
 97فصل تابستان  30پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال چهاردهم، شماره  -نشریه علمی
 

 عنوان مقاله: بررسی طرح و نقش قالی های شاهسون بغدادی)نواحی مرکزی ایران(

   
95 

 

با تاکید بر  ،های معماری دوره قاجاربندی مضامین رایج در آرایهعرفی و طبقهم

 های دیواری و حجاری های نقشپردازانه قلعه چالشترشناسایی آن ها در نقاشی
 1حسن یزدان پناه

 2کاوه نویدی نژاد

 

 چکیده : 

شابه به کار رفته درآرایه    ضامین م شترکی برمی گردد که  های معماری دوره قاجار به تبعبت آنها از ایدهم ل  معلوهای م

سی دوره خود بوده اند     سیا سائل اجتماعی و  شترک و تجلیات آنها را در      .م ضامین م ضر با محور قردادن این م مقاله حا

شتر آرایه صدد معرفی   ، های قلعه چال شی های نقشحجاریدر  شتر "های دیواری موجود در پردازانه و نقا نیز  "قلعه چال

سکونی   می شد. این بنای م سبیده،    -با  نظامی که متعلق به خوانین چهارمحالی در دوره قاجار بوده از دو خانه به هم چ

اضر از حیث تمرکز   محمودخان )خدارحم خان یا دیوان خانه(واحمد خان)ستوده( تشکیل شده است. پژوهش ح    به نام 

به روش تحلیلی و .پژوهش  پیش روی های این قلعه در نوع خود اولین نمونه کار تحقیقاتی ارائه شددده  اسددت بر آرایه

شده و ترکیبی از مطالعات میدانی و تحقیقات کتابخانه   صیفی انجام  ستقیم نگارنده ارائ  تو شاهدات م ه ای را با تکیه بر م

مضامین مشترک متاثر از    ،بر اساس پیوند های هنر و سیاست    می دهد که این اشتراکات  نشان   دهد. نتایج پژوهشمی

ستانی   ساس تاثیر پذیری ازآثار غربی ،روایات دا صفویه تا      و بر ا سته هنر از دوره  الگوهای منطبق بر جریان به هم پیو

 شکل گرفته اند. قاجار

 اهداف پژوهش :

معرفی تزیینات حجاری و نقاشی قلعه  -2های معماری دوره قاجارآرایه، دسته بندی مضامین مشترک در معرفی -1

 نقوش حجاری و نقاشی های آن. با تاکید بربناهایدوره قاجار ی رایج  مضمونی در تزیینات هاتبیین الگو چالشتر و 

 سواالت پژوهش:

شترک و رایج در آرایه    -1 ضمونی م سته ت الگوهای م شوند و این الگوها    های معماری دوره قاجار به چند د سیم می  ق

 چگونه در یک بنای خاص مورد مطالعه مانند قلعه چالشتر نمود یافته است؟

 .های معماری، مضامین مشترک، بناهای قاجاری، قلعه چالشترآرایه واژگان کلیدی:
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 (kaveh.n62@gmail.com)مربی، عضو هیات علمی گروه فرش، دانشگاه شهید باهنر کرمان، مرکز آموزش عالی فرش راور2
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 قدمه  م

ست. این منظور،       ی آرایهمطالعه درباره شجویان بوده ا های معماری در ایران، همواره بخشی از دلمشغولی محققان و دان

سی آرایه          شنا ست. گونه ای از این مطالعات، بر فن  شده ا صل  شیوه های مختلف مطالعاتی حا و  های تزیینیبا اتکا به 

ی  یخی استوار است. این سنخ از مطالعات عالوه بر آنکه آشکارکننده    تحقیق درباره سیرتحول آن ها در ادوار مختلف تار 

ها وجود دارد به ذوق آزمایی زینت کار ایرانی در مواجهه با این  های اجرایی متفاوتی اسددت که در نهاد این آرایهشددیوه

  ی بناهایی کهبر مطالعهها ممکن و شدنی است آن هم با تکیه   آمودها نیز اشاره دارد. بررسی سیر تحول هریک از آرایه   

شیوه      ها را در خود گنجاندهآن سیر تحول آرایه گچبری در آثار معماری ایرانی نمونه ای از  سی  اند. به عنوان مثال برر

ته  های وابسنخست مطالعات تزیینات وابسته به معماری است. اما در شیوه دوم به جای آنکه یک نمونه مشخص از آرایه

های متنوعی اسددت که در یک دوره تاریخی  مختلف تاریخی بررسددی شددود تمرکز محققین بر آرایهبه معماری در ادوار 

معین )نظیر صدددفوی، قاجار و...( بر بدنه آثار معماری نمود یافته اند. به عنوان مثال تحقیق درباره تزیینات معماری در       

د کردن دامنه ی مطالعاتی خود به بنایی  بناهای دوره صددفوی از این نمونه اسددت. پژوهشددگران در شددیوه دوم، با محدو

خاص به نوعی تک نگاری دسدددت می زنند تا از این رهگذر، قابلیت تزییناتی یک بنای مشدددخص در یک دوره تاریخی  

های معماری قلعه چالشدددتر  معین را نمایان سدددازند. این مقاله با تاکید بر شدددیوه دوم درصددددد مطالعه بر روی  آرایه

شابه آرایه    های احمدخان و)خانه ست تا  از  طریق تبیین نمونه های م شترک این بنا با آرایه محمودخان( ا های  های م

های بناهای دوره قاجار از حیث مضدمونی دسدت   بندی الگوهای مشدترک در آرایه سدایر بناهای قاجاری بتواند به طبقه 

 یابد.  

سش از     ضر با طرح پر شترک و رایج در آرا   مقاله حا ضمونی م و به طور ویژه در   های معماری دوره قاجار یهالگوهای م

ضمونی  درک اشتراکات ماین مضامین مشترک است. با توجه به اینکه  ، دسته بندی معرفیبنای قلعه چالشتر به دنبال  

سایر بناهای دوره قاجار می   در آرایه شتر با    نتواند به تبیین نرم افزار فکری حاکم بر ذهن معماراهای معماری قلعه چال

سرآغازی باشد برای مطالعه    ضرورت آن تبیین می شود زیرا این پژوهش می تواند    و زینت کاران این دوره منجر شود  

 چرایی این اشتراکات از حیث فنی یا تحلیل آن از منظر رویکردهای جامعه شناسی.  

ک د. مشکل عمده این منابع از یی منابع تحقیقاتی درباره قلعه چالشتر از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کننمجموعه

سو، ارجاع به یکدیگر و عدم ارائه مطالب جدید است و از سوی دیگر هیچیک از این سرچشمه ها به صورت اختصاصی 

ها را مستقیما پیشینه این تحقیق محسوب کرد اما هریک توان آنبه تزیینات قلعه چالشتر نپرداخته اند  بنابراین نمی

به فراخور بحث مورد استفاده قرار گرفته اند. دو منبع از میان منابع موجود بیش از سایرین مورد استفاده مولف بوده 
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( 1387)1مانیهانری رنه دالاست . اثر سیاح فرانسوی اواخر دوره قاجار"سفرنامه از خراسان تا بختیاری "اند. نخست کتاب 

. شرح ترجمه شده و نشر طاووس آن را منتشر کرده است 1387توسط غالنرضا سمیعی در سال  در کتاب خود که 

 . آمده است این کتاب669تا662صفحات بازدید وی از قلعه چالشتر و پذیرایی خدارحم خان   در 

متعلق به اردشیر آخوندی  "و بختیاریقالع استان چهارمحال "منبع دوم پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان 

 است که به راهنمایی  سوسن بیانی و در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران دفاع شده است. (1387)سورکی

ن پیشینه ای این پژوهش صرفا متکی بر تزیینات این قلعه نبوده و دسته بندی کلی از آرایه های آن ارائه می دهد.

ثر ابندی موضوعات و مضامین به کار رفته در معماری دوره قاجار نیز  صرفا مبتنی بر وجه به طبقهپژوهش از حیث ت

های دیواری باغ ارم شیراز بندی موضوعی نقاشیبررسی و طبقه"مقاله ( 1389غالمعلی شکوهیان و علی اصغر شیرازی)

 است. "ی قاجاردوره

توجه به مضامین مشترک تجلی یافته در این بنا با سایر نمونه های وجه تمایز این مقاله با نمونه های پیش از خود 

مطالعه درباره تزیینات وابسته به معماری مشابه خود در دوره قاجار است که تاکنون بدان اشاره ای نشده .به عبارت دیگر 

ها، مساجد وقصرها از وجود  های مسکونی و اشرافی، امامزادهقلعه چالشتر و بررسی سایر بناهای دوره قاجار اعم از خانه

بندی توان در قالب الگوهایی مشخص طبقهمضامین مشترک در تزیینات این بنا ها حکایت می کند. این شباهت ها را می

نمود که هریک از این الگوها نیز دالیل تاریخی و اجتماعی خاص خود را برای رواج در دوره قاجار دارند.  این مقاله صرفا 

این اشتراکات مضمونی تکیه دارد و در صدد تبیین دالیل و چرایی این مشابهات نیست بنابراین به جای بر دسته بندی 

آنکه  پژوهشی مساله محور باشد، تحقیقی موضوع محور قلمداد می شود. بر همین اساس این مقاله در شکل کنونی 

 خود در پی اثبات یا رد فرضیه ای نیست. 

 های آن آرایه معرفی قلعه چالشتر، معماری و

 معرفی قلعه چالشتر )موقعیت جغرافیایی، وجه تسمیه(

ستان چهارمحال وبختیاری(             شهرکرد)مرکز ا ستان  شهر ستان حومه بخش مرکزی  ستاهای ده شتر از رو ستای چال  رو

صله    می شد که در فا ستای            6با ست رو سامان و بن قرار گرفته ا شهرهای  سیر  ستان  و در م کیلومتری از غرب مرکز ا

سط دوره            شاریه و از اوا سله اف سل شین منطقه چهارمحال)و نه بختیاری(آنهم پس از انقراض  مذکور به عنوان حاکم ن

( چالشددتر در دوران محمدشدداه قاجار و 50: 1378زندیه تا اواسددط دوره قاجار محسددوب می شددده اسددت. )زمانی پور، 

( اما شددوکت و اعتبار آن بعد از قدرت  220: 1372سددالیانی پس از آن مرکز حکومتی چهارمحال بوده اسددت)آخوندی،

شد    سط دوره قاجاریه دچار تغییراتی  شامل   . گیری خوانین هفت لنگ بختیاری دراوا منطقه چهارمحال یا محال اربعه 

 (40: 1387کیار)کالر(، میزدج)مزدج( و گندمان)کندمان( بوده است)فتاحی، نواحی الر)رار(،
                                                           

1Henry d'Allemagne 
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گردد سه دیدگاه درمورد وجه تسمیه آن نام این مکان امروزه هم به صورت چالش ترو هم به صورت چال شترتلفظ می

عنای شتر میدانند و به م« اشتر» به معنای محل و ماوا و« چال»وجود دارد: نخست آنکه این واژه را مرکب از دو کلمه 

به معنای نبرد و «چالش»باشد. این کلمه براساس دیدگاه دوم از دو واژه درمجموع به معنای محل نگهداری شتران می

(اما 50: 1379به معنای محل ساخته شده است که متضمن معنای میدان و محل وقوع جنگ است. )آخوندی، « تر»

یا « اشتر»به معنای محل و « چال»واژه چالشتر بر اساس این دیدگاه از دو واژه دیدگاه سومی نیز در این باره وجود دارد؛

همان شکل تغییر یافته ایشتار به معنای آناهیتا تشکیل شده است. چالشتر در این معنا به معبد آناهیتا اشاره دارد که از 

 (51: 1378سوابق پیش از اسالم این مکان حکایت می کند)زمانی پور، 

 الی قلعه چالشتر از حیث مشخصات معماریمعرفی اجم

شود      شناخته می  شتر  سردر ورودی تشکیل شده       آنچه که امروزه به نام قلعه چال از دو خانه)قلعه( متصل به هم و یک 

نیز معروف است و درقسمت شمالی مجموعه      "قلعه ستوده "که به  "احمد خان"خانه یا قلعه الف(است که عبارتند از:  

درقسمت جنوبی مجموعه قرار   که متصل به سردر ورودی قلعه چالشتر بوده،     "محمودخان"خانه یا قلعه ب(قرار دارد  

ج(سددردرورودی قلعه چالشددتر که با عنوان سددردرقلعه خدارحم خان یا   نیز شددهرت دارد "خدارحم خان "وبه قلعهدارد 

 سردر قلعه محمودخان نیز شناخته میشود.  

