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چكيده
بي ترديد مي توان سطوح ديوارها را در دسترس ترين عرصة انعکاس تفکرات مردمان گذشته به شمار آورد. 
عينًا بدين سبب است که ديوارنگاره ها و ساير تزئينات مورد استفاده در بناها را شواهد بي بديل فرهنگي 
ادوار گذشته به شمار آورده اند. در تحقيق حاضر تالش گرديده تا الگوهاي تزييني به کاررفته در خانه هاي 
عهد قاجار، که در روستاهاي حاشية اصفهان شناسايي گرديده اند، مورد مطالعه قرار گيرند. همچنين سعي 
بر آن است تا به اين پرسش پاسخ گفته شود که گونه هاي تزيينات منازل روستايي عهد قاجار اصفهان 
کدام است و چه مضاميني را منعکس ساخته اند؟ از آنجاکه متروکه ماندن بسياري از بناهاي قاجار تزيينات 
آنها را بسيار آسيب پذير ساخته است، بيم آن مي رود که اين شواهد فرهنگي به سرعت حذف گردند. بدين 
سبب، معرفي، گونه شناسي و تحليل محتوايي اين عناصر مي تواند توجه مسئوالن ذي مدخل را بدانها جلب 
نموده و بقاء آن ها را به ارمغان آورد. در نتيجة اين تحقيق روشــن گرديد که تزئينات منازل روســتايي 
اصفهان با مولفه هاي فرهنگي، اعتقادي، منزلت اجتماعي، شــيوه  معيشت و قدرت اقتصادي ساکنانشان 
بســتگي تام داشته اند. پژوهش حاضر همچنين مشخص داشته است که ممکن است هنرهاي عاميانه و 
بومي نظير تزيينات خانه هاي روستايي، از کيفيت بصري و هنري بااليي برخوردار نباشند، ليکن در مطالعه 
فضاي فرهنگي حاکم بر زندگي ساکنان روستاهاي اصفهان عهد قاجار بسيار مفيد واقع گشته اند.پژوهش 

حاضر به شيوه اي توصيفي- تحليلي انجام شده است. 
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مقدمه
با توجه به نزديکي زماني دورة قاجار با دوران معاصر 
و در نتيجه وفور آثار برجاي مانده اين دوره به نسبت 
به  وابسته  تزيينات  از  بيشتري  شناخت  قبل،  دوره هاي 
معماري اين دوره وجود دارد. چنانکه مشخص است اين 
تزيينات در نتيجه شرايط فرهنگي خاص حاکم بر اين دوره، 
به ويژه تأثيرگذاري هنرهاي مغرب زمين، ويژگي هاي خاص 
پيدا کرده است.  قبل  اعصار  نمونه هاي  با  متفاوت  گاه  و 
ويژگي يادشده عمدتًا در تزيين بناهاي شاخص و شهري 
قاجار جلوه يافته و تزيينات به کاررفته در بناهاي روستايي 
تزيينات  و  نقوش  بي گمان  است.  مانده  باقي  ناشناخته 
به کاررفته در منازل کهن روستايي از جلوه هاي بي بديل 
تزييناتي  است،  بومي  هنرهاي  و  تزيينات  بروز  و  ظهور 
که از ارزش هاي پايدار و قالب ها و ساختارهاي خاصي 
برخوردار بوده و شواهد بي بديل فرهنگي ادوار گذشته 
به شمار مي آيند. علي رغم اهميت، اين مظاهر فرهنگي در 
هنر،  تاريخ  و  مردم شناسانه  باستان شناسانه،  مطالعات 
آن چنان که شايسته است مورد پژوهش واقع نگرديده اند و 
بيشتر تحقيقات بر تزيينات آثار شاخص معماري استوار 
بوده است. به منظور رفع اين نقيصه، در پژوهش حاضر 
تزيينات تعداد قابل توجهي از منازل قاجاري روستاهاي 
اصفهان مورد بررسي، مستندسازي و تحليل قرارگرفته 
قابل  گوناگون  جنبه هاي  از  تزيينات  اين  اگرچه  است. 
و  گونه شناسي  دسته بندي،  توصيف،  معرفي،  مطالعه اند، 
تحليل محتوايي آن ها از اهداف پژوهش حاضر به شمار 

مي آيد. 
پژوهش  در  که  پرسشي  عمده ترين  پژوهش:  سؤالهاي 
حاضر تالش گرديده تا بدان پاسخ گفته شود آن است که 
گونه هاي تزيينات منازل روستايي عهد قاجار اصفهان کدام 
است و مضامين بکار ر فته در آن ها از کداميک از جنبه هاي 
اعتقادي، اجتماعي، اقتصادي، هنري و فرهنگي سازندگان 

متاثر گرديده است؟

روش پژوهش
 پژوهش حاضر به روش توصيفي- تحليلي و بر اطالعات 
(بررسي هاي  مرحله  نخستين  در  است.  استوار  ميداني 
در  قاجار  عهد  مسکوني  بناي  يکصد  تعداد  ميداني)، 
برخوار، شاهين شهر  کرون،  تيران،  مناطق  روستاهاي١  
آن ها  تزيينات  و  شناسايي  اصفهان  رودشت  و  ميمه  و 
به دسته  بندي و  آنگاه،  (نقشه١).  مستند سازي گرديده اند 
گونه شناسي تزيينات بر اساس تکنيک ساخت و نوع مواد 
کاربردي پرداخته شده و در پايان، تزيينات مستند شده با 
ديگر نمونه هاي قاجاري مورد مقايسه تطبيقي قرارگرفته و 

مضامين تزييني در حد امکان تحليل محتوايي گشته اند. 

پيشينة تحقيق 

عليرغم کثرت منازل تاريخي در سکونت گاه هاي روستايي 
پژوهشي  هيچگونه  تاکنون  اصفهان،  قاجار  عصر 
هنرشناسانه و باستان شناسانه در خصوص آنها به انجام 
نرسيده است. شايد بتوان پراکندگي و ناشناخته بودن آثار 
به  نقصان  اين  داليل  از  را  آنها٢  به  دشوار  دسترسي  و 
شمار آورد. اين در حالي است که تحقيقات اندکي پيرامون 
تزييناتي عهد قاجار در  جنبه هاي بومي و نوع آوري هاي 
مناطق ديگر کشور به انجام رسيده است (گودرزي ١٣٨٨؛ 
طاووسي،  و  نيري  شکاري  ١٣٨٦؛  سام  ١٣٨٨؛  جوادي 
بناهاي  تزيينات  بر  اين پژوهش ها که  از  تعدادي   .(١٣٨٧
يافته اند  تمرکز  قاجار  عهد  شهرهاي  شاخص  مسکوني 
(عليزاده ١٣٩١، علي آبادي و جماليان ١٣٩١، شجاعي و 
خزايي ١٣٨٩، حمزه لو ١٣٨٦)، به منظور مقايسه و تحليل 
مضامينشان با نتايج پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار 
ويژگي هاي  از  کلياتي  نيز  محققان  از  گروهي  گرفته اند. 
تزئيني آثار معماري دوران اسالمي را مورد معرفي قرار 
داده اند (آژند ١٣٨٥، مقيم پور بيژني ١٣٨٧، کياني ١٣٧٦، 
هيل و گرابار ١٣٧٥، مکي نژاد ١٣٨٧) که در تحليل نهايي از 

آن ها نيز بهره برداري گرديده است. 

