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چكيده
 خانه «اخوان حقيقي» از جمله بناهاي منسوب به دوره اول قاجاريه است که آرايه هاي معماري آن نيز 
با توجه به ويژگي هاي سبکي و مستندات تاريخي (کتيبه اتمام تزيينات بنا به تاريخ ١٢٧٤ه. ق)، متعلق به 
دوره قاجار اســت. نقاشي هاي الجوردي ريزنقش و کثير (به تعداد ١٣٥٨نقاشي) به کار رفته در بخش 
شــاپرکي ديوارنگاره ها و مقرنس هاي ســقف اتاق ضلع غربي اين خانه (G) که مشابه آنها در سلسله 
منظره هاي ريزنقش روي سطوح هندسي مقرنس ها و قطاربندي ها ي ساير اتاق ها نيز به چشم مي خورد از 
جمله نقاشي هايي هستند که عالوه برطراحي و فضاسازي، شيوه اجرا، به لحاظ مضمون و موضوع، در 
تضاد و تقابل با ساير نقاشي هاي سطوح متعدد همجوار به نظر مي رسند. مضامين وطرح هايي که به نوعي 
حکايت از بستر فرهنگي و اقتضائات مطروحه عصر قاجار دارد. پژوهش حاضر با عطف به خالءاطالعاتي 
و با هدف مستندسازي، گونه شناسي، دسته بندي نقاشي هاي الجوردي، توصيف و تبيين دقيق مضامين 
به کار رفته انجام و در راســتاي پاسخگويي به اين سوال بوده است که از حيث گونه شناسي، طرح ها، 
موضوعات و مضامين بکار رفته در اين نقاشي ها کدامند ؟روش تحقيق توصيفي- تحليلی، نمونه گيري 
هدفمند و گردآوري اطالعات به شــيوه کتابخانه اي و ميداني است، نتايج  تحقيق مبين آن است که اين 

نقاشي ها اساسًا از نوع منظره مي باشند که به سه گروه زير تقسيم مي شوند: 
١. منظره با محوريت نقوش انســاني٢. منظره با محوريت نقوش حيواني ٣. منظره با ترکيبي از نقوش 
انساني، حيواني و عمارت ضمن توجه به مضامين روزمره و عاميانه حکايت از ويژگي التقاطي نقاشي 
عصر قاجار و گرايشات نوين و طبيعت گرايانه هنر اين دوره داشته وتکرار قابل مالحظه برخي مضامين، 
مبين تاثير شرايط فرهنگي، اجتماعي، مذهبي، اعتقادي و آييني عصر قاجار و همچنين برگرفته از برخي 

مضامين تاريخي، ادبي، خيالي و اسطوره اي ايراني است. 
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Email:h.yazdanpanah@aui.ac.ir            گروه کتابت و نگارگري،دانشکده صنايع دستي ،دانشگاه هنر اصفهان،اصفهان،ايران  
Email:a. nazeri@aui. ac. ir                                                                                       ( نويسنده مسئول) دانشيار، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان،اصفهان،ايران     

       صفحه ١٥١ تا ١٦٩

تاريخ دريافت: ٩٨/٧/٧ 
تاريخ پذيرش: ٩٩/١/١٧

       نوع مقاله: پژوهشی



مقدمه
ارزشمند  خانه هاي  جمله  از  حقيقي  اخوان  خانه   
و  معماري  طراحي  لحاظ  به  که  است  اصفهان  تاريخي 
همچنين تزئينات، از جمله شاخص ترين و برجسته ترين 
و  طرح  جذابيت  مي شود.  قاجارمحسوب  دوره  خانه هاي 
کاربرد مضامين بکار رفته در نقاشي هاي الجوردي واقع 
بر روي شاپرکي ها١ و قطاربندي هاي٢ اتاق واقع در ضلع 
غربي خانه که در اين مقاله اتاق (G) ناميده مي شود بر 
ارزش هاي آن افزوده است. نقاشي هايي ريزنقش و کثير 
که با توجه به تعدد، تنوع و جذابيت موضوع و مضمون 
توجه بيننده را بخود جلب مي کند. لذا پزوهش حاضر با 
اطالعاتي  و خالء  تحقيق  پيشينه  دقيق  بررسي  به  عطف 
موجود و با هدف مستند سازي، دسته بندي، شناسايي، 
توصيف و تحليل آنها صورت پذيرفت. اين مقاله در صدد 
پاسخگويي به اين سوال است که از حيث گونه شناسي٣ 
انواع طرح ها، موضوعات٤ و مضامين٥ به کار رفته در اين 
نقاشي ها کدامند. پژوهش حاضر با توجه به اهميت خاص 
به لحاظ  به ويژه  از حيث طراحي معماري،  خانه حقيقي 
شاخص  و  برجسته  چشمگير،  زيباشناختي  ارزش هاي 
تزيينات متنوع آن [که هرنوع آن سزاوار مطالعه و بررسي 
درخور، شايسته و دقيق است. ]، با تمرکز بر آرايه هاي 
ديوارنگاره ها، باالخص نقشمايه ها و مضامين به کار رفته 
در اتاق واقع در ضلع غربي صورت گرفته است. ضرورت 
و اهميت تحقيق در اين پژوهش،  به دليل خالء اطالعاتي 
موجود و با توجه به بررسي معدود پژوهش هاي صورت 

گرفته و پيشينه تحقيق مي باشد. 
در اين راستا و در بخش هاي پيش رو، ابتدا به معرفي 
مختصر بنا و ويژگي هاي کلي فضاي معماري آن پرداخته 
شده است. آنگاه ضمن توجه به انواع آرايه ها و تزيينات 
متعدد [به ويژه نقشمايه هاي ديوارنگاره ها] در کل فضاهاي 
داخلي و اتاق هاي خانه حقيقي، کليه نقوش اتاق مورد نظر 
(خاصه نقاشي هاي الجوردي) با عطف به اهداف و سوال 
ويژه تحقيق و با در نظر گرفتن متغيرها و شاخص هاي 
مربوط به سنجش و توصيف چگونگي صورت و قالب آثار 

هنري، مورد مطالعه و دسته بندي قرار گرفته اند. 

روش تحقيق
پژوهش حاضر با عطف به مسئله اصلي تحقيق در 
راستاي گونه شناسي موضوع و مضمون و با هدف مطالعه 
وجوه تشابه و تفاوت به دسته بندي و طبقه بندي منظره هاي 
الجوردي پرداخته و از روش توصيفي - تحليلی بهره برده 
است. الزم به ذکر است که گردآوري اطالعات نيز با بهره 
و  مستقيم  مشاهده  و  مکتوب  مدارک  و  اسناد  از  گيري 
همچنين مستندنگاري دقيق نيز با استفاده از ابزار عکاسي 
و همچنين طراحي صورت گرفته است. جامعه آماري اين 
پژوهش شامل تعداد ١٣٥٨ نقاشي ريزنقش الجوردي است 

که خود شامل ٤٣٦نقاشي منظره با محوريت نقش انسان، 
٣٣٠ نقاشي منظره با محوريت نقش حيوان، ٥٩٢ نقاشي 
منظره ترکيب شده از نقش انسان و حيوان و ساختمان 
است. روش نمونه گيري از توع هدفمند نماياي همگون بوده 
است. اين نمونه گيري با انتخاب يک نمونه کوچک و همگون 
درصدد تشريح عميق برخي از ويژگي هاي زيرگروه خود 

است (محمد پور،٣٩،١٣٩٢). 

پيشينه تحقيق
را مي توان  پيش روي  تحقيق  با  پژوهش هاي مرتبط 
در سه گروه کلي طبقه بندي کرد: الف) با توجه به اينکه 
است  نقوش  طبقه بندي  و  گونه شناسي  مقاله،  اين  مبناي 
لذا منابعي که بحث گونه شناسي و طبقه بندي تزيينات و 
آرايه ها را درخود جاي داده اند مي توانند به عنوان پيشينه 
معماريان  غالمحسين  گيرند.  قرار  استفاده  مورد  تحقيق 
معنايي  «در جستجوي  مقاله  در  تفتي  دهقاني  و محسن 
نو براي مفهوم گونه و گونه شناسي در معماري (مطالعه 
موردي: خانه تاالر دار شهر تفت) »که در نشريه مسکن 
شده  منتشر  شماره١٦٢)   ،١٣٩٦ (سال  روستا  محيط  و 
است ضمن اشاره به وجود تضادهاي فراوان در تعريف 
تعريفي  ارائه  صدد  در  گونه شناسي  مفهوم  و  ماهيت 
واقعي مبتني بر شواهد ميداني و تاريخي از گونه شناسي 
بوده اند بر اساس اين تعريف، گونه يک تصوير ذهني است 
داراي  که  ويژگي ها  از  مشابهي  گروه  نماينده  عنوان  به 
جنبه هاي مادي و غيرمادي است (معماريان و دهقاني تفتي،

٣٦،١٣٩٦). غالمعلي شکوهيان و علي اصغر شيرازي در 
مقاله «بررسي و طبقه بندي موضوعي نقاشي هاي ديواري 
باغ ارم شيراز دوره قاجاريه» که در نشريه نگره (سال 
١٣٨٩، شماره ١٦) انتشار يافته، نقاشي هاي ديواري باغ 
ارم شيراز را توصيف و طبقه بندي کرده اند. بر اين اسا 
س موضوعات نقاشي هاي ديواري باغ ارم به سه دسته 
اساطيري، داستاني و تزييني تقسيم شده که هر يک داراي 
زيرمجموعه هايي است (شکوهيان، شيرازي، ٢٧،١٣٨٩). 
«نسترن نوروزي »نيز در مقاله «خوانش جامعه شناختي 
مضامين کاشيهاي تکيه معاون الملک کرمانشاه »منتشره در 
نشريه «جامعه شناسي هنر و ادبيات » (سال١٣٩٦، شماره 
نحوي  به  داشته  مضامين  طبقه بندي  در  سعي  ٢سال٩) 
آرايه هاي  مولف،  نظر  مورد  شاخص هاي  اساس  بر  که 
باستاني،  مذهبي،  تصاوير  شاما  را  بنا  اين  کاشيکاري 
منظره، حيات وحش، شخصيت هاي انساني و فناوريهاي 
جديد مي داند (نوروزي، ٢١٣،١٣٩٦) «حسنا ورمقامي» نيز 
در مقاله «تحليل شکلي و محتوايي و خاستگاه آرايه ها در 
خانه هاي شهري و روستايي گيالن» که در مجله پژوهش 
اين  آرايه هاي  گرديده  طبع  شماره١٦)  (سال١٣٩٧،  هنر 
خانه ها را برمبناي نظام طبقه بندي مورد نظر خود به چهار 
تقسيم مي نمايد انساني و هندسي  گياهي،  دسته طبيعي، 
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١.شاپرکي: اجزاي مثلي شکل ميان 
کاسه هاي مقرنس را گويند(بهشتي و 

