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چكيده
دوره قاجار يکي از دوره هاي درخشان معماري ايران است که در آن سردرها از جمله موضوعاتي است 
که به طور عمده براي تزيين بنا استفاده شده است. سردر يکي از عناصر معماري است که قابليت بيان 
اعتقادات سازنده بنا را دارد. دوره قاجار، دوره نوآوري و تحوالت جديد در هنر و معماري ايران است.از 
جمله اين تحوالت، رابطه فزاينده با غرب است که به دنبال آن تأثيرات مستقيم بر هنر و معماري، به ويژه 
تزيينات بناها ديده مي شــود. با توجه به ترکيب فرهنگ ايراني و اروپايي، تحوالت به وجود آمده در آن 
دوره،از نقوش نمادين براي تزيينات بناهاي شيراز استفاده شده است.در اين ميان نقوش کاشي به کاررفته 
در دوره قاجار داراي مضاميني اســت که واجد ارزش هاي بصري فراواني هستند و به لحاظ کاربردي 
رونق فراوان يافته  اند. هدف از اين پژوهش مطالعه کاشــي کاري بناهاي شاخص دوره قاجار در شيراز و 
تحليل و ويژگي هاي نقوش آن است. اين مطالعه و تحليل با رويکرد تاريخي است. سوال هاي اين پژوهش: ١. 
نقوش سردر خانه هاي شيراز در دوره قاجار با چه مضاميني کار شده است؟ ٢. نقوش سردر خانه ها داراي 
چه پيامي است؟  روش تحقيق در اين مقاله تاريخي- تحليلي و شيوه گردآوري اطالعات كتابخانه اي است. 
نتايج پژوهش نشان مي دهد که اين نقوش از نظام هاي بصري در فرم تبعيت کرده و بسته به موضوع و 
 موقعيت طرح، جهت تزيين سردر بناها به کار گرفته و در ترکيب بندي، جانمايي و مضمون نقش متفاوتي 
را داشــته اند.تحليل موضوعي دراين کاشي ها نشان مي دهد نقوش کاشي سردرها جنبه نمادين داشته 
است و به تفکيک موضوعي در آن پرداخته شده است. نقوش مورد استفاده در سردرهاي منتخب شامل 
مضاميني از آثار تاريخي، اسطوره اي، سياسي و مذهبي است که در آن ها آرايه هايي چون؛ گرفت و گير، 

شير و خورشيد، فرشته بالدار و غيره به کار رفته است.

 واژگان كليدي 
قاجار، سردر، شيراز، کاشي، نقش، نماد.
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     کارشناس ارشد ارتباط تصويري، مدرس دانشگاه الزهرا شيراز .(دانشکده فني و حرفه اي دختران شيراز) شهر شيراز، استان فارس.

 Email:fatemehdoulab@gmail.com   
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تاريخ پذيرش مقاله :   ٩٧/٩/٣٠   

   مطالعه ويژگي و ساختار نقوش سردر 
بناهاي کاشي کاري شده در شيراز در دورة قاجار 
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مقدمه
و  سبک  همان  عمومًا  دوره قاجاريه  کاشي کاري  هنر 
سر  از  اما  است،  بوده  صفويه  ارزشمند  دوره  روش 
ذوق معماران هنرمند اين دوره، تحول کلي در نوع طرح 
به  آمد.  وجود  به  معماري  آثار  مختلف  تمام شئون  در 
خصوص براي منازل «بيروني و اندروني» و در مجموع 
کليه بنا از هنر کاشي کاري، بهره نو و فراوان مي برده  اند. 
سردر از بخش هاي مهم هر ساختمان محسوب مي شود 
و کاشي کاري سردرها عالوه بر نقش کارکردي و تزييني 
مي تواند القا کننده پيام هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي 
نيز باشد. زيرا از گذشته اي دور حداقل در ايران، سردر به 
عنوان مکاني به منظور بيان اعتقادات و باور هاي صاحب 
از  يکي  بنا محسوب مي شده است. کاشي کاري  مالک  و 
هنرهايي است که در دوره هاي مختلف تاريخي، همراه با 
آجرکاري، گچ کاري و نقاشي براي تزيين 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. گفتمان کاشي کاري سردر 
مي تواند گفتماني باشد مرکب از يک سري قواعد و کلمات. 
در اين متن، کلمات همان رنگ ها، شکل ها، شخصيت ها 
و حاالت آنها هستند و نحوه ترکيب آنها قواعد گفتمان 
زماني  نزديکي  دليل  به  است.  و مخاطب  سازنده سردر 
بيشتر با دوره قاجار و وجود بناهاي احداث شده در اين 
زمان در جاي جاي کشورمان و همچنين پايبندي بيشتر 
به سنت ها در دوره قاجار (از جمله سنت سردر سازي و 
بيان اعتقادات از طريق آن)، در اين پژوهش شش مورد 
از بناهاي دوره قاجار در شيراز به عنوان مطالعه موردي 
انتخاب و از حيث پيامي که القا مي کنند بررسي مي شوند. 
اهميت دوره قاجار را مي توان به دليل آغاز تقابل سنت و 
مدرنيته در ايران دانست. در واقع آثار باقي مانده از دوره 
قاجار گوياي اين است که تزيين سردر ورودي بناها در 
دوره قاجار اهميت داشته و به نظر مي رسد تداخل فرهنگ 
سنتي و فرنگي، مجموعه غني از آرايه ها را براي تزيين 
تحقيقات  مي آورد.  وجود  به  دوره  اين  در  بناها  ورودي 
انجام شده نشان مي دهد چه نقوشي در سردر کاشي ها، 
بيشتر به کار رفته است. بدين منظور ابتدا روايت هر مجلس 
يا مضمون در سردر هاي بناهاي منتخب مورد خوانش قرار 
گرفته، سپس نگاهي دقيق و مضمون شناختي به ترکيب 
بندي و ترتيب چيدمان آنها انداخته، آنگاه عناصر تصويري 
مشترک در نگاره هاي شش بنا مورد بررسي قرار مي گيرد. 
هدف از اين پژوهش مطالعه کاشي کاري بناهاي شاخص 
شيراز در دوره قاجار است، و به تحليل ويژگي نقوش به 

کار رفته در سردرها پرداخته شده است. 
سوال هاي اصلي اين پژوهش عبارتند از:۱. نقوش سردر 
خانه هاي شيراز در دوره قاجار با چه مضاميني کار شده 

است؟ ۲. نقوش سردر خانه ها داراي چه پيامي است؟

روش تحقيق
روش تحقيق در اين مقاله توصيفي- تحليلي و شيوة جمع 

آوري اطالعات ، كتابخانه اي و ميداني مي باشد.
جامعه آماري اين پژوهش سردر بناهاي کاشي کاري شده 
در شيراز در دوره قاجار است و تعداد نمونه هاي آن ۶ 
نمونه است، سردر بناهايي چون  زينت الملک، نارنجستان 
قوام، باغ ارم، باغ عفيف آباد، حسينيه مشير و بقعه سيد 
تاج الدين غريب مي باشد و روش نمونه گيري انتخابي 
است. روش تجزيه و تحليلي  آن كيفي و كمي است. لذا 
تاريخي  و  نقوش  و  به مضامين  توجه  با  پژوهش،  اين 
دوره  شيراز  بناهاي  سردر  كاشيكاري هاي  در  نمادين 

قاجار پرداخته است.  

پيشينه تحقيق
در اين بخش موضوع اصلي پيشينه پژوهش حاضر بر 
تحليل  مورد  در  نظري  بخش  حول  که  است  مطالعاتي 
نقوش کاشي هاي دوره قاجار است و همچنين مطالعات 
مرتبط با حوزه هنر قاجار متمرکز مي شود. در تحقيقات 
و پژوهش هاي داخلي در زمينه مطالعات هنر ايراني هر 
چند کوشش هايي قابل توجه در جهت بسط و گسترش 
مفاهيم محوري و رويکردهاي نظري صورت گرفته است. 
مانند: کاشي کاري دوره قاجار (جباري و مراثي، ۱۳۹۲) 
يکم  هنرهاي تجسمي، شماره  زيبا-  هنرهاي  نشريه  در 
فقط به انواع کاشي هاي دوره قاجار اشاره داشته است. 
در کتاب نقاشي دوره قاجار (آژند، ۱۳۸۱) فقط به نقاشي 
(سيف،  همچنين  و  است  داشته  اشاره  کاشي ها  روي 
اين دوره را مورد مطالعه قرار داده  نقاشي هاي   (۱۳۸۷
«کاشي کاري  کتاب  در   (۱۳۹۵ (رياضي،  همچنين  است. 
قاجاري»، که کتاب کاملي در زمينه کاشي کاري قاجاري 
است مشخصا به نقوش کاشي هاي قاجار و تحليل آنها 
تحول  «سير  کتاب  در   (۱۳۸۹ (ويلبر،  است.  نپرداخته 
کاشي کاري در معماري ايران (دوره اسالمي)» به سير 
(ساالري  است،  پرداخته  ايران  کاشي کاري  تحوالت 
نقوش  تطبيقي  «بررسي  کتاب  در   (۱۳۹۶ طالقاني، 
کاشي کاري عصر صفويه و قاجار»، (کياني، ۱۳۹۵) در 
(گودرزي،  ايران»و  کاشي کاري  هنر  با  «آشنايي  کتاب 
۱۳۸۸) در کتاب «آيينه خيال: بررسي و تحليل تزيينات 
معماري دوره قاجار»، به کاشي کاري بناهاي دوره قاجار 
اند و مشخصًا به  و تزينات و نقوش آن دوره پرداخته 
اشاره  پژوهش  اين  در  شده  ذکر  بناهاي  کاشي کاري 
به   (۱۳۹۰ همکاران،  و  (بمانيان  مقاله  در  نداشته  اند.  اي 
نگره،  پژوهشي  علمي  فصلنامه  در  مساجد  کاشي کاري 
شماره هجدهم و در مقاالت (پنجه باشي و فرهد، ۱۳۹۶) 
به مطالعه موردي کاخ گلستان پرداخته شده و همچنين 
تحليل  به  باشي و فرهد، ۱۳۹۴)  (پنجه  مقاله ديگري  در 
علمي  فصلنامه  در  الملک  معاون  تکيه  کاشي هاي  نقوش 
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نگارينه هنر اسالمي، شماره هفتم و هشتم پرداخته  اند. اما 
طي بررسي هاي انجام شده بيشتر پژوهش هاي صورت 
گرفته در ارتباط با سياست و يا ارتباط نقاشي قاجار بوده 
و کمتر به تحليل نقاشي هاي کاشي ها، انواع نقوش، تحليل 
آنها در سردر خانه هاي شيراز در دوره قاجار پرداخته 
شده است و تنها موردي که به سردرها اشاره اي شده 
کتاب رياضي (۱۳۹۶) است که آن هم به تحليل نقوش به 
صورت جامع نپرداخته است و مطالعه اي که به صورت 
جامع به مطالعه نقوش سردرها بپردازد مشاهده نشد و 
پژوهش هايي که مستقيمًا در برگيرنده مقوالت طرح شده 
در تحقيق پيش رو باشد و بازتاب تحليل نقوش سردر 
خانه هاي قاجار باشد يافت نشد. در اين پژوهش، ضمن 
در  شيراز  بناهاي  سردر  در  کاشي کاري  هنر  تعريف 
دوره قاجار که داراي نقاشي هستند، ويژگي بصري نقش 
مايه ها و پيام موجود در شش بناي مهم اين دوره به لحاظ 

تاريخي- موضوعي مورد مطالعه قرار مي گيرد.