تزيينات به کاررفته در بناهاي مورد مطالعه
معيارهاي  با  مذکور  روستاهاي  قاجاري  منازل  تزيينات 
گوناگوني مطالعه گشته اند. در شرايطي که معيار تحقيق 
کيفيت هنري آثار بوده به دو دستة «پرکار و واجد جنبه هاي 
هنري» و تزيينات «کم کار و فاقد جنبة هنري» تقسيم شده اند. 
بايد در نظر داشت که تعيين معيارها به منظور مطالعة آثار 
هنري منطقه اي خاص، چندان آسان نيست. زيرا، عالوه بر 
فرهنگ و هنر ملي، فرهنگ هاي منطقه اي نيز بر شکل يابي 

آنها اثرگذار بوده اند. 
از ديگر معيارهاي دسته بندي، مبنا قرار دادن جنس و تکنيک 

نقشه ١. محدود قرارگيري روستاهاي مورد پژوهش در استان 
اصفهان، مأخذ: نگارندگان.
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بندي هاي  تقسيم  طبق  ١.اگرچه 
مورد  خانه هاي  از  برخي  امروزي 
جاي  شهري  مناطق  در  بررسي 
قاجاري  وليکن در عهد  اند،  گرفته 
اين  تمامي  گذشته  دهه  چند  تا  و 
داشته  روستايي  ماهيت  مکان ها 

است.
بناها  اين  از  توجهي  قابل  ٢.تعداد 
در مناطق دوردست و روستاهاي 

متروکه قرار دارند.
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به کاررفته در آثار تزييني است. بر اين اساس، بدون در نظر 
گرفتن ويژگي هاي هنري آثار، مي توان آنها را به تزيينات 
گچي، تزيينات خشت و گلي، نقاشي هاي  ديواري، تزيينات 

چوبي، آينه کاري و آجرکاري و... تقسيم کرد. 
به عالوه، با عنايت به تأثير شرايط اقليمي و محدوديت هاي 
محيطي در خلق بسياري از انواع تزيينات - که محدوديت هاي 
فضايي و الزامات معماري و تزئيني را نيز به همراه خواهد 
داشت - مي توان تزيينات مورد مطالعه را به «تزيينات درون 

فضايي» و «تزيينات برون فضايي» تقسيم نمود. 
دسته بندي بر اساس نقش مايه ها شامل: نقوش انساني، حيواني، 
گياهي، هندسي، کتيبه اي و... از ديگر معيارهاي دسته بندي و 
گونه شناسي اين آثار است. به هر حال، به منظور تسهيل در 
بررسي آثار مستند سازي شده در مطالعات ميداني، در ادامه 
به معرفي اين تزيينات بر مبناي ماده ساخت شان پرداخته 
شده تا زمينه تحليل محتوايي آثار نيز فراهم آيد. در جدول ١، 
تکنيک هاي تزييني، انواع نقوش و مکان اجراي آن ها در يکصد 

ساختمان قاجاري مورد مطالعه ارايه گرديده است. 

نقاشي ها 
روستاهاي  خانه هاي  تزيين  در  به کاررفته  نقاشي هاي 
عهد قاجار اصفهان از لحاظ تکنيک و اجرا به سه دسته: 
«نقاشي هاي ديواري»، «خشت هاي منقوش منفرد طاق» و 

«نقاشي هاي روي چوب» تقسيم مي شوند (تصوير١). 
نقاشي هاي ديواري: در بسياري از موارد به همراه تزيينات 

کشته بري اجرا گرديده اند و نقش مايه ها در خانه هاي اقشار 
انواع نقوش ساده هندسي، نقوش گياهي  متوسط شامل 
شامل گل و بوته، پيچک هاي تزييني، نقوش گلداني، نقوش 
همچون  پرندگاني  نقوش  آهو،  و  بز  همچون  حيواناتي 
خانه هاي  در  است.  بوده  خروس  و  گنجشک  طاووس، 
اعياني تزيينات نقاشي ديواري شامل انواع مناظري است 
که از سبک هاي نگارگري اروپاي بعد از قرن ١٧ م (باروک 
و روکوکو) متاثر گشته اند١. اين تزيينات در مقايسه با ساير 
نمونه هاي نقاشي ديواري ظرافت و درجه هنري واالتري 

دارد. 
منقوش  بر خشت هاي  دوم: مشتمل اند  نقاشي هاي دسته 
منفردي که در البه الي خشت  طاق ها، که به شيوة الپوش 
اجرا گرديده اند، جاي گرفته اند. در اين شيوه عمدتًا سطح 
خشت با گچ پوشيده و سپس با استفاه از رنگ هاي مختلف 
نقاشي شده اند و در برخي نمونه ها قطعاتي از آينه نيز در 
سطح خشت به کاررفته است. برخي خشت ها در بردارنده 
کتيبه هايي شامل اسماء اهللا، اسامي پنج تن، آيات قرآني، 
احاديث، جمالت پرنغز، جمالتي در رفع چشم زخم، تاريخ 
اين  نقاشي هاي  مي باشد.  استادکار  نام  و  بنا  تعميرات 
نقوش  بسيار ساده،  عناصر هندسي  دسته عمدتًا شامل 
زيگزاگ ها،  تصويرخورشيد،  چندپر،  گل هاي  ستاره اي، 
دواير و مربع هاي تودرتو، موجود عجيب الخلقه، گل ترمه 
و تصاويري از صورت انسان٢ که به صورت ناشيانه و 

ساده اي تصوير شده است. 
 

دستة سوم: نقاشي هايي هستند که بر سطح چوب اجرا 
گرديده اند. يکي رايج ترين اين نمونه تزييناتي موسوم به 
«شيرسر» است که با نقاشي رنگ و روغن٣ اجرا شده و 
داشته  کاربرد  اعياني روستايي  تنها در خانه هاي بسيار 
است. از ديگر تزيينات اين دسته قاب هاي چوبي چهارگوش 
نقاشي شده اي هستند که به منظور پوشش زيرين سقف هاي 
چوبي کاربرد داشته است و عمدتًا در منازل اعياني به کار 

مي رفته است (تصوير٢).