حک شده بر سردر    م 1911/ق1330تاریخ  : الف(چالشتر به سه دسته تقسیم می شوند      ماده تاریخ های حک شده در قلعه 

عمل اسید هاشم  "حک شده بر ستون خانه محمودخان که درزیرآن  نوشته شده م 1913/ه. ق1322تاریخ ب(قلعه چالشتر 

ر گرفته وبه سددختی  که در بطن نقاشددیهای خانه احمد خان قرا م1908ه.ق/1326و م1905ه.ق/1323تاریخهای ج( "حجار

 م1911ه.ق/1330تام 1905ه.ق/1323ها در حدفاصددل توان گفت که تزیینات این خانهقابل دیدن هسددتند. با قاطعیت می

ست. تعیین                سیده ا شاه قاجار به پایان ر سال اول حکومت احمد سه  سه  شاه تا  سال حکومت مظفرالدین  یعنی از آخرین 

ساخت بنا نیاز به مطالعات   سی معماری می           تاریخ دقیق  شنا سبک  ساس  سانه دارد اما بر ا شنا ستان  ساخت با   توان تاریخ 

 های احمدخان و محمودخان را به دوره قاجار منسوب کرد. خانه

شتر می      شهرت دارد درواقع ارگ چال شتر  شداما نکته ای که باید به آن توجه کرد تعریف  آنچه که امروزه به نام قلعه چال با

میان مردمان منطقه چهارمحال و بختیاری اسدددت. مفهوم قلعه در اسدددتان چهارمحال بختیاری                در« قلعه »متفاوت واژه  

ست :     ضمن چند ویژگی ا شرافی         -1»مت ساخت آن ها تامین زندگی ا ست که هدف از  شده ا به خانه حاکمان محلی اتالق 

ست   ش      -2خوانین بوده ا ساخته می  سکونی  ساختمانی یک یا دو   -4وند. قلعه ها نه بر فراز کوه ها بلکه در مناطق م وجود 

ساب نام قلعه به یک         سطبل های متعدد برای انت سنگی، اطاق ها و ایوان های مجلل، انبار و ا ستون های  طبقه با نمائی از 

با توجه به این تعریف به راحتی قابل  .(157: 1372آخوندی، «)مکان به شددرح حضددور خوانین محلی در آن کفایت می کند
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امروزه ساکنین چالشتر عالوه بر نام هایی چون قلعه احمد خان، قلعه محمودخان از عناوینی چون خانه    درک است که چرا 

 احمد خان یا خانه محمود خان نیز استفاده می کنند.  

توان آن ها را به خان و محمودخان(به روشنی می های احمدبامعیار قرار دادن ماده تاریخ های موجود در قلعه چالشتر )خانه 

سوم به ایوان کردی        د شتن ایوانی مو شترک این دو خانه از لحاظ معماری دا سوب کرد. از جمله ویژگی های م وره قاجار من

ست. طبق تعریف موجود در   ست از ایوانی طوالنی و به طول یک جبهه   "معماری و مرمت  فرهنگ"ا این نوع ایوان عبارت ا

ها  وجود این گونه ایوان در خانه .(38:1380در طرفین)فرشددته نژاد، شددمالی خانه با ارتفاع یک قد آدمی و پله های مخفی  

صطالح عامه به معنای گله داری می     سبک خانه می گردد. نام کردی در ا ساب نام کردی به  سمی،   باعث انت شد)قا : 1389با

93). 

های کردی به حسددداب آورد. خانه  توان آن ها را از نوع  های احمد خان و محمودخان می    به علت وجود ایوان کردی در خانه    

ه های موسوم به گون های دوره قاجار)در اصفهان(، دو بخش زمستان نشین و تابستان نشین خانه     براساس گونه شناسی خانه   

ها به زمان صفویه)خانه ایوبیان(در جلفای اصفهان می رسد. در     کردی بر روی هم ساخته می شوند. سابقه ساخت این خانه    

سوم قاجار  صفهان و حاکمیت نماینده ایل       دوره  سلطان از حکومت ا شروطه و خلع ظل ال یعنی همزمان با پیروزی انقالب م

های  توان به خانههایی با الگوی کوهسددتانی در جبهه شددمالی به چشددم می خورد که از آن میان میبختیاری، سدداخت خانه

شاره کرد. مولف مقا   صفهان ا ست      دکتر اعلم، گلپرور، لباف و امین در ا صفهان(معتقد ا شناسی خانه دوره قاجار )در ا له گونه 

های کردی اسدددتان چهارمحال بختیاری نظیر قلعه چالشدددتر سددداخته  های کردی اصدددفهان با الگو برداری از خانهکه خانه

ساخته می     اند.خانهشده  سنگی  سی بلند و  ازاره  ند تا  شد های کردی به خاطر اقلیم پربرف منطقه و ارتفاع زیاد برف، با کر

ساخت ایوان  (93: 1389)قاسمی،  مانع از انتقال رطوبت گردند. حیوانات در طبقه پایین و انسان در طبقه باال مسکن داشت   

سرتاسری جلوی جبهه اصلی ساختمان، ارتفاع گرفتن بیشتر جبهه اصلی از زمین، تبدیل زیرزمین به طبقه همکف از دیگر        

 .(94: 1389 )قاسمی، های کردی استویژگی های خانه

سنتوری و نیم دایره ای           های گونه کردی میاز ویژگی های دیگر خانه سطه حضور  سمان به وا شدن خط آ شکسته  توان به 

هاللی در نمای ساختمان اشاره کرد که به وضوح در قلعه چالشتر)سردر ورودی، ایوان جلوی خانه احمدخان(قابل مشاهده         

که در قلعه مورد  (93: 1389)قاسددمی، ها دیده می شددودرب نیز در این گونه خانهاسددت. وجود پلکان داخلی به تقلید از غ

بحث نیز وجود دارد. با توجه به اینکه طبق روال معمول اجرای تزیینات در بنا پس از خاتمه ساخت و ساز کالبد آن صورت     

شتر می  ساخ می گیرد و با عنایت به کتیبه های موجود در قلعه چال ساز خانه توان تاریخ اتمام  های احمد خان ومحمود  ت و 

با توجه به دسدددته بندی های  های کردی نیزخان را اواخر دوره مظفری تا اوایل دوره احمد شددداهی قلمداد کرد. گونه خانه  

باشد. براین اساس از نظر تاریخی نیز تناقضی     متعلق به دوره مشروطه به بعد می  "های دوره قاجارگونه شناسی خانه  "مقاله 

 های احمد خان و محمود خان وجود ندارد.  انتساب گونه کردی به خانهدر 

 های معماری قلعه چالشترگونه شناسی آرایه
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های سنگی )حجاری های نقشپردازانه(،    های قلعه چالشتر از حیث فنی به چهار دسته کلی تقسیم می شوند: آرایه    آرایه

ش         سیم می  سته تق شیکاری د شی روی گچ، آجرکاری و کا ضامین     نقا ست که بر مینای م وند. از این میان دو گونه نخ

های را به خود اختصاص داده اند و در این مقاله نیز موزد تاکید هستند.  مشخصی شکل گرفته اند، بیشترین سطح آرایه

سیم  قهای دیواری قلعه چالشتر را  از حیث مضمونی به دسته های زیر تهای سنگی و نقاشیتوان آرایهبر این اساس می

 نمود :

های  قلعه چالشتر از حیث مضمون به سه دسته کلی تقسم می شوند که هریک نیز زیر مجموعه       های سنگی آرایهالف(

سردر         (1الف/متعددی دارد:  شید، نگهبانان محافظ  شیر وخور سنگی با محوریت نمایگان قدرت نظیر نقوش  تزیینات 

سلطنتی      شیر، نبرد    ورودی، شخصیت های ملبس  به لباس نظامی یا  سان با  یا مذهبی، تجلی انواع گرفت وگیر)نبرد ان

شیر با اژدها(    صیت     (2الف/شیر با گوزن، نبرد  شخ ضوع روایی که خود بر دو نوعند: در گروهی از آنها به  تزیینات با مو

فتنه  گور و شاه در حال تفرج یا شکار اشاره می شود و در گروهی دیگر مستقیما به داستانهای کهن نظیر داستان بهرام       

ست       شده ا شیرین وفرهاد تاکید  ستان  شامل نقوش گل ومرغ در ترکیب با انواع گلدانها،     (3الف/و یا دا سایر تزیینات 

 .دیو -فرشته، نقوش انسان-نقوش لچک وترنج، نقوش انسان

 های گل ومرغ در ترکیب با انواعنقاشیهای روی گچ نیز در این بنا به دو دسته تقسیم می شوند: گروه اول، نقاشی       ب(

شی       گلدان شانده اند و گروه دوم نقا سطوح داخلی خانه احمد خان را پو شتر  ستند که بی سبک قاجاری را   ها ه هایی به 

شود    شی شامل می  ستطیلی های گل ومرغ اندرونی وکه در بین نقا ضوع  گرفته اندکوچک قراردر قالب قاب های م . مو

شی  سب در پوشش      اکثر این نقا سوار بر ا سبک اروپایی، زنان در ساختمان های به  سان   ، انفرنگیها عبارتند از: مناظر و 

 های در حال معاشقه یا شکار یا کشیدن قلیان.  

 تبیین موردی آن ها در قلعه چالشتر   دسته بندی الگوهای تزیینی تکرار شونده در دوره قاجار  و

شود. بنابراین وجود           شی می  شترک نا ضامین آثار هنری در دوره قاجار از تبعبت آنها از الگوهای م شباهت در م وجود 

ست. البته             سنگی چندان دور از ذهن نی صاویر چاپ  شی دیواری و ت شیکاری، حجاری، گچبری، نقا شابه در کا صاویرم ت

به هرترتیب طیفی از تفاوت ها با وجود هرگونه شددباهت در این مجموعه از آثار قابل تشددخیص   باید توجه داشددت که 

اسددت زیرا ذوق آزمایی زینت کار، خواسددته یا ناخواسددته به تمایزهای سددبکی دامن می زند. بررسددی روند سددرایت این  

ست زیرا این نوع ب      ساس ا سیار ح شناخت      شباهت ها ازتکنیک خاص هنری به تکنیک دیگر امری ب ستلزم  سی ها م رر

دقیق سددیر تحول هریک از تکنیک ها و تحلیل نقاطی اسددت که برهم پوشددانی نموده اند البته این بررسددی باید با قید  

 رعایت سلسله مراتب تاریخی و سبکی صورت پذیرد.  