۱-۱ تاريخچه دوره قاجار
قاجار يكي از قوي ترين قبايل ترك نژاد، كه حدود ۷۰۰ 
سال پيش براي اولين بار نامش در تاريخ ذكر شده است. 
محمد  دوم  پسر  آغامحمدخان   (۲۲۳: (سعيديان،۱۳۷۲ 
حسن خان حكومت قاجار را بنيان نهاد. وي در سال ۱۷۹۴ م، 
لطفعلي خان زند را به قتل رساند و در سال ۱۷۹۶ م/ ۱۱۷۴ 
-  ۱۱۶: نهاد.(دانشنامه،۱۳۱۶  برسر  را  تاجشاهي  ه ش، 

۱۱۷) در آغاز حکومت فتحعلي شاه قاجار، نگارگري ايران 
رواج تازه مي يابد و با شروع فرمانروايي ناصرالدين شاه 
قاجار، نقاشي روي کاشي به مفهوم هنري عام و گسترده 
مورد توجه قرار مي گيرد. نقاشي ايران در عرصه کاشي، 
با چشم و دل  مباني مذهبي، ملي و سنتي  پيوند دهنده 
مردم مي شود.(سيف، ۱۳۸۹: ۱۶-۱۷) در کاخ ها، مساجد 
و ابنيه حکومت قاجاريه، حتي نقوش، طرح ها و تزييناتي 
صفويه  دوره  از  است  شده  کوشش  که  مي شوند  يافت 
تقليد شوند. اما در نهايت به دليل مسائل و زيرساخت هاي 
اجتماعي- فرهنگي و باورهاي هستي شناسانه، هنر دوره 
قاجار داراي تشتت ها، چند گفت و گويي، سطحي نگري و 
برخوردار از نوعي شتابزدگي در کسب جلوه ها و مظاهر 

هنر و فرهنگ غرب گرديد.(گودرزي، ۱۳۸۸: ۳۰- ۲۹)

۲-۱ کاشي نگاره بناهاي شيراز در دوره قاجار
پر  و  آباد  اياالت  از  قاجاريه، همچنان  دوران  در  شيراز 
اهميت کشور به شمار مي آمد. (کمالي سروستاني، ۱۳۸۴: 
۶) سنت باغ سازي در اواسط دوره ي قاجار به خصوص 
معماري  تأثير  تحت  شاه،  ناصرالدين  حكومت  ي  دوره 
غربي قرار گرفت.(ديبا، ۱۳۷۴ :۳۸) نكته اي كه در مورد 
خصوص  به  تاريخي  مختلف  دورة  در  ايراني  هاي  باغ 
دورة قاجار رعايت شده، پرهيز از بيهودگي و درونگرا 

ايراني  باغهاي  مهم  هاي  ويژگي  از  كه  باغهاست  بودن 
است. (ساريخاني،۱۳۸۲: ۱۹۱) باغ هاي تزييني ايران، اغلب 
داراي سردر ورودي مجلل يا ساده خيابان بندي، شبکه 
جداول پهنه هاي کوچک و بزرگ آب، باغچه هاي درخت 
گل و بناهاي مختلف هستند. شهر شيراز نيز از ديرباز 
داراي باغ و بوستان هاي زيادي بوده که هر يک بيانگر 
شيوه معماري و باغ سازي دوران خود بوده اند و اخيرًا 
تنها برخي از آنها پا برجا مانده است.(کمالي سروستاني، 
عمارت  زند»  «کريمخان  حکومت  زمان  از   (۷۷  :۱۳۸۴
پايتخت  در  ويژه  به  طلبانه  جاه  اندازه هاي  در  سازي 
«شيراز»، از سر گرفته شد. به همين دليل، جنبش جديدي 
اسالمي  کاشي کاري  آمد.پيشينه  پديد  کاشي  در صنعت 
از سده نهم/ سوم آغاز مي شود.(پورتر، ۱۳۸۹: ۲۱) در 
 (۱۱۹۸-۱۳۴۳/۱۷۸۳-۱۹۲۴) «قاجار»  حکمراني  دوران 
کشيده  جديد صورتي،  رنگ  نوعي  با  کاشي ها  تصاوير 
مي شدند. روش هاي اجرايي شامل کاشي هاي هفت رنگ 
ترکيب  قالبي  طرح هاي  با  گاهي  که  مي شده،  لعابي  زير 
مي گرديدند.(همان: ۸۱-۸۲) نقاشي روي کاشي در شيراز 
تنها در ستايش گل و مرغ و جالي نقش هاي پر شکوه 
نمي شود؛  خالصه  عاميانه  حکايات  و  شاهنامه  مجالس 
کاشي نگاران مخلص و معتقد شيرازي از آغاز نهضت 
در  را  کاشي  عرصه  که  بسيار  چه  کاشي  روي  نقاشي 
مذهبي و حماسه جاودانه عاشورا  روايات  نقش  خدمت 
و  مطالعه  به  ذيل  در  دادند.(سيف، ۱۳۸۹: ۳۶)  قرار  نيز 

بررسي باغ هاي شيراز مي پردازيم.

۲-۲ معرفي باغ ها و سردر بناهاي منتخب دوره قاجار 
در شيراز

هنر و معماري قاجار در پيوند با سنت و مدرنيته در قالب 
تزيينات فراوان نمايان مي شود و به اوجي از هنر ايراني- 
اسالمي مي رسد. تزيينات بنا نيز در اين دوره تحت تاثير 
است.  قاجار  دوره  هنرهاي  ديگر  و  غربي  ويژگي هاي 
قاجاري  معماري  در   (۱۶  :۱۳۹۴ فرهد،  و  باشي  (پنجه 
از جمله هنر کاشي کاري به نحو گسترده اي براي جلوه 
شيراز  در  اسالمي  ايراني،  بناهاي  سطوح  به  بخشيدن 
متداول مي گردد. که نوآوري در شيوه ساخت و مضامين 
از ويژگي هاي کاشي کاري در اين دوره است. کاشي کاري 
کننده  نقل  و  هنر  بيان  براي  واسط  اي  رسانه  سردرها 

ويژگي هاي اصيل و کهن اين سرزمين هستند. 
در دوره قاجار، کاشي کاري با استفاده از هفت رنگ طيف 
خورشيد، مشهور به کاشي هاي هفت رنگ، زيبايي و ابتکار 
تازه اي در کاشي کاري به وجود آورده است. (آيت اللهي، 
۱۳۸۰: ۳۰۸) توسعه كاشي هفت رنگ را مي توان ناشي 
از تحوالت اقتصادي زمان دانست. اين كاشي ها نقش و 
نگاره هاي فراواني داشتند كه از دورة روكوكو اسپانيا 
دوره  در   (۳۴  :۱۳۹۲ فر،  (عبدي  بودند.  پذيرفته  تأثير 



قاجار، كاربرد شيوه كاشي هفت رنگ همراه رنگ آميزي 
ماسويا،  و  (کاربوني  است.  بوده  غالب  لعاب روش  زير 
لعابي  زير  هاي  كاشي  مهم  از خصوصيات   (۱۱ :۱۳۸۱
دوران قاجار تنوع رنگ، تنوع نقش ها، برجسته بودن و 
كاربردهاي مختلف آن است. طيف رنگ ها گسترده بود 
و عالوه بر رنگ هاي استفاده شده در دوره هاي قبل، 
 ۲۳۲) است.  مي شده  استفاده  نيز  هاي جديدي  رنگ  از 
:Fehevvari 2000,) اين شيوه و ويژگي هاي آن روي 

كاشي هاي هفت رنگ بناهاي شاخص شيراز نيز تكرار 
تصوير١. نماي روبرو از ظلع غربي باغ ارم، قاجاريه مأخذ: نگارندگانشده است .تأكيد هنر قاجار بر موضوعات مرسوم در هنر 

نقوش  ساختار  و  ويژگي  مطالعه   
در  کاشي کاري شده  سردربناهاي 

شيراز در دورة قاجار 

موضوع کاشي کارسازندهسال ساختدورهنام بنا
کاشي

نوع 
موقعيت مکانينوع سردرکاشي

زينت 
۱۲۹۰ه.ق- قاجارالملوک

۱۳۰۲ه.ق

علي محمد خان 
قوام الملک دوم- 
محمد رضا خان 
قوام الملک سوم

نامشخص

اسطوره 
اي- 

مذهبي- 
مناظر 
طبيعي

هالليهفت رنگ

در خيابان 
لطفعلي خان 

زند، باال تر از 
خيابان درب 

شيخ

نارنجستان 
۱۲۹۰ه.ق-قاجارقوام

۱۳۰۵ه.ق

علي محمد خان 
قوام الملک دوم- 
محمد رضا خان 

قوام الملک

نامشخص

اسطوره 
اي- 

نمادين- 
تزييني

هالليهفت رنگ
انتهاي خيابان 
لطفعلي خان 

زند

حاج نصيرالملک ۱۲۷۲ه.شقاجارباغ ارم
شيرازي

ابوالقاسم خان 
نصيرالملک

اسطوره 
اي- 

مذهبي- 
خيابان ارمهالليهفت رنگ

۱۲۸۴ه.ققاجارعفيف آباد
ميرزا علي محمد 
خان قوام الملک 

دوم
نامشخص

اسطوره 
اي- 

باستاني
انتهاي خيابان هالليهفت رنگ

عفيف آباد

حسينيه 
ابوالحسن خان ۱۲۹۲ه.ققاجارمشير

مذهبي- نامشخصمشير الملک
هالليهفت رنگعاشورايي

خيابان قاآني، 
محله سنگ 

سياه

بقعه سيد 
تاج الدين 

غريب
نامشخصنامشخصنامشخص قاجار

مذهبي- 
نمادين- 

تزييني
دروازه مثلثي هفت رنگ

کازرون

مسجد 
۱۲۹۳ه.ق- قاجارنصير الملک

۱۳۰۵ه.ق
حسنعلي نصير 

الملک
محمدرضا 
کاشي پز

تزييني- 
گياهي- 
کتيبه اي

خيابان لطفعلي هاللي هفت رنگ
خان زند

مسجد 
۱۲۶۵ه.ق- قاجارمشير

۱۲۷۵ ه.ق

حاجي ميرزا 
ابوالحسن خان 

مشير الملک والي 
فارس

تزييني- نامشخص
هاللي هفت رنگکتيبه ي

خيابان قاآني، 
محله سنگ 

سياه

خانه نصير 
سده ۱۳ ه.ققاجارالملک

حاجي ميرزا 
حسنعلي خان 

نصيرالملک
هالليهفت رنگاسطوره اينامشخص

در مجاورت 
خيابان لطفعلي 
خان زند، محله 

گود عربان

حسينيه 
ميرزا علي اکبر ۱۲۷۳ه.ققاجارقوام

نامشخصقوام الملک
تزييني- 
گياهي 

-کتيبه اي
هالليهفت رنگ

خيابان لطفعلي 
خان زند، 
نرسيده به 
درب شيخ

جدول ۱. معرفي ويژگي ها ومشخصات بناهاي شيراز در دوره قاجار درجامعه آماري بررسي شده. مأخذ: نگارندگان