تزيينات گچي 
 علي رغم اشارات متخصصان تاريخ هنر مبني بر انحطاط 

 تصوير١. نمونه هايي از تزيينات نقاشي ديواري منازل روستايي اصفهان:  ١.نقاشي روي ديواره ها ٢. خشت هاي منقوش منفرد طاق، 
اين تصاوير به ترتيب (از چپ به راست) از خانه هايي واقع در روستاهاي خورزوق (برخوار)، شاپورآباد (برخوار)، خسروآباد 

(شاهين شهر و ميمه)، مورچه خورت (شاهينشهر و ميمه) و مورچه خورت (شاهين شهر و ميمه) اخذ شده اند، مأخذ: همان. 

منازل  چوب  روي  نقاشي  تزيينات  از  نمونه هايي  تصوير٢. 
روستايي اصفهان، اين تصاوير به ترتيب (از چپ به راست) از 
خانه هايي واقع در روستاهاي رضوانشهر (تيران و کرون) و 

تندران (تيران و کرون) اخذ شده اند، مأخذ: همان. 

١.براي آشنايي با تأثير نقاشي هاي 
اروپاي دوران مدرن بر نقاشي هاي 
ايران عصر قاجار نگاه کنيد به مقالة 
نقاشي  بر  انقالب صنعتي  تأثير   »
دوره قاجار و پس از آن» (کريميان 

و عطارزاده، ١٣٩٠). 
دورة  نقاشي  در  انسان  ٢.شکل 
قاجار جلوه هاي متنوعي داشته که 
ناغاني  ابراهيمي  حسين  مقالة  در 
مورد  درستي  به   (٣-٣١  ،١٣٨٦)

بحث قرار گرفته است
جمله  از  روغن  و  رنگ  ٣.نقاشي 
تکنيک هاي است که در اواخر عصر 
صفويه وارد ايران شده (کريميان و 
جايز، ١٣٨٦، ٦٨) و در عصر قاجاري 
به پيشرفت هاي زيادي دست يافت
.(Robinson,1967:47 کمالي،١٣٨٥و )



هنر گچ بري در دوره هاي بعد از صفوي (انصاري، ١٣٧٦: 
٨٥)، در بررسي منازل قاجاري روستاهاي استان اصفهان 
از معمول ترين و  تزيينات گچي يکي  مشخص گرديد که 
اين  آنجايي که  از  است.  بوده  تزييني  فراگيرترين عناصر 
تزيينات در خانه هاي مناطق مختلف با تکنيک هاي متنوع 
انجام گرديده و گاها از چند تکنيک تزييني به طور ترکيبي 
در يک بنا بهره برداري گرديده است، در ادامه آنچه را که در 
يکصد خانه تحت بررسي مستند گرديده بر اساس تکنيک 

تزييني مورد معرفي قرار خواهند گرفت: 

تزئينات کشته بري
يکي از روش هاي ايجاد تزيين در ابنية مورد مطالعه شيوة 
ابتدا آستري از کاه گل يا  کشته بري است. در اين شيوه، 
گچ بر سطوح ديوار کشيده و آن گاه بر روي آن بستري 
متشکل از يک اليه گچ زنده و سپس يک اليه بسيار نازک از 
گچ کشته قرار مي گيرد. در مراحل بعد، فعاليت هايي همچون 
و  نقش  برش  نقش اندازي،  نقوش،  تثبيت  يا  کردن  قرص 
رنگ آميزي صورت مي گيرد تا در نهايت طرح هاي تزييني 
با عمق بسيار کم (کمتر از نيم سانتي متر) بر سطوح گچي 
ايجاد شود. البته، در مواردي نيز اين شيوه با روش هاي 
متفاوتي همچون به کارگيري اليه چيني، طالچسبان، تراش 
مضاعف بخش هايي از نقش و محدود کردن تزيينات تا 
(اصالني،  است  اجرا مي شده  نقوش  مرحله قرص کردن 
در   .(٦٩-٥٧  :١٣٩١ فرد،  مطيفي  ١٢٩-١٢٥؛   :١٣٨٥

مستندسازي تزيينات منازل روستايي اصفهان مشخص 
گرديد که اين تکنيک تزييني در مقايسه با نمونه هاي موجود 
در آثار شاخص حکومتي و مذهبي دوره هاي صفوي و 
قاجار از ظرافت کمتري برخوردار و در بسياري از نمونه ها 
بدون رنگ آميزي بوده و يا اين که در مرحله قرص کردن 
نقش، اجراي آن پايان  يافته است. همان گونه که در تصاوير 
رنگ آميزي شده  نمونه هاي  (تصوير٣)،  است  معلوم  ذيل 
در اکثر موارد تنها با رنگ کرم به اجرا در آمده اند و در 
نمونه هاي اندکي از رنگ هاي سبز، اخرايي و آبي نيز استفاده 
اجراي کشته بري  نيز  موارد  از  پاره اي  در  است.   گرديده 
با ديوارنگاري همراه بوده که در نوع خود ترکيب جالب 
توجهي را به  وجود آورده است. اين شيوه از تزيينات در 
منازل مورد مطالعه، در نقاطي همچون زير طاق ها و رف ها، 
حواشي و داخل طاقچه ها بوده و در موارد اندکي نيز در 
نماي رو به حياط اتاق ها بيشترين کاربرد داشته است. در 
اين تزيينات، از نقوش گياهي (شامل پيچک ها و گل هاي چند 
پر، برگ هاي کنگر و تاک، گلدان)، نقوش هندسي (همچون 
دواير تودرتو در تلفيق با اشکال چهارگوش)، انواع ترنج 
و لچکي، انواع شمعدان و قنديل و نقش پرندگان استفاده 
شده است. اندک نمونه هايي از کشته بري هاي چند رنگ و 
يا ترکيب با نقاشي ديواري، در منازل اعياني روستاها اجرا 
گرديد اند. با اين وجود، کشته بري هاي ساده و محدود به 
عمليات قرص کاري در اکثر منازل مورد مطالعه بکارفته و 

به يکي از ويژگي هاي معمول تزييناتي آنها درآمده است. 

تصوير٣. نمونه هايي از تزيينات کشته بري در منازل روستايي عهد قاجار اصفهان، اين تصاوير به ترتيب (از چپ به راست) از 
خانه هايي واقع در روستاهاي دولت آباد (برخوار)، کربکند (برخوار)، اذان (شاهين شهر و ميمه) وعلي آباد مالعلي (برخوار) اخذ 

شده اند، مأخذ: همان. 

تصوير٤. نمونه هايي از تزيينات گچ بري برجسته در منازل روستايي اصفهان، اين تصاوير به ترتيب (از چپ به راست) از خانه هايي 
واقع در روستاهاي مورچه خورت (شاهين شهر و ميمه)، گز (شاهين شهر و ميمه)، دستگرد (برخوار) و سين (برخوار) اخذ شده اند 

مأخذ: همان.

