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چكيده
سردر يکي از بخش هاي ساختمان است که قابليت بيان اعتقادات سازنده يا کارفرماي آن را به ناظر بنا دارد. 
گفتمان نقوش به کار رفته در تزيينات هر سردر را مي توان همچون پيامي از سوي سازنده يا کارفرماي سردر 
محسوب کرد و آنها را خواند و فهميد. گفتمان نقوش سردر هفت بناي عمومي دورة  قاجار موضوع اين 
پژوهش است. مسئله اي که دنبال مي شود نحوة شناسايي وجه اشتراک ميان پيام هاي نهفته در اين سردر ها از 
طريق تحليل گفتمان نقوش به کار رفته در آنها مي باشد. هدف پژوهش شناسايي وجه اشتراک سردر هاي 
منتخب در نحوة ارتباط با بينندگان يا مخاطبان بناست. روش اصلي پژوهش توصيفي-تحليلي بود و داده هاي 
آن بر مبناي مشاهدات عيني، مطالعات کتابخانه اي و با استناد به تصاوير دست اول گردآوري شد. اين پژوهش 
نشان داد که فرآيند پيام رساني در همه سردر هاي منتخب با بهره گيري از نقوش مختلف، مضامين متفاوت 
و ترکيب هاي ظريف، ولي با روش هاي گوناگون صورت گرفته است. مقايسة گفتمان هاي شناسايي شده 
در ســردر ها مشخص کرد که غلبة خير بر شر وجه مشترک تمام آنهاست. علت اصلي توجه سازندگان 
و کارفرمايان اين سردر ها به اين نوع گفتمان را مي توان در تمايل حکومت هاي قاجاري به نمايش قدرت و 
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مقدمه
سردر از بخش هاي مهم هر ساختمان يا مجموعه محسوب 
مي تواند  تزئيني  و  کارکردي  نقش  بر  عالوه  و  مي شود 
القاکنندة پيام هاي فرهنگي و سياسي نيز باشد. نقوش موجود 
در يک سردر را مي توان همچون پيامي از سوي سازنده 
يا کارفرماي سردر محسوب کرد و آنها را خواند و فهميد، 
به عنوان  سردر  ايران،  در  حداقل  دور  گذشته اي  از  زيرا 
مکاني به منظور بيان اعتقادات و باورهاي صاحب و مالک بنا 
محسوب مي شده است. کاشي کاري يکي از هنرهايي است که 
در دوره هاي مختلف تاريخي، همراه با آجرکاري، گچ کاري 
و نقاشي براي تزئين سردر به کار مي رفته و مي رود. به طبع، 
اين هنر در هر دوره براي بيان و نمايش اعتقادات و سنت هاي 
معمول در آن عصر، در روي سردر کاربرد داشته است. به 
دليل نزديکي زماني بيشتر با دورة قاجار و وجود بناهاي 
احداث شده در اين زمان در جاي جاي کشورمان و همچنين 
پايبندي بيشتر به سنت ها در دورة قاجار (از جمله سنت 
سردرسازي و بيان اعتقادات از طريق آن)، در اين پژوهش 
هفت مورد از بناهاي دورة قاجار به عنوان مطالعه موردي 
انتخاب و از حيث پيامي که القا مي کنند بررسي مي شوند. در 
اين زمينه سعي شده است که بناهاي متفاوتي انتخاب شوند 
تا گسترة تعميمي کافي درباره بناهاي عمومي اين دوره 
فراهم آيد. سؤال پژوهش اين است که «سردر هر يک از 
بناهاي انتخاب شده القا کنندة چه پيامي است و نقاط مشترک 

اين سردرها در مفهوم و شيوة القاي پيام ها چيست؟»
از «شناسايي فصل  همچنين هدف پژوهش عبارت است 
مشترک سردرهاي منتخب در نحوه ارتباط با بينندگان يا 
مخاطبان بنا». پربار و عميق تر شدن تحقيقات انجام شده در 
مورد هر کدام از هفت بناي انتخاب شده نيز هدف فرعي اين 

پژوهش محسوب مي شود. 

روش تحقق
 با توجه به هدف، اين پژوهش مشتمل بر سه بخش اصلي 
است. در ابتدا به منظور حصول به نتيجة مطلوب، کفايت 
به  در دستيابي  دقيق تر، و محدوديت  نتيجه گيري  داده ها، 
اسناد تصويري بيشتر، تعداد هفت نمونه از بناهاي عمومي 
دورة قاجار، آن هم در بخش هاي مختلف کشورمان به عنوان 
مطالعة موردي پژوهش برگزيده مي شود. در بخش اول به 
توصيف مختصر سردر هر کدام از بناهاي انتخاب شده 
مشاهدة  مبناي  بر  بخش  اين  داده هاي  مي شود.  پرداخته 
مي شود  گردآوري  کتابخانه اي  مطالعات  و  نگارنده  عيني 
تا هر نمونه به خوبي شناسايي و توصيف گردد. در بخش 
دوم، انواع نقوش موجود در تزيينات کاشي کاري سردرهاي 
منتخب، به صورت مجزا و با روش توصيفي- تحليلي معرفي 
مي شوند. رويکرد تحليلي اين قسمت بر اساس انتخاب منابع 
گويا و دقيق انجام مي شود. در بخش سوم با تشکيل جدول 
مقايسه اي، پيامي که از همسويي نقوش موجود در هر سردر 

برمي خيزد بيان مي گردد. شناسايي پيام غالب هر سردر بر 
اساس اين شاخص هاست: نوع نقوش، تعداد نقوش، نحوة 
ترکيب و جانمايي نقوش در سردر، مضامين موجود در 
نقوش. رويکرد اين بخش ارائه خالصه و موجز پيام کلي هر 
کدام از سردرها و شناسايي وجه اشتراک آن پيام ها است. 

پيشينة پژوهش
تاکنون پژوهش هايي در زمينه سه موضوع متفاوت يعني 
کاشي کاري دورة قاجار (جباري و مراثي، ١٣٩٢؛ سامانيان 
و همکاران، ١٣٩٣؛ شهبازي، ١٣٨٦)، سردرسازي (محمدي 
کاشي کاري  اثر  يک  شناسي  گفتمان  و   (١٣٩٢ رجبي،  و 
انجام شده است.  اتحاد محکم، ١٣٩٢)  شده (عطارزاده و 
بررسي هاي نگارنده در ميان اين مطالعات نشان مي دهد که 
موضوع کاشي کاري دورة قاجار بيشتر به صورت مطالعه 
يکجاي يک بنا صورت گرفته و تفکيکي ميان نوع کاشي کاري 
بخش هاي مختلف بنا از جمله سردر مشاهده نمي شود. ساير 
پژوهش هاي صورت گرفته در مورد موضوع سردرسازي 
اوال کمتر با ارائه تصاوير و توضيحات بيان تصويري ارائه 
شده و ثانيًا حول دورة قاجار به بعد متمرکز شده است. 
شناسايي وجه مشترک فرآيند پيام سازي و پيام رساني 
سردر چند بناي عمومي متفاوت قاجاري، موضوعي است که 
پژوهشي درباره آن صورت نگرفته است. اين نکته نوآوري و 

تازگي پژوهش حاضر نسبت به پژوهش هاي پيشين است.