قيومي،١٥٩،١٣٨٨)
زده  پيش  لبه   : ٢.قطاربندي(دوال) 
رف در ارتفاع باالي در و طاقچه را 

گويند(همان)
٣. واژه تيپولوژي (Typology ) يا 
از  غربي  فرهنگ  در  شناسي  گونه 
گرفته    (Type)«تايپ» کلمه  ريشه 
خود  نيز  تايپ  .واژه  است  شده 
«تپس»  يوناني  ريشه  از  برگرفته 
. است  التين  زبان  در  «تيپس»  و 

واژه هاي مدل ، نمونه ، فرم ، دسته 
،نماد و ويژگي معادل هاي انگليسي 
آن است .از سوي ديگر واژه «گونه» 
در فرهنگ دهخدا مترادف «نوع» آمده 
است. اين «واژه» به عنوان نماينده اي 
معنا شده  که وجه مشترک گروهي 
از اشيا را نشان مي دهد (معماريان و 

دهقاني تفتي،٢٢،١٣٩٦)
 :  (Subject matter) موضوع   .٤
موضوع هنري يک نقاشي آن چيزي 
از ميان پديده ها و  است که نقاش 
رويدادها براي نقاشي کردن بر مي 
يک  طبيعي  منظره  يک  مثال  گزيند. 
چهره آدمي يک صحنه نبرد و يا حتي 
يک قصه گاهي موضوع ،عنوان يک 
نيز محسوب مي شود.  نقاشي  اثر 

(پاکباز،٢١،١٣٦٩)
٥. الزم به ذکر است اغلب موضوع و 
مضمون را با هم يکي مي انگارند بايد 
گفت اينها در کليت از يکديگر متفاوت 
هستند  ؛بدين معني که يکي به نوع 
درونمايه کلي حاکم ( تغزلي ، عارفانه

،عاشقانه,اجتماعي،اخالقي و...) اشاره 
دارد و ديگري به موضوع انتخابي 

مشخص مورد نظر هنرمند.
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پايان نامه هاي رشته مرمت آثار تاريخي است که با هدف 
آسيب شناسي و فن شناسي برخي از انواع تزيينات موجود 
در اين خانه تدوين شده اند اين رساله ها با تمرکز بر دسته 
بندي بخش هاي مختلف فضا، طرحي کلي از جانمايي انواع 
تزيينات اين خانه ارائه مي کنند که در اين ميان مي توان به 
شاخص ترين آن ها اشاره کرد: انسيه زنديه در «رساله 
نقاشي هاي ديواري دوره قاجاريه (مرمت نقاشيهاي خانه 
اخوان حقيقي) ». به راهنمايي رسول وطندوست که در مقطع 
کارشناسي ارشد مرمت آثار تاريخي دانشگاه هنر اصفهان 
و در سال ١٣٦٢ دفاع شده است به طبقه بندي و شناسايي 
تزيينات اين خانه پرداخته و به صورت خاص مرمت ها ي آن 
را توصيف مي کند. (زنديه، ١٣٨٢) همچنين مجموعا چهار 
پايان نامه مقطع کارشناسي مرمت آثار تاريخي در دانشگاه 
هنر اصفهان و به سال ١٣٨٦و به راهنمايي حميد فرهمند 
بروجني دفاع شده شامل «فاطمه گوشه »در رساله «حفظ 
و مرمت يک لنگه در چوبي منقوش متعلق به خانه حقيقي»، 
پيمان پارياو در رساله «حفظ و مرمت ديوارنگاره قاجاري 
خانه اخوان حقيقي»، «ريحانه قاسم آبادي» در پايان نامه 
«حفظ و مرمت ديوارنگاره قاجاري با نقاشي گل و مرغ 
در خانه حقيقي» و «فريبرز ولي پور» در رساله «حفظ 
و مرمت ديوارنگاره قاجاري متعلق به اتاق فوقاني ضلع 
غربي خانه حقيقي». (گوشه ١٣٨٦)، (پارياو، ١٣٨٦)، (قاسم 
آبادي، ١٣٨٦)، (ولي پور، ١٣٨٦). وجه مميزه مقاله حاضر 
با اين گروه از منابع در اين است که هر يک از اين پايان 
نامه ها اگرچه به معرفي تزيينات خانه حقيقي پرداخته اند اما 
هيچيک بر نقاشي هاي الجوردي اتاق ضلع غربي تمرکز 
نکرده است. لذا اين مقاله در مقايسه با آن ها به صورت 

جزئي به آرايه هاي خانه حقيقي توجه داشته است 
نقاشي هاي  به  ويژه  صورت  به  که  منبعي  ج) 
نکوييان»  «نغمه  داشته:  توجه  حقيقي  خانه  الجوردي 
در رساله «طبقه بندي فرمي و تکنيکي تزئينات معماري 
خانه حقيقي اصفهان با تاکيد بر روايت شناسي نقاشي 
ديواري» که در مقطع کارشناسي ارشد صنايع دستي، 
به راهنمايي «مجيد رضا مقني پور» و مشاوره «نصراهللا 
تسليمي» در سال ١٣٩٤و در «دانشگاه علم و هنر» دفاع 
رنگ  به  که  مي کند  اشاره  نقاشي هايي  به  است،  شده 
خانه  اين  قطاربندي هاي  و  کاربنديها  و روي  الجوردي 
تاريخي ترسيم شده اند. وي در تالش است که صحنه ها 
و شخصيت هاي تصوير شده را با مضامين ادبي تطبيق 
دهد. بر اين اساس داستان هاي مثنوي، هزار و يکشب، 
شناسايي  قابل  نقاشيها  اين  در  شاهنامه  دمنه،  و  کليله 
است (نکوئيان، ١٨٧،١٣٩٤). جنبه متمايز مقاله پيش روي 
با رساله اخير در اين است که پايان نامه مذکور صرفا 
بوده  صدد  در  و  داشته  شناسي  روايت  بحث  بر  تکيه 
که نقاشي هاي الجوردي را با داستانها تطبيق دهد حال 
حاکم  طبقه بندي  فرايند  از  بخشي  شناسي  روايت  آنکه 

صادق  «محمد  و  صفايي»  «آذر  (ورمقامي،٧٣،١٣٩٧) 
خانه  در  معماري  «تزيينات  مقاله  در  ابوالقاسمي»  ميرزا 
دخانچي شيراز»، انتشار يافته در مجله نگارينه هنر اسالمي 
(سال١٣٩٨شماره١٧) آرايه هاي اين خانه را در چهارگروه 
کرده  طبقه بندي  طبيعي  مناظر  جانوري،  گياهي،  انساني، 
است (صفايي و ميرزا ابوالقاسمي، ٨٧،١٣٩٨) «حسن يزدان 
پناه» و «کاوه نويدي نژاد» در مقاله «معرفي و طبقه بندي 
مضامين رايج در آرايه هاي معماري دوره قاجار، با تاکيد 
بر شناسايي آن ها در نقاشي هاي ديواري و حجاري هاي 
نقش پردازانه قلعه چالشتر»، منتشره در مجله مطالعات 
هنر اسالمي (سال١٣٩٨، شماره٣٠) تزيينات قلعه چالشتر 
(خانه هاي احمدخان و محمودخان) را بررسي کرده و در 
چهاردسته طبقه بندي کرده اند: مضامين مشترک بر اساس 
پيوند هاي هنر و سياست در دوره قاجار، مضامين مشترک 
اساس  بر  مشترک  مضامين  داستاني،  روايات  از  متاثر 
به  بر جريان  منطبق  الگوهاي  ازآثار غربي،  پذيري  تاثير 
هم پيوسته هنر از دوره صفويه تا قاجار (يزدان پناه و 
نويدي نژاد، ٩٥،١٣٩٨). هريک از اين منايع از الگوي خود 
را براي طبقه بندي و گونه شناسي ارائه کرده اند. حال آنکه 
در هيچيک از آن ها مبناي دسته بندي موضوع و مضمون 
قرار داده نشده است. اين مورد در مقاله پيش روي محور 

طبقه بندي است. 
ب) منابع موجود درباره خانه حقيقي و تزئينات آن، 
تنها شامل چند مورد محدود است. کتاب خانه هاي تاريخي 
ايران در دوره اسالمي/ تاريخي  بناهاي  المعارف  (دايرة 

جلد٧) تأليف «کاظم مالزاده» و «مريم محمدي» (١٣٨٦) 
به اختصار تنها به معرفي کلي خانه حقيقي پرداخته است. 
(مالزاده و محمدزاده، ١٣٨٦) کتاب» خانه هاي اصفهان « ( 
ديبا و ديگران، ١٣٩٢) و همچنين «مريم قاسمي سيچاني» 
نيز در مقاله «گونه شناسي خانه دوره قاجار در اصفهان»، 
که در مجله هويت شهر (سال١٣٨٩، شماره٧) انتشار يافته، 
اطالعاتي درباره سبک معماري اين خانه را به دست داده اند 
(قاسمي سيچاني، ٨٧،١٣٨٩) کتاب « ميراث معماري، مطالعه 
نيز  عبدالرحمن»  «آسياه  نوشته  حقيقي»  خانه  ايران:  در 
در انتهاي خود حاوي مقاله اي است که فضاهاي مختلف 
 Abdul) مي دهد  معماري شرح  حيث  از  را  حقيقي  خانه 

 (Rahim,2013

افسانه ناظري و حسن يزدان پناه در مقاله «ارزش هاي 
زيبا شناختي نقشمايه هاي ديوارنگاره هاي اتاق ضلع شمال 
شرقي خانه اخوان حقيقي» انتشار يافته در مجله «معماري و 
مرمت ايران» (سال ١٣٩٣، شماره٧) به مطالعه انواع نقوش، 
موضوع، روش هنري، سبک، اسلوب اجراي نقشمايه هاي 
اتاق مذکور پرداخته. مولفين اين مقاله نقوش اتاق مورد نظر 
را به انواع هندسي، گياهي، انساني، حيواني و منظره تقسيم 
مي نمايند و از اين حيث مرتبط ترين پژوهش با اين مقاله 
است ساير پژوهش هاي نسبتا مرتبط با موضوع، شامل 



بر اين مقاله است به عبارت دقيقتر اين مقاله عالوه بر 
توجه بر داستان ها در تالش است ساير موضوعات قابل 

شناسايي در اين نقاشيها را نيز طبقه بندي کند.