گونه شناسي تزيينات منازل روستايي 
اصفهان در عصر قاجار
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تزئينات برجسته
ازآنجاکه در اين سبک گچ بري زمينه طرح به عمق نيم تا 
٢ سانتي متر برش داده مي شود، طرح هاي تزييني حالتي 
برجسته پيدا مي کنند (مکي نژاد، ١٣٨٧: ١٨١). اين تکنيک در 
تزيين سربخاري هاي ديواري منازل مورد مطالعه بيشترين 
طاقچه   قاب  تزيين  در  حدودي  تا  و  داشته  را  کاربرد 
به کاررفته و از نظر نقش مايه  نيز انواع نقوش گياهي، پرندگان 
و حيواني را به نمايش گذاشته است. با اتکاء به فراواني 
استفاده از تزيينات اجاق هاي ديواري، بي ترديد مي توان 
اجاق ديواري ها را يکي از عرصه هاي بارز اجراي تزيينات 
منازل روستايي عهد قاجار به شمار آورد. بخاري ديواري 
از اجزايي است كه کاربرد آن در بناهاي تاريخي حداقل از 
دورة صفوي قابل تحقيق است (جلي، ١٣٧٤: ٢٥٦؛ پيرنيا، 
١٣٨٢: ٣٣٤). برخي از گچ بري هاي برجسته به کاررفته در 
تزيين اجاق ديواري ها از کيفيت هنري وااليي برخوردار 
بوده و برخي ديگر به ساده ترين شکل ممکن اجرا گرديده اند 
(تصوير٤). اگرچه بر اساس نظر پاره اي از محققان تزيينات 
اجاق ديواري ها در بردارنده ترکيبي از هنرهاي ايراني و 
اروپايي است (حمزه لو، ١٣٨٦: ٦٦)، ليکن با توجه به تنوع 
و نوع نقش مايه هاي به کاررفته در نمونه هاي بازمانده از 
عهد قاجار، به نظر مي رسد گچ بران برجسته کار در عين 
تأثيرپذيري از تزيينات فرنگي، عناصر خاصي از تزيينات 
بومي را نيز به نمايش گذاشته اند. از نکات جالب توجه در 
تکنيک هاي  فرم،  از جهات  آنها  تنوع  ديواري ها  اجاق  اين 
تزييني و نقش مايه ها است. اين تنوع تا بدان حد است که 
در ميان آنها به ندرت دو نمونه مشابه را مي توان يافت. 
نقش مايه هاي گچبري هاي برجسته به کاررفته در تزيين اين 
عناصر معماري را مي توان به دسته هايي نظير نقوش گل 
و بوته، برگ هاي نخلي، گل و غنچه، شاخه هاي اسليمي، گل 
و مرغ، برگ هاي کنگري، دواير تودرتو با نقش گل نيلوفر 
و رزت، ماهي و تصاوير پرندگان (به ويژه اردک، کبوتر، 
طاووس و بلبل و گنجشک) تقسيم کرد. تزيينات ساده ترين 
اجاق ديواري ها، تنها به ستون نماهاي دو طرف و کادرهاي 

پيرامون طاق نماي اجاق ديواري محدود مي شود.

تزئينات برهشته
اين سبک از گچ بري در دورة قاجار به شيوه چدني شهرت 
داشت (مکي نژاد، ١٣٨٧: ١٨٢) و به دليل بسيار برجسته 
بودن گچ بري ها در آن، طرح هاي تزييني حالت بيرون زده 
و حجيم پيدا مي کند (سجادي، ١٣٦٧: ١٩٧). اگرچه گچ بري 
برجسته نيز عموما در تريين سر بخاري هاي بناهاي مورد 
مطالعه بکار رفته اند، ليکن سبک برهشته اختصاصا در اجاق 
ديواري ها کاربري داشته و نقش مايه هاي آن نيز شامل انواع 
نقوش حيواني، پرندگان و گياهي است (تصوير٥). برخي از 
ستون نماهاي طرفين اجاق ديواري ها نيز با استفاده از اين 

نوع گچ بري فرم يافته اند. 

تزيينات قالبي
قالبي  نوع  از  تکنيک  اين  اساس  بر  شکل گرفته  تزيينات 
گچ بري  تکنيک هاي  ساير  نسبت  به  و  بوده  پيش ساخته 
کاربرد کمتري در تزيينات منازل روستايي مورد مطالعه 
به  مي توان  آن  کاربرد  نمونه هاي  جمله  از  است.  داشته 
گچ بري پايه ، ساقه و سرستون هاي گچي و نيم ستون هاي 
طرفين اجاق ديواري ها اشاره کرد. همچنين مجسمه هايي از 
حيوانات که به ويژه بر باالي طاق هاي بناهاي الحاق گرديده 

اند، محصول تلفيق اين نوع با سيم گل است (تصوير٦).

تزيينات گچ با سيم گل١ 
يکي از رايج ترين شيوه هاي تزييني اجراشده در اکثر منازل 
روستاهاي مورد مطالعه روشي است که در آن تزيينات 
گچي شامل ابزار زني، لوحه هاي گچي منفرد يا مرکب، ترنج 
و نيم ترنج و لچکي، آذين گل ميخي، سربوته ها، اشکال 
قالبي يا تراشيده حيواني و پرندگان، بر روي سيم گل يا 
کاه گل به اجرا درآمده است. اين شيوه عموما در آرايش 
معماري نواحي داراي آب و هواي خشک ايران به کاررفته 
است (کاخکي و اصالني، ١٣٩٠: ١٠٤). برخي از لوحه هاي 

منازل  در  برهشته  گچ   بري  تزيينات  از  نمونه هايي  تصوير٥. 
روستايي اصفهان، اين تصاوير به ترتيب (از چپ به راست) از 
خانه هايي واقع در روستاهاي حبيب آباد (برخوار) و جاجا (تيران 

و کرون) اخذ شده اند، مأخذ: همان.

تصوير٦. نمونه هايي از تزيينات گچ بري قالبي در منازل روستايي 
اصفهان، اين تصاوير به ترتيب (از چپ به راست) از خانه هايي 
واقع در روستاهاي خسروآباد (شاهين شهر و ميمه) و زيادآباد 

(شاهين شهر و ميمه) اخذ شده اند، مأخذ: همان.



گچي الصاق شده به اينگونه از تزيينات، داراي نوشته هايي 
وقايع  قرآني،  آيات  و  احاديث  تاريخ ساخت،  محتواي  با 
مرتبط با ساکنان خانه، و عباراتي در جهت رفع چشم زخم 
بوده است. برخي ديگر، تزييناتي ابتدايي و ساده مي باشند 
و دسته اي نيز، نوارهاي نامنظم و گاها منظم گچي هستند 
که به اشکال شطرنجي عمدتًا بر روي بندها خشت هاي طاق 

قرار گرفته اند (تصوير٧).