مباني نظري پژوهش
از آنجا که اين نوشتار بر آن است که به خوانش گفتمان يک 
اثر هنري بپردازد، لزوم اشاره به تعاريف و معقوليت اصل 
اين کار وجود دارد. بر اين مبنا مي توان پرسيد که اصوال 
گفتمان به چه معني است؟ خوانش يک گفتمان به چه معني 

است و چگونه قابل استخراج است؟
کارلبرگ به نقل از رورتي (١٩٩٢) تئوري گفتمان را چيزي 
مي داند که منبعث از تحول زباني رخ داده در علوم انساني 
و اجتماعي به واسطه کارهاي شخصيت هاي تاثيرگذاري 
همچون فرديناند دوسوسور، لودويگ ويتگنشتاين و ميشل 
به  تمايل  گفتمان  تئوري   .(Karlberg, 2012) فوکوست 
ترکيب با روش هاي کيفي و تفسيري دارد که بر ساخت 
اجتماعي و تبادل معنايي از طريق متون متمرکز شده اند 
(Karlberg, 2012). منظور از متون، صرفا نوشته ها نيست، 
بلکه حوزه وسيع تري را مانند کلمات گفته شده، ژست ها 
(حاالت)، نمادها، تصاوير، فيلم ها و ساير دست ساخته هاي 

.(Paul Gee, 2011) فرهنگي شامل مي شود
 خوانش در لغت به معناي قرائت، برداشت و استنباط است 
معناي  به  خوانش   .(Parsi Wiki Open Dictionary)
خواندن معمولي يک متن نيست بلکه به معناي رمزگشايي، 
ارائه تفسير و تالش براي يافتن معاني ضمني متن است. به 
اين ترتيب مي توان گفت خوانش گفتمان به معناي مطالعه 
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دقيق يک متن از سوي يک خوانش گر به منظور استخراج 
معاني و ارائه استنباط از آن متن است١. 

 مرحله اي که پس از خوانش و بيان توصيفي يک گفتمان 
تحليل  است.  گفتمان  تحليل  مرحلة  متصور شد،  مي توان 
گفتمان به اين امر مي پردازد که چگونه زبان، هم آوايي و 
هم نوشتاري، ديدگاه ها و هويت هاي اجتماعي و فرهنگي را 
به نمايش مي گذارد (Paul Gee, 2011). خطي مشي هاي 
مختلفي براي تحليل گفتمان وجود دارد. برخي از آنها صرفًا 
توجه  آن مطرح شده،  در  که  و مسائلي  متن  به محتواي 
مي کنند؛ برخي نيز به ساختار متن (قواعد دستور زبان) و 
اينکه چگونه اين ساختار براي ساخت معنا در بافت و زمينه 

.(Paul Gee, 2011) خاص عمل مي کنند، مي پردازند
باشد  گفتماني داشته  گفتمان کاشي کاري سردر مي تواند 
مرکب از يک سري قواعد و کلمات. در اين متن، کلمات همان 
رنگ ها، شکل ها، شخصيت ها و حاالت آنها هستند و نحوة 
ترکيب آنها قواعد گفتمان است. منظوري که در اين مقاله از 
خوانش کاشي هاي سردر هاي منتخب مدنظر است شناسايي 
واژگان مشترک به کار رفته در متن (همان کاشي کاري ها) و 
استخراج معاني اصلي است که از کليت متن بر مي خيزد. از 
سوي ديگر، خوانش مدنظر اين مقاله صرفًا به زمينه کلي متن 
توجه مي کند. اين زمينه کلي عبارت است از اينکه سردر هاي 
منتخب، در دوران قاجار ساخته شده باشند. بنابراين در اين 
پژوهش، متون منتخب با توجه به زمينه هاي ديگري همچون 
موقعيت شهري که در آن احداث شده اند، موقعيت محله اي 
که در آن واقع شده اند، مسئوليت و شخصيت کارفرماي 

متن، تقدم و موقعيت زماني احداث بنا در کل دوره قاجار، 
مورد خوانش قرار نمي گيرند.

معرفي سردر هاي منتخب
هفت سردر انتخاب  شده عبارت اند از : سردر حمام حاجي و 
حمام گلزار در رشت؛ سردر حمام پهنه و ارگ سمنان؛ سردر 
باغ ملي تهران، سردر باغ ارم شيراز و سردر تکيه معاون 

الملک در کرمانشاه.
حمام حاجي رشت: حمام «حاج جعفر حجفروش» يا حمام 
حاجي از جمله حمامهاي قديمي شهر رشت است که در 
بادي  مسجد  روبه روي  خيابان  مطهري،  خيابان  نزديکي 
اهللا شهر رشت و در منطقه تاريخي ساغري سازان واقع 
شده است. در کتيبة سردر اين حمام آمده: «عمل مشهدي 
يوسف كاشي ساز به تاريخ ١٣٠٨ه.ق (١٢٦٦ه.ش)»؛ يعني 
 (١٢٧٥-١٢٢٨) قاجار  ناصرالدين شاه  حکومت  زمان  در 
احداث شده است» (پناهي و احدنژاد، ١٣٩٠). «در دو طرف 
سردر، كاشيهاي گل و بتهدار رنگين و باال صحنة جنگ 
رستم با ديو سفيد و زير آن مناظري از باغ و بوستان و 
خانه و افراد مختلفي ديده ميشود. ورودي مردانه اين حمام 
دو در  مخصوص مردان و زنان دارد که ورودي مردان 
داراي در  چوبي کرم رنگي به ارتفاع ١,٨٠ متر و پهناي يک 
متر ميباشد» (پناهي و احدنژاد، ١٣٩٠). در هر طرف سردر 
اين حمام، دو فرشته بالدار و تاجدار در حالي که لباسهاي 
مرسوم در عهد قاجار را به تن دارند، به صورت نيمه پنهان 
و از پشت ستونهاي نازک، سبدي پر از گل را نگه داشته اند. 

