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چكيده
قلعه نهچير واقع در جنوب غربي استان اصفهان از بناهاي منصوب به دورة صفوي و قاجار است که 
تا بعد از انقالب اسالمي مسکوني بوده و آخرين يادگارهاي بجاي مانده از آن مربوط به دوتن از نائب 
الحکومه هاي لنجانات قديم و پدرانشان است. متأسفانه اين بنا به داليل مختلفي چون عوامل طبيعي و 
انساني، متروکه و با آسيب هاي جدي مواجه شده است. همچنين در بررسي پيشينه اين بنا منبعي در 
رابطه با تزيينات وابسته به معماري موجود نيست و تا بحال کسي به آن نپرداخته است. هدف اصلي اين 
تحقيق بررسي و سير تحول تزيينات ديوارنگاره در معماري قلعه نهچير از ابتداي ساخت تا اوايل دورة 
پهلوي است و سؤال اصلي  تحقيق اين است که انواع و ويژگيهاي تصويري نقشمايه ها و موضوعات به 
کار رفته در تزيينات ديوارنگاره در بناي مورد نظر کدام است و سير تحّول در آنها به چه صورت بوده 
است؟ روش تحقيق در اين مقاله توصيفي - تحليلي و مقايسه اي و روش جمع آوري اطالعات کتابخانه اي 
و ميداني است که در پژوهش ميداني با حضور در قلعه مذکور، عکس برداري، مستند نگاري و دسته بندي 
تزيينات ديوارنگاره بر اساس اسلوب کار، محل قرارگيري و مضامين، به مطالعه سير تحّول تزيينات 
ديوارنگاره در معماري قلعة نهچير پرداخته شده ونتايج  بيانگر آن است که تزيينات ديوارنگاره در 
معماري قلعه نهچير نه تنها داراي ويژگي هاي شاخص تزيينات ديوارنگارة   دوره قاجار است، بلکه مي توان 
ريشه برخي نقوش را در دورة صفويه و حتي پيش از آن نيز جستجو کرد که تلفيقي از چکيده نگاري و 
طبيعت نگاري (متأثر از تزيينات اروپايي) هستند. همچنين سير تحول تزيينات نشان از کاهش کيفيت آنها 

از نظر اجرا و نوع مصالح بکار رفته از ابتداي قاجار تا دورة پهلوي اول است.
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مقدمه
قلعه نهچير يکي از آثار تاريخي واقع در شهرستان مبارکه 
در استان اصفهان است که تزيينات وابسته به معماري آن 
با توجه به ويژگي هاي سبکي و مستندات انجام شده متعلق 
به اواخر دورة صفوي، دورة قاجار ( ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ ه.ش) 
و پهلوي(۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷ ه.ش) است. اين بنا با وسعتي بالغ 
بر ۱۸۳۰۰ متر مربع و زير بناي بيش از ۷۰۰۰ متر مربع 
متشکل از ۷ خانه و دو حياط خلوت جهت برگزاري مراسم 
مي باشد که توسط شخصي به نام آقا محمد رفيع و فرزندان 
تکنيک،  حيث  از  غني  تزييناتي  داراي  و  شده   ساخته  او 
اسلوب اجرا و مضامين به کار رفته است که شامل نقاشي 
ديواري، گچ بري، آينه کاري و... مي باشد و با مضامين متنوع 
چون گل و مرغ، گلدان  و پرنده، نقوش پرده نما، نقوش گياهي، 

انساني، هندسي و... اجرا شده اند.
هدف اصلي اين پژوهش بررسي و سيرتحّول تزيينات 
ديوارنگاره در معماري قلعة نهچير از ابتداي ساخت تا اوايل 
دورة پهلوي است. که با مستند کردن و طبقه بندي آثار بر 
اساس محل قرارگيري، اسلوب کار و مضامين در راستاي 
پاسخ گويي به اين سؤال که، انواع و ويژگي هاي تصويري 
نقشمايه ها و موضوعات به کار رفته در تزيينات ديوارنگاره 
در بناي مورد نظر کدام است و سير تحّول در آن ها به 
چه صورت بوده است؟ همچنيــن در بررســي پيشــينه 
بنــا منبعــي در رابطــه بــا تزيينــات ديوارنگاره موجــود 
نپرداختــه  آن  بــه  بحــال کســي  تــا  و  باشــد  نمــي 
و  حفــظ  جهــت  دارد  ضــرورت  رو  ايــن  از  اســت. 
همچنيــن نگهــداري تزيينــات ارزشــمند معمــاري ايــن 
بنــا اقدامــات الزم مبنــي بــر مســتند نگاري، شــناخت 
انداز شــفافي  انجــام داد و چشــم  و بررســي آن هــا 
از اسلوب کار، محل قرارگيري تزيينات، مضامين به کار 
رفته و ســير تحــول هــر يــک را فراهــم آورد تا پيــش 

زمينــه اي باشــد بــراي پژوهش هــاي آينــده.
در اين تحقيق خانه هايي که داراي تزيينات ديوارنگاره 
هستند مورد بررسي قرار گرفته اند، و سير تحّول تزيينات 
در سه دوره زماني اوايل قاجار، دوره ميانه قاجار و اوايل 
تزيينات  و  است.  گرفته  قرار  بررسي  پهلوي مورد  دوره 
ديوارنگاره که بتوان آن را به دوره هاي صفويه  و زنديه 
وضرورت  اهميت  است.  نمانده  باقي  چيزي  داد  نسبت 
پژوهش از آن حيث است که ديوارنگاره هاي قلعه نهچيريکي 
از منبع غني جهت شناحت، سير تحول تزيينات معماري 

ايراني از ابتداي قاجار تا پايان پهلوي اول است.

روش تحقيق
اين تحقيق به شيوه توصيفي- تحليلي و مقايسه اي است 
وشيوة جمع آوري اطالعات بر مبناي مشاهدات ميداني و 
مطالعات کتابخانه اي صورت گرفته است. در مرحله اول 
اسناد سازمان  مرکز  و  آرشيو شهرداري  به  مراجعه  با 

ميراث فرهنگي و  جمعي از اهالي قلعه مذکور، منابع مکتوب، 
مستندات، نقشه ها، تصاوير و... گردآوري شد و با مراجعه 
به محل، به عکسبرداري و مستندنگاري پرداخته و تصاوير 
جمع آوري شده را در نرم افزارهاي گرافيکي بازسازي و 
براساس اسلوب کار، محل قرارگيري تزيينات و مضامين به 
کار رفته، طبقه بندي نموده و براي تکميل اطالعات و همچنين 
کنترل صحت آن ها، در مرحلة بعدي با مراجعه مستقيم به 
آثار، ثبت مشاهدات و اندازه گيري ها انجام شده  است. بعد 
از تحليل و مطالعه دقيق يافته ها و مقايسه آنان با يکديگر، 
نتايج تحقيق به صورت جدول و پاسخ به سواالت پژوهش 
ارائه گرديده است و در تجزيه و تحليل از شيوه توصيفي و 

تحليلي استفاده شده است.

پيشينه تحقيق
منابع موجود در رابطه با قلعه نهچير بسيار کم و تنها به 
معرفي کلي قلعه مي پردازد و همچنين محدود به تصاويري 
فرهنگي  ميراث  و  شهرداري  توسط  که  است  خانوادگي 
نقاشان  و  معماران  با  رابطه  در  و  است.  گرد آوري شده 
در آغاز و اتمام کار آن ها هيچ اطالعاتي در دست نيست. 
همچنين در کتاب هاي گوناکون که به معرفي و خانه هاي 
اصفهان در دورة قاجار پرداخته شده هيچ اشاره اي به اين 
قلعه و تزيينات آن نشده است. برخي نويسندگان مقاالتي در 
رابطه با تزيينات معماري در ديگر مکان ها نوشته اند که الهام 

بخش اين تحقيق بوده اند. از جمله:
  شفيعي در مقاله خود با عنوان «قلعه نهچير، ميراثي از 
اوايل دوره قاجاريه» تنها به عوامل ساخت قلعه، معماري و 
فضاي مسکوني و همچنين عوامل تأثير گذار بر تخريب آن، 
پرداخته است  (فصلنامه پژوهشي فرهنگي- هنري فرهنگ 