تزيينات زبره
در اين روش از گچ بري، طرح ها با عمقي حدود ٢ سانتي متر 
با حرکات عمودي قلم گچ بر ايجاد و بدين ترتيب نقوش 
به نسبت رويه کار زاويه ٩٠ درجه پيدا مي کنند (مکي نژاد، 
١٣٨٧: ١٨١؛ رحمتي، ١٣٩١: ٢٢) ). کاربرد اين شيوه در 
تزيينات منازل روستايي عهد قاجار منحصر به کتيبه هايي 
بوده که معموًال در بردارندة آيات قرآني، عبارات ديني و سال 
ساخت بناست و به طور معمول در قسمت فوقاني فضاي 
داخلي ايوان ها اجرا گرديده اند. علي رغم قابليت گچ بري زبره 
جهت اجراي تزيينات کتيبه اي، تنها موارد اندکي از کاربرد 
اين تکنيک نيز در منازل مورد مطالعه به ثبت رسيده است 

(تصوير٨). 

تزيينات گچ بري مجوف
اين نوع گچ بري  نمونه هايي توخالي اند که خود به دسته هايي 
تقسيم مي گردد.  «تنگ بري» و «شباک هاي گچي»  نظير 
«تنگ بري» يکي از شايع ترين نمونه هايي است که تنها در 
برخي از اجاق ديواري هاي بناهاي مورد مطالعه کاربري 
دارند. در اين روش ابتدا گچ کشته را داخل قالب هاي چوبي، 
که در سطح زيرين آن خاک مسطح نرم وجود دارد، ريخته 
و بعد از خشک شدن و ايجاد طرح مورد نظر به وسيله 
قلم هاي مخصوص نقش توخالي مي گرديد و سپس بر جاي 
مورد نظر الصاق مي گرديد. از ديگر تزييناتي گچي مجوف 
که در اکثر منازل روستايي اصفهان عهد قاجار رايج بوده 
هندسي  گوناگون  اشکال  به  که  است  گچي»  «شباک هاي 
اين  به طور معمول،  تزيين مي گرديد.  و گره هاي هندسي 
شباک ها در باالي در ورودي اتاق هاي يک دري و سه دري 
قرار مي گرفت. بيشتر اين پنجره ها در قالب مدور و برخي 

نيز در قالب هاي چهارگوش و طاقنمايي شکل گرفته است 
(تصوير٩).

 
تزيينات کاربندي و مقرنس هاي گچي

در  ساده  عمدتًا  اشکال  به  کاربندي  تزيينات  از  استفاده 
پوشش زيرين هشتي ورودي برخي منازل مورد مطالعه 
و  کاربندي ها  کاربرد  پيچيدگي  دليل  به  است.  بوده  رايج 
مقرنس هاي گچي، از اين دو عنصر اختصاصًا در منازل 
در  توجه  جالب  نکات  از  است.  گرديده  استفاده  اعياني 
و  سيم گل  پوشش  با  آن ها  اکثر  اجراي  منازل،  کاربندي 
کاه گل است. بر اساس بررسي هاي صورت گرفته کاربرد 
منازل  تزييني  عنصر  کمياب ترين  مقرنس کاري  تزيينات 
روستايي بوده و اندک نمونه ها به منازل اعيان و اشراف 

تعلق داشته است (تصوير١٠). 

تزيينات خشت و گل 
روش هاي  از  يکي  کاهگل  از  استفاده  اينکه  به  عنايت  با 
بومي و کم هزينه است، در تزيين نماي اکثر بناهاي مورد 
در  اصلي  مصالح  است.  گرديده  استفاده  آن  از  مطالعه 
اين نوع تزيين، خشت و کاه گل است که به صورت هاي: 
«دندان موشي»، « خشتي و هندسي»، «مشبک هاي خشتي» 
نوع  تزئين  است.  آمده  در  اجرا  به  کاه گلي»  «تزيينات  و 
اول با پس و پيش دادن خشت وجوده آمده و کاربرد آن 

گونه شناسي تزيينات منازل روستايي 
اصفهان در عصر قاجار

تصوير٧. نمونه هايي از تزيينات گچ با سيم گل، کاه گل و خشت در منازل روستايي اصفهان، اين تصاوير به ترتيب (از چپ به راست) 
از خانه هايي واقع در روستاهاي تيران (تيران و کرون)، کفران (رودشت)، جعفرآباد (تيران و کرون)، قورتان (رودشت) و سه 

(شاهين شهر و ميمه) اخذ شده اند ،مأخذ: همان.

تصوير٨. نمونه هايي از تزيينات گچ بري زبره در روستاي بالن 
رودشت اصفهان، مأخذ: همان.

از  ١. سيم گل نوعي مالط است که 
ترکيب خاک رس مرغوب با کاه نرم 
و شکر سنگ و آب به دست مي آيد 

(فرخ يار، ١٣٨٦: ١٦٥).



شماره۴۱  بهار۹۶
۷۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

در زير طاق هشتي ورودي منازل و در مواردي لبه بام 
منازل بوده است. تزيينات خشتي – هندسي، که به واسطة 
نحوه چينش خشت به شکل تورفتگي به وجود آمده عمدتًا 
لوزي شکل است. اين نوع تزيينات - که تا حدودي با شيوة 
تزييني گل اندازي آجرکاري شباهت زيادي دارد - مختص 
فضاي زيرين طاق ها به ويژه طاق ايوان منازل بوده است. 
سومين دسته از تزيينات خشتي (مشبک هاي خشتي) به 
اشکال مختلف هندسي به اجرا درآمده که عالوه بر تزيين، 
به کار  نيز  تهويه و نورگيري ساختمان  به عنوان عنصر 
مي رفته است. به منظور ايجاد تزيينات کاه گلي نيز به هنگام 
کاه گل کشي ديوار داخلي اتاق ها، نغول هاي تزييني حاوي 
نقوش لچکي بر روي کاه گل اجرا گرديده است (تصوير١١). 
تزيينات  نتايج مطالعات ميداني مشخص داشته است که 
مشبک خشتي و کاه گلي در اکثر منازل روستايي عصر 
قاجار اصفهان به شکل منفرد يا به همراه ساير تزيينات 
کاربرد داشته و بي پيرايه ترين منازل روستايي عهد قاجار 

نيز از اين دو گونه تزيين بهره مند بوده اند. 

تزيينات چوبي
از جمله تزيينات به کار رفته در بناهاي مسکوني روستاهاي 
براي  عمومًا  که  است  چوبي  تزيينات  اصفهان  قاجاري 
اين  (تصوير١٢).  رفته اند  به کار  نورگيرها  و  درب ها 

که  شده اند  اجرا  هندسي  کامًال  صورت  به  گاه  تزيينات 
نمايش  به  را  چوبي  مشبک  طرح هاي  صورت  آن  در 
چوبي  پنجره هاي  نمونه،  اين  رايج ترين  از  گذاشته اند. 
گره هاي  اشکال  به  که  است  «خورشيدي»  به  موسوم 
هندسي با تکنيک مشبک کاري با شيشه هاي الوان١ تزيين 
گرديده بود. در حقيقت، اين خورشيدها نمونة ساده اي از 
ارسي هاي تزييني به کاررفته در منازل شهري اين دوره 
بوده است. دسته اي ديگر آن هايي هستند که در آن ها از 
چوب هاي قوس دار استفاده شده و اصطالحًا قواره بري٢ 
کله گي  قوس  با  متناسب  را  گياهي  نقوشي  تا  گرديده اند 

درب ها و پنجره ها به وجود آيد. 