سته    شد منظور از معرفی  و د ست از د  ندی الگوهای تزیینی مشترک عبارت بهمانطور که پیش از این نیز گفته  سته   ا

ها( حاکم بر تزیینات دوره قاجار که عالوه بر مسددائل فنی به تزیینات مشددابه منجر می   بندی نرم افزارهای فکری)ایده
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شده است. این نرم افزارهای فکری معلول مسائل اجتماعی و سیاسی دوره خود بوده اند اما به هرحال حضور آن ها در        

شترک در آرایه   ذهن زینت کاران یا کارفرمایان قاجا شیوه های م ست. هرچند این   ری به اتخاذ  های معماری انجامیده ا

ین  تواند ذهن مخاطب را از اتفاقی بودن امقاله با به دنبال تبیین دالیل وجود این اشتراکات نیست اما ذکر این نکته می

شونده در تزیینات دوره    شابهت ها دور کند به عبارت دیگر   وجود الگوهای تکرار  صرفا  از روی اتفاق و تفنن    م قاجار 

طومار معروف به توپقاپی از سوی تواند از حساب و کتاب ویژه ای ناشی شده باشد. معرفیبه وجود نیامده است بلکه می

خانم گلرو نجیب اوغلو، تحلیل  پژوهشدددگران درباره تزیینات معماری ایران را به عرصددده جدیدی وارد کرد. این طومار  

شی آن به          نمونه ای ازن شه ک سلوب نق شان می داد که جزئیات تزییناتی بنا در ا شه های معماری دوره تیموری را ن ق

خانم نجیب اوغلو به منظور  دقت مشددخص شددده بود. همین قضددیه به تزییناتی مشددابه در بناهای مختلف می انجامید. 

سونری به نام        صیتی فراما شخ سی تاریخچه طومارهای معماری دوره قاجار از  سپر » برر گوید که  سخن می « کالرکک

ست    سفارت بریتانیا در ایران بوده ا سرار « کالرک. »معمار مقیم  ست یافته    که به ا ود بود از وج صنف بنایان تهران د

حاوی نقشدده معماری بوده اند. وی این طومارها را منسددوب به مهندس الدوله   دهد کهطومارهایی در این دوره خبر می

( طومارهای دیگری نیز از دوره قاجار برجای مانده است که   20: 1379ر حکومت قاجار می داند )اوغلو،میرزا اکبر، معما

شیراز  و همچنین طوماری علی محمد بنتوان به طومار مرقوم غالم از آن میان می ی  منسوب به خانواده ای از معماران 

های دوره قاجار نیز این اسددت که پالن سدداختمان، پالن  ( نکته قابل توجه در این طومار98: 1384اشدداره کرد )بهپور، 

اند و تحصددیل تزیینات مشددترک از طومارهای یکسددان  منتهی می   معکوس طاق و تزیینات معماری در کنار هم آمده

 (. 2و1)تصاویر( 99: 1384)بهپور، شود. . . . 

شترک بین آرایه  سایر بناهای دوره   الگوهایی تزیینی م شتر و  سته بندی می های قلعه چال وند:   ش قاجار در چهار محور د

ست در دوره قاجار       -1 سیا ساس پیوند های هنر و  ستانی       -2مضامین مشترک بر ا مضامین مشترک متاثر از روایات دا

الگوهای منطبق بر جریان به هم پیوسته هنر از دوره صفویه   -4مضامین مشترک  بر اساس تاثیر پذیری ازآثار غربی -3

 تا قاجار

 ین مشترک بر اساس  پیوندهای هنر و سیاست مضام

گروهی از الگوهای تزیینی مشترک در دوره قاجار به دلیل تمایل پادشاهان این سلسله به استفاده سیاسی از هنر و آثار  

صه بهره       شاهان قاجار در  عر شمند ترین پاد شاه، از هو سی از هنر می   هنری رواج یافته اند. فتحعلی سیا شد. به  مندی  با

ره حکومت او از یکسو آغاز دوره ثبات سیاسی بعد از چند دهه هرج و مرج داخلی است و از سوی دیگر معرف تاخت  دو

سیه و انعقاد قرار دادهای                  ست های پی در پی از رو شک ست.  سیه ا سه و رو سی انگلیس، فران سیا و تاز توطئه های 

د قرارداد فین کن اشددتاین همگی نشددانگر فضددای  گلسددتان و ترکمنچای، به قدرت رسددیدن ناپلئون در فرانسدده و انعقا

شتیاق وافری           ستفاده از چهره نگاری درباری برای تبلیغ حکومت ا ست. در این میان فتحعلیشاه به ا سیاسی این دوره ا
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شان می  صر و لزوم تفهیم قدرت به   ن شاهان همع دهد تا آنجا که آگاهی از لزوم ارائه چهره قدرتمند حکومت خود به پاد

 (23: 1389)یزدان پناه،کند. ردم او را به بهره برداری سیاسی از هنر در ابعاد داخلی و خارجی تشویق میعامه م

شخص دارد که عبارتند از        سه جنبه م ست  سیا شاه با بهره     -1در این زمان پیوند هنر و  ستانگرایی : فتحعلی احیای با

ن سعی در القاء قدرت و همانندسازی شاهانه دارد.     مفهوم برتخت نشست  احیاء گیری از توصیفات مندرج در شاهنامه و   

شاهانه و                ضمون بار عام  صاویر با م سالم، احیاءت سیاق پیش از ا سبک و  سته ها با  شبرج این هدف از طریق ایجاد نق

ستانی نمود می یابد        شاهان با ستفاده از عناوین پاد شاه قاجار با ا شاره به پاد شان های حکومتی و   -2همچنین ا ایجاد ن

شید          ادو شیرو خور شان  سلطنتی، ایجاد ن سلطنتی: نظیر رواج تاج کیانی، احیاءتخت های  ضور تیلیغاتی با    -3ات  ح

ست               سیا شاهانه، بهره گیری از  سیم چهره های  سنت دیوارنگاری و تر صر هنری مانند تداوم  ستفاده از عنا تاکید بر ا

 (24: 1389پناه،یزدان )آذین گری و چهره گشایی و احیای نقاشخانه سلطنتی.

یش  که پمندی از هنر با هدف تامین مسائل سیاسی را تداوم بخشیدند. همانطور    پادشاهان دیگر قاجار نیز موضوع بهره   

سمی پرچم               شاه داد و آن را به نماد ر شید فتحعلی شیرو خور شمشیری به دست  شد محمدشاه قاجار  از این نیز گفته 

در دوره قاجار)به ویژه از  (الگوهای منطبق بر همبسددتگی هنر و سددیاسددت  276، 1348ایران تبدیل کرد )قائم مقامی، 

شترک در بناهای تاریخی را باعث می             شود که تزیینات م سی می  سا شاه به بعد( تبدیل به دو ایده ا صرالدین  دوره نا

ایده تداوم  -2ات بناهاایده باسدددتان گرایی به عنوان تفکر مورد توجه در گزینش تزیین     -1گردد. این دو ایده عبارتند از    

 های سلطنتی به عنوان الگوی آرایه ساز در زینت بخشی به بناها.  استفاده از نشانه

 الف( ایده باستان گرایی به عنوان تفکر مورد توجه در گزینش تزیینات بناها

شا          ست محوری از دوره فتحعلی سیا ستان گرایی به عنوان یک  شد ایده با جه ه مورد توهمانطور که پیش از این گفته 

ستان گرایی را می      شاه به با صرالدین  سی از     خاص قرار گرفت. عالقه خاص نا صدور فرمان وی برای عکا توان از طریق 

عکسددبرداری از بناهای باسددتانی در ایران با صدددور فرمان ناصددرالدین شدداه در نیمه اول سددال  . دریافتتخت جمشددید 

سوی برای عکا  م 1849ه.ق/1266 شار فران ستین عکس ها از تخت       به ژول ری شود. . . نخ شید آغاز می  سی از تخت جم

توسط لوئیجی پشه در قالب یک آلبوم به ناصرالدین شاه        م1857/قه.1274جمشید، نقش رستم و پاسارگاد در سال      

شد  سب پور، « هدیه  سال   126: 1381)طهما شه در  ستان        م1853ه.ق/1270( لوئیجی پ شکار در طاق ب صحنه  نیز از 

توان در میان آلبوم های  های بسیاری از آثار باستانی می   (عکس108: 1389عکاسی کرده بود )طهماسب پور،  کرمانشاه  

انی  های باسددتکاخ گلسددتان دید که تمامی ان ها گواهی به شددیفتگی ناصددرالدین شدداه به کسددب آگاهی درباره گنجینه

 .(128: 1381)طهماسب پور، .دهدمی

ستانی در     سبرداری از آثار با سلطنه فرزند        عک شعاع ال سط  شده تو دوره مظفری نیز ادامه پیدا کرد. عکس ها ی گرفته 

شاه و والی فارس از تخت  ست. آلبوم عکس های      مظفرالدین  سارگاد و بناهای دیگر نمونه ای از این تمایل ا شید، پا جم

)طهماسدب   اسدت  تهیه شدده  م1899ه.ق/1317باسدتان شدناسدانه از شدوش نیز به دسدتور مظفرالدین شداه در سدال        
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ی  های تمایالت ملنقاشی تصاویر پادشاهان و شخصیت های حماسی ایران باستان یکی دیگر از نشانه        .(135: 1381پور،

ست. کتاب   ست  « دریای کبیر»در دوه قاجار ا صت الدوله       از جمله این کتاب ها سط فر شاهان مذکور تو که چهره پاد

تصاویر را از کتاب نامه خسروان اقتباس نموده است)سخن پرداز و مراثی،       آن مصور شده و البته او نیز این   درشیرازی  

1388 :61) 

بازخورد تفکر ناشددی از عالقه به هویت ملی و مفاهیم باسددتانی در دوره قاجار نمودهای معینی در بناهای این دوره در   

تصددویری برگرفته از نقش  نمودهای  -1توان به سدده گروه اصددلی اشدداره کرد:   پی داشددته اسددت که از آن جمله می 

های ساسانی و هخامنشی مانند انواع صحنه نبرد پادشاه با شیردال، صحنه تاج گیری سلطنتی در نقش رستم            برجسته 

 و...