اصفهان، شماره ۱۳۸۰-۲۰).
ميرشمسي، ميرزا ابوالقاسمي و زارع خليل در مقاله اي 
با عنوان تنوع نقوش گياهي در نقاشي ديواري عصر زنديه 
در شيراز به دسته بندي و بررسي و تحليل کيفي نقوش 
گياهي پرداخته و با نمونه هاي نقاشي تزييني در ابعاد کوچک 
همين دوره مقايسه کرده اند و نتيجه گرفته اند که:« که تنها 
در ارگ کريم خان زند از نقش ترنج با ترکيب اسليمي و 
ختايي به صورت فراگير استفاده شده است. و اشاره کرده 
است که نقوش گياهي عالوه برماهيت آزاد و گسترش پذير 
آن، در ايجاد حس تعادل موثر است» (نشريه هنرهاي زيباـ 

هنرهاي تجسمي، ۱۳۹۶، شماره ۶۹).
ناظري و يزدان پناه، در مقاله خود با عنوان ارزش هاي 
اتاق ضلع  ديوارنگاره هاي  نقش مايه هاي  زيبايي شناختي 
شمال شرقي خانه اخوان حقيقي اصفهان (مربوط به دوره 
قاجار)، كه مطالعة فن شناسي آن مد نظر اين پژوهش است، 
به طور كامل از ديدگاه زيبايي شناسي بررسي و مطالعه 
شده است. به مطالعه، شناخت، دسته بندي و تحليل چگونگي 
ويژگي هاي تزيينات ديوارنگاره  آن پرداخته است و نتيجه 
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اين نقاشي ها بر  نتيجه  بيان مي کند:«  اينگونه  پژوهش را 
ويژگي هاي شاخص سبک نقاشي التقاطي قاجاري و تداوم 
ارزش هاي هنري صفويه و زنديه داللت دارد. وبه لحاظ 
شيوه هنري و اسلوب اجرا، به دو دسته چکيده نگاري نمادين 
(نقوش هندسي، گياهِي اسليمي و ختايي، انساني و حيواني)، 
تزيين گرايي و طبيعت گرايي (نقوش گلفرنگ، نقوش پرده ساز 
و مناظر كليسا)تقسيم مي شوند.» آنها همچنين سبك اجراي 
نقوش را تمپرا و پرداز تشخيص داده اند(نشريه مرمت و 
معماري ايران، شماره۷، ۱۳۹۳). مساله مهم در اين پژوهش 
بررسي سير تحول تزيينات در معماري قلعه نهچير مبارکه 
است که تاکنون پژوهشي دربارة آن صورت نگرفته است.

قلعه  معرفي  به  تنها  نيز  «لنجانات»  کتاب  در  کريمي 
نهچير و موقعيت جغرافيايي آن بسنده کرده است ( مبارکه 
در گذر تاريخ، کريمي، ۱۳۸۲، انتشارات ام ابيها). عليان در 
کتاب خود تحت عنوان «آشنايي با منطقه لنجانات»، ضمن 
معرفي اين بنا، آورده است که: "باني قلعه آقا محمد رفيع 
بوده که در مسافرت فتحعلي شاه از اصفهان به شيراز 
در سال ۱۲۴۷ هجري قمري از او در همين قلعه پذيرايي 
کرده است" (آشنايي با منطقه لنجانات، عليان،۱۳۷۷، نقش 

خورشيد). 
گودرزي در کتاب آيينه خيال به تجزيه و تحليل نقوش 
و تزيينات قاجاري چند عمارت در تهران پرداخته است. وي 
در اين کتاب به زمينه هاي ظهور قاجار و ظهور فرهنگي 
تزيينات  ويژگي هاي  توصيف  با  و  پرداخته  قاجار  هنر 
گوناگون ارزش هاي تاريخي و بصري هر يک را نشان داده 

است (آيينه خيال، گودرزي،۱۳۸۸، انتشارات سوره مهر).

 معرفي قلعه نهچير شهرستان مبارکه اصفهان
«نهچير» نام محله اي در در جنوب غربي شهرستان 
مبارکه در استان اصفهان است که به دليل وجود قلعه اي 
به لحاظ دارا بودن تزيينات نفيس و بسيار زيبا، از ارزش 
و اعتبار ويژه اي برخوردار است و مورد توجه گردشگران 
قرار گرفته است. اين مکان به سبب وجود نيزارهاي کوتاه 

قدي به نام «ني چي» که از آن روغن مي گرفتند به اين نام 
خوانده شده است. و برخي منابع معتقدند که به سبب وجود 
شکارگاه  مناسب جهت شکار بز کوهي به عنوان «نخجير» 
مطرح بوده و به مرور زمان هر دو روايت به منظور تلفظ 
بهتر به «نيچير» و بعد به «نهچير» تغيير يافته است  (کريمي، 

 .(۵۳:۱۳۸۲
باني اين مجموعه تاريخي شخصي به نام آقا محمد رفيع 
بوده و بعد از ايشان با افزايش جمعيت خانواده رفته رفته 
به وسعت قلعه نهچير اضافه شده به طوري که محمدرضا 
خان نهچيري نائب الحکومه منطقه لنجان به جهت رسيدگي 
به امور اداري و حکومتي خانة جديدي در بخش جنوبي 
اين مجموعه بنا مي نهد (تحويلدار اصفهان،۱۱۰:۱۳۸۸)که 
داراي سردر زيبايي با تزيينات نقاشي، گچ بري، کاربندي 
و آجرکاري است که شاخص ترين عناصر بيروني آن را 
شامل مي شود.(تصوير۱) اين بنا که ساخت آن به اواخر 
دورة صفوي نسبت داده شده است، که متاسفانه ترييني از 
اين دوره بدست نيامده است. در تاريخ ۷۶/۵/۱۱ به شماره 
۱۸۹۵توسط سازمان ميراث فرهنگي به ثبت آثار ملي رسيده 
مي باشد  مرمت  و  بازسازي  حال  در  اکنون  هم  و  است 

(سازمان ميراث فرهنگي شهرستان مبارکه ۱۳۹۲).

سير تحول ديوارنگاره از صفويه تا قاجار
از دورة صفوي با وقوع شرايط جديد اجتماعي- فرهنگي 
از يک سو و تأثيرات هنر اروپايي از سوي ديگر، تحوالتي 
اساسي در هنرهاي مختلف روي داد که در دوره هاي بعدي 
 . (Hatam ،20:2008) بخصوص دورة قاجار رونق گرفت
  نتيجه تعامل فرهنگي بين ايران و کشورهاي ديگر ترکيب 
برخي ويژگي هاي هنر آنها با هنر سنتي ايراني بود که به 
صورت رنگ، شکل و فضا و ويژگي هاي بصري هنر دورة 
قاجار  دورة  در  (گودرزي، ۲۹:۱۳۸۸).  کرد  ظهور  قاجار 
نقاشي از انحصار دربار بيرون آمد و در بين عوام رواج 
پيدا کرد. و به نوعي هنر عاميانه بدون ويژگي  هاي فاخر 
هنر اشرافي به فضاهاي خصوصي و عمومي چون خانه ها، 

تصوير۱. موقعيت خانه ها در قلعه نهچير و بخشي از سردر ورودي قلعه جديد، مأخذ: نگارندگان.



حمام ها و مساجد راه  يافت(ديبا، ۳۳:۱۳۸۷). همچنين طبقه اي 
از تجار و ثروتمندان شکل گرفت که به واسطة سفرهاي خود 
به خارج از ايران و ارتباط با ديگر تجار جهت حفظ و نمايش 
هرچه تمام تر موقعيت اجتماعي خود به رقابت با يکديگر 
مي پردازند و از اين رو ساخت خانه هايي با معماري هاي 
وسيع و تزيينات انبوه با مضامين گوناگون و مصالح متنوع 
رونق مي گيرد. (شريفي مهرجردي و ديگران۱۳۹۲) قلعه 
نهچير نيز از اين قائده مستثني نبوده چرا که مالکان آن از 
تجار دورة قاجار بوده اند که اعتبار و ثروت شان وابسته به 

ملک و زمينداري (زمين کشاورزي) بوده است.
وسعت اين قلعه ۱۸۳۰۰ متر مربع و زير بناي آن بيش 
ديدباني  برج  و ۹  در ورودي  با سه  مربع  متر  از ۷۰۰۰ 
تا ۸ متر مي رسد.  به ۷  اطراف  ديوارهاي  ارتفاع  و  است 
به  دارد  درونگرايي  ماهيت  بنا  اين  (شفيعي،۵۵:۱۳۸۰). 
و  است  مرکزي  حياط  به  رو  بازشو  سطوح  که  طوري 
نماي بيروني بنا در کمترين ارتباط با نماي دروني است. 
ديوارهاي بيروني عاري از هرگونه تزيينات است و تنها 
مي شود  ديده  سترگ  وباروهاي  برج  و  بلند  ديواره هاي 
در حالي که نماي داخلي داراي تزيينات قابل توجهي اعم 
از گچ بري، مقرنس، نقاشي ديواري و آينه کاري است. بر 
لبة پشت بام از دست اندازهايي جهت هدايت آب باران و 
جلوگيري از تخريب نما استفاده شده است و در طرفين 
ورودي ها سکوهاي سنگي تعبيه شده که در اصطالح قديم 
به آن ها پيرنشين گفته مي شد و مکاني براي استراحت و 
انتظار مراجعه کنندگان و پاتوقي براي اوقات فراغت اهل 
فوقاني  طبقة  داراي  ورودي ها  همچنين  است.  بوده  خانه 
با چندين اتاق مخصوص نگهبانان و پذيرايي از ميهمانان 

غريبه بوده است. 