تصوير ١. به ترتيب از راست به چپ: سردر حمام حاجي، حمام گلزار، تکيه معاون الملک، سردر باغ ملي،  مأخذ: نگارنده

١. ممکن است اين سؤال پيش آيد که 
هر فرد از يک متن مشخص مي تواند 
خوانشي متفاوت داشته باشد، سپس 
نتيجه گرفته شود که خوانش گفتمان 
يک کار شخصي و غير قابل تعميم 
و از اين رو بيهوده است. در پاسخ 
مي توان گفت که اگر نگارنده، قصد 
تأليف يک متن را براي عموم داشته 
باشد (مثل کاشي کاري سردر يک 
اين  منطقي  حالت  عمومي)،  بناي 
است که متن مورد نظر او بر اساس 
حداقل وجوه مشترک زباني ميان او 
و مخاطبانش تأليف شود. در غير اين 
صورت، در معرض ديد گذاشتن آن 
متن، کاري بيهوده به نظر مي رسد. 
از اين رو خوانش گفتمان يک متن از 
آنجا که مي تواند حداقلي از پيام ها را 

کشف کند مفيد است

تصوير ٢. به ترتيب از راست به چپ: سردر حمام پهنه، باغ ارم، ارگ سمنان، مأخذ: همان



در باالي هاللي ورودي بنا، منظره اي پرسپکتيوگونه از يک 
شکارگاه با انبوهي از درختان، گياهان و پرنده ها را نشان 
ميدهد که يک شاهزادة مذکر و يک شاهزادة مؤنث در مقابل 
هم در حالي که سوار بر اسب هاي سرخرنگ هستند، کمان 
خود را به سمت آهوهاي در حال فرار نشانه رفته اند. در 
مرکز اين تصوير، دورنمايي از يک کوشک نمايان است. در 
باالترين قسمت سردر هم تصويري از نبرد رستم با ديو 
سفيد نقش بسته است. يکي ديگر از عناصر موجود در سردر 
که از قسمت پايين سردر و از دو جانب آن آغاز ميشود، 
گلدان هايي پر از گلهاي بزرگ رنگارنگ است که تا انتهاي 

بااليي سردر امتداد يافته (تصوير ١).
حمام گلزار رشت: اين بناي ارزشمند در اواخر دورة قاجاريه 
و در زمان احمدشاه قاجار (١٣٠٤-١٢٨٨ ه. ش) در شهر 
رشت، سبزه ميدان، خيابان آيت اهللا انشائي١  و جنب بازار 
پيرسرا ساخته  شده است. در کتيبة سردر اين حمام تاريخ 
اختتام بنا سال ١٣٣٤ه.ق (١٢٩٢ ه.ش) ذکرشده است. در 
کتيبة بنا آمده: «عمل مشهدي محمد ولد مرحوم حاج يوسف 
جعفر  محمد  حاجي  حمام  کاشيهاي  کاشي ساز(سازنده 
رشت)، سنه ي ١٣٣٤ه.ق» (اخوان اصغري، ١٣٨٩). در کتيبة 
باالي سردر که در ميان دو نماد شيروخورشيد قرار دارد 
ابياتي ديده ميشود. دو طرف سردر از پايين تا ميانة ضلع 
باالي آن با تصوير پرترهمانند ١٨ پهلوان و پادشاه اساطيري 
که نامشان اغلب در شاهنامه آمده است خودنمايي ميکند. نام 
برخي از اين افراد عبارت است از کيقباد، ضحاک، فريدون، 
جمشيد، منوچهر، اسکندر کبير، سيامک و کيکاووس. در ميان 
اين تصاوير و نقطه ثقل آن، تصوير احمدشاه قاجار (پادشاه 

وقت) ترسيم شده است. همچنين در دو طرف سردر، باالي 
تصاوير پهلوانان، تصوير دو مچ دست که با انگشت سبابه به 
سمت شاه اشاره کرده اند نمايان است. اشارة اين دستها بر 
اهميت و مرکزيت تصوير شاه قاجار ميافزايد. در دو طرف 
قسمت بااليي سردر نماد شير و خورشيد که نماد ملي زمان 
قاجار بوده است نمايان است. در طرفين قسمت مياني سردر 
و زير تصوير دومي که از احمدشاه قاجار ترسيم شده است، 
دو فرشتة بالدار نيمه عريان وجود دارد. يکي ديگر از عناصر 
سردر، دو گلدان در قوس ورودي سردر ميباشد که گلهاي 
آن از پايين حرکت کرده و در نقطة نزديکي به هم، تصويري 
ديگر از احمدشاه قاجار که در دو طرف او پرچم سه رنگ 
ايران قرار دارد را همچون پرتره اي در برگرفته اند. در اين 
تصوير آمده: «تمثال اعلي حضرت سلطان احمدشاه قاجار». 
درست زير پاي فرشتگان و پايين تصوير احمدشاه، کتيبه اي 
مزين به آية «و ان يکاد...» نگاشته شده است. در طرفين 
ورودي بنا تصويري از يک سرباز اسلحه به دست قاجاري 

ترسيم شده است (تصوير ١).
دروازة ارگ سمنان: دروازه ارگ يكي از آثار تاريخي با 
ارزش و زيباي سمنان و بازماندة هنر دورة قاجاريه است كه 
بر روي كاشي هاي اين دروازة تاريخي نام ناصرالدين شاه 
قاجار درج  شده است. «دروازة ارگ سمنان اكنون در بين 
مردم به نام ميدان ارگ ناميده مي شود و در مركز شهر سمنان 
واقع است» (فارس، ١٣٩٠). «کار ساخت دروازه در سال 
١٣٠٢ ه.ق در زمان حکومت «انوشيروان ميرزا ضياء الدوله» 
فرزند محمد رحيم ميرزا پسر دهم عباس ميرزا نايب السلطنه 
که طي سال هاي ١٣٠٠ تا ١٣٠٥ ه.ق حاکم ايالت قومس بوده 

تصوير ٣. به ترتيب از راست به چپ: تصوير سرباز قاجاري در حمام گلزار، حمام پهنه، سردر باغ ملي، ارگ سمنان، مأخذ: همان

واقع  رشت  پيرسراي  محلة  در   .١
است.
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شماره ۳۷  بهار۹۵
۳۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

به اتمام مي رسد» (عمرانکو، ١٣٩١). اين دروازه داراي دو 
نماي شمال و جنوبي است. نماي شمالي دروازة ارگ از 
حيث استفاده از تزئينات کاشي کاري نما کاشي هاي هفت رنگ 
و مناره هاي تزئيني به چشم مي خورد. استفاده از نقوش 
هندسي و نقش و نگار اساطيري در اين جبهه اهميت نماي 
شمالي را به عنوان دروازة ورودي شهر بيشتر مي کند. به 
قرينه کتيبة نيم دايرة نماي جنوبي، طرح نيم دايره اي بر پيشاني 
نماي شمالي کاشي کاري شده که در آن نبرد رستم و ديو 
سفيد به تصوير کشيده شده است و درست در باالي مدخل 
ورودي نقش سربازان قاجاري و تسليحات آنها کاشي کاري 
شده است. از ديگر تزئينات کاشي کاري اين نما که به قرنيه 

شکل  گرفته است نقش شير خورشيد است (تصوير ١).
حمام پهنة سمنان: «حمام پهنه يکي از آثار قديمي و ارزشمند 
سمنان است که در گوشة شمال غربي تکية پهنة سمنان، بين 
مسجد جامع و مسجد امام خميني و امامزاده يحيي قرارگرفته 
است. حمام پهنة سمنان در سال ١٣١٢ ه.ق در زمان سلطنت 
مظفرالدين شاه تجديد بنا شد» (تبيان، ١٣٩١). بر سردر اين 
ورودي عالمت شير و خورشيد با کاشي هاي زردرنگ در 
دو لچک و به صورت يک نيم دايره مشخص مي باشد. در 
دو طرف اين درب، تصوير دو سرباز قاجار کاشي کاري 
شده است که در آن جمله «عمل زين العابدين سمنان١٣٣٠» 