۱. آشنايي مختصر با خانه اخوان حقيقي و اتاق مورد 
مطالعه

۱-۱: خانه اخوان حقيقي
 ۹۹۲ شماره  به  شده  (ثبت  حقيقي  اخوان  خانه 
(زنديه،  ايران)  ملي  آثار  فهرست  در  مورخ۱۳۵۳شمسي 
۶۳، ۱۳۶۲). در شمال شرقي اصفهان، درمحله موسوم به 
"پشت بارو"و درکوچه"يازده پيچ" قرار دارد. و ساخت آن به 
خاندان حاج رسوليها منسوب است١ (مالزاده و محمدزاده، 
۳۳۲، ۱۳۸۶) خانه حقيقي از حيث معماري در گونه خانه هاي 
دوره اول و سبک اصفهان قرار مي گيرد. (قاسمي سيچاني، 
۹۱-۹۲, ۱۳۸۹) تنها کتيبه تاريخدار آن در قاب بندي ضلع 
شمالي اتاق مرکزي واقع در جبهه غربي (G) واقع شده که 
مربوط به تاريخ اتمام تزئينات است: "اتمام يافت در عصر 
دوشنبه ذي الحجة الحرام سنه ۱۲۷۴ق حسب الفرمايش 

محمدباقر. رقم کمترين محمدالخوئي مشهور اصفهاني"
 اين خانه شامل دو بخش تابستاني و زمستاني است. 
اتاق هاي هشتگانه خانه حقيقي (نامگذاري شده باحروف 
انگليسيA تا H در نقشه ۱)، در بخش زمستان نشين آن 
قرار دارند. ضلع شمالي اين بخش، از يک تاالري چليپايي 
شکل با پوششي گنبدي تشکيل شده است. جبهه جنوبي يا 
بخش تابستاني اين خانه از آن تفکيک شده و فاقد تزئينات 
است. اتاق مورد مطالعه در اين مقاله با حرف (G) مشخص 

شده است. (نقشه۲) 

۱-۲: معرفي اتاق مورد مطالعه (اتاق G) از حيث محل 
قرارگيري، ابعاد و توصيف اجزا

اتاق مورد مطالعه (اتاقG) در جبهه غربي خانه حقيقي 
قرار گرفته است و به عنوان يک اتاق مرکزي در ميانه اين 

ضلع از ساختمان و در طبقه همکف آن واقع شده اين اتاق 
داراي ابعاد مستطيل شکلي است به طول نقريبي ۱۵متر و 
عرض تقريبي ۵متر است و اتاق موسوم به مهتابي در طبقه 
فوقاني آن قرار دارد. اتاق هاي کوچک تر واقع شده در سمت 
راست و چپ اتاق مرکزي جبهه غربي (اتاقG)، آرايه اي 
ندارند (اتاق هاي HوI). اتاق مرکزي واقع در جبهه شرقي 
(اتاقD) که دقيقا روبروي اتاق مورد مطالعه (اتاقG) قرار 
گرفته داراي تزيينات شيرو شکري استبا قاب بندي هايي بر 
ديوار منقوش با آياتي موسوم به آيت الکرسي اتاق مورد 
مطالعه (اتاقG)، اتاق روبروي آن (اتاقD) و شاه نشين 
هريک  که  هستند  ديواري  بخاري  داراي  همگي   (Cاتاق)

متناسب با تزيينات اتاق مربوطه زينت يافته است. 
 ضلع غربي اتاق مورد مطالعه (اتاقG) شامل يک طاق 
بندي شده و بخاري ديواري پرتزييني است که  مقرنس 
دقيقا در ميانه اين ضلع قرار گرفته است. چهار طاقچه در 
دسترس، طرفين بخاري ديواري اين جبهه، واقع شده اند، 
قطاربندي مزين به تزيينات الجوردي، فراتر از اين بخاري 
ديواري و و همچنين بر فراز طاقچه هاي طرفين آن قرار 
و  از دسترس)  دور  نماهاي  (طاقچه  اسپر  پنج  گرفته اند. 
سپس مجموعه اي از کاسه هاي مقرنس هاي بسته شده زير 
طاق بر باالي اين قطاربندي تا فضاي دوال بندي تحتاني 
زير سقف ديده مي شود. اين اتاق در مجموع داراي چهار 
شمال  گوشه  در  آن ها  از  عدد  دو  که  است  چوبي  درب 
غربي و جنوب غربي اتاق قرار گرفته اند و راه ورودي به 
دوالبچه ها واقع در اين جبهه از اتاق هستند. يک طاقچه بلند 
دور از دسترس بر فراز هريک از درب هاي نامبرده، قابل 
شناسايي است. جبهه شرقي اين اتاق در برگيرنده ارسي 
چوبي هاللي منحصر به فردي است که سرتاسر اين ضلع 
را به خود اختصاص داده است. جبهه شمالي و جنوبي اتاق 
(G) از حيث تقسيم بندي فضا کامال مشابه يکديگرند. يک 
در ورودي در ميانه هريک از اضالع قرار گرفته، طرفين 
درب شامل دو طاقچه در دسترس است. قطاربندي ادامه 

نقشه١. بخش تابستان نشين (قسمت منفک شده) و بخش زمستان نشين 
 Asiah Abdul Rahim, 68,  :(ساختمان فعلي) خانه حقيقي، مأخذ

  2013

 گونه شناسي موضوع و مضمون در 
نقاشي هاي الجوردي اتاق ضلع غربي 
خانه اخوان حقيقي اصفهان، متعلق به 

دوره قاجار / ١٥١- ١٦٩

١. خانه اخوان حقيقي واقع در خيابان 
چهارباغ پايين ، بين تختي و شهدا 
،کوچه پرديس پالک ١٧ است ؛ که در 
حال حاضر حوزه  معاونت پژوهشي 
دانشگاه هنر اصفهان، در آن مستقر 
وزارت  توسط  خانه  باشد.اين  مي 
فرهنگ  و هنر در سال ١٣٥٢ شمسي 
از مالکين آن  تقي حقيقي،مصطفي 
حقيقي،طوبي حقيقي ،توران حقيقي 
و عصمت شيخ االسالم  خريداري 
شده است.اطالع دقيقي از زمان انتقال 
مالکيت خانه از خاندان حاج رسوليها 
به خانواده حقيقي در دست نيست.

مالکيت خاندان حقيقي در برهه اي 
از زمان بر اين خانه مسکوني باعث 
است.  شده  نام  اين  به  آن  شهرت 

(محمدزاده،٧،١٣٨٨).

نقشه٢. ترتيب قراگيري اتاقهاي پرتزيين در ساختمان فعلي خانه 
حقيقي، مأخذ:   ناظري و يزدان پناه، ٧٢،١٣٩٢



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۱۵۵

فصلنامة علمي نگره

يافته در سراسر هريک از اضالع شمالي و جنوبي بر فراز 
هاست.  آن  پيراموني  طاقچه هاي  و  در ورودي  مجموعه 
سه طاقچه نماي دور از دسترس (اسپر) در قسمت فوقاني 
قطاربندي و زير دوال بندي تحتاني سقف قرار گرفته است 
که دو عدد از آن ها هم عرض بوده و بر فراز طاقچه هاي 
در دسترس قرار دارند و طاقچه نما با عرض بيشتر نيز بر 
فراز درب ورودي ديده مي شود. هر يک از درب هاي واقع 
در اضالع شمالي و جنوبي اتاق (D) به يک محوطه اتاقک 
مربعي به نام کفش کن ختم مي شود. ضلع غربي کفش کن ها 
شامل يک طاقچه در دسترس است که طرفين خود دو قاب 
محرابي منقش دارد. راه عبور و مرور از کفش کن به سمت 
پاگرد و حياط در ضلع شرقي اين محوطه اتاقک مانند قرار 
دارد. پاگردها از طريق سه پله به کف حياط ختم مي شود 
همچنين از طريق يک دستگاه راه پله ديگر به طبقه فوقاني 

اتاق (H) و اتاق مهتابي متصل مي گردد. (نقشه ۳و۴) 

 ۲. آرايه ها و نقشمايه هاي تزئيني ديوارنگاره ها 
 آرايه ها ي معماري خانه حقيقي بر مبناي شيوه اجرا 
چوبي،  تزئينات  نقاشي،  تزئينات  اصلي  چهارگروه  به 
آرايه هاي گچي و انواع آينه کاري تقسيم مي شوند. تزئينات 
نقاشي اين خانه به نوبه خود شامل نقاشي روي شيشه، 
نقاشي پشت آينه، نقاشي روي چوب و نقاشي روي سطح 
بر  رفته  کار  به  نقشمايه هاي  هستند.  (ديوارنگاره)  گچ 
ديوارنگاه هاي خانه حقيقي از نظر موضوع به سه دسته 
تقسيم مي شوند ا) نقشمايه هاي تزئيني شامل انواع گياهي، 
بيجان.  طبيعت   (۳ منظره   (۲ هندسي  حيواني،  انساني، 
نقشمايه ها و موضوعات ديوارنگاره هاي اتاق ضلع غربي 
خانه حقيقي) اتاق G) نيز تابعي از نقشمايه ها و مضامين 
بکار رفته در ساير تزيينات داخلي خانه حقيقي هستند که 
در اين مقاله به طور خاص نقاشي هاي منظره مورد مطالعه 
نقاشي هاي  صورت  به  که  است  گرفته  قرار  پزوهش  و 

الجوردي خود را نشان داده است.

 نقاشي هاي به کار رفته در بخش شاپرکي مقرنس   هاي 
از  اتاق مورد مطالعه،  يندي ها و طاقچه هاي  قطار  سقف، 
جمله آثاري محسوب مي شوند که به لحاظ قالب و صورت 
چه به جهت درون مايه، موضوع، مضمون و چه از حيث 
نحوه فضاسازي،   شيوه اجرا در تضاد و تقابل با ساير 
نقوش سطوح متعدد همجوار به نظر مي رسند که در مقايسه 
با دقت در اجزاء و نحوة آرايش موزون،   منسجم و دقيق 
ساير آرايه هاي تزئيني و قراردادي مجاور اختالف و تفاوتي 
قابل مالحظه دارند. اين نقاشي ها که در اندازه هاي يکسان و 
کوچک و اغلب در البالي شاپرکي ها اجرا شده اند به لحاظ 
رنگمايه، سبک و سياق و اسلوب به کار رفته و همچنين 
انتخابي با ساير نقاشي و نقشمايه هاي سطوح  مضامين 
مجاور و کل مجموعه نقاشيهاي اتاق متفاوت هستند. اين 
در صورتي است که بنظر مي رسد که نقاش قواعد قرينه 
سازي را وانهاده، با نوعي بداهه سازي، ابتکار و آزادي 
عمل در لحظه به فضاسازي پرداخته و بر روي سطوح 
هندسي قرينه مشابه (شاپرکي ها)، از نقش ها و مضامين 