از سازه هايي كه  "اولين  گروه   در خانه هاي سنتي 
بالفاصله پيرامون حياط  قرار مي گيرند، اتاق هاي سه دري، 
اتاق گوشواره  و،  باالخانه  ارسي،  بادگير،  تاالر  پنج دري، 
هستند که در تماس مستقيم با نور، آب، گياه و هواي تهويه 
شدة داخل حياط قرار دارند. گروه  دوم،  اتاق هايي اند  كه 
 در  پشت   اتاق  هاي  باال قرار  مي گيرند،  اهميت  كمتري  دارند 
 و  از  نور  سقف  به  طور طبيعي استفاده مي كنند. آشپزخانه، 
پستو، محوطة ورودي و اصطبل از اين گروه اند"( کاتب،۱۸

۳:۱۳۸۴). در قلعة نهچير اغلب خانه ها يک طبقه هستند و در 
صورتي که در يکي از جبهه ها ( مخصوصًا جبهة شمالي) 
طبقة دوم  بنا شده باشد، براي تأکيد بر اهميت وجود تاالر 

در آن جبهه است. 
تقريبًا بيشتر عناصر تشکيل دهنده در خانه هاي سنتي 
قرينه هستند. "جبهة جنوبي بازتابي از جبهة شمالي با توجه 
به اهميت و نورگيري مي باشد. با اين تفاوت که به صورت 
کمرنگ تري مطرح مي شود تا قسمت اصلي و مهم خانه در 

سمت شمال بهتر نشان داده شود"( ديبا،۱۱۱:۱۳۹۱)
عمده مصالح به کار رفته در بناي قلعه نهچير خشت 
ايران  اقليم گرم وخشک  مناطق مرکزي  با  وگل بوده که 
کامال مناسبت دارد و تناسب تزيينات در اين قلعه با تناسب 
متفاوتي  از شرايط  مالک  مالي  توان  شايد  و  بنا  کار کرد 
يا  تاالر  تنها  به گونه اي که در يک خانه  بر خوردار است 
اتاق پذيرايي داراي تزيينات است و اتاق ها ي ديگر تزيينات 

کم تري دارند.
در اين قلعه هشت خانه وجود دارد که چهارخانه آن 
طبق نقشه (تصوير۲) داراي تزيينات ديوارنگاره است که 
در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است. سر در قلعه 

جديد

تصوير۲. خانه هاي  A .D .E .F G که داراي تزيينات مي باشند، مآخذ: همان.

تزيينات  تحّول  سير  و  بررسي   
ديوارنگاره در معماري قلعه نهچير 

مبارکه اصفهان / ١٨٩- ١٧١



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۷۵

فصلنامة علمي نگره

و  مقرنس  تزيينات  با  نيز  محمدرضاخان)  خانه   )
ديوارنگاره در نقشه با حرفA  نشان داده شده است.

مکان قرارگيري تزيينات ديوارنگاره
در مطالعة تزيينات معماري قلعه نهچير به قاب بندي ها 
و جدول کشي هايي برمي خوريم که به تبعّيت از شکل کلي 
فضا طراحي و با عمق کم بر روي سطح گچ يا کاهگل حک 
شده اند. ( تصوير۳) اين تقسيمات را در اطراف طاقچه ها 
سطوح هندسي مقرنس ها و قطار بندي ها، طاق و حتي بخاري 
ديواري ها در تمامي خانه ها مي توان مشاهده کرد که ظاهرًا 
حدود يک نقش کامل را مشخص مي کنند و با حاشيه بندي از 
يکديگر تفکيک شده اند. نقوش به کار رفته در تزيينات نقاشي 
ديوارنگاره به شش دسته: نقوش گياهي، انساني، حيواني، 
نقوش مناظر، طبيعت بي جان و نقوش هندسي دسته بندي 
مالک  مالي  شرايط  بنا،  کار کرد  تناسب  به  که  مي شوند 
موقعيت قرار گيري آن ها و اندازه قاب ها، با يک ديگر متفاوت 
هستند. آنچه مهم است هماهنگي نقوش با کل فضاي معماري 
مي باشد چرا که نقش مايه هاي انتخابي متناسب با شکل کلي 
قاب ها، اندازه سطوح و هماهنگ با فضا هاي گود و برجسته 
معماري صورت گرفته است که مي توان به تزيينات سقف، 
قاببندي ها و حاشيه سازي هاي روي طاقچه ها و تقسيمات 
هندسي در کاربندي سقف و مقرنس طاقچه ها اشاره کرد. 
در کل، همه عناصر  از فضاي معماري تبعيت کرده و نظمي 

متقارن و هماهنگ را به وجود آورده اند. 
خانه F: اين خانه متعلق به اواخر دورة صفوي است و 
ورود به آن از طريق سردر قديمي قلعه امکان پذير است. در 
دوسوي حياط انبار و اصطبل هايي براي نگه  داري تجهيزات 
کشاورزي، علوفه و حيوانات ساخته شده است، که مورد 
استفاده ساکنان خانه هاي ديگر نيز بوده است. تاالر ضلع 
شمالي، و اتاق هاي سه دري جبهه شمالي و جنوب شرقي 
داراي تزيينات ديوارنگاره هستند که متاسفانه در اثر عوامل 
متنوع ترين  از  گل ها  تصوير۴)  شده اند.(  تخريب  محيطي 
نقوش تزييني ديوارنگاره هاي اين خانه محسوب مي شوند. 
هنرمند در اجراي نقوش گياهي گاه از اسلوب چکيده نگاري 
کمک گرفته و گاه به شيوه کامًال طبيعت گرايانه عمل کرده 
گياهي  نقوش  همنشيني  قاب  يک  در  که  به طوري  است. 
در  طبيعي  صورت  به  گل هايي   که  و  شده  چکيده نگاري 
حالت هاي باز، نيمه باز و بسته از زواياي مختلف نقاشي 
شده اند را مي توان مشاهده کرد. نقوش گل و مرغ، نقوش 
پرده نما، طبيعت بي جان و نقوش هندسي نقاشي شده روي 
مقرنس ها از جمله تزيينات اين خانه است.(تصاوير۵-۷ و 

جدول۱)
واقع در  ديگر خانه هاي  برخالف  اين خانه    E: خانه 
کل مجموعة نهچير داراي تاالر و اتاق هايي در چهار جبهه 
تزيينات  داراي  که  است  و غربي  شمالي، جنوبي، شرقي 
نقاشي  و  گچ بري، حجاري  مقرنس کاري،  از جمله  متنوع 

اوليه جهت مشخص کردن محدودة نقش  تصوير۳. تقسيمات 
،cm ۱۲۰*۳۰ ۱۳۹۶، مأخذ: نگارندگان.

تصوير۴. نقشه خانه  F و محل قرارگيري تزيينات ديوارنگاره 
طراح نقشه فرشته کرکوندي،۱۳۹۶.



شاخه 
محل قرار اسلوب اجرازيرشاخه ۲زير شاخه ۱اصلي

نمونهگيري

گياهي

گل و بوتهگياهان مستقل

طبيعت گرايانه (گل هاي 
طبيعي سرخ، زنبق، کوکب)

مقرنس 
طاقچه ها

چکيده نگاري و 
طبيعت گرايانه(گل هاي طبيعي 

همراه طرح چکيده نگاري 
شده از آنها)

مقرنس 
طاقچه ها

انواع ترکيبات 
بين يک گياه با 

عناصري همچون 
پرنده يا گلدان

گل و مرغ

مقرنس طبيعت گرايانه
طاقچه ها

چکيده نگاري (مرغ ها روي 
بند هاي ختايي)

مقرنس 
طاقچه ها

حيواني
پرندگان

پرندگان مثالي( 
هويت نامشخص) در 

نقوش گل و مرغ
مقرنس چکيده نگاري

طاقچه ها

----چهارپايان

طبيعت 
بيجان

ترکيبي از عناصر 
بيجان

تصوير هايي شامل: 
نقوش پرده نما، 
شمعدان وگلدان

رف اتاق چکيده نگاري
ضلع شمالي

جدول ١. دسته بندي تزيينات ديوارنگاره در خانةF، مأخذ: نگارندگان.