به چشم مي خورد. «در باالي درب ورودي اشعاري به خط 
نستعليق خوانا و استادانه نوشته شده است. ازاره اين سردر 
را کاشي هايي با گل هاي سفيد و الجوردي به ارتفاع يک متر 

تشکيل مي دهد» (آرمان سفر؛ تصوير ٢).
سردر باغ ارم شيراز: تاريخچة باغ ارم که در واقع به باغ 
گياه شناسي معروف است به دورة پيش از قاجار برمي گردد. 
«در دورة ناصرالدين شاه، حاج حسنعلي خان نصيرالملک 
از بزرگان شيراز، اين باغ را از سران ايل قشقايي خريد و 
ساختمان زيباي کنوني را بنا کرد» (عطارزاده و اتحادمحکم، 
١٣٩٢). پايين ستون هاي ورودي بنا نقش برجستة سربازان 
دورة قاجاريه حک  شده است. سردر کاشي کاري شدة بنا 
داراي شکلي نيم دايره است که به سه قسمت قابل تقسيم 
سردر،  اين  خورشيدي  نگاره هاي١   کاشي  «در  است. 
جمال  از  نديمگان  شدن  «مدهوش  نام هاي  به  مجالسي 
يوسف»، «ديدن خسرو شيرين را در چشمه سار» و «رستم 
در بارگاه حضرت سليمان(ع)» تصوير شده است. تصوير 
ناصرالدين شاه سوار بر اسب نيز در وسط و فصل مشترک 
هر سه مجلس واقع شده است» (عطارزاده و اتحادمحکم، 

١٣٩٢؛ تصوير ٢). 
سردر باغ ملي تهران: سردر باغ ملي از بناهاي به جامانده از 
اواخر دوره قاجار است که در سال هاي ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۴ ه.ش 

1.Tile Motifs

تصوير ٤. نماد شير و خورشيد و تاج شاهي در در هاي فلزي سردر باغ ملي، مأخذ: همان

تصوير ٥. از راست به چپ: نماد شير و خورشيد در حمام پهنه، حمام گلزار، تکية معاون الملک،  مأخذ: همان



توسط جعفرخان کاشاني احداث شده  است. اين بنا داراي دو 
نماي بيروني و دروني است و در خيابان امام خميني کنوني 
جاي گرفته است. قسمت باالتر سردر کاشي کاري است به 
رنگ هاي الجوردي ، فيروزه اي ، کرم ، زرد، قهوه اي ، طاليي ، 
قرمز، سفيد و سبز شامل تصاوير اسليمي، مسلسل، ميدان 
جنگ، شصت تير، رضاشاه با تفنگ شصت تير، تخريب قلعه 
به وسيله توپ ، گلوله توپ به شکل هرم (هرم ۲۱ عددي )، 
دو فرشتة پيروزي، پرچم سه رنگ ايران، گلوله توپ، پلنگ، 
سروده ها و آيه هاي قرآني و نام هاي امامان. اين بنا داراي 
سه در است . در بزرگ داراي يک ورودي دو لنگه است که 
به صورت دو لنگه در آهني و طرح هاي برنز کاري شده 
شامل طرح هاي گل و مرغ شبيه اژدها يا پرنده خيالي هما، 
طرح اسليمي ، شير و خورشيد، و سر شير است و به شکل 
زيبايي مشبک کاري شده است . در باالي درهاي ورودي نيز 
طرح هاي طبل ، پري ، تاج ، تبرزين ، شمشير، نيزه ، شيپور، توپ 

و گلوله به چشم مي خورد (تصوير ١).
تکية معاون الملک کرمانشاه: «اي ن  ب ن  ا ک ه  در ب  اف ت  ق دي م  ش  ه ر 
ق دي م  و در خ ي  اب  ان  ش  ه ي د  ک رم  ان ش  اه ، در م ح ل ة   آب شخ ور ان  
حد اد  ع  ادل  و اق  ع  شده   اس ت  در س  ال   ١٣٢٠ه.ق ت وس ط ح س ي ن  
خ  ان  م  ع ي ن   ال ر ع  اي  ا ب ه  م ن ظور ب رگ ز ار ي  م ر اس م  م ذ ه ب  ي  ب ن  ا ش ده  
 اس ت» (شهبازي،١٣٨٦). اين بنا در محل ورودي داراي چند 
در است که هر کدام داراي نقوش خاصي است. پايين تا باالي 
ورودي بزرگ تر شامل تصاويري از واقع عاشورا، حرم امام 
حسين (ع) و حضرت ابوالفضل(ع) است. همچنين بر قسمت 
باالي درب کتيبه هايي از اشعار محتشم کاشاني نقش بسته 
است. يکي ديگر از ويژگي هاي اين ورودي ترسيم گلدان هايي 
پر از گل است که تصاوير عاشورايي را در برگرفته است. 
در باالترين نقطة سردر، تصوير دو فرشته نيمه عريان که 
يک تاج را حمل مي کنند و همچنين چهره هايي به صورت 
اندازهاي  و چشم  مناظر  نمايش  مي شود.  ديده  خورشيد 
اروپايي از ديگر خصوصيات اين ورودي است. در باالي 
ورودي در هاي مجاور درب اصلي نيز تصاويري از شير و 

خورشيد، فرشته و گلدان ديده مي شود (تصوير ١).
      

نقوش مختلف شناسايي شده در سردرهاي منتخب
تصوير سرباز: نقش سرباز در سردر باغ ملي، حمام گلزار، 
حمام پهنه و سردر ارگ سمنان قابل مشاهده است (تصوير 

.(٣
 در دورة قاجار ترسيم سربازان مسلح و آماده از جمله 
نقوش مرسوم در نقوش کاشي هاي سردر باالخص حمام ها 
بوده است. اين نقوش اغلب به صورت زوجي است و ترسيم 
آنها را مي توان به منظور نشان دادن ابهت دولت، و آمادگي 
نيروها تفسير کرد. پيام اين نقوش براي ناظر بنا مي تواند 
اين نکته باشد که سربازان حکومت با آمادگي کامل آماده 

جان نثاري براي شاه و وطن هستند. 
ترسيم شير: در سردرهاي انتخاب شده، نماد شير همراه با 
خورشيد، تاج شاهي يا در حال شکار ترسيم شده است. اين 
نقش در تمام موارد وجود داشت به جز حمام حاجي (تصوير 

٤ وتصوير ٥).
 اين نقش در دوره هاي مختلف فرهنگ ايران مفاهيم خاصي 
را در برداشته و «مظهر ميترا، خورشيد، گرما، تابستان، 
پيروزي، شجاعت، سلطنت، قدرت، نور و آتش بوده است» 
(مبيني، ١٣٨٩). «شايد قديمي ترين مفهوم نمادين نقش شير 
در علم نجوم مورد استفاده قرارگرفته است» (خزائي، ١٣٨١). 
يکي از صحنه هاي حضور شير، ترسيم آن به حالت نبرد 
با اژدهاست که بر اژدها غالب مي شود. اين موضوع متأثر 
از داستان هاي کهن ايراني دارد. «در ايران نماد شير همراه 
با خورشيد نيز به کار مي رفته است و پس از گذراندن سير 
تطوري سال ١٢٨٠ ه ق در زمان ناصرالدين شاه قاجار نشان 
رسمي ايران شد» (براتلو و همکاران، ١٣٩١). گفته شده است 
که در «اين نماد ترکيبي، شير نماد حضرت اميرالمومنين 
(ع) است، به طوري که شيري با شمشيري ذوالفقارگونه و 
همچنين خورشيدي که درون آن است و برخي اوقات با يا 
محمد(ص) پر مي شده نمادي از پيامبر است. اين نزديکي به 