شماره۴۸  زمستان۹۷
۱۰۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

ايران باستان به منظور ايجاد اقتدار سياسي شاهان قاجار 
با شاهان ايران باستان و مشروعيت بخشيدن به قدرت 
و حاكميت دوره است. (آژند، ۱۳۸۵: ۴۱) تصاوير نقاشي 
هاي  سنت  ادامه  در  قاجار  دوره  در  كاشي  روي  شده 
باستاني گذشته است و به تقليد از آن، در بهره گيري از 
موضوعات ياد شده، به عالوه با تأثيرپذيري از هنرهاي 
نقاشي  سنگي،  چاپ  عكاسي،  همچون  زمان،  آن  نوپاي 
روي كاشي، وارد مرحلة جديدي مي شود. (سمانيان و 

همکاران، ۱۳۹۳: ۶۱) 
فرهنگ  پذيري  تأثير  در  تاريخي  سابقه  دليل  به  شيراز 
غربي، نقش اول را ايفا مي کند. اما اغلب کاشي کاري هاي 
کاشي هاي  را  برده،  نام  بناهاي  خصوص  به  شيراز 
تصويري با مضامين حجاري هاي تخت جمشيد و نقوش 
برجسته ساساني تشکيل مي دهد. تا پايان دوره قاجار در 
مکتب نگارگري شيراز مضامين کتاب هاي ادبي کالسيک 
ايران همچون هزار و يک شب، شاهنامه، پنج گنج نظامي، 
ديوان حافظ و آثار سعدي، همچنين قصص قرآني چون 
داستان يوسف و زليخا، ملک سليمان و ... همواره مّد نظر 
هنرمندان نگارگر شيراز بوده و در کاشي کاري بناهاي 
شيراز به وفور از اين نگاره ها و داستان ها استفاده شده 
به صورت  بيروني  نماهاي  در  کاشي  از  استفاده  است. 
گسترده رواج داشت. توجه به رنگ هاي شاد به ويژه طيف 
قرمز و تأکيد بر عنصر انساني در نگاره ها از ويژگي هاي 
مکتب شيراز است.(رياضي، ۱۳۹۵: ۵۱) کاشي هاي شيراز 
از نظر کيفيت و طراحي خام دست ترند، اما سرزندگي، 

نشاط و نوآوري در آنها موج مي زند. (همان: ۵۲)
قاجاريه  دوره  در  شيراز  بناهاي  سردر  درکاشي کاري 
و  رنگ  لحاظ  از  تحولي  هستند،  شکل  هاللي  اغلب  که 
موضوع در کاشي کاري پديد مي آيد و نقوش ايجاد شده 
بر روي کاشي سردرها با ابعاد بزرگ و همگي تحت تاثير 
نقاشي هاي قاجاري و با الهام از «عکاسي قاجاري»، «چاپ 

سنگي» و «نقاشي قهوه خانه اي» بوده است.
تغيير  در  مؤثر  و  شاخص  عوامل  و  علل  طوركلي،  به 
مباني تصويري نقاشي قاجاري را مي توان در مواردي 
مانند ورود تفكر حجم گرايانه به موازات نگرش انسان 
مدارانه و به دنبال آن تمايالت شبيه سازي، استفاده از 
پرسپكتيو غربي و فضاسازي سه بعدي در اثر، استفاده از 
دورنماسازي در پس زمينه، بهره گيري افراطي از عناصر 
تزئيني و درنهايت استفاده از اشياي زندگي معاصر در 

اثر دانست. (پنجه باشي و فرهد، ۱۳۹۶: ۵۱۷)
دوره  بناهاي  تزيين  در  کاشي  از شاخص ترين حضور 
قاجار در شيراز، مي توان به نگاره کاشي هاي عشق هاي 
طبيعت،  باطل،  بر  و جنگ هاي حق  کربال  وقايع  عرفاني، 
حيوانات، پرندگان، شکار و بسياري ديگر اشاره داشت. 
قاجار  کاشي کاري  هنر  از  شگرفي  پديده  کدام  هر  که 
هستند و بر روي قطعات کاشي نقش بسته  اند. نمونه هاي 
فراواني از اين کاشي نگاره ها را مي توان در عمارت ها، 
بناهاي باغي و مذهبي آثار دوران قاجاري همچون زينت 
الملک، نارنجستان قوام، باغ ارم، باغ عفيف آباد، جسينيه 
نصيرالملک،  مسجد  غريب،  الدين  تاج  سيد  بقعه  مشير، 

تصوير ٢. هاللي وسطي باغ ارم با ٣ مضمون بارگاه حضرت سليمان، خسرو شيرين و يوسف و زليخا، هاللي کناري آن نبرد خير و شر و گرفت 
و گير را به تصوير کشده است. مأخذ: همان

تصوير ۳. سردر عمارت باغ عفيف آباد، مجلس تاج گذاري پادشاه ساساني، مأخذ: همان

1.Tile Motifs

که مخصوص  عمارت  از  ٢.بخشي 
پذيرايي مهمانان بوده است. 



مسجد مشير، خانه نصيرالملک و حسينيه قوام مربوط به 
دوره قاجار موجود است. که در اين پژوهش به مطالعه 
خانه هاي  کاشي هاي  سردرسازي  شاخص  نمونه هاي 
قاجار پرداخته شده است. در جدول ۱ اطالعات مربوط 
به بناهاي شاخص شيراز و سردر هاي آنها و ويژگي هر 
يک ذکر شده و سپس به جامعه آماري پژوهش پرداخته 

مي شود.

۲-۲-۱ باغ ارم
باغ ارم از زيباترين باغ هاي ايران در شمال غرب شيراز 
به شمار مي رود که در خيابان ارم قرار دارد.(تصوير 
۱) مورخان، تاريخ ساخت اين باغ را در سده پنجم ه.ق 
مي دانند.  سلجوقي  قراچه  اتابک  حکومت  دوران  يعني 
باغ  اين  قشقايي  ايل  سران  قاجاريه،  دوران  اوايل  در 
شاه،  ناصرالدين  دوره  در  ساختند.  خود  ايل  مقر  را 
حاج حسنعلي خان نصيرالملک، ساختمان زيباي کنوني 
از   (۸۰  :۱۳۸۴ سروستاني،  کرد.(کمالي  بنا  آن  در  را 
لحاظ معماري، نقاشي، حجاري، کاشيکاري، گچبري و 
عنوان  به  قاجاريه  دوره  ماندگار  بناهاي  از  آجرکاري 
اتحاد  و  زاده  است.(عطار  شده  ساخته  قدرت  سلسله 
دانشگاه  به   ۱۳۸۵ باغ در سال  اين   (۴۳ محکم، ۱۳۹۲: 
فهرست  در   ۱۳۹۰ سال  در  و  گرديد  واگذار  شيراز 
ميراث جهاني ثبت شد.(کمالي سروستاني، ۱۳۸۴: ۸۰)

در ضلع غربي اين ساختمان سه طبقه که حوض بزرگي 
روبروي آن قرار دارد سردر زيبايي مشاهده مي شود. 
است  دايره  نيم  فرم  در  هاللي  پنج  شامل  بنا  پيشاني 
با کاشي کاري در مضمون هاي متفاوت مزين شده  که 
سردر،  اين  خورشيدي  نگاره هاي۱  کاشي  در  است. 
سه هاللي با فرم خورشيدي در وسط است که شامل 
حضرت  بارگاه  در  «رستم  نام هاي  به  مجلس  چهار 
از  نديمگان  باال)»، «مدهوش شدن  (ع) (هاللي  سليمان 
ديدن جمال حضرت يوسف (ع) (هاللي چپ)»، «آبتني 
اي  نگاره  و  راست)»  (هاللي  خسرو  نظاره  و  شيرين 
فصل  مرکز،  در  اسب  بر  سوار  شاه»  «ناصرالدين  از 
را  خود  قدرت  که  شده  واقع  مجلس  سه  هر  مشترک 
نشان مي دهد.(عطارزاده و اتحاد محکم، ۱۳۹۲: ۴۱) در 
به  ديگر  نيز دو سردِر  دو هاللي سمت راست و چپ، 
صورت قرينه وجود دارد که نبرد خير و شر و (گرفت 
از اساطير کهن، را روي کاشي هفت  و گير)، برگرفته 

رنگ به تصوير کشيده است.(تصوير ۲)

۲-۲-۲ باغ عفيف آباد
باغ عفيف آباد که آن را باغ گلشن نيز مي نامند، در جنوب 
خيابان قصرالدشت واقع شده و يکي از قديمي ترين و 
فعلي  عمارت  سازنده  است.  شيراز  باغ هاي  زيباترين 
در  که  بود  دوم  الملک  قوام  علي محمدخان  ميرزا  باغ، 

سال ۱۲۸۴ ه.ق آن را احداث نمود. اين باغ سر انجام 
بدين  و  رسيد  «عفيفه»  نام  به  قوام  وراثين  از  يکي  به 
نام نيز شهرت يافت. دِر ورودي باغ در شمال آن قرار 
گويي  که  دو شير  نقش  ورودي،  دِر  پيشاني  در  دارد. 
مي شود.  ديده  اند،  گرفته  خود  پنجه هاي  ميان  در  را 
در ديگر سوي در و پيشاني دهليز، مجلس تاج گذاري 
پادشاه ساساني وجود دارد که بر قالب نيم دايره اي به 