ديواري است. دسترسي به تاالر ها و اتاق هاي اطراف از 
طريق راهرو هاي جانبي که در دو طرف تاالر واقع شده 
است امکان پذير مي گردد و دسترسي از نماي رو به حياط 
براي آن ها پيش بيني نشده است. تاالرهاي ضلع شرقي و 
غربي تزيينات ساده تري نسبت به ضلع شمالي و جنوبي 
داشته و براي امور خدماتي و کم اهميت تر مورد استفاده 
در  ديوارنگاره   تزيينات  است(تصوير۸).  مي گرفته  قرار 
تاالر جنوبي واقع شده اند که شامل موضوعاتي از قبيل گل 

و بوته، گل و گلدان، گلدان و پرنده، منظره نگاري، نقوش 
انساني و... مي شوند. در اين فضا نقش مرغ با تناسبات 
و  دقيق  آناتومي  طبيعت گرايانه  ،  حجم پردازي  و  واقعي 
با ظرافت هرچه تمام تر تصوير شده است (تصوير ۹) .  
نقوش پرندگان گاهي در ال به الي شاخ و برگ ها به صورت 
نشسته بر پايه  گلدان يا قاب آينه ها، گاهي سينه به سينه 
و رخ به رخ  و گاهي سينه به سينه اما روي از يکديگر 
يا خوردن  نوشيدن  حال  در  مواردي  در  و  برگردانده اند 

تزيينات  تحّول  سير  و  بررسي   
ديوارنگاره در معماري قلعه نهچير 

مبارکه اصفهان / ١٨٩- ١٧١



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۷۷

فصلنامة علمي نگره

نمونهمحل قرار گيرياسلوب اجرازيرشاخه ۲زير شاخه ۱شاخه اصلي

نقوش گياهي

نمونه هاي مستقل

چکيده نگاريسرو کنگر دار
در ترکيب با ديگر 
نقوش سراسر اتاق

گل و بوته

طبيعت گرايانه (گل هاي
 طبيعي سرخ، زنبق، کوکب)

رف ها، ازاره

چکيده نگاري و طبيعت گرايانه
(گل هاي طبيعي همراه طرح 
چکيده نگاري شده از آنها)

در ترکيب با
 قاب آيينه ها

انواع ترکيبات بين 
يک گياه با عناصري 

همچون پرنده يا 
گلدان

گل و مرغ

تاالر جنوبيطبيعت گرايانه

چکيده نگاري نمادين
بر روي ستون،
 تاالر جنوبي

گلدان گل دار

چکيده نگاري (طرح 
چکيده نگاري شده

 از گل + گلدان با شکل رايج)

تاالر شمالي و
 جنوبي

تاالر جنوبيطبيعت گرايانه

نقوش حيواني
پرندگان

پرندگان طبيعي در
 نقوش گل و مرغ

طبيعت گرايانه
(کبک،  بلبل، سينه

 سرخ، طوطي)

ازاره ديوار 
تاالر جنوبي

پرندگان مثالي
( هويت نامشخص) 
در نقوش گل و مرغ

چکيده نگاري
بر روي ستون،
 تاالر جنوبي

----چهارپايان

نقوش انساني

برگرفته از زندگي 
روزمره

با نشانه هاي تفرج 
يا شکار

تاالر جنوبيطبيعت گرايانهانسان هاي در مزارع

نقوش منظره
نقوش منظره ساز در 

کنار ساير نقوش

نقوش دورنماي خانه ها 
و مزارع، رودخانه ها و 

درختان
طبيعت گرايانه

تاالر ضلع 
جنوبي(سقف)

طبيعت بيجان
ترکيبي از عناصر 

بيجان
تصوير هايي شامل: 
گلدان، نقوش پرده نما

چکيده نگاري
تاالر شمالي و

 جنوبي

جدول .٢ دسته بندي تزيينات ديوارنگاره در خانة E، مأخذ:همان.



هستند. دسته ديگر پرندگان و نقوش انساني هستند که در 
پس زمينة منظره ها با کمترين جزييات و با تک رنگ سياه 

نقاشي شده اند.                                             
بيش ترين سطح تزيينات اين خانه را نقش چکيده نگاري 
شده برگ کنگر به خود اختصاص داده است که در ترکيب با 
اشياء( گلدان ، قاب آيينه، ستون ها و نقوش پرده نما)  و ساير 
نقوش شامل اسليمي ها- ختايي ها نقاشي شده اند(جدول۲). 
برگ هاي کنگر و ساقه هاي پيچان تاک در سرتاسر ازاره ها 
به صورت قرينه نقاشي شده و در مرکز آن، گلداني پر از 
گل (زنبق، رز و گل چند پر به رنگ آبي) تزيين شده است 

(تصوير ۱۱).
خانه G: آنچه در اين خانه قابل توّجه است اتاقي در 
ضلع شمالي است که از سمت راست به يک اتاق ساده و 
بدون تزيينات و از سمت چپ به تاالر راه  مي يابد و به عنوان 
اتاق پذيرايي مورد استفاده قرار مي گرفته است. دو تاالر در 
ضلع شمالي و جنوبي اين حياط، فاقد تزيينات مي باشند و 
از بخاري ديواري هاي بسيار ساده اي برخوردارند. در اين 
ديوارنگاره  ها که تمامي سطوح و تقسيمات طاقچه ها، ازاره ها، 
تويزه و فضاهاي بين آن ها را پوشانده ( تصوير۱۲) نقوش 
گل و مرغ در ترکيب بندي هاي متفاوتي با رنگ هاي گرم 
و شاداب کار شده اند. طوطي، لک لک، بلبل و چندين مرغ 
که هويتشان مشخص نيست در حالت هاي مختلف سينه به 

سينه و رخ به رخ يا سينه به سينه و سر به عقب بر گشته، در 
حال پرواز، نشسته در النه به همراه چند مرغ ديگر، نشسته 
بر روي شاخ و برگ ها و يا پاي گياهان( روي زمين)، در 
حال خيز کردن براي پرواز، گاهي در حالي که پشت به هم 
کرده سرها روبروي هم است تصوير شده اند(جدول۴). اين 
پرندگان گاه با بال هاي باز ترسيم شده اند و تصوري از 
پرواز مي دهند و گاه با بال هاي بسته بر شاخه اي نشسته اند، 
در برخي مواقع کرمي به منقار دارند و يا با منقار گشوده 
در حال آواز خواندن نشان داده  شده اند. در تصوير کردن 
مرغان، هنرمند سعي کرده به تمامي جزئيات اعم از رنگ، 
(تصوير۱۳)  بپردازد.  پرنده  آناتومي  ساختار  و  حالت 

نمونه اي از اين پرندگان را نشان مي دهد.
دورة  اواخر  به  متعلق  محمدرضا خان  خانه   :Dخانه
قاجار مي باشد و در قلعه جديد ساخته شده است. از اين رو 
قلعه جديد به قلعة محمدرضاخان مشهور است. اين خانه 
داراي فضاي پيش خوان، چند هشتي در ورودي ها، اصطبل، 
و دروني مي باشد. ورودي  بيروني  و دو حياط  بهاربند، 
اصلي قلعه «A» با تزيينات کاربندي، ديوارنگاره و آجرکاري 
در ضلع شرقي واقع شده است. بر خالف خانه هاي ديگر 
در کل مجموعه نهچير، جبهه هاي شرقي و غربي خانه « 
D» دو طبقه و داراي ايوان ستون دار است و فضاهاي طبقه 
پايين جهت امور خدماتي مورد استفاده قرار مي گرفته اند. 