شی انواع لوتوس، برگ درخت مو،        -2 شی مانند گچبری، حجاری یا نقا سانی یا هخامن سا بهره گیری از تزیینات دوره 

سم درخت   سرو، اردوان و       -3و انگور و. . . گیاهان کنگره ای، تر ستانی نظیر چهره کیخ شاهان با صویرکردن چهره پاد ت

شاه)پرویزی،   سوم و بهرام     1384، 75فرهاد در تکیه معاون الملک کرمان شاپور اول و دوم، یزدگرد  صاویر  ( و همچنین ت

 ( 88: 1388کاشی های خانه امام جمعه در تهران)سخن پرداز و میراثی، اول در

 باستان گرایی به عنوان تفکر مورد توجه در گزینش تزیینات بنای قلعه چالشتر به صورت زیر نمود یافته است:  ایده

ست   -1 شتگان تاج به د سطح      -3حجاری انواع گوناگون نقش لوتوس -2حجاری نقش فر ستانی انگور در  سیم گیاه با تر

ی به صورت حجاری بر سر ستون ها در قالب دستی  ترسیم نمونه به روز شده گل نیلوفر در دست پادشاه هخامنش-4بنا

که شاخه ای از نیلوفر را در میان گرفته است. نکته مهم اینجاست که هرچند تجلیات نامبرده در قلعه چالشتر، متاثر از      

شراف و آگاهی مطلق            صاحبان این قلعه یا زینت کاران آن، ا ست که  ستند اما این بدان معنا نی ستان گرایی ه ایده با

شته اند. به عنوان مثال با قاطعیت نمی    ن ضوع دا شمالی خانه  سبت به مو توان گفت که کاربرد نقش انگور بر ازاره های 

محمودخان صرفا تجلی نقشی باستانی بوده است بلکه احتمال برتری وجه زینتی ان به عنوان یک الگوی     احمد خان و 

 (.27تا3)تصاویر رایج بر وجه ملی نیز متصور است. 

 های سلطنتی به عنوان الگوی آرایه ساز در زینت بخشی به بناها. ایده تداوم استفاده از نشانهب( 

شانه  سوب به حکومت در بناهای         ن صاحبان قدرت و حتی مردم عادی به تکرار نقوش من شراف،  صی از تمایل ا شخ های م

برای اثبات این گرایش هستند که هریک   دوره قاجار قابل شناسایی است. بناهای این دوره به خودی خود، مهمترین سند

هایی از تاج یا نقش شددیرو خورشددید را در خود گنجانده اند. این موضددوع با رویکرد ویژه در مورد قلعه    به نحوی نشددانه

چالشتر نیز اثبات شدنی است تا آنجا که رنه دالمانی سیاح فرانسوی زمان بازدید از عمارت سرپوشیده، به تصاویر نقاشی            

( وی همچنین نشانه شیرو خورشید     668: 1378کنند. )دالمانی،ز ناصرالدین شاه و فتحعلیشاه در این بنا اشاره می    شده ا 

سلطنتی ایران می خواند.   شان ها با هدف       ( 664: 1378)دالمانی،را با قطعیت نماد  ست که کاربرد این ن ضح ا بنابراین وا

 ستقیم دارد.  اعتراف به زندگی در زیر سایه حکومت قاجار رابطه م
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شتر عبارتند از:     شان های حکومتی در قلعه چال شید   -1تجلیات ن شیرو خور شیرهای محافظ تاج -2نقش  نقش  -3نقش 

شتگان حامل تاج  شتگاه تاج به       -4فر ستون های خانه محمودخان. هرچند حجاری فر سر حجاری نقش تاج کیانی بر 

ستانی می   ستفاده،     تواند مبین دست به دلیل قرابت با نمونه های با شد اما تکرار و تداوم در ا ستان گرایی با ن را  آایده با

سمت در          ستدالل مربوح به این ق ست)ا شاره به تجلی فر کیانی در نظام قاجاری تبدیل کرده ا شان ویژه برای ا به یک ن

 (.31ات28توان ان را در مجموعه نشان های سلطنتی نیز محسوب کرد. )تصاویرفصل گذشته بررسی شد( بنابراین می

 مضامین مشترک بر اساس تاثیر پذیری ازآثار غربی

ست به معنای اروپا که مفهومی مبهم         ست. نخ ضمن دو معنای جداگانه بوده ا شته برای ایرانیان مت مفهوم غرب در گذ

اژه وبود و به سرزمین های دور دست و ناآشنا اطالق می شد مانند فرانسه، انگلیس، اتریش، آلمان. و معنای دیگر این       

برای ایرانیان عبارت بود از کشور روسیه که در همسایگی آن ها قرار داشت و ایرانیان بدان رفت و آمد داشتندو قسمتی  

( از مسددائل عمده هنر در دوره صددفوی میزان تاثیر هنر اروپا درآن  27: 1390از قفقاز محسددوب می شددد)بانی مسددعود،

ست)آژند،  شنایی وآگاهی ایران 189: 1385ا شرفت های غرب )اروپا(به دوره قاجار برمیگردد   ( اما آ یان از نوآوری ها و پی

سعود،  سال های           (27:1390)بانی م ستان به ترتیب در  شاه به فرنگ صرالدین  سه گانه نا ، م1873ه.ق/1290سفرهای 

ری  اتفاق می افتد. این سددفرها نتایجی همچون اعزام محصددل به اروپا، به کارگی م1888ه.ق/1306وم 1878ه.ق/1295

متخصددصددان اروپایی، احداا بناهای جدیدبه سددبک فرنگی و خرید زیورآالت و اشددیای تزیینی برای پرکردن موزه را    

 (30: 1386موجب می شود)نظری و نیکزاد، 

 هنر اروپایی در دوره ناصددرالدین شدداه با الگوهای مشددترکی در تزیینات و معماری بناهای این دوره  دیده می شددود که  

سیم     توان آن هامی شخص تق سه حوزه م سیم اندام       -1بندی نمود: را در  شیوه تر سازی و  تاثیر هنر اروپایی در منظره 

شان دادن          شیدن عمارت ها و مناظر اروپایی، تالش در ن صویر ک سیم منظره ها، به ت سانی: تاکید بر عمق نمایی در تر ان

سه اروپایی بر تن              شاندن الب سانی و پو صیت های ان شخ سمانی  ضعیت ج صاویر و تاثیر معماری   -2(46تا40آن ها. )ت

ستفاده از           ستفاده از سنتوری در آستانه ورودی بنا، ا ستفاده ازسرستونهای غیرایرانی، ا اروپایی در معماری دوره قاجار: ا

ساریخانی،   سطوح داخلی بنا: برخی از محققین معتقد    -3( 10: 1384قوس های هاللی، ) تاثیر هنر اروپایی در تزیین 

گوید:  می« معماری معاصر ایران»در کتاب  (1390)ثیر هنر باروک در معماری دوره قاجار هستند. امیر بانی مسعودبه تا

صه         شخ سه دارد. از م شباهت بی نظیری به دوره باروک فران ستر حاکمه دوره قاجار از نقطه نظر معماری  دیدگاه های ب

طلق و خشددک، شددهوانیات پر زرق و برق اشدداره کرد)بانی    توان به قدرت خوشددگذرانی، نظام مهای بارز این دوره می

( حفظ تعادل و وحدت آفرینی در میان عناصر متراکم از ویژگی های هنر دوره باروک است)مرزبان،  73: 1390مسعود، 

  دیده می( اطالق سبک روکوکو نیز به ستون ها و سرستون های قاجاری در تحقیقات پژوهشگران ایرانی       174: 1379

( سبک روکوکو به حد اشباع از عناصری مانند اشکال صدفی، طوماری، اسلیمی های درهم  10: 1384اریخانی، شود )س

  کند پیچک، ریسددده گل، انواع قاب بندی ها و قالب گیری های گچی و گچبری و... اسدددتفاده می           تابیده، گل و برگ و   
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شاه     176: 1379)مرزبان،  سطوح داخلی  شاننده  شین بناهای قاجاری)به ویزه خانه ( افراح در تزیینات پو تواند  ها( مین

دلیلی بر تاثیر پذیری از سددبک روکوکو باشددد. اما مسددئله ای که باید بدان توجه کرد وجود این افراح در تزیینات در    

صفهان( می  شاه          بناهای ابتدای دوره قاجار )نظیر خانه حقیقی در ا سطح داخلی  شاندن تمامی  ساب پو شد. با این ح با

 (.45تا32داشته است )تصاویرپیش از سفر ناصرالدین شاه به اروپا در ایران رواج  نشین

بیه  و فرم هایی ش  کندتوان تصدیق کرد که سبک این افراح در زینت کاری بعد از سفر ناصری تغییر می    اما به حق می

گذاری  در زمینه میزان تاثیرکه  ندمعتقد گانبرگ های کنگره ای کشیده و نقوش گلفرنگ جایگزین آن می شود. نگارند

شین های خانه    شاه ن شت و عالوه بر تاثیرات   هنر روکوکو در تزیینات افراطی  های قاجاری باید جانب احتیاح را نگه دا

اروپایی از وجود سددابقه ذهنی برای زینت کاران ایرانی نیز سددخن گفت. واکاوی دقیق این موضددوع مسددتلزم تحقیقی    

ا این مرحله از تحقیق و با تاکید بر یافته های فعلی خود تاثیرپذیری از هنر روکوکو را می  مجزاسددت بنابراین نگارنده ت

صورت       شنایی چون گل و مرغ یا گل و گلدان  سطه فرم های آ پذیرد اما از آنجایی که در این نوع تزیینات افراطی به وا

 . گرفته اند لذا معتقد به پاالیش تاثیر غربی به شیوه دلخواه ایرانی است

در قلعه چالشتر به صورت تاثیرگذاری در منظره پردازی و شیوه ترسیم اندام       الگوهای منطبق بر تاثیر پذیری ازآثار غربی

سنتوری و قوس های هاللی و              ستفاده از  شد. ا شته بدان پرداخته  صل گذ شود که پیش از این در ف سانی  دیده می  ان

ایی در ساختار کالبدی این بنا برمی گردد. افراح در تزیین شاه نشین     سرستون های طوماری شکل نیز به تاثیر هنر اروپ   

 تواند وجهی از تاثیرات هنر روکوکو مطابق با سلیقه ایرانی باشد.  خانه احمد خان  نیز می

 مضامین مشترک بر اساس تاثیرپذیری  از روایات داستانی

گروهی از الگوهای تزیینی مشددترک در دوره قاجار به ارائه مصددور داسددتان های مختلف اختصدداص دارند. به عبارت دیگر  

توجه و عالقه به داستان های ادبی، قرآنی و. . . به تفکر تصویر کردن و به نمایش گذاشتن آن ها در بناهای مختلف دوره     

 یل گرایش به تصویرکردن روایات داستانی در دوره قاجار وجود دارد:  قاجار منتهی شده است. سه دلیل عمده درباره دال

ارتباح نزدیک ادبیات و تصددویر)نقاشددی( در هنر ایران: این ارتباح ارمغان ویژه ای برای نقاشددان موضددوع گرا در ادوار   -1

ی تصددویرکردن و خلق مختلف هنر ایران بعد از اسددالم در پی داشددته اسددت. بنابراین گرایش به داسددتان های ادبی برا  

 های تزیینی بناها در دوره قاجار طبیعی به نظر می رسد.آرایه

صویری    -2 شاهان قاجار به حفظ منابع ت در   که« شاهنامه ایلخانی در دوره قاجار » مقاله جاناتان بلوم درادبی: گرایش پاد

اشاره نموده  و آغاز عملیات مرمت آن  منتشر شده است به مرمت شاهنامه بزرگ ایلخانی « زبان تصویری شاهنامه»کتاب 

شاهنامه          م1832/قه.1248را در تاریخ  سازی برای  این  شیه  ست که  حا شاه( می داند. وی معتقد ا )اواخر دوره فتحعلی

و در زمان ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفته استبه نظر این مولف، مرمت نسخه ای از خمسه        م 1850/ق ه.1267بعد از 