ساير تزيينات 
تزيينات آينه کاري و حجاري از جمله هنرهايي است که 
عمومًا در عمارت هاي اعياني عصر قاجار به کاررفته است 
که  بناها  تزيين  در  آينه  و  گچ  از  استفاده  (تصوير١٣). 
حداقل از دورة صفوي شروع شده (مقيم پور، ١٣٨٧: ٧٢؛ 
سمسار، ١٣٧٦: ٢٤٠)، در بناهاي اعياني عهد قاجار کامًال 
رونق يافته و اطاق آينه يکي از اطاق هاي عمارت هاي اين 
عصر بود که به وسيله روستانشينان مرفه نيز مورد تقليد 
قرار گرفته است. نمونه هاي قابل توجهي از اين عمارت ها 
در مناطق مختلف کشور برجاي مانده و در فهرست آثار 
تاريخي کشور به ثبت رسيده اند که از آن جمله مي توان 
به عمارت باغچه چوق ماکو، عمارت خسروخان والي در 
سنندج، عمارت شاهزاده در ماهان و ... اشاره کرد. نتايج 
پژوهش حاضر مشخص ساخته است که از يکصد خانه 
قاجاري مورد مطالعه، آينه کاري در سه خانه و حجاري 
ازاره هاي سنگي در دو خانه به اجرا در آمده اند که همگي 
به اشخاص متمول تعلق داشتند. آينه کاري ها در زير طاق 
طرح هاي  ترين  رايج  و  رفته  کار  به  طاقچه ها  اطراف  و 
به کار رفته در آنها، نقوش منظم هندسي هستند که از 
کنار هم چيدن قطعات آينه به دست آمده اند. استفاده از 
سنگ هاي حجاري شده در ازاره خانه، عالوه بر حفاظت 
ديوارها از آسيب هاي محيطي، مي توانست نشانه تشخص 
ادامه در صفحة بعدمالي صاحب خانه نيز باشد. نقش مايه هاي مورد استفاده 

تصوير١٠. نمونه هايي از تزيينات کاربندي و مقرنس کاري گچي 
در منازل روستايي اصفهان، اين تصاوير به ترتيب (از چپ به 
راست) از خانه هايي واقع در روستاهاي محسن آباد (برخوار) و 

ورپشت (تيران و کرون) اخذ شده اند، مأخذ: همان.

تصوير٩. نمونه هايي از تزيينات گچ بري مجوف در منازل روستايي اصفهان: ١.شباک گچي ٢. تنگ بري، اين تصاوير به ترتيب (از 
چپ به راست) از خانه هايي واقع در روستاهاي لودريچه (برخوار)، خرمنان (تيران و کرون)، قلعه مرغک (تيران و کرون) و آب پونه 

(تيران و کرون) اخذ شده اند، مأخذ: همان. 



در اين نمونه ها گلدان و قاب هاي ترنجي است.

 تحليل داده ها
آنچنان که از جدول شماره ١ و نمودارهاي شماره ١ و ٢ بر 
مي آيد، مجموعًا ١٨ تکنيک تزييني در آرايش منازل روستايي 
عهد قاجار اصفهان به اجرا در آمده است. آنچنانکه نتايج 
پژوهش هاي ميداني روشن ساخت، اگرچه در اغلب منازل 
مورد مطالعه توامان از چند تکنيک تزييني استفاده شده، 
ليکن گچ بري بيشترين ميزان کاربرد را داشته است. اين 
مسئله از يک طرف مؤيد رونق هنر گچبري در زينت بخشي 
منازل مسکوني دورة قاجار است (زمرشيدي، ١٣٨٤: ٧٦) 
و از سوي ديگر به ويژگي هاي خاص گچ به عنوان ماده اي 
ارزان قيمت، زودگير، شکل پذير و عايق صوت و حرارت 
مرتبط مي باشد. اين نتايج همچنين مويد آن است که پس 
از گچ بري، نقاشي هاي ديواري (ديوارنگاره ها) و تزيينات 
خشت و گلي به ترتيب بيشترين مورد استفاده داشته اند 
و تزيينات چوبي، آينه کاري و تزيينات سنگي نيز کم ترين 
ميزان استفاده را نشان مي دهد. ترديدي نيست که کاربرد 
انواع تزيينات مورد اشاره به مواردي همچون هزينه هاي 
دسترس  در  منابع  کميت  جغرافيايي،  ويژگي هاي  اجرا، 
بررسي  مورد  روستاهاي  و خشک  گرم  اقليم  و شرايط 

بستگي داشته است.
نمودار ٢ روشن مي سازد که بيشترين آرايه هاي تزييني 

در فضاهاي دروني بناهاي مورد مطالعه تمرکز يافته اند. به 
عبارت ديگر، نگاهي بر الگوي پراکنش تزيينات در اين منازل 
نشان دهنده کاربرد گسترده تزيينات در فضاهاي بسته و 
نيمه باز است. تمهيدي که مي تواند به معناي درونگرا بودن 
معماري روستايي اصفهان عهد قاجار باشد. به عالوه، با 
فاقد  مطالعه  مورد  روستايي  منازل  اکثر  اينکه  به  عنايت 
فضاي اندروني و بيروني مجزا بوده اند، اين تزيينات در 
يکي از اتاق هايي که اهميت بيشتري داشته (مهمان  خانه) 
به اجرا درآمده است. فضاي مهمان خانه در معدود منازل 
اعياني اطاق هاي سه دري و پنج دري بوده اند و در ساير 
منازل، وسيع ترين اتاق با ايواني مشرف بر حياط مرکزي 
تمرکز  با  ترتيب،  بدين  مي يافت.  اختصاص  منظور  بدين 
تزيينات در يک نقطه کانوني، از اتالف مصالح و هزينه ها، 
که از ويژگي هاي حاکم بر معماري و فرهنگ خود بسنده 

روستا بود، جلوگيري مي کرد. 
 همانگونه که پيش تر نيز اشاره گرديد، تزيينات بناهاي مورد 
مطالعه از منظر کيفيت هنري به دسته هاي پرکار، کم کار و 
متوسط تقسيم مي شوند. اين دسته بندي مي تواند تبلوري از 
تمايالت زيبا شناختي سه قشر مرفه، متوسط و کم درآمد 
جوامع روستايي مورد بررسي قلمداد گردد. تزيينات پرکار 
از منظر تکنيک اجرا و نوع نقش مايه با تزيينات بسياري 
از منازل شهري و بناهاي عام المنفعه، حکومتي و مذهبي 
دورة قاجار قابل مقايسه است با اين وجود تزيينات دستة 
اقشار کم درآمد مناطق  دوم مختص منازل روستايي و 
مورد بررسي بوده و در منابع مکتوب به نمونه هايي که 
بتوانند با اين تزيينات مورد مقايسه قرار گيرند برخورد 
(خانه هاي  عمارات  آشکار  تمايزات  علي رغم  نمي شود. 
مردمان  منازل  و  قاجار)  عهد  خوانين  و  حکومت مدارها 
عادي، به ويژه در عرصة تزيينات، بخاري ديواري يکي از 
بارزترين وجوه اشتراک منازل هر دو گروه است که از نظر 
تکنيک و نقش مايه ها از پرکارترين قسمت هاي تزييني منازل 

