، مأخذ: نگارندگان
مأخذ:  نگارندگان

تصوير ٢٨. پنجره هاي قواره تصوير ٢٨. پنجره هاي قواره بري تاالر سالم،مأخذ: نگارندگان 
مأخذ:  سالم،  تاالر  بري 

نگارندگان 

تجزيه و تحليل واگيره هاي نقوش و بررسي تناسبات 
مربوط به آن ها در ۶ بناي مجموعه کاخ گلستان

براي شناخت ويژگي هاي نقوش قواره بري، واحد اصلي 
گوناگون  ابعاد  از  مي شود،  ناميده  واگيره  که  نقش  هر 
در  زيرنقش  فرم  گيرد.  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد 
واگيره ها يکي از مهم ترين ويژگي هاي آنهاست. زيرا به 
موجب اين فرم مي توان آنها را در جايگاه هاي متنوعي 
به کار برد . اين فرم اوليه است که فرم در نقش نهايي 

را صورت مي دهد.
آنها  مهم ترين  که  است  داراي خصوصياتي  واگيره  هر 
اينجا منظور جايگاه و  : ۱. نوع کاربري: در  عبارتند از 
محل تزيين شده با قواره بري در ارسي، در يا پنجره است. 
۲. نوع نقش مايه: نوع نقش به کار رفته در واگيره ها را بيان 
مي دارد ۳. تناسبات در واگيره: نسبت عرض واگيره به 
واگيره ها  تناسبات  ميان  تطبيق  منظور  به  آن  طول 
تکثير  روش  نوع  تکرار:  شيوه   .۴ شده اند.  محاسبه 

پنجره هاي   .٢٦ خطي  طرح 
کوچک تاالر، مأخذ: نگارندگان
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جدول ۷. ويژگي واگيره هاي آثار قواره بري کاخ ابيض در مجموعه کاخ هاي گلستان، مأخذ:  همان.

شماره 
طرح 
خطي

شيوه تکرارفرم زيرنقشنوع کاربريبرگردانواگيره
نوع 

نقشمايه
نوع 
لقط

هم نشيني 
رنگ ها 
در شيشه 

ها

هنرهاي 
تلفيق 
شده با 
قواره 
بري

خورشيدي در۲۷
ترک۱/۲۸

دايره

انعکاسي 
با محور 
تقارن 
شعاعي

شيشه قاب قابي
رنگي

قرمز، 
آبي، سبز، 

شفاف
----

نتيجه
با توجه به اين که قواره بري از جمله تزيينات معماري است که در ارگ سلطنتي تهران به طور گسترده 
و با مهارت فراوان اجرا شده است، در اين مقاله سعي شد تا ويژگي هاي هنري قواره بري هاي موجود 
درمجموعه کاخ گلستان وروندتحول نقوش آن ها مورد مطالعه و بررسي قرا رگيرد.پرسش اصلي اين 
پژوهش نيز به وجوه اشتراک وافتراق درساختارنقوش آثارقواره  بري مجموعه کاخ گلستان و تحوالت 
آثاراين مجموعه سلطنتي درگذرزمان اختصاص داشت. نتايج اين پژوهش که از بررسي قواره بري هاي 
٦ عمارت موجود در مجموعه کاخ گلستان شامل: ايوان تخت مرمر،عمارت بادگير، تاالرالماس، شمس 
العماره، تاالرسالم و کاخ ابيض حاصل شده حاکي ازآن است که چون مجموعه کاخ گلستان که در 
طول ساليان حکومت قاجار به تدريج ساخته و تزيين يافته است، به خوبي مي تواند تغييرات موجود در 
تزيينات قواره بري در اين بازه زماني را نشان  دهد و مي توان به عنوان يک نمونه مطالعاتي اين ويژگي هاي 
بصري را به تمامي آثار قواره بري قاجاري تعميم داد. ماحصل مطالعات که ازتجزيه و تحليل نقش مايه ها 
و واگيره هاي به کار رفته در قواره بري ها بدست آمده و دربردارنده ويژگي هاي هنري اين تزيينات 
است به طور اخص عبارتند از: ١- قواره بري بيشتر در تزيين َخفتگ ها و خورشيدي ها که در بيشتر 
درها و پنجره ها و ارسي ها وجود دارد و بخش ثابت آنها هستند، به کار برده شده اند.، ٢- آناليز انجام 
شده بر روي نقوش و واگيره هاي هر اثر بيانگر اين نکته است که فرم واگيره ها و زيرنقش ها بيشتر به 
صورت ترک هايي از دايره با نسبت هايي چون ١/١٦، ١/٢٤، ١/٢٨، ١/٣٠، ١/٣٢ و١/٣٦، ١/١٢٠مي باشند 
و پس از آن فرم هاي مستطيل عمودي و افقي، مثلث متساوي الساقين و ذوزنقه در فرم زيرنقش ها ديده 
مي شوند. اين فرم هاي متنوع به دليل جايگاهي است که هر واگيره در هر پنجره دارد. تناسبات نيز در 
هر واگيره ارتباط مستقيم با نوع واگيره و محل کاربري آن دارد، ٣-واگيره ها با شيوه انعکاسي تکثير 
يافته اند که بسته به نوع زيرنقش داراي محور تقارن عمودي و يا شعاعي هستند. ٤-نوع نقش مايه ها 