تصوير.۵ نقاشي ناتمام با موضوع طبيعت 
بي جان، اتاق سه دري جبهه شمالي خانه

F،cm 98*68،1396 مأخذ: نگارندگان

تصوير.۶ نقوش چکيده نگاري شده در از 
اره ها( اتاق ضلع جنوب شرقي خانهF) اين 
نقش در خانه هاي ديگر با کيفيتي پايين تر 
تکرار شده است، cm ۱۲۰*۳۶، ۱۳۹۶، مأخذ: 

همان

تصوير٧. تناسب عناصر نسبت به يکديگر 
 ،١٦*١٠  cm گل ومرغ،  موضوعات  در 

١٣٩٦، مأخذ: همان 

تصوير ٨. نقشه خانه E و مکان قرارگيري 
تزيينات، طراح نقشه فرشته کرکوندي، ١٣٩٦

و  گلدان  و  گل  نقش  ترکيب  تصوير٩. 
پرنده نقاشي شده بر روي رف ها. تاالر 
 ،١٣٩٦  ،١٢٠*٥٩   E،cmخانه جنوبي 

مأخذ: همان 

تزيينات  تحّول  سير  و  بررسي   
ديوارنگاره در معماري قلعه نهچير 

مبارکه اصفهان / ١٨٩- ١٧١



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۷۹

فصلنامة علمي نگره

و از طريق يک راهرو که در سرتاسر ضلع شرقي و غربي 
در جلوي اتاق ها قرار گرفته به حياط دسترسي مي يابند. 
تزيينات ديوارنگاره موجود در اين خانه، متعلق به ازاره هاي 
اتاقي در ضلع غربي است که نقش اسليمي به صورت تکرار 
شونده  در آن قابل شناسايي است. (تصوير۱۴) ازاره ها و 
بخاري ديواري در اتاق پيشخوان نيز داراي موضوعاتي 
از قبيل انسان(با حاالتي نظير زورآزمايي، شکار و تفرج به 
شيوة بداهه سازي و به رنگ آبي الجوردي)، مناظر و نقوش 
گياهي چکيده نگاري شده است. از ديگر تزيينات اين خانه 
تزيينات سردر ورودي «A» است که در اثر آتش سوزي 
آسيب ديده اند و شامل نقوش گياهي، درخت سرو ، نقش 
ترنج با سر پرندگان و سر حيوانات اسطوره اي( اژدها) 
را مشخص  تقسيمات فضايي  که حاشيه  موتيف هايي  و 

کرده اند مي باشد ( تصوير ۱۵ و جدول ۴).

اسلوب کار
تزيينات  اجراي  اسلوب  شد،  گفته  آنچه  به  توجه  با 

ديوارنگاره به دو دسته تقسيم مي شود:
۱. نقوش اصيل ايراني: که با اسلوب چکيده نگاري و 

نماد پردازي کار شده اند. برگ کنگر، لچک، ترنج و اسليمي 
ها که با رنگ هاي تخت کار شده اند را شامل مي شود. 
اروپايي: دسته دوم که تحت  تزيينات  از  .۲ نقوش متأثر 
اروپايي داراي حجم پردازي، سايه پردازي   تأثير نقاشي 
و پرسپکتيوي ابتدايي به روش طبيعت گرايي و واقع گرايي 
اجرا شده اند. شامل منظره ها، نقوش پرده ساز و مناظر و 

معماري هاي به سبک اروپايي است.
با مشاهده آثار مي توان دريافت که هنرمند نقاش در 
اجراي کار خود گاه از اسلوب چکيده نگاري کمک گرفته و 
گاه به شيوه کامٌال طبيعت گرايانه عمل کرده است. به طوري 
که در يک قاب همنشيني نقوش گياهي چکيده نگاري شده و 
گل هايي   که به صورت طبيعي نقاشي شده اند ديده مي شود. 
اين همنشيني را در تزيينات معماري تمام خانه هاي مجموعه 
نهچير مي توان ديد، که خود يکي از شاخصه هاي هنر در 

دورة قاجار است(تصوير ۱۱).

مضامين به کار رفته در تزيينات:
نقوش گياهي: بيش ترين سطح ديوار نگاره را به خود 
اختصاص داده اند اين نقوش به دو دسته تقسيم مي شوند. 

  تصوير١٢. نقشه خانه  G ، طراح نقشه 
فرشته کرکوندي،١٣٩٦

تصوير١٣. تزيينات اتاق پذيرايي در خانه  
G، ١٣٩٦، مأخذ: همان 

محمدرضا  اندروني  پالن   .١٤ تصوير 
فرشته  نقشه  طراح   ،A سردر  و   Dخان

کرکوندي،١٣٩٦ 

صورت  به  انساني  نقوش  تصوير١٠. 
سايه هايي بدون جزئيات و با کمترين تحرک 
 E، در دورنماي مناظر. سقف تاالر جنوبي

cm  ٤٠*٣٠، ١٣٩٦، مأخذ: همان

تصوير١١. نقش گياهي برگ کنگر، تاالر 
 ،١٣٩٦  ،١٢٠*٥٩  E، cm خانه  جنوبي 

مأخذ: همان

تصوير.١٥ ترکيب نقوش گياهي و حيواني، 
سردر A، ١٣٩٦، مآخذ نگارندگان



دسته اول، نقوش گياهي مستقل هستند که خود به دو گروه 
نقوش چکيده نگاري  بوته ها ۲.  و  گل  تقسيم مي شوند ۱. 

شده.
گروه اول از نقوش گياهي گل و بوته هايي هستند که 
به صورت يک گل کامل غنچه هاي باز، نيمه باز و بسته در 
کاسه هاي مقرنس سقف و در حواشي قاب آينه ها به صورت 
طبيعت گرايانه با سايه پردازي و دورگيري رنگي تيره نقاشي 
شده اند. موضوع اين دسته از نقوش گل هايي چون کوکب، 
گل سرخ صد پر، زنبق، نسترن، گل پنج پر، بنفشه و تعدادي 
گل ديگر که هويت آنها مشخص نيست است. گروه دوم از 
دسته اول نقوش چکيده نگاري شده و نماديني هستند که به 
صورت قرينه نقاشي شده اند. اسليمي ها، برگ کنگر، درخت 
سرو و نقش ترنج از اين دسته اند. دسته دوم: اين نقوش به 
سه گروه تقسيم مي شود که شامل ترکيب نقوش گياهي با 
پرندگان، ترکيب نقوش گياهي با حيوانات و ترکيب نقوش 

گياهي با طبيعت بي جان مي شود.
نقوش گياهي ترکيب شده با پرندگان: نقوشي هستند 
که گل و مرغ ناميده مي شوند اين نقوش در هر يک از خانه ها 
 F به گونه اي متفاوت کار شده است. در تاالر شمالي خانة
گل ومرغ ترکيب بندي مثلث شکل دارد، نقش مرغ در مرکز 
توجه قرار گرفته و در کنار آن گل سرخ و گل صدبرگ 
باغنچه هاي باز و بسته نقاشي شده است. در تاالر جنوبي 
خانه E شاهد ترکيب گل با مرغ ، گلدان و قاب آيينه هستيم. 
در اين فضا نقش مرغ با تناسبات واقعي و حجم پردازي 

تمام تر  هرچه  ظرافت  با  و  دقيق  آناتومي  طبيعت گرايانه  ، 
تصوير شده است. و در حاالت متنوع در حال آشاميدن، 
نشسته بر دسته گلدان و يا قاب آيينه ها و يا در البه الي 
نقوش گياهي نقاشي شده اند. در تزيينات سردر ورودي 
«A» (اواخر دوره قاجار) نقش مرغ جزئي از نقش ترنج 
مي باشد و در ادامه نقوش گياهي ترسيم شده است(تصوير 

    .(۱۵
نقوش انساني: نقش انسان در تزيينات سقف «E» به 
صورت سايه هايي بدون جزئيات و با کمترين تحرک در 
ساختمان ها  و  پرندگان  با  ترکيب  در  و  مناظر  دورنماي 
قابل مشاهده است. همچنين بر روي بخاري ديواري که 
در اتاق پيشخوان«A» قراردارد، انسان هايي در حاالت و 
اطوار متفاوت، در حال شکار، تفرج و در حال انجام کارهاي 
روزمره، قليان کشيدن و بازي نقاشي شده است. در اين 
تصاوير، نقش انسان با حجم پردازي و تک رنگ الجوردي 
با جزئيات بيشتر نسبت به آنچه در خانة «E» ديده شد 
تصوير شده اند به گونه اي که چشم ها و حرکات بدن قابل 

تشخيص است. 
مناظر: مناظر نقاشي شده در خانة «E» دورنمايي از 
ساختمان ها، مزارع و انسان ها است که شبيه به نقاشي هاي 
منظره  در  که  است  درحالي  اين  شده اند.  اجرا  اروپايي 
مشاهده  مزارع  و  پل ها  مساجد،   «G» خانه  نگاري هاي 
مي شوند. منظره نگاري در قلعه جديد «A» نوعي بداهه نگاري 
است که تصاويري از انسان در حال شکار (نوعي پرنده)، 

 (٢٢cm*سمت راست٣٥) A تصوير ١٦. منظره نگاري، اتاق پيشخوان
 ،(١٥*cmچپ٢٢ (سمت   Eخانه و   (  cm G(وسط٣٥*١٨  خانه 

١٣٩٦، مأخذ: همان.