روستايي عهد قاجار اصفهان به شمار مي رود. 
مورد  منازل  پرکار  تزيينات  هنري  جنبه هاي  بررسي  در 
پژوهش، ويژگي هايي ثبت گرديدند که تأثيرپذيري آن ها از 
هنر اروپاي مدرن را تأييد مي کند. ظهور ويژگي هايي مانند 

گونه شناسي تزيينات منازل روستايي 
اصفهان در عصر قاجار

 تصوير١١. نمونه هايي از تزيينات خشت و گلي در منازل روستايي اصفهان: ١. تزيينات خشتي-هندسي ٢. مشبک هاي خشتي ٣. 
تزيينات کاه گلي ٤. تزيينات دندان موشي، اين تصاوير به ترتيب (از چپ به راست) از خانه هايي واقع در روستاهاي عزيزآباد (تيران و 

کرون)، هاشم آباد (رودشت) مورچه خورت (شاهين شهر و ميمه) و روستاي کبريت (رودشت) اخذ شده اند، مأخذ: همان. 

تصوير١٢. نمونه هايي از تزيينات چوبي منازل روستايي اصفهان، 
اين تصاوير به ترتيب (از چپ به راست) از خانه هايي واقع در 
(تيران و  روستاهاي شاپورآباد (برخوار) و حسن آباد آبريزه 

کرون) اخذ شده اند، مأخذ: همان.



شماره۴۱  بهار۹۶
۷۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

سرستون سازي ها (زمرشيدي، ١٣٨٤: ٧٦)، منظره پردازي 
 Grabar, 2001:) رز  گل  کنار  در  پرندگان  تصاوير  و 
تالش   ،(١٥  :١٣٨٨ (جوادي،  طبيعت گرايي   ،(183-186

براي نمايش حجم و عمق (عليزاده، ١٣٩١: ٧٥) و کاربرد 
گل و برگ هاي فرنگي ماب (سام، ١٣٨٦: ٣٣) را مي توان 
آورد.  حساب  به  اروپايي  هنر  از  تأثير پذيري  شواهد  از 
وجود خصوصياتي همچون پرداخت واقع گرايانه عناصر 
طبيعي، ازدحام بيش از حد نقوش و عناصر در يک کادر، 
مادي گرايي، فرم هاي درهم تنيده و شلوغ از نشانه هاي ديگر 
اين اثرپذيري است. چنين اسلوبي از ويژگي هاي عمومي 
تزيينات عصر قاجاري بوده و در بسياري از نمونه هاي 
تهران  در  جمعه  امام  قاجاري  خانه  همچون  عصر  اين 
باغ  نايين،  فاطمي هاي  خانه  (گودرزي، ١٣٨٨: ٣٠-١٠٣)، 
فتح آباد و باغ ميرزا مهدي خان کرمان (جوادي، ١٣٨٨: ٥) 

نيز ديده مي شود. 
البته نبايد فراموش کرد که بعضي از عناصر تزييني در 
سنت هنري ايران سابقه اي طوالني داشته و با مظاهر هنري 
اروپايي امتزاج يافته اند. به عنوان مثال، نحوه ترکيب بندي 
بسياري از اجاق هاي ديواري به شکل دو ستون با طاقي 
به  گچ بري  طاقچه  با  حواشي،  تزييني  نوارهاي  و  هاللي 
دست آمده از کاخ ساساني بيشاپور (زمرشيدي، ١٣٨٤: 
٧٠) شباهت زيادي را نشان مي دهد. نقش دواير تودرتوي 
دربردارنده گل هاي نيلوفر آبي و رزت از ديگر نقش مايه هايي 
ديده  وفور  به  مطالعه  مورد  منازل  تزيينات  در  که  است 
بناهاي  تزيينات  با  طرف  يک  از  نمونه ها  اين  مي شود. 
شاخص قاجاري همچون کاخ گلستان، عمارت مسعوديه، 
مسجد سپهساالر و خانه  امام جمعه تهران (سخن پرداز و 
مراثي، ١٣٨٨: ٥٤-٥٧؛ گودرزي، ١٣٨٨: ٢٣٢-٢٣٣) مشابهت 
داشته و از سويي شبيه طرح هاي تزييني به کار رفته در 
برخي گچ بري هاي ساساني (Pop, 2003: 170؛ استروناخ، 
١٣٧٩: ١٣٥) و ظروف فلزي و پالک هاي دوره هخامنشي 
(Pop, 2003 120 ,118:) است. به غير از نمونه هاي ذکر 
شده، اکثر نقش مايه  هاي حيواني تزيينات منازل روستايي 
مورد بررسي نظير بز، آهو، ماهي، اژدها، سيمرغ، خروس، 
عقاب، طاووس و اردک از مضاميني است که در دوران 
قبل و بعد اسالم در انواع رسانه هاي هنري کاربرد داشته 

است (چنگيز و رضالو، ١٣٩٠: ٣٣-٤٤؛ هال، ١٣٨٠: ١٩-
٣٠٠). عالوه بر جنبه نمادين و اسطوره اي بي گمان کاربرد 
گسترده اين نقوش که در اکثر موارد به شکلي خام دستانه 
محيط  و  زندگي  شيوه هاي  تأثير  تحت  شده اند  طراحي 

جغرافيايي روستاها نيز بوده است. 
منازل  استفاده در  ديگر عناصر مورد  از  نقوش هندسي 
نمونه هاي  از  يکي  است.  اصفهان  قاجار  عهد  روستايي 
پرکاربرد، انواع ترنج و سر ترنج است که با طرح هاي به کار 
رفته در تزيين کتب و پارچه هاي عهد صفوي شباهت بسيار 
دارد (Canby, 2009:174,225) بيشتر نقوش هندسي به 
کار رفته در خشت هاي منقوش فاقد جنبه هنري بوده و 
شباهت کاملي با تزيينات هندسي به کار رفته در منسوجات 
و طلسم هاي ايالت و قبايل بختياري و قشقايي و همچنين 
فرش هاي ايالتي و روستايي دارد (گلدک، ١٣٥٥: ٣٣٦ و 
نقوش هندسي که همانند بسياري  ديگر  از  ٢٣٧و ١٩٦). 
از تزيينات بناهاي عصر قاجار همچون عمارت رحيم آباد 
بيرجند (خزايي مسک و پايدار فرد، ١٣٩٢: ٥٤)، عمدتًا با 
برگ هاي کنگري کشيده، رزت و آويزهاي دانه مرواريدي 
همراه گرديده، قاب آينه هايي است که به اشکال مدور و 
بيضي زينت بخش هاي مختلف منازل بوده است. در ميان 
عناصر گياهي، نقش گل و گلدان به سبک اروپايي برتري 
چشم گيري دارد. آذين گل ميخي و ترکيب آن با انواع ترنج 
و سر ترنج ها از ديگر تزيينات گياهي پر کاربرد است که 
مشابه آن نيز در اکثر بناهاي قاجاري مانند کاخ گلستان و 
عمارت باغ فتح آباد کرمان ديده مي شود (گودرزي، ١٣٨٨: 