متفاوتي بهره برده است.
 اين نقاشي ها که به لحاظ مضمون، اغلب شامل مناظر 
طبيعي، رخدادها و وقايع عادي زندگي روزمره مي باشند 
تمامًا بصورت تکرنگ با آبي الجوردي و با بهره گيري 
تکنيک تمپرا ( آبرنگ) و با بهره گيري از اليه هاي رقيق و 
با سايه روشن کاري  توام  اجرا در آمده اند و  به  شفاف 
شيوه  حيث  از  که  هستند  نمايشي  نمايي  عمق  نوعي  و 
هنري در تقابل با چکيده نگاري١ نقاشي هاي سطح گرا، و 
نمادين سنتي ايراني که بصورت تخت و يکدست در سطوح 
مجاور اجرا شده اند هستند. بنظر مي رسد اين نقاشي هاي 
اين  در  که  اجرا شده اند  بداهه سازي  نوعي  با  الجوردي 
رابطه مي توان به آزادي و ابتکار عمل نقاش در طراحي، 
شيوه اجرا و انتخاب موضوع و مضمون اشاره کرد. به 
طوري که گويي نقاش قواعد اجرا با روش هاي سنتي از 
جمله کاربست الگوها، تهيه پيشطرح، قرينه سازي و اساسا 

نقشه٤. طرح خطي (اسکيس) جبهه شرقي اتاق که بيشترين تعداد نقشه٣. نماي گسترده اتاق (G)، مأخذ: محمد زاده، ٤٧، ١٣٨٨
زنديه، مأخذ:   است،  آن  مقرنس  اجزاي  روي  الجوردي  نقوش 

٢٨، ١٣٦٢ 

(stylization)  ١. چکيده  نگاري 
اصطالحي در برابر طبيعت پردازي 
است شامل بازنمايي با روش هاي 
ساده سازي،تکرار منظم،قرينه سازي، 
تغيير تناسبات و اغراق صوري (پاکباز، 

( ١٩٤،١٣٦٩



شيوه هاي اجراي سنتي را به يکباره وانهاده، در لحظه به 
صورت بداهه به اجراي اثر پرداخته است !درباب چرايي و 
دليل بهر ه گيري و انتخاب تکرنگ آبي الجوردي براي اين 
منظره هاي ريزنقش دليلي در دست نيست اما آنچه به چشم 
مي آيد اين که رنگمايه سرد اين منظره ها در کل فضاي اتاق 
به لحاظ ارزش بصري، نقش مکمل را در کنار ساير سطوح 

رنگين گرم حاکم همجوار ايفا مي کند. (تصاوير١تا٤) 
اما واژه و اصطالح هنر١ التقاطي را همچنين مي توان 
در مورد اين رشته از نقاشي ها به کاربرد: چرا که شاهد 
گرايشات متناقض و متفاوت به صورت توأمان هستيم که از 
اين جمله مي توان به سطح پردازي و حجم نمايي توأم، منظره 
سازي (توجه به فضاي طبيعي) آميخته با نوعي خيالي سازي 
و ساده انگاري (چکيده نگاري) و به تعبيري توجه همزمان به 
عالم بيرون و درون را نام برد که در مجموع در تقابل با 

طبيعت گرايي محض و جزءنگري خاص آن قرار دارد. 
توجه همزمان به مضامين طبيعي و وقايع روزمره و 
تبديل آنها به يک صحنه مثالي و عام قرينه نمايي عناصر 
نقاشي و ايستايي بالنسبه حاکم فضا که در تقابل يا پونمايي 
غير قرينه طبيعت و وقايع رخدادهاي عيني را نام برد. به 
طوري که در اغلب نقاشي ها، آدم ها يا حيوانات غالبًا به 

نحوي ايستا قرارگيري در مرکز کادر با اشاره به عناصر 
طبيعت در پس زمينه راست و چپ به طور متعادلي به نمايش 
درآمده اند که واجد موازنه اي قراردادي هستند. ناگفته نماند 
که استثنائاتي نيز در اين ميان با خصلت پويانمايي غير 

قرينه نيز به چشم مي خورد. 

تصاوير١تا٤. مقايسه فضاسازي، رنگ، شيوه اجراي نقاشي هاي الجوردي با نقوش هندسي سطوح مجاور، مأخذ: نگارندگان. 
١                                        ٢                                        ٣                                         ٤                    

تصاوير٥تا٨، نمونه نقاشي هاي بداهه سازي در بناهاي تاريخي اصفهان، به ترتيب از راست خانه بخردي، امام جمعه، جماليان و تاالر اشرف، 
مأخذ: همان

٥                                        ٦                                       ٧                                         ٨                    

تصاوير٩و١٠، نقوش انساني در چهارچوب يک روايت مشخص، 
مأخذ: همان

                                 ٩                                 ١٠    

 گونه شناسي موضوع و مضمون در 
نقاشي هاي الجوردي اتاق ضلع غربي 
خانه اخوان حقيقي اصفهان، متعلق به 

دوره قاجار / ١٥١- ١٦٩

١. هنر التقاطي : نقاشي دوره ي قاجار 
به واسطه تعامالت گسترده با اروپا و 
متعاقبا آشنايي هرچه بيشتر هنرمندان با 
مکتب هاي هنري جهان و نيز تمايالت 
غربگرايانه حاميان درباري به ويژه در 
عصر ناصري، دچار دگرگوني در قالب 
و محتوي و منتج به ايجاد سبکي تلفيقي 
از معيارهاي بصري نگارگري ايراني و 
نقاشي اروپايي گرديد .اين هنر التقاطي  
از طريق  به کارگيري مضامين رايج 
در فرهنگ مسيحي،القاء پرسپکتيو و 
بعدنمايي، سايه روشن نمود پيدا کرد(لعل 

شاطري و ديگران،٢٠١،١٣٩٥)



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۱۵۷

فصلنامة علمي نگره

اين نقاشي ها از حيث قوت طرح، تناسبات و شيوه اجرا 
به صورت خامدستانه و ابتدايي به نظر مي رسند. اين در 
حالي است که با شگفتي درمي يابيم اين ويژگي در مجموع 
به هماهنگي، توازن، وحدت بصري و زيبايي کل مجموعه  
اين گونه به نظر مي  هيچ خدشه اي وارد نساخته است. 

در  و  بزرگ تر  نقاشي هاي  سطوح  ناظر  استاد  که  رسد 
ديدرس را در اختيار اساتيد فن قرار داده يا خود طراحي 
و اجراي آن بخش ها را به عهده مي گرفته است و بيشتر 
سطوح هندسي کوچک دور از ديدرس را با آگاهي به اينکه 
در هر صورت به لحاظ قوت يا ضعف طراحي و يا نوع 
مضمون لطمه به زيبايي کل مجموعه وارد نمي شود، به 
عهده شاگردان جوان و در ضمن خالق خود واگذار کرده 
است. که با توجه به نوع اسلوب مشابه به نظر مي رسد، کل 
اين نقاشي ها اثر يک شخص واحد است که با آزادي کامل 
و همه جانبه گويي با روش خيالي سازي به بيان احواالت و 
عوالم دروني خويشتن پرداخته است تا نمايش عيني و دقيق 
رخدادها به طوري که که با تزئين گرايي محض و قراردادي 

حاکم سطوح اطراف و همجواري مغايرت کامل دارد. 
۳. گونه شناسي نوع، موضوع و مضمون نقشمايه هاي 

 G منظره هاي الجوردي اتاق
 همانطور که پيش از اين نيز گفته شد نقشمايه ها و 
موضوعات ديوارنگاره هاي اتاق ضلع غربي خانه حقيقي 
(اتاق G) نيز تابعي از نقشمايه ها و مضامين بکار رفته در 
ساير تزيينات داخلي خانه حقيقي هستند که در اين مقاله 
به طور خاص نقاشي هاي منظره مورد مطالعه و پزوهش 
قرار گرفته است که به صورت نقاشي هاي الجوردي خود 

را نشان داده است. 
اين منظره ها به خالف ساير نقاشيها، به صورت تکرنگ 
(آبي الجورد) اجرا شده اند و به لحاظ ارزش رنگي سرد، 
نقش مکمِل ساير سطوح رنگين گرم مجاور را ايفا مي کنند. 
اما اختالف و تفاوت قابل مالحظه اين نقاشيها در آزادي 
و ابتکار عمل نقاش در طراحي، تکنيک و انتخاب موضوع 
ويژگي هاي شاخص  به خالف  نقاش  که  نحوي  به  است 
آرايش  نحوه  و  اجزاء  در  دقت  از  اعم  ها،  نقاشي  ساير 

تصاوير١١تا١٦، نقوش انساني که هويت آن ها بر اساس نشانه ها و ويژگي هايشان قابل تشخيص و تميز است، مأخذ: همان

١١                      ١٢                    ١٣                    ١٤                               ١٥                               ١٦            

تصاوير١٧و١٨، نقوش انساني در حال انجام اعمال عبادي، تصوير١٩، در حال انجام اعمال پهلواني، تصاوير٢٠و٢١، نقوش انساني در حال 
نوازندگي، رقص و بند بازي، مأخذ: همان

١٧                            ١٨                             ١٩                    ١٤                               ١٥              ١٦           



قراردادي  و  تزئيني  هاي  آرايه  دقيق  و  منسجم  موزون، 
و اغلب تمثيلي سطوح مجاور، با نوعي بداهه سازي عمل 
نموده و از قاعده قرينه سازي و تنظيم نقشمايه ها با کل 
فضاي معماري و يا استفاده از پيشطرح، به کلي سر باز 

زده است. (تصاوير۵تا۸) 
 G نقاشي هاي ترسيم شده به رنگ الجوردي در اتاق
بيشترين کميت تزييني را به خود اختصاص داده و به لحاظ 
ارزش رنگي سرد هستند. اين نقاشي ها روي مقرنس هاي 
مقرنس هاي  در دسترس، روي  طاقچه هاي  داخل  کوچک 
کوچک داخل اسپرها، روي مقرنس هاي کوچک دوال باالي 
در هاي ورودي و دوال تحتاني سقف و همچنين روي اجزاي 
مقرنس هاي زير طاق واقع در بخش مياني ضلع غربي نقش 
بسته اند. اين نقاشي ها اساسا از نوع منظره مي باشند که به 
سه گروه زير تقسيم مي شوند: ۱) منظره با محوريت نقوش 
انساني۲) منظره با محوريت نقوش حيواني، ۳) منظره با 
(جدول۱)  عمارت  و  حيواني  انساني،  نقوش  از  ترکيبي 
شايان ذکر است نمونه هاي ارايه شده در ادامه مقاله صرفا 
مصداق هايي است از هر نمونه که مخاطب را با اين تعداد 

کثير نقاشي ها (۱۳۵۸مورد) بهتر آشنا کند. 