 (cm 15*30 سمت راست)G تصوير ١٧. انواع گلدان در خانه هاي
و E( سمت چپ٥٤ cm  *٤١) ١٣٩٦، مأخذ: همان.

تصوير ١٨. شباهت نقوش پرده نما بر ازارههاي خانه اخوان 
حقيقي دوره صفوي (سمت راست) با نقوش پرده نما بر ازارههاي 

خانه G. ١٣٩٦ مأخذ: همان.

تصوير ١٩. شباهت نقش گل و مرغ و نقوش گياهي در طاقچه ها 
خانه اخوان حقيقي دوره صفوي (سمت راست) و خانه F (سمت 

چپ). ١٣٩٦ مأخذ: همان.

تزيينات  تحّول  سير  و  بررسي   
ديوارنگاره در معماري قلعه نهچير 

مبارکه اصفهان / ١٨٩- ١٧١



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۸۱

فصلنامة علمي نگره

جدول ٣. دسته بندي تزيينات ديوارنگاره در خانة G، مأخذ: نگارندگان.

شاخه 
نمونهمحل قرار گيرياسلوب اجرازيرشاخه ۲زير شاخه ۱اصلي

نقوش 
گياهي

نمونه هاي 
مستقل

فضاي بين طاقچه هاچکيده نگاريسرو کنگر دار

گل و بوته

طبيعت گرايانه (گل هاي طبيعي سرخ، زنبق، 
رف هاکوکب)

رف هاچکيده نگاري

انواع 
ترکيبات 

بين يک گباه 
با عناصري 

همچون 
پرنده يا 

گلدان

گل و مرغ

طاقچهطبيعت گرايانه و حجم نمايي

طاقچهچکيده نگاري (مرغ ها درون النه)

چکيده نگاري (طرح چکيده نگاري شده از 
رف هاگل + گلدان)

در حال بازي( بند بازي)، مردي در حال قليان کشيدن و 
مجالس رقص و پايکوبي و تصاوير از ساختمان ها را نشان 
مي دهد که به صورت تک رنگ  و با اسلوب طبيعت گرايانه 
و نمايانگر في البداهگي طرح است که در نوع خود بسيار 

خالقانه است. (تصوير ١٦)
جانوري: نقوش جانوري به دو دسته نقوش چهارپايان(شير 
به صورت  که  تقسيم مي شود.  پرندگان  و  اژدها)  و سر 
نيم رخ و با هر دو اسلوب چکيده نگاري و طبيعت گرايانه 
نقاشي شده اند از اين ميان پرندگان نيز به سه دسته  تقسيم 
مي شوند ابتدا نقش پرندگان در ارتباط با عناصر گياهي (گل 
و مرغ)و دسته دوم پرندگان در ترکيب با نقوش گلداني 
و قاب آيينه ها( که پيش تر شرح داده شد) و دسته سوم 
پرندگاني هستند که در پس زمينه مناظر در حال پرواز يا 
شکار شدن توسط انسان ها با کمترين جزييات و به صورت 

تک رنگ نقاشي شده اند(تصوير ١٥ و جدول ٣).
طبيعت بيجان: يکي ديگر از شاخصه هاي تزيينات در دورة 
قاجار مستقل شدن موضوعات طبيعت بي جان است اين 
دسته نقوش را به صورت شمعدان هايي در خانه «F»، انواع 
گلدان ها و نقوش پرده نما در خانه هاي «A،F،E،G» مي توان 

مشاهده کرد.
نقش گلدان در خانه هاي« F» از پايه هاي گياهي تشکيل 
شده است به طوري که تفکيک آن ها کمي مشکل مي نمايد اما 
در خانه «E» به هر دو صورت طبيعت گرايانه و چکيده نگاري 
قابل بررسي است. در خانه «G» نقش گلدان به شکلي که 
برايمان آشناست وجود ندارد. چرا که گل  ها در راس نقوش 
جدا  آن ها  از  رنگ،  واسطه  به  تنها  و  گرفته  قرار  تزييني 
شده اند. هر چه که به دورة پهلوي نزديک مي شويم اين نقش 
جزئي از گل ها مي شود به طوري که بدنه گلدان تنها با چند 



شاخه 
اصلي

نمونهمحل قرار گيرياسلوب اجرازيرشاخه ۲زير شاخه ۱

نقوش 
حيواني

پرندگان

پرندگان طبيعي در 
نقوش گل و مرغ

طبيعت گرايانه (کبک، بلبل، 
رف هاسينه سرخ، طوطي)

پرندگان مثالي( هويت 
نامشخص) در نقوش 

گل و مرغ
چکيده نگاري 
طاقچه وطبيعت گرايانه

پرندگان در حال پرواز 
درپس زمينه قاب هاي 

روي مقرنس سقف
رف ها طبيعت گرايانه

يک نمونه پرنده شبيه 
لک لک، نشسته در 

کنار خمره اي
رف ها طبيعت گرايانه

گربه سانان همچون: چهارپايان
شير و خرگوش

چکيده نگاري و 
طبيعت گرايانه

فضاي باالي 
رف ها

نقوش 
منظره

مناظر 
مستقل 

مناظر طبيعي ( 
درختان روييده بر 

تپه)، مناظر ساختماني 
مساجد، پل ها، ترکيبي 

از مناظر طبيعي و 
ساختماني

 طبيعت گرايانه
در ترکيب با 
تمامي نقوش 
در رف ها و 

طاقچه ها

طبيعت 
بيجان

ترکيبي از 
عناصر 
بيجان

نقوش مهره ها و 
آويزهاي پرده، گلدان 
و شمعدان، پايه چراغ 

و يا ستون تزييني 
رف ها، باالي چکيده نگاري 

رف ها

ادامه جدول ٣.

برگ طبيعي يا برگ کنگر شکل مي گيرد(تصوير۱۷).
قاب بندي ها،  نقوش  از  دسته  اين  هندسي:  نقوش 
قاب ها و تقسيمات هندسي بر روي مقرنس هاي طاقچه و 
سقف را شامل مي شود که با تبعيت از شکل و ساختار 
فضايي معماري شکل گرفته اند و محدودة يک طرح کامل را 

مشخص مي کنند. 
با مطالعه تزيينات ديوارنگاره در معماري قلعه نهچير 
متنوعي  تفاوت  ها و خصوصيات  با وجود  گفت  مي توان 

که هر يک از خانه ها دارند، در تمامي آن ها پيوندي قوي با 
سنت هاي معماري گذشته وجود دارد و در کليات فضاي 
معماري به يکديگر مشابه هستند. نانوشته نماند که تزييناتي 
که بتوان گفت متعلق به دورة صفويه و زنديه باشد مشاهده 
نمي شود اما آنچه مهم است هماهنگي نقوش با کل فضاي 
انتخابي متناسب  معماري مي باشد چرا که نقش مايه هاي 
با شکل کلي قاب ها، اندازه سطوح و هماهنگ با فضا هاي 
کل  در  است.  گرفته  صورت  معماري  برجسته  و  گود 

تزيينات  تحّول  سير  و  بررسي   
ديوارنگاره در معماري قلعه نهچير 

مبارکه اصفهان / ١٨٩- ١٧١



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۸۳

فصلنامة علمي نگره

شاخه 

اصلي
نمونهمکان قرار گيرياسلوب اجرازيرشاخه ۲زير شاخه ۱

نقوش 
گياهي

برخي گياهان نمونه هاي مستقل
اتاق پيشخوانچکيده نگاريچکيده نگاري شده

انواع ترکيبات بين 
يک گياه با عناصري 

همچون پرنده يا گلدان 
يا موجودات اساطيري

گل و مرغ

چکيده نگاري(ترکيب 
سردر وروديگياهان با مرغ)

چکيده نگاري (ترکيب 
سردر وروديگياهان با مرغ)