اصلي ترين ويژگي هنر قواره بري است. ٥-تزيين هر بنا به سبک معماري هر دوره بستگي دارد. 
بررسي قواره بري هاي هريک از کاخ ها نيز عالوه بر مشخص نمودن وجوه اشتراک طرح ها، نشان 

همنشيني   .۶ لقط  نوع   .۵ مي دهد.  نشان  را  واگيره ها 
در  آنها  ترکيب  و  رنگ بندي  شيشه ها:  در  رنگ ها 
را  واگيره  در  استفاده  مورد  رنگي  شيشه هاي 

نوع  قواره بري:  با  تلفيقي  هنرهاي   .۷ و  مي کند  بيان 
تکنيک هايي که ممکن است در کنار قواره بري به عنوان 

تزيين کار شده باشند را بيان مي کند.



دهنده سيرتحول نقوش و قواره بري و تغييراتي است که در هر دوره ايجاد شده نيز هست. به عنوان 
مثال، نمونه هاي ابتدايي هنر قواره بري در مجموعه کاخ گلستان مربوط به عمارت بادگير و تخت مرمر 
است که نقوش داراي پيچـيدگي بيشتر با نقش مايه هاي اسليمي هستند. آراستن اين پنجره ها و درها 
با لقط هايي که با تکنيک گره چيني و يا پارچه ُبري ساخته شده اند و نيز استفاده از تکنيک هايي چون 
گره چيني، پارچه ُبري و يا خاتم و آينه کاري بر روي آالت قواره بري، بر غناي اين آثار افزوده اند. اما با 
گذر زمان، بناهايي که در اواخر دوره ناصري ساخته شده اند و تحت تأثير سفرهاي ناصرالدين شاه 
به فرنگ و عالقه او و جانشينانش به معماري با سبک غربي ساخته شده اند، نظير کاخ ابيض، تزيينات 
معماري به ويژه آثار قواره بري رو به سادگي گذاشته اند و نقوش تبديل به خطوط ساده و منحني مانند 
نقوش قاب قابي و گاه محرابي شده اند و قواره بري بسيار ساده و بدون تزيين به اجرا درآمده است و 
تنها تزيين اين آثار لقط هايي از جنس شيشه هاي رنگي است. اين تغيير سبکي، در نوع همنشيني رنگ ها 