۳-۱: منظره با محوريت نقوش انساني 
مورد  اتاق  الجوردي  نقاشي هاي  در  انساني  نقوش 
مطالعه (اتاقG) بر روي اجزاي مقرنس هاي کوچک داخل 

طاقچه هاي در دسترس و دور از دسترس، مقرنس هاي زير 
طاق و مقرنس هاي کوچک روي دوال ها ديده مي شوند. . 
نقوش مورد اشاره به هشت گروه تقسيم مي شوند. دسته 
در  که  مي شود  شامل  را  انساني  نقوش  از  برخي  اول، 
چهارچوبي روايي با مضموني ويژه به چشم مي خورند 
مانند داستان زاري بر پيکر فرهاد يا داستان کوري عصا 

کش کوري دگر شود. (تصاوير۹و۱۰) 
دسته دوم، شخصيت هاي انساني را نشان مي دهد که 
هويت آن ها بر اساس نشانه ها ويژگي ها يا ابزار همراهشان 
قابل تشخيص و تميز است. از آن جمله مي توان به موارد زير 
اشاره کرد: دراويش کشکول به دست شاه يا شاهزادگان 
با تاج کياني، شخصيت مذهبي مشابه حضرت ابوالفضل 
علمدار در حالي که بيرق به دست دارد، جلوداران کاروان 
شاهي (شاطر باشي) در حالي که چوبدستي به دست دارد، 
بيرق دار، پنبه زن، دراويش کشکول به دست و افرادي که 
پرچم کاروان را در محل استقرار نصب. (تصوير۱۱تا ۱۶) 
دسته سوم، شخصيت هاي انساني را نشان مي دهد که 
در حال انجام اعمال عبادي و مذهبي هستند مانند انسانهايي 
که بر سجاده نشسته اند و در حال خواندن نماز هستند يا بر 
منبر ايستاده اند و موعظه مي کنند، اذان گفتن و اعالم زمان 
نماز، ذکر گفتن با تسبيح در حالت نشسته تيز در همين 

گروه جاي مي گيرند. (تصاوير۱۷و۱۸) 
دسته چهارم شخصيت هاي انساني را در حال انجام 

تصاوير٢٢تا٢٦، نمونه اي از نقوش انساني با مضمون تفرج، سرگرمي و انجام آيين هاي پهلواني، مأخذ: همان
٢٢                             ٢٣                                 ٢٤                                ٢٥                             ٢٦             

٢٧                         ٢٨                            ٢٩                      ٣٠                         ٣١                       ٣٢          
تصاوير٢٧تا٣٢، نقوش انساني با محوريت مظاهر زندگي روستايي، مأخذ: همان

 گونه شناسي موضوع و مضمون در 
نقاشي هاي الجوردي اتاق ضلع غربي 
خانه اخوان حقيقي اصفهان، متعلق به 

دوره قاجار / ١٥١- ١٦٩



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۱۵۹

فصلنامة علمي نگره

آيين هاي پهلواني و زورخانه اي نشان مي دهد مانند کشتي 
گرفتن و زورآزمايي، نواختن ضرب زورخانه اي، ميل زدن 
يا پرتاب کردن آن و کباده کشيدن نشان مي دهد (تصوير۱۹) 
دسته پنجم مناظر با محوريت انسان در حال انجام اعمال 
روزمره است که خود به سه گروه تقسيم مي شوند. گروه 
ترسيم شده اند. صحنه  تفريح  و  تفرج  بزم،  در حال  اول 
نواختن سازهايي نظير کمانچه، دايره، طبال از آن جمله اند. 
انجام اعمال سرگرم کننده مانند بند بازي کردن، جام گيري، 

در  حضور  طبيعت،  در  اسب  تاختن  دخانيات،  استعمال 
فضاي طبيعي،. گروهي ديگر،. (تصاوير۲۰تا۲۶) 

انسان هايي را نشان مي دهد  اين دسته  از  گروه دوم 
که در حال انجام فعاليت هاي مرتبط با زندگي روستايي 
هستند و به کشاورزي، باغداري، درو کردن، هرس کردن 
درختان و چيدن ميوه ها (با استفاده از چوب هاي بلند يا با 
استفاده از نردبان و باال رفتن) اشاره دارند. مهار کردن 
حيوانات وهمراه داشتن سگ در حالي که قالده به گردن 

تصاوير٢٧تا٣٢، نقوش انساني با محوريت مظاهر زندگي روستايي، مأخذ: همان
٣٣                             ٣٤                              ٣٥                              ٣٦                                ٣٧             

تصاوير٣٨تا٤١، نمونه حيوانات واقعي، تصاوير٤٢تا٤٥، نمونه حيوانات اسطوره اي و غير واقعي، مأخذ: همان

                                ٣٨                                           ٣٩                                          ٤٠                                     ٤١              

٤٢                             ٤٣                                             ٤٤                                  ٤٥                         



دارد، کشيدن آب از چاه با استفاده از گاو و قرقره، قاليبافي، 
رنگرزي نخ، نخ ريسي، خمير کردن آرد يا زدن شير، انجام 
اعمالي نظير چوپاني، گله داري و به چرا بردن حيوانات و 

همچنين جمع آوري هيزم. (تصوير۲۷تا۳۲) 

دسته  در  شده  طبقه بندي  نقاشي هاي  از  سوم  گروه 
پنجم، شخصيت هاي انساني را در حال انجام اعمال نظامي 
يا شکار با سالح گرم نشان مي دهد مانند تعقيب و گريز 
شکار و شليک به آن، نگهباني دادن نگهبانان مسلح، گشت 
زني افراد مسلح، آماده کردن توپهاي نظامي جهت شليک. يا 
نقوش انساني در حال به نمايش گذاشتن حمل و نقل افراد با 
استقاده از کشتي با جابجابي و حمل با استفاده از درشکه 

هستند. (تصاوير۳۳تا۳۷) 

۳-۲: منظره با محوريت نقوش حيواني 
نقاشي هاي  مناظر  در  شده  متجلي  حيواني  نقوش 
الجوردي اتاق ضلع غربي خانه اخوان حقيقي را از دو جنبه 
مي توان بررسي نمود از يک سو مي توان آن ها را از حيث 
نوع (واقعي يا خيالي بودن) و گونه حيوان (چهارپا، پرنده 
و. . . ) دسته بندي نمود و از سوي ديگر مي توان موضوع و 
مضمون مورد اشاره در نقاشي هاي الجوردي با محوريت 

حيوان را شناسايي کرد. 
اين نقوش يا داراي ما به ازاي واقعي يا شامل موجودات 
اسطوره اي و ترکيبي هستند. چهارپايان سم دار (آهو، اسب، 
خرس)،  شير،  سگ،  (گربه،  گربه سانان  گوسفند)،  گاو، 
خزندگان  طاووس)،  طوطي،  هدهد،  لک،  (لک  پرندگان 

نقوش  جمله  از  (موش)  جوندگان  و  الک پشت)  (عقرب، 
حيواني هستند که ما به ازا واقعي دارند. (تصاوير۳۸تا۴۱) 
انواع نقوش حيواني با ريشه اسطوره اي يا ترکيبي در اين 
نقاشي ها عبارتند از: سيمرغ، گريفين، انسان –پرنده، انسان-

شير، پرنده- فيل، شير-فيل که عموما در حال پرواز يا در 
مجاورت عوارض طبيعي (درخت) يا ساختمان قرار دارند. 

(تصاوير۴۲تا۴۵) 
نقاشي هاي  در  حيوانات  محوريت  با  منظره  نقوش 
الجوردي از حيث موضوع و مضمون به سه دسته تقسيم 
ميشوند. دسته اول نقوش حيواني را شامل مي شود که به 
يک داستان مشخص اشاره دارند مانند داستان روباه و 
لک لک، داستان لک لک و خمره، داستان نبرد رستم و ديو. 

(تصاوير۴۶تا۴۸). 
دسته دوم، نقوش حيواني را نشان مي دهد که در حال 
انجام اعمالي هستند که منطقا از آن ها انتظار مي رود مانند 
۱. حيوان يا حيوانات عموما در حال چرا، تفرج يا در حال 
نظاره به عوارض طبيعي (درخت) يا ساختماني باال دست 
(به  حيوانات   .۲ هستند.  خود  همسطح  يا  دست  پايين  يا 
ويژه پرندگان) در حال غذا دادن به فرزندان خود هستند۳. 
حيوانات در حالت جفتگيري و توليد مثل ديده مي شوند. 
ديده  تن)  به  تن  (نزاع  گير  و  گرفت  در حال  ۴. حيوانات 
مي شوند ۵. حيواناتي مانند شتر يا اسب در حال بارکشي 
يا حمل گاري هستند۶. پرندگان در حال پرواز در آسمان يا 
بر فراز عوارض ساختماني ديده مي شوند۷. حيوانات (اعم 
از پرندگان يا گربه سانان) در حال شکار جهت تأمين غذا 
هستند. نقوش به صورت طبيعت گرايانه ترسيم شده اندو 

              ٤٦                                  ٤٧                                        ٤٨       

تصاوير٤٦تا٤٨، نمونه نقوش حيوانات متجلي در يک داستان مشخص که به ترتيب از سمت راست عبارتند از داستان روباه و لک لک، داستان 
لک لک و خمره و داستان نبرد رستم و ديو سفيد، مأخذ: همان
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فصلنامة علمي نگره

اسلوب اجراي آن ها، حجم نمايانه است. (تصاوير۴۹تا۵۳) 
دسته سوم حيوانات را در حال انجام اعمال انساني 
نشان مي دهد موارد زير در اين گروه قرار مي گيرند: ۱. 
حيوان (خرس) روي صندلي نشسته و در حال استعمال 
دخانيات (کشيدن چپق) است. ۲. حيوان (خرس) روي دو 
پا ايستاده و قليان به دست دارد ۳. حيوان (خرس) لميده 
و تکيه داده به متکا در زير سايه درخت ديده مي شود، ۴. 
حيوان (خرس) که روي دو پا ايستاده و اشيائي همچون 

باالي  به  را  غذا  از  پر  سيني  يا  ليوان  و  نان  يا  سيني 
سر گرفته است. ۵. حيوان (خرس يا شير) مانند انسان 
بند  از  خود  کردن  آزاد  حال  در  و  ايستاده  دوپا  روي 
قالده است ۶. حيوان (خرس) مانند انسان ها در کنار يک 
پرچم روي دوپا ايستاده است. ۷انجام تنبيه يا مجازات 
حيواني شبيه شير   .۸ انساني  به شيوه  حيوانات  ساير 
روي دوپا ايستاده است ۹. حيوان (شبيه موش) در حال 

حرکت دادن چرخ نخ ريسي است. (تصاوير ۵۴ تا۶۱) 

تصاوير٤٩تا٥٣، تجلي اعمالي که منطقًا از حيوانات انتظار مي رود، مأخذ: نگارندگان
٤٩                                ٥٠                               ٥١                                ٥٢                              ٥٣          

٥٤                                     ٥٥                                            ٥٦                                      ٥٧                

تصاوير٥٤تا٦١، نسبت دادن اعمال انساني به حيوانات، مأخذ: همان
٥٨                                     ٥٩                                          ٦٠                                    ٦١                  



۳-۳: منظره هاي ترکيبي از نقوش انساني، حيواني و 
ساختماني

اتاق  نقاشي هاي الجوردي  ترکيبي در  نقوش منظره 
(G) به سه دسته تقسيم مي شوند. دسته اول منظره اي را 
شامل ميشود که از ترکيب نقش انسان با يکسري اشيا 
(مانند توپ جنگي) يا از ترکيب نقش انسان با عوارض 
طبيعي مانند درخت يا تپه يا هردو شکل گرفته و در همه 
اين موارد ممکن است عوارض ساختماني (خانه، مسجد، 
پل و. . . ) در نقاشي حضور داشته باشد يا از آن صرفنظر 
شده باشد. (تصاوير۶۲تا۶۶) دسته دوم شامل منظره اي 
عوارض  با  ترکيب  در  حيوان  نقش  محوريت  با  است 
طبيعي مانند درخت يا تپه يا هردو که ممکن است عوارض 
ساختماني را در خود جاي داده باشد يا از ساختمان در 

آن خبري نباشد. 
دسته سوم مناظري را نشان مي دهد که هم انسان 
طبيعي  عوارض  دارند.  حضور  آن  در  حيوان  هم  و 
منظره  در  است  ممکن  هردو  يا  درخت  يا  تپه  يعني 
و  باشد  شده  صرفنظر  آن  از  يا  باشند  شده  ترسيم 
ديده  عمارت  است  ممکن  ترکيبات  اين  همه  در  البته 
شده  ترسيم  عمارت  حضور  بدون  منظره  يا  شود 

(تصاوير۶۷تا۷۱)  باشد. 