اتاق ضلع غربيDچکيده نگارياسليمي

نقوش حيواني

پرندگان

پرندگان مستقل در 
پس زمينه مناظر 

سردر وروديچکيده نگاري

اتاق ضلع غربي.Dچکيده نگاري 

نقوش اساطيري
حيوانات چکيده نگاري 

شده مانند سر پرندگان 
روي دسته گلدان ها يا 
سر اژدها در تزيينات 

اسليمي و ختايي

چکيده نگاري (ترکيب 
گياهان با موجودات 

اساطيري)
سردر ورودي

نقوش 
انساني

با نشانه هاي تفرج يا 
شکار و با نشانه هاي 

بزم

انسان مسلح در حال 
تعقيب شکار، در حال 

بازي انسان هايي قليان 
به دست در پيش زمينه 
مناظر طبيعي يا در حال 

رقص و پايکوبي

بخاري ديواريطبيعت گرايانه

ترکيبي از 
عناصر بيجان

ترکيبي از عناصر 
بيجان

تصوير هايي شامل: 
مهره هاي آويز، نقوش 

پرده نما 
ازاره اتاق چکيده نگاري

پيشخوان

جدول ٤. ادامه دسته بندي تزيينات ديوارنگاره در خانةDوA،، مآخذ: نگارندگان



.جدول٥ . سير تحول تقسيمات فضايي در طاقچه ها، مأخذ: نگارندگان

نمونه در تاالر و اتاق پذيرايينمونه در اتاق هاي خدماتيشاخه اصلي

 F خانه

قوس هاي هفت و پانزده
شکل طاقچه به شکل مربع با تقسيمات هندسي مقرنس

 E خانه

استفاده از مقرنس هاي پيچيده در طاقچه و رف
شکل طاقچه به شکل مربع با  تقسيمات هندسي مقرنس

G خانه

قوس هاي تيزه دار

تقسيمات فضايي درون طاقچه و استفاده  از 
قوس هاي نيم دايره در رف ها

D و A خانه

حذف طاقچه ها و استفاده از قوس هاي نيم دايره در رف هاشکل هاي نيم دايره در ورودي ها

ترکيب بندي ها نقوش و گل و بته ها و کلية اجزاي ديوار نگاره 
از فضاي معماري تبعيت کرده و نظمي متقارن و هماهنگ 
را به وجود آورده است. اين تقسيمات در خانة  Fبه صورت 
طاقچه هاي مقرنس کاري  شده و قوس هاي هفت و پانزده، 
در خانة E تقسيمات فضايي بين طاقچه ها، قطار بندي ها و 
تويزه بسترهاي جديدي را براي ديوارنگاري ايجاد کرده 
است. تقسيمات فضايي در خانة G به صورت طاقچه هايي 
چهارگوش داراي لچکي، گودي و برجستگي  است و تمامي 
فضاي اتاق مزين شده است. در خانة A قوس ها نيم دايره و 
طاقچه ها حذف شده است و بخاري ديواري بستر جديدي را 

براي ديوارنگاري فراهم کرده است(جدول ۵).

نظر به اين که خانه F  متعلق به دوره صفوي است، 
اول  دوره  در  و  نمانده  باقي  دوره  اين  از  تزييناتي  ولي 
قاجار مجدد تزيين شده است. با اين وجود مي توان سير 
تحول تزيينات معماري قلعه را، در نقوش گياهي (جدول 
۶)، نقوش حيواني و انساني( جدول ۷) و مناظر و طبيعت 
بي جان و نقوش هندسي ( جدول ۸) بعد از صفوي و متاثر 
از صفوي را رويت کرد. همچنين با توجه به تأثيرپذيري 
نقوش از دوره هاي پيشين مي توان اظهار داشت که تزيينات 
و  اصفهان  در  آثار  ديگر  تزيينات  به  مشابه  نهچير  قلعه 
حتي شهرهاي ديگر در دوره قاجار و اوايل پهلوي است 

(تصوير۱۸ و ۱۹). 

تزيينات  تحّول  سير  و  بررسي   
ديوارنگاره در معماري قلعه نهچير 

مبارکه اصفهان / ١٨٩- ١٧١



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۸۵

فصلنامة علمي نگره

جدول ٦. دسته بندي و سير تحول ديوارنگاره ها در معماري قلعة نهچير، مآخذ نگارندگان

دوره سوم

( اواخر 

قاجار تا 

اوايل 

پهلوي)

D.C.B.A

--

دوره دوم

( اواسط 

قاجار)

G

--

E

دوره اول

( اول قاجار 

تا اواسط 

قاجار)

F

-

اسلوب اجرا
  چکيده 

نگاري

طبيعت گرايانه 
(گل هاي 
طبيعي 

سرخ، زنبق، 
کوکب، گل 
آفتابگردان)

طبيعت گرايانهچکيده نگاري

چکيده 
نگاري 
(مرغ ها 
روي 

بند هاي 
ختايي)

چکيده نگاري
 (طرح 

چکيده نگاري
 شده از گل + 

گلدان با 
شکل رايج)

(نقش
 برجسته  هاي
 رنگ شده)

گلدان گل دارگل و مرغگل و بوتهسرو کنگر دارزيرشاخه ۲

زير شاخه ۱
نمونه هاي 

مستقل
انواع ترکيبات بين يک گباه

 با عناصري همچون پرنده يا گلدان

نقوش گياهيشاخه اصلي



جدول ٧. ادامه دسته بندي و سير تحول ديوارنگاره ها در معماري قلعة نهچير، مآخذ نگارندگان

دوره سوم

( اواخر 

قاجار 

تا اوايل 

پهلوي)

D.C.B.A

--

دوره دوم

( اواسط 

قاجار)

G

---

E

--

دوره اول

( اول قاجار 

تا اواسط 

قاجار)

F

----

اسلوب اجرا
   طبيعت گرايانه 

(کبک، بلبل، سينه  
چکيده نگاري

چکيده نگاري و 

طبيعت گرايانه

چکيده نگاري و 

طبيعت گرايانه

چکيده نگاري، 

بداهه نگاري و 

طبيعت گرايانه 

متأثر از تزيينات 

اروپايي

طبيعت گرايانه، 

متأثر از تزيينات 

اروپايي

زيرشاخه ۲
پرندگان طبيعي در 

نقوش گل و مرغ

پرندگان مثالي( هويت 

نامشخص) پرندگان در 

حال پرواز درپس زمينه 

قاب هاي روي مقرنس سقف 

، يا مناظر

گربه سانان همچون: 

شير و حيوانات سم 

دار مانند:

حيوانات 

چکيده نگاري شده 

مانند سر پرندگان 

روي دسته 

گلدان ها يا سر 

اژدها در تزيينات 

اسليمي و ختايي

انسان مسلح در 

حال تعقيب شکار، 

انسان هايي قليان 

به دست در پيش 

زمينه مناظر 

طبيعي، در حال 

رقص و بازي

نقوش انساني 

در ترکيب با 

ساير نقوش در 

سر گچ بري ها

چهارپايانپرندگانزير شاخه ۱

با نشانه هاي 

تفرج يا شکار، 

نشانه هاي بزم

ساير

نقوش انسانينقوش حيوانيشاخه اصلي

تزيينات  تحّول  سير  و  بررسي   
ديوارنگاره در معماري قلعه نهچير 

مبارکه اصفهان / ١٨٩- ١٧١



شماره ۵۷  بهار۱۴۰۰
۱۸۷

فصلنامة علمي نگره

زير شاخه 

 ۱

اسلوب اجرا زيرشاخه ۲ 

دوره اول
( اول قاجار 
تا اواسط 

قاجار)

دوره دوم
( اواسط قاجار)

دوره سوم
( اواخر قاجار  تا 

اوايل  پهلوي)

FEGD.C.B.A

مناظر
 مستقل

پ مناظر 
طبيعي 

( درختان 
روييده بر 

تپه)، مناظر 
ساختماني، 
ترکيبي از 

مناظر طبيعي و 
ساختماني

طبيعت گرايانه/ 
چکيده نگاري 

متأثر از تزيينات 
اروپايي

ترکيبي از 
عناصر بيجان

تصوير هايي 
شامل: کاسه، 
بشقاب، ميوه

طبيعت 
گرايانه

انواع شمسه ها 
و اجزاي 

هندسي اطراف 
مقرنس ها

شمسه هاي 
شانزده و سي 

و دو ضلعي، 
شاپرکي هاي 
روي مقرنس

چکيده 
نگاري

جدول 8. ادامه دسته بندي و سير تحول ديوارنگاره ها در معماري قلعة نهچير، مآخذ نگارندگان