تصوير ٦. تصوير گل و گلدان در سردر حمام حاجي رشت (راست) و حمام پهنه (چپ)، مأخذ: همان
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دليل لقب اسداهللا اميرالمومنين نيز مي باشد» (خزائي، ١٣٨١). 
ترسيم گلدان: نقش گل و گلدان يا کاسه بشقابي در سردر 
يافت شد  الملک  معاون  تکية  و  پهنه  گلزار،  حمام حاجي، 
از  قاجار  دورة  کاشي کاري  در  عنصر  «اين  (تصوير ٦). 
گياهي در ساية  نقوش  اينکه  اول  يافت.  چند جهت تحول 
طبيعت گرايي و طبيعت نگاري اين دوره و با ورود گل فرنگ 
يا گل هاي لندني (گل هاي سرخ پربرگي شبيه به صدتوماني) 
متحول شده اند و گه گاه اسليمي ها و ختايي ها جاي خود را به 
نقوش گياهي ساده تر (گل هاي چند پر) و واقع گرايانه (گل رز، 
ميخک، زنبق و اقاقيا) داده اند» (محمدزاده و سالحي، ١٣٩٢). 
دوم اينکه عنصر ديگري در زيرمحموعه گلدان ها قرار گرفت؛ 
نقوش کاسه بشقابي با انبوهي از گل تزئين مي شدند. «ترسيم 
نقش مايه هاي گل و کاسه بشقاب يکي از نوآوري هاي دورة 
قاجار است که بيشتر به تقليد از دنياي فرنگ متداول گرديد. 
در نقوش کاسه بشقابي يک دسته گل درون کاسه بشقاب با 
نقوش بسيار ريز و تزئيني قرار مي گيرد. در دورة قاجار طرح 
گل و گلدان و کاسه بشقاب سازي همراه با دسته گل هاي 
تزئينات  و  نقوش  در  زنبق  و  سرخ  گل  ويژه  به  مختلفي 
کاشي کاري و حجاري به کار مي رفت١» (بمانيان و همکاران، 

 .(١٣٩٠
در تحليل معنايي اين نقش بايد گفت «فرشتگان پيام آوران 
بال دار هستند که ميان خدايان و بشر ارتباط برقرار مي کنند. 
مردم فرشته را رابط آسمان و زمين مي دانند، از اين رو 

طراحان بنا خواسته اند با ترسيم فرشتگان نوعي تقدس و 
حالتي روحاني به بنا بدهند» (بمانيان و همکاران، ١٣٩٠). 
«ريشة ظهور نقش فرشته، در فرآيند تاريخي خويش، از نماد 
فروهر آغاز مي شود. با نقش سيمرغ همگام مي شود و در 
قالب نقش فرشته جلوه گر مي شود» (اختياري و همکاران، 
١٣٩٠). «فرشته ها با بال ترسيم مي شوند. بال بر بدن انسان 
يا حيوان عالمت ايزدي و نماد قدرت محافظت است. بال ها 
نيروهاي  الوهيت، طبيعت روحاني، تحرم، حفاظت و همه 
فراگيرنده خدا، نيروي استعالي جهان مادي، خستگي ناپذيري، 
حاضري مطلق، هوا، باد، حرکت خودبه خود، پرواز زمان، 
پرواز  انديشه، اراده، فکر، آزادي، پيروزي و چابکي را نشان 
مي دهند. بال ها نشانة پيک ايزدان تيزپا و نيروي ارتباط بين 
ايزدان و انسان ها هستند. بال هاي گسترده به معناي حفاظت 
الهي يا محافظ انسان ها از گرماي خورشيد است» (جعفري، 
١٣٨٦). «در برخي از اماکن تصوير فرشته به تعابير اسالمي 
مانند مالئکة مقرب خداوند نزديک تر است» (خزائي، ١٣٩٢). 
حياي  و  حجب  لباس هاي  پوشيده،  با  مالئکه  اين  وجود 
مخصوص به خود، تعداد متقارن و واقع در ارتفاعي نسبتًا 
بلند، در تطابق با سنت هاي  ايراني- اسالمي قرار دارد و 
واسطه فيض هستند و ضمن اينکه به بنا روحيه اي قدسي 
مي بخشد، مي تواند اين پيام را براي ناظر به دنبال داشته 
باشد که بنا، صاحبان يا استفاده کنندگان از آن، در سايه 
فيوضات الهي و حفاظت کروبيان عالم ملکوت مي باشند. «در 

تصوير ٧. نماد فرشته (کوپيد) در سردر تکيه معاون الملک، مأخذ: مريخ پور، ١٣٩٣

١.  در محلة پيرسراي رشت واقع 
است



تصوير ٨. راست: نقش فرشته در حمام حاجي، چپ باالحمام گلزار، چپ پايين سردر باغ ملي، مأخذ: نگارنده.

تصوير ٩. راست به چپ: پرچم ايران در سردر باغ ملي، تاج پادشاهي در تکية معاون الملک، مأخذ: همان

تصوير١٠. راست به چپ: تصوير کيقباد، ضحاک و فريدون در حمام گلزار، نبرد رستم با ديو سفيد در حمام حاجي، مأخذ:  همان

 شناسايي وجه اشتراک پيام موجود 
در سردر  هفت بناي عمومي دورة 
قاجار از طريق تحليل گفتمان نقوش 

به کار رفته در آنها



شماره ۳۷  بهار۹۵
۴۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

برخي از امکان نيز فرشته به مفهوم اروپايي خود که عنوان 
نزديک تر است١»  فتح مي باشد،  و  پيروزي  (رب النوع)  الهه 
عمارات  و  کاخ ها  در سردر  همکاران، ١٣٩٠).  و  (بمانيان 
حکومتي تصوير فرشته ها اغلب همراه است با تصوير شاه 
و تاج او. ترسيم فرشته در حالي که در گرد شاه پراکنده اند 
مي تواند اين پيام را به ناظر سردر القا کند که گويا فرشتگان 
و قدسيان عالم حافظ و دعاگوي تاج و تخت سلطنت هستند و 
براي جلوگيري از زوال و شکست آن دست دعا برافراشته اند. 
در نمونه هاي مطالعه شده نماد فرشته به صورت زوجي در 

سردر ها ترسيم  شده است. 
تاج شاهي و پرچم: اين نقش در سردر باغ ملي، و تکية 

معاون الملک ترسيم شده است (تصوير ٩). 
و  مليت  نماد  به عنوان  پرچم  و  شاهي  نماد  به عنوان  تاج 
استقالل کشور، يکي ديگر از عناصر معمول در کاشي کاري 
دوره قاجاريه بوده است. در اغلب موارد تاج شاهي توسط 
فرشته ها و الهگان پيروزي حمل و نگهداري مي شوند و جايي 

در باالي سردر و پايين يا باالي تصوير شاه قرار دارند 
مجلس نگاري: شخصيت نگاري در تزيينات تمام سردرهاي 

تصوير ١١. راست به چپ: شاهزادگان در شكارگاه( حمام حاجي )، مجلس ديدن خسرو،  شيرين در چشمه سار( سر در باغ ارم)،  مأخذ: 
همان.