۴. تحليل مضامين
طبقه بندي  يعني  تحقيق  اصلي  هدف  به  عطف  با   
کثير  منظره هاي  مضامين  و  موضوع  گونه شناسي  و 
ريزنقش که تعداد آنها تنها در اتاق مذکور ۱۳۵۸ نقاشي 
است. آنچه بيش از هر چيز توجه بيننده را به خود جلب 
مي کند تعدد مضامين و تکرار برخي از مضامين خاص 
است بطوري که به نظر مي رسد تکرار قابل مالحظه برخي 
مضامين، مبين تاثير پذيري از فرهنگ، شرايط اجتماعي، 
مذهبي، اعتقادي و آييني حاکم بر عصر قاجار است که 
در اين ميان برخي از مضامين تاريخي، ادبي، خيالي و 
نوعي  به  که  مي خورد,  چشم  به  نيز  ايراني  اسطوره اي 
مبين ارزشهاي حاکم عصر قاجار و پاي بندي به آداب 
و سنت هاي خاص ايراني است. به ويژه آن که با نگاهي 
در  که  (اتاق ضلع شمال شرقي  خانه  اين  ديگر  اتاق  به 
در  و  است)  داده شده  با حرف Cنشان  نقشه شماره۱ 
سطح وسيع تر، ساير خانه هاي عصر قاجار در اصفهان 
نيز قابل مشاهده است. به نظر مي رسد اين مسئله نيازمند 

پژوهشي در خور و جداگانه است. 
از اين ميان مي توان به مضاميني اشاره کرد که به 
ادبيات  و  فرهنگ  حاکميت  و  تسلط  نشانگر  اخص  طور 
و  رسوم  و  آداب  باورها،  مبين  و  فولکلوريک  و  عامه 

تصاوير٦٧تا٧١، نمونه منظره هاي متجلي در نقاشي هاي الجوردي، مأخذ: نگارندگان
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روش زندگي مردم عصر قاجار است. به طوري که اين 
مضامين را مي توان بر اساس دسته بندي پژوهشگران 
کرد:  بندي  دسته  زير  مقوله  سه  در  عامه  فرهنگ 
انساني،  دنياي  آسمان،  زمين،  به  مربوط  باورهاي   -۱»
اشيا مخلوق و مصنوع بشر، موجودات مافوق بشري ۲) 
اقتصادي،  اجتماعي،  سياسي،  نهادهاي  رسوم،  و  آداب 
شعائر و مناسک زندگي انسانها، مشاغل، پيشه ها، بازي ها 
و سرگرمي ها، اوقات فراغت ۳) داستانها، ترانه ها، ضرب 

المثل ها » (نعمتي و طايفي، ۵۱۴،۱۳۹۲). 
همانطور که در دسته بندي هاي ارايه شده در جدول 
شماره (۱) نيز قابل درک است طيفي از داستان هاي ادبي، 
. . در  فعاليت هاي روزمره زندگي، جشن ها، پيشه ها و. 
با مصاديق  دقيقا  که  است  قابل شناسايي  نقاشي ها  اين 
فرهنگ عامه تطابق دارد. نغمه نکوئيان داستان هاي حاکم 
مي نمايد:  طبقه بندي  صورت  بدين  را  نقاشي ها  اين  بر 
از هزار و يکشب شامل اسب  الف) داستانهاي برگرفته 
آبنوس،۱دهقان و خرش۲ب) داستانهاي برگرفته از مثنوي 
معنوي شامل: گاو جزيره سبز۳، دوستي خاله خرسه۴، 
کليله و دمنه شامل: گربه و  از  ج) داستان هاي برگرفته 
د)  لک۷  لک  و  خمره  لک۶،  لک  و  روباه  حرم۵،  کبوتران 
داستان هاي برگرفته از شاهنامه شامل مرگ سهراب۸ ه) 
ساير داستان ها همچون قسمت هايي از داستان حسن کرد 
نامدار  امير ارسالن  از داستان  شبستري و قسمت هايي 
برجسته  و  مهم  ويژگي  و  نکته   (۱۷۸،۱۳۹۴ (نکوئيان، 
ديگري که درباره اين نقاشي ها مي توان بدان اشاره کرد، 
ارزش روايي نقاشي ها است که غالبا برگرفته از ادبيات 
رايج زمانه، مثل ها و متل ها، مضامين برگرفته از فرهنگ 
ادبيات عامه، اعم از شفاهي و مکتوب است از سوي ديگر 
تعبيرات   و  اصطالحات   و  ضرب المثلها  به   خاص  توجه 

عاميانه  نيز در آن ها مشهود است. 
 با وجود دسته بندي فوق، صرفًا برخي از اين اشارات 
روايي مستقيمًا و مشخص به يک داستان معين صورت 
گرفته است و مي توان از حيث انتساب داستان اطمينان 
داشت مانند داستان دوستي خاله خرسه، داستان لک لک 
و خمره، داستان لک لک و روباه، داستان گربه و کبوتران 
دمنه  و  کليله  از  که  آبنوس  اسب  سهراب،  مرگ  حرم، 
اخذ شده اند برخي ديگر اما اشاره مستقيمي به داستان 
تصويري  شواهد  برخي  صرفا  يعني  ندارند  مشخص 
مخاطب  ذهن  در  را  داستان  مشابه  فضايي  مي تواند 
دغدغه هاي  يا  و  نقاش  ذهن  تراوش  نتيجه  کند  تداعي 
زندگي روزمره وي و يا مثل ها و داستان هايي باشد که 
مثال وجود  به عنوان  نقل مي شده است  به سينه  سينه 
داستان  يادآور  مي تواند  صحنه ها  از  برخي  در  کشتي 
حضور  مانند  صحنه هايي  باشد  کشتيبان۹  و  نحوي 
پرنده اي روي يک درخت و يا انساني در حال جمع کردن 
هيزم که يادآور داستانهايي چون بلبل سرگشته۱۰ است 

داستان  که  نقاشي ها  از  تعدادي  در  يا حضور موش  و 
نکوئيان  مي سازد.  متبادر  ذهن  به  را  سوسکه۱۱  خاله 
وجود پهلوان شمشير به دست و حضور شير را معرف 
داستان امير ارسالن مي داند (نکوئيان، ۱۸۰،۱۳۹۴) حال 
آنکه اين صحنه مي تواند به وضوح حکايتگر نقش گرفت 

و گير و شکار باشد. 
اين  مي توان  موضوع  و  لحاظ  مضمون   به  همچنين 
كرد:  بندي  دسته  نيز  عمده  بخش   دو  به   را  نقاشي ها 
و  ماجراجويي ها  و شرح   تخيلي   آنها صرفًا  از  گروهي  
خيالپردازي هاي  عجيب  و غريب  است  و بيشتر از سحر 
و افسون  و غول  و ديو، و پري  سخن  مي  گويد. گروهي  
ديگر كم  و بيش واقع  گرايانه  و حاكي  از ماجراهاي  عادي  

زندگي  مردم ، آرزوها و دردهاي  آنهاست ۱۲.
با توجه به اينکه در دوره قاجار بيشتر مردم از سواد 
محروم هستند گرايش جدي به اوهام و خرافات در بين 
عامه  فرهنگ  متون  پديدآورندگان  ديده مي شودکه  آنها 
ضمن گزارش اين وضعيت مطالبي را بيان کرده اند که 
مي توان داليل اين خرافه پرستي و اوهام گرايي مطرح 
باشد. (نعمتي و طايفي، ۴۹۸،۱۳۹۲) مصداق هايي از اين 
اژدها  مانند  خيالي  حيوانات  کردن  تصوير  در  گرايش 
مي خورد.  چشم  به  اتاق  اين  الجوردي  نقاشي هاي  در 
شخصيتهاي   و  ادبي  مضامين  شخصيت هاي  به  توجه 
تاريخي  چون شاهان  و شاهزادگان ، يا تهيدستان  مانند 
پينه دوز، پارسايان  و دراويش نيز در آن ها  خاركش  و 

ديده مي شود. 
قاجار،  عصر  انسان  مذهبي  اعتقادات  و  باورها 
توجه  شدن  معطوف  روزمره،  زندگي  آداب  و  نحوه 
در  نيز  اطراف  محيط  و  طبيعت  به  عصر  اين  انسان 
از  نشاني   نيز  آنها  از  بسياري   مي شود.  ديده  آن ها 
آنها  در  چنان كه   دارد،  عشايري   و  روستايي   زندگي  
دارد.  بستان  و  چشمه   و  سبزه   و  بيابان   و  دشت   از 
اسطوره  شخصيت هاي  پهلواني،  مضامين  به  توجه 
آداب   عوام ،  رسوم   و  آداب   و  اعتقادات   و  فرهنگ   اي، 
پيشه وران،  طبقة   داستان هاي  و  افسانه ها  رسوم ،  و 
پهلواني  مضامين  به  توجه  پهلوانان،  عياران،  اصناف، 
بين  در  نيز  حماسي  آثار  ساير  و  شاهنامه  از  ماخوذ 
آن ها ديده مي شود. گاهي اين نقاشي ها توصيف معيني 
از شادي ها و سرگرمي هاي مردم روزگار قاجار است 
سفرنامه  و  يادداشت ها  در  شده  ذکر  توصيفات  با  که 
نيز تطابق دارد مانند تصويرگري رواج انواع مسکرات، 
عارف  که  نحوي  (به  دوره  اين  در  قليان  و  مخدرات 
قزويني در اين باره مي گويد: روز از صحبتش به تنگم 
و شب*عاجز از قل قل قليانش) يا مثًال چگونگي شکار 
و  آهو  شکار  درباره  آن  از  دقيقي  توصيفات  که  شاه 
پلنگ توسط ناصرالدين شاه در کتب آمده است (همان، 

۵۱۰و۵۱۱).