وسيله کاشي هاي رنگارنگ قرار دارد.(تصوير ۳) 
دو  داراي  و  گرفته  قرار  باغ  وسط  در  اصلي  عمارت   
تاجگذاري  از  صحنه اي  عمارت  پيشاني  است.در  طبقه 
يکي از پادشاهان ساساني با کاشي تصوير شده است 
که موبدي تاج سلطنتي را به وي هديه مي دهد.(تصوير 
۴) در جلو عمارت، نيز حوض وسيعي قرار دارد. اين 
باغ در سال ۱۳۴۱ توسط ارتش خريداري شد و مورد 
به عنوان  کنون  تا  از سال ۱۳۷۰  و  قرار گرفت  مرمت 
در  همچنين  مي گيرد.  قرار  بازديد  مورد  نظامي  موزه 
سال ۱۳۵۱ با شماره ۹۱۳ در فهرست آثار ملي ايران به 

ثبت رسيد.(کمالي سروستاني، ۱۳۸۴: ۸۶- ۸۷)

۲-۲-۳ نارنجستان قوام
تاريخي  بناهاي  از  قوام۲،  بيروني  يا  قوام  نارنجستان 
دوران قاجار در محله قديمي باال کفت شيراز است که در 
سال ۱۲۹۰ ه.ق علي محمدخان قوام الملک دوم شروع به 
ساخت آن کرد و در سال ۱۲۰۵ ه.ق توسط فرزندش محمد 
رضا خان قوام الملک بناي آن به پايان رسيد. اين باغ به 
دليل درخت هاي نارنج فراواني که دارد به «نارنجستان» 
و جنوبي  در سه ضلع شمالي، شرقي  و  است  معروف 
داراي ساختمان است. ساختمان شمالي که عمارت اصلي 
از ميهمانان حکومتي بوده،  نارنجستان و محل پذيرايي 
از نظر گچبري، آيينه کاري، نقاشي، کاشيکاري، آجرکاري 
ومنبت کاري هاي آن در نوع خود بي نظير است.(تصوير ۵)

عمارت فوق داراي سه طبقه است که در پيشاني آن سه 
مجلس کاشي کاري ديده مي شود. در مجلس وسط نقش 
دو شير را نشان مي دهد که صفحه اي در دست دارند و 
بر روي آن عبارت: «نصر من اهللا و فتح قريب» نوشته 
دو هاللي  در  گرفته  اند.  باال  از  را  آن  فرشته  دو  و  شده 
سمت راست و چپ، نيز دو سردر به صورت قرينه وجود 
دارد که (گرفت و گير)، برگرفته از اساطير کهن، را روي 
کاشي هفت رنگ را نشان مي دهد. در اين دو مجلس که 
در طرفين تصوير شده اند، پلنگي ترسيم شده است که 
آهويي را شکار کرده و در حال دريدن آن است.(تصوير 
۶) نارنجستان پس از انقالب اسالمي مورد مرمت قرار 
گرفت و هم اينک به عنوان موزه مورد بازديد قرار مي گيرد. 
باغ قوام در سال ۱۳۵۴ با شماره ۱۰۷۳ در فهرست آثار 
ملي ايران به ثبت رسيده است.(کمالي سروستاني، ۱۳۸۴: 

(۳۸۷-۳۸۸

نقوش  ساختار  و  ويژگي  مطالعه   
در  کاشي کاري شده  سردربناهاي 

شيراز در دورة قاجار 

1.Tile Motifs

۲.بخشي از عمارت كه مخصوص 
پذيرايي از مهمان ها بوده است
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۱۱۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

۲-۲-۴ خانه زينت الملوک
از خانه هاي قديمي شيراز است که در خيابان لطفعلي خان 
زند و در ضلع غربي نارنجستان قوام قرار دارد. اين بنا 
متعلق به خاندان قوام الملک بوده که به فاصله يک کوچه 
از نارنجستان قوام قرار گرفته و به سبب سکونت خانم 
زينت الملوک قوامي، به خانه زينت الملوک مشهور شده 
قاجاريه  دوره  مانده  جاي  بر  آثار  از  عمارت  اين  است. 
است که ساخت آن در حدود سال ۱۲۹۰ ه.ق به وسيله 
«علي محمد خان قوام الملک دوم» آغاز گرديد و در سال 
۱۳۰۲ ه.ق به وسيله «محمدرضا خان قوام الملک سوم» 
يک  ورودي،  دِر  از  گذر  از  پس  است.  رسيده  پايان  به 
هشتي وجود دارد که در سمت چپ آن، حياط خانه ديده 
مي شود. (کمالي سروستاني، ۱۳۸۴: ۲۴۲) اين عمارت در 
چهار طرف داراي ساختمان است. بر پيشاني ساختمان 
ظلع شرقي کاشي کاري هفت رنگ هاللي شکل قرار گرفته 
در   (۷ است.(تصوير  برخوردار  خاصي  زيبايي  از  که 
اين کاشي کاري تصاوير خورشيد، دو فرشته، دو شيِر 
شمشير به دست، همراه با آيه «نصر من اهللا و فتح قريب»، 
صحنه شکار شکارچيان و داستان نارنج و ترنج حضرت 
يوسف و زليخا مشاهده مي شود.(تصوير ۸) اين بنا در 
تاريخ ۱۳۵۴ با شماره ثبت ۹۳۸ به عنوان يکي از آثار ملي 

ايران به ثبت رسيده است.(همان، ۲۴۳)

۲-۳ بناهاي مذهبي قاجاري در شيراز
مساجد اسالمي در ايران، جلوه اي از زيبايي هاي بصري و 
نمونه بارزي از باورهاي عميق اعتقادي است. در معماري 
مساجد اسالمي، نقوش کاشي کاري بر مبناي حس زيبا 
بيشترين قسمت  انتخاب مي شوند.  پسند مذهبي مردمي 
سطوح کاشي کاري به رنگ هاي سردي چون زنگاري ها، 
فيروزه اي ها و الجوردي ها تعلق دارد.(علي نژاد قمي و 
همکاران، ۱۳۸۴: ۱۳۵-۱۳۶) ورودي مساجد با سردري 
رفيع که با کاشي هاي هفت رنگ مزين بود مخاطب را به 
داخل دعوت مي کرد.(همان: ۵۰۵) مساجد دورة قاجار از 
لحاظ طرح كلي، برگرفته از معماري دوره هاي قبل مي 

باشد.(كياني، ۱۳۶۶: ۱۰۱)

۲-۳-۱ حسينيه مشير
اين حسينيه از آثار دوره قاجار در شيراز است که توسط 
ابوالحسن خان مشير الملک در سال ۱۲۹۲ ه.ق در محله 
سنگ سياه درخيابان قاآني احداث شده است. دِر ورودي 
به يک هشتي گشوده مي شود.(کمالي سروستاني، ۱۳۸۴: 
۲۱۶) در ضلع شمالي حسينيه، ايوان يا شاه نشيني است 
قرار  رنگ  هفت  کاشي  با  هالل  سه  آن،  پيشاني  بر  که 
داشته که تصاوير سفر قيامت و حوادث کربال، شهادت 
امام حسين (ع)، حضرت عباس و حضرت علي اکبر با 

تصوير ٤. نمايروبرو از ظلع شرقي باغ عفيف آباد،تاجگذاري يکي 
از پادشاهان ساساني، مأخذ: همان

تصوير ۵. نمايي روبرو از عمارتنارنجستان قوام، مأخذ: همان

تصوير۶. سردِر عمارت نارنجستان قوام با نقِش شير و خورشيددر هاللي وسطي و نقش اساطيري گرفت و گير در 
هاللي هاي طرفين، مأخذ: همان



رفته  بين  از  اينک  هم  که  بود  نقاشي شده  آن  بر  اشقيا 
اين  در  که  صحنه هايي   (۲۱۷ (همان:  است.(تصوير۹) 
اين  با  هاست،  پرده  به  شبيه  تقريبا  شده  نقش  سردر 
تفاوت که صحنه هاي مربوط به جهان عقبي از صحنه هاي 
اين کاشي کاري، دوزخ  جنگ کربال جدا شده است. در 
همواره داراي جانوران درنده است، اما نقش تصوير شده 
دريچه هراسناک عجيبي دارد.(ستوده، ۱۹۷۲: ۱۹۱-۱۸۸) 
اين ديوارنگاره ها از نمونه هاي برجسته مجموعه نقاشي 
شيوه شمايل نگاري مذهبي در حوزه هنرهاي عامه در 
دوره قاجار هستند. بهشت و دوزخ، پل صراط و مار غاشيه از 
جلوه هاي ديگر اين مجلس نقاشي است.(همايوني، ۱۳۶۸: ۴۰۹-

۴۱۰) کاشي نگار اين پرده درويشي مرحوم ميرزا آقا بزرگ 
شيرازي نقاش بوده است.(سيف، ۱۳۸۹: ۲۱) اين بنا در سال 
۶۷-۱۳۶۶ بر اثر آتش سوزي آسيب ديد و کاشي ها نيز تخريب 
شدند. همچنين در سال ۱۳۵۱ با شماره ۹۱۰ در فهرست آثار 

ملي به ثبت رسيده است.(کمالي سروستاني، ۱۳۸۴: ۲۱۷)

۲-۳-۲ بقعه سيد تاج الدين غريب:
قاجاريه  دوره  از  پيش  که  است  شيراز  متبرکه  بقاع  از 
اين بقعه،  در نزديک دروازه کازرون احداث شده است. 
آرامگاه جعفر بن فضل بن جعفر بن علي ابن ابي طالب (ع) 
ملقب به «تاج الدين» و «غريب» است. ورودي اين بقعه، 

رو به شمال قرار گرفته و شامل کاشي کاري بر ديواري 
مرتفع است که نقوش متنوعي را در بر گرفته است. در 
استفاده  رنگ  هفت  کاشي  نيز  ورودي  ديگر  قسمت هاي 
شده و بر روي آنها تصاوير فرشتگان، گل و مرغ و نقوش 
منظره و تصاويري از وقايع کربال در قاب هاي دايره اي، 
مستطيل و بيضي شکل در طرح هاي زيبا نقش بسته است. 
بر روي برخي از آنها نيز آيات قرآني و احاديث به خط 
ثلث نگاشته شده و در پايان نيز تاريخ ۱۳۱۰ ه.ق قيد شده 
است. اين بقعه در سال ۱۳۸۰ با شماره ۴۵۱۳ در فهرست 
آثار ملي به ثبت رسيده است.(کمالي سروستاني، ۱۳۸۴: 

۹۸-۹۷؛ تصوير ۱۰)
درادامه آرايه هاي شناسايي شده در بناهاي منتخب، به 

ترتيب فراواني کاربردشان، معرفي و تبيين مي شوند.
در  شده  شناسايي  هاي)  (آرايه  نقوش  بررسي   ۳-۱

سردرهاي  منتخب
با  نظر،  مورد  بناهاي  کاشي کاري  نقوش  بررسي  در 
تصاويري از انسان ها، فرشتگان، تاج، جانوران، شير و 
خورشيد، مناظر معماري مواجه مي شويم که بر سردر 

و  شير  نقش  با  الملک  زينت  سردر  نگاره  کاشي   .۸ تصوير 
خورشيد و ۳ مجلس با موضوع شکار شکارچيان و داستان 

نارنج و ترنج حضرت يوسف و زليخا، مأخذ: همان

تصوير ۱۰. ورودي بقعه سيد تاج الدين غريب، مأخذ: نگارندگان، 
۱۳۹۵

کربال،  و  قيامت  موضوع  با  مشير  حسينيه  سردر   .۹ تصوير 
www.dc176.7mushir.com :مأخذ

الملوک،  زينت  خانه  شرقي  ضلع  از  روبرو  نماي   .۷ تصوير 
شيراز، مأخذ: همان
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بناها نقش بسته اند و به لحاظ موضوعي به تقسيم بندي 
آنها پرداخته ايم.