تصوير ١٢. رستم در بارگاه حضرت سليمان( ع)، سردر باغ ارم،( راست), مجلس مدهوش شدن نديمگان از جمال يوسف( چپ)، مأخذ:  
همان.

تصوير ١٣. تصوير ناصرالدين شاه در سردر باغ ارم (راست)؛ تصوير احمدشاه در سردر حمام گلزار (چپ) مأخذ: همان.

تصوير ١٤. نمايش توپ و گلوله هاي آن و مسلسل در سردر باغ ملي،  مأخذ: همان

1.Cupid



پهنه وجود دارد (تصوير ١٠،  منتخب به جز سردر حمام 
تصوير ١١ و تصوير ١٢).

    مجلس نگاري در قالب کاشي کاري يکي از روش هاي تزئيني 
ديوار و نماهاي ورودي است که گويا در دورة قاجار تنوع 
و گستردگي بيشتري يافت. اغلب مجلس نگاري ها نشان دهندة 
شخصيت يا شخصيت هايي در حال حضور در يک نبرد يا 
يک مجلس هستند و در مواردي هم تصوير يک شخص را در 
برمي گيرند. «در نقاشي هاي دورة قاجار مضامين متعددي 
به كار مي رفته است؛ ولي سه مضمون رواج بيشتري داشته 
مضامين  سياسي،  و  افسانه اي  حماسي،  مضامين  است: 
تزييني و بزمي و مضامين مذهبي» (شريفي، ١٣٩٢). متقابًال 
اين روند در نقاشي دورة قاجار به نقاشي روي کاشي نيز 
سرايت کرد. «ويژگي روايي تصوير، مضمون مسلط در 
سالحي،  و  (محمدزاده  است»  قاجار  عصر  تصويرگري 
١٣٩٢). در مجالس نظامي اين دوره داستان فتح يک قسمت، 
يک جنگ خاص و همچنين تصاوير رزم هاي اساطيري و 
قهرمانان شاهنامه و خمسة نظامي شامل تصوير کيومرث، 
ديو  با  رستم  نبرد  و  فريدون  افراسياب،  سهراب،  رستم، 
سفيد، جنگ رستم و اسفنديار، جنگ رستم با سهراب ، از 
آتش گذاشتن سياوش، نبرد رستم و اژدها و... متداول تر 
بوده است. پيام اين نقوش را مي توان پيروزي خير بر شر و 
غلبه خصائل نيک بر خصائل زشت تفسير کرد. در مجالس 
بزمي وقايعي مانند رقص، شکارگاه، محافل درويشان، ليلي 
و مجنون، شيرين و فرهاد، بهرام گور در شكارگاه، يوسف 
و زليخا، شيخ صنعا و ترسا، بهرام و گل اندام و... ترسيم 
مي شده است. مجالس مذهبي نيز شامل وقايع عاشورايي، 
قيام مختار،  حضرت سليمان، شمايل ائمه اطهار، عروج نبي 

و... بوده است.
ترسيم چهرة پادشاهان: چهرة پادشاهان قاجاري را مي توان 
در سردر باغ ارم و سردر حمام گلزار مشاهده کرد (تصوير 
١٣). «تصويرنگاري پادشاهان و شاهزادگان از سنت هاي 

ايران باستان است» (براتلو و همکاران، ١٣٩١). 
ترسيم تصوير شاهان در دورة قاجار به يکي از متداول ترين 
قاجار  بود. «پادشاهان  رسوم در کاشي کاري مبدل شده 
دوره  كه  ناصرالدين شاه  و  فتحعلي شاه  به خصوص 
زمامداري شان طوالني بوده است به منظور ارضاي حس 
شاهانه، جاودانگي و تثبيت حكومت و تخت و تاج و... به تأسي 
از گذشتگان به هنرمندان سفارش هاي متعددي مي دادند تا 
هنرمندان نقش آنها را بر بوم كاشي يا سنگ و غيره جاودانه 

نمايند» (براتلو و همکاران، ١٣٩١). 
تسليحات: در ميان نمونه سردرهاي منتخب، نقوش مربوط 
به تسليحات در سردر ارگ سمنان، سردر باغ ملي و حمام 

حاجي وجود دارد (تصوير ١٤).
 نمايش قدرت نظامي در قالب ترسيم نوين ترين تسليحات 
جنگي زمان، يکي از ويژگي هاي کاشي کاري دورة قاجار 
مي باشد. اين تسليحات اغلب در کنار يا دست سربازان قاجاري 
به نمايش گذاشته مي شدند. مسلسل، تفنگ شصت تير، تفنگ 
سرنيزه دار، توپ و گلوله هاي آن از جمله تسليحات ترسيم 

شده در اين کاشي کاري ها هستند. 
کتيبه نويسي: در سردر تمام نمونه هاي مطالعه شده به جز 
باغ ارم، کتيبه هايي قابل مشاهده است. برخي از اين کتيبه ها 
عبارت اند از: آية حصن؛ بسم اهللا الرحمن الرحيم؛ آيه و ان 
تصوير ١٦،  (تصوير ١٥،  قريب  فتح  و  اهللا  نصرمن  يکاد؛ 

تصوير ١٧).
 ترسيم يا نصب نقوش کتيبه اي از اقداماتي بوده که از گذشته 
در قسمت پيشاني سردرها انجام مي شده است. «کتيبه ها 
شامل متوني هستند که بر اساس اعتقادات اسالمي و شيعي 
توصيه شده و در قالب يک جمله يا يک کلمه به صورت 
گچ کاري يا کاشي کاري بر پيشاني سردر نصب مي شوند. 
متون اين کتيبه ها برگرفته از دعاها و آيه هاي قرآني است 
و براي ايجاد خير و برکت در منزل و همچنين براي در 
امان نگه داشتن ساکنان از شر شيطان و چشم بد در هنگام 
خروج از خانه به کار مي رود» (وليزاده اوغاني، ١٣٩١). «به 
يک معناي ديگر كتيبه نماد و نشانه است. نماد درخواست 
هدايتگري بنده از خداست، كتيبه نشان دهندة صراط مستقيم 
است و ياري كننده و محكم كنندة دل مومن به سوي خداست» 
(محمدي و رجبي، ١٣٨٩). برخي کتيبه ها ساده اند و برخي 
پيچيده و درگيرکنندة بيننده با خود هستند. پيچيدگي کتيبه ها 
مي تواند موجب تازگي اثر و کنجکاو ساختن ناظر باشد. 
برخي کتيبه ها نيز جنبة مذهبي ندارند و صرفًا براي بيان 

تصوير ١٥. کتيبه نويسي در سردر باغ ملي، مأخذ: همان

تصوير ١٦. کتيبه نويسي در سردر تکيه معاون الملک، مأخذ: مريخ پور، 
١٣٩٣

 شناسايي وجه اشتراک پيام موجود 
در سردر  هفت بناي عمومي دورة 
قاجار از طريق تحليل گفتمان نقوش 

به کار رفته در آنها



شماره ۳۷  بهار۹۵
۴۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

تصوير ١٧. راست به چپ: کتيبه نويسي در سردر حمام پهنه، حاجي، گلزار مأخذ: نگارنده.