۱. اسب آبنوس: حكيمي نزد پادشاه 
او  براي  را  آبنوسي  اسب  و  رفت 
هديه برد. او به پادشاه گفت خاصيت 
اين اسب اين است كه در يك چشم 
به هم زدن، با او به هركجاي جهان 
كنيد.  سفر  مي توانيد  بخواهيد،  كه 
پسر پادشاه سوار بر اسب شد و به 
شهري رفت، در آنجا با دختر سلطان 
آن شهر روبه رو شد و به او دل بست 
و خواست با او ازدواج كند. طوالني 
اسارت حكيم  باعث  او  شدن سفر 
اما وقتي پسر  توسط پادشاه شد، 
بازگشت،  سلطان  دختر  با  پادشاه 
مرد حكيم آزاد شد اما كينة آنها را به 
دل گرفت. براي همين دختر سلطان 
را طي نقشه اي با اسب آبنوس به 
شهر ديگري برد كه سلطان آن شهر 
درصدد برآمد با دختر ازدواج كند. 
بعد از مدتي پسر پادشاه از ماجرا 
آگاه شد و پس از نجات دختر با او 

ازدواج کرد.(نکوئيان،۱۵۸،۱۳۹۴)
۲. اين داستان ماجراي مکالمه گاوي 
و خري است. گاو هرورز آسياب را 
مي چرخاند اما خر هيچ کاري نمي کند 
. خر به گاو پيشنهاد مي دهد که هر 
موقع گاو آهن برگردنت گذاشتند تکان 
نخور. گاو پيشنهاد خر را عملياتي 
يابد.  از کار رهايي مي  و  کند   مي 
دهقان ،به جاي گاو،خر را به کارهاي 
دشوار مي گذارد خر که از گفته خود 
پشيمان شده به گاو ميگويد شنيده 
است که دهقان مي خواهد او را به 
قصاب بسپارد اين نکته باعث ترس 
گاو مي شود و دوباره به کار تن 

مي دهد (همان،۱۶۰)
گاوي  داستان  سبز  گاوجزيره   .۳
است که به تنهايي در جزيره اي زندگي 
مي کند. روزها به وفور غذا مي خورد 
و شبها از غن آنکه فردا چه بايد بخورد 
الغر مي شود. حکايت گاو خوش 
خوراک، حکايت دل نگراني هاي ما 

است.(سياحزاده،۷۱۱،۱۳۹۶)
داستان  جمله  از  داستان  اين    .۴
است.مضمون  ايراني  عاميانه  هاي 
از  دارد که  اشاره  به دوستاني  آن 
فرط محبت ممکن است انسان را به 
کشتن دهند. داستان مذکور در مورد 
دوستي يک خرس و يک پيرمرد است 
.خرس براي رهانيدن پيرمرد از شر 
حشرات موذي ،سنگي را به سوي 
صورت او پرتاب مي کند تا مگس ها 
را از او دور کند و همين مساله باعث 

مرگ پيرمرد مي شود.(همان،۲۳۰)
۵.  اين داستان ماجراي گربه اي را 
حکايت مي کند که به دست متولي 
بقيه در صفحة بعد



جدول١، گونه شناسي موضوع و مضمون نقاشي هاي الجوردي اتاق G، مأخذ: نگارندگان

 گونه شناسي موضوع و مضمون در 
نقاشي هاي الجوردي اتاق ضلع غربي 
خانه اخوان حقيقي اصفهان، متعلق به 

موضوعدوره قاجار / ١٥١- ١٦٩ مضمون طرح

داستان زاري بر پيکر فرهاد ادبي 

با 
محوريت 
نقوش 
انساني 

داستان کوري عصاکش کور ديگر شود

شاه يا شاهزادگان با تاج کياني (نشسته بر صندلي يا ايستاده در دامان طبيعت) در حال 
نمايش يک 
شخصيت 
انساني 
با هويت 
مشخص

شخصيت مذهبي مشابه حضرت ابوالفضل علمدار در حالي که بيرق به دست دارد

جلوداران کاروان شاهي(شاطر باشي)در حالي که چوبدستي به دست دارد

بيرق دار يا افرادي که پرچم کاروان را در محل استقرار نصب مي کنند

دراويش کشکول به دست

نشستن بر سجاده و خواندن نماز عبادي و 
ايستادن بر منبر و موعظه کردنمذهبي

اذان گفتن و اعالم زمان  نماز

ذکر گفتن با تسبيح در حالت نشسته

شخصيت هاي انساني در حال کشتي گرفتن و زورآزمايي

پهلواني 
نواختن ضرب زورخانه اي

ميل زدن يا پرتاب کردن آن

کباده کشيدن

در حال نواختن سازهايي نظير کمانچه،دايره،طبال

در حال 

بزم،تفرج 

وتفريح

روزمره 

در حال رقص و پايکوبي

در حال انجام اعمال سرگرم کننده مانند بند بازي کردن

در حال جام گيري(به دست گرفتن جام شراب و باال بردن آن )

استعمال دخانيات(چاق کردن يا کشيدن قليان به حالت ايستاده در طبيعت يا استعمال

 آن در حال لميده و تکيه داده به مخدره) 

تاختن اسب در طبيعت
ايستادن يا قدم زدن در فضاي طبيعي

پهن کردن زير انداز جهت نشستن در فضاي طبيعي

نشستن کنار سفره طعام در طبيعت

کشاورزي،باغداري ،درو کردن ،هرس کردن درختان و چيدن ميوه ها در حال 

انجام 

فعاليت 

هاي مرتبط 

با زندگي 

روستايي

(با استفاده از چوب هاي بلنديا با استفاده از نردبان و باال رفتن) 

مهار کردن حيوانات مانند همراع داشتن سگ در حالي که قالده به گردن دارد

کشيدن آب از چاه با استفاده از گاو و قرقره

قاليبافي،رنگرزي نخ ،نخ ريسي

خمير کردن آرد يا زدن شير

چوپاني ،گله داري و به چرا بردن حيوانات

جمع آوري هيزم

تعقيب و گريز شکار و شليک به آن در حال 

انجام اعمال 

نظامي يا 

شکار يا

نگهباني دادن نگهبانان مسلح

آماده کردن توپ هاي نظامي  جهت شليک

 

جابجايي با استفاده از کشتي 

داستان شير و روباه
ادبي

داستان دوستي خاله خرسه

داستان لک لک و خمره

مسجد کشته مي شود زيرا قصد 
داشته  را  کبوتران مسجد  خوردن 

است.(نکوئيان،۱۶۷،۱۳۹۴)
خمره   و  لک  لک  داستان  ۶و۷. 
همچنين داستان لک و لک و روباه  
هردو بخش هاي مختلف يک داستان 
از کليله و دمنه هستند با اين توضيح 
صرف  به  را  لک  ،لک  روباه  که 
در  را  غذا  اما  مي کند؛  دعوت  غذا 
بشقاب(سفره) مي ريزد بدين ترتيب 
بخورد.  چيزي  نمي تواند  لک  لک 
چندي بعد لک لک روباه را به مهماني 
در  غذا  ريختن  با  و  مي خواند  فرا 
خمره(کوزه)کار او را تالفي مي کند 
و باعث مي شود منقار لک لک در 

کوزه گير کند(مينوي،۴۵۰،۱۳۹۲)
انتهايي  به بخش  ۸. مرگ سهراب 
داستان نبرد رستم و سهراب اشاره 
دارد که پدر بدون آنکه اطالع داشته 
نبرد  در حال  فرزند خود  با  باشد 
است او را زخمي مي کند و در لحظه 
آخر سهراب نسب خود را آشکار 
مي کند و اين زماني است که رستم 
او را در آغوش گرفته و کاري از او 

بر نمي آيد.
ماجراي  کشتيبان  و  نحوي   .۹
مکالمه بين ستاره شناس و ناخدا 
است .ستاره شناس از اينکه ناخدا 
او  داند  نمي  شناسي  ستاره  علم 
اين  از  غافل  اما  کند  مي  تحقير  را 
ياي  در  در  ناخدا  همين  که  است 
دهد. مي  نجات  را  کشتي  طوفاني 

اين داستان در نقد غرور بي جاست. 
(سياحزاده،۱۲۲،۱۳۹۶)

۱۰.  با درگذشت مادر خانواده، دختر 
هفت ساله و پسر هشت ساله با پدر 
تنها مي مانند. پس از گذشتِن ساِل 
مادر، پدر با زني ازدواج مي كند زن 
شوهرش را وادار مي كند تا پسرش 
را بكشد؛ لذا روزي آن ها را به باغ 
مي فرستد تا هيزم جمع كنند و مي 
گويد: غروب هركس هيزم بيشتري 
نفر ديگر را بكشد.  بايد  جمع كند، 
پدر و پسر در سكوت و بي هيچ 
پدر  غروب  پذيرند.  مي  اعتراضي 
درمي يابد كه هيزمش از پسر كمتر 
است؛ لذا با نيرنگ، نيمي از هيزم هاي 
پسر را بر هيزم خود مي افزايد و 
با خيال راحت پسر را مي كشد و 
سرش را براي زن به ارمغان مي آورد.

بار  ناهار  براي  را  پسر  سر  زن 
مي گذارد و ظهر دخترك را كه از 
مكتب بازگشته ترغيب مي كند از اين 

بقيه از صفحة قبل



شماره ۵۸  تابستان۱۴۰۰
۱۶۵

فصلنامة علمي نگره

ادامه جدول١،  
دخانيات(کشيدن  استعمال  حال   در  و  نشسته  صندلي   روي  (خرس)  حيوان 

چپق) است

حيوانات داراي ما به ازا واقعي
  در حال انجام اعمال انسان

طبيعي با 
محوريت 
نقوش  
حيواني

حيوان(خرس) لميده و تکيه داده به متکا 
در زير سايه درخت ديده مي شود

حيوان(خرس) که روي دو پا ايستاده و اشيائي همچون سيني يا نان و ليوان يا 
سيني پر از غذا را به باالي سر گرفته است

حيوان(خرس يا شير)مانند انسان روي دوپا ايستاده و در حال آزاد کردن خود 
از بند قالده است

حيوان(خرس) مانند انسان ها در کنار يک پرچم 
روي دوپا ايستاده است

انجام تنبيه يا مجازات ساير حيوانات به شيوه انساني

حيواني شبيه شير روي دوپا ايستاده است

حيوان(شبيه موش)در حال حرکت دادن چرخ نخ ريسي است

عوارض  به  نظاره  حال  در  يا  ،تفرج  چرا  حال  در  عموما  حيوانات  يا  حيوان 
طبيعي(درخت) يا ساختماني باال دست  يا پايين دست يا همسطح خود هستند