۳-۱-۱ موضوعات اساطيري و باستاني
الف. گرفت و گير

گرفت و گير يا همان نبرد دو حيوان يا انسان با حيوان، به 
گونه اي نبرد بين دو نيروي متضاد يا خير و شر را بيان 
مي کند.«در آيين مهر پرستي نيز نيروهاي متضاد و خير 
و شر وجود دارند. شايد شير نماد مهر است و همچنين 
پرستي «مرتبه  مراتب تشرف در کيش مهر  از  يکي  در 
چهارم است» يعني مرتبه شير، نخستين مرتبه از مراتب 

اعلي به شمار مي رفت...».(آموزگار، ۱۳۸۴: ۹)
بين فصل ها  به ستيز  را  اين دو حيوان  بين  نبرد  برخي 
تعبير کرده  اند. صحنه گرفت و گير (جدال بين خير و شر) 
که بر سردر باغ ارم ونارنجستان قوام به صورت قرينه 

در دو طرف پيشاني عمارت قرار گرفته اند، صحنه جدال 
بين ببر و گاو را به تصوير کشيده است. تسلط و برتري 
نقوش اسليمي درشت با رنگ زرد و سبز بر زمينه نقوش 
گياهي و گل هاي ظريف و ريز زمينه غلبه ببر را تداعي 
از  اين جدال احتماًال برگرفته  مي کند.(تصوير ۱۱ و ۱۲) 
صحنه نبرد شير با گاو، يکي از نقش برجسته هاي تخت 
نقش  اين  گريشمن۱،  رومن  عقيده  به  که  است  جمشيد 
گوياي تغيير فصول سال، از نيم سال سرد به به نيم سال 
گرم و به بيان ديگر بازگو کننده حلول بهار است.(تصوير 

(۱۳
بر هاللي  به شيوه کاشي هفت رنگ،  نقاشي ديگري که 
يا  (سرباز،  انسان  نبرد  شده  تصوير  ارم  باغ  عمارت 
پادشاه هخامنشي) نماد خير با حيوان ترکيبي، نماد شر 
(اهريمن) را نشان مي دهد.(تصوير ۱۴) اين تصوير نيز 
برگرفته از نقوش برجسته هخامنشي است و تعلق خاطر 

موضوع  با  ارم  باغ  عمارت  سردر  نگاره  کاشي   .۱۱ تصوير 
باستاني گرفت و گير، مأخذ: همان

با  قوام  نارنجستان  عمارت  سردر  نگاره  کاشي   .۱۲ تصوير 
موضوع باستاني گرفت و گير، مأخذ: همان

تصوير ۱۳. نقش برجسته هخامنشي، تخت جمشيد، نبرد حيوان با حيوان (گرفت و گير)، مأخذ: همان
باستان   ،Roman Ghirshman.١

شناس فرانسوي



نقاش به اساطير را به خوبي نشان مي دهد. همان گونه که 
در تصوير ۱۵، نقش برجسته اي از دوران هخامنشيان 
در تخت جمشيد، نبرد انسان با حيوان ترکيبي با سر، بال، 
پاي عقاب و تنه شير و دم عقرب (نبرد خير و شر)، قابل 

مشاهده است.

۳-۱-۲ موضوعات نمادين
الف. نقش شير و خورشيد

شايد قديمي ترين مفهوم نمادين نقش شير در علم نجوم 
در   (۵۴ است.(خزائي،۱۳۸۱:  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
انديشه مردمان خاور باستان، نماد شهرياري و دالوري 
است. اين نقش در دوره هاي مختلف فرهنگ ايران مفاهيم 
گرما،  خورشيد،  ميترا،  مظهر  و  برداشته  در  را  خاصي 
تابستان، پيروزي، شجاعت، سلطنت، قدرت، نور و آتش 
بوده است.(مبيني،۱۳۸۹: ۴۴) همان گونه که در (تصوير 
۱۶) مشاهده مي کنيد تصوير شير و خورشيد بر روي 
سکه نشان دهنده اين است که اين نقش ريشه در ايران 
باستان دارد. اين سکه در موزه بريتانيا لندن۱ است و از 
نام دارد و در  يا دوريک  سکه هايي است که استاتر۲ و 
سال ۳۳۳ قبل از م به نام مازايوس۳ (ساتراب فرمانروا) 
ايران در کيليکيه۴ به سکه رسيده است. مازايوس در زمان 
حمله اسکندر مقدوني در کنار پادشاه ايران داريوش سوم 

بود.(جمال زاده، ۱۳۴۴-۴۵: ۶)
در هنر و کيش هخامنشيان، شير نماد ميترا بوده و در 
آيين مهر پرستي نيز مقام ويژه اي داشته است. در دوره 
هخامنشي و ساساني نقش شير اهميت ويژه اي داشته و 
براي نشان دادن قدرت و نيروي پادشاه اغلب او را در 
حال مبارزه و شکار شير نشان داده  اند. اين نقش از دوره 
غزنويان به بعد گاهي در ترکيب با خورشيد ديده مي شود. 
به ويژه از دوره صفوي به بعد اين ترکيب تصويري را 
بسيار مي بينيم و در دوره قاجار به نشان رسمي دولت 

تصوير ۱۴. کاشي کاري هفت رنگ سردر عمارت باغ ارم، 
تصوير پادشاه هخامنشي در حال نبرد با حيوان اساطيري 

(نبرد خير و شر)، مأخذ: همان

تصوير ۱۵. نقش برجسته هخامنشي، تخت جمشيد، نبرد انسان 
با حيوان اساطيري (نبرد خير و شر)، مأخذ: همان

تصوير ۱۶. سکه اي متعلق به زمان پادشاهي داريوش سوم 
دوره هخامنشيان، مأخذ: جمال زاده، ۴۵- ۱۳۴۴، ۶

تصوير ۱۷. نقش شير همراه با خورشيد بر روي يک سکه طالي 
بيست توماني متعلق به دوره قاجار، مأخذ: خزايي، ۱۳۸۱: ۵۷
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1.British MuseumLondon

2.Statere

3.Mazaios

٤.Cilicie کيليکيه (سيليسي فرانسوي 
در  صغير  آسياي  در  مملکتي  ها) 
صفحات توروس و از قلمرو سلطنت 
رفته  مي  شمار  به  هخامنشيان 

است.(جمال زاده، ١٣٤٥- ١٣٤٤: ٦)
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ايران تبديل مي شود که البته رسامي هاي متفاوتي داشته 
نقش شير  مهاجر، ۱۳۷۹: ۵۱؛ تصوير ۱۷)  است.(افشار 
همراه با خورشيد بر روي يک سکه طالي بيست توماني 
تهران  در  ه  در سال ۱۲۱۱  که  قاجاريه  دوره  به  متعلق 
ضرب شده، بر روي خورشيد که پشت شير قرار دارد، 
«يا محمد» و در قسمت پايين شير «يا علي» نوشته شده 
نماد  شير  ايراني،  شيعيان  ميان  در  مي دهد.  نشان  را 
حضرت علي (ع) است. در اين نماد ترکيبي، شير که با 
شمشيري ذوالفقار گونه و خورشيد که درون آن است 
و برخي اوقات با «يا محمد (ص)»پر مي شده، نمادي از 
پيامبر است. اين نزديکي به دليل لقب اسدا... اميرالمؤمنين 

نيز قابل توجيه است.(خزائي، ۱۳۸۱: ۳۸)
در سردرهاي باغ عفيف آباد، نارنجستان قوام و خانه زينت 
الملوک، نقش شير شمشير به دست همراه با خورشيد و 
تاج شاهي به صورت قرينه ترسيم شده است.(به ترتيب 
تصوير۱۸ و ۱۹ و ۲۰) خورشيد داراي چشم و ابرو، به 
شکل زن، و شير در حالي که بدن آن نيم رخ و سر تمام 
رخ، سه رخ و نيم رخ است با شمشيري در دست تصوير 
شده است. مانند ساير نقاشي ها، نيمي از خورشيد پشت 
خطوط  صورت  به  نور  شعاع هاي  و  گرفته  قرار  شير 

نشان داده شده است.(شکوهيان و شيرازي، ۱۳۸۹: ۳۲) 
بنابراين مي توان گفت: نماد شير در دوره قاجار نسبت 
به دوره هاي قبل از خود از نظر معنايي و شکلي، دچار 
کمي استحاله مي شود و معناي سياسي و حکومتي آن، 

کاربردش را در سردر بناهاي عمومي رواج مي دهد. 

ب. نقش تاج شاهي و پرچم
نقش تاج از تصاويري است که بيشتر از دوره صفويه 
به بعد در تزئينات معماري کاخ ها و معدود اماکن مذهبي 
ديده مي شود. اين نقش گاهي همراه با پرچم در سردر 
بناها به تصوير در آمده است. در واقع نقش تاج به عنوان 

تصوير ۱۸. کاشي کاري سردر ورودي باغ عفيف آباد با نقش شير و خورشيد، مأخذ: نگارندگان، ۱۳۹۵

تصوير ۱۹. کاشي کاري سردر عمارت نارنجستان قوام با نقش 
شير و خورشيد، مأخذ: همان

تصوير ۲۰. کاشي کاري سردر عمارت زينت الملک با نقش شير و خورشيد، مأخذ: همان



نشان شاهي، نماد سلطنت، قدرت و پرچم به عنوان نماد 
 (۲۱) تصوير  در  است.  بوده  کشور  استقالل  و  مليت 
تاج هاي سلطنتي، تصوير مردم پسندي بر روي حرزها 
و تعويذ ها بود.(هال، ۱۳۸۰: ۲۳۳-۲۳۴) سنگ نگاره طاق 
بستان متعلق به دوره ساساني را نشان مي دهد که مراسم 
تاج گذاري اردشير دوم را بر سنگ تراشيده است. تصوير 
(۲۲) هم نيز مراسم تاج گذاري خسرو پرويز را بر سنگ 
ايزدي را  فر  نگاره طاق نشان مي دهد که فروهر۱ حلقه 
به شاه مي دهد. اين تصوير با ايجاد تغييرات ظاهري و 
برگرفته از دوره هاي قبل از اسالم، از ديگر عناصري است 
که در کاشي کاري دوره قاجار بوده و در سردر ورودي 
و عمارت باغ عفيف آباد قابل مشاهده است.(تصوير ۲۳ 
ايران  پادشاهان  گذاري  تاج  مراسم  نقش  اين  در  و ۲۴) 
تاج  نگاره ها  کاشي  اغلب  در  مي دهد.  نشان  را  باستان 
شاهي در دست فرشته ها و الهگان پيروزي قرار دارد و 
توسط آنها حمل و نگهداري مي شود که به نوعي نمادي 

براي بها دادن به مقام پادشاه و سلطنت بوده است.