تاريخ ساخت بنا و معرفي سازنده آن ساخته مي شوند. 
منظره نگاري  پژوهش،  نمونه هاي  ميان  در  منظره نگاري: 
الملک، حمام  تکية معاون  از ويژگي هاي کاشي کاري  يکي 
حاجي، سردر باغ ملي و سردر باغ ارم است. «منظره نگاري 
يا ترسيم يک منظرة مشخص در يک قاب از جمله هنرهايي 
ورود  و  عکاسي  اختراع  پي  در  قاجار  دورة  در  که  است 
کارت پستال هاي اروپايي به ايران، وارد نگاره هاي ايران شد» 
(بمانيان و همکاران، ١٣٩٠). «منظره نگاري اغلب به صورت 
نمايش دورنما (پرسپکتيو) يک منظرة طبيعي شامل خانه، 
رودخانه يا باغ و همچنين يک منظرة شهري شامل ترسيم 
شهروندان در حال تفريح در فضاهاي شهري و يا نمايش 
نشانه ها و ساختمان هاي شهري است» (اسدپور، ١٣٩٣). اين 
مناظر عمدتًا در قاب هاي بيضوي، دايره و مربع به تصوير 
درمي آمدند. اين هنر در دورة قاجار در بخش هاي مختلف 

ساختمان و از جمله ورودي ها به کار برده مي شد. 

يافته هاي پژوهش
- بيشترين تعداد نقوش سردر در حمام گلزار و سردر باغ 

ملي (٩ مورد) به کار رفته است.
- کمترين تعداد نقوش سردر در سردر ارگ و حمام پهنه 

سمنان (٥ مورد) به کار رفته است.
- يکي از وجوه اشتراک ميان سردرها در القاي پيام تنوع 
نسبي نقوش به کار رفته است، زيرا اگر حداقل تعداد نقوش 
برابر يک در نظر گرفته شود و با حداکثر تعداد نقوش يافت 
شده (٩ مورد) مقايسه شود اين نکته به دست مي آيد که 
ميانگين  از  از سردرها  هر کدام  در  به کارفته  نقوش  تعداد 

بيشتر است. 
- مضامين کلي به کار رفته در تمام سردرها چهار حالت 

اصلي دارد: مضمون قدسي، قدرت، اساطيري و تفريحي.
- بيشترين تعداد مضامين در سردر حمام گلزار (٤ مورد) 
و کمترين تعداد مضامين در سردر حمام پهنه (١ مورد) به 

کار رفته است.
- يکي از وجوه اشتراک ميان سردرها بهره گيري از مضامين 
مختلف براي تشکيل پيام نهايي و القاي آن به مخاطب است، 
به طوري که تنها در سردر حمام پهنه از نقوشي که صرفًا 

داراي يک مضمون باشند استفاده شده است.

- توجه به نحوة جانمايي و ترکيب نقوش مختلف به طوري 
که در تشکيل و القاي پيام نهايي سردر نقش داشته باشد يکي 
از وجوه اشتراک سردرها در نحوة پيام سازي و پيام رساني 
بوده است، به طوري که اگر ميزان دقت و ظرافت به کار رفته 
در ترکيب و جانمايي نقوش سردرها از ١ تا ٥ امتياز دهي 
شود؛ کمترين امتياز به دست آمده (امتياز ٣) از حد ميانگين 
بيشتر است. همچنين حداکثر امتياز قابل کسب از لحاظ نحوه 
ترکيب و جانمايي نقوش (امتياز ٥) در سردر حمام گلزار و 

باغ ارم به دست آمد.

جانمايي نقوش در سردرها حاکي از اصول زير است:
-در تمام موارد، نقوش به کارفته در سردر به صورت زوجي 

و متقارن جانمايي شده اند.
-قرار گرفتن شخصيت خير يا پيروز در نقطه تمرکز بصري 

سردر
-قرار گرفتن نقش شير در در ارتفاع باالتر به صورتي که از 

سرباز باالتر اما از شخصيت شاه پايين تر باشد.
-قرار گرفتن نقش سربازان در حاشية چپ و راست سردر

-قرار گرفتن فرشته ها در ارتفاع باالتر به طوري که باالتر از 
شير و باالتر يا حول شخصيت خير باشد. 

-جانمايي کتيبه در محدودة بااليي سردر و حاشيه بااليي آن
- قرارگيري نقوش از پايين به باالي سردر بيشتر بدين 

ترتيب است: سرباز، شير، شخصيت خير يا پيروز، فرشته
-پيام نهايي تمام سردرها به جز سردر تکية معاون الملک 
و حمام حاجي، گفتمان قدرت شاهي است. پيام سردر تکية 
حادثة  دربارة  دارد  مذهبي  کاربري  که  هم  الملک  معاون 
عاشوراست. همچنين پيام سردر حمام حاجي نيز دربارة 

غلبه خير بر شر (رستم بر ديو سفيد) است.
-پيام هاي شناسايي شده در سردرهاي منتخب، قابل تفکيک 
در سه حوزة موضوعي جداگانه است: حوزة سياسي (سردر 
باغ ارم، حمام گلزار، سردر باغ ملي، حمام پهنه، ارگ سمنان)، 
حوزة اعتقادي (سردر تکية معاون الملک) و حوزة افسانه اي 
(سردر حمام حاجي). در فرآيند پيام رساني همة سردرهاي 
منتخب، نمايش حقانيت، قدرت و غلبة خير و خوبي فصل 
مشترک اين سه حوزه است. يعني غلبة خير و حق حوزة 
سياسي (پادشاه)، اعتقادي (امام حسين (ع)) و افسانه اي 



(رستم) بر نيروهاي شر و باطل.
يافته ها پژوهش در جدول ۱ به صورت مختصر جمع بندي 

شده است. 