دوره قاجار انجام شده است. دو نقاشی الکی نیز طی این فرایند برای جلد خمسه نظامی مذکور تهیه شده        نظامی  نیز در

 (6: 1390)شایسته فر، دهداست که فتحعلیشاه قاجار را در نقش بهرام گور نشان می
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شیرازی و به فرمان عب          -3 صالح  شیوه چاپ توسط میرزا  سنگی: این  اس میرزا نایب  رشد و رواج کتاب های مصور چاپ 

به ایران وارد شده است. قرآن کریم اولین کتاب چاپ شده به این روش     م 1834/قه.1250السلطنته فتحعلیشاه در سال    

سال   شار،    میم 1834/قه.1250در تبریز  شد)مهاجر اف سال       71: 1384با شاه قاجار در  سنگی به فرمان محمد  ( چاپ 

شیرازی،  م1844/ق ه.1260یا م 1843ه.ق/1259 شیوه چاپ، کتابت   42: 1390به تهران راه می یابد. )احمدی نیا و  (این 

را که تا قبل از آن در انحصار دربار، اشراف و روحانیون بود به میان مردم کشاند و به همین جهت تصویر سازی این کتاب  

بر اساس تحقیقات سعید  پ سنگی( نخستین کتاب مصور چا71: 1384ها نیز حال و هوای مردمی می یابد)مهاجر افشار، 

 (.37: 1390ق منتشر شده است )مازرلف،1259باشد که در نفیسی کتاب لیلی و مجنون اثر مکتبی می

موضوعات برگرفته   -1سه موضوع عمده را در کتاب های چاپ سنگی شناسایی کرده است که عبارتند از        (1390)مازرلف

موضوعات مذهبی شامل طیف وسیعی از     -2ای مربوح به شاهنامه یا خمسه  ایرانی مانند انواع صحنه ه  از ادبیات کالسیک 

موضددوعات برگرفته از داسددتان های   -3روایات مربوح به زندگی پیامبران، معجزات پیامبران و اهل بیت و مصددیبت کربال

سال          صور طبق نظرات این محقق  از  شار کتاب های م شب و. . . انت صحنه های هزار و یک شقانه نظیر  به بعد به  1263عا

روند انتشار این کتاب ها با توجه به سود و منفعت   (46تا43: 1390)مازرلف،شیوه ای رایج و متعارف در چاپ تبدیل شد. 

بدون شک بخشی از نظام تصویری حاکم بر ذهن     (42و41: 1390)مازرلف،تجاری  ناشی از اقبال خوانندگان افزایش یافت 

شنا  ست. این نظام           هنرمندان و مردم دوره قاجار از آ شده ا صل  سنگی و تمایل  حا صور چاپ  یی آن ها با کتاب های م

تصویری آبشخور مناسبی را دراختیار زینت کاران و صاحبان ابنیه دوره قاجار قرار می داده تا هم با موضوعات و نمونه ای  

ست       شنایی  باعث افزایش احتمال ا شند. طبیعتاً این آ شنا با صویرگری آن ها آ ستانی در تزیی  از انواع ت ضامین دا ن  فاده از م

 بناهای دوره قاجار می شده است. 

توان گفت که الگوهای متاثر از روایات داسدددتانی دردوره قاجار  برگرفته ازمضدددامین            با توجه به مجموعه مباحث باال می       

مونه ای چاپ سنگی یا نکالسیک ایرانی یا مضامین مذهبی و عاشقانه هستند که البته این مضامین امکان دارد از کتاب ه

با تاکید بر به روز نمایی در دوره قاجار (اخذ شدددده باشدددند                    این تمایل در    .های قدیمی تر نظیر شددداهنامه ایلخانی) 

های تکیه معاون الملک کرمانشاه به خوبی دیده می شود. در این بنا که تزیینات ان در حدود دوره مظفریانجام  کاشیکاری

س    صحنه های مختلف دا سف و...      تانی به ویژه با تاکید گرفته  ضرت یو صه زندگی ح برجنبه های مختلف روایت کربال، ق

متاثر از روایات داسدددتانی در قلعه چالشدددتر در حجاری های   ( الگوهای72: 1384نشدددان داده شدددده اسدددت. )پرویزی، 

ستان        پردازانه و نقاشی نقش ستان بهرام گور و آزاده، دا ست که عبارتند از : دا شین خانه احمدخان نمود یافته ا شاه ن های 

لیخا،  تان یوسف و ز بهرام گور و فتنه، داستان دیدارشیرین و فرهاد در بیستون، داستان زاری شیرین بر بالین فرهاد، داس       

 (.63تا46بیابان)تصاویرداستان  دیدار لیلی و مجنون در 

 مضامین مشترک تکرار شونده  از دوره صفویه تا قاجار
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ستمرار پیدا کرد و به پیکر نگاری درباری ختم        صفویه ا سازی از دوره  شد جریان فرنگی  همانطورکه پیش از این گفته 

شمرد. دلیل       توان برای شد. دو دلیل عمده را می  صفوی تا قاجار بر  شیوه های هنری از دوره  تداوم برخی از نقوش و 

صفوی برای ارجاع به این دوره برمی گردد و دلیل دیگر            شاهان بعد از  ست های فرهنگی و عالیق پاد سیا ست به  نخ

سله دیگر منتقل               سل سله ای به  سل شیوه های هنری را از  ست که  شترکی ا شان م می نمودند. وجود هنرمندان و نقا

واقعیت این است که تمام سلسله هایی که بعد از صفویه به قدرت رسیدند هریک خود را به نحوی ادامه دهنده سبک         

سیاق حکومتداری آنها معرفی می  ست و     و  صفوی می دان سلطنت را حق خاندان  کردند به عنوان مثال کریم خان زند 

ه یکی از شاهزادگان صفوی بنام شاه اسماعیل سوم را پادشاه ایران        کرد تا آنجا کازقبول عنوان پادشاهی خودداری می 

خواند و برخود نام وکیل الرعایا گذاشدددت. پیوندهای ایل قاجار و صدددفویه را هم نباید نادیده گرفت تا آنجا که                          می

ور که  (همان ط231: 1372محمدحسددن خان رئیس ایل قاجار از عشددایر قزلباش و از طرفداران صددفویه بود. )طلوعی، 

حکومت از اصددفهان به شددیراز و سددپس به تهران انتقال یافته بود جریان هنر نیز از اصددفهان منشدداء یافته بود و بعد از  

سی حکومتش دو            سیا شکیالت  شکل دادن به ت سیده بود. آغامحمدخان در  شیراز به تهران و دوره قاجاریه ر انتقال به 

ل قاجار رشد خود را مدیون آنها بودند و دیگری نادرشاه افشار. از  الگوی اساسی در ذهن داشت یکی دولت صفوی که ای

ستور می   ست که وی د سلطان            این رو سیم کنند در حالی که  صفوی را تر سماعیل  شاه ا صویر ساری ت دهد که در کاخ 

کند... کارهای آقا صدددادق )محمدصدددادق( که نقاش دوره زندیه بود که با قدرت گیری  سدددلیم عثمانی را دوشدددقه می

ترین کاخ دوره صددفوی یعنی  غامحمدخان به او پیوسددته نیز مدید همین موضددوع اسددت زیرا محمد صددادق در مهم  آ

صویر کردن دو            ست اقدام به ت شیده ا صفویان را به رخ ک صالبت  ستون که با دیوارنگاره های عظیم خود قدرت و  چهل

ستورآغامحمدخان که در یکی جنگ کرنال  دیوارنگاره می شد تا بلکه       کند آن هم به د صویر می ک شار را به ت شاه اف نادر

( زمانی که نوبت 34: 1385شاه قاجار درتعلق خاطرخود به نظام جنگ آوری نادرشاه افشار ادای دین کرده باشد )آژند، 

شاه می  سپس به تهران، در            به فتحعلی شیراز و  صفهان به  ست از ا سیا سد با توجه به آنکه او درجریان حرکت هنر و  ر

( بنابراین به خوبی از ماجرای بهره کشددی تبلیغی از  94: 1382یعهدی اش در شددیراز به سددر می برده )خلیلی، دوره ول

شان دربار اویعنی میرزابابا در زمانی که در خدمت زندیه بوده     ست به عنوان مثال یکی از بزرگترین نقا هنر واقف بوده ا

شعور           در طاقچه های بلند عمارت باغ نظر، جنگ چالدران را به  شاه هیچگونه  ست)حتی اگر فتحعلی شیده ا صویر ک ت

سنت به دربارش را فراهم می      بهره شترک امکان انتقال این  شان م شت وجود نقا شریف   برداری از هنر را نمی دا کرد.( )

 (.80تا64تصاویر(. )135-133: 1381زاده، 

شی از آن        ست که بخ شته ا صفوی تا قاجار نمودهای متعددی دا سته هنر از دوره  شتر   جریان به هم پیو ها در قلعه چال

 اند. این موارد عبارتند از: قابل شناسایی

سددده  2، اثر علیقلی جبادار )نیمه «شدداه و درباریان»الگوی ترسددیم نماهای داخلی: عناصددر فضدداسدداز در نگاره   الف(

: 1385ها قابل رویت است )آژند،  پادشاهی نشسته در مقابل منظره ای با عمق نمایی که از میان ستون     (عبارتند از 11
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244 ) 

نیز مردی نشددسددته در مقابل پرده ای نیم    م 1669/قه.1080اثر همین نقاش متعلق به « نجیب زاده صددفوی»نگاره 

شان می   شوده را ن ست گ صری با تغییراتی ویژه   دهد که منظره ای در پس زمینه آن قرار گرفته ا صر ب . مجموعه این عنا

های اتاق شاه نشین خانه احمد  در دوره قاجار نیز دیده می شوند. منظره پردازی فضای داخلی تصاویر موجود در نقاشی

صر          صویر از جمله این عنا شوده در پس زمینه ت سلوب تبعیت می کنند. وجود پنجره و پرده نیم گ خان نیز از همین ا

 هم در حالی که منظره ای طبیعی در عمق این پنجره دیده می شود است  آن 

نقوش گل و مرغ : همانطور که پیش از این توضیح داده شد نقوش گل و مرغ شیوه یافته ترین نمونه ترکیب گیاه و ب(

رغ و م پرنده هستند. گل و مرغ در دوره صفوی به استقالل دست می یابد و در قالب سبک اصفهان ظاهر می شود. گل    

سددبک شددیراز نیز گونه دیگری از این نقوش اسددت. گل و مرغ در دوره قاجاریه با پایه گلدان همراه می شددود و سددبک  

اما   کنندترکیبی را موجب می گردد. هرچند برخی محققین  درباره تاثیر هنر غرب در اضافه شدن این گلدان اغراق می

ا گل به صددورت واضددح از دوره تیموری در نگاره های ایرانی قابل  شددواهد به خوبی اثبات می کند که همراهی گلدان ب

پردازانه به صددورت گل و مرغ گلدانی در قلعه چالشددتر نمودی از   پیگیری اسددت. بنابراین مجموعه حجاری های نقش

 .  دباشجریان به هم پیوسته هنر از دوره صفوی تا قاجار است. نقاشی گل زنبق نیز یکی دیگر از این نمونه ها می

سددتون های مارپیچی: آرایش بدنه سددتون ها در دوره صددفوی به صددورت مارپیچ در دو نگاره این دوره به وضددوح    ج( 

ق ه.1123، مرقومه «محمد علی فرزند محمد زمان»اثر « سالم نوروزی شاه سلطان حسین     »مشخص است یکی نگاره   

شیراز متعلق به دوره     س «. علیقلی جبادار»اثر « شاه و درباریان »و دیگری نگاره م 1711/ سجد وکیل  تون مارپیچ در م

زندیه و همچنین در بسیاری از بناهای دوره قاجار دیده می شود. این نمونه از ستون ها در سردر ورودی قلعه چالشتر        

 با تزیینات ختایی نمود یافته اند. 