ج. صحنه هاي شکار و شکارچيان
بوده  انسان ها  توجه  مورد  ديرباز  از  و شکارگاه  شکار 
است، گاه به دليل رفع نيازهاي اوليه و گاه تفريح و تفرج 
و گاه به عنوان نشان قدرت و توانايي. اين موضوع نقش 

از نقوش  انسان ها داشته است.  مهمي در زندگي و هنر 
بر  شده  حک  نقوش  تا  گرفته  اوليه  انسان هاي  تک رنگ 
صخره هاي ساساني و نقاشي ها و نقش برجسته ها دوره 
اسالمي، صحنه شکار و شکارگاه وجود دارد، خواه بر 
روي کاشي هاي هفت رنگ، گچ، سقف ها و يا روي زمينه 
اورا، ۱۳۸۳: ۱۵۸) براي مثال بشقاب  (ئه  چوب و غيره. 
شکار قوچ از آثار دوران ساسانيان، ۴۵۷ تا ۴۸۳ م، که 
نگهداري  فلچر۲  بنياد  نيويورک،  متروپوليتن،  موزه  در 
مي شود. اين بشقاب ساخته شده از نقره، حکاکي، برجسته 
ارتفاع  و  م  ۲۱/۹ س  قطر  با  کاري شده  مرقع  و  کاري 
۴/۶ س م، شاه پيروز اول را در حال شکار آهو (قوچ) 
تصوير  ۴۴؛   :۱۳۸۸ ديگران،  و  مي دهد.(ديويس  نشان 
الملوک مشاهده  ۲۵) همانطور که در سردر خانه زينت 
مي شود، صحنه هايي از شکار بر روي کاشي هفت رنگ به 
تصوير کشيده شده است.(تصوير ۲۶) شکارچيان اغلب 
(فارس)  لباس هاي محلي  با  (تفنگ) و  با سالح هاي گرم 
در حالت ها و فيگورهاي متنوع مشغول به شکار آهو و 

حيوانات ديگر هستند.(شکوهيان و شيرازي، ۱۳۸۹: ۳۷)

د. نقش فرشته و کوپيد
يکي از نقوشي که در سردر خانه زينت الملوک، نارنجستان 
تصوير  دارد،  وجود  غريب  الدين  تاج  بقعه سيد  و  قوام 

تصوير ۲۱. سنگ نگاره طاق بستان، مراسم تاج گذاري اردشير 
دوم، دوره ساساني، مأخذ: همان

تصوير ۲۲. سنگ نگاره طاق بستان با نقش تاج شاهي و پرچم، 
تاج گذاري خسرو پرويز، دوره ساساني، مأخذ: همان

تصوير ۲۳. کاشي کاري سردر ورودي باغ عفيف آباد با نقش 
تاج شاهي و پرچم در دست پادشاهان ايران، مأخذ: همان

تصوير ۲۴. کاشي کاري سردر عمارت باغ عفيف آباد با نقش 
تاج شاهي و پرچم (مراسم تاج گذاري)، مأخذ: همان

نقوش  ساختار  و  ويژگي  مطالعه   
در  کاشي کاري شده  سردربناهاي 

شيراز در دورة قاجار 

١.Fravahr در اوستا َفرَوشي و در 
به موجب  فرورتي؛  باستان  پارسي 
از  مينوي  نيروي  پنجمين  اوستا 
نيروهاي پنجگانة تشکيل دهنده انسان 
محافظ  و  پشتيبان  معناي  به  است 
انسان و همة آفرينش نيک اهورامزدا. 
فروهر هر موجودي پيش از خلقت 
وجود  مينوي  جهان  در  آن،  مادي 
دارد و پس از خلقت مادي هر موجود 
فروهر آن از جهان مينوي فرود آمده 
و با آن همراه مي شود. پس از مرگ 
هر موجود، فروهر آن دوباره به جهان 
فروهري باز مي گردد.(ياحقي، ١٣٩٤: 

(٣٢٨
2.Fletcher
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

فرشته بالدار (کوپيد۱) يا الهه عشق با روپوشي فراخ به 
صورت زن يا کودک است که در دست آنها تاجي مزين 
به مرواريد و نوارهايي است و در سردر بناها به صورت 
بلند به کار رفته  ارتفاعي نسبتًا  جفت و هم قرينه و در 
است.(تصاوير۲۷ و ۲۸) در تحليل معنايي نقش فرشته در 
کتاب فرهنگ نگاره اي از نمادها در شرق و غرب چنين 
آمده: فرشتگان پيام آوران بالدار هستند که ميان خدايان 
رابط  را  فرشته  مردم  کنند.  مي  برقرار  ارتباط  بشر  و 
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، ۱۳۹۰: ۱۲-۱۶) اين نقش را 
مي توان در طاق بستان که از آثار به جامانده ساسانيان 
است مشاهده کرد. در قسمت فوقاني ورودي طاق بزرگ، 
سنگ نگاره اي از الهه پيروزي يا فرشتگان بالدار همراه با 
نقوشي ديگر را به خوبي نشان مي دهد.(تصوير ۲۹) «در 
برخي اماکن نيز فرشته به مفهوم اروپايي خود که عنوان 
است».  نزديک تر  است،  فتح  و  پيروزي  النوع)  (رب  الهه 
(بمانيان و همکاران، ۱۳۹۰: ۶) ريشه ظهور نقش فرشته، در 
فرآيند تاريخي خويش، از نماد فروهر (کهن ترين نماد الهي 
و معنوي در هنر ايران) آغاز مي شود. و در نهايت با نقش 
سيمرغ همگام و در قالب نقش فرشته جلوه گر مي شود. 
و  مي شوند.(اختياري  ترسيم  بال  با  فرشته ها  همچنين 

همکاران، ۱۳۹۰: ۵)
بال بر بدن انسان يا حيوان عالمت ايزدي و نماد قدرت 
تحرم،  روحاني،  طبيعت  الوهيت،  بال ها  است.  محافظت 
حفاظت و همه نيروهاي فراگيرنده خدا، نيروي استعالي 
جهان مادي، خستگي ناپذيري، حاضري مطلق، هوا، باد، 
حرکت خود به خود، پرواز زمان، پرواز انديشه، اراده، فکر، 
آزادي، پيروزي و چابکي را نشان مي دهند. بال ها نشانه 
پيک ايزدان تيزپا و نيروي ارتباط بين ايزدان و انسان  هايند. 
از  محافظت  يا  الهي  حفاظت  معناي  به  گسترده  بال هاي 
انسان ها در برابر گرماي خورشيد است.(جعفري، ۱۳۸۶: 
۱۷) تصوير فرشته به تعابير اسالمي مانند مالئکه مقرب 

خداوند نزديک تر است.(خزائي، ۱۳۹۲: ۵)
کاشي کاري هفت رنگ ورودي بقعه سيد تاج الدين غريب 
هم يکي از همين نمونه ها است. که در سراسر آن، تصاوير 
فرشتگان بالدار با لباس هاي پوشيده به صورت جفت و 
جمله  از  گوناگون  اعمال  انجام  مشغول  کدام  هر  قرينه، 
گرفتن قابي که در آن تصوير، حضرت علي (ع) شمشير 
به دست نشته است، يا در حال گرفتن گل و گلدان ها به 
مي باشند.(تصوير  آنها  از  محافظت  و  نگهداري  منظور 

(۳۰

۳-۱-۳ موضوعات سياسي
الف. تصاوير پادشاهان

تصوير نگاري پادشاهان و شاهزادگان از سنت هاي ايران 
باستان است. در سردر باغ ارم و عفيف آباد نقاشي هايي 
با موضوع پادشاهان ايران در دوره قبل و بعد از اسالم 
قابل مشاهده است. در نقاشي باغ ارم بر روي کاشي هفت 
رنگ، به شيوه اروپايي و متأثر از هنرمندان آن سعي در 
واقع نمايي دارد و ناصرالدين شاه را با لباس آبي رنگ 
و زيورآالت خاص شاهي، سوار بر اسب سفيد در زمينه 
اي با منظره طبيعي به تصوير کشيده است.(تصوير ۳۱) 
پادشاهان  تصوير  نيز  آباد  عفيف  باغ  نگاره  کاشي  در 
گذاري  تاج  مراسم  در  ساساني)  و  (هخامنشي  ايراني 
قابل مشاهده است.(تصوير ۳۲) در نتيجه ترسيم تصوير 
بر  يا سوار  ايستاده  به صورت  قاجار  شاهان در دوره 
اسب، نشسته همراه با عصا و شمشير در تزيين بناها به 
يکي از متداول ترين رسوم در کاشي کاري مبدل شده بود. 
پادشاهان قاجاربه خصوص فتحعلي شاه و ناصرالدين 
شاه كه دوره زمامداري شان طوالني بوده، در پي شکوه 

تصوير ۲۵. بشقاب نقره دوره ساساني، شاه پيروز اول در حال 
شکار قوج، مأخذ: ديويس و ديگران، ۱۳۸۸: ۴۴

تصوير ۲۶. کاشي کاري هفت رنگ سردر خانه زينت الملک، صحنه شکار شکارچيان در شکارگاه با پس زمينه مناظر طبيعي، مأخذ: 
Cupid.1نگارندگان، ۱۳۹۵



و جالل شاهانه، جاودانگي و تثبيت حكومت و قدرت تاج 
و تخت، به تأسي از گذشتگان به هنرمندان سفارش هاي 
متعددي مي دادند تا نقش آنها را بر بوم كاشي يا سنگ و 
غيره جاودانه نمايند.(براتلو و همکاران،۱۳۹۱: ۱۰؛ تصوير 

(۳۳

۱-۴ مطالعه تحليلي نقش سردر هاي کاشيکاري شده 
دوران قاجار

بخش  و  تزييني  عناصر  مهم ترين  از  يکي  کاشي کاري 
ايران محسوب مي شود.  ناپذير معماري اسالمي  جدايي 