در شيشه هاي رنگي با تقليل تعداد رنگ ها در بناهاي مربوط به اواخر دوره ديده مي شود.
در اين ميان مي توان آثار موجود در عمارت شمس العماره را در برخي از موارد به عنوان يک استثنا 
بررسي کرد. زيرا در ساخت و تزيين اين بنا سعي شده بود که بهترين و زيباترين هنرهاي زمان را 
براي به وجود آوردن يک اثر زيباي هنري و شاخص به کار برند. به طور مثال با وجود ساخت اين 
بنا در اواخر دوره ناصري در برخي آثار قواره بري اين عمارت نقوش همچنان داراي پيچيدگي هستند، 
نظير ارسي هاي بزرگ طبقه اول و طبقات باال و سادگي ديگر آثار اين دوران را تنها در چند پنجره و 
خورشيدي از اين عمارت مانند پنجره هاي زير سقف طبقه اول شمس العماره مي توان ديد. از طرفي در 
بيشتر آثار ساخته شده در اين سال ها قواره بري تنها و بدون ترکيب با ديگر هنرها به کار رفته است 
اما در برخي آثار قواره بري اين عمارت مانند ارسي اصلي در ايوان طبقه اول کوشک، تکنيک هاي هنري 
مانند خاتم مربع، گره چيني و ... با قواره بري ترکيب شده اند و اثري زيبا و منحصر به فرد به وجود 

آورده اند. 
اين تغيير سبکي در طول دوران نشان مي دهد که هنر-صنعت قواره بري از لحاظ تکنيک قابليت بااليي 
در اجراي نقوش متفاوت دارد و مي توان اين تکنيک ارزشمند را براي ساليق گوناگون و کاربري هاي 
متفاوت به کار برد. لذا به نظر مي رسد که در نقوش قواره  بري، سبکو سليقه افراد دخالت داده شده 

است.
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Amara palace may be regarded as an exception. Because in its construction and decoration, it was 

tried to use the finest and the most beautiful arts of the time to create a beautiful and artistic work 

of art. For example, despite the construction of the building during the late Nasserian period, 

some of the motifs of the qavarebori of this mansion, namely the examples on the large sashes of 

the first floor and the upper ones, still display complexity, while the simplicity of the other works 

of this period can only be seen in the few windows of the mansion such as the windows below the 

first floor of Shams al-Amara. On the other hand, in most of the works, made during these years, 

qavarebori has been used solely and without having been incorporated with other arts. But in 

some qavarebori works of this mansion, such as the main sash on the first floor Ivan of Kiosk, art 

techniques such as square signet, trelliswork, etc. have been combined with qavarebori, creating 

a beautiful and unique work.

Keywords: Qajar Era, Architecture, Qavarebori, Golestan Palaces, Decorations.
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The Qavarebori has flourished in the Qajar era to such an extent that one of the hallmarks 

of Qajar architecture is the presence of doors, windows and beautiful sashes made with this 

authentic Iranian art. The eye-catching visual features and remarkable technical characteristics 

such as high strength and cost-effective use of wood and glass are the reasons for the prevalence 

of wooden elements decorated with qavarebori technology in this period. According to the type 

of use, taste of founder or taskmaster, as well as the type of artistic attitude of the time and the 

influence of the social characteristics, the qavarebori ornaments of each building have undergone 

many changes, not merely in terms of technique, but in design and motif as well. In every 

historical period, royal palaces and monuments are the most important and the greatest places 

to show the peak of art and taste of the artists of each era, and the most appropriate case studies 

to fully explore the arts, especially architectural ornaments, can be found in these mansions. 

The royal citadel of Tehran, as the ruling headquarters of the Qajar dynasty (1793-1924 AD), 

is a collection of six monuments with various uses, each adorned with ornamental and varied 

architecture. Among these decorations, which are widely seen in all buildings of the Golestan 

Palace complex, are qavarebori decorations that adorn doors, windows, etc. The main question of 

this research is as follows: What are the similarities and differences in the structure of the motifs 

of the Golestan Palace Complex? And what have been the developments of the decorations of 

this royal complex over time? This research is a historical case study that, through library and 

field (photography) research methods, analyzes the studied samples qualitatively. The results 

of studies indicate that the function of buildings, taste, influence of social indices, etc., caused 

changes in design, motifs and other artistic features of works. The qavarebori of this complex 

mainly depict duplicate (reflective) motifs with rectangular copies and circular cracks adorned 

with arabesque patterns that were most commonly used in sashes and crescent forms above the 

doors. It also seems that the variety and complexity of the qavarebori motifs and their executive 

techniques in early Qajar buildings are greater than the subsequent ones; however Shams al-
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