ی  ترنج به عنوان یک تزیین پایه ا تزیینات لچک و ترنج: همانطور که پیش از این نیز توضیح داده شد نقش لچک و  د( 

توان الگوهایی مشترک از دوره صفویه تا قاجار را    در فنون مختلف تولید آثار هنری استفاده می شده است بنابر این می   

 اند.ردیابی کرد که تحت تاثیر این جریان بهم پیوسته مکراراً تکرار شده

شاهانه       ه(  شکار  ست و نقش  سوار قوش به د ستگی خاص خود با مباحث حکومتی از دوره   : نقش  این نقش ها با پیو

صفویه و قاجار آن هم                ستفاده از این نقوش در دوره  ست. ا شده ا شخص تکرار  سو به عنوان نقوش م صفویه به این 

ست احتمال                شاهانه همان پادشاه ا شکار  ست یا شخص مرکزی در صحنه  درحالی که قوشچی همان شخص پادشاه ا

 ک الگوی مشخص متاثر از سیر پیوسته هنر از صفویه تا قاجار را تقویت می کند.  استفاده از ی

 نتیجه گیری و جمع بندی

بندی الگوهای تکرار شونده هرگز به دنبال اثبات تناظر یک به یک در بناهای دوره قاجار نیست زیرا اساسا  معرفی طبقه

شب        ست به عبارت دیگر قائل به  ساده لوحانه ا شتی  ست در بناهای   چنین بردا اهت همه اجزای تزیینی بدون کم و کا
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مختلف دوره قاجار نیسددت زیرا  طیفی از گونه گونی در تزیینات هریک از بناها حاصددل می شددود که متاثر از عوامل   

و میزان تاثیر درخواسددت های صدداحب یا بانی بنا در چگونگی   نوع کاربرد بنا، طبقه اجتماعی متعدی اسددت همچون

شاره دارد و    ذوق آزمایی و مهارت زینتتزیینات،  کاران. الگومندی صرفا به وجود شباهت در تزیینات بناهای این دوره ا

شباهت را تعیین نمی  ست به وجود چند مورد محدود در   هرگز کمیت این  کند. مطالعه دو بنای دور ه قاجاری ممکن ا

وسددیعی از تزیینات را در بر گیرد. بر اسدداس   شددباهت های تزیینی منتهی شددود و یا ممکن اسددت این همانندی طیف

های بناهای دوره قاجار در چهار دسته کلی شناسایی شد که عبارتند از      تصاویر ارائه شده در این مقاله، اشتراکات آرایه   

تان  س الگوهای تکرار شونده بر اساس تاثیر پذیری از آثار غربی، الگوهای متاثر از پیوندهای هنر و سیاست)تداوم ایده با     

گرایی، تداوم استفاده از نشان های سلطنتی(، الگوهای متاثر از روایات داستانی و نهایتا الگوهای تکرار شونده از صفوی        

 تا قاجار)الگوی ترسیم نماهای داخلی، نقوش گل و مرغ، ستون های مارپیچی، تزیینات لچک و ترنج(.  

نشان داده است: الگوهای متاثر از پیوند های هنر و سیاست در   مجموعه این الگوها به طرق زیر خود را در قلعه چالشتر

شیرهای محافظ تاج، نقش          شید، نقش  شیرو خور شتر عبارتند از: نقش  شان های حکومتی در قلعه چال قالب تجلیات ن

ستان گرایی به عنوان تفکر مورد          ستون های خانه محمودخان با سر شتگان حامل تاج، حجاری نقش تاج کیانی بر  فر

جه در گزینش تزیینات بنای قلعه چالشددتر به صددورت زیر نمود یافته اسددت: حجاری نقش فرشددتگان تاج به دسددت،  تو

شده گل نیلوفر در           سیم نمونه به روز  سطح بنا، تر ستانی انگور در  سیم گیاه با حجاری انواع گوناگون نقش لوتوس، تر

ست            ستون ها در قالب د سر صورت حجاری بر  شی به  شاه هخامن ست پاد شاخه ای از نیلوفر را در میان گرفته   د ی که 

در قلعه چالشددتر به صددورت تاثیرگذاری در منظره پردازی و شددیوه   الگوهای منطبق بر تاثیر پذیری ازآثار غربیاسددت. 

ترسیم اندام انسانی  دیده می شود که پیش از این در فصل گذشته بدان پرداخته شد. استفاده از سنتوری و قوس های  

س  ستون هاللی و  ساختار کالبدی این بنا بر می   ر شکل نیز به تاثیر هنر اروپایی در  ین  گردد. افراح در تزیهای طوماری 

 .  تواند وجهی از تاثیرات هنر روکوکو مطابق با سلیقه ایرانی باشدشاه نشین خانه احمد خان  نیز می

های شاه نشین خانه احمدخان  ردازانه و نقاشیپمتأثر از روایات داستانی در قلعه چالشتر در حجاری های نقش الگوهای

ستان دیدار شیرین و فرهاد در         ستان بهرام گور و فتنه، دا ستان بهرام گور و آزاده، دا نمود یافته است که عبارتند از : دا

گوهای  لبیستون، داستان زاری شیرین بر بالین فرهاد، داستان یوسف و زلیخا، داستان  دیدار لیلی و مجنون در بیابان. ا      

ستون           صورت انواع نقوش گل و مرغ،  شتر  نیز دقیقا به  صفوی تا قاجار در قلعه چال سته هنر از  منطبق بر جریان پیو

 ها نمود یافته است.های مارپیچ، رعایت قواعد خاص ترسیم نماهای داخلی بنا به ویژه در نقاشی
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 14تصویر  13تصویر 12تصویر  11تصویر 

  

 

  16تصویر  15تصویر 

 
 (. 98:1384ق، موزه توپقاپی استانبول)بهپور، 10یا9(: طومار توپقاپی، قرن1تصویر)

 (. 99:1384بهپور،ویکتوریا آلبرت) (: طومار میرزا اکبر، معمار دربار قاجار، محفوظ در موزه2تصویر)

 (. 91:1384(: تصویرکردن چهره پادشاهان کیانی، ایده باستان گرایی، تکیه معاون الملک کرمانشاه)پرویزی،3تصویر)

 (. 57:1388(: تصویرکردن چهره پادشاهان کیانی، ایده باستان گرایی، خانه امام جمعه )سخن پرداز و مراثی، 4تصویر)

 (. 29:1389(: نبرد پادشاه با شیردال، ایده باستان گرایی، باغ ارم شیراز تهران)شکوهیان و شیرازی، 6( و)5تصویر)

 (. 390:1388(: پادشاه در مجلس بارعام، ایده باستان گرایی، نقاشی دیواری فتحعلیشاه در مجلس بارعام )سودآور، 7تصویر)

 (. 30:1389استان گرایی، باغ ارم شیراز تهران)شکوهیان و شیرازی،(: پادشاه در مجلس بارعام، ایده ب8تصویر)

 (. 75:1375(: صحنه تاج گیری شاهانه)انتقال حلقه نمادین(، ایده باستان گرایی، تکیه معاون الملک کرمانشاه)پرویزی،9تصویر)
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 (. 30:1389(: پادشاه در مجلس بارعام، ایده باستان گرایی، باغ ارم شیراز تهران)شکوهیان و شیرازی،10تصویر)

 : نگارنده(منبع(: تصویرکردن نقش نگهبانان، ایده باستان گرایی، ورودی خانه محمودخان)11تصویر)

 (151 :1383ملک)شریفزاده، (: تصویرکردن نقش نگهبانان، ایده باستان گرایی، خانه زینت ال12تصویر)

 (. 32:1390(: تصویرکردن نقش نگهبانان، ایده باستان گرایی، باغ ارم)شکوهیان و شیرازی،13تصویر)

 (. 293:1374ق)فریه،1302(: تصویرکردن نقش نگهبانان، ایده باستان گرایی، دروازه سمنان، دوره قاجار، 14تصویر)

 : نگارنده. (منبعان گرایی، سر ستون، سر در ورودی خانه محمودخان)(: نقش دست و نیلوفر، ایده باست15تصویر)

 (. 110 :1388(: تندیس خشایار شاه، کاخ هدیش در تخت جمشید، دوره هخامنشی، )غیبی16تصویر)

 

   
 

 20تصویر  19تصویر  18تصویر  17تصویر 

    
 24تصویر  23تصویر  22تصویر  21تصویر 

 
   

 28تصویر  27تصویر  26تصویر  25تصویر 

    
 32تصویر  31تصویر  30تصویر  29تصویر 

   

 

   35تصویر  34تصویر  33تصویر 

 : نگارنده(. منبع(: فرشتگان حامل تاج، ایده باستان گرایی، سردرورودی خانه محمودخان)17تصویر)
 : نگارنده(. منبعتزیینات کاشیکاری تکیه معاون الملک کرمانشاه)(: فرشتگان حامل تاج، ایده باستان گرایی، 18تصویر)
 (. 45:1374(: نمونه ای از کاربرد برگ ای کنگره ای در تیسفون)تذهیبی و شهبازی،19تصویر)
 (: برگ های کنگره ای، ایده باستان گرایی، سر در ورودی قلعه چالشتر)نگارنده(. 20تصویر)
 : نگارنده(. منبعایده باستان گرایی، خانه شیخ االسالم)صفوی و قاجار(، اصفهان)(: برگ های کنگره ای، 21تصویر)
 (. 100:1387(: نمونه ای از گل های چندپر)لوتوس(، تخت جمشید)پوپ وآکرمن،22تصویر)
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 (: گل های لوتوس، ایده باستان گرایی)یا تزیینی(، پایه ستون های قلعه چالشتر )نگارنده(. 23تصویر)
 (. 1388 :55گل های لوتوس، ایده باستان گرایی)یا تزیینی(، مسجد سپهساالر تهران)سخن پرداز و مراثی، (: 24تصویر)
 (. 1388 :57(: نقوش گیاهی درخت مو در قطعات گچبری قلعه سریزد)سخن پرداز و مراثی، 25تصویر)
 : نگارنده(. منبعمحمودخان)(: نقش درخت انگور، ایده باستان گرایی)یا تزیینی(، ازاره شمالی 26تصویر)
 : نگارنده(. منبع(: نقش درخت انگور، ایده باستان گرایی)یا تزیینی(، خانه کارشناس در اصفهان )27تصویر)
 : نگارنده(منبع(: نشان شیر و خورشید، تداوم نشان های سلطنتی، حجاری نقشپردازانه، سردرورودی خانه محمودخان)28تصویر)
 (. 163:1383ید، تداوم نشان های سلطنتی، شیرو خورشید در کاخ گلستان)گودرزی(: شیر و خورش29تصویر)
 : نگارنده(منبع(: شیرهای محافظ تاج، تداوم نشان های سلطنتی، سردر ورودی قلعه چالشتر)30تصویر)
 (1384:103(: شیرهای محافظ تاج، تداوم نشان های سلطنتی، روزنامه علمیه دولت علیه ایران)افشارمهاجر، 31تصویر)
 : نگارنده(. منبع(: مناظر و ساختمان های اروپایی، الگوی تاثیر پذیری از غرب، شاه نشین خانه احمدخان)32تصویر)
 (. 40:1389(: مناظراروپایی، الگوی تاثیر پذیری از غرب، باغ ارم )شکوهیان و شیرازی، 33تصویر)
 : نگارنده(منبعاز غرب، سر در ورودی قلعه چالشتر) (: پوشیدن لباس های اروپایی، الگوی تاثیر پذیری34تصویر)
 (. 36:1389(: پوشیدن لباس های اروپایی، الگوی تاثیر پذیری از غرب، تاالرباغ ارم )شکوهیان و شیرازی، 35تصویر)