بر اساس پژوهش هاي انجام شده در شش بناي شاخص 
دوره قاجار در شيراز، تزيينات کاشي سردر ها قابل تفکيک 
در چهار حوزه موضوعي اساطيري، سياسي، مذهبي و 
نمادين است. که با توجه به ماهيت کاشي کاري سردر بنا، 
اين نقش ها بازگو کننده ويژگي هاي هنر قاجاري و نشان 
اساطيري  مجالس  در  است.  قاجار  فرهنگ  و  هويت  از 
اين دوره، داستان فتح يک قسمت، يک جنگ  و سياسي 
خاص و همچنين تصاوير رزم هاي اساطيري و قهرمانان 
نيز،  قاجار  شاهان  دوره  اين  در  است.  بوده  تر  متداول 
پيکره نگاري را ابزاري مناسب براي ارتقاي مقام سلطنتي 

قوام،  نارنجستان  سردر  رنگ  هفت  کاشي کاري   .۲۸ تصوير 
تصوير دو فرشته بالدار با تاجي مزين به مرواريد، مأخذ: همان

تصوير ۲۹. نقش برجسته طاق بستان با نقش الهه پيروزي يا 
فرشته بالدار، مأخذ: همان

الملک،  زينت  خانه  سردر  رنگ  هفت  کاشي کاري   .۲۷ تصوير 
تصوير دو فرشته بالدار با تاجي مزين به مرواريد، مأخذ: همان 

تصوير ۳۰. کاشي کاري هفت رنگ ورودي بقعه سيد تاج الدين غريب، تصاوير فرشتگان بالدار با لباس هاي پوشيده در حال حمل 
و نگهداري گل و گلدان ها، مأخذ: همان

نقوش  ساختار  و  ويژگي  مطالعه   
در  کاشي کاري شده  سردربناهاي 

شيراز در دورة قاجار 
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مي دانستند. و با رويکرد انسان مدارانه با نگرش جديد، 
تداعي کننده فضاهاي زندگي جديد و اشرافي هستند، و 
نوعي بيان عاطفي و احساسات شاعرانه را نيز به همراه 

دارند.
در واقع کادر بندي تصاوير کاشي ها سه نوع مشخصه 
وجود دارد: کادر تصاوير پادشاهان که معموال تصاوير 
تمام  صورت  به  و  دارد  دربر  را  دوره  سياسي  رجال 
تصاوير،  پيرامون  شده  ايجاد  کادر  شده  اند.  ترسيم  قد 
عالوه بر ويژگي هاي گفته شده، باعث جدا شدن شکل ها 
مرکز  به  را  چشم  توجه  همچنين  و  مي شود  يکديگر  از 
تصوير هدايت مي کند. اين قاب بندي به تصاوير ارزش 
و اهميت مي بخشد و به جايگاه باالي اجتماعي، سياسي 
شخصيت ها يا مکان هاي تصوير شده اشاره دارد. مجالس 
مذهبي نيز با نقش هايي از شخصيت هاي محبوب مذهبي، 
آورد.  ارمغان  به  را  اسالمي  هنر  جانبه  همه  گسترش 
شخصيت ها به صورت واقع گرايانه ترسيم شده است و 
تاثير نقاشي قاجار به خوبي مشخص است. نوع پوشش 
و آرايش پيکره ها متناسب با جايگاه اجتماعي و فرهنگي 
هر شخصيت نقش بسته است. عناصر نمادين هم، نوعي 
بينش زيباشناسانه سمبليک را بوجود آورده که ريشه در 

باورها دارد. درآخر، عناصري مانند گرفت و گير، شير و 
خورشيد، تاج و پرچم، فرشته بالدار به عنوان نشانه اي 
مي آيند و  به چشم  نقوش  ديگر  کنار  در  اساطيري  مهم 
مفاهيم را به صورت نمادين به مخاطب انتقال مي دهند. 
در فرايند پيام رساني سردرها، نمايش قدرت، حقانيت و 
غلبه و پيروزي خير و خصائل نيک بر شر و خصائل بد، 
فصل مشترک اين مضامين هستند. که مي توان اين بيان را 

پيشينه باستاني پادشاهي در ايران دانست. 
به پشتوانة قوانين ساختمان  قاجاريه  همچنين در دوره 
سازي دوره هاي پيشين و نفوذ هنر غربي به هنر اصيل 
ايراني، اصول و ابداعاتي در زمينة معماري به دست آمد 
که تزيينات معماري نيز از آن بي بهره نبود. اين تزيينات 
شامل ويژگي هاي منحصر به فردي نظير: ازدحام بيش 
از حد نقش در کادر، غلبه رنگ هاي گرم در يک ترکيب 
وارد  انتزاعي،  غير  انساني،  چهره  بروز  کوچک،  بندي 
کردن عناصر طبيعي همچون پرندگان، حيوانات و عناصر 
افسانه اي، که بياني ابتدايي يافته اند، تأثير از فضاهاي 
معماري و تزيينات اشرافي و آرايه هاي غربي، اهميت به 
رنگ بيش از فرم، اصراري سنتي بر حفظ و تعادل آثار 
در تقسيم فرم ها و تزيين فضاها به روش قرينه سازي 
کاشي کاري سردرهاي  در  که  اين  به  اشاره  با  و  است. 
باغ ارم و نارنجستان قوام، نقش نمادين گرفت و گير به 
وفور استفاده شده که همان نقوش به لحاظ ترکيب رنگي 
و فضاسازي با يکديگر متفاوت هستند و هر کدام زيبايي 
منحصر به فردي دارند. اما در کاشي کاري سردر باغ ارم 
نقاشي ها از نظر بصري داراي کيفيت برتري مي باشند. 
همچنين، نقوش نمادين شير و خورشيد و فرشته بالدار 
بررسي  عمارت هاي  بيشتر  در  و  داشته  فراوان  کاربرد 
شده، چون عفيف آباد، نارنجستان قوام، زينت الملوک و 
بقعه سيد تاج الدين غريب به خوبي نمايان است. با توجه 
آباد  عفيف  باغ  کاشي کاري  در  شده  انجام  مطالعات  به 
نيز نقوش پادشاهي، مهمترين و پرکارترين نقوشي است 
که به چشم مي خورد که جلوه قدرت و سلطنت در دوره 

ناصري را نشان مي دهد. 
بناهاي  سردر  نقوش  حاضر،  مقاله  در  اساس  اين  بر 

تصوير ۳۲. کاشي کاري هفت رنگ سردر ورودي و عمارت باغ عفيف آباد، تصاوير پادشاهان ايران باستان، مأخذ: همان

ارم،  باغ  عمارت  سردر  رنگ  هفت  کاشي کاري   .۳۱ تصوير 
تصوير ناصرالدين شاه قاجار سوار بر اسب، مأخذ: همان



و  تنوع  به  توجه  با  قاجار،  در دوره  کاشي کاري شيراز 
اهميت، مورد تحليل قرار گرفته است. عناصر تصويري 
کدام  هر  که  است  مشاهده  قابل  آثار  اين  در  بسياري 
روايتگر رويدادهاي مختلف تاريخي مي باشند. در نتيجه 
با توجه به فراواني آرايه ها، نقوش اساطيري و نمادين 
مهم ترين و پرکاربردترين، و جانوران، پرندگان و گياهان 

کم کاربردترين نقش را به خود اختصاص داده  اند.
با توجه به نقوش به کار رفته در سردر کاشي ها، طيف 
رنگي نقوش بسيار گسترده و شيوايي رنگ ها به صورت 
دلنشين و جذاب، ارزش هنري سرزمين مان را به نمايش 
گذاشته است. اين مجموعه تصويري از نقش هاي متنوع 
تاريخي-  و  حماسي  مذهبي،  سياسي،  ملي،  مضامين  و 
اسطوره اي است، که بر روي قطعات کاشي نقش بسته 
است. و با گرايشي که به طبيعت گرايي دارد، پيام آنها 
غلبه و پيروزي هميشگي حق بر باطل و قدرتي که حکومت 

شاهي از گذشتگان خود به تأسي گرفته است است.
همان گونه که قابل مشاهده است کاربرد نقوش بر روي 
و  رنگي  تنوع  با  و  کاشي کاري  به صورت  بناها  سردر 
موضوعي همراه است و شرح شيوه نقاشي آنها عمدتًا وام 
گرفته از ايران باستان است. در ترکيب بندي، نقوش اغلب 
يک مجموعه تصويري  بندي  کادر  در  به صورت مجزا 
جاي گرفته اند که آگاهانه انتخاب شده اند و هر کدام به 
يادآور داستان ها و  تنهايي روايت گر داستاني متفاوت، 
حوادث تاريخي- مذهبي مي باشند و همچون گنجينه اي 
مغتنم و گرانبهاي تصويري، بازگو کننده اعتقادات مذهبي 

حاکم بر جامعه خويش اند، از اين رو نه تنها از نظر زيبا 
از  تصويري،  آور  پيام  بلکه  اند،  تحسين  قابل  شناختي 

پيشينه کهن ايران زمين اند.
به طور کلي کاشي کاري سردر بناهاي شيراز در دوره 
قاجاريه، با عناصر و جزييات فراوان، متنوع به لحاظ رنگ 
و نقش و بسيار ارزشمند، پديده اي مي باشند که توجه 

تصوير ۳۳. ناصرالدين شاه قاجار، تصوير چاپ سنگي شماره 
دوازدهم، روزنامه شرف. مآخذ: شکوهيان و شيرازي، ۱۳۸۹: ۳۲
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جدول٢. بررسي آرايه هاي موجود به لحاظ کاربردي. مأخذ: همان.
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شماره۴۸  زمستان۹۷
۱۲۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

دنياي معماري را در جهان به خود جلب مي کنند. منشأ 
از  نقوش را مي توان در دوره زنديه جستجو کرد. يکي 
بارزترين ويژگي کاشي هاي هفت رنگ در سردر بناهاي 
شيراز، شکل هاللي آنها است که در نوع نيم دايره خلق 
شده است. و در مجموع داراي نقوشي چشم گير، دلنشين 
و الوان (جذاب) بودند. اين کاشي ها ويژگي هاي فرهنگي 
ايران را در قالب تصاوير متنوع و با رنگ هاي درخشان 
به نمايش گذاشته است. اين نقوش که در ترکيب بندي، در 
قاب هاي مختلف گياهي (نقوش پيچان) جلوه مي کند، اکثرًا 
متأثر از نقش برجسته هاي دوره ساسانيان و هخامنشيان 
است. مهم ترين خصوصيات اين کاشي ها، تنوع در رنگ 
اغلب  بناها  اين  در  رفته  کار  به  نقوش  آنهاست.  نقش  و 

جنبه تزييني و نمادين داشته است. همچنين استفاده از 
نقوش مشترک در اکثر بناها به وفور قابل مشاهده است. 
اين نقوش مشتمل بر نقشمايه هاي نبرد انسان با حيوان يا 
حيوان با حيوان (گرفت و گير)، شير و خورشيد و فرشته 
بالدار است. که به لحاظ کيفيت بصري با يکديگر متفاوت 
کاشي هاي  اين  نهايت  در  است.  متنوع  نوع،  در  و  است 
منقوش با نگاره هاي هفت رنگ در دوره قاجاري، به اوج 
زيبايي خود رسيد. با توجه به نقوش موجود سردرها که 
در جدول ۳ ذکر شد، در نتيجه پرکاربرد ترين نقوش در 
نقش (شخصيت  از:  اند  عبارتند  بناهاي شيراز،  تزيينات 
نگاري) پادشاهي، گرفت و گير، شير و خورشيد، فرشته 

بالدار و تاج شاهي، که در سردر ها به کار رفته  اند.