٦٧،١١٠،١٨٩؛ سام، ١٣٨٦: ٣٣). 
آنچنان که در جدول ١ ديده مي شود، در مقابل نقوش گياهي 
که اصلي ترين عناصر تزييني بناهاي مورد مطالعه را تشکيل 
را  کاربري  کمترين  اسطوره اي  و  انساني  نقوش  مي دهند، 
داشته اند. استفاده از نقش مايه هاي انساني که محدود به قرص 
صورت بود، تنها در خشت هاي منقوش طاق صورت گرفته و 
مانند تمامي نقوش خشت هاي مذکور حاصل دست هنرمندان 
چيره دست نبوده و بياني خام و ابتدايي دارد. بي گمان قلت نقوش 
انساني به داليلي همچون اعتقادات ديني مرتبط است، ليکن دليل 
کمبود نقوش اسطوره اي با توجه به گرايش شديد حکمرانان 

قاجار به اين نقوش و تاريخ ايران باستان نامعلوم است. 

تصوير١٣. نمونه هايي از تزيينات آينه کاري و ازاره هاي سنگي منازل روستايي اصفهان: ١. ازاره هاي سنگي ٢. آينه کاري، اين تصاوير 
به ترتيب (از چپ به راست) از خانه هايي واقع در روستاهاي رضوانشهر، رضوانشهر، رضوانشهر (تيران و کرون) و لودريچه 

(برخوار) اخذ شده اند، مأخذ: همان.

١. کاربرد شيشه هاي رنگي از دوران 
صفوي در مشبک کاري پنجره ها به 
کار رفته و به همراه ارسي سازي در 
اوج خود مي رسد  به  قاجاري  دوره 

(امرايي، ١٣٨٣: ١٧-٢٠).
٢.قواره بري همان تراش چوب است 
تکرار  فرم  يا چند  يک  قواره  در  که 
اين   .(٢٠٨  :١٣٨١ (پيرنيا،  مي شود 
تکنيک در تراش آجر نيز کاربرد دارد 

(فالح فر، ١٣٨٩: ٢٠١).
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جدول ١. تنوع تکنيک هاي تزييني يکصد بناي مسکوني قاجار در روستاهاي استان اصفهان، مأخذ: همان.
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ديوارنگاره ها
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چوب
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تزيينات 

چوبي
× × × × × × قواره بري

× × × ×
آينه کاري

ساير تزيينات
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سنگ تراشي



شماره۴۱  بهار۹۶
۷۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نتيجه
نوشتار حاضر در پي آن بود تا عالوه بر معرفي گونه هاي تزيينات منازل روستايي عهد قاجار اصفهان 
مشخص سازد که مضامين به کاررفته در آنها  از کداميک از جنبه هاي اعتقادي، اجتماعي، اقتصادي، هنري 
و فرهنگي سازندگان متاثر است. بدين منظور تزيينات به کاررفته در اين منازل از حيث تکنيک هاي تزييني و 
نوع نقش مايه ها مورد مطالعه گرديد. در نتيجه اين پژوهش مشخص گرديد که علي رغم تنوع چشم گير اين 
عناصر تزييني، مي توان از آن ها به عنوان شاخصي در تعيين تفاوت هاي اجتماعي و اقتصادي مالکان بناها 
بهره برداري نمود. به ويژه آن که تفاوت هاي آشکاري ميان تزيينات منازل اعياني – که تعدادشان اندک است- 
و منازل عامه مردم قابل مالحظه است. تزيينات منازل اعياني از جهت تکنيک ها و نقش  مايه ها مشابهت فراواني 
با ساير منازل اعياني قاجاري دارد و در آن ها گذر از سنت به مدرنيته و تأثيرات هنري اروپاي مدرن آشکارا 

نمودار٢. پراکندگي انواع تکنيک هاي تزييني به کاررفته در منازل روستايي اصفهان، مأخذ: همان.

نمودار١. پراکندگي انواع تکنيک هاي تزييني در نما و درون منازل روستايي اصفهان، مأخذ: همان.



قابل درک است. حال آن که تزيينات منازل اقشار متوسط روستا کماکان به سنت هاي تزييني ايران وفادار 
بوده و در منازل طبقه فرودست روستاهاي مورد مطالعه نيز بر جنبه هاي بومي هنر تاکيد گرديده است. اين 
نمونه ها، اگرچه از کيفيت هنري وااليي برخوردار نيستند، ليکن ماهيت آن ها، به عنوان نوعي هنر بومي و 
سنتي، اندرونيات، ساليق و فضاي فرهنگي حاکم برجامعه را منعکس مي سازد. شايد بتوان برخي از تزيينات 
به ويژه خشت هاي منقوش را به عنوان نمادهاي تجريدي و ذهني برگرفته از خواهش هاي روحي و اعتقادات 
و باورهاي مردمان دانست و آن را به شيوه هاي گوناگون تفسير نمود؛ بدين معني که ممکن است نوعي 
گرايش عمومي به منظور طلب خوش يمني و برکت و مفاهيمي همچون رفع بال و چشم زخم بوده،کاربرد 

آن ها را ضروري ساخته باشد. 
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Wall surfaces can undoubtedly be considered the most available representations of peoples’ 

thoughts in the past, which is why wall murals and other decorations in monuments are regarded 

as unique cultural pieces of evidence of past eras. This analytical- descriptive article aimed at 

studying Qajarid home decoration patterns which were identified in rural areas around Esfahan. 

This research also intends to answer the following questions: What are the decoration types of 

rural houses in Qajarid era and what concepts do they reflect? Since many rural monuments of 

Qajarid era are deserted and their decorations are prone to destruction, their introduction, typology 

and content analysis can draw authorities’ attention and consequently help preserve them as 

cultural pieces of evidence. The results of this study indicate that home decorations of rural areas 

around Esfahan depend on many factors including residents’ beliefs, cultural features, social 

status, budget, and how they made their living. Although folk and native art, like decorations of 

rural houses may not be of high visual and artistic quality, they proved to be beneficial in the study 

of cultural atmosphere of rural areas around Esfahan in Qajarid era.

Keywords: Qajarid Houses, Esfahan Villages, Decorations Related to Architecture, Tong bori, 

Shirsar.
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