حيوانات  داراي ما به ازا واقعي  در 
حال انجام اعمالي هستند که منطقا از 

آن ها انتظار مي رود

حيوانات(به ويژه پرندگان)در حال غذا دادن به فرزندان خود هستند

حيوانات در حالت جفتگيري و توليد مثل

حيوانات در حال گرفت و گير

حيواناتي مانند شتر يا اسب در حال بارکشي  يا حمل گاري هستند

پرندگان در حال پرواز در آسمان يا بر فراز عوارض 
ساختماني ديده مي شوند

داستان نبرد رستم و ديو سپيد  خيالي

نقش انسان در کنار يکسري اشيا

منظره 
ترکيبي

نقش انسان در کنار عوارض طبيعي(تپه، درخت يا هردو)

نقش  حيوان در کنار عوارض طبيعي(تپه، درخت يا هردو)

نقش انسان و حيوان در کنار عوارض طبيعي(تپه، درخت يا هردو)

انواع چادر شکار(خيمه گاه يا خرگاه)

انواع ساختمان هاي يک طبقه و چند طبقه
مناره ها و برج ها

پل ها

نتيجه 
خانه «اخوان حقيقي» اصفهان که بنا به ويژگي هاي سبکي و مستندات تاريخي (کتيبه اتمام تزيينات بنا به 
تاريخ ١٢٧٤ه. ق)، از جمله بناهاي منسوب به دوره اول قاجاريه است داراي چهارگروه اصلي تزئينات 
نقاشي، تزئينات چوبي، آرايه هاي گچي و انواع آينه کاري است. نقشمايه ها و موضوعات ديوارنگاره هاي 
اتاقمورد مطالعه اين مقاله ( ضلع غربي خانه) نيز تابعي از نقشمايه ها و مضامين بکار رفته در ساير 
تزيينات داخلي خانه حقيقي هستندبخش کثيري از نقشمايه هاي ديوارنگاره هاي اين اتاق را نقاشي هاي 
 G الجوردي در ابعاد کوچک تشکيل مي دهد. اين نقاشي هاي ترسيم شده به رنگ الجوردي در اتاق
روي مقرنس هاي کوچک داخل طاقچه هاي در دسترس، روي مقرنس هاي کوچک داخل اسپرها، روي 
مقرنس هاي کوچک دوال باالي در هاي ورودي و دوال تحتاني سقف و همچنين روي اجزاي مقرنس هاي 
زير طاق واقع در بخش مياني ضلع غربي قرار گرفته اند اين نقاشي ها اساسًا از نوع منظره اند که به سه 

غذا بخورد دختر كه كاكل برادرش را 
در يگ تشخيص مي دهد به غذا لب 
نمي زند و به مالباجي مكتب، ماجرا 
را شرح مي دهد مالباجي توصيه مي 
كند ستخوان هاي برادر را جمع كند، 
زير درخت گل بكارد و چهل شب با 
جاويدان  ِورد  و  كند  آبياري  گالب 
بخواند در پايان چهل شب، بلبلي از 
درخت گل پر مي كشد و با خواندن 
آوازي، پدر و نامادري را رسوا مي كند 

(شريف نسب،۹،۱۳۹۴).
افسانه  اين  اصلي  ساختار   .۱۱
قهرمان  است.  مهرباني  و  محبت 
جانوران  و  حيوانات  داستان  اين 
عبارت  حکايت  چهارچوب  هستند. 
يافتن  براي  سفر  يک  از  است 
(خاله  داستان  قهرمان  و  شوهر 
سوسکه) براي يافتن شوهر با افراد 
موش  نهايت  در  و  آشنا  مختلفي 
انتخاب  خود  آل  ايده  عنوان  به  را 
خاله  شدن  سياهپوش  کند.  مي 
در  همسر  افتادن  از  پس  سوسکه 
ديگ آش تا آخر عمر، تاکيدي نمادين 
است(علي  آنها  عشق  ژرفاي  بر 

بيگي،۷۴:۱۳۹۰)
۱۲. اساسا  در داستانهاي عامه تاکيد 
بيشتر بر حوادث خارق العاده است 
تا تحول و تکوين شخصيت ها،محور 
اين داستان ها بيشتر حوادث خلق 
الساعه و گاه متحيرالعقول است و 
اشخاص معموال چندان از حوادث 
تاثير نمي پذيرند اين داستان ها پي 
روابط  از  که  دارند  ضعيفي  رنگ 
تبعيت نمي  منطقي علي و معلولي 
کنندجزييات در آن ها معموال ذکر 
نمي شود بيشتر از اشعار اديبانه به 
دور هستند و مبتني بر نقل شفاهي 
دارند  خطي  و  ساده  ساختار  اند، 
حوادث و شخصيت هاي آن ها يا 
سفيدند يا سياه و درآن ها بيشتر 
با قهرمان و ضد قهرمان مواجهيم 
مردم  کلي  هاي  تيپ  از  نمادي  که 
اند و شخصيت پردازي نمي شوند 

(شريف نسب،۲،۱۳۹۴)

بقيه از صفحة قبل



گروه زير تقسيم مي شوند: ١) منظره با محوريت نقوش انساني٢) منظره با محوريت نقوش حيواني، 
٣) منظره با ترکيبي از نقوش انساني، حيواني و عمارت. نقاشي هاي مذکور از حيث آماري ١٣٥٨مورد 
هستند که در اين بين عنصر تکرار مضامين در آن ها ديده مي شود و از جهت موضوع و توجه به 
فضاي طبيعي و محيط اطراف با موضوعات، نقشمايه ها و مضامين نگارگري سنتي و هنر نمادين 
اصيل پيشين ايران که تداوم حضور آنها هنوز در سطوح مجاور به چشم مي خورند تفاوتي چشمگير 
داشته و حکايت از ويژگي التقاطي نقاشي عصر قاجار و گرايشات نوين و طبيعتگرايانه هنر اين دوره 
دارند. ارزش روايي نقاشي ها مورد مطالعه اعميت مضاعفي دارد. اين نقوش غالبًا برگرفته از ادبيات 
رايج زمانه، مثل ها و متل ها، مضامين برگرفته از فرهنگ ادبيات عامه، اعم از شفاهي و مکتوب است از 
سوي ديگر توجه خاص به  ضرب المثلها و اصطالحات  و تعبيرات  عاميانه  نيز در آن ها مشهود است 
توجه به مضامين روزمره و عاميانه اعم از روايت هاي عاميانه مشخص نظير برخي داستان هاي کيله و 
دمنه (داستان روباه و لک لک) و ساير داستان هاي معروف (کوري عصاکش کور دگر، زاري شيرين بر 
پيکر فرهاد) همچنين توجه به صحنه هاي شباني و زندگي روستايي، صحنه هاي عبادي و تفرج، شکار 
و تجلي شخصيت هاي انساني با نشانه هاي مشخص مانند ابوالفضل علمدار در اين نقاشي ها چشمگير 
است. ارائه نقاشي هايي کوچک اندازه از مناظر متشکل از حيوانات، عمارت ها و شخصيت هاي انساني 

نيز در آن ها ديده مي شود. انواع حيوانات واقعي يا اسطوره اي نيز در اين ميان قابل شناسايي است. 
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the schemes used in these pictures? This research focuses on the typology of subject and themes of 

the azure mural paintings in the western room.

 This research aims to document, investigate, identify, classify, describe and explain the features of 

azure mural paintings via direct observation and descriptive-explanatory method. 

The type of sampling was purposeful and used the homogeneous sampling method. Furthermore, 

data analysis was performed based on the detailed classification and typology of the subject and 

theme. The statistical population consisted of 1358 azure paintings including: 436 human-centered 

landscapes, 330 animal-centered landscapes, 592 landscapes with a combination of humans, 

animals, buildings and etc. The painter’s use of certain literary themes (allegorical, historical, folk, 

mythological etc) is evident as well as attention to nature, natural themes and everyday events 

mixed with a kind of abstractionism and visualization of internal and personal worlds and states 

(simultaneous attention to internal and external worlds), and technique of free embossing. Also, lack 

of attention to details and Sadenegari (or stylization) with a kind of false perspective and dramatic 

chiaroscuro (simultaneous two-dimensional drawing and dramatic modeling), mostly symmetrical 

composition of works and displaying of humans and animals in a conventional balance (from 

opposite angle and at the center of plaque) are exhibited. The research results show that the topics 

and themes of azure landscape paintings have been drawn including various social, folk, historical, 

literary, imaginary, fantasy and mythical themes, especially natural themes, and it seems that they 

have been representative of the cultural values, folklore, beliefs, customs and traditions as well as 

conditions of life in the Qajar  period.

Keywords: Typology, Azure Paintings, Qajar Period, Isfahan, Haqiqi House, Western Side of the 

Room, Subject, Theme
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Akhavan-e- Haqiqi house has a number of similarities with other historical houses of this city, but it 

is among the most notable and outstanding examples of such houses which construction is ascribed 

to the Qajar period. Thus, considering the significance of this house with respect to architectural 

design, especially the notable aesthetic values of its various decorations, by focusing on mural 

paintings, especially the numerous small azure paintings in the butterfly cells (Shaparaki, in Farsi) 

of the murals and muqarnases of ceiling of the room, located at the western  side of the house, 

that are  similar to the series of fine landscapes on the geometric forms of the muqarnases in other 

rooms,  it is observed that they are among the paintings that, in addition to design, space, technique, 

and execution, are in contrast with other paintings of several adjacent levels in terms of subject 

matter; themes and designs that reflect the cultural context and the requirements of  the Qajar era.

As mentioned, these paintings mostly consist of natural landscapes and events of everyday life, 

some of which are in the form of pure natural landscapes while others are the result of combination 

with various animal and human designs.  With respect to subject and considering the environment, 

these paintings are prominently different from traditional painting and original symbolic art of 

Iran which is still present in neighboring surfaces, and this matter shows the eclectic nature of 

Qajar painting as well as modern naturalistic disposition of this art.  These small paintings are 

called “Bedahenegari” or “Bedahesazi” due to their special and distinguished features so that these 

paintings are completely incongruent with conventional ornamentalism of neighboring surfaces. 

With respect to artistic method, these landscape paintings are naturalistic. Technique of performance 

is modeling and chiaroscuro method. Contrary to other paintings, these paintings have been drawn 

with a single color (azurite blue) and regarding their color value, they are complementing other 

neighboring warm-colored surfaces. Another feature of these paintings is the use of watercolor 

technique with transparent layers.It seems the painter has used a kind of impromptu and has 

abstained from the rule of symmetry, adjusting the motifs with the whole architectural space and 

use of sketch.  He has often violated the rule of symmetry and painted with a kind of freedom 

of action and mind which somehow remind the viewer of children’s painting. Thus, he has used 

different motifs, subjects, themes and techniques on symmetrical surfaces.

The present study has been conducted due to the lack of information regarding the literature review 

and to keenly bestow the proper attention which has not been paid to this subject yet. These are the 

artistic works which have been largely ignored, so the necessity of this research became evident. 

Accordingly, while referring to the significance and extraordinary and unique values of these 

paintings, the study seeks to answer the following question: What are the subjects and themes of 