نقشمايه ها

سردر بناهاي منتخب

خانه زينتنارنجستان قوامباغ عفيف آبادباغ ارم
 الملوک

حسينيه 
مشير

بقعه سيد 
تاج الدين غريب

--***-شير و خورشيد

----**شاه

--***-تاج شاهي و پرچم

---*-*گرفت و گير

*-**--فرشته بالدار

--*---شکار شکارچيان

مضامين به کار رفته در سردرهاي منتخب

**---*مذهبي

----**سياسي
--****اساطيري

پيام اصلي سردرها

***غلبه خير بر شر
قدرت شاهي

**

قدرت حکومت
**

**تقرب به خدا 
طبيعت گرايي 
****(ناتوراليسم)

****نمادگرايي

جدول٣. عناصر، مضامين موجود و پيام اصلي در کاشي کاري نمونه هاي مطالعه شده در پژوهش. مأخذ: همان.
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جدول٤. ويژگي نقوش کاشي کاري قاجار در شيراز،  مأخذ: همان.
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شماره۴۸  زمستان۹۷
۱۲۳

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نتيجه
شهر شيراز داراي باغ و عمارت هاي زيبا و متعددي بوده است و بناهاي منتخب، متعلق به دوره قاجار 
است. که مجموعه اي از نقاشي، به صورت کاشي هفت رنگ، با مضامين متنوع، سردر اين بناها را مزين 
کرده است. سردر بناهاي شيراز اکثراً به صورت هاللي و نيم دايره تعبيه شده  اند. يکي از ويژگي هاي 
هنر و معماري دوره قاجار، استفاده آگاهانه از نگاره هاي تزييني براي تزيين سطوح بنا و کاربرد فراوان 
کاشي کاري در بناها است. در دوره قاجاريه تحولي از لحاظ رنگ و موضوع در کاشي کاري پديد مي آيد 
و نقوش کاشي ها با ابعاد بزرگ و تحت تاثير نقاشي هاي قاجاري و با الهام از «عکاسي قاجاري»، «چاپ 
سنگي» و «نقاشي قهوه خانه اي» بوده است. از جمله شاهکار هاي کاشي کاري اين دوره، کاشي کاري 
بناهايي چون، «باغ ارم، باغ عفيف آباد، نارنجستان قوام، خانه زينت الملوک، حسينيه مشير و بقعه سيد 
تاج الدين غريب» مي باشند که به صورت نقاشي به شيوه هفت رنگ بر کاشي هاي لعابي اجرا شده است. 
مهم ترين خصوصيات کاشي هاي لعابي دوران قاجار طيف گسترده رنگ، تنوع نقوش و کاربردهاي 
مختلف کاشي کاري است. نقوش کاشي در سردر اين بناها هر يک به تنهايي مي توانند يادآور داستان هاي 
اساطيري و حوادث تاريخي، مذهبي باشند و همچون گنجينه اي تصويري، بازگو کننده اعتقادات حاکم 
بر جامعه خويش شوند. بنابراين آرايه هاي موجود، ميراث دوره هاي پيش از اسالم هستند که ريشه 
در فرهنگ ايران باستان دارند و اغلب جنبه نمادين و زبان رمز گونه بيشتري دارند. همچنين ازدحام 
بيش از حد نقوش در يک کادر و قرينگي آن ها بسيار ديده مي شود. بسياري از اين نقوش در کادرهاي 
بيضي شکل، دايره يا مستطيل هاي زاويه دار ترسيم شده  اند. سردر عمارت هاي شيراز در دوره قاجار 
متأثر از سبک معماري اروپايي بوده که در دوره ناصري به وفور استفاده مي شده و به علت عالقه 
ناصرالدين شاه بعد از سفر هاي اروپايي وي، به عمارت هاي فرنگي نيز بوده است. ترسيم عناصر به کار 
رفته از قبيل تصوير گرفت و گير، شير و خورشيد، شاهان قاجاري و اساطيري، فرشته بالدار همراه با 
تاج، منظره نگاري و نمايش مجالس مختلف مذهبي، حماسي و بزمي مانند: واقعه عاشورا و روز قيامت، 
بارگاه حضرت سليمان، نارنج و ترنج حضرت يوسف و زليخا، حمام کردن شيرين، نقوش گياهي و گل 
و مرغ و ... از نقوش مرسوم در کاشي کاري سردر بناهاي شيراز در دوره قاجار بوده است. همچنين 
تنوع نقوش در سردر بناهاي منتخب در قالب آرايه هاي انساني، گياهي، جانوري و هندسي به کار رفته 
و در کنار يکديگر جلوه شکوه و قدرت را به ارمغان مي آورد و تاثير ويژگي هنرهاي مختلف قاجاري در 
نحوه ترسيم نقش ها به خوبي نمايان است. در نهايت، پيام نهايي عناصر تصويري تمام سردرها در يک 
مضمون اشتراک دارند و همگي يک پيام را القا مي کنند و آن « قدرت الينفک شاهي» است. بنابراين مضامين 
موجود، نگاهدار و نگهبان قدرت او و سازنده گفتاري دال بر مشروعيت جايگاه او در قلب مردم ايران و 
حتي جهان هستي  اند. شيوه تحقق پيام در تمامي موارد يکسان نيست، زيرا نوع، تعداد، نحوه ترکيب بندي، 
جانمايي و مضمون نقوش به کار رفته در هر سردر متفاوت است. نگارنده با استناد به آراي فوکو در باب 
«قدرت به مثابه روابط ميان نيروهاي معنايي و علي»، و اينکه جامعة انساني همواره بر نظام قدرت استوار 
است، عنصر مشترک تصويري روايي پادشاه در جايگاه اقتدار و فرمان روايي در مجالس را بازگو مي کند. 
«ويژگي روايي تصوير، مضمون مسلط در تصويرگري عصر قاجار است.» در آخر، اين آثار داراي بار 
اسطوره اي و نمادين در پيوند عميقي با تاريخ ايراني است. عناصر اسطوره اي، تمثيلي از قدرت و اصالت 
است که ريشه در هنر دوران هاي قبل داشته و ديگري نمادين، که داراي مفهومي از خود وسيع تر و به 
عنوان نمادي از احوال و عواطف تبديل شده است. همچنين در عين استفاده از عناصر مشابه دوران هاي 
قبل تفاوت هايي در ترکيب بندي، غناي رنگي در رنگ گذاري و طراحي هاي نوآورانه در ترکيب بندي ها 

وجود دارد که جايگاه اين هنر را در دوران قاجار متفاوت مي کند.
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And finally, a beautifulcollection of paintings, in form ofseven-colored tile, decorates the crescent shapes 

in facades of these buildings. In fact, the tile art of the Qajar period has generally been the continuation 

of the same style and method of Safavid period, but craftsmanship of the artists of this period led to the 

overall evolution of the type of design in all different aspects of architectural works. Particularly for the 

«exterior and interior» parts of homes, and in general, a lot of new and abundant tile art has been made.

Tiling is one of the artifacts used in various historical periods, with bricks, plastering and painting for 

interior decoration. In fact, this art was used in every era to express and display the common beliefs 

and customs of that era. The interior is one of the most important parts of every building, and tile 

works can, in addition to functional and decorative functions, also inspire cultural, social and political 

messages. Since distant past, at least in Iran, the interior is considered as a place to express the beliefs 

and beliefs of the owner and owner of the building.The tiling discourse can be a discourse consisting of 

a series of rules and words. In this text, the words are consideredthe same as colors, shapes, characters, 

and their states, and how they combine the rules of constructive discourse for the audience. Due to 

the close proximity to the Qajar period and the existence of the monuments constructed at this time 

in our place, as well as the adherence to the traditions during the Qajar period (including the facade 

tradition), in this research, six of the Qajar period buildings in Shiraz are selected as case study and are 

investigated in terms of the message that they are conveying. The significance of the Qajar period can 

be attributed to the beginning of the confrontation between tradition and modernity in Iran. In fact, the 

remnants of the Qajar period indicate that the decoration of the entrances of buildings during the Qajar 

period is important, and the combination of traditional culture and the richness of the arrays has been 

to decorate the entrances of the buildings during this period. The research shows how much of the tile 

painting has been used. To this end, the theme or the narrative of each part has been read at the edges 

of the selected buildings, and then a cursory look has been bestowed upon the composition and order 

of the layout, following which the common fundamental elements in the images of the six buildings 

are examined. The purpose of this research is to study the tiling of Shiraz
,
s main buildings during the 

Qajar period, and to analyze the characteristics of the designs used on the walls.

Keywords: Qajar, Facade, Shiraz, Tile, Motif, Symbol.
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The Qajar era is one of the glorious periods of Iranian architecture, in which the doors are one 

of the topics used mainly for the decoration of the building. The interior facade1 is one of the 

architectural elements that can express the constructive beliefs of the building. The Qajar era 

is a period of innovation and new developments in Iranian art and architecture. Among these 

developments, there is an increasing relationship with the West, followed by direct effects on art 

and architecture, in particular, the decoration of buildings. Considering the combination of Iranian 

and European culture, the developments that were made during that period were used as symbolic 

motifs for the decoration of the buildings of Shiraz. In the meantime, the tile designs used in the 

Qajar period have themes that are rich in visual values and have been prevalent in functional 

terms. The hypothesis of this research is to study the designs of the Qajar-period houses in Shiraz 

and their symbolic aspects. The content of the present research is qualitative and based on the 

historical-analytical methodology and the method of datacollectionis library studies. The purpose 

of this research is to study the tiling of Qajar-era prominent buildings in Shiraz and their features 

and characteristics. This study and analysis is based on historical approach. The main question of 

this research is an analytical study of the features of motifs and analysis of facade of the Shiraz 

houses. The results of the research show that these motifs follow the visual systems in the form 

and depending on the subject and position of the design, they are used to decorate the walls of 

the buildings and have played a different role in composition, arrangement and theme. Thematic 

analysis of these tiles shows that the tile designs of the faces have a symbolic aspect which has 

been dealt with in a thematic section. The motifs used in selected chambers include themes of 

historical, mythical, political, and religious monuments, in which arrays such as the snake, the lion 

and the sun, the winged angel, and so on are depicted. 