 

  
  

 39تصویر  38تصویر  37تصویر  36تصویر 

    
 43تصویر  43تصویر  41تصویر  40تصویر 

  
  

 47تصویر  46تصویر  45تصویر  44تصویر 

    
 51تصویر  50تصویر  49تصویر  48تصویر 

  

  

    53تصویر  52تصویر 

 :نگارنده(منبع(:استفاده از تزیینات پرتراکم به عنوان الگوی احتمالی متاثر  از غرب، شاه نشین خانه احندخان)36تصویر)

 (68:1377الگوی احتمالی متاثراز غرب، خانه دکتر اعلم در اصفهان )حاجی قاسمی، (: تزیینات پرتراکم، 37تصویر)
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 (: استفاده از تزیینات پرتراکم به عنوان الگوی احتمالی متاثراز غرب، خانه مشکی در اصفهان ):نگارنده(. 38تصویر)

 :نگارنده(. منبعشتر)(: ستون ها و سرستون ها با طرح اروپایی، سرستون های موجود در قلعه چال39تصویر)

 (. 14:1377)حاجی قاسمی،0(: ستون ها و سرستون ها با طرح اروپایی، خانه انگورستان ملک در اصفهان40تصویر)

 (. 24:1377)حاجی قاسمی، 0(: ستون ها و سرستون ها با طرح اروپایی، خانه چرمی در اصفهان41تصویر)

 نگارنده(. :منبعالگوی متاثر از غرب، ازاره شمالی خانه محمودخان)(:استفاده از قوس های هاللی به عنوان 42تصویر)

 (157:1377(:استفاده از قوس های هاللی، الگوی متاثر از غرب، خانه وثیق انصاری در اصفهان)حاجی قاسمی، 43تصویر)

 :نگارنده(. منبع(:تصویر استفاده از سنتوری به عنوان الگوی غربی، قلعه چالشتر)44تصویر)

 (65:1377(:تصویر استفاده از سنتوری به عنوان الگوی غربی، خانه دکتر اعلم در اصفهان )حاجی قاسمی،45تصویر)

 :نگارنده(منبع(:داستان دیدار شیرین و فرهاد، الگوی ماخوذ از روایات داستان، دور حوض خانه احمد خان )46تصویر)

 (. 1390، 34ایات داستانی، باغ ارم شیراز)شکوهیان و شیرازی، (: داستان شیرین و فرهاد، الگوی ماخوذ از رو47تصویر)

 :نگارنده(. منبع(:داستان شیرین در چشمه، الگوی ماخوذ از روایات داستانی، قلعه چالشتر، دوره قاجار)48تصویر)

 (. 34:1390(:داستان شیرین در چشمه، الگوی ماخوذ از روایات داستانی، باغ ارم شیراز)شکوهیان و شیرازی، 49تصویر)

 :نگارنده(. منبع(:داستان زاری شیرین بر بالین فرهاد، الگوی ماخوذ از روایات داستان، خانه احمدخان، قلعه چالشتر)50تصویر)

 (. 150:1376(:داستان زاری شیرین بر بالین فرهاد، الگوی ماخوذ از روایات داستانی، خانه قدیمی شیراز)سیف،51تصویر)

 :نگارنده(منبعر لیلی و مجنون، الگوی ماخوذ از روایات داستانی، شاه نشین قلعه احمدخان، دوره قاجار)(:داستان دیدا52تصویر)

 (. 122:1376:سیف،منبع(:داستان دیدار لیلی و مجنون، الگوی ماخوذ از روایات داستانی، خانه قاجاری در شیراز )53تصویر)

 

 

 

 
 

  
 

 
 59تصویر 58تصویر 57تصویر 56تصویر  55تصویر 54تصویر

   
   

 65تصویر  64تصویر  63تصویر  62تصویر  61تصویر  60تصویر 

      
 71تصویر  70تصویر  69تصویر  68تصویر  67تصویر  66تصویر 

      
 77تصویر  76تصویر  75تصویر  74تصویر  73تصویر  72تصویر 
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    80تصویر  79تصویر  78تصویر 

 
 

 :نگارنده(. منبع(: مجلس یوسف و زلیخا، الگوی ماخوذ از روایات داستانی، اتاق شاه نشین خانه احمدخان)54تصویر)

 (. 34:1390(:داستان یوسف در مجلس زلیخا، الگوی ماخوذ از روایات داستان، باغ ارم)شکوهیان و شیرازی، 55تصویر)

 :نگارنده(. منبعماخوذ از روایات داستانی، نقش حضرت ابوالفضل، سر در ورودی قلعه عاشورا)(: نقوش مرتبط با عاشورا، الگوی 56تصویر)
 (. 109:1376(:نقوش مرتبط با عاشورا، الگوی ماخوذ از روایات داستانی، تکیه معاون الملک کرمانشاه )سیف،57تصویر)
 :نگارنده(.،دوره قاجار)ماخذبهرام گور و آزاده،حجاری نقشپردازانه،هشتی قلعه خدارحم خان(:58تصویر)

 (110،1390ق )مارزلف،1264تیراندازی بهرام گور)منطبق بر روایت خمسه(،رقم علیقلی خویی،چاپ سنگی،(:59تصویر)

 :نگارنده(.منبعدیدار شیرین و فرهاد در بیستون،حجاری نقشپردازانه،دور حوض خانه احمد خان،دوره قاجار)(:60تصویر)

 (.110،1390:مارزلف،منبعق)1264فرهاد کوهکن در بیستون،خمسه چاپ سنگی، دیدار شیرین و(:61تصویر)

 :نگارنده(.منبعزاری شیرین بر بالین فرهاد مرده،نقاشی دیواری،شاه نشین خانه احمدخان در قلعه چالشتر)(:62تصویر)

 (.119،1390ق)مارزلف،1262زاری شیرین بر بالین فرهاد مرده،کتاب چاپ سنگی ترسل،(:63تصویر)
 (. 234:1389(:سیربهم پیوسته هنر از صفوی تا قاجار)ترسیم نسبتا یکسان شاه(، نگاره شاه و درباریان اثر علیقلی بیگ جبادار)آژند،64تصویر)
 (. 486:1388بی،(: سیربهم پیوسته هنر از صفوی تا قاجار)ترسیم نسبتا یکسان شاه(، تصویر نادرشاه که در موزه ویکتوریا آلبرت نگهداری می شود)غی65تصویر)
 (. 149:1385)پاکباز،م1779/ق ه.1193(: سیربهم پیوسته هنر از صفوی تا قاجار)ترسیم نسبتا یکسان شاه(، رستم خان زند. مرقوم محمد صادق، حدود 66تصویر)
 (. 517:1388اوایل سده سیزده قمری)غیبی،  (: سیربهم پیوسته هنر از صفوی تا قاجار)ترسیم نسبتا یکسان شاه(، آغا محمد خان قاجار، میرزا بابا،67تصویر)
 (. 244:1386)ادامووا،م1813/قه.1229(: سیربهم پیوسته هنر از صفوی تا قاجار)ترسیم نسبتا یکسان شاه(، فتحعلی شاه نشسته، مهرعلی، 68تصویر)
 (. 234:1385ان اثر علیقلی بیگ جبادار)آژند، (: سیربهم پیوسته هنر از صفوی تا قاجار)ستون با بدنه مارپیچ(، نگاره شاه و درباری69تصویر)
 (. 148:1386(: سیربهم پیوسته هنر از صفوی تا قاجار)ستون با بدنه مارپیچ(،، مسجد وکیل شیراز، دوره زندیه)محمدپناه، 70تصویر)
 ارنده(. :نگمنبع(: سیربهم پیوسته هنر از صفوی تا قاجار)ستون با بدنه مارپیچ(،، کاخ گلستان، تهران)71تصویر)

 :نگارنده(منبع(: سیربهم پیوسته هنر از صفوی تا قاجار)ستون با بدنه مارپیچ(،، خانه علم در اصفهان)72تصویر)

 :نگارنده(. منبع(: سیربهم پیوسته هنر از صفوی تا قاجار)ستون با بدنه مارپیچ(،، قلعه چالشتر)73تصویر)
 (. 456:1388(: سیربهم پیوسته هنر از صفوی تا قاجار )ترسیم نسبتا یکسان صحنه شکار(، منسوب به معین مصور، دوره صفویه)غیبی،74تصویر)
 (. 253:1386مووا، )آدام19ه.ق/13(: سیربهم پیوسته هنر از صفوی تا قاجار )ترسیم نسبتا یکسان صحنه شکار(، جعبه منقوش به نقش فتحعلیشاه، ثلث اول سده 75تصویر)
 (: سیربهم پیوسته هنر از صفوی تا قاجار )ترسیم نسبتا یکسان صحنه شکار(،، حجاری هشتی قلعه چالشتر)ماخذ:نگارنده(76تصویر)
 (. 210:1385)آژند، م17ه.ق/11(: سیربهم پیوسته هنر از صفوی تا قاجار )ترسیم سوار قوش به دست(، اواخر سده 77تصویر)
 (. 252:1386)آدامووا،م19ه.ق/13بهم پیوسته هنر از صفوی تا قاجار )ترسیم سوار قوش به دست(، جعبه منقوش به نقش فتحعلیشاه، ثلث اول سده (: سیر78تصویر)
 :نگارنده(. :منبع(: سیربهم پیوسته هنر از صفوی تا قاجار )ترسیم سوار قوش به دست(، حجاری سر در ورودی قلعه چالشتر)79تصویر)
 (. 33:1390سیربهم پیوسته هنر از صفوی تا قاجار )ترسیم سوار قوش به دست(، باغ ارم شیراز)شکوهیان و شیرازی،  (:80تصویر)

 
 

 فهرست منابع و مآخذ

 کتاب 

 ( هنرمند ایرانی و مدرنیسم،تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1384افشار مهاجر، کامران)

 تکاپوی سنت و مدرنیته،تهران:هنرمعماری قرن.(معماری معاصر ایران در 1390بانی مسعود،امیر)

 های اصفهان(،تهران: انتشارات سازمان میراا فرهنگی.( گنجنامه)خانه1389حاجی قاسمی، کامبیز)

 (از خراسان تا بختیاری،عنایت سمیعی،بهران:نشر طاووس.1378دالمانی،هانری رنه)

 نشرکارنگ. (تهران:1382رابی، جولیان، آثار الکی)مجموعه ناصر خلیلی()



 97فصل تابستان  30پژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال چهاردهم، شماره  -نشریه علمی
 

 عنوان مقاله: بررسی طرح و نقش قالی های شاهسون بغدادی)نواحی مرکزی ایران(

   
115 

 

 (دیوارنگاری در ایران )دوره زند و قاجار( ، موسسه صندوق تعاون سازمان میراا.1383شریف زاده، عبدالمجید)

ضا)    سب پور، محمدر شر        1387طهما سی ایران(، چاپ دوم، تهران:ن شاه عکاس )پیرامون تاریخ عکا صرالدین،  ( نا

 تاریخ ایران.