نتيجه
با توجه به تداوم نقوش در تزيينات معماري ايران، تزيينات بکار رفته در معماري قلعه نهچير در مجموع 
متأثر از دوره هاي پيشين تزيينات معماري ايران، بخصوص هنر صفويه است، در موارد محدود با 
موضوعات منظره ها و چشم اندازها طبق جدولهاي(7 و8) تحت تاثير هنر اروپا است. استفاده از نقوشي 
مانند برگ کنگر، اسليمي ها، ترنج ها و نقش گل و مرغ که ريشه در گذشته تاريخي ايران داشته اند، در 
گذر زمان تغيير و تحول يافته اند و در دورة صفويه به اوج رسيداند در تزيين اين مجموعه تاريخي به 

طور وسيع به کار گرفته شده است.
تزيينات مورد مطالعه در قلعه نهچير مبارکه، داراي شاخصه هاي تزيينات معماري دورة قاجار است. هم 

شاخصه هاي سنت گرايي نقشمايه هاي ايراني را در خود دارد و هم متأثر از نقوش اروپايي است.
به طور کلي نقشمايه هاي به کار رفته در تزيينات ديوارنگاره در معماري قلعه نهچير، در شش دستة  
نقوش گياهي، حيواني، انساني، منظره، اشياء و نقوش هندسي دسته بندي شده اند که از اين بين نقوش 



گياهي بيشترين سطح تزيينات را به خود اختصاص داده است. و با دو اسلوب چکيده نگاري شده چون 
ختايي ها و اسليمي ها و در برخي نقاط به صورت کامال طبيعت گرايانه مانند گلهاي سرخ و زنبق به کار 
رفته اند. نقوش گياهي همچنين با عناصر ديگري مانند گلدان، قاب آيينه و پرنده ترکيب شده اند. نقوش 
جانوري نيز شامل کبک، مرغابي، طوطي، قرقاول و برخي مرغان ديگر که هويتشان نامعلوم است و 
حيواناتي مانند شير و اژدها مي شود. نقشماية انسان نيز در حاالت مختلف از جمله تفرج، شکار و انجام 

کارهاي روزمره در منظره سازيها به تصوير درآمده است.
سير تحول تزيينات ديوارنگاره در معماري قلعه نهچير براساس ترتيب ساخت خانه ها در سه دورة 
زماني از اوايل قاجار تا اوايل دورة  پهلوي مورد بررسي قرار گرفت. تزيينات دورة  اول«خانة F» با 
اسلوب چکيده نگاري و به صورت نمادين کار شده اند و داراي ترکيب بندي ها مثلثي شکل هستند و 
عناصر مهم تر، بزرگ  و در مرکز قاب قرار گرفته اند. در اواسط دورة  قاجار «خانهE» نقشمايه هاي 
گياهي زنده تر و متقابًال نقش مرغ به صورت جفت جفت و پوياتر و با طيف رنگي گسترده تر نسبت به 
گذشته و کامال تزييني نقاشي شده اند. در خانه«G» نقوش گل و مرغ در ترکيب بندي هاي متفاوتي ظاهر 
مي شوند. طوطي، لک لک، بلبل و ساير پرندگان در حالت هاي پرندگان ساساني سينه به سينه و رخ 
به رخ يا سينه به سينه و سر به عقب بر گشته و... تصوير شده اند. نقوش چکيده نگاري شده (اسليمي 
و برگ کنگر) به صورت کمرنگ و در درجه دوم اهميت نسبت به نقوش طبيعت گرايانه قرار مي گيرند. 
درحقيقت عناصر يک قاب در موضوعات متفاوت ترکيب مي يابند و منظره نگاري ها موضوعات عاميانه 
را در برمي گيرند. در اواخر دوره قاجار و اوايل پهلوي شاهد نقشمايه هاي نمادين همچون نقش ترکيبي 
درخت سرو و سر اژدها هستيم. همچنين در منظره نگاري اين دوره نقاشان تجربيات خود را در قالب 
موضوعات في البداهه پياده مي کنند که اين يکي از شيوه هاي خاص ديوارنگاري دورة قاجار و متفاوت 
از شيوة    منظره نگاري متداول مي باشد.  در هر يک از خانه ها ميزان کاربرد تزيينات معماري با تناسب 
کارکرد و شايد توان مالي مالک بنا از شرايط متفاوتي بر خوردار است به گونه اي که در يک خانه تنها 
تاالر يا اطاق پذيرايي داراي تزيينات مي باشد و ديگر اتاق ها از تزيينات کمتري برخوردارند. در کل 
مي توان گفت در ابتداي دورة قاجار سطح پوشش و تنوع تزيينات ديوارنگاره زياد و هر چه به پهلوي 

نزديک مي شويم از کميت و در برخي موارد از کيفيت اجراي آثار کاسته شده است.
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art in the Qajar period, these motifs are specific to the Qajar period, which encompasses both the 

traditionalism of Iranian motifs and influences from European motifs. In general, the studied motifs 

are classified into six categories of plant, animal, human, landscape, objects and geometric motifs, 

of which the floral motifs have the highest level of ornaments; sometimes abstracted in two styles 

such as Khatais and Eslimis (arabesques) and in some places used in a completely naturalistic way, 

such as red flowers and lilies. Plant motifs are also combined with other elements such as vases, 

mirror frames and birds. Animal motifs include partridges, ducks, parrots, pheasants and some 

other birds which species are unknown, while include animals such as lions and dragons as well. 

The role of man is also depicted in various scenarios such as recreation, hunting and daily activities 

in landscapes. The evolution of mural decorations in the architecture of the Nehchir Castle was 

studied based on the order of construction of houses in three periods from the early Qajar to the 

early Pahlavi period. The decorations of the first period of «House F» are symbolically executed 

in an abstract style in triangular compositions with the most important elements depicted large and 

located in the center of the frame. In the middle of the Qajar period, «House E» was painted with 

more vivid floral motifs. Conversely, chicken motifs were painted in pairs and more dynamically 

with a wider color spectrum than in the past, and were completely decorative. In house «G», floral 

and chicken motifs appear in different compositions. Parrots, storks, nightingales and other birds 

are depicted similar to the Sassanid birds; breast to breast and face to face and so on. Abstract floral 

motifs are less important than naturalistic ones. In fact, the elements of a frame are combined in 

different planes, and landscapes cover slang themes. In the late Qajar and the early Pahlavi periods, 

we see symbolic motifs such as the combined depiction of the cypress tree and the dragon,s head. 

Improvised subjects, reflecting the experiences of the painters, is also one of the special methods of 

mural painting of the Qajar period, and different from the common landscape painting method.

The evolution of decorations shows a decrease in their quality in terms of execution and the type of 

materials used from the beginning of the Qajar to the first Pahlavi periods.

Keywords: Nehchir Castle, Mural, Qajar, Architecture, Isfahan
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Nehchir Castle, located in the southwest of Isfahan province, is one of the buildings attributed to 

the late Safavid and Qajar periods, which was inhabited until after the Islamic Revolution. Its last 

remaining relics belong to two of the old Lenjan’s viceroys and their fathers. Founded by Agha 

Mohammad Rafi, this historical complex has been gradually expanded after him with the increase 

of the family population, so that Mohammad Reza Khan Nahchiri, the deputy governor of Lenjan 

region, had a new house in the ward. The southern part of this complex has a beautiful entrance 

with decorations of painting, plaster modeling and brickwork, which includes its most prominent 

exterior elements.  Unfortunately, due to reasons such as natural elements and human factors (fire 

and destruction of walls by uninformed people and theft of decorations by profiteers), this building 

is abandoned and has suffered serious damages. In the study of the background of this building, 

no source deals with its architectural decorations. Thus the main question of this research is what 

are the types and pictorial features of the motifs and themes used in the mural decorations in 

the building in question, and how have they evolved? This article uses descriptive and analytical 

methods. The method of collecting information is library research and field research, in terms of 

the latter, by visiting the mentioned castle, photographing, documenting and classifying the mural 

decorations based on the style of work, location and themes, the evolution of the mural decorations 

in the architecture of the Nehchir Castle has been studied. The findings depict that the decorations 

in the architecture of the Nehchir Castle are influenced by antecedent periods, especially Zand 

and Safavid art, because they are in accordance with the motifs of the mentioned periods in other 

historical buildings. Furthermore, since the studied ornaments have the characteristics of decorative 
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