بحث و تحليل
ريشه يابي  پژوهش  يافته هاي  است  الزم  بخش  اين  در 
شوند. به عبارتي علت وجه اشتراک قابل توجه سردر هاي 
مطالعه شده در استفاده از نقوش مختلف، مضامين متفاوت، 
ترکيب هاي ظريف و پيام هايي که حاکي از غلبة خير بر شر 

دارد چيست؟
با توجه به يافته هاي پژوهش، شايد «ايجاد مشروعيت» يکي 
از پذيرفته ترين پاسخ ها به اين پرسش باشد. يعني در دورة 
قاجار تالش مي شده است مشروعيت شاه و حکومت او با 
استفاده از نقوش و مضامين مختلف و ترکيب هاي ظريف به 
نمايش درآيد. در اين راستا مضامين مذهبي، ملي و اساطيري 
با زبان هنر به خدمت گرفته مي شده اند. بر مبناي اين منطق، 
گفتمان  ميان  در  شاهي  قدرت  گفتمان  تعدد  اصلي  علت 
نمونه هاي منتخب را مي توان تمايل حکومت هاي قاجاري به 
نمايش قدرت خود و بيان پيشينة باستاني پادشاهي در ايران 
دانست. نوع و نحوه ترکيب و جانمايي نقوش به کار رفته در 
اين گفتمان ها طوري هماهنگ مي شده است که پيام اصلي 
يعني مشروعيت شاه به مخاطبان ايراني و غير ايراني القا 

شود.
در تعدادي از سردر هاي مطالعه شده ترکيب عناصر مختلف 
موجود در سردر و پيام هر يک از آنها طوري است که همة 
پيام ها در جهت القاي يک پيام واحد تالش مي کنند. هر تصوير 
در نهان خود جزئي است از کل بزرگ تر که داستاني ديگر 
را روايت مي کند و به عبارتي حکايت گر و نشئت گرفته از 

يک مضمون مشترک هستند و آن مضمون مشترک همانا 
گفتمان قدرت و غلبة دولت قاهر قاجاري است که خوانش گر 
را به سمت اطاعت و تسليم در برابر حاکم فرا مي خواند. 
نمايش قدرت و اصالت نه تنها در انتخاب عناصر و نمادها 
نقش داشته بلکه در برخي نمونه ها در چيدمان عناصر در 
کنار هم نيز مؤثر بوده است. سردر حمام گلزار و باغ ارم از 

جمله اين نمونه هاست.
 گفتمان کلي سردر حمام گلزار حاکي از اجماع قدرت تمام 
اساطير ايراني (و نه اسالمي) در شخص احمدشاه است. 
ايران شاهي حاکم است  بر  اين گفتمان گويا مي گويد که 
که وام دار، چکيده و نتيجة تمام خصايص نيک و دالوري 
از  ترسيم شده  اسطوره   ٢٨ (تصوير  اسطوره هاي  ايراني 
پايين تا باالي سردر) است و از سوي ديگر قدسيان عالم 
ملکوت، حافظ و نگهبان تخت پادشاهي هستند. اين تصوير 
به نوعي به مقام شاه مشروعيت، زيباي و پاکي و خداگونگي 
مي بخشد. نکتة جالب دراين سردر اين است که هيچ يک از 
اساطير موجود در تصاوير در حال شکست خوردن و در 
موقعيت ضعف نيستند. چيدمان تصاوير اين سردر القا کنندة 
اين مطلب است که شاه داراي پشتوانة الهي و فصل مشترک 
قدرت هاي  اساطيري و الهي است؛ بنابراين مردم بايد پيرو 
و مطيع او باشند (تصوير ۱۹). در سردر باغ ارم نيز سه 
مجلس نقش بسته که تصوير ناصرالدين شاه در نقطه ثقل آنها 
واقع است. در اين سردر هر مجلسي مضمون خاص اما در 
نهان مشترک خود را روايت مي کند. گويا اين تصاوير، در عين 
اختالف، بيانگر مضمون اصلي سردر هستند و آن ختم شدن 
خوبي ها و زيبايي هاي همه شخصيت هاي موجود در تصوير 

در شخصيت شاه است (تصوير ۱۹).

تصوير ۱۸. ترسيم منظرة ساختماني در سردر تکية معاون الملک،  مأخذ: همان
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جدول ۱. عناصر، مضامين و گفتمان غالب موجود در کاشي کاري هر کدام از نمونه هاي مطالعه  شده در پژوهش، مأخذ: نگارنده

نتيجه
از قبيل تصوير شير، سرباز، شاهان قاجاري و  پژوهش نشان داد که ترسيم عناصر و نمادهايي 
اساطيري، تسليحات، تاج و تخت پادشاهي، پرچم، فرشته و کوپيد، گلدان، کتيبه نويسي، منظره نگاري و 
نمايش مجالس مختلف (بزمي، رزمي و مذهبي) از معمول و مرسوم ترين اقدامات در هنر کاشي کاري 
سردر ساختمان هاي عمومي دورة قاجار در ايران بوده است. نتيجة ديگر پژوهش اين است که القاي 
غلبة خير و حق بر شر و باطل، وجه مشترک تمام سردر هاي مطالعه شده در فرآيند پيام رساني و ارتباط 
با مخاطبان و ناظران آنهاست. همچنين اين پيام ها در سه حوزة سياسي، اعتقادي و افسانه اي قابل 



تفکيک است. نتيجة ديگر اين است که شيوة تحقق اين هدف در تمام موارد يکسان نبوده است، به طوري 
که نوع، تعداد، نحوة ترکيب، جانمايي و مضمون نقوش به کار رفته در هر سردر متفاوت است. علت اين 
تفاوت را شايد بتوان در تفاوت موقعيت ها و محدوديت هاي زماني، مکاني و گرايشات فکري کارفرمايان 
و طراحان سردر ها جستجو کرد. در تعدادي از سردر هايي که عناصر و نقوش مرتبط با حکومت قاجار 
وجود دارد، سمت و سوي مضامين به کار رفته در گفتمان سردرها به سمت همان عناصر حکومتي ختم 
مي شود. يعني ساير نقوش و مضامين در راستاي تقويت، تأييد و در يک کالم «مشروعيت» دادن به 
حکومت به کار رفته اند. در پايان پيشنهاد نگارنده براي ساير پژوهشگران اين است که با تحليل شرايط 
سياسي، هنري و اجتماعي دوران قاجار و ترکيب آن با يافته هاي اين پژوهش مي توانند خوانشي دقيق تر 

و عميق تر از گفتمان سردر هاي منتخب داشته باشند. 
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The entrance is part of a building that has the ability to express its creator’s or patron,s beliefs 

to viewers. It,s possible to count the discourse of motifsin decorations of each entrance as a 

message from the entrance’s designer or patron; so it can be read and understood. Discourse 

of the entrance motifs of seven public buildings from Qajar era is the subject of this research. 

The identification of common point of latent messages in this entrances through discourse 

analysis of motifs, is the research problem. The goal of the research is identification of 

common aspects of the selected entrances in communicating with the viewers. This research 

is done on the basis of descriptive-analytical method and its data is collected through direct 

observations, library research and reference to the original images.This research revealed 

that the process of conveying messages in all cases is done using various motifs, different 

themes and delicate compositions, but in various ways. Analogy of the identified discourses 

in entrances showed that the victory of good over evil is the common point of all cases. The 

main reason for the attention of designers and patrons of selected entrances to this kind of 

discourse, can be understood through Qajar government tendency to show their political, 

religious and ancient power and legitimacy to domestic and foreign viewers.

Keywords: Seven Public Buildings from Qajar Era, Tiles of Entrance, Motif Study, Discourse 

Analysis.
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