 ، تهران:نشر تاریخ ایران.( از نقره و نور1389طهماسب پور، محمدرضا)

 (تهران: انتشارات یساولی.  1362ظل السلطان، تاریخ مسعودی،)

 (تهران: نشر هیرمند. 1388غیبی، مهرآسا، هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی)

 ( چهارمحال بختیاری در عصر زندیه،شهرکرد:نشر سدره المنتهی.  1387فتاحی، قاسم)

 زی در عصر صفوی و قاجاریه، تهران:انتشارات دانشگاه تهران.( تصویرسا1386فدوی، محمد)

 (فرهنگ معماری و مرمت.تهران:ارکان دانش.1380فرشته نژاد،سید مرتضی)

 ( تصویرسازی داستانی از کتاب های چاپ سنگی فارسی، شهروز مهاجر،تهران: نشر نظر. 1390مارزلف، اولریش)
 مرزبان،تهران:انتشارات علمی فرهنگی.(خالصه تاریخ هنر 1379مرزبان،پرویز)

 (. هندسه و تزیین در معماری اسالمی،مهردادقیومی بیدهندیتهران:نشر روزنه.1379نجیب اوغلو،گلرو)

 ( شناخت سرزمین چهارمحال، اصفهان، بی نام.1354نیکزاد امیرحسینی، کریم)

 مقاله

ی  مجله"ی قاجارسنگی در مصور سازی دوره    های چاپویژگی "(.1390احمدی نیا ،جواد، و شیرازی، علی اصغر)  

 .49-4، 156ماه هنرشماره

 .41-34، ،25، مجله هنرهای تجسمی، حوزه هنری،شماره"دیوارنگاری در دوره قاجار"(1385آژند، یعقوب)

(. معماری ایران در دوره قاجار، فصلنامه هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد    1377افشاراصل، مهدی، خسروی، محمدباقر)   

 . 137-120، 36می،شمارهاسال

کتیبه نگاری در دوره قاجار)بررسدددی کتیبه های هشدددت بنای دوره قاجاریه در شدددیراز و      "( 1384بهپور، باوند)  

 . 91-83، 22مجله علمی پژوهشی هنرهای زیبا، دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران، شماره "اصفهان(

،  1شاهد، شماره  مجله علمی پژوهشی نگره، دانشگاه  "ک کرمانشاه های تکیه معاون الملنگاره "(1384پرویزی، اکبر)

71-86 . 

شاه نگاره "(.1384پرویزی، اکبر) شگاه "های تکیه معاون الملک کرمان شماره   مجله علمی پژوهش نگره،دان ،  1شاهد،

71-86 . 

شیر)  شتر( خانه آزاده )معرفی آثار تاریخی مجموعه فرهنگی "(1378زمانی پور، بابک و آخوندی، ارد ی  مجله "چال

 . 53-50، 4و3بام ایران، شماره 
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شتری      "(1385زمانی پور، بابک) شریفین تالیف حاج مهدی خان آزاده چال سفرنامه عتبات عالیات و حرمین    "سه 

 . 114-112، 100کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره

شناسی معماری دوره قاجار      "(1384ساریخانی، مجید)  ستان  شگاه   ، مجله عل"بررسی با می ترویجی جلوه هنر، دان

 . 15-5، 25الزهرا تهران،شماره 

 .12-4،160کتاب ماه هنر،شماره"شاهنامه منبع الهام اسطوره ها و افسانه های ایرانی"(1390شایسته فر،مهناز)

صغر)      شیرازی، علی ا سی و طبقه  "(1389شکوهیان، غالمعلی و  شی   برر ضوعی نقا های دیواری باغ ارم  بندی مو

 .42-27، 16شاهد، شماره،مجله علمی پژوهش نگره، دانشگاه"ی قاجاردورهشیراز 

سین،)      سیچانی، مریم، و معماریان، غالمح سمی  صفهان     "(1389قا سی خانه دوره قاجار در ا شنا ی  مجله "گونه 

 .94-87، 7هویت شهر، شماره 

سن)    سخن پرداز و میراثی، مح ستان در تزینا  "(1388کامران  سته به معماری خانه امام   بازتاب هنر ایران با ت واب

 . 69-53، 13مجله علمی پژوهشی نگره، دانشگاه شاهد تهران، شماره "جمعه و خانه منسوب به امیرکبیر

ی گلستان هنر، فرهنگستان    مجله "معماری در دربار سلطان صاحب قران  "(1386نظری، فرهاد و نیکزاد، ذات اهلل)

 .51-26، 9هنر، شماره

 پایان نامه  

سورکی، اردشیر)  آخوند سی،           1372ی  شنا ستان  شد با سی ار شنا ستان چهارمحال بختیاری، پایان نامه کار ( قالع ا

 . 219-262استادراهنما: سوسن بیانی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، 

 مصاحبه

به  2( بررسی پیوندهای هنر و سیاست در دوره قاجار)پروژه نهایی درس مطالعات تطبیقی1389یزدان پناه، حسن)

 راهنمایی دکتر یعقوب آژند(، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، منتشر نشده. 

 15/2/1391شده،  (مصاحبه با آقای جهانگیر نادری)داماد خوانین چهارمحالی(، منتشر ن  1391یزدان پناه، حسن،) 

 .24/6/1390( مصاحبه با علی محمودیان)مطلع بومی(، منتشر نشده، 1390.یزدان پناه،حسن)

 منابع تصویری 

 ( هنرمند ایرانی و مدرنیسم،تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1384افشار مهاجر، کامران)

 ( زهره فیضی،تهران:فرهنگستان هنر. 1386میالدی()19تا15آدامووا، آدل، نگاره های ایرانی گنجینه ارمیتاژ)سده 

 .41-34، ،25، مجله هنرهای تجسمی، حوزه هنری،شماره"دیوارنگاری در دوره قاجار"(1385آژند، یعقوب)

هشدددت بنای دوره قاجاریه در شدددیراز و کتیبه نگاری در دوره قاجار)بررسدددی کتیبه های     "( 1384بهپور، باوند)  

 . 91-83، 22مجله علمی پژوهشی هنرهای زیبا، دانشکده هنر های زیبا دانشگاه تهران، شماره "اصفهان(
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 ( نقاشی ایرانی: از دیرباز تا اکنون، تهران:انتشارات زرین و سیمین.1385پاکباز، رویین)

،  1شاهد، شماره  مجله علمی پژوهشی نگره، دانشگاه  "رمانشاه های تکیه معاون الملک کنگاره "(1384پرویزی، اکبر)

71-86 . 

(سددیری در هنر ایران )از دوران پیش از تاریخ تا امروز(، نجف دریابندری  1378آکرمن،فیلیپس و پوپ،آرتورآپهام )

 و دیگران،تهران:علمی فرهنگی.

 (نقشمایه های ایرانی.تهران.سروش.1374تذهیبی،مسعود،و شهبازی،فریده)

 های اصفهان(،تهران: انتشارات سازمان میراا فرهنگی.( گنجنامه)خانه1377اجی قاسمی، کامبیز)ح

شناسی معماری دوره قاجار      "(1384ساریخانی، مجید)  ستان  شگاه   "بررسی با ، مجله علمی ترویجی جلوه هنر، دان

 . 15-5، 25الزهرا تهران،شماره 

 د محمد شمیرانی،تهران:نشرکارنگ.(هنردربارهای ایران،ناهی1380سودآور،ابوالعالء)

 (نقاشی روی گچ،تهران:سروش.1376سیف،هادی)

 (دیوارنگاری در ایران )دوره زند و قاجار( ، موسسه صندوق تعاون سازمان میراا.1383شریف زاده، عبدالمجید)

صغر)      شیرازی، علی ا سی و طبقه  "(1389شکوهیان، غالمعلی و  شی   برر ضوعی نقا باغ ارم  های دیواری بندی مو

 .42-27، 16شاهد، شماره،مجله علمی پژوهش نگره، دانشگاه"ی قاجارشیراز دوره

ضا)    سب پور، محمدر شر        1387طهما سی ایران(، چاپ دوم، تهران:ن شاه عکاس )پیرامون تاریخ عکا صرالدین،  ( نا

 تاریخ ایران.

 یرمند. (تهران: نشر ه1388غیبی، مهرآسا، هشت هزار سال تاریخ پوشاک اقوام ایرانی)

 (هنرهای ایرانی،رویین پاکباز.تهران:نشر فرزان روز.1374فریه،دبلیو)

سن)    سخن پرداز و میراثی، مح سته به معماری خانه امام      "(1388کامران  ستان در تزینات واب بازتاب هنر ایران با

 . 69-53، 13مجله علمی پژوهشی نگره، دانشگاه شاهد تهران، شماره "جمعه و خانه منسوب به امیرکبیر

 (آینه خیال )بررسی و تحلیل تزیینات معماری دوره قاجار(،تهران:سوره مهر. 1388گودرزی، مرتضی)

 ( تصویرسازی داستانی از کتاب های چاپ سنگی فارسی، شهروز مهاجر،تهران: نشر نظر. 1390مارزلف، اولریش)

 (کهن دیار،تهران:سبزان.1386محمدپناه،بهنام)
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Introduction and classification of common themes in architectural 

decoration motives of Qajar period, with emphasis on their 

identification in “Chaloshtor castle” wall murals and carvings. 
 
First author: hasan yazdanpanah, lecture of Art university of Isfahan 

Second author: kaveh navidi nezhad, lecture of Shahid bahonar university of kerman, Higher carpet 

Education Center of Ravar 

 

Abstract: 

 

The focus of this article is on decoration motives in Qajar “Chaloshtor castle” and 

relationship between art and politics. The Chaloshtor castle was a military residential 

monument belonging to Bakhtiaries tribal khans. This monument consists of two houses 

which cling together and named “Mahmood khan” and “Ahmad khan”. This article is 

the first one by focus on the carving and murals decoration of the castle and also based 

on filed and academic studies. This paper methodology based on descriptive-analytical 

method; also combination of field and library studies along with authors direct 

observations. The results of this research show It is possible to classify Qajar 

Architectural decorations considering the links in between decoration of monuments and 

related underlying political and social sight. This topics show common thoughts of their 

era, also the artistic virtues were affected by quoted factors. Finally these common ideas 

lead to same methods in architectural decorations that follow with artists.  

Objectives: 

1. Introducing and classifying common topics in the architecture of the Qajar era. 

2. Introducing carvings and chaloshtor castles and expressing common themes in 

the decoration of buildings of the Qajar period with Emphasizing the carvings 

and paintings. 

Questions: 

1. How many categories are in common topics in qajar era?  And how these topics 

found in the castle?  

 

Key words: architectural decorations, common topics, Qajar monuments, Chaloshtor 

castle 
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